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Facs of Life, bir Deleuze belgeseli... Ancak son yıllarda Derrida ve Zizek 
‘üzerine’ yapılan belgesellerden farklı olarak, felsefecinin imgesini değil felsefesini 
filme aktarmaya çalışıyor. Sinemanın sınırlarını zorlayan bu deneysel belgeselin 
yönetmenleri Silvia Maglioni ve Graeme Thomson’la görüştük.

Facs of Life hem biçim hem içerik olarak 
sıradışı bir yapım. Bu filmin ardındaki 
fikir nasıl oluştu? 
Filmin düşünsel boyutu, Deleuze’ün 
Spinoza’dan esinle, ‘karşılaşmalar’ (ren-
contre) ve ‘duygulanım’ (affect) üzerine söy-
ledikleri etrafında şekillenmeye başladı. 
Deleuze’e göre ‘iyi’ bir karşılaşma, eylem gü-
cünüzü artırandır. İtalya’da bir gece, televiz-
yonda bir sinema programında Deleuze’ün 
1975-76 yıllarında üniversitede verdiği ders-
lerin video kayıtları yayınlandığında, işte bu 
bizim için ‘iyi’ bir karşılaşmaydı. Bu karşı-
laşmada bizi içine çeken şey, kayıtları sü-
rekli ve tekrar tekrar izleme isteği ve edi-
miydi. Adeta bir ‘henüz çekilmemiş filmler 
tarihi’ni kendinde toplayan resimler bütü-
nüydü bu videolar: koca bir salonu dolduran 
flu yüzler, Deleuze’ün sesinden büyülenmiş 
bir çeşit hipnoz halindeki insanlar! Görün-
tülerin ritmi, duraklama anları, kaçışları ve 
tereddütleri... Yüzlerde ve bedenlerde gezi-
nen duygulanım... Bir noktada, bu yüzler-
den bazılarını bulup onlarla tanışmak, on-
ları, aslında bir parçası olduklarını henüz 
bilmedikleri bir kurgunun içine yerleştirmek 
istedik. Bu arkeolojik bir çaba değildi. Öte 
yandan, bizler de bu kurgunun ‘ima edilen’ 
birer parçasıydık. Polisiye filmlerde, uyurken 
gelen telefon sahnesi gibiydi biraz; uzamsal-
mekânsal bir düzlemde beklenmeyen ‘çağrı’ 
ile birbirini tamamlayan kişiler durumu. 

Facs of Life, “arşiv” kavramından hare-
ketle kayıt altına almak ve ‘yakalamak’ 
(capture) üzerine düşünüyor: zamanı ya-
kalamak, sesi yakalamak, bir imgeyi ya-
kalamak, bir ruhu, belki de Deleuze’ün 
ruhunu yakalamak… Film bu sorunu, bi-
çim ve içerik olarak nasıl ele alıyor? 
Film üzerine çalışırken bir kavram ortaya 
çıktı: ‘inarchivé’ (yarım kalmış, tamamlan-
mamış, veya arşivlenemeyen). Kavram, hem 
kayıt altına almayı yani yakalamayı hem de 
kayıp giden, kaybolan, yakalanamayanı bir 
araya getiriyor. Her resimde kayıt altına alı-
nanla birlikte kayıp giden bir şeyler vardır. 
Filmi yapmaya arşiv kayıtlarından başladık, 

ama bu arşiv görüntüleri bizim için artık ar-
şiv olmaktan çıkmış, kurguya dönüşmüştü. 
Arşiv videolarının bulanık görüntülerini 
‘düzeltmeye’ veya onlara belli bir anlam ver-
meye çalışmıyorduk. Yaptığımız, imgelerin 
belirsizliğine dalmak ve bu belirsizlikte ne 
gibi formlar ve güçler oluşabileceğini kavra-
maya çalışmaktı. Film yapımında ilerledikçe, 
kendi arşivimiz oluştu. İroniktir, aslında bu 
arşivi oluşturan resim, ses ve diğer öğeler de 
aslında bizim olmaktan ve bizim onları top-
lama nedenlerimizden bağımsızlaşıyorlardı 
sürekli. İşte bu noktada işler heyecanlı ol-
maya başladı. Kendi elimizden çıkan imge-
ler karşısında, kendi zihinlerimizin derinlik-
lerindeki karmaşayla karşılaşmaya başladı-
ğımızda (Antonioni’nin Blow-Up filmindeki 
fotoğrafçıyı hatırlayalım) ve muhtemel çıkış 
yolları aramaya çalıştığımızda oldukça ve-
rimli düşünsel süreçler geçirdik. Sanki bu re-
simlerin, imgelerin bir ‘şimdi’si yoktu, sadece 
geçmişi ve geleceği vardı. Henüz tamamlan-
mamış veya yarıda kesilmiş bir geçmiş olarak 
algılanabilecekleri bir geleceğe projekte edil-

