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Özet –  Deneyim, tarih boyunca birçok düşünür tarafından farklı açılardan değerlendirilerek herhangi bir kavram olmanın 

ötesinde bilgi edinmenin bir kaynağı olarak görülmüş, bilginin kendisi olarak ele alınmıştır. Dolayısıyla mekânın 

tanımlanmasında deneyim şarttır ve birey-mekân kavramları deneyim tartışmalarında önemli bir yere sahiptir. Kartezyen bakış 

açısına göre mekân, bireyden bağımsız, sayısal verilere dayalı bir gerçeklik olarak ele alınırken, gelişen neden-sonuç ilişkisine 

dayalı bütüncül bakış açısında beden ve mekân bir bütün olarak ele alınır ve fiziksel özellikleriyle beraber algısal özellikleri de 

göz önünde bulundurulur. Günümüzde mekânın kavranışına, bilgisine ve üretimine katkı sağlamak amacıyla deneyimi oluşturan 

duyumları vurgulayan alternatif mekânsal deneyim yöntemleri araştırılmaktadır. Bu doğrultuda büyük ve küçük ölçekte dijital 

bir ara-yüz olarak kullanılan video mapping uygulamaları bir nesnenin ya da mekânın deneyimlenebilmesi için yenilikçi 

yaklaşımlardan biridir. Görsel ve işitsel ögeler kullanarak herhangi bir yüzeyi dinamik bir ekrana dönüştürmeye yarayan video 

mapping tekniği ile ölçeği doğrultusunda deneyimlenen mekân, kavramsal ve anlatımsal nitelikler kazanmaktadır.  Çalışma 

doğrultusunda, Rosalind Krauus’un mekâna göre yapılan çalışmaları incelerken ortaya koyduğu başlıklardan yola çıkarak, 

mimarlık olmayan, mimarlık olan ve mimarlık olmayan arasında, doğal mekân ve mimari mekân arasında olarak kategorize 

edilen örnek uygulamalar üzerinden, video mapping uygulamasının sadece seyredilen değil, algısal, eylemsel ve dalma özellikleri 

ile yaratılan bir deneyim olduğu vurgulanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler – video mapping, mekân, deneyim, mekânsal deneyim. 

 

Abstract – Throughout history, the experience has been evaluated from different angles by many philosophers, to be a source of 

information beyond being a concept and considered as knowledge itself. Hence, experience is essential in defining of the space 

and the concepts of individual-space have an important place in the discussions of experience. According to the Cartesian point 

of view, space is considered as an individual-independent reality based on numerical data, while the individual and space are 

considered as a whole in the holistic point of view which based on the developing cause-effect relationship. In order to contribute 

to the understanding, knowledge and production of the space, alternative spatial experience methods, that emphasize the 

sensations which creates the experience, are explored today. Nowadays video mapping practices, which are used as a digital 

interface on a small or large scale, are one of the innovative approaches for the experience of the object and space. By video 

mapping technique, that converts any surface to a dynamic screen using by visual and audio elements, the space, which is 

experienced in line with the scale, gains conceptual and expressive qualities. In line with this study, it is emphasized that  the 

application of video mapping is not only watchable but an experience by perceptual, action and immersion characteristics, 

through the sample practices that are categorized as non-architecture, between architecture and non-architecture, between natural 

spaces and architectural spaces based on the titles Rosalind Krauss puts into consideration when analysing the studies according 

to space. 

 

Keywords: video mapping, space, experience, spatial experience. 

 

I. GİRİŞ 

bağlamındadisiplininbirçokboyuncatarihDeneyim

farklıolarakdeneyimlenendeneyimleyen kavramlar

aracılığıyla tartışma konusu olmuştur. Çalışmanın birinci 

yersürecinedeneyim kavramının tarihselbölümünde,

kavradeneyimdisiplinindemimarlıkverilerek mının 

tartışılması için altyapı oluşturulmuş, ardından birey ve mekân 

ilişkisi olarak ele alınan mekânsal deneyimin çerçeveleri farklı 

düşünür ve mimarların söylemlerine yer verilerek mimarlık 

çizilmeyesınırlarıkavramınındeneyimdisiplininde

çalışılmıştır. Bölümün devamında teknolojinin gelişmesi ile 

birlikte ortaya çıkan fiziksel ve sanal olmak üzere farklı mekân 

kavramlarına yer verilmiş, sanal mekân kavramına 

yoğunlaşılarak sanal mekânın deneyimlenmesi üzerine 

algısallık, eylemsellik ve dalma kavramları üzerinden bu 

deneyimin süreçlerine yer verilmiştir. Çalışmanın ikinci 

bölümünde günümüzde sanal mekân deneyiminin yaygın 

olarak kullanılmaya başlandığı video mapping 

uygulamalarının tarihsel süreci anlatılarak, uygulama alanları 

ve kapsamına değinilmiş ve bu uygulamaların mimarlık ile 

ilişkisini kavrayabilmek için sanat teorisyeni Rosalind 
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Krauss’un doğal ve mimari olmak üzere ele aldığı mekân 

kavramlarının arasındaki sınırların şeffaflaştırmak adına 

ortaya koyduğu şema üzerinden video mapping uygulamaları 

sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma altında bir sanal mekân 

olan video mapping uygulamalarının nasıl deneyimlendiği bir 

önceki bölümde açıklanan algısallık, eylemsellik ve dalma 

kavramları üzerinden açıklanmıştır.  

II. DENEYİM VE MEKÂNSAL DENEYİM 

A. Deneyim Kavramı 

Nihil in intellectu quod non prius in sensu (Akıl, önce 

duyularda var olmayan hiçbir şeyi içermez). 

 -Aristoteles 

Deneyim hem gündelik dile ait bir terim hem de neredeyse 

her sistematik düşüncenin gövdesinde rol oynayan bir 

kavramdır. Kelimenin etimolojisi araştırılırsa deneyim, 

tecrübe, yaşantı, pratik gibi kavramlarla yakın ilişki 

kurmaktadır. Sözcüğün İngilizce karşılığı olan experience, 

kökeni Latince deneme, deney anlamlarına gelen experiri ve 

experientia kelimelerinden türemiştir. Latince 

expereri(denemek),  periculum(tehlike)” ile aynı kökten  

geldiği için deneyim, hayatta karşılaşılabilecek kötü şeyleri 

aşmak gibi bir dünyaeviliği ifade edebildiği gibi, yine Latince 

kökenli, Fransızcada experience ve İtalyancada esperienza 

kelimeleri bilimsel bir deney anlamına gelerek kelimenin 

nesnelliğini vurgulamaktadır. Deneyim sözcüğünün 

Yunancada karşılığı ise İngilizce empirical (ampirik)* 

sözcüğünün de kökünü oluşturan empeiriadır. Burada 

deneyim ile dolaysız gözlemin bağlantısını saptamak 

mümkündür. İngilizcede tek bir sözcük ile karşılansa da 

deneyimin Almanca karşılıkları olan erlebnis ve erfahrung 

kelimeleri ise deneyimi iki farklı açıdan ele almaktadır [1]. 

