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Afterthought
by the Editor
JALAL TOUFIC
Are the various auras (for example déjà vu) that precede an epileptic seizure strictly
speaking an introduction to it? If not, then, with the exception of those who have been
annihilated in God (the state of fanå’), there is no introduction to lapses—by the way,
what time is it?1
When in the coming years the acceleration of reality2 itself accelerates, when we are so
overloaded with what keeps relentlessly happening that we can no longer process it,
indeed consciously perceive it, will we lose consciousness, undergo extended lapses
(lapses of consciousness that, unlike in the case of epileptic seizures, have to do not with
an abnormality in brain wiring and/or an imbalance of neurotransmitters, but with the
excessive speed of external reality)? Will we then, like the mystics, undergo “timeless”
stretches of fana’, and then, if provided prosthetically/artificially with the opportunity to
do so, spend years thinking about what we do not remember but that is now part of our
expanded intuition? Will we then come to the realization that our thought has become
afterthought, a thought across, to the other side of a lapse? The essays in this book are or
concern afterthoughts, to be more precise thought-provoking afterthoughts, ones that can
initiate forethought in receivers, including artists. May they contribute to an art that is
thought provoking—before all thought-provoking thinkers (how rare they have become!)
and, why not coin this term, afterthinkers end up becoming completely disinterested in
“art” or, taking into account Kant’s aesthetic, no longer interested in disinterest in “art”—
in an “art” that has not only disengaged from thought but acts more and more flagrantly
as if it is after thought. Such “art” that is no longer thought provoking is undeserving of
an afterthought. Paul Sharits’ Epileptic Seizure Comparison (1976), and Antony Balch’s
entrancing The Cut-Ups (1967; a short film made in collaboration with William S.
Burroughs and Brion Gysin), with its refrain, “Where are you now?” are afterthought-provoking works (characteristically, in such a wretched time for art, such works are added
only as an “afterthought” by the host of thoughtless curators). Are these two works afterthought provoking for everyone? Has there ever been a thinker who had no afterthoughts? Yes, Zen master Takuan Søhø, the author of The Unfettered Mind, and possibly
the greatest poetic thinker of all, Zen master Døgen.3
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I would like to indicate here my appreciation of Başak Şenova: her asking a thinker and
an afterthinker to edit this book is a gesture that reinforces if not reactivates the
fundamental alliance of art, which is thought provoking or afterthought provoking, with
thought, to be more precise, with thought-provoking thought or afterthought, and not
only in the manner of an untimely collaboration between artists and thinkers/afterthinkers.4 This afterthought then is in part an entreaty for afterthought-provoking art in
the age of the acceleration of reality.
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By double-exposing a filmstrip made up of alternating black and clear frames with a
negative previously shot of a scene, alternating frames of the negative would be
overexposed to black, while the black frames of the filmstrip would protect the
integrity of those frames of the image; and the resulting copy would consequently
flicker.… From studies of neurophysiological psychology in college, I knew that the
psychoactive frequencies of flickering light span a range from about 6 fps (flickers
per second) to about 40 fps. Higher frequencies are not resolved; they appear as
continuous light. Slower frequencies do not have the uncanny look of flicker; they
are more aptly thought of as the light simply turning on and off.
Tony Conrad, filmmaker of The Flicker (1966)
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[Epileptic] Seizure Comparison [1976, 16 mm film, locational film piece, two-screen
loop projection in trapezoid space with metallic walls, color, sound, indefinite
duration] is an attempt to orchestrate sound and light rhythms in an intimate and
proportional space, an ongoing location wherein non-epileptic persons may begin
to experience, under “controlled conditions,” what Dr. [W. Grey] Walter calls “the
majestic potentials of convulsive seizure.”
Viewers entering the trapezoidal shaped space with its reflective, aluminum
painted walls, exaggerating the frenetic pulsing of the screen images, become part
of the projected image beam. This is enhanced by the stereo sound which creates an
inferred “wall” (closed door) behind them … seized as it were, in a convulsive
space, becoming one with the two images of paroxysm. On the top two speakers of
the quadraphonic sound system can be heard the natural vocal sounds the two
subjects of the film made while entering their respective seizures (the lower screen
image being one induced by photic stimulation and the other being a grand mal
seizure). The lower speakers are soundtracks composed on a sound synthesizer at
the Buffalo Media Center with the technical assistance and theoretical consultation
of Ralph Jones. Both tracks are based on the rhythm and structure of EEG’s: one of
the brain waves of photic induced seizure and the other based on the somewhat
different brain waves of a grand mal seizure.
Paul Sharits, Film Culture no. 65-66 (1978)

10

BIENAL KITAP

4/16/09

9:00 PM

Page 11

The Aesthetics of
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The lapse occurs frequently at breakfast and the cup dropped and overturned on
the table is its well-known consequence. The absence lasts a few seconds; its beginning and its end are sudden. The senses function, but are nevertheless closed to
external impressions. The return being just as sudden as the departure, the arrested
word and action are picked up again where they have been interrupted. Conscious
time comes together again automatically, forming a continuous time without
apparent breaks. For these absences, which can be quite numerous—hundreds every
day most often pass completely unnoticed by others around—we’ll be using the
word “picnolepsy” (from the Greek, picnos: frequent).5 However, for the picnoleptic,
nothing really has happened, the missing time never existed. At each crisis, without
realizing it, a little of his or her life simply escaped.
Children are the most frequent victims, and the situation of the young picnoleptic
quickly becomes intolerable. People want to persuade him of the existence of events
that he has not seen, though they effectively happened in his presence; and as he
can’t be made to believe in them he’s considered a half-wit and convicted of lies and
dissimulation. Secretly bewildered and tormented by the demands of those near
him, in order to find information he needs constantly to stretch the limits of his
memory. When we place a bouquet under the eyes of the young picnoleptic and we
ask him to draw it, he draws not only the bouquet but also the person who is supposed to have placed it in the vase, and even the field of flowers where it was possibly gathered. There is a tendency to patch up sequences, readjusting their contours
to make equivalents out of what the picnoleptic has seen and what he has not been
able to see, what he remembers and what, evidently, he cannot remember and that
it is necessary to invent, to recreate, in order to lend verisimilitude to his discursus.6
Later, the young picnoleptic will himself be inclined to doubt the knowledge and
concordant evidence of those around him; everything certain will become suspect.
He’ll be inclined to believe (like Sextus Empiricus) that nothing really exists; that
even if there is existence, it cannot be described; and that even if it could be
described, it could certainly not be communicated or explained to others.
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Around 1913 Walter Benjamin noted: “We know nothing of woman’s culture, just as
we know nothing of the culture of the young.” But the trivial parallel—woman /
child—can find itself justified in the observation of Doctor Richet: “Hysterical women
are more feminine than other women. They have transitory and vivid feelings, mobile
and brilliant imaginations and, with it all, the inability to control, through reason and
judgment, these feelings and imaginations.”7
Just like women, children assimilate vaguely game and disobedience. Childhood
society surrounds its activities with a veritable secret strategy, tolerating with difficulty the gaze of adults, before whom they sense an inexplicable shame. The uncertainty
of the game renews picnoleptic uncertainty, its character at once surprising and
reprehensible. The little child who, after awaking with difficulty, is absent without
knowing it every morning and involuntarily upsets his cup, is treated as awkward,
reprimanded and finally punished.
I’ll transcribe here, from memory, the statements made by the photographer JacquesHenri Lartigue, in the course of a recent interview:
Q: You’ve talked to me just now of a trap for vision, something like that, is that
your camera?
A: No, not at all. It’s before, something I did when I was little. When I halfclosed my eyes, there remained only a narrow slot through which I regarded
intensely what I wanted to see. Then I turned around three times and thought,
by so doing, I’d caught — trapped — what I was looking at, so as to be able to
keep indefinitely not only what I had seen, but also the colors, the noises. Of
course, in the long run, I realized that my invention wasn’t working. It’s then
only that I turned to technical tools for facilitating it.
Another photographer has written that his first darkroom was his room when he was
a child and his first lens was the luminous crack of his closed shutter. But the remarkable thing with the little Lartigue is that he’s assimilated his own body to the camera,
the room of his eye to a technical tool, the time of the exposure to turning himself
around three times.
He perceives a certain pattern there, and also sees that this pattern can be restored by
a certain savoir faire. The child Lartigue has thereby stayed in the same place, and is,
nevertheless, absent. Owing to an acceleration of speed, he’s succeeded in modifying
his actual duration; he’s taken it off from his lived time. To stop “registering” it was
enough for him to provoke a body-acceleration, a dizziness that reduced his environment to a sort of luminous chaos. But with each return, when he tried to resolve the
image, he obtained only a clearer perception of its variations.
Child-society frequently utilizes turnings, spinning around, disequilibrium. It looks for
sensations of vertigo and disorder as sources of pleasure.
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The author of the famous comic strip Luc Bradefer uses the same method to transport
his hero’s vehicle through time: by spinning on itself like a top, the “Chronosphere”
escapes from present appearances.
In another game, the first child places his nose against the wall, turning his back on his
partners, who all stay a certain distance away on a starting line. He hits the wall three
times before turning suddenly on his partners. During this short period of time, the
others should advance toward him, then, when he turns around, they assume an
immobile position. Anyone caught moving by the first child is eliminated from the
game. Whoever succeeds in reaching the wall without being detected by the first child
has won, and replaces him. As in the scansion of the game of handball, projected
always higher and faster against the earth, a wall, or toward a partner, it seems that it
is less the object that is being thrown and caught with agility than its image, projected,
enlarged, deformed or erased by the player turning on himself. We may think here of
the “leap” of Mandelbrot’s skein of thread8—the numerical result (from zero to many
dimensions) depending on the rapports of distance between the observed and the
observing, or what separates them.
When asked how, at an advanced age, he was able to keep his youthful look, Lartigue
answered simply that he knew how to give orders to his body. The disenchantment, the
loss of power over himself that obliged him to have recourse to technical prostheses
(photography, easel painting, rapid vehicles … ) have not entirely abolished the
demands on his own body that he made as a child.
But we now know that unequal aging of cellular tissues begins at a very early age, and
the crystalline lens of the eye is affected precociously since breadth of accommodation
declines after the age of eight until about fifty, when we become far-sighted. The nerve
cells of the brain start their irreversible decline at age five. The child is already becoming a handicapped oldster; his recourse to prostheses here is really meant to be an
artificial addition destined to replace or complete failing organs. The game then
becomes the basic art; the contract on the aleatory is only the formulation of an essential question on the relative perception of the moving; the pursuit of form is only a technical pursuit of time. The game is neither naive nor funny. Begun by all from birth, it’s
the very austerity of its tools, its rules and its representations that paradoxically
unleashes in the child pleasure and even passion: a few lines or signs traced ephemerally, a few characteristic numbers, some rocks or bones …
The basis of the game is the separation of the two extreme poles of the seen and the
unseen, which is why its construction, the unanimity that pushes children to spontaneous acceptance of its rules, brings us back to the picnoleptic experience.
The more progress we make in the already ancient study of the petit mal, the more it
appears to be widespread, diverse, and badly understood. In spite of lengthy polemics
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as to its kinship with epilepsy, with its uncertain diagnoses and with the crisis passing
unperceived by those present as well as by the subject himself, it remains completely
unknown by nearly everyone, and to the question: who is picnoleptic? we could
possibly respond today: who isn’t, or hasn’t been?
So-defined as a mass phenomenon, picnolepsy comes to complement in the waking
order the notion of paradoxical sleep (rapid-eye-movement sleep), which corresponds
to the phase of deepest dreaming. So our conscious life—which we already believe
would be inconceivable without dreams—is just as difficult to imagine without a state
of paradoxical waking (rapid waking).
“Film what doesn’t exist,” the Anglo-Saxon special effects masters still say, which is
basically inexact: what they are filming certainly does exist, in one manner or
another. It’s the speed at which they film that doesn’t exist, and is the pure invention
of the cinematographic motor. About these special effects—or “trick photography,”
hardly an academic phrase—Méliès liked to joke, “The trick, intelligently applied,
today allows us to make visible the supernatural, the imaginary, even the impossible.”
The great producers of the epoch recognized that by wresting cinema from the
realism of “outdoor subjects” that would quickly have bored audiences, Méliès had
actually made it possible for film to remain realistic.9
As Méliès himself remarked, “I must say, to my great regret, the cheapest tricks have
the greatest impact.” It’s useful to remember how he went about inventing that cheap
trick which, according to him, the public found so appealing:

One day, when I was prosaically filming the Place de l’Opéra, an obstruction
of the apparatus that I was using produced an unexpected effect. I had to stop
a minute to free the film and started up the machine again. During this time
passersby, omnibuses, cars, had all changed places, of course. When I later
projected the reattached film, I suddenly saw the Madeleine-Bastille Bus
changed into a hearse, and men changed into women. The trick-by-substitution, soon called the stop trick, had been invented, and two days later I
performed the first metamorphosis of men into women.
Technical chance had created the desynchronizing circumstances of the picnoleptic
crisis and Méliès—delegating to the motor the power of breaking the methodical
series of filmed instants—acted like a child, regluing sequences and so suppressing
all apparent breaks in duration. Only here, the “black out” was so long that the effect
of reality was radically modified.
“Successive images representing the various positions that a living being traveling at
a certain speed has occupied in space over a series of instants.” This definition of
chronophotography given by its inventor, the engineer Etienne Jules Marey,10 is very
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close also to that “game against the wall” we’ve just been talking of. Furthermore, if
Marey wants to explore movement, making of fugacity a “spectacle” is far from his
intentions. Around 1880 the debate centered on the inability of the eye to capture
the body-in-motion, everyone was wondering about the veracity of chronophotography, its scientific value—the very reality it conveys insofar as it makes the “unseen”
visible, that is to say, a world-without-memory and of unstable dimensions.
If we notice Marey’s subject of choice we perceive that he leans toward the observation of what seemed to him precisely the most uncontrollable thing formally: the
flight of free flying birds, or of insects, the dynamics of fluids … but also the amplitude of movement and abnormal expressions in nervous maladies, epilepsy, for
instance (subjects of photographic studies around 1876 at the hospital of
Salpetrière).
Later, the illusionism of Méliès will no more aim to mislead us than the methodical
rigor of a Claude Bernard disciple: one maintains a Cartesian discourse, “the senses
mislead us,” and the other invites us to recognize that “our illusions don’t mislead us
in always lying to us!” (La Fontaine). What science attempts to illuminate, “the nonseen of the lost moments,” becomes with Méliès the very basis of the production of
appearance, of his invention, what he shows of reality is what reacts continually to
the absences of the reality which has passed.
It’s their “in-between state” that makes these forms visible that he qualifies as
“impossible, supernatural, marvelous.” But Emile CohI’s earliest moving comic strips
show even more clearly to what extent we are eager to perceive malleable forms, to
introduce a perpetual anamorphosis in cinematic metamorphosis.
The pursuit of forms is only a pursuit of time, but if there are no stable forms, there
are no forms at all. We might think that the domain of forms is similar to that of
writing: If you see a deaf-mute expressing himself you notice that his mimicry, his
actions are already drawings and you immediately think of the passage to writing as
it is still taught in Japan, for example, with gestures performed by the professor for
students to capture calligraphically. Likewise, if you’re talking about cinematic
anamorphosis, you might think of its pure representation, which would be the
shadow projected by the staff of the sundial. The passing of time is indicated, according to the season of the year, not only by the position but also by the invisible movement of the form of the shadow of the staff or of the triangle on the surface of the
dial (longer, shorter, wider, etc.).
Furthermore, the hands of the clock will always produce a modification of the
position, as invisible for the average eye as planetary movements; however, as in
cinema, the anamorphosis properly speaking disappears in the motor of the clock,
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until this ensemble is in turn erased by the electronic display of hours and dates on the
black screen where the luminous emission substitutes entirely for the original effect of
the shadow.
Emphasizing motion more than form is, first of all, to change the roles of day and light.
Here also Marey is informative. With him light is no longer the sun’s “lighting up the
stable masses of assembled volumes whose shadows alone are in movement.” Marey
gives light instead another role; he makes it leading lady in the chrono-photographic
universe: if he observes the movement of a liquid it’s due to the artifice of shiny
pastilles in suspension; for animal movement he uses little metallicized strips, etc.
With him the effect of the real becomes that of the readiness of a luminous emission,
what is given to see is due to the phenomena of acceleration and deceleration in every
respect identifiable with intensities of light. He treats light like a shadow of time.
We notice generally a spontaneous disappearance of picnoleptic crises at the end of
childhood (infans, the non-speaker). Absence ceases therefore to have a prime effect
on consciousness when adult life begins (we may be reminded here of the importance
of the endocrinal factor in the domain of epilepsy and also of the particular role of the
pituitary and hypothalamus in sexual activity and sleep … ).
Along with organic aging, this is also the loss of savoir-faire and juvenile capacities,
the desynchronization effect stops being mastered and enacted, as with the young
Lartigue playing with time, or using it as a system of invention and personal protection—photosensitive subjects show great interest for the causes inducing their crises
and frequently resort to absence mechanisms as a defense-reaction against unpleasant
demands or trains of thought (Pond).
The relation to dimensions changes drastically. What happens has nothing to do with
metaphors of the “images of time” style; it is something like what Rilke’s phrase
meant in the most literal sense: “What happens is so far ahead of what we think, of
our intentions, that we can never catch up with it and never really know its true
appearance.” One of the most widespread problems of puberty is the adolescent’s
discovery of his own body as strange and estranged, a discovery felt as a mutilation,
a reason to despair.
It’s the age of “bad habits” (drugs, masturbation, alcohol), which are merely efforts at
reconciliation with yourself, attenuated adaptations of the vanished epileptic process.
This is also the age, nowadays, of the intemperate utilization of technical prostheses
of mediatization (radio, motorcycle, photo, hi-fi, etc.). The settled man seems to forget entirely the child he was and believed eternal (Edgar Allan Poe); he’s entered, in
fact, as Rilke suggests, another kind of absence to the world. “The luxuriance and illusion of instant paradises, based on roads, cities, the sword,”11 to which the Judeo-
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Christian tradition opposes a new departure toward a “desert of uncertainties”
(Abraham), lost times, green paradises where only adults who have become children
again may enter.
In Ecclesiastes what is the essential is lacking; with the New Testament the lack is the
essential; the Beatitudes speak of a poverty of spirit that somehow could be opposed
to the wealth of moments, to this hypothetical conscious hoarding proposed by
Bachelard, to this fear “of mini-max equilibrium by exhaustion of the stakes based on
a knowledge (information, if you will) whose treasure (which is language’s treasure
of possible enunciations) becomes inexhaustible” (Jean-François Lyotard). Images of
the vigilant society, striking equal hours for everyone.
At the Arch of Triumph Award, a journalist wittily asked of the president: “Is betting
part of leisure?” The president was careful not to answer this question that pretended to assimilate lottery techniques to this culture of leisure proposed for more than a
century to the working population as inestimable recompense for its efforts.
Replying would be to admit that progress has pushed our hyper-anticipatory and
predictive society toward a simple culture of chance, a contract on the aleatory.
New Roman circuses; at Las Vegas they bet on any and everything, in the game
rooms and even in the hospitals—even on death. A nurse working at the Sunrise
Hospital invented, for the amusement of the personnel, a “casino of death” where
you bet on the moment the patient will die. Soon everyone started playing: doctors,
nurses, cleaning ladies; from a few dollars the stakes went up to hundreds … soon
there weren’t enough people dying. What follows is easy enough to imagine.
The basic recreation of childhood, lowered to the level of trivial excitement, remains
nonetheless a derivative of picnoleptic auto-induction, the dissimulation of one or
several elements of a totality in relation to an adversary who is one only because of
differences in perception dependent on time and appearances that escape under our
very eyes, artificially creating this inexplicable exaltation where “each believes he is
finding his real nature in a truth which he would be the only one to know.”
Furthermore, number-games, like lotto or the lottery, with their disproportionate
winnings, connote disobedience to society’s laws, exemption from taxes, immediate
redress of poverty …12
“No power doubles or precedes the will; the will itself is this power,” wrote Vladimir
Jankelevitch. If you admit that picnolepsy is a phenomenon that affects the conscious duration of everyone—beyond Good and Evil, a petit mal, as it used to be
called—the meditation on Time would not only be the preliminary job delegated to
the metaphysician; relieved today by a few omnipotent technocrats, anyone would
now live a duration which would be his own and no one else’s, by way of what you
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could call the uncertain conformation of his intermediate times, and the picnoleptic
onset would be something that could make us think of human liberty, in the sense
that it would be a latitude given to each man to invent his own relations to time and
therefore a kind of will and power for minds, none of which, “mysteriously, can
think of himself as being any lower than anyone else” (Poe).
With Bergsonian chrono-tropisms you could already imagine “different rhythms of
duration that, slower or faster, would measure the degree of tension or of relaxation
of consciousness and would establish their respective places in the series of beings.”
But here the very notion of rhythm implies a certain automatism, a symmetrical
return of weak or strong terms superimposed on the experienced time of the subject.
With the irregularity of the epileptic space, defined by surprise and an unpredictable
variation of frequencies, it’s no longer a matter of tension or attention, but of suspension pure and simple (by acceleration), disappearance and effective reappearance of
the real, departure from duration.
To Descartes’ sentence: “the mind is a thing that thinks” (that is, in stable and commonly visible forms), Bergson retorted: “The mind is a thing that lasts … ” The paradoxical state of waking would finally make them both agree: it’s our duration that
thinks. The first product of consciousness would be its own speed in its distance of
time. Speed would be the causal idea, the idea before the idea.13
Even if we talk about the solitude of power as an established fact, no one really
thinks of questioning this autism conferred inevitably by the function of command—
which means that, as Balzac has it, “all power will be secret or will not be, since all
visible strength is threatened.”
This reflection radically opposes the extreme caducity of the world as we perceive it
to the creative force of the unseen, the power of absence to that of the dream itself.
Any man that seeks power isolates himself and tends naturally to exclude himself
from the dimensions of the others, all techniques meant to unleash forces are techniques of disappearance (the epileptic constitution of the great conquerors,
Alexander, Caesar, Hannibal, etc., is well known).
In his Citizen Kane, Orson Welles ignores the Freudian elements that American
directors ordinarily used and designates the mysterious sled Rosebud as the
apparently trivial motive for the rise to power of his hero, the key and the conclusion
of the fate of this pitiless man, a little vehicle able to delight its young passenger
while sliding at top speed through a snowscape.14 After this fictive biography of
William Randolph Hearst calling out to Rosebud for help in his agony, there comes
Howard Hughes’ real destiny. The life of this billionaire seems made of two distinct
parts, first a public existence, and then—from age 47 and from then on for 24
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years—a hidden life. The first part of Hughes’ life could pass for a programming of
behavior by dream and desire: he wanted to become the richest, the greatest aviator,
the most important producer in the world, and he succeeded everywhere ostentatiously; overexposing his person, avid for publicity, for years he inundates the
Western press with his image, with tales of his records or conquests of women.
Then, Howard Hughes disappears. He is in hiding until his death. The journalist
James Phelan, who followed the billionaire’s whole career, wonders about him:15
“Why did he allow himself to become a man who couldn’t stand being seen? What was
he looking for beyond the simple desire for acquisition?”
Master of an incomparable fortune, of a considerable technical and industrial
achievement, the only purpose of his wealth, finally, was to purchase total reclusion
in a dark room where he lived nude, covered with bedsores, emaciated and destitute on a pallet. Phelan concludes: what Hughes was accumulating was not money,
but power.
One day, Phelan recounts, a man disguised as Mickey Mouse presented himself at the
Bayshore Inn and said he had a gift for Mr. Hughes. He belonged to the Disney
parade on a publicity tour, and they wanted to offer a “Mickey Mouse Watch” to
Hughes with this inscription: “Legendary heroes must constantly play cat-and-mouse
with their public so that it will continue to believe in them, so you’ll surely, once in
awhile, want to know the time of day?”
Now it was notoriously well known that Hughes refused absolutely to wear a watch,
all the while calling himself the Master of Time, which for him certainly had a precise meaning, close perhaps to Rilke’s definition: to be all-powerful, to win in the
game of life is to create a dichotomy between the marks of his own personal time
and those of astronomical time, so as to master whatever happens and fulfill immediately what is in the offing.
Destitute billionaire, Hughes’ only effort is to fake the speed of his destiny, to make
his style of life a style of speed. He seems far more contemporary than Citizen Kane,
emperor agonizing in his museum palace, buried in the ruins of his material goods,
the baroque abundance of his collections.
For Hughes, on the other hand, to be is not to inhabit;16 polytropos, like Homer’s
Ulysses, not occupying only one place, he desires not to be identifiable, but especially
to identify with nothing. “He is no one because he wants to be no one, and to be no
one you have to be everywhere and nowhere.” This taste for ubiquitous absence he’ll
quench, first through his use of various technical media, in surpassing what was then
the most prestigious speed record: July 14, 1938, his Lockheed-Cyclone, having
flown around the world “in a great circular arc,” lands at Floyd Bennett Field where
he had taken off on July 10. Then he guides his plane into the hangar to the exact
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point he left from. It isn’t long before Hughes recognizes that his desire for movement
is only desire of inertia, desire to see arrive what is left behind.
Soon his only link to the world will be the telephone. Like Chateaubriand, he locks
into a narrow space his life-long hopes. The rooms he wants to be in now are narrow
and all alike, even if they are worlds apart. Not only does he thereby eliminate the
impression of going from one place to another (as in the empty loop of the world
record), but above all each place was such as he could have expected it to be. The
windows were all shaded and the sunlight could no more penetrate these dark
rooms than the unanticipated image of a different landscape.
Suppressing all uncertainty, Hughes could believe himself everywhere and nowhere,
yesterday and tomorrow, since all points of reference to astronomical space or time
were eliminated. At the foot of the bed where he was lying was, however, an artificial window, a movie screen. At the head there was a projector and alongside it,
within reach, the controls that allowed him to project his films, always the same,
eating indefinitely from the same plate.
We find here what we’ve always taken as a metaphor of vision, the Socratic myth of
the cave (dark room), “where those (who have been first in everything) must be
brought to their term, forcing them to face the light-giving source … to contemplate
the real which is the invisible … ”
Hughes wanted so much to be nowhere that he could no longer stand to be visible
for others, and if he supported, at great expense, a harem, he never went near his
protégées, it was enough to know he had the power of going there and that the
young women whose pictures he had were awaiting his arrival.
It was the same with his planes and cars, parked here and there, unused for years,
exposed to the weather at sundry airports. He always bought the same model of
Chevrolet because he thought this particular model was especially banal.
He treated his business like his women, maverick of politics, corruptor of the
American government and the CIA, playing with the world, until finally he collapsed
into states approximating sleep, then death.
In his absolute impatience to see arrive what is left, Hughes—who his fellow
countrymen will end up calling a “mystic”—became a kind of technological monk, and
there is very little difference between the dark room at the top of the Desert Inn in Las
Vegas and the retreat to the desert of the ancient hermits in search of the Eternal.
The Hebraic tradition manifests two kinds of lack, expressed by two deserts, emerging one from the other: heart of everything, in its heart everything. One is named
Shemama, despair and destruction, and the other is Midbar, which is a desert not of
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dereliction but instead a field of uncertainty and effort. The shemama is, rather,
polarity of the City-State (City of Ur—Our, light), its desert is the tragical one of
laws, ideology, order, as opposed to what could have resulted from wandering.
Hughes’ life, his deprivation of the present world, seem risen from the Anchorites,
from those “inhuman mortifications” that the monks inflicted upon themselves, at
the end of those eremitic lives where the “saint” seemed to recognize only madness
and idiocy, in this double game of city-desert and desert-of-uncertainties—like
Simeon of Emesis, who comes down from his solitude, he said, so as to mock the
world (or to play with the world, as Hughes).
According to the chronicle, the desert had so tired him that he had attained
apatheia, which may be translated as impassibility, and which will allow him to
make a mockery of the city and its laws, by acting in it like an idiot. Always dressed
in his monastic habit, he doesn’t hesitate to lift his skirts in public: he’s a regular at
the brothel, he goes to church to disturb the liturgy. Multiplying reprehensible acts,
he puts his autism to the test by acting in the city as if it were a desert and no one
could see him.
Photosensitive inductor, the desert (its double aspect) is linked in every case to
liberation from time: divine eternity for the Anchorite, State eternity for Caesar
dreaming of turning the frontiers of his empire into a vast desert.
Christ—the inverse of Hughes—begins by a hidden life to end in public existence,
confronting temptation at the juncture of these two modes, Satan offering him
domination over nations (the shemama), as if assuming human power could only
be evoked by the overview of a solitary expanse where other people are on the
verge of invisibility.
The preacher in John Huston’s film The Great Sinner expresses this pretty clearly:
“The Church of Christ without Christ is nothing but your own shadow, nothing but
your reflection in a mirror.”
The singer Amanda Lear eliminated mirrors from her apartment, replacing them
with an integrated video circuit; and so the light of her image follows after her like
the most intimate of companions (like her shadow, you could say). If the aging
Castiglione had veiled the mirrors in her home to avoid witnessing the progress of
her decrepitude, Amanda would not have to fear meeting her reflection, she’ll just
stop taping the images on the day of her choice and the screens will return her eternally young image, in an apartment where time would stop, the movable property of
the living would no longer be distinct from immovable real estate. The means of
communication would become a synthesizer capable of mixing body and field in her
house, the video game becoming a way of playing indefinitely with everyday life,
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accomplishing Baudelaire’s notion: “Countless layers of ideas, images, feelings have
fallen successively on your brain as softly as light. It seems that each buries the
preceding, but none has really perished.”
In their intimate memoirs, erudite Germans at the beginning of the century loved to
alternate methodically an account of their days and stories of their dreams, trying to
create an equivalence between their waking states and oneiric universes. This style
was an attempt to abrogate an abusive discrimination between waking and sleeping:
“Sleepers are in separate worlds, the awake, in the same” (Heraclitus).
German artists, who are known for their epileptic constitution, usually blur the ideal
of ordinary Reason as activation of the conscious man and censor of the real, pretension to a state of wakefulness (of sentinel), in a world given as common (protofoundation of meaning). But if you admit that each one’s time has been more or less
patched together and that rapid waking is as paradoxical as the dream, the reality of
the passing world could in no sense seem common, and “pure reason” would be only
one of the numerous subterfuges of the picnoleptic scheme and of its savoir-faire—
one of the sophistications that worried Bachelard: “Applied rationalism which is only
a philosophy at work, which wants to expand … haste of systematic thought, authoritarian propensity that no one questions … ”
Oppressive work, accompanied from childhood on with heavy punishments, for no
one is supposed to ignore Reason, as none is excused from knowing the law. To
juvenile consciousness, always time’s orphan, Reason supplies the illusory recommencement of its foreign tale, as operational language, it’s the pitiful “I knew” of the
child who has recited his lesson well and so escaped punishment.
The ideal of scientific observation would therefore be a sort of controlled trance or,
better yet, a control of the speed of consciousness. And it would be first of all as a
reconstitution of picnoleptic savoir-faire that it could be communicated and recognized as common by each and everyone.
In his book Magic, Reason, and Experience,17 G. E. R. Lloyd, wondering about the passage from prescientific to scientific phases in the ancient Greeks, calls our attention to
the importance of the Hippocratic text on the sacred malady (epilepsy) which dates
from the end of the fifth century or the beginning of the fourth century BC. The goal of
the author was to show that this malady is no more sacred than any other, that we
could find natural causes for it and therefore treat it otherwise than by incantations or
the efficacy of amulets. But what seems interesting to us here is that the epileptic
process finds itself at the center of what nineteenth century people regarded as the
advent of the absolute dichotomy between the magical and the scientific.
However, the Hippocratic text can be understood otherwise. To show that the divine
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malady is naturally explicable is to say that the rational study of the real (the establishment of its laws and its models) can be perfectly substituted for the epileptic randomness, curing us completely of its uneven and, especially, unpredictable frequencies.
We should remember that the divine system is also, for the Ancient Greek, a system
of events (“The Gods are events in motion”), which explains well enough this indecisive attitude that contemporary scholars find naive and incompatible with the formation of the scientific spirit, an ideal of science without accuracy where the rational
project is presented as an incomplete program, or better yet as a simple bet on the
universe where “the real is the invisible” (Plato).
Heisenberg tells us of Einstein’s irritation, rebelling at the idea of a God playing with
dice. Bachelard thought that the original sin of reason was to have an origin. Paul of
Tarsus said that “reason resembles death.”
If Ambrose Paré qualifies epilepsy as retention of feelings, in other civilizations the
attenuated adaptations of the epileptic process, just like the accomplishment of the
sexual act, are called “little death,” “quick death.” For sleep we talk about the “death
you come back from.” Reason, compared to death, does nothing else but redistribute
methodically the occasional eliminations of picnolepsy.
The rational study of the real is just like the movies; the tabula rasa is only a trick
whose purpose is to deny particular absences any active value.
Little by little the rational hoarding, as an expectation of the advent of what is left
and a factor of non-surprise, turns our contemporaries into these characters afflicted
with fly-catcher memories where whole masses of useless facts are glued together
(Conan Doyle)—which makes us judge them inferior to those computer screens,
where, in actual fact, the information of a memory without gaps, failures, absence is
displayed at very high speeds, so we think.
Pascal, himself interested in the construction of this kind of fly-catcher memory, but
equally afflicted by massive crises, proceeds by introducing disorder into the order in
which information appears. “What’s new is not the elements but the order in which
they are arranged,” he writes. Finally the discovery, the invention, that is, that which
is without possible memory and therefore new, is the order in which he alone, Pascal,
could put into relation those elements known to all and this in “finally making reason
yield to feeling.”18 For he knows from experience that the faculty of feeling, that is the
aesthetic emotion, is at the heart of the epileptic onset; epilepsy is provokable, it can
be domesticated.
We can see here likewise the very cause of his famous wager on the existence of God,
which he assimilates to a savoir-faire, to a theological transposition of the scientific
hypothesis, comparable to the ancient Greeks’ approach.
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The crisis, sudden thunder in a calm heaven, is announced by the very beauty of the
sky. The epileptic isn’t necessarily looking for the crisis as a factor of pleasure, but he
has been warned of its coming by a very special state of happiness, a juvenile exhilaration. “Sublime,” says Dostoevski, “for that moment you’d give your whole life!” He
is literally “ravished,” before returning, to be there again, often afflicted as he is by
more or less severe lesions provoked by his fall or the sheer suddenness of the onset.
The inexplicable enthusiasm precedes the accident, the shipwreck of the senses that
of the body. But facilitating factors can also be of the order of distraction, the sleepiness provoked by the repetition of certain themes, or, on the contrary, by intense
intellectual efforts, connected, for example, with the moment of invention, of basic
discovery, as with Champollion, or with creative activity …
“At that moment I understood the meaning of that singular expression: there will no
longer be time,” says Dostoevsky.
In photosensitive subjects the processes of auto-induction of absence are called autoerotic acts, with a sexual origin. As we have seen, at puberty picnolepsy interferes
with the awakening of sexual activity. Here also absence is no stranger to invention,
to the crystallization of the amorous image.
If antique statuary represents the sleeper in a state of erection, the fact is that he is
dreaming. We had to wait for the 1940s before scholars rediscovered this phenomenon, and, later, the connections between paradoxical sleep and sexual activity in
men and women.
Likewise the degree of love’s power and of diurnal desire is a function of the invisible
recall of the state of exaltation in paradoxical wakefulness.
Michelangelo writes: “Please tell me, O Love, if my eyes see (outside of me) true
beauty or if I have it in me … ” It is the curse of Psyche, where the external light
instantaneously destroys the crystal of the love image, Eros flies, deserting the young
woman as soon as she lights up her face. More simply, in the old ceremony of
bundling, newly wed couples who often had never before met were advised to avoid
immediate contacts and rather to sleep, that is, to dream, leaving it up to natural law
to create the adhesion and “satisfaction” of the couple.
One might contrast this traditional method with the current hyper-wakefulness of
sexual information and education, one result of which is to squash anything natural
in sexual actions, psychoanalysts receiving nowadays visits from rationally educated
young people who nevertheless don’t know how “to go about it.”
Which reminds us also of the sword placed between Tristan and Iseult while they’re
sleeping—to show us that the filter of passion has placed them in such a state of
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consciousness that the subterfuge of paradoxical sleep becomes useless. For them,
love has created the equivalence of night and day, of rapid waking, of dream and
soon of death.
We can multiply the examples and customs of dissimulation between future spouses
right up to the idea of Catholic nuns wishing themselves married to Christ, who by
his absolute invisibility is able to pass for a sort of absolute spouse, a new interior
Eros, something that would facilitate another relation to time.
A mourning, an impression of profound unhappiness can, according to Bachelard,
give us the feeling of the moment. They can, in any case, favor absence. We’re afflicted and here we are visited by some tenacious sensation, affecting indifferently one
of our organs of perception: in the olfactory domain, someone will sense, often for
several days, a characteristic odor, connected to a far-off memory; another, seated in
a garden, will see one flower among others become suddenly photogenic. The
strange phenomenon lasts sometimes for a long while before everything seems ordinary again. You might think of Marcel Proust’s reflection on the subject of the
Marquise de Sévigne: “She does not present things in a logical, causal order, she first
presents the illusion that strikes us.” In the sequence of the arrival of information,
Proust designates for us the stimulus of art as the fastest, since here nothing yields to
sentiment, but on the contrary, everything begins with it.
In short, turned causal by its excessive speed, the sensation overtakes the logical
order. Proust confirms the Sophist idea of apate, the suddenness of this possible
entry into another logic “which dissolves the concepts of truth and illusion, of reality
and appearance and which is given by the kairos that one might call ‘opportunity.’”
What escapes from the universal and gives difference a context is the epieikés—that
which pertains to a moment that is singular and, by definition, different.19
As for scientists, some today are dropping the pompous term of basic research for the
more convenient non-applied research, research in which “that which is new, the discovery, obviously does not depend on chance, but on surprise” (P. Joliot).
The world is an illusion, and art is the presentation of the illusion of the world.
Michelangelo detested, for example, the creating of an image imitating nature or
liable to resemble a living model: “They paint in Flanders to fool our external vision
… the beguilements of the world have robbed me of the time accorded me to worship God.” Aging, he realized that the same duration can be utilized in diverse manners, or better yet, according to our art of seeing, the same time may serve to allow
yourself to be fooled or to contemplate something other than what you think you’re
seeing (God, in this case, as Truth of the World).
In 1960 the painter Magritte, responding to a questionnaire, expresses the same convictions:
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Q: “Why is it that in some of your pictures bizarre objects appear, like the bilboquet?”
Magritte: “I don’t think of a bilboquet as being bizarre. It’s rather something
very banal, as banal as a penholder, a key or the foot of a table. I never show
bizarre or strange objects in my pictures … they are always familiar things,
not bizarre, but ordinary things are gathered and transformed in such a way
that we’re made to think that there’s something else of an unfamiliar nature
that appears at the same time as familiar things.”
To look at what you wouldn’t look at, to hear what you wouldn’t listen to, to be
attentive to the banal, to the ordinary, to the infra-ordinary. To deny the ideal hierarchy of the crucial and the incidental, because there is no incidental, only dominant
cultures that exile us from ourselves and others, a loss of meaning which is for us not
only a siesta of consciousness but also a decline in existence.
In Europe, for more than a century now, many children have seen the Virgin appear,
and the police and religious authorities have had to take down their testimony. As
for me, I am struck by the sequence of circumstances that precedes the apparition
proper and where the world begins to be seen by children as illusion of the world.
Particular selection of what is seen, recording of insignificant facts that gradually
transforms the true objects into a sort of background against which another designation of meaning suddenly emerges, a background which would be already a kind of
dissolving view, reminding us of the reflection of Paul of Tarsus (but he, also, on the
road to Damascus, experienced a prolonged absence which effectively altered his
notion of reality), all is calm, and yet: this world as we see it is passing away.
As for Magritte, above, it’s a question of the recording of facts, or else of “camera
shots,” all you can see in the instant of the glance, isn’t it only the imposture of the
immediate, the untimely hijacking of a convoy of objective elements, among which
operates the “shooting” of vision?
As the meteorologist explains: “The local level is always an uncertain objective, it’s on
the scale of the globe that we should envision the meteorological data, our weather’s
always somewhere else’s weather and that’s how the whole system fits together.”
Bernadette Soubirous recounts: “I heard a noise. Looking up I saw poplars beside the
torrent and brambles in front of the cave quiver as if the wind was shaking them, but
all around nothing moved and suddenly I saw something white … and this white
was … a white girl … a white girl no bigger than me. She greeted me, bowing … ”
Sometimes visual, but also olfactory, gustatory, auditory sensations are shared by
several young witnesses. But here also the children experience the particular instants
that precede the passage from the familiar to the unfamiliar.
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At Salette, for example, two children who didn’t know each other met by chance.
Mélanie is a puny little servant, miserably poor, who’s considered “withdrawn.”
Maximin is himself a young man with asthmatic heredity, considered as a madcap
who spends most of his time running in the mountains after his goat but who can
barely be trusted to watch over the herd. The day of the apparition, the two children,
who have decided to watch their animals together, are overcome by a sudden desire
to sleep, and, in fact, they both fall asleep, which was unusual for them. On awakening they are worried and set out to look for the herd they were supposed to be
watching, but the animals are still in the same spot, they haven’t moved. And suddenly, at the spot where the children were sleeping “a spinning globe of light, growing gradually, as if the sun had fallen there … ”
Poor, scorned, considered as retarded, often asthmatic, these children will be, as a
rule, deprived of apparitions and cured by puberty.
Bernadette Soubirous will say sadly: “You should refer to what I first said. I could
have since forgotten and others also could have forgotten … ”
“For that moment you’d give a whole lifetime.” This is exactly what she does by hiding in a convent at Nevers where she dies at age 35.
The apparitions, therefore, have been like a repetition of those surprising moments
that precede the epileptic absence, but the senses that stay awake succeed in perceiving an infra-ordinary reality.
Bernadette looked characteristically pale at that moment, “fine white muslin falling
over her face,” then she returned “rubbing her eyes and her face was alive with color
once more.”
But the apparent resemblance with epilepsy stops here, for Bernadette is able to
function during the ecstasy, to move, to eat even, and, upon return, she will recall
what happened. Nevertheless, as her visions multiplied, the little girl feels the need
to induce them by means of a personal ceremony, she acts nervous, which annoys
certain witnesses, and, furthermore, she doesn’t always succeed.
Later, when she leaves Lourdes to retire to the convent at Nevers, she stops at
Bordeaux and “what she found most beautiful,” she says, “is the aquarium of the
Botanical Garden, seeing the little animals swimming in the presence of a crowd of
fascinated children.”
Translated by Philip Beitchman
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The real matrix of experience is what Daniel Dennett calls the parallel architecture
brain, or PAB. This is not an integrated structure with a central decision-making
core, but a cluster of many different kinds of modules, all with different yet flexible
modes of functioning, all having evolved in different evolutionary epochs as
responses to the changing demands of Darwinian evolution.
... I propose that types of symbolic exchange that putatively involve direct encounters with other worlds, such as those of the spirits, will require a local and temporary
lapse in the normal social narrative. Dennett’s unified narrative self, or UNS, is not
only an actor in this kind of exchange, but the bearer of a symbolic value that is here
given up and then returned. For this to be the case, the relation between the UNS
and the parallel architecture brain has to be abnormal. The UNS has to enter a phase
of temporary abeyance allowing in a lot more from the PAB, and only later reconstructing the significance of the new material into a narrative. The micro-lapses of
everyday living that are usually constantly reabsorbed into the continuum of the
social narrative and its self now become a continuous and prolonged lapse.
After the travel episode, the shaman sits down and starts telling stories about what
he has seen on his journey, and at the same time the spirits repose who helped the
shaman on his journey.
Tim Hodgkinson, “Indeterminacy and Shamanism,” Variant 2, no. 11 (Summer
2000): 9
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I cannot clearly say how I had entered
the wood; I was so full of sleep just at
the point where I abandoned the true path.
Dante Alighieri, Inferno, Canto I: 10-12 (trans. Allen Mandelbaum)
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In Stoker’s Dracula, Harker loses consciousness as he approaches the vampire’s castle: “I must have been asleep, for certainly if I had been fully awake I must have
noticed the approach of such a remarkable place”; in Murnau’s Nosferatu, Harker
loses consciousness while leaving the vampire’s castle. The frontier, the place of
entry of the labyrinthine realm of undeath is inaccessible since hidden by the trance
that seizes one there (entrance n. 2. A means or point by which to enter; entrance v.
tr. 1. To put into a trance [American Heritage Dictionary]).20 If someone who is not a
spiritual master is not entranced at the entrance of a place, this indicates that the
latter is not a labyrinth. The entry into and exit from the realm of undeath occurs in
a lapse hence is missed.21 With the exception of the yogi/Zen master, one is always
already undead.22 You can neither enter nor leave the labyrinth; and you’ve always
been lost in it, that is you cannot be found there. Are you then ever in the labyrinth
from which you cannot leave? On a map, a labyrinth is formed of one line that
meanders on and on, twists and involutes, forming a fractal object with a dimension
between one and two, with the following two consequences. First, the labyrinth is
all border, hence one cannot be fully inside it: if one can hide in the labyrinth, it is
not because one is inside the labyrinth, for the labyrinth maintains one on the outside (thus it has aura), but because it is in the labyrinth that one is lost. Second,
lapses are sure to occur to one in the labyrinth since it does not have a dimension
of 3, is not a full volume.
There can be no understanding of primitive cultures without undergoing possession,
for if understanding is a form of possession in the normal sense of the word, they in
turn must possess us, in their way, or rather what possesses them must also possess
us. We can include them in history and memory only if they can possess us, that is
include us in amnesia, in lapses, in that which maintains outside. A true relation
presupposes this unbalanced, equivocal (since it maintains the two meanings of possession) exchange. It is not accidental that the records (and, in the case of Armand
Schwerner’s The Tablets, the false records) we have of ancient cultures are full of
holes, lapses, are in the form of fragments, for what is primitive is more akin to pri-

