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Saygıde#er katılımcılar, 
 
Bilgi ve ileti!im teknolojilerinde ya!anan hızlı de#i!imin hepimiz için !a!ırtıcı boyutlara 
ula!tı#ı bir dönemdeyiz. Gündelik alı!kanlıklarımızdan mesleki uygulamalarımıza kadar 
neredeyse her ayrıntı artık dijital dünyanın sınırları içinde belirleniyor. 

2000’li yıllarla birlikte yaygınla!an cep telefonlarını; bizlere bilgileri saklama, aktarma 
hatta yeniden !ekillendirme olana#ı sunan bilgisayarları ve en önemlisi de bireylere yeni 
bir dünyanın kapısını açan interneti bugün artık yalnızca birer teknolojik geli!me olarak 
de#erlendirmek mümkün de#il. Çünkü farklı ülkeleri ve toplumları birle!tiren bir güce 
dönü!en bilgi ve ileti!im teknolojileri beraberinde yeni bir kültür de yarattı. Sınırları a!an 
bu kültürde, ileti!im için kullandı#ımız dilden duygu dü!üncelerimizi anlatmak için 
seçti#imiz ifadelere kadar her !ey farklıla!tı.  

"nternet kullanımının yaygınla!masıyla eskiden yalnızca televizyonun simgesi olan 
‘ekran’ın hayatımızdaki kapsama alanı arttı. "leti!im, ticaret, e#itim gibi toplum 
ya!amında belirleyici tüm eylemleri cep telefonları ve bilgisayarların ‘ekran’ları 
aracılı#ıyla yürütebilecek olana#a sahibiz. Peki ekranlar aracılı#ıyla açıldı#ımız bu dünya 
hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Yeni teknolojilerle birlikte ya!amımıza giren ve 
dünyanın yeni kimli#ini tanımlayan dijital, sanal gibi kavramlar gerçekten ne anlama 
geliyor? Ba!langıçta kendimizi zaman-mekan sınırlamasından ba#ımsız ifade etmemizi 
sa#lamak amacıyla olu!turulan ve kısa sürede etki alanını artıran sosyal medya gelecek 
dönemde nasıl bir yapıya bürünecek? Ya!amımızı böylesine derinden etkileyen, ileti!im 
biçimlerimizde ve alı!kanlıklarımızda hatta dünyaya dair algımızda önemli de#i!imler 
yaratan bu geli!meler günümüzde nasıl bir boyuta ula!tı? Gelinebilecek son noktada 
mıyız yoksa yeni dünya düzeni için bu de#i!imler henüz bir ba!langıç mı?  

Dünyaya damgasını vuran tüm büyük bulu!lar ve geli!meler; ya!adı#ı dünyayı anlamaya 
çalı!an, merak eden ve ke!fetmek isteyenler sayesinde gerçekle!ti. Bu yönüyle 
baktı#ımızda farklı çevrelerde kimi zaman övgüyle söz edilen kimi zaman da ele!tirilen 
dijital dünyayı ve onun kültürünü tanımak, anlamaya çalı!mak ve ke!fetmek bir 
sorumluluk. Bunu yapabilmek için de her !eyden önce objektif bakı!açısının ürünü olan 
kaynaklara ve uzmanlara ihtiyacımız var.  

 "stanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin evsahipli#inde 
gerçekle!ecek olan dijitalle!me ve görsel kültür kavramlarının farklı açılardan ele alındı#ı 
VISUALIST 2012 Kongresi’nin  son derece yararlı bir kaynak olu!turaca#ını 
dü!ünüyorum.  

18 ülkeden çok de#erli akademisyenlerin katılımıyla, Sanatta ve Tasarımda Yeni 
Yakla!ımlar: Dijitalle!me teması ile gerçekle!tirilecek Uluslararası Görsel Kültür 
Kongresi: VISUALIST 2012’nin  hazırladı#ı bilimsel zeminle gerek ileti!im biliminin farklı 
disiplinlerinde çalı!an akademisyenler gerekse bu alana ilgi duyanlar için yararlı olmasını 
ümit ediyor, ba!ta Sanat ve Tasarım Fakültesi akademik kadrosu olmak üzere 
Kongrenin gerçekle!mesinde eme#i geçen herkese te!ekkür ediyorum.  