Erlebnis dile yaşantı olarak çevrilirken genellikle gündelik 

hayat içindeki daha dolaysız ve kişisel olan güçlü ve yoğun 

kırılma anlarını temsil eder; tecrübe olarak çevrilen erfahrung 

ise dış dünyadan gelen uyarıcılarla birlikte oluşurken bellek ile 

ilişki kurar. Bu tanımlardan yola çıkarak deneyim kavramının 

muğlak bir kavram olduğu söylenebilir. Bu muğlaklık ise, 

kavramın özü sebebiyle sonu belli olmayan, hayal edilemeyen 

ve sürekli değişen bir yapısı olduğundan gelmektedir.  

Jay[1] deneyimlenen şeyin paylaşılamayacağından ve 

gerçekte ne deneyimlendiğini sadece öznenin kendisinin 

bilebileceğinden bahseder. Bu bağlamda deneyim dili aşar ve 

kendi gerçekliğini oluşturur. Dolayısı ile deneyim aslında 

kamusal dil ile öznellik, ifade edilebilir ortak değerler ile 

bireysel iç dünyanın kesiştiği noktada durmaktadır. 

Yunan düşüncesinin temelinde evrensel hakikate ulaşmak 

için bilimsel kesinliklerin karşısında salt ve bireysel kanaatin 

kusurlu görülmesine rağmen, aynı düşünce döneminde 

Kuşkucular ve ilk dönem Hristiyanları gibi bazı toplulukların 

duyu temeline dayanan sonuçlar yerine, güvenilirliği şüpheli 

düşünsel deneylere ve salt teorik bilgelik hakkında çekince 

olması ile pratik bilgelik kavramına verdikleri değer ile aslında 

deneyim kavramının Yunan düşüncesine kadar uzandığı 

söylenebilir. 

Platon ve Aristoteles gibi filozofların söylemlerinin farklı 

tutarlılık düzeylerinde benimsendiği ortaçağa gelindiğinde ise, 

evrensel hakikat arayışının yanında gündelik hayatın pek uzun 

ömürlü olmayan değerlerinin çok fazla dikkate alınmadığı 

söylenebilir. Deneyim, ortaçağda dini birliğin yükselişi 

nedeniyle sadece dini açıdan ele alınmış, Tanrı’nın varoluşuna 

ilişkin argümanlar sunmak için mistisizm ile kullanılmıştır [1]. 

İnanç, çoğu birey için mümkün bir şey iken, deneyim sadece 

dini üstat olarak görülen belli bir kesime hitap etmektedir. 

Dolayısıyla astronomi, anatomi gibi bilimlere ait çalışmalar 

kısmen de olsa gözleme dayansa da, ampirik gözlem, salt 

kanıdan kesin sınırlarla ayrılmış, başlı başına bir bilgelik ya da 

güvenilir bir bilgi kaynağı olarak saygı görmemiştir. 

Rönesans döneminde geçildiğinde sıradan insanların 

gündelik hayatındaki dair deneyim söylemine ilk katkı 

Kuşkucu Montaigne tarafından yapılmış olsa da dönemde 

kilise birliği ile doktrinel otoritenin çöküşü ile bilimin açığa 

çıkardığı bilimsel hakikat ve mutlak kesinlik arayışı yüzünden 

ayakta kalamamıştır. Modern felsefenin kurucusu olarak kabul 

edilen Descartes, Bacon gibi rasyonalist filozoflar Montaigne 

gibi içe dönük tevekküle değil, duyuların kusurlarını telafi 

edecek yeni yollar arayışına girerek sistematik ve evrensel 

bilgi arayışına girmişlerdir. Düzenli ve planlı deneyimler 

sonucu oluşturulan ilkeler ile yeni deneyler türetme düşüncesi 

ile deneyim bilimsel yöntemin bir parçası olarak ele alınmıştır 

[1]. Salt duyu deneyiminin varlığı tamamen yok sayılmasa da 

deneyimin deney yapma ile özdeştirilmesi, Kartezyen 

düşüncenin temelini oluşturmuştur. 

B. Birey-Mekân İlişkisi ve Mekânsal Deneyim 

Deneyim gündelik hayata dair konularda, felsefede ve 

birçok alanda tartışılmasına rağmen dolaysız olarak ele 

alınamamış, epistemolojide teori, dinsel söylemde teori, 

estetik söylemde sanat nesnesi, ahlaki söylemde ise masumiyet 

gibi karşısına alınan karşıt kavramlar ile birlikte dolaylı olarak 

değerlendirilmiştir. Nesne, algılanan nesne, gösterilen 

kavramları ile beraber özne, algılayan özne, gözleyen veya 

birey kavramı farklı söylemlerde farklı şekillerde ele alınarak 

deneyim kavramının temel sorunlarını oluşturmuşlardır. 

Felsefe, sosyoloji gibi disiplinlerin yanı sıra mimari söylemde 

de deneyim kavramı, dolaylı yoldan “Bedensiz bir mekân 

olabilir mi?” sorusu ile algılanan nesne-mekân ve algılayan 

özne-birey ilişkisi tartışılmıştır.  

Antik Yunan eserleri yeniden ele alınarak incelenen 

Rönesans ile beraber ortaya çıkan Kartezyen düşüncede, 

deneyimin artık öğrenilebilen, anlaşılabilen ve aktarılabilen 

bir kavram olarak görülmesinden dolayı, algılayan özne olan 

birey tekilliğinden ayrı düşerek nesnelleştirilip 

sayısallaştırılarak, grafiklerle araştırılan fiziksel anlamda 

beden haline gelmiştir. Vitrivius İnsanı’ndaki (Resim 1) açık 

sayısal ilişkiyle, ideal orantı sistemlerinin, insan vücudunun 

kusursuz oranlarında bulunduğu söylenmektedir. Beden, 

mekânda doğrusal perspektifle beslenen kusursuz bir 

geometrik nesne olarak görülmektedir [2].  20. Yüzyılda da Le 

Corbusier’in “Le Modulor” insanı ile insan bedenin 

boyutlarına dayanan özellikleriyle Kartezyen bakış açısına 

gönderme yaparak, bedenin mekân tarafından edilgen kılan 

yapılardan uzaklaştırmak adına önemli bir çalışmadır (Resim 

1.1). Le Corbusier bu sistemle evrensel bir ölçü sistemi 

yaratmayı amaçlasa da, insanı ve mekânı standartlaştıran bu 

düşüncesiyle döneminde tepki toplamıştır. 
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Resim 1. Leonardo da Vinci’nin çizdiği Vitrivius adamı ve oranları(solda), 

Le Corbusier’in Le Modular insanı ve oranları(sağda) [3]. 