mişlerdi. Vincennes gibi, veya Blow-Up’taki 
ceset gibi, ‘beden’ artık orada değildi, ama 
imgesi başka türlü ve başka koşullarda bir 
yeniden başlama olasılığı için korunuyordu. 
Yepyeni bir tür ‘beden’ yaratmak...

Facs of Life arşiv görüntüleri, kişisel an-
latılar, edebi ve felsefi metinler, deney-
sel müzik ve hatta poster sanatı gibi çok 
çeşitli materyalleri bir araya getiriyor. 
Filmin bu asamblaj2 karakteri başından 
beri planladığınız bir çeşitlilik miydi, 
yoksa yine yaratım dinamiği içinde mi 
şekillendi? 
Aslında en başından beri bu yönü güçlüydü 
filmin. Sokakta bulduğu misketleri sevinçle 
toplayan ve onlara gözü gibi bakan bir çocuk 
gibi, biz de elimizdekilerle ve topladıkları-
mızla çok sıkı bir ilişki içindeydik. Yapmak 
istediğimiz, bunları bir haritaya veya bir tür 
devre şemasına (circuit diagram) dökmek, bu 
çeşitli parçalardan bir makina yaratmaktı. 
Öyle bir makina ki fonksiyonu önceden belli 
değil ve ortaya çıkardığı ürün, izleyecinin 
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D ünya prömiyeri FIDMarseille’de (Marsilya Belgesel Film Festivali) yapılan Facs of Life, Köln’de yapılan Ulus-
lararası Deleuze Konferansı’nda, filmin yönetmenleri Silvia Maglioni ve Graeme Thomson’un da katıldığı 
bir gösterimle Deleuze çalışan öğrenci ve akademisyenlere sunuldu. 