35

BIENAL KITAP

4/16/09

9:00 PM

Page 36

mary processes, closest to the unconscious, itself full of lapses (a schizophrenic: “I
turned around and did something and looked at my watch, and it jumped an hour
and a half”).23 While in the case of the primitive, these lapses, holes, do not produce ambiguities but an absolute necessity for the one who undergoes them, in The
Tablets, they induce a proliferation of interpretations.
Films about lapses in consciousness and disorientation are very important in
cinema since cinema is itself largely made of changes of place and focus.24 Walter
Benjamin writes in “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction”: “The
work of art of the Dadaists … hit the spectator like a bullet …. It promoted a
demand for the film, the distracting element of which is also primarily tactile, being
based on changes of place and focus which periodically assail the spectator.”25
Mainstream cinema tries to conceal such periodic change through smooth editing.
These changes of focus and location and lighting should rather be foregrounded not
merely in a structuralist, modernist investigation of the medium and specific art
form that cinema is,26 but through a highlighting of films that deal on the level of
content with a reality that’s behaving as if it were a film. One would not forget to say
en passant (but not too speedily) that bullets (or things with their speed: what
causes amnesia in concussions is not so much the material that traverses the brain as
its acceleration) have been the cause of many concussions that resulted in amnesias,
and hence in the creation in real life, and outside of all cinemas, of “changes of place
and focus which periodically assail” the amnesiac (Nolan’s Memento, 2000).
Marguerite Duras criticizes most filmmakers for a condescending attitude toward
the spectator, which reveals itself for instance in their showing him or her all the successive stages of an action, as if he or she were a dolt who could not otherwise
understand what was happening. Duras is only partially right in her insistence that
the continuity in the portrayal of actions be dispensed with: a generalized habit of
letting the spectator piece together what happened by projecting what was skipped
makes it extremely difficult for the filmmaker to thwart such a projection, and
thwarted it sometimes must be for in some cases nothing happened between the two
shots forming the ostensible jump cut. Robbe-Grillet writes: “The duration of the
modern work is in no way a summary, a condensed version, of a more extended and
more ‘real’ duration which would be that of the anecdote, of the narrated story.
There is, on the contrary, an absolute identity between the two durations. The entire
story of Marienbad happens neither in two years nor in three days, but exactly in one
hour and a half ”27—to wit the existence of the man and the woman in Marienbad
“lasts only as long as the film lasts.28” Robbe-Grillet’s general characterization is correct; nonetheless, I do not think that it is fully exemplified by Last Year at Marienbad.
For the implication of structuring the film in terms of scenes—a scene is “a unified
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action … that normally takes place in a single location and in a single period of
time”—is that there is a narrative ellipsis between each two scenes, with the consequence that the spectator is not inhibited from filling it with a duration. The spectator can yet be inhibited from filling it with a duration in various ways: in case the
characters can still be surprised, it suffices to make them startled and disoriented at
the beginning of each scene, thus alerting the spectator that no time has passed
between the two non-contiguous locations-times, and hence inhibiting him or her
from projecting any transition time between them, the diegetic world presented by
the work lasting then only the time of the projection of the latter. In case the characters are not surprised by diegetic jump cuts, the transition from one sequence of
shots full of jump cuts to another at a different location and time should happen by
means of either a cut on movement (a paradoxical continuity at the level of the
image), as in Maya Deren’s Meshes of the Afternoon, or a cut on the two consecutive
parts of a continuous phrase uttered in sync (a paradoxical continuity at the level of
sound). For instance, although shot 24 in Robbe-Grillet’s L’Immortelle shows the
woman and the man starting toward Beyköy and shot 25 shows them arriving there,
Leila, who was saying in sync “You are a foreigner … You got lost … ” in the first
shot, continues her phrase in sync in the following one (the cine-novel is explicit
here: “continuing her phrase”): “You have just arrived in a Turkey of legend … ”—
this making it impossible for the spectator to project that any time had actually
passed between heading toward Beyköy and arriving there. One particularity of such
a situation is that the outside is no longer what belongs to a different location-time,
since, through the cuts on movement and/or on consecutive parts of the same
phrase, the diverse locations-times are no longer separated, but form one ensemble;
rather, the outside is now inside the same location, so that while one no longer
greets as one changes locations-times, one does so at the start of the second shot of
each jump cut in the same location.
“Build up: 1. Dramatic cutting leading to a climax in the action; 2. the insertion of
frames to designate a missing section or shot in the work print.” Everything after
these missing sections, these blanks, is experienced as a climax, as a surprise. One
should have sang froid, though not during these hibernation-like lapses, but as one
is suddenly out of them. How to start [begin] without starting [being surprised]?
“How can the outstanding be abolished?” “Only by abolishing the outstanding.” Was
a satori produced by this koan-like question and answer? Only when the surprising is
abolished is the unaccomplished, the overdue in the same movement also abolished.
Only those who no longer ever get surprised can definitively short circuit.
Bram Stoker’s Dracula begins with Harker’s stress on timing: “3 May. Bistritz.—Left
Munich at 8:35 P.M., on 1st May, arriving at Vienna early next morning; should have