 

Beden mekân ilişkisine mimarlık disiplininde bakılacak 

olursa Rönesans mimarisinde, bedenle kurulan analoji mimari 

üretimde etkin bir yaklaşımdır. Ölçülebilen bir değer olan 

beden ve davranışlar değiştirilemez kurallar sistemine 

indirgenerek, tasarıma birer girdi olurlar. Mimaride, beden 

oranlarında bulunan estetiği arayan Francesco di Giorgio, 

insan figürünün merkezi ve boylamsal parçalarının organik 

birleşiminin, kilise tasarımında nasıl ele alınabileceğini  

“Trattato di Architettura” adlı kitabında çizimlerle 

açıklamaktadır (Resim 2) [3]. Kartezyen düşüncenin 

yansımalarının görüldüğü mimarlıkla ilgili çalışmalarda 

mekânın sayısal verilere dayalı fiziksel özelliklerinden 

bahsedilir, bu özellikler ölçülebilir ve kesin değerler 

içermektedir. Mekân, mekânı tanımlayan tüm geometrik 

bileşenleri ile birlikte Kartezyen koordinat sisteminde 

konumlanabilen bir hacim olarak ele alınmıştır. Bunun en iyi 

örneklerinden biri de Neufert’in kendi ismini taşıyan kitabıdır. 

Neufert, kitabında hemen hemen her mekânı standardize 

etmiş, bu mekânlar ile ilgili gerekli en, boy ve yükseklik 

ölçülerine yer vermiştir.   

 

 
Resim 2 Francesco di Giorgio (1480), “Trattato Di Architettura Civilé e 

Military” kitabından taranmış oran çalışmalarına ait çizimler [3]. 

 

Nesne ile özne arasında hiçbir ara alan bırakılmayan [4], 

dolayısıyla nesne olan mekânın, özne olan bireye bağlı 

kalmadan var olabileceği öne sürülen Kartezyen düşüncede 

beden, duygu ve algılarıyla kavrayan, gelişen, yaşayan insanın 

görüntüsü gizil bırakılmaktadır. Bu bağlamda Kartezyen 

düşünce, mekânın nasıl deneyimlendiği yerine, mekânın ne 

olduğunu sorgular. Ancak beden kavramının analitik 

çözümlemesini temel almak yerine, içinde bulunduğu 

koşullarla sürekli değişen bireyi ve uzamı ile kurduğu dinamik 

ve deneyimsel ilişkileri anlamak için bütüncül (holistik) 

düşünce, fenomenolojik yaklaşım gibi farklı düşünce 

modelleri ortaya koyulmuştur. Mekân; matematiksel bilgi 

üzerinden ilerleyen Kartezyen düşünce yerine, deneyime ait 

fiziksel ve bilişsel süreçlerin bilgisini irdeleyen, mekânla 

deneyimin birleştiği nokta olan mekânsal deneyim kavramını 

ele alan, bütüncül yaklaşımlar ile kavranabilir. 

Bütüncül düşünce, bireyin mekânsal deneyimi ve bu 

deneyimden elde edilen bilgi ile beraber bireyin mekânsal 

duyum ve performanslarının tümünü bütüncül bir kaynak 

olarak ele almaktadır. “Mekân varoluşsaldır fakat aynı 

zamanda varoluş da mekânsaldır.” deyişiyle Merleau-Ponty 

[5], bedenin varlığının zorunlu gördüğü uzamı ve bireyin 

varoluşunun fiziksel çevreyle olan ilişkisine değinmektedir. 

Dolayısıyla deneyimlerin temeli olan mekânsal ilişki 

incelenirken, birey ve mekân kavramları varoluşsal olarak 

ayrıştırılmaması gereken bir döngü içindeki kavramlardır.  

Lefebvre mekânı algılanan, tasarlanan ve yaşanan mekân 

olmak üzere üç ayrı düzeyde inceler ve bu düzeyleri sırasıyla 

mekân pratiği, mekân temsili ve temsil mekânları ile 

eşleştirerek mekânın üretim sürecinden bahseder. Bu 

düzeylerin birbirinden uzaklaşmasıyla salt fiziksel ögeye 

dönüşmeleri ile söz konusu olabilir [6].  

Heidegger, meskenin insan varlığının etrafında şekillenip 

düzenlendiğine ve bu varlığın faaliyetlerini zamanla düzene 

soktuğuna inanır [7]. Christian Norberg-Schulz, Heidegger’in 

mesken tutma kavramını ele alarak ve mekânın zamansallığına 

dikkat çekmiştir. Mekânı, insanın çevresiyle iletişim kurduğu, 

duygusal anlamda yüklü yer olarak tanımlamaktadır. Norberg-

Schulz, soyut bir kavram olan mekânın, malzeme, şekil, doku, 

renk ve ışık gibi somut biçimler ile bütünleşerek yer haline 

gelmesine değinerek genius loci (yerin ruhu) kavramını öne 

sunar ve yer kavramını mekânın deneyimlenebilmesi için bir 

aracı olarak ele alır [8].  

Klasik mimarlık söyleminde mekânın dokunma ve görme 

duyuları ile kavranabilen katı bir varlık olarak görülmesinin 

aksine, Juhani Pallasmaa, mekânın beş duyudan öte farklı 

duyularla da kavranabileceğini, sadece dokunma ve görme 

odaklı mekânların bedenle bütünleşemeyerek yalıtılmışlık ve 

yabancılaşmaya sebep olduğunu belirtmiştir [9].  

Bauhaus Okulunda tiyatro bölümünde sahne tasarımı yapan 

Oscar Schlemmer (1961), hacimsel mekânı soyut bir mekân 

olarak ele alır, ona göre asıl mekân soyut değil, bedenin 

hareketi ile ilişkilenen mekândır (Resim 3) [3]. 

 

 
Resim 3 Oskar Schlemmer, “Soyut Mekânın Yasaları”(solda) ve 

   

 

 

 

“Organik Adamın Yasaları”nı(sağda) gösteren çizimler [3].