Bir Deleuze belgeseli olarak algılansa da aslında yönetmenlerinin de değindiği gibi, sadece belgesel türünü değil, 
film kavramını da sorgulayan Facs of Life sinemanın sınırlarını zorluyor ve ötesini keşfe çıkıyor. Facs of Life için, Gil-
les Deleuze’ün felsefesini hissettirmeye yönelen bir non-film demek mümkün. Filmin açılışında duyduğumuz ilk 
cümle de bunun kanıtı: “Bir film var. Bir film izliyorsunuz veya belki de film değil bu, film olmaya hamle etmeden, 
bir hamlede önünüze gelen ham çekimler sadece...”
Deleuze ve Guattari’nin ‘Mille Plateaux’ adlı eserinden esinle sekiz ‘plato’dan oluşuyor film. Bu platolar ve başlık-
ları sırasıyla şöyle: Deleuze’ü arşivlerde arayan ama imgesinin yakalanamazlığını irdeleyen ‘arşivlenemeyen arşiv’ 
(inarchivé), dijital teknolojinin görüntülü iletişimi mümkün kılmasından yola çıkarak despotun yüzüne uzanan 
‘yüzsellik’ (faciality), Vincennes ormanında çıkılan yürüyüş ve bir zamanlar üniversitenin olduğu ama artık olma-
dığı o varlık/yokluk alanında1 bulunma üzerine düşünen ‘eğilim’ (inclination), bir ses labirentinin denendiği ‘ölçü-
ler/aralar’ (scales/intervals), ‘Anti-Oedipe’in otoban sınırında yüksek sesle okunarak dışarda durma ve sınırda olma 
denemesi gerçekleştirilen ‘sınırlar’ (borders), ölü hayvan resimleri kullanarak ölüm ve yaşam haritabilimi oluştur-
maya çalışan ‘dermansızlık’ (épuissance), Virgina Woolf’un ‘Mrs. Dalloway’ kitabındaki Londra yürüyüşlerinden 
alıntılar eşliğinde Deleuze’ün Paris’teki evinin sokağına yapılan tedirgin bir ziyaretin yer aldığı ‘yürüyüş’ (prome-
nade) ve kayaların kopup parçalanması eğretilemesi üzerinden düşüncenin uzamında kaybolan felsefecinin imge-
siyle son bulan ‘falez’ (falaise)... 
“Filmi linear olarak izlemeniz gerekmiyor; karışık bir sırayla da izleyebilirsiniz,” diyor Graeme ve ekliyor, “ancak so-
nuncu platoyu en son izlemek şartıyla.” ‘Mille Plateaux’yu okumuş olanlar hatırlayacaktır, Deleuze ve Guattari’nin 
okuyucularına verdiği bir nasihattir bu. Hiyerarşik ve linear olan ‘ağaçbiçimli’ (arborescence) düşünce yapısına kar-
şın, karmaşık, çoklu, rastlantısal ve saçılmacı ‘köksaplı’ (rhizome) düşünce yapısını yansıtırlar bu kitapta. Sinemada 
benzer bir biçim oluşturma deneyselliğine adım atan Facs of Life, Deleuze ve Guattari’nin yeğ tuttuğu köksaplı dü-
şünce yapısını yansıtma çabasıyla sürekli bir derin düşünce atmosferinde ilerleyerek, izleyiciyi, film ile arasında 
kuracağı ilişki üzerinden bir düşünsel deneyimleme serüvenine çıkarıyor. Deleuze ve Guattari’nin ifadesiyle, film 
sadece izleyicinin prizine takıldığında çalışmaya başlayan bir makina...
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bir yurtluktan (territoire) ayrılıyor. Bir 
kozmoz-oluş3. Bu öznel bir yorum, peki 
sizin filmi böyle bir sahneyle sonlandır-
manızdaki amaç neydi? 
Bu son plato, ‘falez’ adını taşıyor. Coğrafi 
oluşum olarak falez, ayrılma ve kopuş ile 
ilgili. Bir kayanın, önceden parçası olduğu 
bir kaya kütlesinden kopuşunun sonucudur 
falezler. Benzer şekilde, bizim Deleuze’ün 
düşüncesi ile karşılaşmamız da bir tür ko-
puş getirdi beraberinde. Düşünme veya ya-
ratma ediminin uçurum başında hissedilen 
vertigoya benzer duygusu, zeminsizliği ve en 
önemlisi sizi tutacak bir güvenlik ağının bu-
lunmaması... Yeni bir şey yapmanın, yeni dü-
şüncelere açılmanın, yeni biçimler yaratma-
nın zorluğu ve riski damgasını vuruyor bu 
platoya. Bu elbette ki ufuk fikri ile yakından 
ilişkili. Ancak Facs of Life’daki her şey gibi bu 
da iki nitelikli: Var olan dünyanın ötesine 
bakıyorsa da bunu aşkınsallıkla yapmıyor; 
daha çok bizi, yenilenmiş bir amaçsallık hissi 
ile içinde yaşadığımız dünyaya yeniden dön-
dürüyor. Bu da dünyayı başka türlü anlamak, 
görmek ve yorumlamak anlamına geliyor. 