37

BIENAL KITAP

4/16/09

9:00 PM

Page 38

arrived at 6:46, but train was an hour late. Buda-Pesth seems a wonderful place … I
feared to go very far from the station, as we had arrived late and would start as near
the correct time as possible.” (Having passed the bridge, [Murnau’s] Harker is from
then on always late, not reaching the door in time to open it himself: it opens by
itself—he turns into a witness.) It continues with an emphasis on chronological
time—what is chronology but timing, so that events that belong to the past should
not arrive too late, that is in the future, and events that should occur in the present
would not occur too early, in the past, or too late, in the future—through Mina’s
editing of a history: the multiplicity of letters and journals by various protagonists,
which are different angles on and fragments of what happened, makes possible cutting around the eternities and lapses of some characters to produce a smooth narrative. While the transition from chapter III to chapter IV (“Jonathan Harker’s
Journal—continued”) and the transition from chapter I to chapter II (“Jonathan
Harker’s Journal—continued”) each occurs after an explicit lapse—chapter III
begins with “And I sank down unconscious” and chapter II starts with “I must have
been asleep, for certainly if I had been fully awake I must have noticed the approach
of such a remarkable place”—the underlined transitions (continued) from chapter II
to chapter III, from chapter XIV to chapter XV, from chapter XV to chapter XVI, and
from chapter XVI to chapter XVII don’t occur after a manifest lapse. The titles
“Chapter XV, Dr. Seward’s Diary—continued,” “Chapter XVI, Dr. Seward’s Diary—
continued,” “Chapter XVII, Dr. Seward’s Diary—continued,” “Chapter III, Jonathan
Harker’s Journal—continued,” as well as “Chapter IV” (the beginning of chapter IV
continues the diary entry from the previous chapter) are inserts/cut-aways (does the
continued function as a dissolve?) implying the existence of lapses that otherwise
would not have been sensed.
Dans le temps one was always in time. No more; this from time to time is experienced
literally by schizophrenics, epileptics, and people on LSD. Only occasionally do they
return to c’est le temps, that is to the appearance of time. But entre-temps where are
they? An epileptic: “It was about eleven o’clock when I put down my pen, feeling
suddenly tired … I made the tea, looked up at the clock—a strange chance—and
saw that it was ten minutes past eleven. The next moment I was still looking up at
the clock and the hands stood at five and twenty minutes past midnight. I had fallen
through Time, Continuity and Being.”29 When she tries to go to her bedroom, she
realizes that she does not know which way it is. With the epileptic, the two meanings
of fit exclude each other. Coming back to consciousness, the familiar is no longer so:
the first degree of being lost is not yet recognizing a familiar place in the aftermath
of a petit mal—lost and found, simultaneously. And the unfamiliar becomes strangely familiar (this often induces as much apprehension as when the familiar becomes
unfamiliar): with many epileptics the aura that announces a fit/black-out takes the
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form of a déjà vu sensation (naming aura an “I’ve been here [or witnessed or done
this] before” or a smell that is there without an object that would exude it, like a
reproduction that is divested from both the painting and its location, i.e., what does
away with the aura, would have interested Walter Benjamin).
“It [cinema] makes a molding of the object as it exists in time and, furthermore,
makes an imprint of the duration of the object.”30 Hence cinema preserves also the
absence of time. It does so both by documenting epileptic fits (petit mal or grand mal)
and trance, allowing the one who underwent them to see what his body did when he
was absent (Jean Rouch’s Les maîtres fous; Herzog’s Heart of Glass, during the filming
of which all the actors except one were hypnotized); and by portraying in fiction films
states where there is an absence of time during which the person is not unconscious
(as for instance in Robbe-Grillet’s films [Last Year of Marienbad … ]). Cinema has to
do much more with preserving this absence of time than with preserving time.
In films manifesting quantum effects, such as tunneling, one can reasonably expect
the intermittences of interference patterns or of what is discrete, and vice versa. In
Kubrick’s The Shining, Torrance tunnels through the locked larder door of the kitchen,
and the child’s tricycle repeatedly passes over the alternating carpeted and bare sections of the corridors of the Overlook Hotel, producing a distinct alternation of
silence and the sound of the wheels on the marble. The quantum world of RobbeGrillet is permeated by intermittences that indicate interference patterns: on the
cover of the 1965 Grove Press edition of the two novels Jealousy and In the Labyrinth
and in L’Immortelle the author Robbe-Grillet and the heroine of that film respectively
appear behind window blinds. With Last Year at Marienbad, one telling difference
between the film directed by Alain Resnais and the elaborate and precise script by
Robbe-Grillet is that the interference pattern in the opening section of the script (“at
regular intervals, a lighter area, opposite each invisible window, shows more distinctly the moldings that cover the wall”) is not in the opening section of the film.
Lapses render the existence of those who suffer from them aphoristic only if additionally things and events are received by these persons.
In Bertolucci’s The Spider’s Stratagem, Athos asks two conversing men directions to
get to the hotel. They begin arguing about which direction it is, pointing in opposite
ways. “When you settle [which direction is the hotel] I’ll pass by again.” The second
time Athos walks in the direction of the two arguing men, there is a crossing of the
imaginary line before he reaches them, so that we see him walking, in the exact
same scenery, away from them, with the two still-arguing men having now
exchanged positions, so that the one who was standing screen left is now screen
right and vice versa. This indicates that Athos did not pass the two arguing men a
second time.
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A significant percentage of children experience epilepsy during their first seven
years, mostly of the petit mal variety. The many petit mal episodes he suffered daily
resulted in his seeing the world in time-lapse (time-lapse cinematography reproduces both the absence [skip-frame] and the convulsion [jerkiness] of epilepsy), so
that everything was speeded up and he could follow more easily what was usually
too slow to be perceived. When he became older and the petit mal episodes stopped,
the world became slower.
The painter Andrew Wyeth portrays Helga in so many works—4 temperas, 12 drybrush paintings, 63 watercolors, 164 pencil sketches and drawings, etc.—in so many
attitudes, positions, surroundings, moods, that in the situations that have not been
portrayed she is absent from herself.
Sometimes his talk is interrupted by a black screen then resumed at the same point
with “As I was saying.” At other times, although the shot is not interrupted and none
of those present cuts in, he keeps interjecting his talk with: “As I was saying.”
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Mrs [Hester] Y. … had no illnesses of note in her growing-up years, certainly nothing which suggested encephalitis lethargica … [which struck her] in her thirtieth
year.… Her symptoms, at first, were paroxysmal and bizarre. She would be walking
or talking with a normal pattern and flow, and then suddenly, without warning,
would come to a stop—in mid-stride, mid-gesture, or the middle of a word; after a
few seconds she would resume speech and movement, apparently unaware that any
interruption had occurred. She was considered, at this time, to have a form of
epilepsy, so-called “absences” or “petit mal variants.” In the months that followed,
these standstills grew longer, and would occasionally last for several hours; she
would often be discovered quite motionless, in a room, with a completely blank and
vacuous face. The merest touch, at such times, served to dissipate these states, and
to permit immediate resumption of movement and speech.…
Normal, free-flowing periods may themselves be interrupted—with great suddenness, and no warning—by sudden cessations of movement/speech/thought, so that
Mrs Y. will suddenly be arrested like a film in a “freeze-frame.” These still-states
may last a second or an hour, and cannot be broken by any voluntary action from
Mrs Y. herself (indeed such action is impossible and unthinkable at such times).
They may cease spontaneously, or with the merest touch or noise from outside, and
then Mrs Y. moves immediately again into free-flowing motion/speech/thought.
These states have no subjective duration whatever: they are identical with the
stand-stills which started her illness.…
Mrs Y. and other patients who have experienced “kinematic vision” have occasionally told me of an extraordinary (and seemingly impossible) phenomenon which may
occur during such periods, viz. the displacement of a “still” either backwards or forwards, so that a given “moment” may occur too soon or too late. Thus, on one occasion, when Hester was being visited by her brother, she happened to be having kinematic vision at about three or four frames a second, i.e. a rate so slow that there was
a clearly perceptible difference between each frame. While watching her brother
lighting his pipe, she was greatly startled by witnessing the following sequence: first,
the striking of a match; second, her brother’s hand holding the lighted match, having
“jumped” a few inches from the matchbox; third, the match flaring up in the bowl of
the pipe; and fourth, fifth, sixth, etc. the “intermediate” stages by which her brother’s hand, holding the match, jerkily approached the pipe to be lit. Thus—incredibly—Hester saw the pipe actually being lit several frames too soon; she saw “the
future,” so to speak, somewhat before she was due to see it.
When cinematic representation achieves a certain critical rate, her sense of vision
and of the world suddenly becomes “normal,” with the movement, space, time, perspective, curvatures, and continuities expected of it.
Oliver Sacks, Awakenings (New York: Vintage Books, 1999), 95-96 and 111-113
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Ibn al-‘Arabì, one of the most prolific authors of the Sufi tradition, is typically stereotyped as the spokesman for the Oneness of Being (wahdat al-wujªd), a concept that
is then interpreted in keeping with the understanding of the observer. The fact is,
however, that very few scholars—not to mention the general run of opinionated
people—actually have any clear idea of what he was talking about. Among the many
Orientalist misinterpretations is that offered by Louis Massignon, who holds that Ibn
al-‘Arabì presents us with a “static, existential monism,” a dry, rationalistic system
that departs from the lived experience of the divine Reality that was central to early
Sufism. The fact is, however, that few notions are as basic to Ibn al-‘Arabì’s worldview as “the renewal of creation at each instant” (tajdìd al-khalq ma‘ al-ånåt) and
the vision of this ongoing dynamism by means of “unveiling” (kashf), or suprarational perception. As he explains, human beings are faced with two basic realities:
on the one hand, there is the Real Being (al-wujªd al-haqq), called “God” in
theological language, and, on the other, the self-disclosure (tajallì) of that Being.
Everything other than God (i.e., the cosmos in its infinity) is that Being’s disclosure
of its own characteristics and qualities. Nothing other than God subsists for more
than a moment. Each self-disclosure of the Uniquely One is unique and one, and
each is replaced instantaneously by another self-disclosure, ad infinitum.
This duality of the One Being and its infinite self-disclosures gives rise to two basic
ways of understanding God: transcendence or “asserting incomparability” (tanzìh)
and immanence or “asserting similarity” (tashbìh). Inasmuch as the One is uniquely
and absolutely One, It is utterly other, forever unknowable, and always incomparable
with all things. Inasmuch as It discloses Itself to all things without cease and without
repetition, It is immanent and similar.
This complementarity of the One and many, Being and Its self-disclosure, God and
the world, transcendence and immanence, absence and presence, invisible and visible,
unknowable and knowable, suffuses Islamic thought. In one of his countless expositions of the two complementary poles, Ibn al-‘Arabì addresses two terms which, in a
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good deal of the Western literature, have come to typify Sufi discourse (even though
the two are not especially prominent in the texts): These are annihilation (fanå’) and
subsistence (baqå’). Their Qur’ånic source is the verse, “All that is upon it [the earth]
undergoes annihilation, and there subsists the face of thy Lord, possessor of majesty
and generosity” (55:26-27). The obvious meaning of the verse is “All things are
perishing but His face” (Qur’ån 28:88). God’s “face” is then His Essence or Reality.
But, is this a promise for the future as many theologians read it, or does it pertain to
the present moment, as Sufis typically explain? The fact is, as the Ash‘arite theologians imply and Ibn al-‘Arabì asserts with force, all things are constantly being annihilated and recreated. The only reality that stays in its state is the Real Being. In Ibn
al-‘Arabì words,
Everything other than the Essence of the Real is intervening imagination and
vanishing shadow. No created thing remains in this world, in the hereafter,
and in what is between the two, neither spirit, nor soul, nor anything other
than God—I mean the Essence of God—upon a single state; rather, it undergoes continual change from form to form constantly and forever.
What then is the actual situation of the reality that we perceive? To what extent is it
permanent, and to what extent is it punctuated by lapses? Ibn al-‘Arabì provides a
typically ambiguous answer in the seventeenth of the twenty-three subsections of
chapter 369 of his monumental al-Futªhåt al-makkiyya (“The Meccan Openings”), a
chapter that is dedicated to “the storehouses of [the divine] munificence.” These
storehouses are mentioned in Qur’ån 15:21: “There is nothing whose storehouses
are not with Us, and We send it not down but in a known measure.” In other words,
the principles of self-disclosure are latent in the Essence of the Real Being Itself.
One of the masters said concerning this storehouse that it comprises “the annihilation of him who was not and the subsistence of Him who has always been.”
This is an issue in which some people become agitated—those whose unveiling has not been consolidated and whose witnessing has not reached realization. After all, sometimes a flash of the object of people’s seeking lights up for
them, and they remain satisfied with it, short of the full achievement and
consummation of the state. Then they judge this station through what they
have witnessed of it, with either conjecture, or certitude that they have
achieved it fully.
I have seen some of the Men with this attribute. Something of this sort overtook Sahl ibn ‘Abdallåh al-Tustarì—who was outstanding in this task—concerning the knowledge of the Isthmus [the intermediary world between
death and the Resurrection]. A glimmer passed over him, and he came to
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encompass in knowledge the situation of the people in the Isthmus. But he
did not halt in order to see if its folk underwent any change into diverse
states, or if they continued on in one state. Hence he judged that they subsist
in a single state, just as he saw them. So his vision was sound and truthful,
but not his judgment that they would stay permanently as he saw them until
the day of the Uprising.
As for those whom I have seen who are the folk of this attribute, I have seen
that when they are taken from themselves, they return quickly and do not subsist in that. I asked one of them, “What is it that brings you back so quickly?”
He said to me, “I fear that my entity will cease to exist because of what I see.”
So, he feared for himself. Those who have this state will not possess a strong
footing in the realization of any affair and they will not be among those who
are firmly rooted in it. If they were to confine themselves to what they view
face-to-face and refrain from making judgments, that would be better for them.
When outsiders hear the like of this from a truthful person, and they also
hear that things are not fixed in a single state in the Isthmus, they imagine
that the Sufis disagree among themselves in such things. But this is not a disagreement. He who is firmly rooted upholds what he witnesses, and that is
the extent of his knowledge. He who is not firmly rooted also upholds what
he witnesses, but he adds to it the judgment that things stay fixed. Had he
stood in the station for a while, he would have seen change and alteration in
the Isthmus, just as occurs in this world, for “each day”—which is the indivisible
moment—God is “upon some task.” God says, “All those in the heavens and
the earth ask of Him; each day He is upon some task” [Qur’ån 55:29].
Creation is new wherever it may be—in this world, in the next world, and in
the Isthmus. Hence it is impossible for a state to subsist in one entity for two
breaths or two moments, because God embraces all things and the cosmos
stays forever poverty-stricken toward God. Hence it must change at each
instant, so God creates it at each instant. The states of the entities are
renewed instant by instant, and the properties of these entities, in accordance
with their realities, bestow upon the One Entity the fact that, were it correct
for the entities to have being, they would have it by means of these states.
Among our companions, some see that the states of the possible, fixed entities are preserved in the Entity of Being. The entities themselves have no
being whatsoever—on the contrary, they have fixity and they display properties in the Manifest Entity, which is the True Being.
Others of our companions see that the entities become qualified by being
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inasmuch as they acquire it from the Real. The entities are one through the
substance, even if they become many. The Real drapes them with states
instant by instant, since they have no subsistence except through the states.
Hence the Real renews the states in the entities at each moment.
The words “the annihilation of him who was not” accords with the first view.
No trace of him remains in the entity of Being. Hence he is stripped of
descriptions. This is the state of asserting incomparability [transcendence,
tanzìh]. He “who has always been” subsists as He is in His Entity, and He is
the “Independent of the worlds” [Qur’ån 3:97]. The cosmos is nothing but
the possible things, and He is independent of their signifying Him, since there
is nothing—as we have said—seeking to be signified. After all, the possible
things in their fixed entities are witnessed by the Real, and the Real is witnessed by the possible entities through their fixed—not existent—eyes and
eyesight. Hence He witnesses them as fixity, and they witness Him as Being.
The other view [which is that of immanence] observes the being of the possible things’ entities, the traces of the divine names within them, and the Real's
replenishing them through those traces so that they may subsist. The person
who witnesses this state sees that both the traces and the entities that receive
them are annihilated. But the situation in itself exists as it was. In itself, nothing is annihilated—it is annihilated for the one who has this view. Hence no
object of witnessing subsists for him save God; the existent things are
enwrapped in the Being of the Real, and they become absent from the gaze of
the possessor of this station. In the same way, the entities of the stars become
absent from the gazer at the rising of the greatest lamp, the sun. Then he
holds that their entities have been annihilated from being, but in actual fact
they have not been annihilated. On the contrary, they are in their state of
possibility in their spheres, according to their properties and their courses.
Both these views have been known from the Sufis.
Some of the possessors of this station make creation’s situation with the Real
like that of the moon with the sun in respect to the light that becomes manifest in the moon. The moon has no light in respect of its essence, nor is the
sun or the light of the sun within it. However, eyesight perceives it like that.
So the light that is in the moon is nothing other than the sun. So also is the
being that belongs to the possible things. It is nothing other than the being of
the Real, like a form in a mirror. The sun is not in the moon, but the light that
the moon deploys upon the earth at night when the sun’s light is absent is
none other than the sun's light, though it is ascribed to the moon. In the same
way, it is said concerning the Speech of God, “It is the words of a noble mes-
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senger” [69:40], and it is said concerning the words of the Messenger when
he recites that Speech—and the words of everyone who recites the Qur’ån —
“It is the Speech of God.”
Each of these doctrines has a correct sense, and unveiling may occur in everything we have mentioned. So, for the Folk of God, disagreement is agreement, because they shoot from a single bow.
The affair goes back and forth between the annihilation of an entity and the
annihilation of a state. Nothing in the cosmos brings together the opposites
save the Folk of God specifically, because He whom they have realized is He
who brings together opposites, and through Him the gnostics know. For “He
is the First and the Last and the Manifest and the Nonmanifest” [Qur’ån
57:3] in respect of One Entity and one relation, not in respect of two diverse
relations. Hence they have departed from what is rationally understood, and
rational faculties do not bind them. Rather, they are the divine ones, the
Realizers. The Real has bestowed realization upon them in what He has
given them to witness, so they are and they are not. “You did not throw when
you threw, but God threw” [Qur’ån 8:17], so He affirmed and He negated.
“God is sufficient” and enough “for us” [Qur’ån 3:173].
In this situation, Shaykh Abu’l-‘Abbås ibn al-‘Arìf al-Shanhåjì was the leader.
He used to say, “The Real becomes clear when the tracing dissolves.”
Shaykh Abª Madyan used to say, “There is no escape from the subsistence of
the tracings of servanthood so that taking pleasure in the witnessing of
Lordship may occur.”
Al-Qåsim ibn al-Qåsim, one of the shaykhs of al-Qushayrì’s Risåla, used to
say, “The witnessing of the Real is an annihilation within which there is no
pleasure.”
Each of these speakers has spoken the truth. After all, I have already explained
in this book that no two individuals will ever come together in one self-disclosure and that the Real never repeats self-disclosure to any individual in one
form. We have already said that His self-disclosures are diverse, because they
include all suprasensory, spiritual, angelic, natural, and elemental forms. Thus,
in whatever form He wills, He becomes manifest, just as “in whatever form He
wills He mounted you” [82:8], and, in this path, “in whatever form He wills,”
He gives you a station. The mounts are diverse, but the rider is one.
When He discloses Himself to someone in suprasensory forms, he will maintain that the tracings are annihilated. When He discloses Himself to someone
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in natural and elemental forms, he will maintain that he takes pleasure in the
witnessing. When someone maintains that there is no pleasure in the witnessing, then to him the self-disclosure was in spiritual forms. All are truthful
and speak of what they have witnessed. But which witnessing is highest? In
this I put your own tasting in charge so that it may let you know what I know.
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And I keenly appeal to you to respect a discipline that has disappeared nowadays,
namely theology…. Understand what theology was in the old days, in the seventeenth century still, not to mention earlier. Why has there been such an alliance
between philosophy and theology? It was not only because of God. It is not stories of
God that bind theology and philosophy in an alliance; it is all the same more beautiful than that. It is that theology is an extraordinary logic. Indeed, I think that there is
no possible logic without theology. Why? … Nowadays, we are told that there is no
logic without paradoxes; it is even certain famous paradoxes that, in Bertrand
Russell and in others, were at the basis of the construction of modern logic. But this
situation of a fundamental knot tying logic to the paradox is not recent; it is simply
that before, it is theology that supplied logic with the paradoxical matter that’s
absolutely necessary to it. In what form? The Trinity, three persons in one; transubstantiation, the body of Christ and the bread; the resurrection, the resurrection of
bodies … But understand, it is the paradoxical material that’s inseparable from a
pure logic. They didn’t need to find it in a set theory in the seventeenth century, for
they did not know the latter—although that was not the actual reason. Theology is
more fertile in paradoxes than mathematics. And if theology has such an intense life,
it is because it plays this part. It is true that these paradoxes are not without danger
since for nothing one can get oneself condemned and, even worse, burned.
Gilles Deleuze, “The Tavern,” Seminar on Leibniz, Vincennes, St Denis, February 24,
1987
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A small number of filmmakers from the Middle East and Transcaucasia have managed to successfully use, in the twentieth century medium of film, aesthetics from
the traditional arts of that part of the world, in the process producing not retro films,
but a specific avant-garde cinema of that region, indeed its avant-garde cinema. But
isn’t there some fundamental incompatibility between cinema and these traditional
arts, for instance between cinema and Islamic miniatures? And doesn’t the descent
of the film camera and lens from Renaissance Western monocular perspective place
Moslem as well as Arab filmmakers at a disadvantage when it comes to a genuine
formal contribution in the medium of cinema, since these filmmakers come from a
tradition that until only a century or so ago (the age of cinema) was, especially in its
Arabic regions, still resistant to, rather than ignorant of, Renaissance perspective? It
does only if one pays inordinate attention to the kind of space favored by the film
camera and lens, and disregards the temporal atomicity facet, which makes cinema
very close to the predominant Islamic conception of time but about which unfortunately comparatively little has been written in works on the basic cinematographic
apparatus. The notion of renewed creation in the Kalåm of the Ash‘arites and in the
Sufism of Ibn al-‘Arabì provides a way of considering the world as subject to processes akin to those of cinema. In the world-view of Ibn al-‘Arabì, the entities of the cosmos, unlike God, do not have a necessity of existence; they are only possible things.
It is God who gives actual existence to the possible thing. Since the latter does not
have an independent existence, instantly it reverts to possibility, disappears again.
God gives existence to a similar thing the next moment. This process goes on indefinitely, making of the world a renewed creation (Ibn al-‘Arabì’s gloss on the Qur’ån’s
they are in confusion as to the new creation). In the story of Solomon and Balqìs, the
queen of Sheba, in the Qur’ån, Solomon declares that he wishes to have her throne
in his court. One of the jinn in his presence responds that he is going to bring it to
him even before Solomon has time to stand; but a man present there declares: “I will
bring it to thee before thy gaze returns to thee (qabla ’an yartadda ’ilayka Tarfuka)”
(27:40). How does he accomplish this according to Ibn al-‘Arabì? He invokes God’s
perpetual creation. The throne is at the court of the queen of Sheba, then the cosmos
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disappears, and when the cosmos appears again before the gazes of Solomon and his
guests have had time to return to them (in less than 1/24 of a second), the throne—
not the identical throne, but an extremely similar one—is at Solomon’s court. If,
with very rare exceptions, people are unaware of these perpetual acts of appearance,
disappearance, then appearance, it is both that the appearance, disappearance then
appearance occur before “thy gaze returns to thee” and that the form that appears
following the disappearance of an earlier one is radically similar to it. Does this not
remind one of cinema, where within the same shot the next frame replaces the quite
similar earlier one before “thy gaze returns to thee”? With films as well as the world
according to Ibn al-‘Arabì and the Ash‘arites, radically similar frames/things appear
and disappear, replacing each other before the gaze has had time to return. The
response of a taken-aback Balqìs on seeing at Solomon’s court what clearly seems to
be her throne, “It is as though (ka’annahu) it were my throne” (27:42), is symptomatic because it implies this recreation of a similar but other thing. Even had (the
Christian) Mikhail Lermontov wished to do an adaptation of the story of Balqìs’
throne in the Qur’ån, he could not have handled such a task more subtly than he did
in his tale Ashik Kerib, where a poor minstrel by that name, who had promised his
wealthy lover, Mogul, to return rich to her before seven years have passed, must
journey back in that period’s remaining two days a distance of one-hundred days’
travel, a feat he accomplishes with the help of a person riding a magical, winged
steed, either, as implied in the narration, through disappearance from his location of
departure then appearance at his destination (Ashik is ordered to close his eyes at
the start of the transportation and to open them only at the destination); or, as indicated in Ashik’s subsequent account, by means of a flight on the winged horse. The
sudden appearance and disappearance in the Lermontov tale explains why
Paradjanov chose it for adaptation, since, his world being akin to that of the Moslem
atomists, it meshes perfectly with the aesthetics of his films from Sayat Nova on. It is
therefore quite intriguing that in his adaptation, the horse rider who appears in
response to Ashik’s prayer flies him in one day to his native town, presumably in a
quite similar manner to the way the jinn in the Qur’ån story would have transported
the throne. I would have expected the displacement to occur by a new creation, that
is, by means of disappearance from the point of departure then appearance at the
other location, especially since the horse who stares at the self-immolation of the
youth in Paradjanov’s previous film, The Legend of Suram Fortress, is primarily a gaze
rather than a means of transportation; and since in Paradjanov’s previous two films
horses with their riders often suddenly disappear (looking for a successful adaptation of the episode of the travel on a horse by appearance, disappearance, then
appearance in Lermontov’s Ashik Kerib, one is going to find it not in Paradjanov’s
version of that event in his adaptation of that tale, but rather in the frequent jump
cuts of horse riders who suddenly disappear in his other films). I would have regret-
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ted a missed opportunity here, were it not that:
—The magical trip in one day over a continuous distance (implied by the revolving
globe in the background) of one hundred days’ travel is introduced by Ashik’s prayer
presented in jump cuts and his repeated attempts to mount the supernatural horse
also presented in jump cuts.
—Ashik’s miraculous trip on the flying steed to his native town is anachronistically
preceded by another visit he makes from that distant land to his mother’s ruined
house, a visit that does not happen by means of the flying steed.
—Ashik’s proof of his miraculous one-day trip on a flying horse deconstructs itself:
through the miracle of healing his mother’s blindness with dust from the steed’s
hoof, Ashik conjointly proves to his skeptical audience the earlier miracle of his trip
on a flying steed, and disproves that he covered the distance in “one day” since he
was back before the return of the gaze of his mother, thus instantly.
Asked where he would like to be instantly transported, instead of answering “Tiflis,”
Ashik replies: “Erzurum”; when he opens his eyes and discovers that he is in
Erzurum, he apologizes for his mistake, yet instead of asking to be transported to
Tiflis, he asks to be taken to Kars; on opening his eyes and discovering that he is in
Kars, he apologizes, only then finally asking to be transported to Tiflis. Isn’t the reason he twice asks to be transported to a place other than Tiflis that Tiflis itself is
other than Tiflis, not the identical city but a similar one, a Ka’annaha-Tiflis? The
widespread recognition-trouble and substitutions in Lermontov’s tale, for example
the substitution of Ashik’s sister for Mogul as the fiancée of his rival, are linked to
renewed creation. There are several ways to know of such recurrent appearance and
disappearance. Extremely rare people become aware of it directly. A slightly larger
number of people become aware of it indirectly, symptomatically, by sensing that
the other person is not identical to himself or herself, but merely a similar person—
are some of the cases of the Capgras syndrome to be attributed to sensing such
renewed-creation substitutions? A still larger number resort to it to solve certain
paradoxes. By means of it the Ash‘arite theologians tried to maintain the absolute
omnipotence of God despite the apparent causal linkages in the world. In my case, it
has happened that while looking at a half-filled cup of coffee placed on a table, I had
the clear impression that it cannot be moved, that no alterations were occurring in or
to it, that it does not change. Is such an impression of immovability and unchangeability merely an effect of fascination? I feel that it is illegitimate to limit it to a psychological mode; it should be viewed at an ontological level. How can I explain that I
myself or someone else did displace the vase a short time later, and that the disjunction between the preceding certain impression of its immovability and its later
motion was not strong enough to unsettle me, but induced instead merely a mild
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surprise? Since while looking at the vase on the table, I was certain that I could not
gradually move my hand and displace it, if I nonetheless ended up moving it and
was only mildly surprised at my success in doing so, it must be another vase. Both I
and the bottle returned back to the nothingness from which we arose—and, it could
be argued by others, in relation to which each represents an imbalance, a fluctuation—and then were recreated, appearing again at a similar, but slightly displaced
position, and in a minimally changed and aged state, the vase no longer inducing the
incontestable impression of immovability and I feeling that it can be moved or
already moving it. It is only now that I moved the cup that I link the lipstick traces on
it to the woman with whom I was having a drink here just an hour ago. Is the
impression of a progression of time, of change, of movement—that of the cat that
has just elegantly glided through the narrow door opening—more incontestable to
me than the impression of immovability and unchangeability of the vase on the
table? No. It is easier for me to reconcile the linear passage of time with this disappearance then appearance—as a secondary, special effect of it; than to reconcile the
indefinite immovability of the vase with its induced motion a few moments later.
Some are going to view such a change by vertical appearance, disappearance then
appearance as happening only in those cases where permutation occurs despite a
sensation of inalterability; others are going to generalize it. For the latter, linear,
horizontal movement is as illusory in the world as it is in cinema: nobody and nothing changes, but everything is constantly appearing then disappearing then being
replaced by a very similar thing. There is an impossibility (istihåla) of transmutation
(istihåla). Things do not change from state to state, but from a particular state to
nothingness, and from nothingness to appearance. Peter Kubelka’s Arnulf Rainer
remains the best example of the conjunction of stasis and constant appearance-disappearance since it explicitly foregrounds both modes: in its projection form as a 6
minutes 24 seconds film, it instances the flicker of appearance-disappearance; in its
installation form as 35mm filmstrips mounted on a wall, it instances immutability.
Things are directly related to the nothingness or the source from which they issued,
and only indirectly to the previous and subsequent chronological moments. We are
constantly, ontologically distracted from the mundane action: this is our aristocracy—is aristocratic what is detached from other things, other moments.31 We are constantly returning to nothing: this is our poverty. With its constant appearance-disappearance, Paradjanov’s cinema presents a felicitous mixture of aristocracy and
absolute dependency. While appearance, disappearance, then appearance is manifest in pixilation films; in the jump cuts and the discrete replacement of the young by
the old in Paradjanov’s films from Sayat Nova on (in Ashik Kerib, a fair-colored
camel abruptly replaces a dark-colored one; in The Legend of Suram Fortress, the
young actress playing the character as a youth steps behind the aged actress playing
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her as an old woman, this indicating the replacement by, not the growth into, the
latter—I do not grow old; my age is always one moment); it finds its purest form in
two films that are a sort of diagrammatic, abstract tracing of this vertical change:
Tony Conrad’s 30-minute The Flicker, 1966, and Peter Kubelka’s Arnulf Rainer,
1958-60, with the filmstrip in both an alternation of dark frames and blank ones.
Conrad’s film is prefaced with a warning and disclaimer, which reads: “WARNING.
The producer, distributor, and exhibitors waive all liability for physical or mental
injury possibly caused by the motion picture ‘The Flicker.’ Since this film may induce
epileptic seizures or produce mild symptoms of shock treatment in certain persons,
you are cautioned to remain in the theatre only at your own risk. A physician should
be in attendance.” Indeed, the exposition to the flicker effect may induce epileptic
seizures in the spectator. In the world of Ibn al-‘Arabì and the Ash‘arites, the material
camera projecting this flickering film would itself be flickering in and out of existence. Does the actual witnessing of the perpetual creation, of the appearance, disappearance then appearance, induce a parallel kind of seizure, in this case not organic,
but ontological, a fanå’, an annihilation in God? The very rare people who actually
witness recurrent creation doubly undergo fanå’, since witnessing the flicker of
recurrent disappearance itself produces a disappearance. Were one to manage to
accompany consciously this return to nothingness that occurs almost always outside
awareness, then the chain that karma is would be broken. From this perspective, animals are in the worst situation, since, unlike inorganic matter, they evince attention
to horizontal “action,” but, unlike humans, cannot accompany the return to
Being/nothing in an aware manner. Out of the clash of any two images, but even
more clearly of any one image, does not arise, as in Eisenstein, many concepts (even
if, as in Eisenstein, beneath them all be the concept of dialectic itself or of class struggle), but a dhikr (invocation, remembrance) of the one necessary Being, who is
beyond concepts; or the notion of the absolute dependence of the myriad entities.
The jump cut, “the sound of one hand [or image] clapping,” is a silent dhikr.
Forgetfulness of God is a molar illusion, since creatures, not having their subsistence
in themselves, are always returning to that which alone has subsistence, God. If one
is enjoined not to forget God for an instant, it is that that is the maximum that one
can possibly forget Him, since one instantly reverts to Him, thus remembering Him.
From the standpoint of perpetual creation, we are not forgetful of God, but of our
return to, of our non-forgetfulness of, God. As in Buddhism, where though we are in
Samsåra, occluded, we have Buddha-nature (busshø) and Buddha face; in Islam, we
are, through this renewed return to Being/al-Haqq, involved in a perpetual dhikr.
The explicit dhikr in the form of the repetitive invocation and remembrance of the
name of the one necessary Reality has an echo in an implicit dhikr in the form of the
recurrent reversion of the non-subsisting entity to the Real/nothingness. The disciple
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must have meditated enough this atomism and the dhikr it implies that however
much he reiterates the name of God during a dhikr ceremony, he does not go into a
trance, since trance would be a sign of an obliviousness to the former, ontological
dhikr. Our as well as every other entity’s (ontological) attention is drawn in the
direction of change; if change is the reversion toward nothing/Being rather than linear alteration then that is where our attention is drawn. This detachment from, clinamen in relation to the chronological alteration applies not only to humans but also
at the level of inanimate matter, even of atoms,32 which as a result of this askew nonpsychological attentiveness in relation to the chronological change have a face.xxiii
“The seven heavens and the earth and all that is therein praise Him, and there is not
a thing but hymneth His praise; but ye understand not their praise” (Qur’ån 17:44):
the entities’ constant going back, from moment to moment, to Being is this praise. In
The Legend of Suram Fortress, like Muslims in general, during their explicit prayer
Osman Aga and his companions turn toward the Ka‘ba in Mecca, this locus of orientation in exoteric Islam. But this should not hide from the film spectator what Ashik
Kerib intimates: since Ashik’s prayer is shot in jump cuts, hence in appearances-disappearances, and since the disappearances back to Being are a remembrance of the
latter, hence a form of prayer, the exoteric prayer is itself full of these other, esoteric
prayers: although no explicit mention of praying is made by the narrator of
Lermontov’s Ashik Kerib, during his subsequent account Ashik mentions praying at
each of the stops of the transportation. We should thus be aware with regards to the
prayer of Osman Aga and his companions that since every entity’s disappearance is a
turn from chronology to the one Being, God, thus a facing toward Him, at that more
fundamental level everywhere you turn is the face of God. Paradjanov’s world evinces
a different kind of aside than the conventional one in traditional theater. While in
the latter the thoughts made manifest in the aside remain related to the progression
conflict-climax-resolution, in Paradjanov’s work the aside is the turning away from
the chronological “action” toward the real action, the vertical reversion to the nothingness/Being or, in Ashik Kerib, to the camera. Also, while the customary aside
manifests various intimate thoughts of the character, the other aside manifests,
when in the form of jump cuts, a silent dhikr of the only self-subsistent, true ontological reality; or, when in the form of words and thoughts of the character in voiceover, a hadìth qudsì’s assertion: “I [God] am his hearing … and his tongue through
which he speaks”—indeed in Ashik Kerib, the diegetic song and music are not fully
synchronous with the movement of the lips and of the hands on the musical instrument of the one purportedly playing and singing, Ashik; or, more frequently, both:
Paradjanov’s cinema makes clear that there is a correlation of the jump cut, as a
product or index of renewed creation, with the voice-over, the “I [God] am his hearing … and his tongue through which he speaks.” What interpellates the spectator is
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not the frontally-looking character but the latter’s disappearance in jump cuts. This
interpellation does not transform each individual into a subject through the alwaysalready attempted turn around he or she makes to answer the structural “Hey, you
there!” (Althusser); but alerts him or her to his or her substitution by another, similar entity, and to his or her annihilation and resurrection into the one and only
Subject, Who is “his hearing, and his sight, and his tongue through which he
speaks.” Whether such a cinema is popular or not, it has no audience, since it recalls
the spectator to his or her nonexistence. Asides in Paradjanov are a matter of being
and nothingness, rather than of the “to be, or not to be” of Hamlet’s soliloquy;
indeed, they are already instances of a return to non-being or Being. Even ghosts and
revenants—who cannot disappear conclusively until they settle some outstanding
symbolic debt34—vanish definitively then are recreated again by God, to haunt.35
Paradjanov’s cinema is an ontological cinema not so much because of the stasis of
the shots at the horizontal, chronological level, shots thus ostensibly connected to
being rather than to change and becoming; but because it is constantly going back to
the only necessary, self-subsistent Being. Basically, the still-life in Paradjanov’s films
manifests less stillness (which like mundane, transient time is a special effect of perpetual appearance, disappearance then appearance) than the facing toward vertical