  Mekânın  bedenin  oranlarının  araştırılarak  üretildiği,  ne 
olduğu  bilgisinin  arandığı  Kartezyen  düşüncenin  aksine 
günümüzde  mekânla  ilgili  ortak tanımlama,  mekânın  çok 
boyutlu, davranış katmanlarına bağlı olarak dinamik, dönüşen, 
düşsel  bir  yapıda  olduğu  ve  ilişkilerden  doğduğudur.  Beden 
mekânla,  mekân  da  bedenle  tanımlanmaktadır.  Bedenin 
mekânsal  ilişkileri,  farklı  var  olma  ve  görünme  durumları 
yaratmaktadır.  Mekânda  gerçekleşen  tüm  ilişkiler,  zaman 
içinde  kayıtlanarak,  zihinsel  çağrışımlarla  mekânı 
somutlaştırmaktadırlar [3].  Beden ve mekânın birbirinden ayrı 
ele alınan durumları onları var etmez, tüm bunların birbiriyle

ilişkisi  onları  var  eder. Bu  algılama,  dokunma,  etkileşime
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girme gibi ilişkiler de mekânsal deneyimi oluşturur. 

Dolayısıyla, mekânın, en, boy ve yükseklikle belirlenen 

Kartezyen boyutları dışında, zamanın belirlediği göz ardı 

edilmemesi gereken bir boyutu daha vardır. Ancak günümüzde 

teknolojinin gelişmesi ile yaratılan mekânların deneyimi için 

farklı kavramlar ortaya çıkmaktadır. 

C. Sanal Mekân ve Sanallığın Mekânsal Deneyimi 

19. yüzyılın ikinci yarısından sonra yeni malzemelerin 

kullanımının modern mimarlığa giden yolu şekillendirdiği gibi 

devrimsel nitelikte gerçekleşen teknolojik ilerlemelerin 

mekâna yaklaşımı, mekânın maddeselliğini ve aynı şekilde 

mekânların yaşanış biçimlerini değiştirdiğinden yeni 

kavramlar doğurarak mimarlık pratiğini ve kuramını 

şekillendirmektedir. Bu kavramlardan en önemlileri, fiziksel 

mekân ve sanal mekân kavramlarıdır. Fiziksel mekân olarak 

tanımlayabileceğimiz geleneksel anlamdaki mekân kavramı 

insanlıkla aynı yaştadır ve insanın barınma ihtiyacıyla ortaya 

çıkmıştır, bedenin mekânıdır. Tek sınırlayıcısı bireyin zihni 

olduğundan zihinsel mekân olarak da tanımlanabilen sanal 

mekân ise, esnek ve değişkendir. Sanal mekân, nesnelerin ve 

faaliyetlerin doğasını barındırır, bu nedenle sanallık 

gerçekliktir, ancak (henüz) somut değildir. Einstein’in 

görecelik kuramından sonra zamandan ayrı düşünülemeyen 

zaman-mekân, sanal mekân kavramı ile en zirve 

noktasındadır, çünkü sanal mekânın gerçek zamandan 

bağımsız olarak kendine ait durdurulabilir bir zamanı vardır. 

Ancak bu mekânların deneyimlenebilmesi için, 3 boyutlu 

olarak modellenmesine ve arttırılmış gerçeklik sistemlerine 

ihtiyaç vardır ve bu sistemler görsel ve işitsel anlamda bedene 

olan uzaklığına göre farklı etkiler göstererek farklı deneyimler 

yaratmaktadır (Resim 4).  

 

 
Resim 4. Arttırılmış gerçeklik uygulamalarının kullanılan sisteme bağlı 

olarak sınıflandırılması [10]. 

 

Sanal mekânın, mekân ile mekânsal deneyimdeki rolü ve 

deneyimi ile deneyime katılmasının irdelenmesi açısından 

algısallık, dalma ve eylemsellik kavramlarının açıklanması 

gerekmektedir. Bu kavramlar “Sanallığın mekânsal deneyimi 

nasıl olur?” sorusunun yanıtı olarak seçilmiştir. 

Mekânsal deneyimde algısallık odak noktalardan biridir. 

Algı birçok farklı disipline konu olmuş ve farklı tanımlamalara 

sahip bir kavramdır.  

Aydınlı, algıyı çevreden kaynaklanan uyarıcı etkilerin duyu 

organları ve zihinsel sürece ilişkin olgular yardımıyla 

kavranması, anlaşılması olarak tanımlamaktadır. Geddie, ise 

algılamanın iki boyutuna dikkat çeker: duyularla farkına 

varma ve akıl yoluyla bilgi alma [11]. Bu bağlamda algı süreci, 

kültürel birikimler ve gündelik yaşam pratiklerinden 

etkilenmekte, bireyin kendi deneyimleriyle birlikte algısının 

da değiştiği sürekli değişen son derece öznel bir süreçtir. 

Mekân algısı da benzer aşamalarla gerçekleşir, beden, mekân 

ile ilk karşılaştığı anda duyuları aracılığıyla çevreyi hissederek 

bilgi edinir, daha sonra duyulardan elde edinilen bu bilgiler 

zihinde geçmiş deneyimler ve duygulanımlarla yorumlanır ve 

değerlendirilir. Algının duyumsal olan ilk evresi fiziksel 

verileri kapsayan kısa süreli bir deneyimi içerirken, zihinsel 

olan ikinci evrede bellek devreye girdiğinden daha uzun süreli 

bir mekân deneyimi elde edilerek mekânın algılanmasının 

anlık bir gerçeklik olmadığı, bir süreç gerektirdiği 

söylenebilir. Dolayısıyla mekânsal deneyim de anlık bir durum 

değil, çeşitli aşamaların şartlarının sağlandığı bir süreçtir. 

Sanal mekân algısı, fiziksel mekânınkinden oldukça farklıdır. 

Fiziksel mekândaki gibi kişisel farklılıklar göstermesinin yanı 

sıra sanal mekânda etkileşim ve sürekli bilgi akışı olduğu için 

algı zamanla değişir. Kişinin ardada yaşadığı mekânsal algılar 

birbirinden farklıdır. Mekân algılanır, anlamlandırılır, 

etkileşime girilir ve etkileşimle bilgi akısı olur. Mekân 

değişmiştir ve algı da bir öncekinin aynı değildir. Her yeni 

bilgi akışı yeni bir mekân oluşturur. Bu döngüsel süreç sanal 

mekânın deneyimidir. Mekân algısı ve deneyimi anlıktır, 

sıçramalıdır. Mekânın anlık durumunun yanı sıra değişimi de 

deneyimlenebilir. 