notlar:
1 Paris Vincennes Üniversitesi, 1968 olaylarının he-
men ardından 1969 yılında kurulmuştu. Michel 
Foucault başkanlığındaki felsefe departmanında 
Jacques Lacan, Jean-François Lyotard, Judith Mil-
ler ve Gilles Deleuze gibi düşünürler ders veriyordu. 
Üniversite, 1980 yılında bir akşam, dönemin Paris 
Belediye Başkanı Jacques Chirac ve dönemin eğitim 
bakanı Alice Saunier-Seité’nin işbirliği ile yerle bir 
edildi. Üniversitenin radikal politik duruşu, bu ani 
yıkımın arkasındaki neden olarak görülüyor.
2 Asamblaj, Deleuze ve Guattari’de olasılık ve yapı, 
düzenleme ve değişim arasındaki sürekli ve akışkan 
oyunu anlatan bir kavram. Bir akış içindeki olasılık-
lar arasından sıyrılarak belli bir (geçici) yapıya bü-
rünen tekilliklerin bir araya gelmesi olayına asamb-
laj deniyor.
3 Oluş (devenir), Deleuze ve Guattari’nin çağdaş eleş-
tirel teoride en çok yankı bulan kavramlarından biri. 
Alışılmış varoluş ve düşünce kalıplarından (buna 
yurtluk diyelim) uzaklaşıp alternatif varoluşsal de-
neyimlere açılan bir kavram. Oluş, sadece iki yurtluk 
arasındaki sınırda gerçekleşebilir. Çünkü sınır, hem 
yurtluğun içine hem de dışına komşudur. Bu sınır-
ları takip ederek içine doğduğumuz veya içinde ya-
şadığımız yurtluktan (varoluşsal alışkanlıklardan) 
uzaklaşabiliriz.
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ona yükledikleriyle, onu kullanma şekliyle, 
hatta yaptığı denemelerle belirlenen bir ma-
kina... Dışsal olanla girdiği ilişkiyle çalışan 
bir makina... Bu yaklaşım bir açıdan da filmi 
bir ‘beden’ olarak düşünen, yani filmin yü-
zeyleri, derinlikleri, düzlemleri, sınırları ve 
eşikleri olduğunu ima eden görüş ile hesap-
laşıyor. Bizim oluşturmak istediğimiz film, 
geçirgen bir beden veya geçirgen bir hücre 
çeperiydi. İçsel ve dışsal sınırlarıyla çoklu 
geçitleri ve sızıntıları mümkün kılan bir be-
den... Filmin izleyici ile veya izleyicinin film 
ile kuracağı ilişki böyle birşey olmalıydı. 

Facs of Life, afişinde, “devrim ve molekül-
ler, düşünce ve beden, arzu ve sayıklama, 
Gilles Deleuze ve öğrencileri” arasında 
bir film olarak lanse ediliyor. Filmin bu 
‘ara bölge’de konumlanışını biçimsel ola-
rak nasıl yansıtmayı seçtiniz? 
‘Ara’da olmak, bizim için ‘ile’ edatının belirt-
tiği ilişki bağlamında filmin biçimselliği ba-
kımından çok önemliydi. Filmin doğum sü-
recinde ‘hakkında’ veya ‘üzerine’ kelimele-
rinin çağrıştırdığı yaklaşımlardan özellikle 
kaçındık. ‘İle’ ve ‘arasında’ kelimelerinin 
çağrışımları ve ima ettiği ilişkiye yoğunlaş-
tık. Örneğin, bir kavram ile ne yaparsınız, 
eğitiminiz ile ne yaparsınız, hatıralarınızla, 

bir resimle, bir filmle… Veya bunlar bizimle 
ne yapar? Biz ile Deleuze’ün öğrencileri ara-
sında, biz ile birer filmci olarak yine biz ara-
sında, sesler ve imgeler arasında, deneme çe-
kimleri ile film arasında, film ile dış dünya 
arasında ne gibi ilişki uzamları mevcut? Facs 
of Life bunları düşünmeye, deneyimlemeye 
ve keşfe çıkıyor. Bu liste aslında sonsuza 
kadar uzayabilir. Bahsettiğimiz ‘ara bölge,’ 
kişi-dışılığın, tarafsız olanın ve düşüncenin 
mekânı, oluşun (devenir) uzamıdır. 

Son olarak kumsaldaki kapanış sahne-
sinden bahsetmek istiyorum. Birçok 
edebiyat eserinde ve filmde kumsal, bir 
oluş uzamı, bir ‘ara bölge’ olarak vurgu-
lanır. Ne ideal bir topraktır, verimlidir; 
ne de denizdir. Shirin Neshat’ın Rap-
ture adlı video enstalasyonu da benzer 
bir sahneyle, kadınların kumsalda ka-
yığa atlayarak ufka açılmasıyla son bu-
luyor. Kadınların ‘uçuş/kaçış çizgisi’ 
(ligne de fuite) böyle ifade buluyor. Facs 
of Life’ta ise felsefeci oluyor kumsaldan 
denize doğru ilerleyen ve ufukta kaybo-
lan. Ardında sadece bir ses kaydı bıra-
kıyor. Teyp nakaratı (ritournelle) çalar-
ken, felsefeci kendi ‘uçuş çizgisini’ ta-
kip ediyor. Nakaratı ardında bırakarak 