change. The snapshot, even the one in Harold Edgerton’s stroboscopic works, does
not capture the instant, but is clearly an abstract arrest of the movement:36 otherwise
it would disclose to us a distraction from the “action.” To reach the instant is to reach
the element where we see this ontological distraction, where humans are distracted
ontologically from psychological distraction, ontologically turning away from any
psychological turning away from the “action.” What Paradjanov added or made
manifest through his adaptation of Lermontov’s Ashik Kerib is this skewness of the
gaze in relation to chronological “action.” The direction of the gaze in Paradjanov’s
films is not toward the spectator (whether in a reflexive or interactive manner), but,
ontologically, toward the nothingness from which the figure is released and to which
he or she then instantly reverts. If the characters in Paradjanov’s films face the camera not only with the particular frontality produced by the jump cuts—one that
applies even when the figure in both shots is in profile—it is because he places the
camera in the non-localizable, non-spatial direction in which the return to nothingness/Being happens.37 Even in the most intense love there is, between two appearances, this turn away from the beloved to the nothing/Being, the two lovers,
although side by side, not looking at each other.38 When in The Legend of Suram
Fortress Osman Aga interpellates Durmishkhan, and the latter looks in the direction
of the camera, the film spectator is witnessing the resultant customary spatial turning of the character toward his interlocutor, but also the facing of the character away
from his interlocutor toward the non-spatial direction of disappearance, indicating
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his reversion back to nothing/Being/the camera. In atomistic artworks and films
there is little urge or temptation to return to a horizontal-level source (whether it is
assumed to be a golden age, a chaos … ), because everything at every moment is
reverting back to the vertical source. That is partly why despite his subject matter,
Paradjanov cannot be legitimately accused of making retro films.
A view of reality where what seems to be one entity subsisting in linear time is actually myriad such entities recurring in atomistic time is apt to produce at the spatial
level if not the arabesque then something akin to it. However meticulously the eye
tries to follow one at a time the individual figures of even an arabesque with no
interlacing, it either skips some of them or has the sensation that it has done so, this
reinforcing one’s feeling of a link between this spatial repetition and the temporal recreation that passes normally unperceived. A sense of recognition occurs to me in
front of an arabesque (one that lasts an instant, to be seamlessly replaced by another
sense of recognition the next instant), for the person in front of the arabesque is himself or herself a temporal arabesque, myriad extremely similar but nonidentical versions of himself or herself. The arabesque is a transcription and an echo of temporal
atomicity at the level of extension. A Moslem who subscribes to atomism knows, if
not perceives, that whenever he looks at any entity he is seeing an arabesque—a
temporal one. The flower that I, who subscribes to temporal atomicity, see in the
courtyard of a mosque whose walls are lined with floral arabesques is itself in reality
myriad ones that momentarily replace each other, each radically similar to the other
without being identical to it. The floral scroll is a bouquet of one flower. The
arabesque, especially the one where the figures are juxtaposed rather than interlaced, is doubly my mirror: the multiplication of its basic figure gives me a spatial
rendition of my temporal multiplication; the abstraction of its unit figure reminds
me of my own abstraction, my being without a nature and proper characteristics.
The effect of lightness produced by the arabesque is double: at the level of the architectural object, through covering the solidity of bricks or stones with shimmering
glaze tiles that etherealize them; at the level of the subject, who, on seeing the recurrence of the figure, is divested of the weight of time and even of his own nature and
characteristics. During the soliloquy of the prince, a filmed adaptation of Hamlet
can, through an appearance of the frame (as in Bergman’s Persona) or of the flicker
effect, show that Hamlet, this “too too solid flesh,” is appearing-disappearing. Thus
the conjunction in Paradjanov’s universe of the dense materiality of objects (the
black earth drenched in oil or water in Sayat Nova) and their lightness (his figures
have the subtlety, delicacy of the ones in Persian miniatures) induced by the jump
cuts, which both negate the causal link thus doing away with gravity; and prevent
time from accumulating in the frame and exerting its pressure and weight. To look
at Moslem art is to be relieved of one’s nature and characteristics not partially, tem-
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porarily and indirectly through identification with a fictional character, but fully and
instantly. It is this sensation of alleviation from encumbrance that indicates to one
that one is indeed in front of an art that is fundamentally iterative not because its
producers issued from the desert with its monotonous, repetitive sandy landscape,
but because it subscribes to atomism and occasionalism. He had two mirrors: having
combed himself and dressed in front of the customary, glass mirror, he would,
before leaving, take a last look at himself in front of that other mirror, a Damascene
mosaic tile with an arabesque design. He had seen in museums centuries-old silver
mirrors that belonged to Muslim rulers or rich patrons, their reverse side made of
jade encrusted with flowers composed of jewels: their silver side certainly did not
reflect as well as modern glass mirrors, but through their reverse side they frequently gave a very good image of the absence of nature and proper characteristics of the
one in front of them. In one side he saw that he was one and with specific characteristics; in the other he had the intimation that he was myriad entities and that he had
no nature and no essential characteristics. When the roles of the youthful Sayat
Nova and of the beautiful sister of the prince (as well as of the nun, the mime, and
the Angel of Resurrection) are played by the same body in Sayat Nova, that of the
actress Sofiko Chiaureli, is this indicative of androgyny? A sign of Paradjanov’s
homosexuality? A symptom of the absence of a nature with essential characteristics?
Probably all of these. The typification of the figures in many miniatures is not necessarily a symptom of a purported absence of the concept of the individual at the time
in Islam, but is rather a consequence of the presence of that other, basic mode of
atomistic temporality and nature-negating occasionalism. Looking into such a mirror, day after day one side showed him that he was aging, the other intimated to him
that he was always one instant old. The flowers of the serrated repetitive floral
designs of the reverse side, these figures emblematic of ephemerality, can be accurate reflections of the ostensibly much longer-lived human being, since the latter
really is as ephemeral, lasts one instant only. From a temporal atomicity viewpoint,
what seems to us even for a moment to be one enduring plant is in actuality myriad
ones that have replaced each other; from the related occasionalism viewpoint, what
seems to us to be rich in characteristics and possessing a nature and an essence is in
actuality without them: it is not of the nature of fire to burn, nor for that matter to
have a yellowish red color. From a standpoint alien to occasionalism, one can speak
about a procedure of abstraction in Islamic art aiming at eluding the possible accusation of usurping God’s prerogative of creation; but judged from the standpoint of the
mutakallimìn’s occasionalist denial of nature, one cannot legitimately speak about a
proper and basic abstraction of Moslem art in relation to everyday reality, for that
would imply that the objects outside the artwork have certain necessary qualities
and characteristics, while they are as devoid of these as the figures in Moslem art.
The Moslem floral arabesque does not manifest any basic abstraction in relation to
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the flower in the world, since there is no nature and proper characteristics of the latter. Primarily and fundamentally, the abstraction applies before the Moslem artist
touches his tools or plans an artwork at all; the primary abstractors of Islam are the
atomist occasionalists. Islamic art abstracts only secondarily, merely accentuates that
primary abstraction deployed by occasionalism, by pushing toward a geometrization
of the shapes of animals and plants. The incredible colors in Moslem miniatures
(with the exception of those of faces and hands), for instance the blue, turquoise,
green, mauve or white of rocks, and the rose or sky-blue color of stony ground or
grass, are not used necessarily to avoid verisimilitude in order to avert the condemnation of the theologians, but are in many cases the consequence of the occasionalist
denial of nature—for a custom of God—and consequent separation of accidents:39
for the mutakallimìn, when a black die touches a white object, the latter is then
black not because it has causally been changed by its contact with the black die, but
because God chose to give it a black color when he recreated it anew—God could
possibly have given it a red color. In some other cases, the colors in Moslem miniatures are verisimilar either because what they represent belongs to the Imaginal
World (‘ålam al-khayål), where bodies are made incorporeal and spirits and
Intelligences are materialized, and where the colors are often not those we
encounter in this world; or because they evince the color photism that Sufis
encounter as they progress along the spiritual path. It depends on the particular
miniature which one or ones of these interpretations applies. Deploying an amazing
practical ingenuity, Moslem artists managed to validly inscribe the same motifs and
designs across different media, scales and materials. Does this necessarily imply a
strong influence of Platonism on Islamic culture, as Alexander Papadopoulo proposes
in his Islam and Muslim Art? Not necessarily; it is more probably and cogently a consequence of the absence of nature, essence, and proper characteristics according to
the majority of Moslem theologians. Moslem abstraction in the arts is thus double: it
is not only an abstraction within a given medium, in the form of the geometrical, floral arabesque figures, or, in miniatures, human and animal figures with no perspective, shadows or modulation, and with unworldly colors; but also at the level of the
media: by creating the same designs across media and materials, they abstracted
such media and materials, intimating that none of the latter has a proper nature,40
that nothing intrinsically distinguishes textiles, jade, ivory, metalwork, glass, wood,
ceramics, bricks, paper.41 Undecorated objects are rare in Islamic art. But in Islam,
one decorates with what has no proper nature, one enriches with what is revealed to
be poor in characteristics (the blue and turquoise tiles that cover the bricks and
stones of many mosques), one clothes with what hints to us its fundamental inexistence—luxurious poverty, poor luxury. For the perceptive person, the world itself,
with its recurrent creation and its absence of nature, of essential characteristics, is a
vast arabesque that ornaments Allåh. The same way that in copies of the Qur’ån the
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floral or vegetal arabesques surround many of the words, especially the titles, the
world itself surrounds the eternal God (or in Ismåì‘lism and certain Sufi orders, the
first manifestation) who alone has essential attributes. T. E. Lawrence writes: “A first
knowledge of their sense of the purity of rarefaction was given me in early years,
when we had ridden far out over the rolling plains of North Syria to a ruin of the
Roman period which the Arabs believed was made by a prince of the border as a
desert-palace for his queen. The clay of its building was said to have been kneaded
for greater richness, not with water, but with the precious essential oils of flowers.
My guides, sniffing the air like dogs, led me from crumbling room to room, saying,
‘This is jessamine, this violet, this rose.’ But at last Dahoum drew me: ‘Come and
smell the very sweetest scent of all,’ and we went into the main lodging, to the gaping window sockets of its eastern face, and there drank with open mouths of the
effortless, empty, eddyless wind of the desert … ‘This,’ they told me, ‘is the best: it
has no taste.’”42 Not only Bedouins, but all Arabs and Moslems who subscribe to
occasionalism and atomism, and even if they inhabit the most smells-gorged crowded old cities, are in love with what is itself without qualities or nature. Many of the
artists who produced floral arabesques would be intoxicated with this non-taste not
only, like these Bedouins, and like Walt Whitman (“The atmosphere is not a perfume, it has no taste of the distillation, it is odorless, / It is for my mouth forever, I
am in love with it” [Leaves of Grass]), in the case of the air, but also in the case of the
most particular smells, of those that for others are most bound to evoke and sometimes reactivate the past. Many such artists could have told Whitman and Lawrence’s
Bedouins that the very sweetest scent of all is the scent of the flower for “it is odorless,” “has no taste.” Even the desert air in a non-occasionalist view of reality, where
objects have natures and therefore specific characteristics, is, despite its own nontaste, still an approximation of the non-taste of flowers in an occasionalist view.
Is there a horror of the void in Islamic art? Even when full with figures and objects, a
successful Islamic miniature does not give the impression of overcrowding. Moslem
miniatures and Moslem art in general are virtually as linked to the void as Chinese
art, but in a different manner and to a different kind of void. The void in the former
is not seen in the frame but is nonetheless implied in it in the impression of effacement of the figures, which are recurrently returning to the void. Now you see it—
and now you see it. Paradjanov’s films, whose frames are often full with objects and
people (the first shot following the credits in The Legend of Suram Fortress, etc.),
convey this renewed creation temporally, especially through jump cuts; the
arabesque conveys it spatially.43 The Moslem frame breathes not so much by the
space left empty but by the recurrent disappearance of the figures, and this even if
there is no temporal interval between their disappearances and then appearances.
Even with figures filling the entire space, leaving no gaps, the Moslem arabesque
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does not induce the sense of suffocation one experiences in the regular division of the
plane works of M. C. Escher, an admirer of Moslem arabesques. What strikes me as
paradoxical about the contorted rocks in many Persian miniatures, which appeared
first during the Mongol dynasty of the Ilkhanids, are not their unnaturalistic colors
but that they are anomalously connected to two different, virtually antithetical kinds
of void, and evince a valid coexistence of the atomism of Islam, with the discrete
modality of the breath of the all-Merciful (nafas al-Rahmån) that recurrently gives
existence to the entities that instantly revert back to it/nothingness, punctuating
even the seemingly continuous line; and the continuity of Taoism, with the continuous breath-energy (chi) underlying even the seemingly discontinuous brushstroke
(Li Jih-Hua: “This means that the movements of the painter’s brush must be interrupted [without interruption of the breath that is animating them]”44). These rocks
most probably belong to ‘ålam al-khayål, the Imaginal World, where, according to
Ibn al-‘Arabì, opposites and contradictions can somehow coexist. How different is
the subtle fullness of the miniature from the present crowding of the Moslem city
Cairo. The constant meditation on the notion of renewed creation, with its recurrent
disappearances, affects the quality of the presence of the people who practice it:
their presence is unobtrusive, so that even when the number of such people in a certain space exceeds specified capacity, the space is not crowded. Others, with gross
perceptions, or who no longer live time as atomistic, for instance the vast majority of
those living in present-day Egypt, would judge abstractly that that space must be
able to accommodate that number of people whatever kind they are. Grossness of
perception results in the inability to sense that a space that can accommodate without overcrowding a certain number of people imbued with the sense of perpetual
creation can accommodate without overcrowding only a smaller number of people
who are oblivious to this recurrent creation although they too are recurrently created. Could this partly explain the tendency of present-day Egyptians to overcrowd?
One would wish for the presence of signs indicating the differential capacity of a particular location: “The capacity of this room is ten mutakallimìn or Ibn al-‘Arabì disciples, but only six persons who live time as continuous.”
The poetic can take the form of:
— the absence of metaphors through the literalization of figurative expressions in
altered states of body and consciousness. During his traumatic stay at count
Dracula’s castle in Transylvania, how many times did the vampire’s victim Harker
witness the mountains move like clouds45 (a time-lapse allowed by the freezing of the
vampire in the coffin)? Talking about Harker, who had left from Bremen to
Transylvania ostensibly a few weeks earlier, his yearning fiancée Mina says to her
friend Lucy: “I haven’t seen him in ages.” A few weeks after she says these words,
Harker appears in Bremen, his hair now totally white.
—the universal extension of the metaphorical. In the Qur’ån, Solomon declares that
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he wishes to have Balqìs’ throne in his court. Asif b. Barkhayå46 declares: “I will bring
it to thee before thy gaze returns to thee” (27:40). According to Ibn al-‘Arabì, he
accomplishes this by invoking God’s renewed creation. The throne is at the court of
the queen of Sheba, then the cosmos disappears, and when the cosmos appears
again before the gazes of Solomon and his guests have had time to return to them
(in less than 1/24 of a second), the throne—not the identical throne, but an
extremely similar one—is at Solomon’s court. Solomon wanted to further test this
man, to make sure that he is deeply versed in the Book (27:40), so he said: “Let the
throne be altered, so that we may see whether or not she will recognize it” (27:41).
Åsif walked around it, examining it, and then asked permission to withdraw.
Solomon, pleased that he did not disobey him, granted him his request. When Balqìs
arrived, she was bidden to enter the palace. It is then that she experienced an initial
encounter with the figurative, in its most manifest guise. Mistaking the floor made of
transparent glass for a pool, she bared her legs. Solomon was quick to inform her of
her error. “‘Lord,’ she said, ‘I have sinned against my own soul. Now I submit with
Solomon to God, Lord of the Universe.’” She was introduced in the palace and presented with her throne. She traced the same trajectory around it as Åsif had, examining it carefully. She responded: “It is as though (ka’annahu) it were my throne”
(27:42). Solomon said: “Before her we were endowed with knowledge, and before
her we surrendered to God” (27:42). By saying this, Solomon implied and acknowledged that the queen of Sheba has received knowledge, albeit subsequent to him.
Taking into consideration how the poetic function stresses selection over combination (Roman Jakobson),47 there is a basic poetic modality to such an atomistic occasionalist universe, where entities are recurrently replaced by themselves, where we
are not ourselves, but rather metaphors of ourselves: ka’annana. It is thus felicitous
that this atomistic occasionalistic view was the one prevalent among the Moslem
theologians of the Arabs, a people who exalted poetry in the pre-Islamic period.
From Sayat Nova on, Paradjanov’s cinema, with its atomistic occasionalist world, is
one of the main instantiations of the metaphoric and of similes in cinema, in the
form of jump cuts of the same figure. Paradjanov’s films are cinematic prose poems
since the substitution of a term is not by another but by itself. One can easily remark
that the poet Sayat Nova must have made extensive use of substitution in the production of the poems included in Sayat Nova; but the spectator can also clearly see
the substitution of the poet himself in jump cuts in Paradjanov’s poetic film. Sayat
Nova starts with a voice-over reciting these words from the Bible: “Then God said,
‘Let us make man in our image, in our likeness … ’” (Gen. 1:26). Which is more
basic, determinant: that man is made by God, or that he is in the image of God? In
case it is the latter, man would be defined less by being than by likeness, characterized more as like himself than as being himself. It is thus symptomatic that at one
point in Genesis likeness precedes creation and being: “In the image of God he creat-
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ed him [man]” (1:27). Metaphor is usually based on ontology, derives from it (a
miserable kind of metaphor); but in Paradjanov, metaphor precedes ontology, is
more basic. Paradjanov’s cinema is doubly a cinema of the image: because of its
arresting images, but also and basically because the world it shows is in the image of
itself and of God, its entities in the image of themselves in order to be in the likeness
of God. The task of man is not to be himself—in Islam he is nothing—but to become
cognizant that he is in the likeness of himself, i.e., to become aware of renewed
creation. In the jump cuts man is in the image of himself. No cinema has shown such
love not for the irreplaceable,48 but for the singularity of the replaceable.49 In such a
universe, that which is extremely similar but not identical does not induce the kind
of anxiety encountered in Capgras syndrome, undeath, and in relation to radicalclosure irruptions. At the outset of Ashik’s journey in Paradjanov’s Ashik Kerib, his
rival tricks him into entrusting him with his clothes while crossing the river, returns
with them to town, announces that Ashik has drowned and exhibits the clothes as
proof. The universe of Ashik Kerib, a film dedicated to the memory of Tarkovsky (the
filmmaker of, among other films, Solaris), not only can be melancholic but actually
has an affinity with such a state, because in such a universe the state of death of
someone is not a final one, a once and for all event, but is an accident momentarily
attached to the person, which has to be recreated by God from instant to instant if it
is to continue (the Ash‘arites’ view). While melancholic, this kind of universe does
not require the identical, but wholly accepts the replacement by the extremely similar! What would heal Ashik’s lover turned melancholic, and his mother become blind
on hearing the convincing report of his death? The return not necessarily of Ashik,
but of a likeness of Ashik. Were the universe of Paradjanov’s Ashik Kerib a non-atomistic one, I would be surprised and somewhat disappointed by the absence of any
symptomatic signs that Ashik has been marked by death: even setting aside that, at
least in art and literature, episodes of feigned or falsely reported death can be, and
frequently are, indicative of dying before dying, the spectator knows that while it is
true that Ashik did not drown at the start of his journey, he was nonetheless, prior to
his return, and unbeknownst to his mother and to his lover, beheaded at the court of
the warrior sultan Aziz. Once the accident of death is no longer recreated by God,
Ashik is not merely no longer dead; when he returns, he does not do so as someone
marked by death, as an undead. Ashik’s mother and his beloved do not question him
when he appears back, but wholly accept him, justifiably at no point feeling any suspicion that he is an imposter impersonating Ashik or Ashik’s double.
The West has in the theoretical writings of Paul Virilio and in the work of Stan
Brakhage, Robert Breer, Peter Kubelka, Nam June Paik, Paul Sharits, etc., tools by
which to tackle, and thus not surrender to the current uses of speed in telecommunication, live coverage, and the media, since many techniques of speed in MTV and
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similar channels are appropriations of ones produced by avant-garde filmmakers and
videomakers. That the work of these filmmakers and videomakers is rarely, if at all,
screened in the Arab or Moslem world, and that there is no indigenous tradition of
such work in that part of the world would, in case Arabs and Moslems do not urgently try to find or construct equivalent tools, result in their being faced with two perverse eventualities: an abstract refusal of this extreme speed, with the concomitant
risk of stagnation;50 or the production of slavish, second-rate frenetic works. Both of
these eventualities are already happening. To remedy that, Arabs and Moslems have
to provide their own investigation of this frenetic temporality, quite likely through a
visual investigation of temporal atomicity. Therefore, even in this catastrophic
period when they have been and are still undergoing a concerted onslaught, in Iraq,
Lebanon, Iran, Palestine, Bosnia, and Afghanistan, some Moslem and Arab filmmakers
should opt for and work in terms of this cinema that is basically, ontologically, outside causation—at least in the form of secondary causes. Paradjanov’s ostensibly
static Sayat Nova (as well as his subsequent feature films) is not an abrupt departure
from the preceding hectic Shadows of Our Forgotten Ancestors, with its pervasive
camera motion, but pushes the motion in the latter to a more basic level. To someone who senses the perpetual appearances, disappearances then appearances in his
later films, even the exacerbated camera motion in Shadows of Our Forgotten
Ancestors seems tame. Atomistic temporality transfigures any duration into a timelapse of itself (even if there is no temporal interval between the different
recreations), making it much quicker while lasting the same clock time. How slow
are the most frenetic MTV music videos in comparison to Paradjanov’s Sayat Nova or
The Legend of Suram Fortress!
Reaffirming their Islamic faith, during the early 1990s a significant number of
Egyptian actresses went back to the veil. One is not to expect much from mere
actresses, especially ones working in the Egyptian film industry. But one should
expect and demand much from filmmakers, even ones who have not had a tradition
of investigating the medium of the art form in which they are working: they could
and in a way ought to have indirectly reached this investigation simply by taking
into account the kind of temporality most characteristic of orthodox Islam: atomism.
Is this atomicity, the only temporality to be found in Islam? No: to the highly
Hellenized Moslem philosophers, the falåsifa, time is continuous; to the Ismå‘ìlìs,
time is cyclical … Nonetheless, it certainly is the one most akin to the basic cinematographic apparatus. Cinema is the first adequate medium to represent and
reflect the world according to the Ash‘arite view because of its functioning at the
level of the basic cinematographic apparatus in terms of both recurrent appearance
and disappearance of entities, and absence of causality between the separate still
frames. From Sayat Nova on, rather than being a capitulation of the cinematic to
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painting, Paradjanov’s films, on the contrary, manifest the revolving of the film
around a diegetic world akin to cinema, since subject to recurrent appearance and
disappearance. Cinema is the first adequate medium to represent and reflect the
world according to the Ash‘arite view also because the mutakallimìn denied there
being a fast or slow movement, since any atom and therefore all objects can progress
only one indivisible unit of space in one indivisible unit of time. To them the perception of slowness is a result of the recreation of the ostensibly moving object at the
same indivisible spatial unit in different moments—a sort of double-framing; so that
the more frequent such recreation of the object at the same indivisible spatial unit in
different moments the slower the object is perceived to be, the rarer it is the faster
the object is perceived to be. Here’s my Islamic (Ash‘arite) version of the bet—
whether a trotting horse has all four feet off the ground at one time—which reportedly was behind Muybridge’s setting up of his cameras, ropes and diagrams in May
1872 at the race-course at Sacramento, California: a future rich Moslem patron commissions someone to prove his contention that at certain points the same
stage/frame of the horse’s trot is repeated—such a bet would certainly demand far
more sophisticated equipment and precision than presently available. It is unfortunate that Moslem filmmakers have produced very few pixilation films, and that pixilation films are rarely screened in the Arabic and Islamic world, for pixilation would
certainly be the kind of filmmaking closest to the kalåm’s view, where the movement
is both atomistic and an accident added to the thing that is shown moving, and is
slower or quicker according to the manner of printing, i.e., according to whether one
repeats certain frames or not. With the exception of some of Paradjanov’s films, up
to now Islamic cinematography can be located only in the atomistic temporality of
Islam and not in the numerous films and TV programs on Islamic themes and
figures,51 which are content with parading on the image track its arabesques,
calligraphy, and architecture, and on the sound track its music (accompanied by a
commentary), and which are thus related to Islam merely at the level of subject
matter and content. One exception: when the film happens to go back to the time of,
and invoke one of the prophets, especially Muhammad (Aqqåd’s The Message); the
first four caliphs (Salåh Abª Sayf’s al-Qådisiyya); or the imåms, the filmmaker is
forced to deal with how to apply or circumvent the prohibition on the representation
of such personages in a medium that gives an image to everything. Al-Azhar
University objected to Youssef Chahine’s first version of the script of what was to
become his film The Emigrant. When a revised version was filmed and screened in
Egypt, Chahine was soon taken to court because the main character of his film was
ostensibly drawn on the model of and represented the prophet Joseph. His film was
withdrawn from cinemas by order of the state pending the court’s decision. The film
was subsequently rereleased after Chahine won his appeal.52 It is as if the representation of the Prophet, the first four caliphs, and the imåms were the only issue for an
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Islamic aesthetic when it comes to cinema! Is atomistic temporality being forgotten?
Chahine’s Saladin, Abª Sayf’s Al-Qådisiyya, and Aqqåd’s The Message, three “epics”
revolving around major Moslem figures and events, convey far less of Islam than do
three consecutive jump cuts in a Paradjanov film.53
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NOTES
1 “by the way: used to introduce a new subject for consideration … : I think we’ve discussed everything we need to—by the way, what time is it?” (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary).
2 “This techno-science becomes, then, as mass techno-culture, the agent not, as in the past, of the
acceleration of history, but of the dizzying whirl of the acceleration of reality” (Paul Virilio, The Information Bomb, translated by Chris Turner [London; New York: Verso, 2005], 3).
3 On the poetic thinker as a thought-provoking thinker, see footnote 22 in my book Undeserving Lebanon (Forthcoming Books, 2007; available for download as a PDF file at http://www.jalaltoufic.com/publications.htm).
4 See my book Distracted, 2nd ed. (Berkeley, CA: Tuumba Press, 2003), 32-42, on untimely collaboration.
5 See Catherine Bousquet’s text and bibliography in Macroscopies 6, 45. “Epilepsy—surprise in
Greek—assumes not only one form but several and we have to speak of epilepsies, from the grand
mal to the petit mal. From the neurological point of view all epileptic crises result, strictly speaking,
from a hyper-synchronous discharge of a population of neurons … The clinical way of conceiving
epilepsy has changed very little over the years, except that we now distinguish the epileptic attack
from epilepsy properly speaking, reserving the term rather for chronic crises.”
6 From the Latin discurrere, to run here and there, a term that very well conveys the impression of
haste and disturbance of normal mental operations in the picnoleptic.
7 “Hysteria and epilepsy, specifically feminine maladies … Sensitive, sentimental women, great readers of novels, expert in the games of coquetry … ” (Regnard).
8 See Benoît Mandelbrot, Les Objets Fractals (The Fractal Objects) (Paris: Flammarion, 1975).
Through the constant renewal of the relations between the semblance and the mobile, occidental
geometry would have proceeded to a regulation of diverse forms of representation: “As
confirmation, let’s demonstrate that a complex object, for instance a spool 10 cm in diameter, made
of thread 1 mm wide, possesses in some fashion, latently, several distinct physical dimensions … ”
9 See bibliography and bio-filmography by Geroges Sadol, Georges Méliès (Paris: Seghers, 1961).
10 E. J. Marey, 1830-1904. Quoted in a monograph for the 1977 exhibition at the Georges Pompidou
Center, Paris. “The mechanism of our normal consciousness is of a cinematic nature,” notes Bergson,
who knew Marey.
11 See Shmuel Trigano. “Midbar, Chemama.” Traverses 19 (June 1980). See also Paul Virilio.
L’Insécurité du territoire (The Insecurity of Territory) (Paris: Stock, 1975). “The State is always the
court, the city (Urstaat) … ”
12 See Jean Duvignaud, Le jeu du jeu (The Game of the Game) (Paris: Balland, 1980).
13 As in Bernstein’s joke: “Intuition is intelligence that is speeding!” You might think of a certain restitution of ethnological definitions: soul, manna, potential substance, breath and energy, etc.
14 The fundamental elements of speed, of childhood, of power over destiny, are already assembled
here. With Orson Welles, as with many Anglo-Saxons, the presence of absence is a major theme.
15 James Phelan, Howard Hughes (Montréal: Alain Stanké International Editions, 1977).
16 See Paul Virilio, L’Insécurité du territoire, 171. “The human space becoming that of no one becomes progression of nowhere … ”
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17 G. E. R. Lloyd, Magic, Reason and Experience (Oxford: Cambridge University Press, 1979). See also his Early Greek Science: Thales to Aristotle (London, Chatto & Windus, 1970); originally published
as Les débuts de la science grecque: De Thales à Aristote (Paris: Éditions Maspero, 1974).
18 Claude Bernard, a methodical thinker whose disciple Marey was, notes the order of scientific
work: feeling first, then reason and experience. See Introduction à l’étude de la médecine experimentale (Paris: 1865).
19 See Mario Perniola, “Logique de la séduction” (The Logic of seduction), Traverses 18 (February 1980).
20 In Herzog’s Nosferatu and in Coppola’s Bram Stoker’s Dracula, Harker’s hypnosis at the entrance
to the castle is implied by the door that opens on its own (automobility of objects is a phenomenon
encountered in hypnosis, e.g., the hand of the entranced subject that levitates outside his control following the lead of the hypnotist). The vampire entrances his guest seldom by staring him in the eye,
but by not appearing in the mirror or by the automobility of objects (door, ship, etc.) that his freezing allows. That the door opens on its own for Harker in Coppola’s film indicates either that he is at
that point already hypnotized; or that the door is hypnotizing him: the passivity of the guest of the
vampire as the door, which has become automobile through the freezing of the vampire, opens or
closes on its own before or behind him does not remain at the level of action but becomes extended
to the complementary level of intention and will: he or she becomes entranced.
21 For additional examples, see Dante’s Inferno. In “Canto I,” we read: “I cannot clearly say how I
had entered / the wood; I was so full of sleep just at / the point where I abandoned the true path”
(Dante Alighieri, Inferno, Canto I: 10-12, trans. Allen Mandelbaum). The transition between Canto
III and Canto IV, and therefore between the Ante-Inferno and the First Circle, or Limbo, happens in a
similar manner. Canto III ends with, “A whirlwind burst out of the teardrenched earth, / a wind that
crackled with a bloodred light, / a light that overcame all of my senses; / and like a man whom sleep
has seized, I fell”; and Canto IV begins with, “[Dante’s awakening to the First Circle, or Limbo] … The
heavy sleep within my head was smashed / by an enormous thunderclap, so that / I started up as
one whom force awakens; / I stood erect and turned my rested eyes / from side to side, and I stared
steadily / to learn what place it was surrounding me.” Similarly, Canto V ends with, “And while one
spirit said these words to me, / the other wept, so that—because of pity— / I fainted, as if I had met
my death. / And then I fell as a dead body falls”; and Canto VI begins with, “Upon my mind’s reviving—it had closed / on hearing the lament of those two kindred, / since sorrow had confounded
me completely— / I see new sufferings, new sufferers.”
22 Probably this is what initially drew me, an aphoristic writer, to death: it is the exemplary realm of
the absence of introductions.
23 Matthew Edlund, Psychological Time and Mental Illness (New York: Gardner Press, 1987), 81.
24 Exceptions: primitive cinema, Hitchcock’s Rope (1948), many of Warhol’s films …
25 Walter Benjamin, Illuminations, ed. and introd. Hannah Arendt, trans. Harry Zohn (New York:
Schocken Books, 1969), 238.
26 As was the case with the modernist stress in painting on the flatness of the canvas (Jasper Johns’
painted targets and flags), the shape of the support, the properties of the pigment.
27 Alain Robbe-Grillet, For a New Novel: Essays on Fiction, trans. Richard Howard (Evanston, Ill.:
Northwestern University Press, 1989), 152-3.
28 Ibid., 152.
29 Margiad Evans [pseud.], A Ray of Darkness (New York: Roy Publishers, 1953).
30 André Bazin, What is Cinema? vol. I, trans. Hugh Gray (Berkeley: University of California Press,
1967), 97.
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31 Discontinuity, whether stylistic or thematic, is encountered throughout my work. In Distracted,
aphorisms separated by blanks. In (Vampires): An Uneasy Essay on the Undead in Film, the (quantum) tunneling of the undead and teleportation, and their “counterintuitive” side effect: motionlessness in the absence of any discernable barrier (“One of the tolls for tunneling or teleportation, by
means of which one moves through [or finds oneself to the other side of] perceptible barriers, is that
unexpected, invisible obstacles will spring up everywhere, resulting in motionlessnesses where there
is no discernable barrier. Many of these barriers will be objects that for no apparent reason cannot
be removed, objects that put one in a trance, depriving one of one’s motor ability”); the over-turns;
and the empty space-time sections of the labyrinth, which produce lapses. In Over-Sensitivity, the
ahistorical fully-formed unworldly irruptions in radical closures, and the empty space-time to the
other side of the threshold that dance crosses. And here, the atomistic temporality of Islam.
32 In Ash‘arite atomism, atoms revert back to nothingness because the accident of duration (baqå’)
imparted to them by God does not subsist for longer than an instant.
33 While for Bergson, the philosopher of duration, the most elementary unit, the image, does not face away from anything, but acts “through every one of its points upon all the points of all other images” and thus is, “in short, merely a road by which pass, in every direction, the modifications propagated throughout the immensity of the universe” (Matter and Memory); in a conception of recurrent
appearance, disappearance, then appearance, which denies horizontal motion except as a special effect, the atom faces away from the horizontal “action” toward the nothing/Being.
34 Accursed beings who have the presumption to want to themselves settle such a symbolic debt,
not leaving it to (the exoteric) God to do that on the Day of Judgment.
35 Why is it that nowhere in the New Testament is there an incident where Christ—who heals the
possessed and resurrects the dead—meets a revenant and commands him or her either to come back
to life or to die until the Day of Judgment?
36 According to quantum physics, the indivisible unit of time should be reached at the Planck time,
5 1/2
(Gh/c ) = 5.391 24(27) x 10-44 s.
37 At the level of the production process Paradjanov just asks his actors to look at the camera, having already set it at a specific spot for other reasons: pictorial …
38 Has my shyness, and thus my tendency to avert the stare of others, played some part in my inclination to investigate all those loci of non-concordance of the look, such as the over-turn in undeath,
the looking away from the interlocutor to face toward the nothing/Being in atomism, etc.?
39 The separation and independence of dance, music and design, but also of the dance phrases
performed by the different dancers or group of dancers, of what would traditionally be seen as the
components of an organic artwork of dance, in the collaborative work of Cage and Cunningham; as
well as the separation and independence of words and images in the work of a number of avant-garde
filmmakers and theater artists, for instance in Robert Wilson’s theater production of Hamletmachine
and in Duras’ film Agatha, is very understandable from an atomistic, especially occasionalist standpoint—where the different accidents that adhere to the bodies and atoms do not depend on each
other—and thus should in principle not be difficult to appreciate for someone who has an affinity or
subscribes to the Ash‘arite standpoint or indeed that of the mutakallimìn in general.
40 If so Jalal, why would we as Moslem filmmakers explore and experiment with this mode of temporality and linkage that is akin to our medium at the level of the basic apparatus, if the occasionalism connected to this temporality and mode of linking and the latter’s consequent denial of a nature
in favor of a custom, a habit, is alien to reflexivity?
41 The differentiation between the Kufic script, which with its rectilinear and angular forms and its
monumentality was up to the twelfth century the only script utilized in epigraphic decoration; and
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the cursive Naskhì script, especially the thuluth variant, which, except for certain titles, replaced Kufic almost completely from the eleventh and twelfth centuries, shows that Moslem artists were at
one level quite sensitive to the different characteristics and properties of various styles and media.
But this sense of the differentiation of the various materials—and who more than artists is sensitive
to the differentiations of the materials—had to yield to their more basic view of the lack of proper
nature and characteristics of entities.
42 T. E. Lawrence, Seven Pillars of Wisdom, with an introduction by Angus Calder (London:
Wordsworth Editions, 1997), 22-23.
43 In Robbe-Grillet’s L’Immortelle, whose events take place in Turkey, there is a resonance between
two sorts of appearances out of nothing: one in the set radical closure, that of Lale; and one implied
by the arabesques.
44 François Cheng, Empty and Full: The Language of Chinese Painting, trans. Michael H. Kohn (Boston: Shambhala, 1994), 76-77.
45 Qur’ån 27:88: “You see the mountains—you think them firm, yet they move like clouds.”
46 Or was it really Khadir, or else the angel Gabriel assuming the form of Åsif b. Barkhayå?
47 Roman Jakobson, Language in Literature, ed. Krystyna Pomorska and Stephen Rudy (Cambridge:
Harvard University Press, 1987), 71.
48 Can one say: is unique what can be replaced only by itself? One should go further: is unique, and
thus irreplaceable, that which cannot be replaced even by himself/herself.
49 What is itself can afford associations away from itself, metaphors of itself that are other than itself; but what is ontologically not itself but only like itself cannot afford such associations, since its
singularity consists in this: that the creatural association it induces is first and foremost to itself.
50 I certainly do not include under such a sterile abstract refusal of extreme speed experimental
works that push slowness toward the still life, as is exemplarily the case in Sohrab Shahid Saless’
Still Life, along with Paradjanov’s Sayat Nova, one of the greatest films of the Middle East.
51 In his 1929 afterward to a pamphlet on Japanese cinema in which he averred that Japanese cinema did not yet exist, Eisenstein suggested to look for Japanese cinematography not in the Japanese
motion picture industry, but in other facets of Japanese culture where montage was widespread.
52 In this period of degeneracy in Egypt, is it surprising that the uproar in certain circles in Egypt
was all about the possible transgression of the prohibition on the representation of a prophet, and
none over the crassness with which ancient Egypt was shown?
53 In this bigoted age of religious-ethnic wars and civil wars, whether in Transcaucasia, between Armenia and Azerbaijan, or elsewhere, it is salutary to have the example of Paradjanov, this Armenian