Dalma, seyre dalma olarak estetik deneyim ve güzel 

tartışmalarında sıkça tartışılan bir konu olup, her türlü dışsal 

ilginin dışında seyretmek, sadece seyretmeyi amaçlamak 

bağlamında ilk olarak Immanuel Kant tarafından tartışılmıştır. 

Kant’a göre güzel olan şey bize yarar gözetmeyen, çıkarsız bir 

haz verir. Bu bakımdan beğeni yargısı öznel olmakla beraber 

sırf duyumlardan ibaret değildir. Bu yargı objenin süjede 

uyandırdığı bir duyguya bağlıdır ve objenin varlık, nitelik, 

yararlılık özelliklerine bakılmaksızın verilen bir yargıdır. Bu 

bağlamda zevk yargısında hiçbir bağlayıcı kavram yoktur, 

sadece contemplation (vecd durumu) ile ilgilidir, doğrudan 

doğruya dalma durumunda kavranan şeydir [12]. Sanal mekân 

deneyiminde dalma ise mekâna girişi sağlayan durumdur. 

Bireylerin sezgisel davranışlarla sanal bir ortama cevap 

vermesi, kısa bir süre bile olsa oluşturulan bu sentetik 

deneyime daldıklarını ve hatta var olduklarına inandıklarını 

gösterir. Bu bağlamda dalma durumu fiziksel ve sanal 

ortamların dikkate alınmasıyla belirlenmektedir; çünkü 

dalmada, beden bir mekândayken, zihin farklı bir gerçeklik 

içinde yaşamaktadır. Dalma, bireye içinde hareket etme 

olasılıkları veya duyusal uyarılar sağlamayı hedefleyen sanal 

ortamın tüm objektif özellikleriyle belirlenmekte ve 

gerçekleşmesi için zihnin tüm kavramlardan bağımsızlaşarak 

özgürleşmesi gerekmektedir, bu bağlamda dalmanın başarısı 

ara yüzün saydamlaşması ile mümkündür. Perspektif 

kullanılarak 2 boyutlu bir resmin 3 boyutlu olarak algılatılması 

gibi kameranın, görüş açısıyla uygun yerde konumlandığı 

filmlerde daha gerçeğe yakın bir dalma eylemi gerçekleşir 

[13]. Fiziksel gerçeklikten ne kadar uzaklaşılırsa dalma o 

kadar etkin olur ve dalma durumunda dikkat yoğunluğunun 

devamlılığı esastır.  

Duyuları, algısı, hisleri ve belleğiyle mekânla etkileşime 

giren ve mekânı deneyimleyen bedenin, duyusal ve bedensel 

eylemler, bedenin mekânda edindiği deneyimlerin bir 

yansıması ve deneyimlerin görünür hali olarak 

değerlendirilebilir. Kişi duyularından saklı olan şeyleri 
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hareketle keşfetmekte dolayısıyla hareket bedensel deneyimi 

arttırmaktadır. Hareketle şekillenen mekânda, Kartezyen 

koordinat sisteminde belirlenmiş mekânın sınırları 

şeffaflaşarak artık o mekânın sınırlarını hareketler belirlemeye 

başlamaktadır. Ancak burada deneyim, sadece bedenin 

hareketiyle oluşmak zorunda değildir. Mekân da bir hareket ve 

dönüşüm içerisinde olabilir, sanal mekân ise tam olarak bu 

hareket ve dönüşümle şekillenir. Sanal mekân, baskın 

karakterlerine rağmen çeşitlenmeyi ve hareketi sağlayan bir 

mekânsallıktır ve bu doğrultuda sanal mekânın özgün bir 

ortam yaratmaya yönelik birçok yönü vardır. Bu yönler, 

mekân ve zamanın manipülasyonunu, etkileşim olasılığını, 

çok sayıda anlık kullanıcının bir araya gelmesi gibi özellikleri 

içermektedir. Benzer şekilde, sanal mekân çeşitli yollarla 

hareket edebilir; kullanıcı kontrol etmek ya da algılamak 

istediği her şeyi teknolojinin kapsamı içinde olmak üzere 

biçimlendirebilir. Bu doğrultuda mekân geniş olabilir, küçük 

bir alanla sınırlı olabilir, kelimenin tam anlamıyla sonsuz 

olabilir ya da bu boyutlar arasında geçiş yapabilir. Sanal 

mekân, kullanıcıya hem hız hem de yön açısından zamanı 

manipüle etme fırsatı verebilir veya zaman içinde belirli bir 

noktaya atlamasına izin verebilir. Bu bağlamlarda sanal 

mekânın deneyimlenmesinde eylemsellik, bedensel anlamda 

mekânı gözlemlemek, mekânda yer değiştirmek, mekânda 

davranışsal olarak eylemde bulunmak, diğer varlıklarla 

iletişim kurmak olarak ele alınabilirken mekânsal anlamda da 

mekanın boyut, ölçek ve içerik değiştirmesi olarak 

düşünülebilir. 

Günümüzde, algısallık, eylemsellik ve dalma kavramları 

doğrultusunda tanımlanan sanal mekân deneyiminin 

yaşanmasına olanak veren ortamlardan biri video mapping 

uygulamalarıdır. 

III. SANALLIĞIN MEKÂNSAL DENEYİMİ: VIDEO MAPPING 

A. Video Mapping Uygulaması ve Kapsamı 

Video mapping, görsel ve işitsel ögeler kullanarak bir 

fiziksel illüzyon yaratmak amacıyla herhangi bir yüzeyi 

dinamik bir ekrana dönüştürmeye yarayan video projeksiyon 

yöntemlerinden biridir. 2 boyutlu grafikler bir yüzeye 

uygulanması sonucunda 3 boyutlu biçimler haline gelerek bu 

uygulanan yüzey bu görsel ve işitsel ögeler kullanılarak 

hazırlanan içerik ile bir mesaj iletir. Bu doğrultuda video 

mapping projeleri hareketli grafik ve resim oluşturmak ve 

düzenlemek için teknolojiyi bir araç olarak kullanır ve aynı 

zamanda bu görüntüleri izleyiciye aktarabilmek için bir 

aracıdır [14].  

Video mapping tekniği, aslında artırılmış gerçeklik 

çalışmalarının bir ürünüdür. Artırılmış gerçeklik, bilgisayar ile 

üretilmiş üç boyutlu sayısal görüntüler ve gerçek dünya 

nesneleri arasında eş-zamanlı bileşimi konu almaktadır. 

İzleyiciyi bilgisayar tarafından oluşturulan sentetik bir ortamın 

içine çeken sanal gerçekliğin aksine, artırılmış gerçeklik 

izleyicilerin 3 boyutlu sayısal nesneleri gerçek dünya 

nesnelerinin üzerinde görmelerine olanak tanır [15]. 

Sanat tarihinde, avangart sanatçılar her zaman yeni teknik 

araç ve materyallerden beslenmişlerdir. Video mapping ise 

zamanımızın perspektifinden ve güncel ortamından gelen bir 

tekniktir. Dijital kültür ve yeni medya konusu yakın geçmişe 

dayansa da video-mapping kültürünün daha eski bir geleneğe 

dayandığını söylemek mümkündür. Paul Virilio’ya göre görsel 

etkinliklerin tarihini yapay ışığın tarihinden ayırmak 

imkânsızdır. Dini ritüellerde kullanılan kiliselerin ve kutsal 

heykellerin hatlarını vurgulayan ışığın kullanımı, onlara kutsal 

bir görünüm kazandırırken, bu imajlar günümüzü etkilemiştir. 

18. Yüzyılda İngiltere’de eğlence bahçelerinde (English 

Pleasure Garden) düzenlenen müzik ve ışık gösterileri ve 20. 

Yüzyıl başlarında Fransa’da doğan “Son et Lumière (Ses ve 

Işık)” gösterileri dünya genelinde yaygınlaştı [16]. İlk olarak 

1952 yılında Fransa’da bulunan Château de Chambord cephesi 

üzerinde Paul Robert-Houdin tarafından tasarlanan Son et 

Lumière gösterisi, 1957 yılında İngiltere Greenwich 

Sarayı’nda, 1961 yılında Mısır Giza Piramitleri’nde, 1965 

yılında Hindistan Kızıl Kale’de farklı tasarımlar ile 

gerçekleştirildi [17]. Sadece ışık ışınlarının yansıtılmasıyla 

başlayan fikir, 19. Yüzyılda “stereoptikon” aletinin bulunması 

ile görüntünün de yansıtılması olarak geliştirildi [18]. 

1960’larda Amerika’da, seyircilerin yeni deneyimler 

aramasından dolayı müzikle ilgili duman, yansıtıcı disko 

topları, slayt gösterileri gibi dekoratif efektlerin 

kullanılmasının yanı sıra “sıvı ışık gösterileri” yaygınlaştı 

(Resim 5). 1970’lerde görüntülerin müzikle birlikte eşzamanlı 

olarak birleştirilmesi, manipüle edilmesi olarak tanımlanan 

video jockey kavramı,  konser, tiyatro gibi performans 

sanatlarının görüntü ve sesin deneyimini arttırmak amacıyla 

kullanılmaya başlandı [16]. 

 

 
Resim 5. Joshua White tarafından tasarlanan Janis Joplin Fillmore East 

konseri, 1969 [19]. 

 

3 boyutlu nesnelerin üzerinde yansıtılan projeksiyon 

tekniğinin ilk örneği, 1969 yılında Disneyland’de açılan 

Haunted Mansion oyuncağıdır (Resim 6). Disney, video 

mapping tekniğinin sadece öncüsü haline gelmekle kalmayıp 

aynı zamanda 1991 yılında “Üç Boyutlu Bir Nesne Üzerinde 

Projeksiyon İçin Araç ve Yöntemler” adında bir patent aldı. 
 

 
Resim 6. 16 mm film üzerine kaydedilmiş şarkı söyleyen yüzlerin, 5 büst 

üzerine yansıtılması ile elde edilen görüntü [20]. 

 

Bir sonraki video mapping uygulaması ile 1980 yılında sanatçı 

Michael Naimark’ın performans sanatçılarının bir oda içindeki 

hareketlerini filme aldığı videoyu dönen bir projeksiyon ile 

izleyiciye aktardığı enstalasyon çalışmasıdır (Resim 7). 1998 

yılında North Carolina Üniversitesi’nde akademisyenlerin 

“the Office of the Future” çalışmasında, akademik anlamda ilk 

kez video mapping kavramı araştırılmıştır [20]. Çalışmada 

 farklı mekânlar bir  araya  getirilerek  ortak  bir  ofis  alanı
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yaratılarak mekânsal yaratılmayagerçeklikarttırılmış

çalışılmıştır. 

 

 
Resim 7. “Displacement”, Michael Naimark, 1980, çekim sırasından bir kare 

(solda), aynı karenin projeksiyonla yansıtılması (sağda) [21]. 

 

17. yüzyılda Fransa Lyon’da veba hastalığından kurtulmaları 

karşılığında şükranlarını iletmek amacıyla Notre-Dame de 

Fourvière Bazilikası’na giden yolun aydınlatılması ile 

başlatılan dini gelenek, dijitalliğin gelişmesi ile bilgisayar 

video formatlarını yansıtacak şekilde tasarlanan 

projeksiyonların ortaya çıkışı, daha sonrasında ise dijital 

sinema kavramı ile özel tasarlanmış projeksiyonların 

üretimine başlanması ile hızlı bir yükselişe geçen video 

mapping tekniği ile 1989 yılında Fête des Lumières (Işık 

Festivali) olarak devam etmiştir [16]. Sanatçıların ilgisinin çok 

yoğun olarak gören video mapping tekniği büyük ölçekli 

çalışmalarda kullanılarak kamusal alanı bir gösteri mekânı 

haline dönüştürerek izleyiciye yeni bir boyut deneyimleme 

fırsatı sunmaya başladı. 21. yüzyılda hem donanım hem 

yazılım açısından teknolojik ilerlemelerle beraber medya 

olanaklarının gelişmesi ile video mapping tekniği kamuya açık 

hale gelerek kullanım alanları önemli ölçüde genişledi [21]. 

1866 yılında Amerika’da seçim sonuçlarını yayınlamak için 

kullanılan projeksiyon tekniği [18] geliştirilerek günümüzde 

konser, tiyatro gibi performans sanatlarının yanı sıra kentsel 

bağlamda reklamlarda ve kültürel miras tanıtımlarında büyük 

ölçüde kullanılmaya başlandı. 

B. Video Mapping Uygulamalarının Sınıflandırılması ve 

Değerlendirilmesi 

Rosalind Krauss, mekâna göre yapılan çalışmaların mimari 

ile ilişkisini açıklamak adına Klein Group’un ortaya koymuş 

olduğu siyah ile beyaz arasındaki ayrımı bulanıklaştıran 

şemasını kullanmıştır (Resim 8).  