born in Tbilisi, Georgia, who has created the films that resonate the most with many Moslem filmmakers, including Azerbaijani ones.
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TEŞEKKÜR
“Kaybolmanın Estetiği”, Paul Virilio’nun The Aesthetics of Disappearance
(Kaybolmanın Estetiği) adlı kitabının 1. bölümü olarak yayınlanmıştır, trans. Philip
Beitchman (New York, N.Y.: Semiotext(e), 1991); “Dalg›lar”, Jalal Toufic’in
(Vampires): An Uneasy Essay on the Undead in Film [(Vampirler): Filmdeki
Hortlaklar Üzerine Tedirgin Edici Bir Metin] adlı kitabında yayınlanmıştır, düzeltilmiş ve genişletilmiş baskı (Sausalito, CA: The Post Apollo Press, 2003), 27-34;
“Gözünü Kapayıp Açmadan Önce—Saniyenin 1/24’ünden Daha Az”, Jalal Toufic’in
Forthcoming adlı kitabında, yazının sinematik özelliğini vurgulayan “Middle
Eastern Films Before Thy Gaze Returns to Thee—in Less than 1/24 of a Second
(Gözünü Kapayıp Açmadan Önce Ortadoğu Filmleri—Saniyenin 1/24’ünden Daha
Az)” başlığı altında yayınlanmıştır (Berkeley, CA: Atelos, 2000), 115-137.
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Editörün Sonradan
Düşünceleri
JALAL TOUFIC
Bir epilepsi nöbetinin öncesindeki çeşitli auralar (déjà vu gibi), nöbetin geleceğinin
kesin habercisi midir? Değilse, o zaman kendini Tanrı’da kaybetmiş olanlar (fenå’
hali) dışında, dalg›ya girişin bir ön belirtisi yoktur—bu arada, saat kaç?i
Gelecek yıllarda gerçekliğin hızının2 kendisi de hızlandıkça, sürekli olan bitenle aşırı
derecede yüklenmiş olup artık işleyemeyecek hale gelmekle birlikte, yine de bilinçli
bir şekilde algıladığımızda, bilincimizi kaybedip uzun süreli dalg›lara (epileptik
nöbetlerin aksine, beyindeki bağlantı bozuklukları ve/veya sinir taşıyıcılardaki dengesizlikten kaynaklanmayıp, dış gerçeklerin hızının yol açtığı bilinç dalg›lar›na)
girecek miyiz? O zaman biz de mistikler gibi “süresiz” fena hallerine mi gireceğiz, ve
bunu suni yöntemlerle yapabildiğimiz takdirde, sonra da yıllarca hatırlamadığımız
ancak sezgilerimizin uzantısı haline gelen şeyleri mi düşüneceğiz? Peki, düşüncemizin artık sonradan oluşan düşünce, dalg›n›n öteki tarafına geçmiş düşünce halini
aldığının farkına varacak mıyız? Bu kitaptaki yazılar, sanatçılar dahil, okuyucularda
öngörü uyandıracak, düşündürücü sonradan düşüncelerdir, ya da sonradan düşüncelerle ilgilidir. Bütün düşündürücü düşünürlerin (ne kadar da azaldılar!) “sanat”a
olan ilgilerini iyice kaybetmeden—bu arada şöyle bir sözcük neden türetilmesin:
sonradan düşünürler, ya da Kant’ın estetiğini göz önünde bulunduracak olursak,
yalnızca düşünceden uzaklaşmakla kalmayıp gitgide daha fazla sonradan düşünce
gibi davranmakta olan “sanat”a olan ilgisizliğe karşı ilgilerini kaybetmeden, düşündürücü sanata katkıda bulunmalarını diliyorum.
Artık düşündürmeyen “sanat” üstünde sonradan düşünmeye değmez. Paul Sharits’in Epileptic Seizure Comparison (1976) ve Antony Balch’ın “Şimdi neredesin?”
nakaratını taşıyan büyüleyici filmi The Cut Ups (1966; William S. Burroughs ve Brion Gysin ile birlikte yapılmış bir kısa film) sonradan düşünce oluşturulan filmlerdir
(normalde, sanatın bu derece acınacak halde olduğu bir devrede, bu tür işler düşüncesiz küratörler tarafından ancak “sonradan akıllarına gelerek” ilave edilirler).
Bu iki film herkes açısından sonradan düşündürücü müdür? Bir konu üstünde sonradan düşünmeyen bir düşünür var mıdır? Vardır, Engellenmeyen Zihin kitabının
yazarı, Zen ustası Takuan Søhø, ve belki de tüm zamanların en büyük şiirsel düşünürü, Zen ustası Døgen.3
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Burada Başak Şenova’ya teşekkür etmek istiyorum: sanatçı ve düşünür/sonradandüşünürler arasındaki bu zamansız işbirliğini4 pekiştirerek, bir düşünür ve sonradandüşünürden bu kitabın editörlüğünü yapmasını istemesi, düşündürücü ya da sonradan
düşündürücü olan sanatla, düşünce, daha doğrusu düşündürücü olan düşünce veya
sonradan düşünce arasındaki temel bağı kuvvetlendiren, hatta tekrar harekete geçiren bir eylemdir. O halde, bu sonradan düşünce kısmen gerçekliğin hızlandığı bir
çağda sonradan düşündürücü sanatın üretilmesi dileğidir.
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Daha önce çekilmiş bir film sahnesinin negatifindeki birbirini takip eden siyah ve beyaz karelerden oluşan film şeridini çifte pozlama yaparak, negatifin arka arkaya gelen kareleri siyaha fazla pozlamış olurken, film şeridinin siyah kareleri de görüntünün o karelerinin bütünlüğünü korumuş olur; ve sonuçta ortaya çıkan kopyada sürekli kırpışma olur… Üniversitede aldığım nörofizyolojik psikoloji derslerinden, kırpışan ışığın psikoaktif frekansının saniyede 6–40 kırpışma arasında değiştiğini biliyordum. Daha yüksek frekanslar çözülmez; sürekli ışık olarak algılanırlar. Daha yavaş frekanslarda kırpışmanın o anlaşılmaz görüntüsü yoktur; açılıp kapanan ışık olarak görünürler.
Tony Conrad, yönetmen, The Flicker (1966)
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[Epileptic] Seizure Comparison ([Epileptik] Nöbet Karşılaştırması) [1976, 16 mm mekansal film, metalik duvarlı, renk ve seslerin olduğu ikizkenar yamuk şeklindeki bir
mekanda çift ekranlı döngü projeksiyon, süresi belirsiz], sürekli kullanılan küçük ve
orantılı bir mekan içinde epileptik olmayan insanlarda, ses ve ışık düzenlemesi yoluyla, “kontrollü koşullar” altında Dr. [W. Grey] Walter’ın “epilepsi nöbetinin görkemli potansiyeli” dediği durumu yaratma girişimidir.
Yansıtıcı, alüminyum renkli duvarlarıyla ekrandaki görüntülerin atış şiddetini artıran
ikizkenar yamuk şeklindeki mekana giren izleyiciler, gösterilen görüntü ışınının bir
parçası haline gelirler. Bu durum, adeta sarsılma nöbetleri içindeki mekanda kapalı
bir kapının arkasındaki stereodan gelen sesin yarattığı “duvar” hissiyle artarak kişiyi
iki nöbet görüntüsüyle bütünleştirir. Dörtlü ses sisteminin üst iki hoparlöründen,
filmdeki iki deneğin nöbete girerken çıkardıkları doğal sesler gelir (alt ekranda ışık
stimülasyonunun başlattığı nöbet görüntüsü, diğer ekranda da grand mal nöbeti*
görüntüsü yer alır). Alt hoparlörlerden, Buffalo Medya Merkezi’nde Ralph Jones’un
teknik asistanlığı ve teorik danışmanlığı altında sound synthesizer’da bestelenmiş
film müziği gelir. Her iki müzik de EEG’lerin ritim ve yapılarına dayandırılarak yapılmıştır: biri ses uyarmasının başlattığı nöbetin beyin dalgalarına, diğeri ise grand mal
nöbetinin daha farklı beyin dalgalarına dayanır.
Paul Sharits, Film Culture no. 65-66 (1978)
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Kaybolmanın Estetiği
(Bölüm 1)
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Dalg› sıklıkla kahvaltı sırasında olur ve bardağın düşüp masanın üzerinde ters dönmesi de bunun iyi bilinen bir sonucudur. Kaybolma birkaç saniye sürer; başlangıç ve
bitişi anidir. Duyular işlev görmeye devam ederler, ancak dış etkenlere kapalıdırlar.
Geri dönüş ayrılış kadar ani olduğu için duraklamaya uğrayan söz ve eylem kesildiği yerden devam eder. Bilinçli zaman otomatik olarak tekrar biraraya gelir, kesintilerin görünmeyeceği bir şekilde sürekli bir zaman oluşturur. Sayıları çok olabilen bu
kaybolmaların yüzlercesi, çevredekilerin dikkatini çekmeden gelir geçerler—bunun
için “piknolepsi” kelimesini kullanacağız (Yunanca picnos’dan gelir: sık sık).5 Ancak
piknoleptik kişi açısından gerçekte hiçbir şey olmamıştır, kayıp zaman hiç var olmamıştır. Her nöbette kişinin hayatından ufak bir kesit, fark etmeden uçup gitmiştir.
En çok çocuklar bu durumun kurbanıdırlar; ve genç piknoleptiğin durumu kısa sürede dayanılmaz hale gelir. İnsanlar, çocuğu, aslında orada bulunmasına rağmen
görmemiş olduğu olayların var olduğuna ikna etmek isterler; ve sonunda çocuk ikna edilemediği için ya yarım akıllı kabul edilir, ya da yalancılık ve ikiyüzlülükle suçlanır. Yakınlarından gelen talepler karşısında için için şaşkınlık ve azap çekerken,
bilgi toplayabilmek için sürekli hafızasının sınırlarını zorlamak durumundadır. Piknoleptiğin gözlerinin önüne bir çiçek buketi koyup çizmesini istediğimizde, yalnızca
buketi çizmekle kalmaz, çiçeği vazoya koymuş olması gereken kişiyi, ve hatta buketin toplanmış olabileceği çiçek tarlasını dahi çizer. Piknoleptiğin bu discursus’a6 gerçeklik kazandırmak için olayların sıralamasını birleştirme eğilimi vardır. Gördüğü
ve göremediği, hatırladığı ve hatırlayamadığı için uydurup yeniden yaratmak zorunda kaldığı şeyleri sıraya sokmak ve onların hatlarını birbirlerine eşlemek eğilimindedir. Daha sonra, genç piknoleptiğin kendisi de etrafındaki bilgi ve birbirini tutan kanıtlara şüpheyle bakmaya yönelecektir; kesin olan herşey kuşkulu hale gelecektir. (Sextus Empiricus gibi) hiçbir şeyin aslında var olmadığına; varoluş diye bir
şey varsa dahi tarif edilemeyeceğine; hatta tarif edilse bile başkalarına kesin olarak
iletilemeyeceğine ya da açıklanamayacağına inanmaya başlayacaktır.
Walter Benjamin 1913 dolaylarında şöyle demiştir: “Kadın kültürü konusunda hiçbir şey bilmediğimiz gibi, gençlik kültürü konusunda da hiçbir şey bilmiyoruz.” Ancak kadın/çocuk arasındaki bu ufak benzerlik, Doktor Richet’in gözlemiyle açıklanabilir: “İsterik kadınlar diğer kadınlara göre daha kadınsıdır. Hisleri geçici ve kuv-
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vetli, hayal güçleri hareketli ve canlıdır, ve bütün bunlarla beraber mantık ve yargılama yoluyla bu his ve hayal güçlerini kontrol de edemezler.”7
Aynı kadınlar gibi, çocuklar da oyunla itaatsizliği birbirine karıştırırlar. Karşısında
açıklaması olmayan bir utanca kapıldıkları yetişkin bakışlarına zar zor katlanabilen
çocuk milleti, eylemlerini gerçek bir gizli stratejiyle çevreler. Hem şaşırtıcı hem de
azarı hak eden oyunun belirsizliği, piknoleptik belirsizliği tazeler. Zorlukla uyandıktan sonra, farkında olmadan her sabah kaybolan ve istemeden bardağını deviren
küçük çocuk, sakar muamelesi görerek azar işitir ve nihayetinde de cezalandırılır.
Yakın zamanda yapılan bir söyleşide fotoğrafçı Jacques Henri Lartigue’in söylediklerini aklımda kalan şekliyle yazacağım:
S: Demin bana bir görme kapanı, ya da onun gibi bir şeyden bahsettiniz,
kastettiğiniz kameranız mı?
Y: Hayır, kesinlikle değil. Daha önceleri, küçükken yaptığım bir şeyden bahsediyorum. Gözlerimi yarım kapattığımda, görmek istediğim şeye dikkatle
bakabileceğim dar bir kesit kalırdı. Sonra üç kez dönerdim ve böyle yaparak
baktığım şeyi yakaladığımı—kapana kıstırdığımı—, hem renkleri hem de
sesleri istediğim kadar tutabileceğimi düşünürdüm. Tabii uzun vadede buluşumun işe yaramadığını fark ettim. İşte o zaman bunu gerçekleştirmek üzere
teknik gereçlere yöneldim.
Başka bir fotoğrafçı, ilk karanlık odasının kendi yatak odası, ilk lensinin ise kapalı
kepenklerinin aralığından sızan ışık olduğunu yazar. Fakat küçük Lartigue’de dikkati çeken şey, kendi bedenini bir kameraya, gözünün aralığını teknik bir alete,
pozlandırma süresini de kendi etrafında üç kez dönüşe çevirmesidir.
Burada belli bir örüntü görür ve bu örüntünün belli bir beceriyle yenilenebileceğini
anlar. Dolayısıyla küçük Lartigue aynı yerde kalmış, ancak yine de kaybolmuştur.
Hızın artmasına bağlı olarak kendisinin gerçek süresini dönüştürmeyi başarmıştır;
onu kendi yaşadığı zamandan çıkarıp atmıştır. “Kaydetmeyi” durdurmak için bedensel hızlanmayı tahrik etmesi yeterlidir; bu, etrafını bir çeşit ışıldayan kaosa indirgeyen bir başdönmesidir. Fakat her geri dönüşünde, görüntüyü çözümlemeye
çalıştığında, yalnızca onun çeşitlemelerinin daha net görüntülerini elde edecektir.
Çocuk milleti kendi etrafında dönmeyi, dengesizliği çok kullanır. Zevk kaynağı olarak vertigo ve düzensizlik hislerinin peşinden koşar.
Ünlü çizgi roman Luc Bradefer’ın yazarı, kahramanının aracını zamanın içinden geçirmek için aynı yöntemi kullanır: “Chronosphere” kendi çevresinde topaç gibi dönüp durarak varolan görüntülerden kaçmayı başarır.
Başka bir oyunda ise ebe olan çocuk, belli bir uzaklıktaki başlangıç noktasında duran arkadaşlarına arkasını dönerek, burnunu duvara dayar. Arkadaşlarına doğru
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aniden dönmeden önce duvara üç kez vurur. Bu kısa süre içinde, diğer çocukların
ona doğru ilerlemeleri gerekir, onlara döndüğünde diğerleri hareketlerini dondururlar. Ebe olan çocuk tarafından hareket ederken yakalananlar oyundan çıkarılır.
Ebe olan çocuğa fark ettirmeden kim önce duvara ulaşırsa oyunu kazanır ve ebe
olan çocuğun yerini alır. Hentbol oyununa bakıldığında, havada hızla ya yere, ya
duvara, ya da başka bir oyuncuya doğru çeviklikle atılan topun kendisi değil de,
sanki kendine doğru dönen oyuncu tarafından yansıtılan, büyütülen, deforme edilen veya silinen imgesidir. Burada Mandelbrot setindeki8 “atlama” akla gelebilir—
(sıfırdan birçok boyuta varabilen) sayısal sonuç, gözlemlenen ile gözlemi yapan
arasındaki yakınlığa veya uzaklığa bağlıdır.
İlerlemiş yaşına rağmen nasıl bu kadar genç göründüğü sorulduğunda, Lartigue bedenine komut verebildiğini söyledi. Büyünün bozulması, kendi üstündeki gücünü
kaybettiği için teknik protezlere (fotoğraf, şövalede resim yapmak, hızlı arabalar…)
başvurmak zorunda kalması, bedenine çocukluğundaki gibi söz geçirmesine tümüyle engel olamamıştı.
Ancak bugün artık biliyoruz ki, hücresel dokuların eşitsiz yaşlanması çok erken yaşlarda başlıyor, uyarlama kabiliyetinin sekiz yaşından sonra elli yaşına kadar azalmasından dolayı gözün kristalize lensi vaktinden önce etkileniyor, ve dolayısıyla
uzağı iyi görememeye başlıyoruz. Beyin hücrelerinin geri dönülmez kaybı beş yaşında başlar. Çocuk o zamandan itibaren yaşlı bir engelliye dönüşmeye başlar; burada protezlere yönelmesinin amacı aslında zayıflayan organları tamamlamak ya da
ikame etmek üzere suni bir ilave işlevi görmektir. Böylece oyun esas sanat haline
gelir; bu şansa dayalı anlaşma, yalnızca hareket eden şeylerin birbirlerine göre algılanmalarıyla ilgili öze dair bir sorunun formüle edilmesidir; şekil arayışı yalnızca zamanın teknik arayışıdır. Oyun ne naif ne de komiktir. Doğuştan itibaren herkesin
başladığı bu oyun, araçlarının, kurallarının ve simgelerinin sade gücünden dolayı
çocukta paradoksal olarak zevk, hatta tutku oluşturur: geçici olarak çizilen birkaç
çizgi veya sembol, birkaç karakteristik sayı, birkaç tane taş veya kemik…
Oyunun temelinde, iki uç kutup olan görünen ve görünmeyenin ayrılması vardır. Bu
nedenle, oyunun inşa edilişi, çocukların tümü tarafından kurallarının hemen kabul
edilişi, bizi tekrar piknoleptik deneyime geri getirir.
Çok eskiden beri araştırılan petit mal nöbetleri konusunda ilerleme kaydedildikçe,
ne derece yaygın, çeşitli ve yanlış anlaşılmış olduğu ortaya çıkar. Epilepsiye yakınlığı konusundaki uzun polemiklere rağmen, kesin olmayan teşhisi, ve hem hasta hem
de çevresindekiler tarafından krizin görülememesinden dolayı, hemen herkes tarafından bilinmez olarak kalır. Ve piknoleptik kimdir sorusuna gelince, bugün şöyle
cevap vermek mümkündür: kim değildir, ya da kim olmamıştır ki?
Kitlesel bir olgu olarak tanımlanan piknolepsi, en yoğun rüya görme evresi olan pa-
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radoksal uyku (REM—hızlı göz hareketi uykusu) kavramının uyanık olma haline
benzer. Dolayısıyla, rüyasız düşünemeyeceğimiz bilinçli yaşamımızı, paradoksal
uyanma (hızlı uyanma) olmadan düşünmek de bir o kadar zordur.
Anglo-Sakson özel efekt ustaları hala “varolmayanı filme çekin” der, bu da aslında
doğru değildir: filme çektikleri şey, bir şekilde kesinlikle vardır. Varolmayan şey filmi çektikleri hızdır, bu da sinematografik motorun keşfi olmuştur. Méliès, bu özel
efektler—ya da pek de akademik bir ifade olmayan “hile fotoğrafçılığı”- hakkında
şaka yollu şöyle derdi: “Akıllıca uygulanırsa, hile artık günümüzde doğaüstü, hayali,
hatta imkansızı görünür yapmamızı olanaklı kılar.”
Dönemin önemli yapımcıları, Méliès’nin, sinemayı, seyirciyi çabucak sıkabilecek
“dış konuların” gerçekliğinden çekip kurtararak, filmin gerçekçi kalmasını sağladığını fark ettiler.9
Méliès’nin kendisi “Ne yazık ki en ucuz hileler en büyük etkiyi yaratıyor” demişti.
İnsanların çok hoşuna gittiğini düşündüğü bu ucuz hileyi nasıl keşfettiğini hatırlamakta yarar var:
“Bir gün Place de l’Opera’yı her zamanki gibi çekerken kullandığım alette
meydana gelen bozukluk beklenmedik bir etki yarattı. Durup filmi çıkarmam ve makineyi tekrar çalıştırmam gerekti. Tabii ki bu süre zarfında yoldan geçenler, otobüsler, arabalar hep yer değiştirmişti. Sonradan tekrar takılan filmi oynattığımda Madeleine-Bastille Otobüsü’nün cenaze arabasına,
erkeklerin de kadına dönüşmüş olduğunu gördüm. Kısa bir süre sonra durak
hilesi (stop trick) adını alacak olan yerine koyma hilesi keşfedilmişti, ve iki
gün sonra ilk kez erkekleri kadınlara dönüştürme işlemini gerçekleştirdim.”
Teknik rastlantı, piknoleptik krizin senkron bozan koşullarını yaratmıştı ve Méliès
—film makinasına filme çekilmiş anların metodik sırasını kırma gücünü vererek—
bir çocuk gibi davrandı ve bölümleri tekrar birleştirerek zamandaki bölünmeleri
bastırdı. Ancak burada “kararma” o kadar uzundu ki gerçeklik etkisi radikal biçimde değiştirilmişti.
“Belli bir hızda seyreden bir canlı varlığın farklı pozisyonlarını temsil eden ardarda
görüntüler, uzayda bir anlar dizisini kapsar.” Mucidi olan mühendis Etienne-Jules
Marey10 tarafından bu şekilde tanımlanan kronofotografi, biraz önce bahsettiğimiz
“duvara karşı oyunu”na (önde turna davul zurna bir-iki-üç) çok benzer. Dahası,
Marey hareketi araştırırken kaçma eylemini “gülünç” duruma düşürmek niyetinde
değildir. 1880’ler civarında tartışma, gözün hareket eden bedeni yakalayamayışına
odaklanmıştı. Herkes kronofotografinin gerçekliğini, bilimsel değerini, yani “görünmeyeni”—anısı ve dengesiz boyutları olmayan bir dünyayı- ne derece görünür yaptığıyla ilgili gerçeği sorguluyordu.
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Marey’in seçtiği konuya dikkat edersek, onun kendisine ilk başta en kontrol edilmez
görünen şeyin gözlemine yöneldiğini görürüz: serbest uçuş yapan kuşların veya böceklerin uçuşu, sıvıların dinamikleri, bunun yanında epilepsi gibi sinirsel hastalıklardaki hareket sıklığı ve anomali dışavurumları (Salpêtrière hastanesinde 1876 yılı civarında yapılan fotoğraf çalışmasına katılanlar).
Daha sonraları, Claude Bernard’ın bir öğrencisinin metodik titizliği, bizleri
Méliès’nin yarattığı yanılsamadan daha fazla yanıltmayacaktı: biri Kartezyen bir
söylemi savunarak “duyular bizi yanıltır” derken, diğeri “yanılsamalarımız, bizlere
sürekli yalan söylediğinde yanıltmaz!” der (La Fontaine). Bilimin aydınlatmaya çalıştığı “kayıp anlardaki görünmeyen”, Méliès ile birlikte görüntünün ortaya çıkışının
temeli, icadı haline gelir. Gerçeklik olarak gösterdiği şey, geçmiş olan gerçekliğin
yokluğuna sürekli olarak tepki gösterendir.
“İmkansız, doğaüstü, muhteşem” olarak nitelendirdiği bu şekilleri görünür yapan,
onların “arada olma durumu”dur. Fakat Emile Cohl’un ilk hareketli çizgi romanları,
şekilleri biçimlendirmeye, sinematik metamorfoza algısal anamorfoz getirmeye ne
derece hevesli olduğumuzu daha da net gösterir.
Şekil arayışı yalnızca zaman arayışıdır, ancak sabit şekiller yoksa şekil hiç yoktur.
Şekillerin alanının yazıya benzer olduğunu düşünebiliriz: Bir sağır-dilsizin kendini
ifade edişine bakınca mimiklerinin, hareketlerinin çizim gibi olduğunu fark edersiniz ve akla hemen hâlâ Japonya’da öğretildiği haliyle yazıya geçiş, yani profesörün
öğrencilerine kaligrafiyi kavratmak için yaptığı el kol hareketleri gelir. Aynı şekilde,
eğer konu sinematik anamorfoz ise, bunun en basit göstergesi olarak güneş saatinin
çubuğunun yansıyan gölgesi düşünülebilir. Mevsime göre, geçen zaman sadece çubuğun pozisyonuyla değil, aynı zamanda çubuğun gölgesinin şeklinin veya saatin
yüzeyindeki üçgenin görünmeyen hareketiyle anlaşılır (daha uzun, daha kısa, daha
geniş, vs.).
Ayrıca saatin kolları, sıradan göz için gezegenlerin hareketlerinin görünmez olmasına benzer şekilde, pozisyonlarını daima değiştireceklerdir; ancak, sinemada olduğu
gibi, anamorfoz aslında saatin motorunda kaybolur, ta ki saat ve tarihin siyah ekrandaki elektronik göstergesi hepsinin yerini değiştirerek, ışık yayılmasının orijinal
gölge etkisinin yerini tümüyle alana kadar.
Hareketi şekilden fazla vurgulamak, öncelikle, gün ve ışığın rollerinin yerlerini değiştirmek demektir. Marey burada da aydınlatıcıdır. Ona göre ışık, güneşin “yalnızca
gölgeleri hareket eden toplanmış haldeki sabit kitleleri aydınlatması” olmaktan çıkar. Marey ışığa başka bir rol verir; onu kronofotografik evrenin baş kadın oyuncusu yapar: bir sıvının hareketini gözlemlerse, bu asılı kalan parlak pastillerin hilesindendir; hayvan hareketleri için metalize edilmiş küçük şeritler kullanır, vb.
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Marey ile gerçeklik etkisi ışık yayılmasının hızı haline gelir, görüntü olarak sunulan
şey, ışığın yoğunluğuna bağlı olarak hızlanma ve yavaşlama olgusuna dayanır. Işığa
zamanın gölgesi muamelesi yapar.
Çocukluk evresinin sonunda piknoleptik nöbetlerin kendiliğinden yok olduğunu görürüz (bebekler, konuşmayanlar). Dolayısıyla yetişkin hayatı başladığında kaybolmanın bilinç üstündeki başlıca etkisi yok olur (burada endokrinal faktörün epilepsi
üzerindeki önemini ve özellikle hipofiz ile hipotalamusun cinsel aktivite ve uyku
üzerindeki etkilerini hatırlamakta yarar vardır…).
Organik yaşlanmayla birlikte -ki bu aynı zamanda sosyal becerilerin ve gençlik yeteneklerinin de kaybolmaya başlamasıdır- desenkronizasyon etkisinin geliştirilip kullanılmasından (zamanla oynayan genç Lartigue gib) ya da keşfetme ve kişisel koruma sistemi olarak kullanımından vazgeçilir -ışığa duyarlı kişiler nöbetlerine yol
açan nedenlere büyük ilgi gösterirler ve hoş olmayan zorunluklara veya olumsuz
düşüncelere karşı bir savunma tepkisi olarak sık sık kaybolma mekanizmasına başvururlar (Pond).
Boyutlarla olan ilişkide büyük farklılıklar vardır. Meydana gelen olayın “zaman görüntüleri” tarzı metaforlarla hiçbir ilgisi yoktur; daha çok Rilke’nin edebiyat bağlamında söylediği şu söze benzer: “Meydana gelen şey düşündüklerimizin, niyetlerimizin öylesine ötesindedir ki ona hiçbir zaman yetişemeyiz ve asla gerçek görüntüsünü bilemeyiz.” Ergenliğin en yaygın sorunlarından biri ergenin kendi vücudunu
keşfederken ona tuhaf bularak yabancılaşmasıdır. Bu keşif onda vücudunun bozulduğu hissinden dolayı çaresizlik yaratır.
Bu dönem, kaybolan epileptik sürecin hafifletilmiş uyarlamaları, kendiyle tekrar barışma çabalarının olduğu “kötü alışkanlıklar” (uyuşturucu, mastürbasyon, alkol)
dönemidir. Aynı zamanda artık medyatizasyonun teknik bir protez (radyo, motosiklet, hi-fi, vs.) olarak aşırı kullanımının da gerçekleştiği bir dönemdir. Yetişkin adam,
bir zamanlar olduğu ve ebedi sandığı (E.A. Poe) çocuğu tamamen unutur; aslında,
Rilke’nin dediği gibi, dünyada kaybolmanın başka bir şekline girmiştir. “Yollar,
kentler ve kılıç üzerine kurulu anlık cennet bahçelerinin bolluk ve yanılsaması”na11
karşı çıkan Judeo-Hıristiyan gelenek, bundan uzaklaşarak ancak tekrar çocuk saflığına kavuşan yetişkinlerin girebileceği “belirsizlikler çölü” (Hz.İbrahim), kayıp zamanlar, yeşil cennet bahçeleri sunar.
Eski Ahit’te Hz. Süleyman’a yazılan kitap olan Ekleziast’ta esas olan eksiktir; Yeni
Ahit’te eksik olan esastır; Hz. İsa’nın Matta İncili’ndeki sözleri olan Beatitudes’da anların zenginliğine, Bachelard tarafından öne sürülen bu varsayımsal bilinçli istifçiliğe, “risklerin bilgiyle (enformasyonla) yok edildiği minimaks dengelere duyulan
korkuya, tüketilmez bilgi hazinesine (bu, dilin ifade hazinesidir)” (J.F. Lyotard) bir
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şekilde karşı olabilecek ruhsal fukaralıktan bahsedilir. Herkese eşit zaman dağıtan
ihtiyatlı bir toplum görüntüsü.
“Arch of Triumph” Ödülleri sırasında bir gazeteci başkana şaka yollu “Bahis oynamak da boş zaman değerlendirmeye girer mi?” diye sordu. Başkan, çalışan kitlelere
çabalarından dolayı paha biçilmez ödül olarak bir yüzyıldan fazladır sunulan boş
zaman kültürü içine piyango tekniklerini de dahil ediyormuş havasını veren bu soruyu yanıtlamamaya özen gösterdi. Yanıtlamak, ilerlemenin aşırı beklentili ve öngörülebilir olan toplumumuzu basit bir şans kültürüne, şansa dayalı anlaşmalara ittiğini kabul etmek anlamına gelirdi.
Yeni Roma Sirkleri; Las Vegas’ta her yerde, oyun odalarında ve hatta hastanelerde
herşey üzerine bahse girilir, buna ölüm de dahil. Sunrise Hastanesi’nde çalışan bir
hemşire, eğlencesine bir hastanın öleceği an üstüne bahis oynanan “ölüm kumarhanesi”ni başlattı. Kısa bir süre içinde herkes oynamaya başladı: doktorlar, hemşireler, temizlik elemanları; birkaç dolarla başlayan bahisler yüzlerce dolara çıkmaya
başladı… Artık ölen insan sayısı yetersiz gelmeye başlamıştı. Bunu neyin takip ettiğini tahmin etmek zor değil.
Çocukluğun basit bir heyecan konumuna indirgenmiş olan en temel eğlencesi, piknoleptik oto-indüksiyonun bir türevi olan bir bütünün bir ya da birçok unsurunun
bir rakipten saklanmasıdır. Rakip olmasının tek nedeni, gözümüzün önünde kaçıp
giden, yapay olarak “herkesin bir tek kendisinin bildiği bir gerçekte kendi gerçek
doğasını keşfettiğini sandığı” anlaşılmaz bir coşkunun yaratıldığı, zaman ve görünüme bağlı farklılıklardan kaynaklanır.
Ayrıca, orantısız kazançlar getiren loto ve piyango gibi sayı oyunları, toplumun kurallarının bir kenara bırakılmasını, vergi kaçırmayı, yoksullukla geçen zamanın hemen telafi edilmeye çalışılmasını akla getirir…12
Vladimir Jankelevitch şöyle yazmıştır: “Hiçbir güç iradeyi ikiye katlayamaz ya da
iradeden üstün değildir; iradenin kendisi bu güçtür.” Piknolepsinin herkesin bilinç
sürecini İyi ve Kötünün ötesinde etkileyen bir olgu, eskiden zannedildiği gibi petit
mal nöbeti olduğunu kabul edersek, Zaman üzerine düşünmek bir tek metafizikçinin öncelikli konusu olmaktan çıkar; birkaç güçlü teknokrat sayesinde, aradaki zamanlarının belirsiz yapısı yoluyla artık herkes bir tek kendine ait bir süreç yaşayabilir. Piknoleptik başlangıç, her insanın “anlaşılmaz şekilde kendisini bir başkasından
daha aşağı görmesinin mümkün olmadığı” (E.A. Poe) zamanla ilişkisini kendisinin
kurmasının ona bir serbestlik getirmesi ve bundan dolayı da zihinsel bir irade ve
güç olması açısından, bize insanlığın özgürlüğünü düşündürebilir.
Bergsoncu kronotropizm ile, “ister daha hızlı ister daha yavaş olsun, bilincin gerilim
veya rahatlama derecesini ölçen ve varlıklar dizisindeki yerlerini belirleyen sürecin
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farklı ritmleri” düşünülmeye başlandı. Ancak ritm kavramının kendisi belli bir otomatizm, kişinin deneyimlediği zaman üzerine gelen simetrik dönüşlü zayıf ya da
güçlü terimler içerir. Şaşkınlık ve kestirilemeyen sıklıklarla tanımlanan epileptik
alanın tutarsızlığından dolayı, sözkonusu olan artık gerilim ve dikkat olmaktan çıkarak, (hızlanma yüzünden) bildiğimiz askıda kalma, gerçek olanın kaybolup etkileyici bir şekilde geri dönüşü, süreçten uzaklaşma ile ilgili olmaya başlar.
Descartes’ın “zihin düşünen bir şeydir” (yani sabit ve gözle görülür şekilde) cümlesine Bergson şöyle karşılık verdi: “Zihin devam eden bir şeydir…” Uyanmanın çelişkili durumu ikisini de sonunda hemfikir olabilecekleri bir noktaya getirdi: düşünen,
zaman sürecimizdir. Bilincin ilk ürünü zaman sürecindeki kendi hızıdır. Hız, nedensel düşünceyi oluşturur, düşünceden önceki düşünceyi.13
Gücün yalnızlığından, kanıtlanmış bir gerçek olarak bahsetsek de, hiç kimse gerçekte kaçınılmaz olarak komuta işleviyle ortaya çıkan otizmi sorgulamayı düşünmez.
—yani, Balzac’ın dediği gibi, “her türlü güç ya gizli kalacaktır ya da güç olmayacaktır, zira tüm görünür kuvvetler tehdit edilir.”
Bu düşünce, algıladığımız dünyanın muazzam geçiciliği karşısında görünmeyenin
yaratıcı gücüne, kaybolmanın gücü karşısında rüyanın kendisinin gücüne şiddetle
karşıtlık oluşturur. Güç arayan her kişi kendisini izole eder ve doğal olarak kendisini başkalarının boyutlarından soyutlar. Gücü açığa çıkarmayı amaçlayan bütün teknikler, yok olma teknikleridir (İskender, Sezar, Hannibal vs. gibi büyük fatihlerin
epileptik yapıları iyi bilinir).
Yurttaş Kane’de Orson Welles, Amerikalı yönetmenlerin genelde kullandığı Freudyen unsurları gözardı eder ve bu kahramanın iktidara yükselmesindeki güdüyü, Rosebud’ın önemsiz görünen gizemli kızağına—bu acımasız adamın kaderinin kilidi
ve sonucu olan, genç yolcusuna karlar arasında son hız kayarken zevk veren küçük
bir taşıta- bağlar.14 William Randolph Hearst’ün, ızdırabı içinde Rosebud’a yardım
etmesi için seslendiği bu kurmaca biyografisinde, Howard Hughes’un gerçek kaderi
karşımıza çıkar. Bu milyarderin yaşamında açıkça belli olan iki farklı bölüm vardır,
biri toplum yaşamı, diğeri de 47 yaşından itibaren 24 yıl boyunca süren gizli yaşamı. Hughes’un yaşamının ilk bölümü, kurduğu hayaller ve arzularıyla programlanmış davranışlar olarak görülebilir: en zengin kişi olmak, en iyi pilot olmak, dünyanın en önemli yapımcısı olmak istedi ve hepsinde gösterişli bir başarı kazandı; reklamını yapma hırsıyla kendisini fazlasıyla göz önüne çıkararak görüntüsüyle, kırdığı
rekorlar ve elde ettiği kadınlarla yıllarca Batı medyasını meşgul etti.
Sonra Howard Hughes yok olur. Ölene kadar gizlenir. Milyarderin bütün kariyerini
takip eden gazeteci James Phelan, ona kendisiyle ilgili bazı sorular yöneltmiştir:15
“Neden kendisinin görülmeye tahammül edemeyen bir adam olmasına izin verdi? Basit bir kazanç arzusu dışında aradığı neydi?”
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Tarifsiz bir servet, önemli teknik ve sanayi başarılardan sonra zenginliğinin yaradığı
tek şey, inziva içinde çıplak yaşadığı karanlık bir odadaki bir şiltede, yatak yaraları
içinde, iğne ipliğe dönmüş, sefil haldeyken hayatının son bulması oldu. Phelan şu
sonuca varır: Hughes’un biriktirdiği şey para değil, güçtü.
Phelan, bir gün Mickey Mouse kılığına girmiş birinin Bayshore Inn’e gelerek, Bay
Hughes’a bir hediye vermek istediğini söylediğini anlatır. Bu kişi, reklam turuna çıkmış olan Disney gösteri geçidi grubundandı ve Hughes’a üstünde şu yazı bulunan bir
“Mickey Mouse Saati” vermek istiyorlardı: “Efsanevi kahramanlar, kendilerine olan
inancı korumak için çevreleriyle sürekli kedi-fare oyunu oynamak zorundalardır, dolayısıyla mutlaka zaman zaman saatin kaç olduğunu bilmek isteyeceksinizdir.”
Kendisini Zamanın Efendisi olarak tanımlayan Hughes’un saat takmayı reddettiği
çok iyi bilinirdi. Bu tabirin Hughes için, Rilke’nin tanımına benzeyen, belirli bir anlamı vardı: mutlak güce sahip olmak, hayat oyununda kazanmak, kişinin şahsi zamanıyla astronomik zaman arasında ayrılık yaratmak anlamına gelir. Böylece meydana gelen herşeyin üstesinden gelinerek, ufukta görünen şey için gerekenler yerine getirilir.
Kimsesiz milyarder Hughes’un tek yaptığı, kaderini hızlandırıyormuş gibi yapmak,
hayat tarzını bir hız tarzı haline getirmek oldu. Hughes, müzevari sarayında acı çeken bir imparator gibi, koleksiyonlarının barok bolluğu içinde kendi maddi varlığının yıkıntılarına gömülmüş olan Yurttaş Kane’den çok daha çağdaş görünür.
Oysa Hughes için varolmak bir yerde kalıcı olmamaktır,16 Homer’in Odise’sindeki politropos gibi, tek bir yerde yaşamaz, ve tanımlanmak istemediği gibi, hiçbir şeyle özdeşleştirilmeyi de özellikle istemez. “Hiçkimse değildir, çünkü hiçkimse olmak istemez, ve hiçkimse olabilmek için her yerde ve hiçbir yerde olmak gerekir.” Bu yok olma zevkini öncelikle çeşitli medya tekniklerini kullanarak, o zamanın en prestijli
hız rekorunu kırarak yaşayacaktı: 14 Temmuz 1938’de, dünyanın çevresinde “büyük yuvarlak bir açı” çizmiş olan Lockheed Cyclone’u, 10 Temmuz’da havalandığı
Floyd Bennett Alanı’na iniş yapar. Sonra uçağı hangarda tam hareket ettiği noktaya
götürür. Çok geçmeden, Hughes hareket halinde olma arzusunun aslında dinginlik
arsuzu, geride kalanın gelişini görme arzusu olduğunu farkeder.
Kısa bir süre sonra dış dünyayla tek bağlantısı telefon olur. Chateaubriand gibi, yaşam boyu taşıdığı umutlarını dar bir alana kilitler. İçinde bulunmak istediği odalar,
çok uzak mesafelerde olsalar bile, dar ve birbirine benzerdir. Böylece bir yerden diğerine gittiği izlenimini yok ettiği gibi (dünya rekorunun boş döngüsü gibi), daha
da önemlisi, gittiği her yerin nasıl bir yer olacağını biliyordu. Bütün camların panjurları kapatılmıştı ve umulmayan bir manzaranın görüntüsü nasıl sızamıyorsa, güneş de bu odalara sızamıyordu.
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Astronomik zaman veya mekana bağlı referanslarının tümünü kaldırmış olduğundan, Hughes, bütün belirsizlikleri bastırarak her yerde ve hiçbir yerde, dünde ve yarında olduğuna inanabiliyordu. Ancak yattığı yatağın ayak ucunda yapay bir pencere, bir film ekranı vardı. Başucunda ise bir projektör ve yanında, ulaşabileceği bir
yerde, sürekli aynı filmleri oynatabileceği kumandalar duruyordu.
Burada daima görme metaforu olarak kullandığımız Sokrates’in mağara (karanlık
oda) mitini buluruz; “(her şeyde birinci olan) kişiler ışık veren kaynakla yüzleşmeye
zorlanarak uzlaştırılmalı… görünmeyip de gerçek olanı izlemeye zorlanmalıdır…”
Hughes öylesine hiçbir yerde olmamayı istiyordu ki artık başkaları tarafından görülmeye tahammül edemez hale geldi, ve büyük masraflarla bir hareme sahip olmasına rağmen, himayesindeki kadınların yanına hiç gitmedi. Oraya gidecek kudrete sahip olduğunu ve elinde resimlerini bulundurduğu genç kadınların onun gelişini
beklediklerini bilmek ona yetiyordu.
Orada burada park edilmiş olan, her türlü hava koşuluna maruz kalan, yıllardır kullanılmayan uçak ve arabaları için de aynı şey sözkonusuydu. Sürekli aynı model
Chevrolet alıyordu, çünkü bu modelin özellikle banal olduğunu düşünüyordu.
İşlerine de hayatındaki kadınlar gibi davrandı, politikada başına buyruk hareket etti, Amerikan hükümeti ve CIA ile yolsuz ilişkilerde bulundu, bütün dünyayı parmağında oynattı, ta ki uyku durumuna geçip sonra da ölene dek.
Geriye ne kalmışsa onu görme telaşıyla, -hemşehrilerinin sonraları “mistik” olarak
adlandırdığı Hughes- bir nevi teknolojik rahip haline geldi. Las Vegas’ın tepelerindeki Desert Inn’deki karanlık odayla Sonsuzluğu arayan eski keşişlerin çöle çekilmeleri arasında pek fark yoktur.
Yahudi geleneği, birbirinden türeyen ve iki çölle ifade edilen iki çeşit yokluktan
bahseder: bütünün gönlü, gönlünde bütün. Birine Şemama, çaresizlik ve yıkım; diğerine de terk edilmiş bir çöl olmaktan ziyade belirsizliklerle dolu olup çaba gerektiren bir çöl anlamında, Midbar denir. Şemama, daha ziyade Kent-Devlet’in kutuplaşmasıdır (Ur - Işık Kenti). Şemama’daki çöl, bir göçebe olarak yaşama sonucu elde
edileceklerin aksine, yasaların, ideolojilerin, düzenin trajik çölüdür.
Hughes’un yaşamı, şimdiki zamanda yaşamaktan yoksun oluşu, kendilerine bir keşiş hayatını dayattıktan sonra ellerinde “aziz”likten geriye sadece çılgınlık ve budalalık kalan, kendi üzerlerinde “insanlık dışı aşağılamalar” uygulayan Ankorit’lerden
çıkmış gibi görünen, bu çöl-kent ve belirsizlikler çölü ikiliğinden oluşan oyunda,
yalnızlığını terk edip dünyayla alay etmeye (ya da Hughes gibi dünyayla oyun oynamaya) gelen Emezli Simeon’un hayatı gibidir.
Kayıtlara göre, çöl onu öylesine yormuştur ki ‘apatheia’, yani duyarsızlık geliştirmiştir, ve bundan dolayı bir budala gibi davranarak kent ve yasalarıyla alay etmiştir.
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Üstündeki keşiş giysisinin eteklerini toplum içinde kaldırmaktan çekinmez: genelevin müdavimidir, kiliseye ayini bozmak için gider. Giderek artan menfur davranışlarıyla, şehirde bir çöldeymiş ve kimse onu göremezmiş gibi davranarak otizminin
sınırlarını zorlamaktadır.
Işığa duyarlılık indüktörü olan çöl (çifte unsuruyla), her durumda zamandan kurtuluşla bağdaştırılır: Ankronit için ilahi sonsuzluk, imparatorluğunun sınırlarını engin
bir çöle çevirmek isteyen Sezar içinse sonsuz bir devlettir.
Hughes’un tersi olan İsa ise, topluma mal edilerek sonlanacak olan hayatının başlarında, sanki güç elde etmek yalnızca diğer insanları görmezden gelen tek başına yayılarak olurmuş gibi, Şeytan’ın uluslar üstünde kendisine hakimiyet sunması (şemama) benzeri, bu iki durumun arasındaki zaaflara göğüs gerip saklanarak yaşadı.
John Huston'ın The Great Sinner filmindeki vaiz bunu oldukça açık bir şekilde ifade
eder: “Mesih olmadan Mesih’in Kilisesi (The Church of Christ), insanın kendi gölgesinden, aynadaki kendi yansımasından başka bir şey değildir.”
Şarkıcı Amanda Lear, dairesinden aynaları kaldırarak yerine bir entegre video devresi
koydu; böylece görüntüsünün ışığı onu en yakın dostu gibi takip eder (gölgesi gibi de diyebiliriz). Yaşlanan Castiglione’li sanatçı, artan yıpranmışlığına tanık olmamak için evindeki aynaları kaplamış olsaydı, yansımayla karşılaşmaktan korkmasına gerek kalmayacaktı. Amanda istediği zaman video çekmeyi bırakabilir, böylece zamanın duracağı dairede ekranlar onun sonsuza dek genç kalan görüntüsüne geri döner ve yaşayanlara
mahsus olan hareket etme özelliği, yerinde sabit kalan bir emlaktan farksız hale gelir.
İletişim yöntemi, evinde bedeni ve alanı birleştiren bir sintisayzır haline gelir, video oyununu süresiz olarak günlük yaşamla oynama aracı yapar, ve bizi Baudelaire'in şu sonucuna getirir: “Sayısız düşünce, görüntü, duygu katmanları zihnine yumuşak bir ışık gibi
düşer. Sanki her yeni gelen bir öncekini gömer, ama aslında hiçbiri yok olmamıştır.”
Yüzyılın başında, Alman bilim adamları, kendi uyanıklık durumlarıyla düşsel evrenleri arasında eşitlik yaratmaya çalışarak, metodik bir şekilde değişimli olarak günlük
hayatları ve rüyalarıyla ilgili hikâyeleri anı defterlerine yazmaktan hoşlanırlardı. Bu,
uyanıklıkla uyku arasındaki rahatsız edici ayrılığı ortadan kaldırma çabasıydı: “Uyuyanlar ayrı birer dünyada, uyanık olanlarsa aynı dünyadadırlar” (Heraklitus).
Epileptik yapılarıyla tanınan Alman sanatçılar normal Akıl idealini, sıradan bir dünyada (anlamın öncül-altyapısı) bilinçli insanın uyanması ve gerçeği sansürlemesi,
uyanık olma (gözcü) durumunun taklit edilmesiyle karıştırırlar. Ancak herbirinin
süresinin az çok birbirine eklenmiş olduğunu ve hızlı uyanmanın rüya kadar paradoksal olduğunu kabul edersek, akıp giden dünya artık sıradan görünemez, ve “saf
akıl” piknoleptik tasarının ve becerisinin birçok manevrasından biri haline gelir—
bu durum Bachelard’ı endişelendiren zorluklardan biriydi: “Uygulamalı rasyona-
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lizm yalnızca yayılmak isteyen, işleyen bir felsefe… İvedilik içindeki sistematik düşünce, kimsenin sorgulamadığı bir otoriter eğilimdir…”
Baskıcı çalışma çocukluktan itibaren ağır cezalarla gelir, çünkü hiç kimse kuralları
bilmemezlik edemeyeceğine göre, Akıl hiç kimse tarafından gözardı edilemez. Daima zamanın yetimi olan gençlik bilinci için Akıl, yabancısı olduğu bir hikâyenin yanıltıcı bir yeniden başlangıcıdır; işlevsel dil olarak ise, ödevini iyi ezberleyerek cezayı
atlatmış olan çocuğun acınası “Ben biliyordum”udur.
Dolayısıyla bilimsel gözlem için ideal olan, bir çeşit kontrol edilebilir trans, veya daha da iyisi, bilincin hızının kontrol edilebilmesi olurdu. Bu da öncelikle piknoleptik
beceriyi herkes tarafından ifade edilebilir ve olağan kabul edilebilir kılacak şekilde,
tekrar oluşturarak elde etmek olurdu.
Magic, Reason, and Experience (Sihir, Akıl ve Tecrübe)17 adlı kitabında eski Yunanlılardaki bilim öncesi devreden bilime geçiş devresini araştıran G.E.R. Lloyd, M.Ö. 5.
yüzyılın sonu veya 4. yüzyılın başında yazılmış olan kutsal hastalığın (epilepsi) Hipokrat metnindeki önemine dikkat çeker. Yazarın amacı, bu hastalığın diğer herhangi bir hastalıktan daha kutsal olmadığını, hastalığın doğal nedenleri olduğunu
ve dolayısıyla büyüler ve tılsımlar olmadan tedavi edilebileceğini göstermektir. Ancak asıl ilginç olan, epilepsi durumunun 19. yüzyıl insanı açısından sihirli olanla bilimsel olan arasındaki ayrımın en büyük belirleyicisi olmasıdır.
Yine de, Hipokrat metnini başka türlü anlamak da mümkündür. Kutsal hastalığın doğal bir açıklaması olduğunu göstermek, gerçeğin rasyonel şekilde incelenmesinin
(kural ve modellerinin oluşturulmasının), epileptik rastgeleliğin yerine koyulabileceğini, ve bizi dengesiz ve belirsiz sıklığından kurtabileceğini söylemek anlamına gelir.
Eski Yunanlılar için kutsal sistemin aynı zamanda bir olgular sistemi olduğunu da
hatırlamalıyız: “Tanrılar hareket halindeki olgulardır.” Bu tanım, çağdaş bilim
adamlarının bilim ruhuyla bağdaştıramadığı kararsız bir tutumu iyi anlatır; rasyonel projenin tamamlanmamış bir program olarak, hatta “gerçeğin görünmez” (Plato)
olduğu evren üstüne girilmiş basit bir bahis olarak gösterildiği, bilimin doğruluğu
olmayan bir idealidir.
Heisenberg, Einstein’ın Tanrı’nın zar atması fikrine sinirlendiğinden bahseder. Bachelard, aklın esas günahının, bir başlangıca sahip olması olduğunu düşünürdü. Tarsus’lu Paul, “akıl ölüme benzer” demişti.
Ambroise Paré epilepsiyi duyguların içe atılması olarak nitelendirirken, başka medeniyetler epileptik sürecin daha hafifletilmiş adaptasyonlarını, tıpkı cinsel eylem gibi,
“ufak ölüm”, “hızlı ölüm” olarak tanımlarlar. Uykudan “geri dönülen ölüm” olarak
bahsederiz. Ölümle karşılaştırıldığında aklın tek yaptığı, piknolepsinin elediği bazı
şeyleri metodik bir şekilde geri dağıtmaktır.
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Gerçeğin rasyonel incelemesi tıpkı sinema gibidir; tabula rasa, bazı kayıplara aktif
bir değer biçmeyi reddetmeyi amaçlayan bir hileden başka bir şey değildir.
Rasyonel birikim, geriye ne kaldığını görme beklentisiyle ve sürpriz olmama faktörü
olarak, çağdaşlarımızı yavaş yavaş, işe yaramaz bilgilerin toplu halde biraraya geldiği (Conan Doyle) uçuşan hafızalara sahip karakterlere çevirmektedir. Bundan dolayı onları, hafızadaki bilginin boşluklar, hatalar, kayıplar olmadan çok yüksek hızda yansıtıldığını varsaydığımız bilgisayarlardan daha aşağı görürüz.
Bu uçuşan hafızaların oluşumunu merak eden, ama aynı zamanda kendisi de çok
büyük nöbetlerden muzdarip olan Pascal, enformasyonun ortaya çıkma düzenine
düzensizlik getirir. “Yeni olan, unsurların kendisi değil dizilimlerindeki düzendir”18
diye yazar, Pascal. Hatırlanmadığı için yeni olan buluş ise, herkesçe bilinen unsurları bir tek Pascal’ın kendisinin ilişkilendirebildiği, ve sonucunda “nihayet aklın duygulara boyun eğdiği” düzendir. Pascal kendi deneyimlerinden de yola çıkarak duygu yetisinin, yani estetik hislerin, epilepsinin harekete geçmesinin temelinde yattığını bilir; epilepsiyi tetiklemek mümkün olduğu gibi, ehlileştirmek de mümkündür.
Burada aynı şekilde Tanrı’nın varlığıyla ilgili ünlü iddiasının nedenini görebiliriz.
Tanrı’nın varlığını bir beceriye, eski Yunanlıların yaklaşımını andıran bilimsel hipotezin teolojik olana geçişine benzetir.
Nöbet, sakin bir gökyüzündeki ani gök gürlemesi gibi, çok güzel bir gökyüzüyle kendisini belli eder. Epileptik kişi açısından nöbet tam olarak bir zevk faktörü değildir,
ancak gelişini çok özel bir mutluluk haliyle, çocuksu bir neşe içinde hisseder. “Olağanüstü” der Dostoyevski, “o an için bütün hayatınızı verirsiniz!” Nöbetin aniliğinden ya da düştüğü için aldığı oldukça ciddi yaralara rağmen, dönmeden önce adeta
“mest olup” tekrar orada olmayı ister. Anlaşılamaz coşku kazadan önce gelir, duyuların enkaz haline gelişi ise bedeninkinden önce olur. Ancak bazı temaların tekrarından kaynaklanan uyku hali, ya da Champollion’da olduğu gibi keşif anının veya
yaratıcı faaliyetlerin getirdiği aşırı zihinsel çaba gibi kolaylaştırıcı faktörler de dikkatin dağılmasına katkıda bulunabilir.
“O anda şu eşsiz ifadenin anlamını kavradım: artık zaman olmayacaktır,” der Dostoyevski.
Işığa duyarlı kişilerde kaybolmanın oto-indüksiyonuna, cinsel kökeni olan oto-erotik eylemler denir. Görmüş olduğumuz gibi, ergenlik çağında piknolepsi cinsel aktivitenin uyanışına müdahale eder. Burada da kaybolma, şehvet imgesinin belirginleşmesine yol açar.
Antik heykellerde uyuyanların ereksiyon halinde olmaları, rüya görüyor olmalarındandır. Bilim adamlarının bu olguyu tekrar keşfetmeleri için 1940’lara kadar beklememiz gerekti. Daha sonra da paradoksal uykuyla kadın ve erkeklerdeki cinsel aktivite arasındaki ilişki bulundu.
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Aynı şekilde, aşkın gücü ile geçici arzunun derecesi, heyecan halinin görünmeyen
çağrışımının paradoksal uyanıklıktaki fonksiyonudur.
Mikelanj şöyle yazar: “Lütfen söyle bana Sevgilim, gözlerim (dışımdaki) gerçek güzelliği mi görür yoksa bu içimde mi var olur …” Dışarıdaki ışığın aşk imgesinin belirginliğini anında yok etmesi, Zihnin bir lanetidir. Eros, genç kadın yüzünü aydınlattığı anda onu terk ederek uçar gider. Daha basit anlatmak gerekirse, eski soyunmadan birlikte yatma töreni geleneğinde, daha önce hiç tanışmamış olan yeni evli
genç çifte hemen ilişkiye girmektense uyumaları, yani rüya görmeleri önerilerek,
çiftin birleşip “tatmin olma”larını sağlayacak koşullar doğal kurallara bırakılırdı.
Bu geleneksel yöntem şimdiki cinsel bilgi ve eğitimin aşırı uyanıklılığıyla karşılaştırıldığında ortaya bir çelişki çıkar. Bunun sonuçlarından biri, cinsel eylemlerde doğal
olan herşeyin ezilmesidir, ve günümüzde tüm rasyonel eğitimlerine rağmen “nasıl
yol alacağını” bilemeyen pek çok genç insanın çareyi terapide aramasına neden olur.
Tristan ve İsolde’nin uyurken aralarına konan kılıcı hatırlarız—tutku filtresi onları
öyle bir bilinç haline sokmuştur ki paradoksal uykuyu bahane etmek faydasızdır.
Birbirlerine duydukları aşk yüzünden gece ve gündüz, hızlı uyanma, rüya görme, ve
sonunda ölüm onlar için birdir.
Müstakbel eşlerin birbirinden gizlenme örneklerini ve geleneklerini çoğaltarak, Katolik rahibelerin, mutlak görünmezliğiyle mükemmel bir eş, içsel bir Eros niteliği taşıyan ve zamanla bir başka ilişki daha sağlayabilecek bir unsur olan İsa ile evli olma
arzularına kadar götürebiliriz.
Bachelard’a göre yasta olma, derin bir mutsuzluk duygusu bize anı hissettirebilir.
Ayrıca, kaybolmaya da benzer. Üzüntülüyüzdür ve algı organlarımızdan birini kayıtsızca etkileyen kuvvetli bir his gelir: birisi, genellikle günler boyunca, uzak bir
anıya ait olan karakteristik bir koku alır; bahçede oturan diğer bir kişiye bir sürü çiçek arasından bir tanesi aniden fotojenik görünür. Bu garip olgu, herşey normale
dönmeden önce, bazen uzun bir süre devam eder. Marcel Proust’un Sévigne Markizi’yle ilgili düşünceleri burada akla gelebilir: “Olayları mantıklı, nedensel bir düzende yansıtmaz. Dikkatimizi çeken, önce yansıttığı yanılsamadır.” Proust akan bilgi sıralamasında sanat dürtüsünün en hızlısı olduğunu belirtir. Çünkü sanatta duygulara teslim olunmaz, tam tersine, herşey duygularla başlar.
Kısacası, aşırı hızından dolayı nedensel hale gelen his, mantık düzenini bastırır.
Proust, Sofist apate düşüncesini—“doğruluk ve yanılsama, gerçeklik ve dış görüntü
kavramlarını yok eden, ve kairos yani bir ‘fırsat’ olan” başka bir mantığa geçme olasılığının aniliğini- doğrular.
Evrenselin dışına çıkıp farklılığa bir bağlam veren şey epieikés’dir—tek ve aslı itibariyle farklı olan bir ana mahsustur.19