 

 
Resim 8. Kleinn şeması 

 

Krauss şemasında, Klein diyagramdaki oluşumu 

dönüştürerek, yaratılan mekânı doğal mekân ve mimari mekân 

(landscape - architecture) olarak tanımlamış, bunları doğal 

mekân olmayan ve mimari mekân olmayan (not landscape – 

not architecture) tanımlarıyla bulanıklaştırmıştır (Resim 9) 

[22]. Rosalind Krauss ortaya koyduğu bu şema ile 20. Yüzyıl 

sonu yapılan çalışmaların etkiledikleri mekâna göre 

sınıflandırmıştır. Bu mekânlar, mimari yapı mekânı, kentsel 

mekân veya doğal mekân olabilir. Bu sınıflandırmalarda 

mekân, nesne ve gözlemci etkileşimi önemli olup yalnızca 

deneyimlenen mekânın ölçeği ve nitelikleri değişmektedir. Bu 

çalışma kapsamında, 19. yüzyılın başlarında başlayan 

disiplinler arası etkileşimin günümüze gelindiğinde 

şekillendirdiği bir ara yüz olan video mapping uygulamaları, 

mimarlıkla etkileşimini açıklayabilmek için bu şema 

kullanılarak sınıflandırılmıştır. 

 

 
Resim 9. Rosalind Krauss’un ortaya koyduğu doğal mekan ve mimari 

mekan arasında kurguladığı şema [22]. 

 

Mimarlık olmayan uygulamalar, Krauss’un şemasında 

doğal mekân olmayan ve mimari mekân olmayan çalışmaların 

kesiştiği noktada heykel olarak adlandırdığı çalışmalardır. 

Mimarlık olmayan video mapping uygulamaları ise bu 

bağlamda heykelsi olarak düşünülebilir ancak mimari veya 

doğal herhangi bir mekâna bağımlı olmayan bu çalışmaların, 

izleyiciyle bir etkileşim halinde bulunmadığı anlamına 

gelmemektedir, çünkü beden ve nesne arasında algı 

doğrultusunda bir zihinsel süreç gerçekleşmektedir. 

Günümüzde bu sınıflandırma altındaki uygulamalar, 

genellikle reklam ve tanıtım amaçlı olmak üzere lansmanlarda 

veya sanatsal bağlamda içeriği ile paralel olarak bir heykel 

olarak kullanılmaktadır (Resim 10, 11 ve 12). 

 

 
Resim 10. Smithssi&Flurry Interactive, “New Balance Sneaker Promo”, 

2010 [Kaynak: www.youtube.com/watch?v=xrJCSJudmEg, Son Erişim 

Tarihi: 9/04/2018]. 
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Resim 11. Dream Laser Presentation, “BMW 7 Series Promo”, 2015 

[Kaynak: www.youtube.com/watch?v=xrp2ofdIh98, Son Erişim Tarihi: 

9/04/2018]. 

 

 
Resim 12. Motomichi Nakamura, “Jack-Projection Mapping Sculpture”, 

Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, Monterrey, 2015 [Kaynak: 

www.youtube.com/watch?v=dIN8FYTU8P4, Son Erişim Tarihi: 9/04/2018]. 

 

Mimarlık ve mimarlık olmayan arasındaki uygulamalar, 

mekân içerisinde ancak mekân ölçeğinde olan uygulamalar 

olarak tartışılabilir. Mimarlık olmayan uygulamalardan farkı, 

bireyin bir objeyi algılamasını değil, mekânın kendisini ve 

mekânsal yaratmaları algılamasını sağlamaktır (Resim 13, 14). 

Bu sayede mekânlar üzerinde içerik bağlamında farklı 

okumalar sunmaktadır. Bu uygulamalar günümüzde özellikle 

sahne performanslarında kullanılmaktadır (Resim 15, 16). 

Performansın eylemselliğinden etkilenerek yeniden üretilen 

mekânlar, öznenin dalma süresini uzatmakta dolayısıyla 

mekânın deneyimlenme sürecini arttırarak 

kesinleştirmektedir.  

 

 
Resim 13. Bot&Dolly, “Box”, 2013 [Kaynak: 

www.youtube.com/watch?v=lX6JcybgDFo, Son Erişim Tarihi: 9/04/2018]. 

 

 
Resim 14. Uber Eck&Motomoto, “Media Art Hall”, Einstein Kultur, 

Müncher Science and Fiction Festival, Münih, 2016 [Kaynak: 

www.youtube.com/watch?v=Y0w-V5KGA8w, Son Erişim Tarihi: 

9/04/2018]. 

 

 
Resim 15. Sila Sveta&Anna Abalikhina, “Levitation”, 2016 [Kaynak: 

vimeo.com/channels/staffpicks/158647901, Son Erişim Tarihi: 9/04/2018]. 

 

 
Resim 16. Anarchy Dance Theatre&Ultra Combos, “Seventh Sense”, 

Tayvan, 2011 [Kaynak: www.youtube.com/watch?v=iQlDEPLHPyQ, Son 

Erişim Tarihi: 9/04/2018]. 

 

Mimarlık ile doğal mekân arasındaki uygulamalar, kentsel 

mekânda yapılan uygulamalar olarak ele alınabilir (Resim 17, 

18 ve 19). Sanatın galeri mekânından taşması ile birlikte video 

mapping uygulamaları bir aracı durumuna gelmiştir. Bu 

uygulamalar mimari-kentsel siluette (henüz) geçici olarak 

konumlanmasına rağmen deneyimleyen kullanıcıların 

çevreleri ile görsel ve işitsel etkileşimde bulunarak, kendi 

çevrelerini algılatmakta, yansıtmakta veya algısal yanıltmalar 

ile mekânsal yaratmalar ortaya koymaktadır. Ancak bu 

uygulamaların diğer sınıflandırmalardan en büyük farkı daha 

geniş kitlelere hitap edebilmesi ve bu bağlamda öznenin bu 

çalışmalarda daha etkin bir parçası haline gelmesidir. 

 

Resim 17. OnionLab, “Axioma”, Plaça del Rei, LLUM BCN Festival, 

Barselona, 2016 [Kaynak: www.youtube.com/watch?v=CpRLwLcLHNA, 

Son Erişim Tarihi: 9/04/2018]. 
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Resim 18. Gong Zhen & SKG Media, “Another World”, Parlamento Binası, 

iMapp Bucharest International Video Mapping Festival, Bükreş, 2017 

[Kaynak: www.youtube.com/watch?v=C6-UCkS7lKw, Son Erişim Tarihi: 

9/04/2018]. 

 

 
Resim 19. Gong Zhen & SKG Media, “Times”, Bolşoy Tiyatrosu, ArtVision 

Classic / The Circle of Light Moscow International Festival, Moskova, 2016 

[Kaynak: www.youtube.com/watch?v=fzAXCW9s-Q4, Son Erişim Tarihi: 

9/04/2018]. 

 

Doğal mekân ile doğal olmayan mekân arasındaki 

uygulamalar, Krauss tarafından belirlenmiş alanlar olarak 

konumlandırılmış, doğal mekânda insan eli ile yapılmış 

oluşumları bu sınıflandırmaya sokmuştur. Doğal mekânın 

algılanmasına, mekânın doğal olmayan bir şekilde 

değiştirilerek tekrardan algılanmasını yardımcı olur. Mimari 

mekân ve doğal mekân arasındaki uygulamalarda olduğu gibi, 

bu sınıflandırmaya dâhil olan uygulamalarda da (henüz) geçici 

olma durumundan bahsedilebilir. Bu bağlamda artık 

çalışmaların ölçeği giderek büyümekte, doğal mekân 

ölçeğindeki deneyimlemenin şekli, bir patikada yürümek ya da 

çalışmayı yüksek bir rakımdan izlemek gibi eylemlere 

dönüşmüştür (Resim 1.1, 1.1).  

 

 
Resim 1.1. Walk&Talk, “Nature Projections”, Sao Miguel Adası,  2016 

[Kaynak: www.youtube.com/watch?v=EstoZ2cPBIA, Son Erişim Tarihi: 

9/04/2018]. 

 

 
Resim 1.1. Philippe Bergeron, “Paintscaping”, the 39th International 

Conference and Exhibition on Computer Graphics and Interactive 

Techniques SIGGRAPH, Los Angeles, 2012 [Kaynak: 

www.youtube.com/watch?v=_hzja2n4430, Son Erişim Tarihi: 9/04/2018]. 

IV. SONUÇ 

Rönesans’tan büyük çaplı teknolojik ilerlemelerin 

gerçekleştiği günümüze kadar süreçte deneyimlenen nesne ve 

deneyimleyen özne arasındaki ilişkinin geçirdiği köklü 

değişimler sayesinde özne ve nesne arasındaki sınırlar 

kalkmış, bilimsel bir yöntem olarak kullanılan deneyim 

kavramı aşılarak birey ve mekân bütünleşik kavramlar haline 

gelmiştir. Bu doğrultuda çağdaş mekân kurgusunun ana 

amaçlarından birinin deneyimlenen mekânlar yaratarak 

bireyin gündelik hayatını değiştirip, onu aktif olarak kamusal 

hayatın bir parçası haline getirmek olduğu söylenebilir.  Birey 

ve mekân kavramlarının bir olduğu mekânın algısal deneyimi 

ve bu yolla ortaya koyulan kavramsal iletiler deneyimlenen 

sanal mekân uygulamalarına kadar uzanmıştır. 20. Yüzyılın 

sonlarında Rosalind Krauss, Klein Group şeması ile günümüz 

sanatını doğal mekân, mimari mekân, mimari mekân olmayan 

ve doğal mekân olmayan arasında gruplandırmaktadır ve 

video mapping uygulamaları da mimarlık olmayıp, video 

mapping uygulamaları mekânların şeffaflaştığı şema 

kapsamında sınıflanmaktadır. Uygulamalar ifadelerinin aracı 

olan mekânlara deneyimler yoluyla bireyi dâhil etmekte, 

deneyimlenen mekânlar ortaya koymakta ve bu mekânlar bir 

ileti taşıyan, bir kavramı konu alan algısallığı, eylemselliği ve 

dalma özellikleri arttırılmış mekânlar ortaya koymaktadır. 

Ancak bu mekânsal çalışmaların sadece teknik bir araç olan 

yönü göz önünde bulundurulmaktadır. Oysaki video mapping 

uygulamaları esnektir, sınırları ve içerikleri kati bir şekilde 

belirlenmemiştir. Bu geçirgen sınırlar karşılıklı bilgi ile içerik 

akışına imkân tanıyarak ve birbirinden etkilenerek canlı, esnek 

ve akışkan mekânın oluşmasını sağlar. Bu durum 

 

 

performanslarda kullanılan hareket algı sensörleri yardımıyla 
da  desteklenerek  kullanıcıyı  içine  alan  etkileşimli  video 
mapping deneyimiyle  yerini  almaktadır.  Dolayısıyla  video 
mapping  uygulamaları  mekân  ile  ilgilenmekte,  özne  ile 
etkileşim kurmakta ve bir  iletinin aracısı olmaktadır. Mimari 
mekânın  duyu  bağlamındaki  nitelikleri  olan  malzeme,  şekil, 
doku,  renk  ve  ışık  ögelerinin  kullanımı,  zaman  boyutunun 
ortaya koyuluşu, ölçek olarak mimarlığa yakın çalışmalar, bu 
yeni  uygulamaların  temel  aldığı  özelliklerdir.  Bu  özellikler, 
video  mapping uygulamalarının  sanal  mekânın 
deneyimlenmesini  sağlayan  algısallık,  eylemsellik  ve  dalma 
karakterlerini  vurgulamakla  birlikte  mekânsal deneyimi 
arttırmakta  ve  bir  aracı  olma  yolundaki  işlevi  ön  plana 
çıkmaktadır.  Video  mapping  çalışmalarının  bir  işlevsel 
kullanımı henüz söz konusu değildir ancak buradaki kullanım 
iletinin  aracı  olma  durumudur.  Bu  çalışmaların  ürünü  olan 
mekânlar  mimarlığın  ürünü  olan  fiziksel  mekânın  aksine

yalnızca  geçici  deneyimler  sunmaktadır  ve bu  mekânsal
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deneyimler ihtiyaca yönelik bir kullanım eylemi ile 

gerçekleşmemekte, bu mekândaki iletinin deneyimlenmesi ile 

olmaktadır. Çünkü her zaman bir kullanım ile 

özdeşleştirdiğimiz mekânlar, hiç karşılaşmadığımız biçimlere 

bürünerek karşımıza çıkmaktadır ve mimarlığın ürünü olan 

mekân, kavramsal iletinin aracı olarak farklı deneyimlere 

sahne olabilmekte, bu çalışmalarla kimi zaman mimari öğeler 

sahnenin bir parçası haline gelmektedir. Bu doğrultuda video 

mapping uygulamaları sanal bir temsil değil, başkalaşmış 

gerçek ifadesi olarak yerini almaktadır. 
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