106

BIENAL KITAP

4/16/09

9:00 PM

Page 107

Bilim adamlarına gelince, bugün bazıları temel araştırma denen yapmacık terimi
kullanmaktan vazgeçerek, yerine “yeni bir şeyin keşfinin şansa değil, sürprize bağlı”
(P. Joliot) olduğunu kabul eden ve daha uygun bir terim olan uygulamasız araştırmayı kullanmaya başladılar.
Dünya bir yanılsamadır ve sanat da dünyadaki yanılsamasının sunumudur. Örneğin
Mikelanj doğayı taklit eden veya yaşayan bir modelin benzerliğine bağlı kalan görüntülerin yaratılmasından nefret ederdi: “Flandra’da dış görüşümüzü kandırmak
üzere resim yaparlar… Dünya üstündeki aldatmacalar Tanrı’ya ibadet etmek için
bana tayin edilen zamandan çalmıştır.” Yaşlandığında aynı sürenin farklı şekillerde
değerlendirilebileceğini fark etti, daha açıkçası, görme sanatımıza göre, aynı süreyi
seçimimize göre ister aldatılmaya, istersek de gördüğümüzü sandığımızdan başka
bir şey görmek üzere kullanabileceğimizi fark etti (bu durumda Dünya’nın Doğruluğu olarak Tanrı’yı görmek).
1960 yılında bir soruya yanıt veren ressam Magritte aynı görüşleri belirtir:
S: “Neden bazı resimlerinizde hacıyatmaz gibi tuhaf cisimler yer alıyor?”
Magritte: "Ben bir hacıyatmazı tuhaf bulmuyorum. Daha ziyade banal bir
şey, kalemlik, anahtar veya masa ayağı gibi. Resimlerimde garip veya tuhaf
cisimler asla yer almaz… Onlar daima bildik cisimlerdir, garip değil sıradan
cisimler toplanarak öyle bir dönüşüme uğrarlar ki ne olduğunu bilmediğimiz
başka bir şeyin bildik şeylerle aynı anda yer aldığını düşünürüz.”
Bakmayacağınız bir şeye bakmak, dinlemeyeceğiniz bir şeyi dinlemek, sıradan olanı, olağanı, olağan-ötesini fark etmek. Çok önemli ve rastlantısal olanı ideal hiyerarşiden yoksun bırakmak, zira rastlantısal bir şey yoktur, yalnızca bizi kendimizden ve başkalarından soyutlayan baskın kültürler, bizim için yalnızca bir bilinç siestası değil, varoluşun gerilemesi olan anlam kaybı vardır.
Bir asırdan uzun süredir Avrupa’da birçok çocuğa Bakire Meryem göründü, polis ve
dini merciler de çocukların ifadelerini almak zorunda kaldılar. Bana gelince, benim
dikkatimi çeken şey görünmenin kendisinden önce, çocuğun dünyayı, dünyanın yanılsaması olarak görmeye başladığı olaylar serisidir.
Görülenler arasından belli şeyler seçilir, kaydedilen önemsiz ayrıntılar gerçekleri
gitgide arka plana atarak yeni bir anlam ortaya çıkarır. Bu arka plan, bize Tarsus’lu
Paul’u hatırlatan, zaten bir çeşit kaybolmaya başlamış manzaradır (fakat Paul Şam’a
giderken, gerçeklik kavramında değişiklik yaratan uzun bir kaybolma yaşadı)—herşey sakindir ama yine de: görünen haliyle dünya geçip gitmektedir.
Magritte’e gelince, mesele gerçeklerin kaydedilmesi ya da “kameraya çekilmesi”dir.
Göz atma anında görülen şey, aslında, şu anın taklidi, görüntünün “çekimi” sırasında birtakım objektif unsurların zamansızca gasp edilmesi değil midir?
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Meteorologların dedi gibi: “Yerel seviye daima belirsiz bir hedeftir, meteorolojik veriye küresel ölçekte bakmalıyız. Bizdeki hava durumu daima başka bir yerin de hava durumudur ve bütün sistem bu şekilde birbirine oturur.”
Bernadette Soubirous anlatır: “Bir ses duydum. Başımı kaldırdığımda nehrin yanındaki kavak ağacının ve mağaranın önündeki böğürtlen çalısının rüzgar tarafından
sarsılırcasına titrediğini gördüm. Ama etrafta hiçbir şey kımıldamıyordu ve birdenbire beyaz bir şey gördüm… Bu beyazlık… Beyaz bir kızdı… Benden daha büyük
olmayan beyaz bir kız. Eğilerek bana selam verdi…”
Bazen görsel ile birlikte, koku, tat ve işitsel duyular da birçok genç tanık tarafından
paylaşılır. Fakat bununla birlikte, bu çocuklar tanıdık olandan tanınmayana geçmeden önce deneyimlenen o anları da yaşarlar.
Örneğin Salette’de birbirini tanımayan iki çocuk tesadüfen tanışırlar. Mélanie “içine
kapanık” olarak tanınan, çok fakir, çelimsiz, küçük bir hizmetçidir. Maximin ise kalıtımsal astımı olan deli dolu bir gençtir ve zamanının çoğunu sorumluluğunu doğru dürüst almadığı keçilerinin peşinden dağlarda koşarak geçirir. Görünme olayının
meydana geldiği gün, hayvanlarını birlikte gütmeye karar veren iki çocuğun üstüne
ani bir uyku bastırır ve ikisi de uyuyakalır. Bu ikisi için de normal bir şey değildir.
Uyandıklarında endişelidirler ve bakmaları gereken sürüyü aramaya çıkarlar. Ancak
hayvanlar hâlâ aynı yerdediler, kımıldamamışlardır. Ve birdenbire, çocukların uyumuş oldukları noktada “sanki o noktaya güneş düşmüşcesine gittikçe büyüyerek dönen bir ışık küresi” belirir...
Fakir, hor görülen, gerizekalı kabul edilen, sık sık astım krizine tutulan bu çocuklar,
kural olarak ileride bu görünmelerden yoksun bırakılarak ergenlik tarafından iyileştirileceklerdir.
Bernadette Soubirous üzüntüyle şöyle diyecektir: “Önce söylediğimi dikkate almalısınız. Ben o zaman olanları unutmuş olabilirdim, başkaları da unutmuş olabilirdi…”
“O an için bütün bir ömür feda edilebilir.” Kız da aynen böyle yapar. Nevers’teki bir
manastıra kapanarak 35 yaşında ölene kadar orada yaşar.
Dolayısıyla görünmeler, epileptik kaybolmadan önce yaşanan o sürpriz dolu anların
tekrarı gibidir, fakat uyanık kalan duyular olağandışı bir gerçekliği algılamayı başarır.
O anda Bernadette’in yüzünde tipik bir solgunluk vardı. “Yüzüne berrak beyaz bir
perde düşmüştü”, sonra geri döndüğünde “gözlerini ovuşturmaktaydı ve yüzüne
tekrar canlılık ve renk gelmişti.”
Ancak epilepsi ile olan benzerlik burada sona erer. Zira Bernadette o huşu süresince
işlev görebiliyordu, hareket edebiliyor, hatta yemek yiyebiliyordu. Geri döndüğünde de olanları hatırlayacaktı. Yine de, görüleri arttıkça küçük kız kişisel bir törenle
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onları uyarma ihtiyacı duyardı. Olaya tanık olan bazı kişileri rahatsız edecek şekilde
sinirli davranır, ama buna rağmen her seferinde başarılı olamazdı.
Daha sonra, Nevers’teki manastıra gitmek üzere Lourdes’dan ayrıldığında, Bordeaux’da durur ve “en çok beğendiği şeyin Botanik Bahçesi’ndeki akvaryumda, büyülenmiş çocuk kalabalığının ortasında yüzen küçük hayvanlar” olduğunu söylerdi.
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Deneyimin gerçek matrisi, Daniel Dennett’in tabiriyle beynin paralel yapısıdır (parallel architecture brain - PAB). Bu yapı, ana karar verme merkezine sahip birleşik
bir yapı değil, hepsi Darwinci evrimin değişen ihtiyaçları doğrultusunda farklı
evrimsel devrelerde gelişmiş, farklı fakat esnek fonksiyon tarzlarına sahip, birçok
farklı kümeden oluşmuştur.
Ruhlar dünyası gibi başka dünyalarda yer alan farazi karşılaşmalardaki simgesel
alışverişin, normal sosyal hafızada lokal ve geçici bir atlama oluşturduğunu öne
sürüyorum. Dennett’in birleşik hatırlamaya yönelik benliği (unified narrative self UNS) böyle bir alışverişte yalnızca bir aktör değildir, aynı zamanda o anda elden
bırakılıp sonra geri gelen simgesel bir değerdir. Durumun böyle olabilmesi için
birleşik hatırlamaya yönelik benlik ile beynin paralel yapısı arasında anormal bir
ilişki bulunması beklenir. Birleşik hatırlamaya yönelik benliğin geçici olarak askıya
alındığı bir evreye girerek beynin paralel yapısına çok daha fazla yer açması, ve
ancak sonra yeni materyallerin değerlendirildiği bir anlatımın kurulması gerekir.
Sürekli olarak sosyal hafızanın ve benliğin devamlılığının içine geri çekilen günlük
yaşamdaki mikro-atlamalar, artık, sürekli ve uzun süreli dalg›lara dönüşür.
Seyahatten döndükten sonra, şaman oturur ve yolculuğu sırasında gördükleriyle
ilgili hikâyeler anlatır. Bu arada da ruhlar, şamana yolculuğunda yardım etmiş
olanları dinlendirirler.
Tim Hodgkinson, “Indeterminacy and Shamanism,” Variant 2, no. 11 (Summer
2000): 9
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Ormana nasıl girdiğimi bilemeyeceğim,
doğru yolu bırakıp gittiğimde,
öyle uykum gelmişti ki.
Dante Alighieri, Inferno, I. Kanto: 10-12 (İng. çev. Allen Mandelbaum)
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Stoker’ın Drakula’sında, Harker, vampirin şatosuna yaklaşırken bilincini kaybeder:
“Uykuya dalmış olmalıyım, zira tamamen uyanık olsaydım böylesine olağanüstü bir
yere yaklaştığımı mutlaka fark ederdim”; Murnau’nun Nosferatu’sunda ise Harker,
vampirin şatosundan ayrılırken bilincini kaybeder. Kişi, labirentimsi hortlaklar diyarının giriş yerine (entrance i.), onu oracıkta ele geçiren transtan dolayı erişemez.
(entrance i. 2. Girmek için kullanılan yol veya nokta; entrance gf. 1. Transa sokmak
[American Heritage Sözlüğü]).20 Mürşit olmayan bir kişi bir yerin girişinde (entrance) transa sokulamıyorsa (not entranced), bu o yerin bir labirent olmadığının göstergesidir. Kişinin dalg› sırasında hortlaklar diyarına giriş ve çıkışı, bu durumda atlanmış olur.21 İnsan, eğer bir yogi ustası ya da Zen ustası değilse, zaten her zaman
hortlaktır.22 Labirente ne girebilirsiniz ne de oradan çıkabilirsiniz: daima içinde kaybolmuşsunuzdur, yani sizi orada bulamazlar. Madem ki hiç çıkamayacaksınız, öyleyse hiç labirentin içinde olabilir misiniz? Bir harita üstünde bakınca labirent dönüp dolaşarak, içe kıvrılarak, ne tek ne de iki boyutlu fraktal bir cisim oluşturan bir
çizgidir ve iki sonuç doğurur. Birincisi, labirentin her tarafı sınırdır, dolayısıyla tümüyle içinde olmak mümkün değildir: kişi labirentte saklanabiliyorsa bunun nedeni labirentin içinde olması değildir, çünkü labirent kişiyi dışarıda tutar (dolayısıyla
aurası vardır). Aksine labirentin içinde olduğu için kaybolmuştur. İkincisi, labirentin içinde bulunan kişide şüphesiz dalg›lar oluşur, çünkü burada üçüncü boyut eksiktir, hacim yoktur.
İlkel kültürleri anlamak, ele geçirilmeksizin mümkün değildir, zira anlamak kelimenin bilinen anlamıyla bir ele geçirme biçimiyse, bu kez ilkel kültürlerin kendi usullerince bizi ele geçirmeleri gerekir. Onları tarihe ve belleğimize dahil etmemiz ancak onların bizi ele geçirmeleriyle, yani bizi bellek yitimlerine, dalg›lara, hariçte
kalanlara dahil edebilmeleriyle mümkün olur. Gerçek bir ilişki böylesi dengesiz ve
çift sesli bir alışverişi öngörür. Antik kültürlere ilişkin kayıtların (Armand Schwerner’in Tabletler örneğinde ise sahte kayıtların) delikler, dalg›larla dolu olması,
fragmanlar halinde olması tesadüf değildir; zira ilkel olan şeyler birincil süreçlere
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benzer, bilinçaltına en yakın olandır, ve kendisi dalg›larla doludur (bir şizofren:
“Bir şey yapmak için arkamı döndüm, sonra saatime bir baktım ki bir buçuk saat atlamış).23 İlkel olanın durumunda bu dalg›lar, delikler belirsizlik yaratmak şöyle
dursun, bunlara maruz kalan kişi için mutlak bir gereklilik oluştururlar, Tabletler’de
ise bir sürü yorumun katlanarak çoğalmasına neden olurlar.
Sinemanın kendisi büyük ölçüde yer ve odak değişimlerinden oluştuğu için, bilinç
dalg›lar› ve akıl karışıklığı sinema için çok önemlidir.24 Walter Benjamin “Mekanik
Yeniden Üretim Çağında Sanat Yapıtı” adlı kitabında şöyle der: “Dadaistlerin sanat
yapıtları… seyirciyi mermi gibi çarpmıştır… Zira onun dikkat dağıtma özelliği de
temel olarak dokunsaldır, izleyiciyi belirli aralıklarla yerinden oynatan yer ve odak
değişimlerine dayanmaktadır.”25 Klasik sinema, bu tip süreçsel değişimleri yumuşak
geçişli kurguyla gizemli hale getirmeye çalışır. Odak, mekan ve ışıklandırmadaki bu
değişikliklerin ön plana çıkarılması, sadece sinemanın bir araç ve sanat türü olarak
yapısalcı ve modernist açıdan incelenmesiyle değil,26 filmsel içerikle gerçekçi bir şekilde ilgilenen filmlerin öne çıkarılmasıyla olmalıdır. Geçerken (fakat çok hızlı değil) söylemeyi unutmamak gerekir ki, kurşunlar (ya da o hızdaki başka şeyleri, beyin sarsıntılarında bellek yitimine neden olan beynin içinden bir cismin geçmesinden çok onun hızıdır) beyin sarsıntısına sebep olmuşlardır. Sinemanın ve de amnezi
hastasını “belli aralıklarla sarsan yer ve odak değişimlerinin” (Nolan, Memento,
2000) dışında gerçek yaşamda da…
Marguerite Duras çoğu sinemacıyı, seyirciye karşı takındıkları küçümseyici tavırlarından dolayı eleştirir; bu kendini sanki seyirci olup bitenleri başka türlü anlayamazmışçasına bir aksiyonun tüm aşamalarını göstermelerinde ortaya çıkar. Ancak
Duras, aksiyon betimlemesindeki süreklilikten vazgeçilmesi konusundaki ısrarında
kısmen haklıdır: bir sinemacının, seyircileri olup bitenden hareketle atlananları zihninde canlandırmaya ve neler olup bittiğini toparlamaya sevk etmeye yönelik genel
alışkanlığın önüne geçmesi son derece güçtür. Oysa bunun önüne geçilmesi gerekebilir, çünkü kimi durumlarda görünüşte atlamalı kurguyla bağlanan iki sahne arasında bir şey olmaz. Robbe-Grillet şöyle yazar: “Çağdaş yapıtın süresi, hiçbir şekilde
anlatılan hikâyenin, anekdotun, aslında daha uzun ve ‘daha gerçek’ süresinin sıkıştırılmış bir versiyonu ya da özeti değildir. Tam tersine, iki süre arasında tam bir özdeşlik vardır. Marienbad’daki hikâyenin tümü, iki yılda ya da üç günde değil, bir
buçuk saatte olup biter.”27 —yani Marienbad’daki adam ve kadının varlıkları ancak
“film süresince sürer.”28 Robbe-Grillet’nin genel nitelemesi doğrudur; bununla birlikte Geçen Yıl Marienbad’da’nın buna tam bir örnek oluşturduğunu düşünmüyorum. Zira bir filmi sahnelerle oluşturmanın anlamı şudur: —sahne, “normal olarak
aynı yerde ve aynı zaman diliminde yer alan bütünlüklü bir eylem”dir- birbirine
bağlanan her iki sahne arasında bir anlatı boşluğu bırakılır ve izleyici kendi süresinde bu boşluğu doldurmaktan alıkonmaz. Yine de izleyicinin bu eksiltiyi kendi süre-
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siyle doldurmasına çeşitli yollarla engel olunabilir: Karakterlerin şaşkınlık içinde olmalarının uygun olduğu durumlarda, her sahnenin başında şaşırmış ve aklı karışmış olmalarını sağlamak yeterlidir. Böylece izleyicinin dikkati, birbirine yakın olmayan iki zaman-mekan arasında herhangi bir süre geçmediğine çekilerek, filmdeki
öykü evreni içindeki dünyanın yalnızca ikinci sahnede geçtiğini gösterir. Karakterlerin öykü evreni içinde sahne atlamalarıyla şaşıramayacakları durumlarda ise, atlamalı kesmelerle dolu bir dizi plandan farklı bir yerde ve zamanda olan bir diğerine
geçiş, ya Maya Deren’in Öğleden Sonranın Ağları filminde olduğu gibi eylemin kesintiye uğramasıyla (görüntü düzeyinde paradoksal devamlılık), ya da senkronize
bir şekilde söylenerek devam eden bir cümlenin iki ardışık bölümünün kesilmesiyle
(ses düzeyinde paradoksal devamlılık) yapılmalıdır. Örneğin Robbe-Grillet’nin
Ölümsüz Kadın filminin 24. planı kadınla erkeğin Beyköy’e doğru yola çıkışını gösterirken, 25. planda oraya varışları gösterilir. İlk planda Leila senkronize olarak
“Sen bir yabancısın… Yolunu kaybettin…” derken, ikinci planda senkronize bir şekilde cümlesine şöyle devam eder (burada “cümlesine devam eder” derken sine-masal vardır): “Şimdi efsanelerdeki Türkiye’ye geldin...” —bu şekilde seyirciye, uzak
sayılabilecek bir şehir olan Beyköy’e doğru yola çıkılmasıyla oraya varılması arasında aslında belli bir zaman geçmiş olduğunu düşünme imkanı verilmez. Bu durumun bir özelliği dışarısının artık başka bir mekan-zamana ait olmamasıdır, çünkü
hareket kesmeleri ya da aynı cümlenin bölümlerinin kesilmesi nedeniyle farklı mekan-zamanlar birbirlerinden ayrılmaz, aksine bir birlik oluştururlar. Daha ziyade dışarısı artık aynı yerin içindedir, böylece mekan-zamanların değişimlerinde izleyicide bir tepki oluşmazken, aynı mekanda görülen herbir atlamalı kesmenin ikinci planının başında izleyici bunu fark eder.
“Kurgulamak: 1. Eylemde düğüme doğru giderken yapılan dramatik kesme; 2. Eksik bir bölüm veya planı belirtmek için iş baskısına kadraj eklemek.” Bu eksik bölümlerden, boşluklardan sonraki herşey bir düğüm, bir sürpriz olarak algılanır. Kişi
kendine hakim (sang froid) olmalıdır, bu uykuvari dalg›lar sırasında olmasa da,
bunlardan ani bir şekilde çıkarken… Başlamadan (şaşırtılmadan) nasıl başlamalı? “Göze çarpan nasıl olur da ortadan kaldırılır?” -“Ancak göze batanı ortadan kaldırarak.” Bu zihin karartıcı cevap bir aydınlanma yaratmış mıdır? Ne zaman ki şaşırtıcı,
tekinsiz olan ortadan kaldırılır, o zaman aynı hareketteki tamamlanamayıp gecikmiş olan da ortadan kaldırılır. Yalnızca artık hiç hayret etmeyenler kusursuz olarak
kısa devre yapabilirler.
Bram Stoker’ın Drakula’sı Harker’ın zamanlamayı vurgulamasıyla başlar: “3 Mayıs.
Bistritz. 1 Mayıs’ta, saat 20:35’te Münih’ten ayrılarak, ertesi sabah erkenden Viyana’ya vardım; aslında 18:46’da varmalıydık, ama tren bir saat gecikti. Budapeşte
harika bir yere benziyor… Geç varmamıza rağmen, tren zamanında kalkacağından
istasyondan uzaklaşmaya çekindim.” (Köprüyü bir kez geçtikten sonra [Murnau’da-
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ki] Harker artık sürekli geç kalacak, kapıyı kendisi açmak üzere vaktinde yetişemeyecektir: kapı kendiliğinden açılır—Harker da bir tanık haline gelir.) Hikâye Mina’nın tarihi kurgulaması üzerinden kronolojik zamana yapılan bir vurguyla devam
eder—zaten kronoloji zamanlamadan başka nedir ki: geçmişe ait olayların çok geç
gelmemesi, yani geleceğe kalmaması, şimdi olması gerekenlerin ise fazla erken yani
geçmişte ve fazla erken yani gelecekte olmaması gerekir- olup bitenleri değişik açılardan ve fragmanlar halinde sunan çeşitli kahramanlara ait mektup ve günlüklerin
çokluğu, kimi karakterlerin ölümsüzlükleri ve dalg›lar› etrafında, yumuşak bir anlatı oluşturacak bir kurguyu mümkün kılar. III. Bölüm’den IV. Bölüm’e (“Jonathan
Harker’ın Günlüğü — devamı”) geçiş ve I. bölüm’den II. Bölüm’e (“Jonathan Harker’ın Günlüğü — devamı”) hep bariz bir dalg›dan sonra geçilirken—III. Bölüm “Bilincimi kaybetmiş bir şekilde düştüm” diye ve II. Bölüm “Uykuya dalmış olmalıyım,
zira tamamen uyanık olsaydım böylesine olağanüstü bir yere yaklaştığımı mutlaka
fark ederdim” diye başlar—II. Bölüm’den III. Bölüm’e, XIV. Bölüm’den XV. Bölüm’e,
XV. Bölüm’den XVI. Bölüm’e, ve XVI. Bölüm’den XVII. Bölüm’e olan altı çizilmiş geçişler (devamı), açık bir dalg›dan sonra olmaz. “XV. Bölüm, Dr. Seward’ın Anı Defteri — devamı”, “XVI. Bölüm, Dr. Seward’ın Anı Defteri — devamı”, “XVII. Bölüm, Dr.
Seward’ın Anı Defteri — devamı”, “III. Bölüm, Jonathan Harker’ın Günlüğü — devamı”, ve de “IV. Bölüm” (IV. Bölüm’ün başı, bir önceki bölümdeki anı defterinde yazanların devamıdır), başka şekilde fark edilmesi mümkün olmayan dalg›lar›n varlığını ima eden ilaveler/kesmelerdir (devamı erime işlevi mi görüyor?).
Dans le temps (bir zamanlar) kişi daima zamanın içindeydi. Artık öyle değil: Şizofrenler, epileptikler ve LSD kullanan kişiler bu zaman zaman’ı birebir deneyimlerler.
Sadece arada sırada c’est le temps (zamanı geldiğinde), yani zamanın belirişine dönerler. Peki, entre-temps (zaman aralarında) nerededirler? Bir epileptik konuşuyor:
“Yorulup kalemimi bıraktığımda saat 11 civarıydı… Çay yaptım, saate baktım—tuhaf bir tesadüf- ve saatin on biri on geçtiğini gördüm. Bir sonraki anda tekrar kafamı kaldırmış saate bakarken, ibrelerin gece yarısını yirm ibeş dakika geçede olduğunu gördüm. Zaman, Süreklilik ve Varolma’nın içine düşmüştüm.”29 Yatak odasına
gitmeye çalıştığında odanın ne yönde olduğunu bilmediğini fark eder. Epileptiğin
durumunda hem üstüne uymak hem de nöbet anlamına gelen fit (i.) kelimesinin iki
anlamı, birbirini dışlar. Bilinci geri döndüğünde, eskiden tanıdık olanlar artık tanıdık değildirler: Kaybolmanın birinci derecesi, bir petit mal (ufak bir nöbet) ertesinde
bilindik bir yeri tanıyamamaktır —aynı anda o yeri hem kaybetmek hem de bulmak… Tanıdık olmayan ise tuhaf bir şekilde tanıdık gelmeye başlar (bu durum, en
az tanıdık olanın tanımadık hale gelmesi kadar endişeye yol açar): Birçok epileptik
için bir nöbeti/bayılmayı bildiren aura, déjà vu hissine dönüşür (aurayı “daha önce
buraya gelmiştim [ya da buna tanık olmuştum veya bunu yapmıştım]” diye ya da
kokuya neden olabilecek herhangi bir cisim olmaksızın bir koku almak olarak ta-
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nımlamak -resmin kendisinden ve mekanından yoksun kalan, yani aurasından sıyrılan bir röprodüksiyon gibi- Walter Benjamin’in ilgisini çekerdi).
“O [sinema] nesnenin zamanda varoluşunun kalıbını çıkarır, ve dahası, nesnenin
süresinin izini çıkarır.”30 Dolayısıyla sinema, zamanın yokluğunu da ayrıca içinde
saklar. Bunu hem epileptik nöbetleri (petit mal veya grand mal) ve transa geçmeleri
belgeleyerek, ve böylece bunu yaşayan kişinin bilincini yitirdiği sırada bedeninin ne
yaptığını görmesini sağlayarak (Jean Rouch’un Çılgın Efendiler filmi; ’un Camdan
Kalp fimi, bu filmin çekimi sırasında biri hariç tüm oyuncular hipnotize edilmişlerdi); hem de kurmaca filmlerde kişinin bilinci yerindeyken zamanın yokluğunun olduğu durumları çizerek yapar (örneğin Robbe-Grillet’nin filmlerinde olduğu gibi
[Geçen Yıl Marienbad’da…]). Sinema zamanın varlığını muhafaza etmekten çok,
yokluğunu muhafaza etmekle ilgilidir.
Tünel etkisi gibi kuantum etkilerinin görüldüğü filmlerde, müdahale kalıplarının
kesilmesi veya saklı olanın süreksizliğini beklemek mantıklıdır, tam tersi de öyle.
Kubrick’in Cinnet filminde, Torrance, mutfaktaki kilitli kiler kapısından bir tünelde
ilerliyormuşçasına geçer ve çocuğun üç tekerlekli bisikleti Overlook Oteli’nin koridorlarında halı kaplı zeminden çıplak zeminlere gidip gelerek, sessizlikten mermer
üstündeki tekerlek sesine doğru bariz geçişler yapar. Robbe-Grillet’nin kuantum
dünyası, müdahale kalıplarına işaret eden kesintilerle doludur: 1965 Grove Yayıncılık baskısı iki kitabı, Kıskançlık ve Labirentte’nin kapağında ve Ölümsüz Kadın filminde yazar Robbe-Grillet ve filmin kadın kahramanı, sırayla penceredeki jaluzinin
arkasında görünürler. Alain Resnais’nin yönettiği Geçen Yıl Marienbad’da filmi ile
Robbe-Grillet’nin ayrıntılı ve açık seçik senaryosu arasındaki bariz fark, senaryonun
giriş bölümündeki müdahale kalıbının (“her görünmeyen pencerenin karşısında bulunan belirli aralıklardaki daha açık bir alan, duvarı kaplayan küflenmeyi daha belirgin kılar”), filmin giriş bölümünde olmayışıdır.
Dalg›lar›n onlardan muzdarip olanların varlıklarını başkaları için özdeyişsel kılabilmesi için bu kişilerin bazı ilave şeyler ve olaylar da yaşamaları gerekir.
Bertolucci’nin Örümceğin Stratejisi filminde Athos sohbet eden iki adama otelin yolunu sorar. İkisi de aksi yönleri gösterek tartışmaya başlarlar. “Siz [otelin hangi tarafta olduğuna] karar verdiğinizde tekrar buradan geçerim.” Athos ikinci kez tartışan adamlara doğru yürüdüğünde, onlara ulaşmadan önce geçeceği hayali bir çizgi
vardır. Dolayısıyla aynı sahnede, adamlar tartışmaya devam ederken, hem Athos’un
adamlardan uzaklaştığını, hem de tartışan adamların pozisyon değiştirdiklerini,
sahnenin solunda olanın bu kez sahnenin sağına geçmiş olduğunu görürüz.
Çok sayıda çocuk, yaşamlarının ilk yedi yılında epilepsi nöbeti geçirirler, genelde
küçük nöbetler (petit mal) halinde. Her gün geçirdiği çok sayıdaki küçük nöbetler
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(petit mal) sonucu dünyayı zaman-atlamalar› üzerinden görmeye başladı (zaman-atlamas› sinematografisi, epilepsinin hem yokluğunu [kadraj atlama] hem
de nöbet [sarsıntılı] halini taklit eder). Öyle ki, herşey hızlanmıştı ve o da normalde
çok yavaş olmalarından dolayı algılanamayacak olan şeyleri daha kolay takip edebiliyordu. Büyüdüğünde ve küçük nöbetleri (petit mal) sona erdiğinde dünya yavaşladı. Ressam Andrew Wyeth Helga’yı o kadar çok yapıtta—4 yağlıboya, 12 kuruboya,
63 suluboya resim, 164 karakalem desen vs.—ve o kadar farklı tavırda, pozisyonda,
çevrede, ruh halinde resmeder ki, resmedilmeyen durumlarda Helga, adeta kendisinden yoksundur.
Bazen konuşması siyah ekran tarafından kesilir ve sonra “Dediğim gibi” diyerek kaldığı noktadan devam eder. Diğer zamanlarda, plan kesintiye uğramasa ve kimse
araya girmese de, konuşmalarının arasına sürekli “Dediğim gibi”yi sokar.
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Bayan [Hester] Y.’nin... büyüme çağında bilinen bir hastalığı, özellikle de... [otuz
yaşında yakalandığı] ... encephalitis lethargica olduğunu gösteren hiçbir şeyi yoktu.
Semptomları önceleri paroksismal ve tuhaftı. Normal bir şekilde yürür veya konuşurken hiçbir uyarı olmaksızın yürümesinin, hareketinin, lafının ortasında aniden
dururdu; birkaç saniye sonra da, herhangi bir kesintinin meydana geldiğini fark etmemiş bir halde konuşmaya ve hareketlerine devam ederdi. O zamanlar, kısa süreli
kaybolmalar (“absences”) veya petit mal nöbetleri (küçük nöbetler) türünde bir epilepsisi olduğu düşünülüyordu. Takip eden aylarda bu duraklamalar daha da uzamaya başlayarak, bazen birkaç saat sürmeye başladı; sık sık onu bir odada, yüzünde
tamamiyle boş ve dalgın bir ifadeyle hareketsiz bulmak mümkündü. Bu durumdayken en ufak bir dokunuş dahi bu halin dağılmasını, konuşma ve hareketin hemen
devam etmesini sağlardı….
Normal akıp giden süreçler -çok ani bir şekilde ve hiçbir uyarı vermeden -hareket/konuşma/düşüncenin aniden durmasıyla kesintiye uğrayarak, Bayan Y.’nin
“donuk kareli” bir film gibi yakalanmasına neden olur. Bu duraklama halleri bir saniye veya bir saat sürebilir ve Bayan Y.’nin hiçbir istemli hareketiyle bozulamaz (o
durumda böyle bir hareket elbette ki ne mümkündür ne de düşünülebilir). Aniden,
ya da en ufak bir dokunuş veya dışarıdan gelen gürültüyle son bulabilirler, sonra da
Bayan Y. akıcı bir şekilde hareket/konuşma/düşüncelerine anında devam eder. Bu
hallerin süreçleri kesinlikle sübjektif değildir: Hastalığının başlamasına neden olan
duraklamalarla aynıdır....
Bayan Y. ve onun gibi “sinematik görü” deneyimlemiş olan hastalardan duyduğum
olağanüstü (ve imkansız görünen) bir olgu, bu süreçlerde “duraklama”nın ileri ya da
geriye kaymasıdır, böylece herhangi bir “an” ya çok erken ya da çok geç meydana gelir. Bir seferinde erkek kardeşi kendisini ziyarete geldiğinde, Hester saniyede üç veya
dört karelik sinematik görü yaşıyordu. Bu öylesine yavaş bir hızdı ki her kare arasında gözle görülür, bariz bir fark vardı. Erkek kardeşinin piposunu yakışını izlerken ardarda gerçekleşenlere tanık olmak onu irkiltmişti: İlk önce kibritin yanışı; sonra, kibrit kutusundan birkaç santim “atlayarak” kardeşinin yanmış kibriti tutan eli; üçüncüsü, kibritin piponun içinde alevlenmesi; ve erkek kardeşinin kibriti tutan elinin kesik
kesik yakacağı pipoya doğru ilerleyişini gösteren dördüncü, beşinci, altıncı vs. “ara”
bölümler. Böylece Hester, inanılmaz bir şekilde, piponun yakılışını birkaç kare önce
gördü; adeta, “geleceği” görmesi gereken zamandan biraz önce gördü.
Sinematik simge kritik bir hıza ulaşınca görme algısı ve dünyayı algılaması, beklenen
zaman, mekan, derinlik, eğilme ve devamlılıklar doğrultusunda “normal”e döner.
Oliver Sacks, Awakenings (New York: Vintage Books, 1999), 95-96 ve 111-113
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Anların Geçişi
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Sufi geleneğinin en üretken yazarlarından biri olan İbn-i Arabi, genellikle gözlemcinin kendi anlayışına göre yorumlanacak bir kavram olan Varlık Birliği’nin (vahdet al
vücªd) sözcüsü olarak yaftalanır. Oysa gerçek şudur ki, çok az sayıda bilgin—çoğunluğu bir kenara bırakırsak- onun neden söz ettiği konusunda hakikaten net bir
fikre sahiptir. Doğubilimciler arasında yaygın olan pek çok yanlış yorumdan biri,
Louis Massignon tarafından yapılmıştır. Bu yorumda İbn-i Arabi’nin bize, erken dönem Sufizminde merkezi bir yeri olan, ilahi Gerçekliğin yaşanarak deneyimlenmesi
fikrinden ayrılarak bize bir “statik, varoluşçu tekçilik”, kuru, rasyonalist bir sistemi
sunduğunu savunur. Oysa gerçekte İbn-i Arabi’nin hayat görüşünde, “her anda varoluşun yenilenmesi” (tecdìd al-halk ma‘ al-ånåt) ve bu süregelen dinamizmi “açığa
çıkarma” (keşf), veya akılcı-ötesi algılama son derece temel kavramlardır. İbn-i Arabi, insanların iki temel gerçekle yüzyüze olduğunu açıklar: Bir tarafta teolojik dilde
“Tanrı” denen Mutlak Varlık (al-vücªd al hakk), diğer yanda o Varlığın kendini açığa çıkarması (tecellì) vardır. Tanrı’nın (yani sonsuzluğu içinde evrenin) dışındaki
herşey, o Varlığın kendi özellik ve niteliklerinin ortaya çıkmasıdır. Tanrı’dan başka
hiçbir şey bir andan fazla varlığını sürdüremez. Mutlak Varlığın her kendini açığa
çıkarması benzersiz ve tektir, ve herbiri sonsuza dek, anında başka bir kendini açığa
çıkarma ile yer değiştirir.
Tek Varlık ile onun kendini sonsuza dek durmaksızın açığa çıkarmaları arasındaki
ikilik, Tanrı’yı anlamanın iki yolunu ortaya koyar: Herşeyin dışında olma ya da
“benzersizlikle vasıflandırma” (tenzih) ve her yerde olma ya da “benzerlikle vasıflandırma” (teşbih). Tek Varlık benzersiz ve mutlak olarak Tek olduğuna göre, tamamen diğer olma özelliğini taşır, hiçbir şeyle kıyaslanamaz ve sonsuza dek bilinemeyendir. Kendini durmadan ve tekrar etmeden herşeyde açığa çıkardığına göre, içkindir ve benzerdir.
Tek ve çok olanın, Varlığın ve Onun ortaya çıkışının, Tanrı’nın ve dünyanın, herşeyin dışında olma ve her yerde olmanın, yok olma ve var olmanın, görünmeyen ve
görünenin, bilinemeyen ve bilinenin bu birbirlerini tamamlayıcılığı, İslami düşünce-
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ye yayılmıştır. Bu iki tamamlayıcı kutbun sayısız anlatımında İbn-i Arabi, Batı literatüründeki pek çok kaynakta yer alan ve Sufi söylemi simgeleyen iki terimden bahseder:
Yok olmak (fenå’) ve varlık sürdürmek (bekå’). Kaynağı, Kuran’daki şu ayettir: “Yeryüzünde bulunan her canlı tamamen yok olur. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin
sureti baki kalır” (55:26-27). Ayetin açık olan anlamı, “O’nun suretinden başka herşey
ortadan kalkıyor” (Kuran 28:88). O zaman, Tanrı’nın “sureti” O’nun Özü veya Gerçekliğidir. Ancak bu, pek çok ilahiyatçının anladığı gibi, gelecek için verilmiş bir söz müdür, yoksa Sufilerin açıkladığı gibi bu anla mı ilgilidir? Eş‘arì ilahiyatçılarının belirttiği
ve İbn-i Arabi’nin ısrarla öne sürdüğü gibi işin aslı, herşeyin sürekli yok olup yeniden
yaratıldığıdır. Olduğu gibi kalan tek gerçek Gerçek Varlık’tır. İbn-i Arabi’nin sözleriyle:
“Gerçek Olanın Özü dışındaki herşey araya karışan hayal ve kaybolan gölgedir. Tanrı—daha doğrusu Tanrı’nın Özü—dışında yaratılan hiçbir şey bu
dünyada, bu dünyanın ötesinde, ve bu ikisinin arasında kalan yerde tek bir
halde kalmaz; herşey sürekli ve sonsuza dek şekilden şekle girer.”
O halde algıladığımız gerçeklikle ilgili gerçek durum nedir? Nereye kadar kalıcı, nereye kadar da yitimlerle bölünmüştür? İbn-i Arabi, muazzam eseri al-Futªhåt alMekkiye’nin (“Mekke Açılımları”) “[ilahi] cömertliğin hazineleri”ne tahsis edilmiş
olan 369. bölümünün yirmi üç altbölümünden on yedincisinde, tipik bir belirsiz açıklama verir. Bu hazinelerden Kuran’da bahsedilir 15:21: “Hiçbir şey yoktur ki hazineleri yanımızda olmasın. Biz onu yere ancak belli bir ölçüyle indiririz.” Başka bir deyişle, kendini ortaya çıkarma prensipleri Gerçek Varlığın Kendisinin Özünde gizlidir.
Üstatlardan biri, bu hazinenin “aslında var olmamış olanın yok oluşu ve daima var olan O’nun varlığını sürdürmesi”ni içerdiğini söyler.
Bu konu bazı insanları huzursuz eder; onlar ortaya çıkışları tamamlanmamış
olan şahadetleri gerçekleşmeye erişmemiş olan kişilerdir. Ne de olsa bazen
insanların gözleri arayışı içinde oldukları şeyin bir anlık ışıltısıyla tatmin
olur; ve o halin tamamına ermekten mahrum kalırlar. Sonra da bu hali, tamamına eriştiklerini sanarak ya da bundan emin olarak; kısıtlı şahitliklerinin içinden yargılarlar.
Bu özelliğe sahip bazı insanlar tanıdım. Buna benzer bir şey, bu işte çok başarılı olan Sahl ibn ‘Abdallåh al-Tustarì’nin başına Berzah’la [ölümle tekrar
diriliş arasındaki geçiş dünyası] ilgili olarak geldi. İçini bir sezgi kapladı ve
Berzah’taki insanların durumuyla ilgili bilgiyle kuşatıldı. Ancak durup oradaki ahali farklı hallere mi geçti, yoksa tek bir ruh hali içinde mi kaldı, bakmadı. Dolayısyla onları gördüğü sekliyle yargıladı, tek bir halde var oldukları kanısına ulaştı. Onların vizyonu her ne kadar sağlam ve doğru olsa da, onların görmüş olduğu şekliyle kalacaklarına dair yargısı yanlıştı.
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Bu özelliğe sahip kişilerde gördüğüm, kendilerini kaybettiklerinde geri dönüşlerinin çabuk olduğu ve önceki hallerini sürdürmedikleridir. Bu kişilerden birine, “Sizi bu kadar çabuk geri getiren nedir?” diye sordum.
“Gördüğümden dolayı varlığımın sona ermesinden korkuyorum,” diye cevap verdi.
Kendisi için korku duyuyordu. Bu haldeki kişiler, herhangi bir olayın sonunu
getirecek kararlılığa sahip olamaz, o olaya kendilerini adayamazlar. Bundan
dolayı, gözleriyle gördükleriyle yetinip herhangi bir yargıdan kaçınmaları
kendileri için daha iyi olur.
Dışarıdan biri, olayı samimiyetle anlatan birinden bu tür açıklamalar duyduğunda, Berzah’taki halin sabit olmadığını da öğrenir, bu da böyle konularda
Sufilerin kendi aralarında anlaşamadıklarını düşünmesine yol açar. Ancak
bu bir anlaşmazlık değildir. Kararlılığa sahip olan kişi, gördüğünü savunur
ve bilgisinin kapsamı bundan ibarettir. Kararlılık gösteremeyen de gördüğünü savunur, ancak buna bir de herşeyin sabit kaldığı yargısını ekler. O konumda bir süre oyalansaydı, aynı dünyada olduğu gibi, Berzah’taki değişim
ve farklılaşmayı görecekti, çünkü—bölünemez an olan- “her gün” Tanrı bir
“tasarruf”tadır. Tanrı şöyle der: “Göklerde ve yerde bulunanlar herşeyi
O’ndan isterler; O her gün ilahi bir tasarruftadır.” [Kuran 55:29].
Yaradılış nerede olursa olsun -ister bu dünyada, ister sonraki dünyada, ister
Berzah’ta- yenidir. Dolayısıyla aynı halin tek bir varlıkta iki nefes ya da iki
an için varlığını sürdürmesi imkansızdır, çünkü Tanrı herşeyi kapsar ve evren Tanrı karşısında daima yoksulluk içindedir. Böylece bir varlık her bir anda değişmek zorundadır, o yüzden Tanrı onu her anda yaratır. Varlıkların
halleri anbean yenilenir ve eğer bu varlıkların özellikleri, içinde bulundukları gerçekliğe göre, bir varlığa sahip olmaları uygunsa, bu haller sıfatıyla var
olacakları gerçeğini Tek Varlığa ihsan ederler.
Bazı mürşitlere, olası sabit varlıkların hallerini Varlığın Bütünlüğü’nde görmek nasip olur. Varlıkların kendileri hiçbir varlığa sahip değildirler—tam
tersine sabittirler ve Hakiki Varlık olan Görünen Bütünlük’te özellikleri gösterirler.
Başka mürşitler ise varlıkların Gerçek Olan’dan elde ettikleri oranda nitelik
kazandıklarını görürler. Varlıklar, ne kadar çeşitlenirlerse çeşitlensinler, tözleri itibariyle tektir. Haller dışında varlık sürdüremediklerinden, Gerçek
Olan anbean onları hallerle örter. Böylece Gerçek Olan, her an yeniler.
“Aslında var olmamış olanın yok olması” sözleri ilk görüşe uygundur. Varlığın Bütünlüğü’nde ondan hiçbir iz kalmaz. Dolayısıyla tanımlamalardan mü-
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nezzehtir. Bu, “kıyaslanamazlıkla vasıflandırma” [dışında olma, tenzih] halidir. “Daima olan” Kendi Bütünlüğündeki Varlığını sürdürür; ve O “alemlerden bağımsızdır” [Kuran 3:97]. Evren olası varlıklardan başka bir şey değildir, ve O bu şeylerin O’nu imleyişlerinden bağımsızdır, çünkü -dediğimiz gibi- imlenmeyi bakleyen hiçbir şey yoktur. Ne de olsa olası şeylere Gerçek
Olan tarafından sabit varlıkları içinde şahadet edilir, ve Gerçek Olana ise,
olası şeyler tarafından, onların sabit -var olmayan- gözleri ve görüşleri aracılığıyla şahadet edilir. Dolayısıyla O, varlıkları sabit olarak, onlar da O Varlık
olarak şahadet ederler.
Diğer görüş [içkinlik hakkında olan], olası nesnelerin varlığından, onlarda
bulunan ilahi isimlerin izlerinden, ve varlıklarını sürdürebilsinler diye Gerçek Olanın bu izler aracılığıyla onları yenilemesinden bahseder. Bu hale şahit olan kişi, hem izlerin hem de o izleri alan varlıkların yok edildiklerini görür. Fakat durum kendi içinde nasılsa, o şekilde var olmaktadır. Kendi içinde
hiçbir şey yok olmaz—bu görüşte olan kişi için yok olur. Dolayısıyla o kişi
için Tanrı’dan başka hiçbir şahadet aracı yoktur; var olan şeyler Gerçek Olanın varlığıyla kuşatılmıştır, ve bu durumda ona bakan kişinin nazarından kaçarlar. Aynı şekilde, en parlak lamba olan güneşin çıkmasıyla yıldızlar da bakana görünmez olur. Öyle olunca onların, varlıkların var olmaktan çıkarıldığını düşünür, oysa hakikatte yok edilmemişlerdir. Tam tersine, onlar kendi
feleklerinde, nitelikleri ve seyirleri doğrultusunda olası ilk hallerindedir. Her
iki görüş de Sufilerden beri bilinir.
Bu görüşte olanların bazıları yaradılışın Gerçek Olan ile olan ilişkisini, ayın
ışık vermesinde olduğu gibi, ay ve güneş ilişkisine benzetirler. Ayın özünden
gelen bir ışığı yoktur, ayın içinde ne güneş ne de güneş ışığı vardır. Ancak
görme duyusu, onu öyle algılar. Dolayısıyla aydaki ışık, güneşten başka bir
şey değildir. Olası varlıklar için de aynı şey sözkonusudur. Bu Gerçeğin varlığından başka bir şey değildir. Güneş ay da değildir, fakat güneşin yokluğunda ayın dünyaya gönderdiği ışık, güneşin ışığından başka bir şey değildir; aya atfedilmiş olsa da. Tanrı’nın Sözü için de aynı şey söylenir: “Şerefli
bir elçinin sözüdür” [69:40]. Bu Sözü nakleden Elçinin sözü—ve Kuran’ı
nakleden herkesin söylediği sözler- için şöyle denir: “Tanrı’nın Sözüdür.”
Bu öğretilerin herbirinde doğru bir anlam vardır, ve bahsetmiş olduğumuz her
şeyde hakikat açığa çıkabilir. Dolayısıyla Tanrı’nın Kulları açısından anlaşmazlık aslında anlaşmadır, çünkü her ikisinin de okları aynı yaydan çıkmıştır.
Olay bir varlığın yok olması ile bir halin yok olması arasında gidip gelir.
Tanrı’nın Kulları dışında evrendeki hiçbir şey zıtlıkları birleştiremez, idrak
ettikleri O, zıtlıkları biraraya getirendir, ve erenler O’nun sayesinde bilirler.
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Tek Varlık ve tek ilişki bakımından “O İlk ve Sondur. Zahir (görünen) ve Batın’dır (görünmeyen)” [Kuran 57:3], iki farklı ilişki bakımından değil. Dolayısıyla akılcılıkla anlaşılandan uzaklaşmışlardır ve akılcı yetiler onları bağlamaz. Tersine, onlar ilahi olan, idrak edenlerdir. Gerçek Olan, onlara şahit olmaları için verdiği şeylerde idrak bahşetmiştir. Dolayısıyla hem vardırlar,
hem yokturlar. Tanrı, “Attığın zaman da sen atmadın, Tanrı attı” [Kuran
8:17], diyerek hem doğrular hem de reddeder. “Tanrı yeterli olandır ve bize
yeter” [Kuran 3:173].
Bu görüşün başını Şeyh Ebu’l-‘Abbås ibn al-‘Arìf al-Şanhåcì çekiyordu. “İz
kaybolunca Gerçek Varlık ortaya çıkar,” demiştir.
Şeyh Ebª Madyan da, “Tanrı’yı bilmenin şahadet etme zevkine erişmek için
kulluğun izlerinin süregidişinden kaçmak mümkün değildir,” demiştir.
Al-Kuşeyrì'nin risålesindeki şeyhlerinden biri olan Al-Kåsim ibn al-Kåsim
ise, “Gerçek olana şahitlik etmek, içinde zevk olmayan bir yok olmadır,”
demiştir.
Bu sözleri söyleyenlerin hepsi doğru söylemişlerdir. Nihayetinde, bu yazıda
iki bireyin hiçbir zaman tek bir kendini açığa çıkarmada birleşemeyeceğini,
ve de Gerçek Olanın bir bireye kendini tek bir formda yeniden sunmayacağını açıklamış bulunuyorum. Kendini insanlara asla tek surette sunmadığını
açıklamıştım. O’nun kendini ortaya çıkarmalarının farklılık gösterdiğinden
bahsetmiş olduk, zira bunların tümü duyum-ötesi, ruhani, meleksi, doğal ve
temel unsurlar içerir. Dolayısıyla O ne şekilde isterse öyle görünür. Kuran’da, “dilediği bir biçimde seni oluşturur” [82:8] dendiği gibi, buradaki
yolda da “dilediği bir biçimde” sana hal verir. Oluşturma şekilleri çeşitlidir,
ama oluşturan tektir.
Kendini birisine duyum-ötesi yollarla açığa çıkardığında, izlerinin yok edildiğinden emin olur. Doğal ve ilkel yollarla birisine Kendini gösterdiği zaman, kişinin bu şahadetten zevk almasını sağlar. Bundan zevk almadığını
söyleyen kişiye ruhani yollardan görünmüş demektir. Hepsinin söylediği
doğrudur ve şahadet ettiklerini aktarırlar. Ancak en yüksek şahadet hangisidir? Bunu sizin kendi zevkinize bırakıyorum ki benim bildiğimi size de keşfettirsin.
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Ve artık kaybolmuş olan bir disipline gerekli saygının gösterilmesi konusunda ısrar
ediyorum: Teoloji… Teolojinin eskiden, onyedinci yüzyılda ve hatta öncesinde ne
olduğunu anlayın. Felsefe ve teoloji arasında böylesine bir ittifak neden vardır? Bunun tek nedeni Tanrı değildir. Teoloji ve felsefeyi yakınlaştıran şey Tanrı ile ilgili hikâyeler değildir; çok daha güzel bir nedeni vardır. Sebebi, teolojinin olağanüstü bir
mantığa sahip olmasıdır. Gerçekten de teolojinin olmadığı bir mantık düşünülemez.
Neden?... Günümüzde paradokssuz bir mantığın olamayacağı söyleniyor; hatta modern mantığın temelini, Bertrand Russell ve başka düşünürlerin ünlü paradoksları
oluşturmaktadır. Ancak mantığın paradoksla bu denli temelden bağlantılı oluşu yeni bir şey değildir; bundan önce de mantığa ihtiyacı olan mutlak paradoksal konuyu
sağlayan teolojiydi. Peki bu ne şekilde oluyordu? Üç kişinin tek kişide var olduğu
Üçleme; İsa’nın bedeni ve ekmekteki dönüşüm; bedenlerin dirilişi… Ancak, saf
mantıktan ayrılamayanın paradoksal malzeme olduğunu anlamak gerekir. Onyedinci yüzyılda bunu küme teorisinde aramaları gerekmiyordu, ki zaten o dönemde
bilinmiyordu—ancak asıl neden bu değildi. Teoloji, paradoks konusunda matematikten daha üretken bir alandır. Teolojinin bu denli yoğun bir varlığa sahip oluşu,
yaşamda yoğun şekilde yer almasından kaynaklanır. Bu paradoksların tehlike içerdiği de bir gerçektir, zira durduk yerde hüküm giymek, hatta yanmak mümkündür.
Gilles Deleuze, “The Tavern,” Seminer, Leibniz, Vincennes, St Denis, 24 Şubat 1987
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Nazar›n Sana Geri
Dönmeden Önce—
Saniyenin 1/24’inden
Daha Az Zamanda
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Ortadoğu ve Transkafkasya’da az sayıda filmci, yirminci yüzyıl film ortamında, bölgenin geleneksel sanatlarının estetiğini kullanarak, retro filmler değil kendine özgü
avangard bir sinema, yani kendi avangard sinemalarını yapmayı başarmışlardır. Fakat sinema ve bu geleneksel sanatlar—örneğin sinema ve İslam minyatürleri- arasında temel bir tezat yok mudur? Film kamerası ve lensinin Rönesans Batı monoküler perspektifinden gelmesi hem Müslüman hem de Arap filmcilerini, özellikle de
Arapların olduğu bölgelerde, henüz bir yüzyıl öncesine kadar (sinema çağı) hâlâ
Rönesans’ın perspektifine karşı, bilmediklerinden değil de direnç göstermelerinden
ötürü, sinema mecrasına gerçek bir biçimsel katkı açısından dezavantajlı duruma
düşürmez mi? Eğer film kamerası ve objektifinin öne çıkarışını izleyerek mekana
aşırı dikkat gösterirsek ve onun atomik zamansallığını gözardı edersek, evet düşürür; oysa sinematografi üzerine yazılmış temel kitaplarda hakkında nispeten çok az
yazılmış olan bu ikincisi sinemayı İslam’ın egemen zaman kavrayışına çok yakınlaştırır. Eş‘arì’lerin kelâmında ve İbn-i Arabi’nin sufizminde yer alan yenilenen yaradılış
kavramı, dünyaya, sinemadakine benzer süreçlerle bakma olanağı sağlar. İbn-i Arabi’nin dünya görüşünde, evrendeki varlıklar Tanrı’nın aksine var olma zorunluluğu
taşımazlar; onlar yalnızca olası şeylerdir. Olası şeye varlık veren ise Tanrı’dır. Olası
şey bağımsız bir varoluşa sahip olmadığı için aniden olasılığa geri döner ve yeniden
kaybolur. Tanrı bir sonraki anda benzer bir şeye varlık verir. Bu süreç sonsuza dek
devam ederek dünyayı yenilenmiş yaradılış haline getirir (Kuran’daki yeniden yaradılış onları sersemletmiştir sözlerini İbn-i Arabi böyle açıklar). Kuran’daki Hz. Süleyman ve Saba Melikesi Belkıs’ın hikâyesinde, Süleyman Belkıs’ın tahtını kendi sarayında görmek istediğini beyan eder. Yanındaki cinlerden biri, Süleyman daha yerinden kalkmadan ona bunu getireceğini söyler; ancak orada bulunan bir adam, “Kendi nazarın sana geri dönmeden geri getireceğim (kabla ’an yartadda’ ilayka Tarfuka)” (27:40), der. İbn-i Arabi’ye göre bunu nasıl başarır? Tanrı’nın sonsuz yaratma
gücüne başvurur. Taht, Saba Melikesi’nin sarayındadır, sonra evren kaybolur ve Süleyman ve konuklarının kendi nazarları henüz onlara geri dönmeden (saniyenin
1/4’inden daha kısa sürede) taht—öncekiyle özdeş değil ama ona son derece benzeyen bir taht- Süleyman’ın sarayındadır. Eğer çok nadir istisnalar dışında bu aralıksız süregelen belirme, kaybolma ve yine belirmeler insanlar tarafından farkedilmiyorsa bu, hem belirme, kaybolma ve yine belirmelerin “kendi nazarınız size geri

135

BIENAL KITAP

4/16/09

9:00 PM

Page 136

dönmeden önce” olmasından, hem de kaybolmadan sonra beliren formun bir öncekine aşırı derecede benzemesindendir. Bu bize sinemayı hatırlatmıyor mu? Zira sinemada “kendi nazarınız size geri dönmeden önce” aynı plan içinde bir kare çok
benzeştiği evvelki karenin yerini almaz mı? Sinemada ve de İbn-i Arabi ile Eş‘arì’lerin dünya görüşünde, son derece benzer kareler/şeyler belirir ve kaybolurlar, nazarınız geri dönmeye zaman bulmadan önce birbirinin yerini alırlar. Süleyman’ın sarayında apaçık kendisinin olan tahtı gördüğünde kendini kaybedecek gibi olan Belkıs’ın “Sanki (ka’annahu) benim tahtım” (27:42) yanıtı belirtiseldir, çünkü benzer
fakat başka bir şeyin bu yeniden yaradılışını ima eder. Mikhail Lermontov (Hıristiyan), Kuran’da geçen Belkıs’ın tahtı hikâyesinin film adaptasyonunu yapmak isteseydi, bu ancak Aşık Garip hikâyesinde yaptığı kadar incelikli olabilirdi: Fakir bir
halk ozanı olan Aşık Garip, zengin sevgilisi Mogul’a yedi yıl geçmeden zengin bir
adam olarak geri döneceğine söz vermiştir ve iki gün içinde o dönemin yüz günlük
mesafesini katetmek zorundadır. Bu işi, sihirli, kanatlı bir atı olan bir kişi sayesinde,
ya anlatımda ima edildiği gibi, kalkış yerinde kaybolup varacağı yerde belirerek
(Aşık’a yolculuğun başında gözlerini kapatıp varınca açması söylenir); ya da Aşık’ın
sonraki açıklamasında bildirildiği gibi, kanatlı atla uçarak başarır. Lermontov’un hikâyesindeki aniden kaybolma ve belirme, görüşleri Müslüman atomistlerine yakın
olan Paradjanov’un Sayat Nova ve sonraki filmlerinin estetiğiyle mükemmel bir şekilde bağdaştığından, filme uyarlamak üzere Aşık Garip’i neden seçtiğini açıklar.
Dolayısıyla adaptasyonunda, oldukça ilginç bir şekilde, Aşık’ın dualarına yanıt olarak beliren at binicisi onu, muhtemelen Kuran’daki hikâyedeki cin tahtı taşımış olsaydı nasıl yapacak idiyse, buna oldukça benzer bir biçimde bir günde köyüne uçurur. Ben yer değiştirmenin yeni bir yaradılışla, yani bir yerde yok olup başka bir mekanda belirmeyle meydana gelmesini beklerdim; özellikle Paradjanov’un bir önceki
filmi Suram Kalesi Efsanesi’nde kendi kendini kurban eden gence gözünü dikip bakan at, bir ulaşım aracı olmaktan ziyade bir nazar olduğu için; ve de Paradjanov’un
önceki iki filminde atlar genellikle binicileriyle birlikte kayboldukları için (Lermontov’un Aşık Garip’indeki belirme, kaybolma, yeniden belirme yoluyla at üstünde seyahat etme bölümünün başarılı bir uyarlaması aranırsa, bu Paradjanov’un sözkonusu hikâyeden yaptığı adaptasyonda değil, sahne atlamaları üzerinden sıkça aniden
kaybolan at binicilerinin yer aldığı başka filmlerinde görülür). Eğer aşağıdaki noktalar olmasaydı, burada bir fırsatın kaçırılmış olduğunu düşünüp üzülebilirdim:
-Bir gün içinde aralıksız mesafe katederek (arka planda dönen dünya ile ima edilir)
yapılan sihirli seyahat, Aşık’ın atlamalarıyla gösterilen duasıyla, ve yine atlamalarıyla gösterilen doğaüstü at sürme çabalarında verilir.
-Aşık’ın uçan at üstünde köyüne yaptığı mucizevi seyahatten -anakronik olarak- önce gelen, bir başka ziyaret vardır: O uzak diyardan annesinin yıkılmış olan evine
yaptığı ziyaret ve bu uçan atla gerçekleştirilmez.
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-Aşık’ın uçan at üstündeki mucizevi bir günlük seyahatinin kanıtı, kendi kendini yapısökümüne uğratır: Annesinin körlüğünü atın toynağındaki tozla iyileştirerek, Aşık
bir yandan şüpheci seyircilerine atla uçmasına ilişkin önceki mucizeyi kanıtlarken,
beri yandan bu mesafeyi bir günde katettiği iddiasını çürütür, zira annesinin nazarı
kendine geri dönmeden önce, yani aniden Aşık geri gelmiştir.
Kendisine anında nereye götürülmek istediği sorulduğunda, Aşık “Tiflis” yerine “Erzurum” der. Gözlerini açıp da Erzurum’da olduğunu gördüğünde hatası için özür
diler, ancak yine de Tiflis yerine Kars’a götürülmek ister; gözlerini açıp bu sefer de
Kars’ta olduğunu keşfettiğinde yine özür diler, ve en nihayetinde Tiflis’e götürülmeyi ister. İki kez Tiflis’ten başka bir yere gitmek istemesi, Tiflis’in kendisinin aslında
Tiflis’ten başka bir yer, ona özdeş değil de benzer bir kent olmasından, bir sanki-Tiflis (Ka’annaha-Tiflis) olmasından ötürü değil midir? Lermontov’un hikâyesinde yaygın olan teşhis hataları ve birbirinin yerini alma durumları, örneğin Aşık’ın kızkardeşinin rakibinin nişanlısı olmak üzere Mogul’un yerine geçmesi, yenilenen yaradılışla bağlantılıdır. Bu tür belirme ve kaybolmaların farkına varmanın birçok yolu
vardır. Son derece az sayıda insan bunun doğrudan farkına varır. Biraz daha fazla
sayıda insan dolaylı yoldan, belirtisel olarak, kendi ötekisinin kendisine özdeş değil
yalnızca benzer bir kişi olduğunun hissederek farkına varır—kimi Capgras sendromu vakaları bu türden yeniden yaratılarak kendisinin yerini alma hissiyatına atfedilebilir mi? Daha da fazla sayıdaki insan belirli paradoksları çözmek için buna başvurur. Eş‘arì ilahiyatçıları, dünyadaki varlıklar birbirlerinin sebebiymiş gibi görünseler
de Tanrı’nın mutlak hakimiyetinin varlığını savunmak için buna başvurdular. Benim durumumda ise, masanın üzerinde duran yarı kahve dolu bir bardağa bakarken, onun yerinden oynatılamayacağına, ne içten ne de dıştan gelen bir değişime
uğradığına, değişmediğine dair net bir izlenime kapıldım. Bu hareket ettirilemezlik
ve değiştirilemezlik izlenimi yalnızca bir büyülenme etkisi miydi? Bunu psikolojik
bir halle kısıtlamanın uygunsuz olacağını düşünüyorum; ontolojik bir düzeyde bakmak gerekir. Ben ya da başka birisi kısa bir süre sonra vazonun yerini değiştirmişken, önceki hareket ettirilemezlik izlenimiyle daha sonra hareket etmesi arasındaki
ayrılığın, beni huzursuz edecek kadar güçlü olmayıp sadece hafif bir şaşkınlık yaratmış olmasını nasıl açıklayabilirim? Masanın üstündeki vazoya bakarken elimi ağır
ağır hareket ettirip yerinden oynatamayacağımdan emin iken, sonunda onun yerini
yine de değiştirmişsem ve bunu becermiş olmam karşısındaki şaşkınlığım hafif olmuşsa, vazo başka bir vazo olmalıydı. Vazo da ben de belirmiş olduğumuz hiçliğe
geri dönmüş ve sonra yeniden yaratılmış, benzer fakat biraz farklı bir konumda, çok
az bir değişime uğramış ve yaşlanmış bir halde tekrar belirmiştik. Başkaları buna
bakarak, ben ve şişeden herbirimizin ötekine göre bir dengesizliği, dalgalanmayı
temsil ettiğini ileri sürebilecektir. Artık vazo karşı çıkılamaz şekilde hareket ettirilememe izlenimi vermekten çıkmış, ben de hareket ettirilebileceğini hissetmeye, hat-
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ta hareket ettirmeye başlamıştım. Üzerindeki ruj izlerini yalnızca bir saat önce birlikte bir şeyler içtiğim kadınla ilişkilendirdiğim fincanı ancak şimdi hareket ettirdim. Zamanın ilerleyişine, değişime uğramaya, hareket etmeye dair izlenim—kedinin zarifçe dar kapı aralığından süzülmesi gibi- benim için masa üstündeki vazonun
hareket ettirilemeyeceği ve değişemeyeceği izleniminden daha mı karşı çıkılmazdır? Hayır. Benim için, bu kaybolma ve sonra belirmeyi, zamanın doğrusal akışının
ikincil, özel bir efekti olarak kabul edip onunla bağdaştırmak, hareket eden vazonun daimi hareketsizliğini onun bir an sonraki hareketiyle bağdaştırmaktan daha
kolaydır. Bazıları böylesi bir dikey belirme-kaybolma-tekrar belirmeyi, değiştirilemezlik hissine rağmen bir başkalaşımın vuku bulduğu vakalara özgü olarak görecekler, başkaları ise bunu genelleyeceklerdir. Genelleyecek olanlar açısından dikey
ve yatay hareketler, sinemada olduğu kadar dünyada da yanıltıcıdır: hiçkimse ve
hiçbir şey değişmez, fakat herşey sürekli belirir, kaybolur ve sonra yerine çok benzeri koyulur. Dönüşüm (istihâla) imkansızdır. Cisimler halden hale geçmezler; ancak belli bir halden hiçliğe, hiçlikten belirmeye geçerler. Peter Kubelka’nın Arnulf
Rainer filmi, her iki durumu da öne çıkardığından, sabitlikle sürekli belirme-kaybolma buluşmasına en iyi örneği oluşturur: 6 dakika 24 saniyelik bir film olarak, gösterildiği şekliyle belirme-kaybolma oyununu yakalar; 35 mm’lik film stripleri şeklinde
duvara monte edildiği enstalasyonda da değişmezlik gösterir. Şeyler hiçliğe ya da
geldikleri kaynağa doğrudan bağlıdırlar; kronolojik açıdan önce ya da sonra gelen
anlarla olan bağlantıları ise dolaylıdır. Sürekli ve ontolojik olarak dünyevi eylemden uzaklaşırız: Bu bizim seçkinliğimizdir—seçkin olan, başka şeylerden, başka anlardan uzaklaşmış olan mıdır?31 Sürekli hiçe döneriz: Bu da bizim düşkünlüğümüzdür. Sürekli belirip-kaybolmaların görüldüğü Paradjanov sineması, seçkinlikle mutlak bağımlılığın yerinde bir karışımını sunar. Belirme, kaybolma, yeniden belirmeler fantastik filmlerle Paradjanov’un Sayat Nova ve sonraki filmlerinde görülen atlamalı kurgular ve gencin yaşlının yerini aldığı durumlarda (Aşık Garip’te koyu renkli
bir deve aniden açık renklisinin yerini alır; Suram Kalesi Efsanesi’nde karakterin
gençliğini oynayan genç oyuncu, karakterin yaşlılığını oynayan daha yaşlı oyuncunun arkasına geçerek zamanın akışına bağlı olarak yaşlanmaya karşılık, yerini alma
halini vurgular—ben yaşlanmam; benim yaşım daima bir andır) belirginse de, en
saf halini bu şematik, dikey değişimin soyut izlerini taşıyan iki filmde bulur: Tony
Conrad’ın 30 dakikalık filmi The Flicker (1966) ve Peter Kubelka’nın filmi Arnulf
Rainer (1958-60): Her ikisinin film şeridi siyah ve boş kareler arasında değişir. Conrad’ın filmlerinin başında bir uyarı ve sınırlı sorumluluk beyanı yer alır: “DİKKAT.
‘The Flicker’ filminin yapımcısı, dağıtımcısı, ve göstericileri, filmin yaratabileceği fiziksel veya zihinsel zararlar karşısında hiçbir sorumluluk kabul etmezler. Bu film
bazı kişilerde epileptik nöbet veya hafif bir şok tedavisi etkisi yaratabileceğinden, sinemada kalmanın sorumluluğu seyirciye aittir. Sinema salonunda bir doktorun bu-
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lunması gerekmektedir.” Gerçekten de kırpışma etkisine maruz kalmak, seyircide
epileptik nöbetlere yol açabilir. İbn-i Arabi ile Eş‘arì’lerin dünyasında, kırpışmalı filmi gösteren kameranın kendisinin kırpışarak bir belirip bir kaybolması gerekir. Sürekli yaradılışa, belirip-kaybolma-tekrar belirmeye şahit olmak, paralel bir nöbete,
bu durumda organik değil de ontolojik bir fenå’ya, Tanrı’da kaybolmaya yol açar
mı? Yinelenen yaradılışa gerçekten tanık olan çok az sayıda insan, çifte fenå’ya uğrar, zira yinelenen kaybolmanın kendisinin kırpışmasına tanık olmak da bizzat bir
kayboluşa neden olur. Neredeyse her zaman bilincin dışında meydana gelen bu hiçliğe dönüşü bilinçli şekilde yaşamak mümkün olsa, karma zinciri kırılmış olurdu. Bu
bakış açısından, hayvanlar en kötü durumdadır çünkü inorganik maddenin aksine
doğrusal, yatay “eyleme” dikkat ettiklerinden, ama insanlar gibi de Varlık/hiçlik durumuna geçişlerin bilinçli olarak farkına varamazlar. İki imgenin, ya da daha açıkça
tek bir imgenin çarpışmasından, Eisenstein’ın söylediği gibi, ortaya birçok kavram
çıkmaz (hepsinin altında, Eisenstein’da olduğu gibi, diyalektik kavramı ya da sınıf
mücadelesi yatsa dahi). Ortaya çıkan şey, ya tüm kavramların ötesinde tek olan
Varlık’ın zikridir (Tanrı’yı anma); ya da sayısız varlığın mutlak bağımlılığıdır. Sahne
atlaması, “tek elin alkış sesi [ya da görüntüsü]”, sessiz bir zikirdir. Tanrı’yı unutmak, çok ufak bir yanılsamadır, zira kendi içinde varlık barındırmayan varlıklar,
daima, sürekli varlık halinde olan Tanrı’ya dönerler. Tanrı’yı bir an için bile unutmamamızın söylenmesinin nedeni, O’nu bu süreden daha fazla unutmanın mümkün olmamasından kaynaklanır. Çünkü o andan hemen sonra O’na geri dönülür, O
anılır. Budizm’de, Samsara’da kapatılmış olsak da Buda doğasına (busshø) ve özüne
sahibiz; İslam’da, Varlık’a/al-Hakk’a geri dönüp yeniden başlayarak, aralıksız zikir
içinde oluruz. Mutlak Varlığın adını tekrarlamak suretiyle yapılan açık zikir, varlık
halinde olmayan varlığın tekrar Mutlak Olan’a/hiçliğe geri dönmesi şeklindeki kapalı zikrin içinde yankılanır. Müridin bu atomizmi yeterince özümseyerek, zikir sırasında Tanrı’nın adını ne kadar tekrarlarsa tekrarlasın transa geçmemesi gerekir,
çünkü trans halinde olmak, bir önceki, varlıkbilimsel olan zikri unutmak demektir.
İnsanların ve bütün varlıkların (ontolojik) dikkati, değişim yönündedir; eğer değişim doğrusal olmaktan çok hiçlik/Varlık yönündeyse, dikkatimiz oraya doğru gider.
Kronolojik değişimden bu kopma yalnızca insanlar için değil, cansız maddeler, hatta atom32 için de geçerlidir, ve bu çarpık, psikoloji dışı dikkat sayesinde varlığa sahip olurlar.33 “Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah’ı tespih ederler. Her
şey O’nu hamd ile tespih eder. Ancak, siz onların tespihlerini anlamazsınız.”
(17:44): Varlıkların anbean Mutlak Olan’a geri dönüşleri bu imandır. Suram Kalesi
Efsanesi’nde Osman Ağa ve arkadaşları namaz kılarlarken tüm Müslümanların yaptığı gibi, Mekke’deki Kabe’ye doğru dönerler, burası İslam’da yönü belirtir. Ancak
bu, film izleyicisinden Aşık Garip’in açıklamasını gizlememelidir: Aşık’ın duası sahne atlamaları şeklinde, yani belirme—kaybolma şeklinde çekilmiş olduğundan, ve
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Mutlak Varlık’a geri dönüşteki kaybolmalar O’nun zikri, dolayısıyla bir çeşit dua olduğundan, görünürdeki duanın kendisi bu ezoterik dualarla doludur: Lermontov’un Aşık Garip’inde hikâyeyi anlatan kişi, açıkça bir duadan bahsetmemekle birlikte, Aşık sonraki açıklamalarında her durakta dağ tepesinde dua ettiğini söyler.
Dolayısıyla Osman Ağa ve arkadaşlarının namaz kıldıkları yön olan Mekke’nin her
Müslüman’ın, hatta Tanrı her yerde olduğundan, tüm varlıkların gönlündeki bir yer
olduğunu unutmamak gerek. Çünkü her varlığın yok oluşu kronolojiden Mutlak
Varlık’a, Tanrı’ya dönüştür; en temel düzeyde, varlık ne tarafa dönerse Tanrı’nın suretiyle karşılaşır. Paradjanov’un dünyasında aparte, geleneksel tiyatroda alışılmış
olandan farklı şekilde yer alır. Geleneksel tiyatrodaki aparte sırasındaki düşünceler,
gelişen çatışma-doruk noktasına ulaşma-çözümlemeyle ilgilidir. Oysa Paradjanov’da aparte kronolojik “eylemden” gerçek eyleme geçiş, hiçliğe/Mutlak Olan’a dikey olarak dönmek, ya da Aşık Garip’teki gibi kameraya yönelmek şeklinde olur. Ayrıca geleneksel şekliyle apartede, karakterin farklı kişisel düşünceleri ortaya çıkarılırken, diğerinde sahne atlamalarıyla tek kendi kendine var olanın, ontolojik gerçekliğin sessiz zikridir; ya da karakterin sözleri ve düşünceleri seslendirilirken, bir
hadîs-i kudsî açıklaması verilir: “Ben [Tanrı] onun kulağı… konuştuğu diliyim” —
gerçekten de Aşık Garip’te, Aşık’ın şarkı ve müzikleri dudak hareketiyle, müzik aletini çalan elleri de şarkıyla tam olarak senkronize değildir; sık sık her ikisi de görülür: Paradjanov’un sineması, yeniden yaradılışın ürünü ya da göstergesi olan sahne
atlamasıyla, “Ben [Tanrı] onun kulağı… konuştuğu diliyim” sözlerini seslendiren
dış ses arasında bağlantı olduğunu açıkça ortaya koyar. İzleyicide soru uyandıran
şey, ön plandaki karakter değil, onun sahne atlamalarında kaybolmasıdır. “Hey sen,
oradaki” (Althusser) çağrısına yanıt vermek için hemen dönmesi, o kişiyi bir özneye
dönüştürmez; kişiyi, hem ikamesine karşı, başka ama benzer bir varlık yoluyla uyarır, hem de kendisinin “kulağı, gözü, ve dili olan” Tek Özne içinde yok olup tekrar
dirildiğinin farkına vardırır. Popüler olsalar da olmasalar da, bu tür filmlerin, izleyiciyi kendi varolmayışına götürdükleri için, seyircileri yoktur. Paradjanov’da mesele
Hamlet’in monologundaki “olmak ya da olmamak”tan çok, varlık ve hiçliktir; aslında zaten varlıksızlığa ya da Varlık’a dönme anındadırlar. Bir hesabı görmeden tam
kaybolmayan ruhlar ve hayaletler dahi kaybolup, Tanrı tarafından, geri dönmek
üzere tekrar yaratılırlar.35 Paradjanov’un sinemasının ontolojik sinema olmasının
nedeni, sadece yatay, kronolojik düzeyde hareketsiz planlar olup, dolayısıyla görünürde değişim ve oluşmaktan çok, var olmakla ilgili planlar olduğu için değil; sürekli olarak tek kendine yeten Mutlak Varlık’a dönüş yaptığı içindir. Kısacası, Paradjanov’un filmlerindeki cansız hayat, dikey değişimden daha fazla cansızlık getirir
(bu da sıradan, geçici zamanda olduğu gibi, sürekli belirme—kaybolma—tekrar belirmenin özel efektidir). Harold Edgerton’un strobokopik çalışmalarındaki enstantane dahil, hiçbir enstantane anı yakalayamaz; fakat açıkça hareketin soyut yakalanı-

140

BIENAL KITAP

4/16/09

9:00 PM

Page 141

şıdır:36 Öyle olmasa, dikkatin “eylemden” uzaklaşmasını gösterebilirdi. Ana ulaşmak, insanların psikolojik uzaklaşmadan ontolojik olarak uzaklaşıp, bu ontolojik
uzaklaşmayı görebileceğimiz unsura, eyleme psikolojik sırt dönmeye ontolojik olarak sırt dönerek ulaşmak demektir. Lermontov’un Aşık Garip’inin adaptasyonunda
Paradjanov’un ortaya çıkardığı şey, kronolojik “eyleme” bakıştaki çarpıklıktır. Paradjanov’un filmlerindeki nazarın yönü (ister düşünümsel ister interaktif şekilde olsun) seyirciye doğru değil, ontolojik olarak kişinin ortaya çıktığı ve hemen geri döndüğü hiçliğe doğrudur. Paradjanov’un filmlerindeki karakterlerin -profilden çekilmiş de olsa, sahne atlamalarından gelen cephesel görüntüyle- kameraya dönük olmaları, kameranın hiçliğe/Varlık’a dönüşün yer aldığı sınırlanamaz, mekansız yöne
konmuş olmasındandır.37 İki belirme arasında, en tutkulu aşkta dahi iki sevgili yan
yana olmakla birlikte birbirine bakmaz, sevgiliden hiçliğe/Varlık’a doğru dönerler.38
Suram Kalesi Efsanesi’nde Osman Ağa, Durmuşhan’ı sorgularken ve Durmuşhan’ın
kameraya doğru baktığı sırada, seyirci karakterin bildiğimiz muhatabına doğru mekansal dönüşüne tanık olurken, aynı zamanda muhatabından kopup kaybolmanın
mekansız yönüne doğru bakışını, yani hiçliğe/Varlık’a/kameraya dönüşünü izlemiş
olur. Atomistik sanat yapıtlarında ve filmlerde (ister altın çağ olsun, ister kaos…)
yatay seviyeli kaynağa dönme arzusu pek yoktur, çünkü herşey her an dikey kaynağa dönmektedir. Bundan dolayı, konularına rağmen, Paradjanov’un retro film yaptığını söylemek mümkün değildir.
Doğrusal zamanda tek varlığın aslında atomik zamanda pek çok varlık olduğu görüşü, mekansal düzeyde, arabesk olmasa da ona yakın bir şey ortaya çıkaracaktır.
Gözler her ne kadar bir arabeski tek tek, birbirine karıştırmadan takip etmeye çalışsa da, ya bazılarını kaçırır, ya da kaçırdığı hissine kapılır. Bu, normalde fark edilmeden geçip giden mekansal tekrarla zamansal tekrar yaratma arasındaki bağlantı hissini güçlendirir. Bir arabeskin karşısında bana bir tanıma hissi gelir (bir an sürer, bir
sonraki anda yerini başka bir tanıma hissi alır). Çünkü arabeskin karşısındaki kişinin kendisi bir zamansal arabesktir, kendisinin son derece benzer ancak özdeş olmayan versiyonudur. Arabesk, zamansal atomizmin uzantı boyutundaki kopyası,
yankısıdır. Atomluluğa inanan bir Müslüman, ne zaman bir varlığa baksa bir arabesk gördüğünü, algılamasa da, bilir. Zamansal atomluluk fikrine dahil olan, duvarları çiçek arabeskleriyle dolu bir cami avlusunda gördüğüm çiçek, aslında anbean
birbirinin yerini alan, özdeş olmadan birbirine son derece benzeyen birçok çiçektir.
Çiçek tomarı tek bir çiçek buketidir. Arabeskler, birbirine karışmş olanlar değil de,
özellikle sıralanmış olanlar, benim iki defa aynamdırlar: ana figürün çoğalması, benim kendi zamansal çoğalmamın mekansal ifadesidir; tek figürün soyutlanması ise
bana kendi soyutlanmamı, bir doğası ve kendine has özellikleri olmayan varlığımı
hatırlatır. Arabeskin hafifliğinin çifte etkisi vardır: Mimari obje düzeyinde—parlak
cilalı seramik kaplamalarla eterik hale gelen kiremit ya da taşlar gibi; özne düzeyin-
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de—figürün tekrar ettiğini gördüğünde zamanın ağırlığından, hatta kendi doğasından ve özelliklerinden kurtulur. Hamlet’in film adaptasyonunda, karenin görünmesi
(Bergman’ın Persona filmi gibi) veya kırpışma etkisi yoluyla, prensin monologu,
Hamlet’in “fazlasıyla gerçek beden”inin belirip kaybolduğunu gösterir. Dolayısıyla
Paradjanov’un evreninde, sahne atlamalarıyla gerçekleştirilen cisimlerin yoğun
maddeselliği (Sayat Nova’da kara toprağın petrole ya da suya bulanmış olması) ile
hafifliğinin (figürleri, İran minyatürlerinin incelik ve narinliğine sahiptir) birleşiminde, her ikisi de nedensel bağı reddederek yerçekimine direnirler; ve zamanın
karede birikerek ağırlık ve baskı uygulamasının önüne geçerler. Müslüman sanatını
izlemek, insanın kurgusal bir karakterle özdeşleşme yoluyla kendi doğasından ve
özelliklerinden kısmen, geçici ve dolaylı olarak çıkması değil, tamamen ve anında
kendinden arınmasıdır. Kişiye yükünün hafiflediği hissini veren, esasında tekrar
eden bir sanatla karşı karşıya olmasıdır; yapımcılarının monoton ve tekrarlı bir
kumsal sahnesi çekmiş olmalarından dolayı değil, atomizm ve aranedenciliğe sahip
olmasındandır. İki aynası vardır: bildiğimiz cam aynanın karşısında saçını tarayıp
giyindikten sonra, çıkıp gitmeden önce kendisine son kez, arabesk desenli, Şam işi
mozaik seramikleri olan diğer aynada bakar. Müzelerde Müslüman krallara veya
zengin yöneticilere ait, arka tarafı mücevherlerden yapılmış çiçeklerle bezeli, yeşim
kaplı, yüzlerce yıllık gümüş aynalar görmüştü; gümüş tarafları elbette ki moderm
cam aynalar kadar iyi yansıtmıyordu, fakat arkaları sayesinde karşısındakinin doğa
ve özelliklerden yoksunluğunu son derece iyi yansıtıyorlardı. Bir tarafta, belli niteliklere sahip bir bütün olduğunu görüyordu; diğer tarafta, birçok varlık olduğu ve
herhangi bir kişiliği ve önemli niteliği olmadığı ona hissettiriliyordu. Sayat Nova’da,
genç Sayat Nova rolüyle prensin güzel kızkardeşi rolünün aynı kişi (ayrıca rahibe,
mim sanatçısı ve melek İsrafil de aynı kişi tarafından canlandırılır), aktris Sofiko
Chiaureli tarafından oynanması, çift cinsiyetlilik belirtisi midir? Paradjanov’un eşcinselliğinin belirtisi midir? Temel özelliklere sahip bir doğanın yokluğunun bulgusu mudur? Büyük olasılıkla bunların hepsinin belirtisidir. Birçok minyatürde görülen figür tipolojileri, aslında İslam’ın o döneminde birey kavramının yokluğu anlamına gelmez; daha ziyade temeldeki atomik zamansallık halinin ve kişiliği reddeden aranedenciliğin sonucudur. Bu aynanın bir tarafı günden güne ona yaşlandığını
gösterdi, diğer tarafı ise daima bir anlık olduğunu ima etti. Aynanın arkasındaki kısa ömürlülüğü simgeleyen oluklu, tekrar eden çiçek desenleri, görünürde çok daha
uzun ömürlü olan insanın doğru yansıması olabilir, çünkü diğeri hakikaten de kısa
ömürlüdür, ancak bir an vardır. Zamansal atomluluk bakış açısından, bize bir an
için kalıcı gibi görünen çiçek, aslında birbirinin yerini almış çok sayıda çiçektir; aranedencilik bakış açısından ise, bize nitelik açısından zengin ve bir kimliğe ve öze sahip gibi görünen şey, aslında bunlardan yoksundur: Ateşin tabiatında yanmak, sarıkırmızı bir renge sahip olmak yoktur. Aranedenciliğe yabancı gelen bir açıdan bakıl-
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dığında, İslam sanatında Tanrı’nın yaratma ayrıcalığına el koymakla itham edilme
olasılığından sakınan bir ayırma işleminden bahsetmek mümkün: Kelam alimlerinin (mutakallimîn) tabiatı reddetmesi açısından değerlendirildiğinde ise, İslam sanatına dair günlük gerçeklikle ilintili bir soyutlamadan bahsetmek olası değildir.
Öyle olsaydı sanat eserlerinin dışındaki cisimlerin gerekli olan bazı nitelik ve özelliklere sahip olduğu anlamına gelirdi; oysa bunlardan İslam sanatındaki figürler kadar yoksundurlar. İslam çiçek arabeski, dünyadaki çiçeğe göre herhangi bir ayırıma
sahip değildir, çünkü dünyadaki çiçeğin herhangi bir doğası ve adamakıllı özellikleri yoktur. Herşeyden önce soyutlama, Müslüman sanatçı aletlerine daha dokunmadan, ya da sanat eserini tasarlamaya başlamadan önce vardır; İslam’ın ana soyutlayıcıları atomist aranedencilerdir. İslami sanatta soyutlama ikincil işleve sahiptir;
hayvan ve bitki şekillerinin geometrizasyonunu öne çıkararak, aranedenciliğin ortaya çıkardığı soyutluğu vurgular. Taşlardaki mavi, turkuaz, yeşil, leylak renkleri, ve
taş yerler veya çimlerdeki gül veya gök mavisi gibi İslam minyatürlerindeki inanılmaz renklerin (eller ve yüz hariç) kullanımı, ilahiyatçıların suçlamalarından kaçınmak için değil, Tanrı’nın bir özelliği, ve dolayısıyla olayların ayrıldığı, çoğunlukla
aranedenciliğin tabiatı reddinin sonucudur:39 Kelam alimlerine (mutakallimîn) göre, siyah boya beyaz bir cisme dokunduğunda beyaz cismin kararması, siyah boyayla temas sonucu oluşan nedensel bir değişim değil, Tanrı’nın yeniden yarattığı anda
onu siyah yapmayı seçmesinden dolayıdır—isteseydi Tanrı ona kırmızı renk de verebilirdi. Bazı başka durumlarda İslam minyatürlerindeki renkler gerçek gibidir,
çünkü ya temsil ettikleri şeyler, vücudun cisimsizleştiği ve ruh ile Zekaların maddeleştiği ve de renklerin bu dünyada karşılaştığımız renkler olmadığı Hayal Alemi’ne
aittir (‘ålam al-hayål); ya da ruhani yolculuklarında ilerledikçe Sufilerin karşılaştığı
renk fotizmini ortaya çıkarırlar. Bu yorum ya da yorumların hangisinin geçerli olduğu, minyatüre bağlıdır. Müslüman sanatçılar, inanılmaz pratik bir beceriyle aynı
motif ve desenleri farklı ortam, ölçek ve materyaller üstünde yapmayı başardılar.
Alexander Papadopoulo’nun Islam and Muslim Art’da öne sürdüğü gibi, Platonculuğun İslam kültürü üzerindeki etkisini mi göstermektedir? Pek öyle sayılmaz; çoğu
İslam ilahiyatçıları açısından daha ziyade tabiat, öz ve gerçek niteliklerin sonucudur. Dolayısıyla sanatta Müslüman soyutlaması çifttir: Hem belirli bir ortamda geometrik, çiçekli arabesk figürler şeklindeki, veya perspektifi, gölge ya da tonları olmayan, dünya dışı renklere sahip minyatürler, insan ve hayvan figürlerinin olduğu
soyutlamalardır; hem de araç düzeyindedir: Araçta ve materyallerde aynı tasarımı
yaratarak, bu araç ve materyalleri soyutladılar. Bunun anlamı, materyallerin kendilerine has bir doğası olmadığı,40 aslında tekstil, yeşim, fildişi, metal işleri, cam, tahta, seramik, kiremit, kağıt arasında ayırım yapan hiçbir şey olmadığıdır.41 İslam sanatında süslenmemiş objeler nadiren bulunur. Ancak İslam’da gerçek doğası olmayan şeylerle, nitelik olarak zayıf olanlarla süsleme yapılır (birçok caminin kiremit ve
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taşlarını kaplayan mavi ve turkuaz seramikler), bize temel varlıksızlığının ipucunu
verenle bezenilir—lüks yoksulluğu, fukara lüksüdür. İyi gözlemci olan kişi için, sürekli yaradılış içinde olan ve doğadan, temel özelliklerden yoksun olan evrenin kendisi, Tanrı’yı süsleyen geniş bir arabesktir. Kuran ciltlerinde çiçek ya da bitki arabesklerinin sözleri, özellikle de başlıkları çevrelemesi gibi, evren da tek başına temel özelliklere sahip olan sonsuz Tanrı’yı (İsmailizm ve bazı Sufi mezheplerinde
“ilk tezahür” denir) sarar. T. E. Lawrence şöyle yazar: “Yoğunluğu seyrelmiş havadaki saf kokuyu alma yeteneklerini ilk yıllarda, Kuzey Suriye’nin yuvarlak ovalarını
geçerek, Araplara göre bölgenin prensinin kraliçesi için yaptırmış olduğu bir çöl sarayı olan bir Roma dönemi harabesine gittiğimizde fark ettim. Binanın balçığının
suyla değil, çiçeklerin değerli eteri yağlarından yapıldığı söyleniyordu. Havayı köpek gibi koklayan rehberlerim, beni harabedeki bir odadan diğerine götürürken
‘Burası yasemin, bu menekşe, burası gül’, diyorlardı. Sonra Dahoum beni bir kenara
çekerek: ‘Gel de kokuların en tatlısını kokla’ diyerek ana odanın doğusundaki pencere boşluğuna götürdü. Orada zahmetsiz, boş, durgun çöl rüzgarını ağzımız açık
içtik… ‘En güzeli budur: tadı yok,’ dediler bana.”42 Yalnızca Bedeviler değil, aranedencilik ve atomizme yakın tüm Arap ve Müslümanlar, en kokulu kalabalık kentlerde yaşasalar da, niteliği ya da doğası olmayana aşıktırlar. Çiçek arabeskleri üreten
sanatçıların çoğu, sırf bu tat olmamasından, Bedeviler ve Walt Whitman gibi (“Atmosfer bir parfüm değil, damıtılma tadı yok onun, kokusuzdur, / Daima ağzıma layık, ona aşığım” [Çimen Yaprakları]) yalnızca havadan değil, çok kişi için geçmişi
açıp harekete geçiren belli kokulardan sarhoş olurlardı. Böyle sanatçılar Whitman
ve Lawrence’ın Bedevilerine en tatlı kokunun “tadı ve kokusu olmaması”ndan dolayı çiçek kokusu olduğunu söyleyebilirlerdi. Gerçekliğin aranedenci yaklaşımının
tersi olan cisimlerin doğasının, dolayısıyla belirli niteliklerinin olduğu bakış açısında çöl havası bile, kendi tat-sızlığına rağmen, hâlâ aranedenci bakış açısı içinde çiçeklerin tat-sızlığı yaklaşımının aranedenci görüşüdür.
İslam sanatında boşluk bırakmaktan nefret mi edilir? Her ne kadar figür ve nesnelerle dolu olsa da, başarılı bir minyatür asla aşırı bir kalabalık hissi yaratmaz. İslam
minyatürleri ve genelde İslam sanatında, aslında Çin sanatı kadar boşluk vardır, ancak bu farklı bir şekilde yer alan farklı bir boşluktur. İslam sanatındaki boşluk çerçevede görünmez, fakat sürekli boşluğa dönen figürlerin kaybolma izlenimi vermesinde bu boşluğu içerir. Şimdi görüyorsun -ve şimdi görüyorsun. Kareleri genelde cisim ve insanlarla dolu olan (Suram Kalesi Efsanesi’nde jenerikten sonraki ilk plan)
Paradjanov’un filmleri bu yenilenmiş yaradılışı, özellikle sahne atlamalarıyla, zamanlamayla yansıtır; arabesk de yeniden yaradılışı mekansal olarak yansıtır.43 Müslüman kare, mekanın boş kalmasından çok, belirmeleri ve kaybolmaları arasında
bir zamansal aralık olmasa da, figürlerin sürekli kaybolmalarından dolayı nefes alır.
İslam arabesklerinin bütün alanı boşluk bırakmadan dolduran figürlerinde bile, İs-
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lam arabeski hayranı olan M.C. Escher’ın düzlemin düzenli bölümlendirilmesi çalışmalarındaki boğucu etki yoktur. Moğolların İlhanlı hanedanı döneminde ilk kez görülen İran minyatürlerindeki bükülen taşlarda bana paradoksal gelen şey, doğal olmayan renklerinden ziyade, iki farklı, neredeyse zıt boşluğa kural dışı şekilde bağlı
olmaları ve İslam atomizminin, sürekli O’na/hiçliğe geri dönen varlıklara anında
nefesiyle can veren tüm-Rahman’la (nafas al-Rahmân) iç içe var olarak, devamlı görünen çizgiye dahi son vermesi; kesintisiz Taoizmin görünüşte kesintili fırça darbesinin altındaki kesintisiz nefesle (chi) aynı anda var olmasıdır (Li Jih-Hua: “Bu, ressamın fırça hareketlerinin [onlara can veren nefesin bölünmeden] bölünmek zorunda olması anlamına gelir”44). Bu taşlar büyük olasılıkla, İbn-i Arabi’ye göre karşıtlıkların ve çelişkilerin birarada var olabildiği Hayal Alemi’ne aittir (‘ålam al-khayål).
Minyatürün zarif doluluğu, Müslüman şehri Kahire’nin bugünkü kalabalığından ne
kadar da farklıdır. Tekrar eden kaybolmalarla dolu yenilenmiş yaradılış kavramı üstünde sürekli düşünmek, bunu uygulayan kişilerin varlıklarının niteliğini de etkiler:
Varlıkları göze çarpmaz hale gelir. Dolayısıyla bu kişiler belli bir mekanda sayıca
çok olsalar da, o mekan kalabalık değildir. Daha inceliksiz algıya sahip olan, ya da
zamanı artık atomistik şekilde yaşamayan diğerleri—bugün Mısır’da yaşayan çoğunluk gibi- öyle bir mekanın, nasıl bir yer olursa olsun, o kadar sayıda insanı barındırması gerektiğini düşünürler. İnceliksiz algıya sahip olanlar, aralıksız yaradılış
anlayışıyla dolu belli sayıdaki insanı fazla kalabalık yapmadan barındırabilen bir
mekanın, kendileri de sürekli yaradılış içinde oldukları halde bu daimi yaradılışın
farkında olmayan kişilerden daha az sayıda olanlarını ancak barındırabileceğini anlamazlar. Bu durum, günümüzdeki Mısırlıların aşırı kalabalık yapmalarını kısmen
açıklayabilir mi?
Şiirsel olan şu şekilleri alabilir:
—Değişen beden ve bilinç durumlarının mecazi ifadesinin birebir gerçekleşmesi
üzerine, mecazın yok olması. Kont Drakula’nın Transilvanya’daki şatosundaki travmatik ziyareti sırasında vampirin kurbanı Harker, dağların bulut gibi hareket 45 edişine (vampirin tabutta donması sonucu meydana gelen bir zaman-atlamas›na)
kaç kez şahit olmuştu? Bremen’den Transilvanya’ya doğru birkaç hafta önce hareket ettiği anlaşılan Harker’dan özlem içinde bahseden nişanlısı Mina, arkadaşı
Lucy’ye şöyle der: “Onu asırlardır görmedim.” Bu sözleri söyledikten birkaç hafta
sonra Harker, saçları tamamen beyazlaşmış olarak, Bremen’e çıkagelir.
—Mecazların evrenselleşmesi. Kuran’da, Hz. Süleyman, Belkıs’ın tahtına sahip olmak istediğini ilan eder. Asaf bin Belhi46 şöyle der: “Ben onu, nazarın sana geri dönmeden önce sana getiririm” (27:40). İbn-i Arabi’ye göre bunu Tanrı’nın yenilenen
yaratısına başvurarak yapar. Taht, Saba Melikesi’nin sarayındadır, sonra evren kaybolur ve Süleyman ve konuklarının kendi nazarları henüz onlara geri dönmeden
(saniyenin 1/4’ünden daha kısa sürede) taht—öncekiyle özdeş değil ama ona son
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derece benzeyen bir taht- Süleyman’ın sarayındadır. Süleyman bu adamı biraz daha
denemek, Kitabı iyi bildiğinden emin olmak ister (27:40) ve şöyle der: “Tahtını tanınmaz hale getirin. Bakalım tanıyacak mı, yoksa tanımayacaklardan mı olacak?”
(27:41). Asaf, tahtı inceleyerek etrafında dolaşır ve sonrasında çekilmek için izin ister. Kendisine itaatsizlik etmediği için memnun olan Süleyman, isteğini kabul eder.
Belkıs geldiğinde saraya buyur edilir. İşte en belirgin şekliyle orada ilk kez mecazı
deneyimler. Sarayın cam kaplı yerlerini havuz zanneden Belkıs eteklerini toplar.
Süleyman hemen ona hatasını belirtir. Belkıs, “Ey Rabbim! Şüphesiz ben nefsime
zulmetmiştim. Şimdi ise Süleyman ile birlikte alemlerin Rabbi olan Tanrı’ya teslim
oldum” der. Saraya alınır ve kendisine taht gösterilir. Tahtın çevresinde, Asaf’ın izlediği yolu izleyerek onu dikkatle inceler. “Sanki (ka’annahu) benim tahtım”
(27:42), diye cevap verir. Süleyman da şöyle der: “Fakat zaten daha önce bize bilgi
verilmişti ve biz teslimiyet göstermiştik” (27:42). Bunu söyleyerek Süleyman, kendisinden sonra da olsa, Saba Melikesi’ne önceden bilgi verilmiş olduğunu kabul ettiğini ima eder. Şiirsel işlevin birleşimden çok şeçimi yeğlediğini göz önünde bulundurursak (Roman Jakobson),47 böylesine atomistik bir evrende, kendimiz olmadığımız fakat kendimizin mecazı olduğumuz, temel bir şiirsel yaklaşım vardır: ka’annana. Dolayısıyla bu atomist aranedenci bakış açısının, İslamiyet öncesi dönemde şiiri
yüceltmiş bir milletten gelen Arap Müslüman ilahiyatçılar arasında yaygın olması
doğaldır. Sayat Nova’dan itibaren, aynı figürün sahne atlamalarını içeren atomist
aranedenci dünyasıyla Paradjanov’un sineması, sinemada mecaz ve benzetmenin
başlıca örneklemelerinden biridir. Paradjanov’un filmleri, bir terimin yerine başka
bir terim değil, yine kendisi kullanıldığından, sinematik nesir şiirlerdir. Şair Sayat
Nova’nın, film Sayat Nova’da yer alan şiirleri yazarken ikameye çok sık yer verdiği
rahatlıkla söylenebilir; ancak Paradjanov’un şiirsel filminde, izleyici sahne atlamalarında şairin ikamesini rahatlıkla görebilir. Sayat Nova, İncil’den şu sözlerin abartıyla okunmasıyla başlar: “Tanrı ‘İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım...’ dedi” (Yaratılış 1:26). Hangisi daha temel, daha belirleyicidir: İnsanın Tanrı tarafından yaratıldığı mı, yoksa Tanrı’nın suretinde olduğu mu? Tanrı’nın suretinde olduğu durumda, insanoğlu var olmaktan çok benzerlikle tanımlanır, kendisi
olmakla nitelendirilmektense kendisi gibi olmakla nitelendirilmiş olur. Dolayısyla,
Yaratılış’ta bir noktada benzerliğin yaratma ve var olmanın önüne geçmesi belirtiseldir: “Tanrı insanı kendi suretinde yarattı” (Yaratılış 1:27). Mecaz genellikle ontolojiye dayanır, ondan kaynaklanır (acınası bir metafor); fakat Paradjanov’da mecaz ontolojiden önce gelir, daha temeldir. Paradjanov’un sineması iki anlamda görüntü sinemasıdır: Görüntüler büyüleyicidir; ama esas önemlisi, gösterdiği dünya
kendi görüntüsünde ve Tanrı’nın görüntüsünde, görüntüdeki varlıklar Tanrı’nın
benzerliğinde, kendi suretlerindedirler. İnsanoğlunun görevi kendisi olmak değil
—İslam’da hiçtir-, kendi sureti içinde olduğunun farkına varmaktır, yani yenilenen
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yaradılışın farkında olmaktır. Sahne atlamalarında insan kendi suretindedir. Hiçbir
sinema, yerine koyulamaz olana48 değil, yerine koyulabilenin tekliğine49 bu denli
büyük bir şevkle yaklaşmamıştır. Böylesine bir evrende son derece benzer ancak
özdeş olmayan bir şey, Capgras sendromunda, hortlaklaşmada ve ani kapanış zorlamalarında olduğu gibi endişeli bir durum ortaya çıkarmaz. Paradjanov’un Aşık
Garip filminde, yolculuğunun başında rakibi Aşık’ı kandırarak, nehri geçerken giysilerini kendisine emanet etmesini söyler ve giysilerle kasabaya geri döner, Aşık’ın
boğulmuş olduğunu ilan ederek kanıt olarak da giysilerini gösterir. Tarkovsky’nin
(Solaris ve başka birçok filmin yönetmeni) anısına ithaf edilmiş olan bu filmde,
Aşık Garip’in dünyası, melankolik olabileceği gibi, bu halle bir yakınlık da taşır.
Çünkü böyle bir dünyada ölüm hali kesin bir son değil, anlık olarak kişiyle ilişkilendirilmiş bir olaydır; ve devamlılığını sürdürecekse Tanrı tarafından anbean tekrar
yaratılması gerekir (Eş‘arì’lerin görüşü). İnsan melankolikken, böylesine bir dünyada özdeş olana ihtiyaç duymaz, çok benzer olanı tümüyle kabul etmeye hazırdır!
Melankoliye düşen Aşık’ın sevgilisini ve inandırıcı ölüm haberini alınca kör olan
annesini iyileştirecek olan nedir? Aşık’ın dönüşü değil, Aşık’ın benzerinin dönüşüdür. Paradjanov’un Aşık Garip’te yarattığı dünya atomistik olmasaydı, Aşık’ın ölümle damgalanmış olduğuna dair göreceğim herhangi bir semptomatik belirti beni şaşırtır, hatta biraz hayal kırıklığına uğratırdı: Onu da bir kenara bırakırsak, en azından sinema ve sanatta sahte ölüm, ya da ölüme dair yalan haber, genellikle ölmeden önce ölmenin göstergesidir. Seyirci, Aşık’ın yolculuğunun başında nehirde boğulmadığını bilir, ancak dönüşünden önce, annesi ve sevgilisinin de bilmediği bir
olay olmuş, savaşçı sultan Aziz’in sarayında başı kesilmiştir. Ölüm olayı artık Tanrı
tarafından yaratılmaktan çıkınca, Aşık artık ölü değildir; geri döndüğünde, ölüm
damgası taşıyan biri olarak dönmez, hortlak olarak döner. Aşık geri döndüğünde,
annesi ve sevgilisi onu sorgulamadan kabul ederler ve doğal olarak Aşık’ı taklit
eden bir sahtekar olduğunu fark etmezler.
Paul Virilio’nun teorik yazıları ve Stan Brakhage, Robert Breer, Peter Kubelka, Nam
June Paik, Paul Sharits gibi kişilerin çalışmaları, telekomünikasyon, canlı yayın ve
medya alanında günümüzde kullanılan hıza boyun eğmememiz için gerekli araçları
Batı’ya sağlamıştır, çünkü MTV ve benzeri kanallarda kullanılan pek çok hız tekniği,
avangard filmci ve videoculardan alınma tekniklerdir. Bu filmcilerin ve videocuların işleri Arap ya da Müslüman dünyasında neredeyse hiç gösterilmez, ve dünyanın
o yöresinde buna benzer işlerin yapıldığı yerel bir gelenek de yoktur. Dolayısyla
Arap ve Müslüman toplumlar benzeri gereçleri acilen bulmaz ya da geliştirmezlerse, iki kötü sonuçla karşı karşıya kalacaklardır: Bu aşırı hızın teorik reddi ve beraberinde getirdiği tıkanma;50 veya taklitçi ve ikinci düzey saçmasapan işler üretmek. Bu
sonuçlar gerçekleşmeye başladılar bile. Bunu düzeltebilmek için, Araplar ve Müslümanlar, zamansal atomikliği görsel mercek altına tutarak, bu çılgın hızı kendileri
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incelemeye almak zorundadırlar. Dolayısıyla Irak, Lübnan, Filistin, Bosna ve Afganistan’da hâlâ planlı bir saldırı altında oldukları bu felaket dönemde dahi bazı Müslüman ve Arap filmcilerin, temelde, ontolojik olarak, en azından ikincil nedenlerden dolayı nedensellik dışında olan bu türden bir sinema yapmak için çalışmaları
gerekir. Paradjanov’un görünürdeki statik Sayat Nova’sı (ve ondan sonraki uzun
metraj filmleri), geniş kamera hareketleriyle daha önceki hareketli filmi Unutulmuş
Ataların Gölgeleri’nden çok da uzaklaşmamakla birlikte, bu filmi daha basit bir düzeye düşürür. Daha sonraki filmlerindeki aralıksız belirme—kaybolma—tekrar belirmeler gören birisi için Unutulmuş Ataların Gölgeleri’ndeki kameranın aşırı hareketi dahi sakin gelir. Atomik zamanın varlığı, farklı yeniden yaratmalar arasında zaman aralığı olmasa dahi, her süreyi kendi zaman-atlamas›na dönüştürerek teknik
olarak aynı süreyi geçirmekle birlikte, daha hızlandırır. Paradjanov’un Sayat Nova’sı
ya da Suram Kalesi Efsanesi’yle karşılaştırıldığında MTV’nin en çılgın videoları dahi
ne kadar da yavaş görünür!
İslami inançlarına geri dönen birçok Mısırlı aktris, 1990’ların başında tekrar çarşafa
girdiler. Özellikle Mısır film sanayiinde çalışan aktrislerden fazla bir şey beklemek
ya da istemek zaten mümkün değildir. Ancak, çalıştıkları sanat dalını bir araç olarak inceleme geleneğinden gelmeseler de, filmcilerden daha fazlasını beklemek ve
istemek gerekir: Ortodoks İslam’daki en belirgin zamansal özellik olan atomizmi
dikkate alarak bu incelemeyi yapabilirler, hatta yapmalıydılar. Bu atomiklik İslam’da bulunan tek zamansallık mıdır? Değildir: Yunan felsefesine en yakın Müslüman filozoflar için (falâsifa) zaman süreklidir; İsmailciler için zaman döngüseldir…
Bu düşünce, temel sinematografik tekniğe en yakın olandır. Sinema, varlıkların
kaybolması—belirmesi, ve farklı hareketsiz film kareleri arasında nedensellik olmamasından dolayı temel sinematografik araç olarak işlev gördüğünden, Eş‘ari’lerin
dünya görüşünü uygun şekilde yansıtabilen ilk ortamdır. Paradjanov’un filmleri,
Sayat Nova’dan itibaren sinematik resme teslim olmayı bırakmış, aralıksız belirme—kaybolmaya maruz bırakıldıklarından, filmi sinemaya yakın öykü-içi bir dünya
etrafında döndürmüşlerdir. Sinemanın Eş‘ari’lerin dünya görüşünü uygun şekilde
yansıtabilen ilk araç olmasının başka bir nedeni de, herhangi bir atom ve dolayısıyla her cisim bir bölünmez zaman biriminde ancak tek bir bölünmez alan birimi boyunca ilerleyebileceğinden, kelam alimleri (mutakallimîn) hareketin hızlı ya da yavaş diye ayrılmasını reddetmişlerdir. Onlara göre yavaşlık, görünürde hareket eden
cismin ardıl anlar boyunca aynı bölünmez mekansal birimde yeniden yaratılmasının sonucudur—bir çeşit üst üste çekim gibi; öyle ki, cismin aynı bölünmez mekansal birimde yeniden yaratılması ne denli sık olursa, o denli yavaş olduğu görülecektir; ne kadar seyrek olursa cismin o kadar hızlı olduğu görülecektir. Bu iddiadaki
benim İslami (Eş‘arì) yorumum şöyle—tırısta bir atın dört ayağı da aynı anda yerden kalksa—Muybridge’in Sacramento, California’daki yarış alanında Mayıs
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1872’de kamerasını kurarken, iplerin ve diyagramların arkasında olan buydu: İleride zengin olacak olan bir Müslüman müşteri, bazı noktalarda atın koşusunun aynı
aşamaların/karelerin tekrarlandığı görüşünü kanıtlaması için birini görevlendirir böyle bir iddianın şu anda elimizde olan gereçlerden çok daha fazlasına ihtiyacı
vardır. Müslüman filmcilerin çok az sayıda fantastik film yapmış olmaları ve Arap
ve İslam dünyasında fantastik filmlerin nadiren gösterilmesi bir şanssızlıktır. Çünkü
hareketin hem atomistik hem de hareket eden şey açısından bir olay olması, ve baskı tekniğine -yani bazı karelerin tekrar edilmesine- bağlı olarak, ya daha yavaş ya
da daha hızlı olmasından dolayı, fantastik filmler gerçekten de kelâm’ın görüşüne
en yakın olanlardır. Paradjanov’un bazı filmleri hariç, İslam sinematografisi, görüntülerinde arabeskin, hattatlığın, mimarinin geçidini yapmakla yetinen, ve dolayısıyla İslam’a yalnızca konu ve içerik olarak değinebilen, İslami tema ve figürleri51 işleyen sayısız film ve televizyon programında değil, bugüne kadar yalnızca İslam’ın
zamansal atomikliğinde bulunmaktadır. İstisnanın olduğu bir durum da vardır: film
zamanda geriye gidip peygamberlerden birini, özellikle de Muhammed’i (Akkâd’ın
Mesaj filmi); ilk dört halifeyi (Salâh Abû Sayf’ın al-Hâdisiyya filmi); ya da imamları
göstereceği yerlerde, filmcinin, herşeye görsellik verilen bir ortamda görüntü verilmesi yasak olan bu kişilikleri nasıl temsil edeceğini çözmesi gerekmektedir. Al-Azhar Üniversitesi, Yusuf Şahin’in, daha sonra Muhacir filmi olacak olan ilk senaryosuna itiraz etti. Revize edilmiş haliyle filme çekilip Mısır’da gösterime sokulduğunda, filmin ana karakteri görsel olarak Yusuf peygambere dayandırılıp onu temsil ettiği için, Şahin mahkemeye verildi. Şahin itiraz edip mahkemeyi kazanınca, film daha sonra tekrar gösterime sokuldu.52 Sanki iş sinemaya geldiğinde İslami estetiğin
tek konusu peygamberin, dört halifenin ve imamların temsiliymiş gibi! Atomik zamansallık unutuluyor mu? Belirgin Müslüman kişilikler ve olaylar çerçevesinde kurulu üç epik filmde, Şahin’in Saladin, Abû Sayf’ın Al-Hâdisiyya, ve Akkâd’ın Mesaj
filmlerinde, Paradjanov’un tek bir filmindeki ardarda üç sahne atlamasında görüldüğünden çok daha az İslamiyet yer almaktadır.53
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NOTLAR
1 “bu arada: dikkate alınacak yeni bir konuyu ortaya koymak için kullanılır… : Sanırım konuşacağımız her şeyi konuştuk—bu arada, saat kaç?” (Cambridge Advanced Learner’s Dictionary).
2 “O durumda, kitlesel bir tekno-kültür olarak bu tekno-bilim, aracı haline gelir; ancak geçmişteki
gibi tarihe ivme veren bir aracı değil, baş döndürücü gerçekliğe ivme kazandıran bir aracıdır.” (Paul
Virilio, The Information Bomb, çeviri: Chris Turner [London; New York: Verso, 2005], 3).
3 Düşünceyi kışkırtan düşünür olarak şiirsel düşünür üzerine, kitabım Undeserving Lebanon’da yer
alan 22. dipnota bakınız (Çıkacak kitaplar, 2007; PDF dosyası olarak indirilebilir http://www.jalaltoufic.com/publications.htm).
4 Bakınız zamansız işbirliği üzerine yazdığım kitabım Distracted, 2. baskı (Berkeley, CA: Tuumba
Press, 2003), 32-42.
5 Bakınız Catherine Bousquet’in Macroscopies 6, s. 45’deki yazısı ve bibliyografyası. “Yunanca’da sürpriz anlamına gelen epilepsinin bir değil birçok şekli vardır, dolayısıyla grand mal nöbetlerinden petit
mal nöbetlerine uzanan epilepsilerden bahsetmek gerekir. Nörolojik bakış açısından aslında bütün
epilepsi nöbetleri bir nöron popülasyonunun hiper-senkronize deşarjından kaynaklanır… Epilepsinin klinik olarak ortaya çıkma şekli yıllar içinde çok az değişim göstermiştir. Fakat fark şu ki artık
epileptik nöbeti epilepsinin kendisinden ayırarak, daha çok kronik nöbetler için kullanıyoruz.
6 Latincede oradan oraya koşmak anlamına gelen discurrere kelimesinden gelir—piknoleptikteki
aceleciliği ve normal zihinsel işlevlerin aksamasını çok iyi yansıtan bir terimdir.
7 “İsteri ve epilepsi, özellikle kadınsı hastalıklardır… Hassas, duygusal kadınlar çok roman okurlar,
koketlik oyunlarında uzmandırlar…” (Regnard).
8 Bakınız Benoît Mandelbrot. Les Objets Fractals (Fractal Objects) (Paris: Flammarion, 1975). Desenle devingen arasındaki sürekli yenilenen ilişki sayesinde Batı geometrisi farklı anlatımların düzenlemesine gidebilirdi: “Doğrulamak için karmaşık bir cismin, örneğin 1 mm genişliğinde ipliklerden yapılma 10 cm çapındaki bir makaranın potansiyel olarak birçok belirgin fiziksel boyutlar…”
9 Bakınız bibliografi ve bio-filmografi, Geroges Sadol, Georges Méliès (Paris: Seghers, 1961).
10 E.J. Marey, 1830-1904. 1977 yılında Georges Pompidou Merkezi, Paris’deki monografiden alıntı.
Marey’i tanıyan Bergson, “Normal bilincimizin mekanizması, sinematik bir yapıya sahiptir,” der.
11 Bakınız Shmuel Trigano, “Midbar, Chemama.” Traverses 19 (June 1980). Ayrıca bakınız Paul
Virilio. L’Insécurité du territoire (The Insecurity of Territory) (Paris: Stock, 1975). “Devlet her zaman
mahkemedir, kent (Urstaat)…”
12 Bakınız Jean Duvignaud, Le jeu du jeu (The Game of the Game) (Paris: Balland, 1980).
13 Bernstein’ın şakasındaki gibi: “Sezgiler hız yapan zekadır!” Akla çeşitli etnolojik tanımlar gelebilir: ruh, mana, potansiyel madde, nefes ve enerji vs.
14 Hızın, çocukluğun, kaderin üstesinden gelen gücün temel unsurları burada zaten toplanmıştır. Pek
çok Anglo-Sakson’da olduğu gibi, Orson Welles’de de ana temalardan biri kaybolmanın varlığıdır.
15 James Phelan, Howard Hughes (Montréal: Alain Stanké International Editions, 1977).
16 Bakınız Paul Virilio, L’Insécurité du territoire, 171. “Kimsenin olmadığı insanlık bölgesi, hiçbir
şeyin gelişimine yer vermez…”
17 G. E. R. Lloyd, Magic, Reason and Experience (Oxford: Cambridge University Press, 1979). Ayrıca
bakınız: Early Greek Science: Thales to Aristotle (Londra, Chatto & Windus, 1970); ilk Les débuts de la
science grecque: De Thales à Aristote (Paris: Éditions Maspero, 1974) olarak basılmıştır.
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18 Metodik bir düşünür olan Marey’in ustası Claude Bernard, bilimsel çalışmanın sırasını şöyle belirler: önce his, sonra akıl yürütme ve deneyim. Bakınız Introduction à l’étude de la médecine experimentale (Paris: 1865).
19 Bakınız Mario Perniola, “Logique de la séduction” (The Logic of Seduction), Traverses 18 (Şubat
1980).
20 Herzog’un Nosferatu’sunda ve Coppola’nın çektiği Bram Stoker’ın Drakula’sında, Harker’ın kalenin girişinde hipnoz altında oluşu, kapının kendiliğinden açılmasıyla ima edilir (cisimlerin kendiliğinden hareket etmesi hipnozda görülen bir olgudur, örneğin transa girmiş olan kişinin elinin, kontrolü dışında, hipnoza sokan kişinin talimatıyla havalanması gibi). Vampir, misafirini nadiren gözlerinin içine bakarak transa sokar. Misafirin transa geçişine daha çok, vampirin aynada görünmemesi
ya da onun donmasıyla cisimlerin kendi kendilerine hareket etmeleri (kapı, gemi vs.) sebep olur.
Coppola’nın filminde kapının Harker’a kendiliğinden açılması, ya o noktada zaten hipnotize olmuş
olduğunun, ya da kapının onu hipnotize ettiğinin göstergesidir: Vampirin donmasından dolayı otomatik olarak açılıp kapanan kapı karşısında vampirin misafirinin dirençsizliği, bir aksiyonun parçası
olmaktan çok, vampirin niyet ve iradesinin göstergesidir: Ziyaretçi transa sokulmuştur.
21 Daha fazla örnek için Dante’nin Inferno’suna bakınız. Kanto I’de şöyle yazar: “Ormana nasıl olup
da girdiğimi bilemeyeceğim, / tam doğru yoldan saptığım noktada, / çok uykum gelmişti.” (Dante
Alighieri, Inferno, Kanto I: 10-12, İng. çeviri: Allen Mandelbaum). Kanto III ile Kanto IV arasındaki
geçiş, ve dolayısıyla Ante-Inferno ve Birinci Halka, veya Limbo arasındaki geçiş benzer şekilde meydana gelir. Kanto III, “Islak topraktan bir rüzgar yükseldi / kankırmızısı ışık saçan bir rüzgar, / bütün
algılarımı donduran bir rüzgar; / ve üzerine uyku çöken bir adam gibi düştüm” ile sona erer; Kanto
IV ise şöyle başlar: “[Dante’nin İlk Halka’ya, veya Limbo’ya uyanışı]… Kafamın içindeki derin uyku /
muazzam bir gök gürlemesiyle dağıldı, / öyle ki zorla uyandırılmışçasına kalktım; / Dimdik durarak
dinlenmiş gözlerimi / bir sağa bir sola çevirdim ve dikkatle gözlerimi dikerek / beni kuşatan bu yerin ne olduğunu anlamaya çalıştım.” Benzer şekilde, Kanto V de şöyle biter: “Ve ruhlardan biri bana
bunları söylerken / diğeri ağladı, duyduğum acıma hissiyle / ölümle tanışırcasına bayıldım. / Ve
sonra bir ceset gibi yığıldım”; ve Kanto VI, “Kendime geldiğimde—bilincim kapanmıştı zira / bu iki
ruhun ağıtını duyan / üzüntü zihnimi allak bullak etmişti- / Artık yeni ıstıraplar, yeni muzdaripler
görüyorum.”
22 Aforistik bir yazar olarak beni ölüme ilk çeken şey bu oldu büyük olasılıkla: Girişlerin olmadığı
kusursuz bir dünya oluşu.
23 Matthew Edlund, Psychological Time and Mental Illness (New York: Gardner Press, 1987), s. 81.
24 İstisnalar: İlkel sinema, Hitchcock’un Ölüm Kararı (1948) filmi, Warhol’un filmlerinin çoğu…
25 Walter Benjamin, Illumunations, hazırlayan ve önsöz Hannah Arendt, İng. çev. Harry Zohn (New
York: Schocken Books, 1969), s. 238.
26 Tuvalin düzlemselliği (Jasper Johns’un resmettiği hedef tahtaları ve bayraklar), kaidenin biçimi
ve pigmentin niteliklerine yapılan Modernist yapıda olduğu gibi.
27 Alain Robbe-Grillet, For a New Novel: Essays on Fiction, İng. çev. Richard Howard (Evanston, Ill.:
Northwestern University Press, 1989), ss. 152-3.
28 A.y., s. 152.
29 Margiad Evans [pseud.], A Ray of Darkness (New York: Roy Publishers, 1953).
30 André Bazin, What is Cinema? vol. I, İng. çev. Hugh Gray (Berkeley: University of California
Press, 1967), s. 97.
31 İster tarz olarak olsun ister temasında yer almak koşuluyla olsun, devamsızlık benim çalışmaları-
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mın tümünde görülmektedir. Distracted’da boşluklarla ayrılmış olan aforizmalar vardır. (Vampirler):
Filmdeki Hortlaklar Üzerine Tedirgin Edici Bir Metin’de, hortlakların (kuantum) tünellemesi ve ışınlanma, ve bunların yarattığı “mantık dışı” yan etkilerde; elle tutulur bir engel olmamasına rağmen
hareketsizlik (“Bir insanın görünür bariyerlerin içinden geçtiği [ya da bariyerleri aştığı] tünelleme
veya ışınlanmanın bedeli, her yerde görünmeyen engellerin çıkması, bunun sonucunda da fark edilir
bir bariyer olmamasına rağmen hareketsizliğin meydana gelmesidir. Bu bariyerlerin çoğu, hareket
ettirilmemeleri için aslında hiçbir neden olmayan, kişiyi transa sokmuş olan, motor becerilerini kullanamaz hale getiren cisimlerdir”); alabora etmelerde; labirentin zaman-mekan bölümlerinde
dalg›lar hep vardır. Over-Sensitivity’de ani kapanış zorlamalarında ve dansın eşiğin diğer tarafına
geçtiği boş zaman-mekanda vardır. Ve burada, İslam’ın atomistik zamansallığında yer alır.
32 Eş‘arì atomizminde atomlar, Tanrı tarafından onlara verilen kalıcılık (bekâ’) hali bir andan fazla
olmadığı için, tekrar hiçliğe dönerler.
33 Sürekliliğin filozofu Bergson içinse, en temel birim, görüntü-cismi, herhangi bir şeye arkasını
dönmez, “diğer tüm görüntüler üzerindeki noktalarıyla kendi noktalarının tümü üzerinden” hareket
eder, ve dolayısıyla “kısaca, yalnızca her yöne giden, değişikliklerin evrenin büyüklüğünden dolayı
çoğaldığı, geçilecek bir yoldur” (Matter and Memory); özel efekt olarak yatay harekete izin vermeyen ortaya çıkma-yok olma-ortaya çıkmada, atom yatay harekete arkasını dönmüş, hiçliğe/Varlığa
bakıyordur.
34 Hesap görmeyi Hesap Gününde (dışsal anlamda) Tanrı’ya bırakmaktansa, böylesine sembolik bir
hesabı kendileri görmek isteme küstahlığında bulunan lanetli varlıklardır.
35 İncil’de, ruhu ele geçirilmiş olanları iyileştiren ve ölüleri dirilten İsa’nın bir hayaletle karşılaşıp,
ona ya tekrar dirilmesini ya da Hesap Gününe kadar ölü kalmasını emrettiği bir olay neden yoktur?
36 Kuantum fiziğine göre, zamanın bölünmezliğinin birimine Planck sabitiyle ulaşılır:
(Gh/c5)1/2 = 5.391 24(27) x 10-44 s.
37 Yapım sürecinde Paradjanov oyuncuların, görüntü gibi başka nedenlerden dolayı, zaten belli bir
noktaya yerleştirmiş olduğu kameraya bakmasını ister.
38 Çekingenliğim, dolayısıyla da başkalarıyla göz göze gelmekten kaçınmam, hortlaklıktaki yön değiştirme, atomizmdeki konuştuğu kişiden bakışlarını hiçliğe/Varlığa çevirme gibi, bakışın uyumsuz
olduğu durumları araştırma eğilimime katkıda bulunmuş mudur?
39 Dans, müzik ve tasarımın ayrı ve bağımsız olması, ama aynı zamanda farklı dansçıların veya dans
gruplarının dans ifadelerinin de ayrı ve bağımsız olması, Cage ve Cunningham’ın ortak çalışmasında
genelde dansın organik sanatsal unsurları olarak görülebilecek unsurların ayrı ve bağımsız olması;
ayrıca, birçok başka avangard film ve tiyatro sanatçısının eserlerinde sözcüklerle görüntülerin birbirinden ayrı ve bağımsız olması. Örneğin Robert Wilson’ın tiyatroda sahneye koyduğu Hamlet Makinesi ve Duras’nın filmi Agatha’ya atomistik, özellikle de aranedenci bakış açısıyla bakmak -vücutların
ve atomların başına gelen olayların birbirine bağlı olmamasından dolayı- çok olasıdır, bu yüzden de
Eş‘arì, hatta genel anlamıyla kelam alimlerinin (mutakallimîn) anlayışına yakın olan biri için anlaşılır olması beklenir.
40 Madem öyle Jalal, eğer bu zamansallıkla ve bu bağlama tarzıyla ilişkilendirilen aranedencilik ve
bu bağlama tarzının bir gelenek, alışkanlık uğruna sonunda bir yapıyı reddetmesi yansıtma özelliğine yabancıysa, biz Müslüman filmciler, bizim ortamımızla ancak temel gereç anlamında bağlantısı
bulunan bu zamansallık ve bağlantı tarzını neden deneyip araştıralım ki?
41 Düz çizgili ve köşeli şekilleri ve göze çarpıcılığıyla epigrafik süslemede on ikinci yüzyıla kadar
kullanılan tek hat olan Kûfi hattı, kıvrımlı Nesih hattı, özellikle de belli başlıklar dışında on birinci ve
on ikinci yüzyıllarda Kûfi hattının yerini tamamen alan Sülüs hattı, Müslüman sanatçıların farklı stil
ve ortamların değişik özellik ve niteliklerine bir anlamda oldukça duyarlı olduklarını gösterir. An-
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cak, en çok da sanatçıların duyarlı olduğu bu farklı materyallerin ayrımı, varlıkların gerçek kişilik ve
niteliklerinin olmadığı yönündeki daha temel görüşe yer vermek zorunda kaldı.
42 T. E. Lawrence, Seven Pillars of Wisdom, Angus Calder’in önsözüyle (London: Wordsworth Editions, 1997), ss. 22-23.
43 Olayların Türkiye’de geçtiği Robbe-Grillet’nin Ölümsüz Kadın filminde, hiçlikten gelen iki belirme
arasında çağrıştırma vardır: Biri Lale’nin belirlenmiş ani kapanışında, diğeri de arabesklerle ima edilen.
44 François Cheng, Empty and Full: The Language of Chinese Painting, İng. çev. Michael H. Kohn
(Boston: Shambhala, 1994), ss. 76-77.
45 Kuran 27:88: “Dağları görürsün de, onları donmuş sanırsın; oysa onlar bulutların sürüklenmesi
gibi sürüklenirler.”
46 Yoksa aslında Kadir miydi, ya da Asaf bin Belhi şeklini almış olan melek Cebrail mi?
47 Roman Jakobson, Language in Literature, ed. Krystyna Pomorska ve Stephen Rudy (Cambridge:
Harvard University Press, 1987), s. 71.
48 Şöyle demek mümkün müdür: Özgün olan ancak kendi tarafından yerine koyulabilendir? Daha
ileri gitmek gerekir: Kendi tarafından dahi yerine koyulamayan şey özgün, ve dolayısıyla eşsizdir.
49 Kendi olan, kendi dışındaki şeylerle, kendi dışında kendiyle ilgili metaforlarla ilişkilendirilmeyi
göze alabilir; fakat ontolojik olarak kendi olmayıp kendi suretinde olan, böyle ilişkilendirmeleri göze
alamaz, çünkü tekilliği, varlıksal bağlantısının öncelikle kendinde başlamasını içerir.
50 Orta Doğu’nun en muhteşem filmlerinden olan Sohrab Şahid Saless’in Still Life (1974;
Tabiat-e bijan [Cansız Tabiat]) filmi ile Paradjanov’un Sayat Nova’sı gibi yavaşlamayı durmaya kadar getiren deneysel filmleri, aşırı hızın reddiyle ilgili böylesine kısır bir tanıma kesinlikle dahil etmiyorum.
51 1929’da, Japon sinemasıyla ilgili bir broşürün sonsözünde Japon sinemasının henüz var olmadığını iddia eden Eisenstein, Japon sinematografisinin Japon uzun metraj film piyasasında değil, montajın yaygın olduğu Japon kültürünün diğer yerlerinde aranması gerektiğini öne sürdü.
52 Mısır’ın bu dejenere döneminde, belli çevrelerdeki kızgınlığın sadece peygamberin temsilinin yasaklanmasının suç oluşturması konusuna yönelip, eski Mısır’da kadınların zayıf ve aptal olarak gösterilmesine ses çıkarılmaması şaşırtıcıdır.
53 İster Transkafkasya’da Azerbaycan ve Ermenistan arasında olsun, ister başka yerlerde, dini-etnik
iç savaşların yer aldığı bu bağnaz devrede, Tiflis, Gürcistan’da doğmuş olan ve Azeri filmciler dahil,
Müslüman filmcilere anlamlı gelen filmler yaratmış olan Paradjanov gibi bir örneğin olması, son derece faydalı ve etkileyicidir.
*Çevirmenin notu: Kitapta sıklıkla tekrarlayacak olan “grand mal nöbetleri” epilepsi hastalarındaki
büyük nöbetleri, “pettit mal nöbetleri” de küçük ve kısa süreli nöbetleri imler.
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KATKIDA BULUNANLAR
William C. Chittick 1974 yılında Tahran Üniversitesi’nden Fars Edebiyatı doktorasını aldı. Stony Brook Üniversitesi’nde Karşılaştırmalı Araştırmalar Bölümü’nde profesördür. Eserleri şunlardır: The Sufi Path of Knowledge: Ibn al-‘Arabì’s Metaphysics of
Imagination (State University of New York Press, 1989); Imaginal Worlds: Ibn al‘Arabì and the Problem of Religious Diversity (SUNY Press, 1994); The Self-Disclosure
of God: Principles of Ibn al-‘Arabì’s Cosmology (SUNY Press, 1998); Sufism: A Short Introduction (Oneworld, 2000); The Heart of Islamic Philosophy: The Quest for SelfKnowledge in the Teachings of Afdal al-Dìn Kåshånì (Oxford University Press, 2001);
ve Ibn al-‘Arabì: Heir to the Prophets (Oneworld, 2005).
Jalal Toufic bir düşünür, yazar ve sanatçıdır. Distracted (1991; 2nd ed., 2003);
(Vampires): An Uneasy Essay on the Undead in Film (1993; 2nd ed., 2003); Over-Sensitivity (1996); Forthcoming (2000); Undying Love, or Love Dies (2002); Two or Three
Things I’m Dying to Tell You (2005); ‘Âshûrâ’: This Blood Spilled in My Veins (2005)
ve Undeserving Lebanon (2007) kitaplarının yazarıdır. Video ve karışık medya çalışmaları Artists Space; ICA; Centre Pompidou; Witte de With; Fundació Antoni Tàpies;
ZKM; Kunsthalle Fridericianum gibi mekanlarda ve 16. International Documentary
Filmfestival Amsterdam’da (IDFA) “Focus Jalal Toufic” programında gösterilmiştir.
Kaliforniya Üniversitesi Berkeley, Kaliforniya Sanat Enstitüsü, Güney Kaliforniya
Üniversitesi, ve Rijksakademie’de öğretim üyeliği yapmış olan Toufic, şu anda İstanbul’da Kadir Has Üniversitesi’nde ders vermektedir.
http://www.jalaltoufic.com
Bir düşünür, özellikle de bir dromoloji düşünürü olan Paul Virilio, Ecole Spéciale
d’Architecture’de uzun yıllar profesör olarak ders verdi. 1973 yılından beri Editions
Galilée’de Espace Critique koleksiyonunun editörüdür. Eserleri arasında Speed and
Politics: An Essay on Dromology (Columbia University Press, 1986); The Aesthetics of
Disappearance (Semiotext(e), 1991); The Lost Dimension (Semiotext(e), 1991); The
Vision Machine (Indiana University Press; British Film Institute, 1994); The Art of the
Motor (University of Minnesota Press, 1995); Polar Inertia (SAGE, 1999); The Information Bomb (Verso, 2000); Desert Screen: War at the Speed of Light (Continuum,
2002); Ground Zero (Verso, 2002); Unknown Quantity (Thames & Hudson; Fondation Cartier pour l’art contemporain, 2003); Art and Fear (Continuum, 2003); The Accident of Art (Sylvère Lotringer ile; Semiotext(e), 2005) ve Pure War: Twenty-Five Years Later (Sylvère Lotringer ile; Semiotext(e), 2008) yer alır.
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