 
 

Prof.Dr. Dursun Koçer 
!stanbul Kültür Üniversitesi Rektörü 
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Saygıde#er katılımcılar, 
 
"stanbul’da gerçekle!tirdi#imiz VISUALIST 2012, Uluslararası Görsel Kültür Kongresi; 
"leti!imde, Sanatta ve Tasarımda Yeni Yakla!ımlar: Dijitalle!me Kongresi’nde sizleri 
aramızda görmekten onur duymaktayım. Kültürlerin birle!me noktası olan "stanbul, 
sadece do#al güzellikleri ile de#il, aynı zamanda kültürel zenginlikleriyle de insanı 
büyüler. "stanbul’da altmı! yıldan fazla bir süredir ya!ayan bir ki!i olarak size bu tarihi, 
kültürel ve do#al zenginlikleri deneyimlemenizi tavsiye ederim. 
 
Sanat ve Tasarım Fakültesi olarak, size farklı ba!lıklarda tartı!ma olana#ı sa#layan 
bilimsel bir platform sunmaktayız. Kongrenin ana ba!lıkları, yeni medya, dijital sanatlar, 
dijital toplum, ileti!im sanatları, sahne sanatları, görsel kültür, görsel sanatlar, görsel 
göstergebilim ve uygulamalardır. Kongre aynı zamanda sizlere zengin bir sosyal ve 
kültürel program sunmaktadır. 
 
Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin adına, kongreye katılım sa#layan herkese te!ekkür eder, 
bu kongrenin gerçekle!tirilmesinde son birkaç aydır özveriyle çalı!an Organizasyon 
Komitesi’nin tüm üyelerine, Üniversitemizin Yönetimi’ne, özellikle Üniversitemizin Kurucu 
Onursal Ba!kanı’na, Üniversitemizin Mütevelli Heyeti Ba!kanı’na, Rektörümüz Prof.Dr. 
Dursun Koçer’e !ükranlarımı sunarım.  
 
De#erli katılımcılar, "stanbul’da ho! vakit geçirmeniz, Kongrenin ba!arılı ve yararlı 
geçmesi dile#iyle..... 
 
Saygılarımla 
 

Dr Zafer Ertürk, Profesör 
Kongre Düzenleme Kurulu Ba"kanı 
Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı 
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Dear Distinguish Participants, 
 
It is a great pleasure and indeed an honour to welcome all of the participants at the 
Visualist 2012, International Congress on Visual Culture: New Approaches in 
Communication, Arts and Design: Digitalization, in Istanbul. Istanbul is a cultural melting 
pot in which almost all brief systems and of course different cultures took part. Istanbul 
attracts people who are interested not only in natural beauties, but also in cultural 
richness of the long heritage. As a person who lived more than sixty years in Istanbul, I 
do recommend you to test these beauties and richness. 
 
As the Faculty of Art and Design, we offer you a scientific platform to discuss research 
works on various topics. The main topics of the conference are; new media, digital arts, 
digital society, communication arts, performing arts, visual culture, visual arts, visual 
semiotics and applications. Meanwhile, a rich social and cultural program will 
complement this distinct event. 
 
On behalf of the Faculty of Art and Design, I repeat my sincere thanks for all of the 
participants for visiting Istanbul and for sharing their brilliant ideas with us. I should state 
that the Organizing Committee spent almost last several months to realize this meeting 
and I also express my gratitudes to the University Administration, especially to the 
Honorary President of the University Foundation, President of the Foundation, and of 
course to the President of the University, Prof.Dr. Dursun Koçer. Without their help and 
encouragement, we could not manage to realize one of the most important meetings of 
the field. I hope you will enjoy your stay in Istanbul and we will have productive 
discussion and proposals. 
 
 
Sincerely, yours 
 
 
 

Dr Zafer Ertürk, Professor 
Chairman, Visualist 2012  

Dean, Faculty of Art and Design 
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D!J!TALDEN ANALO%A G!D!P GELMEK 
 
 
"nsan ile evren arasındaki ili!kinin tarihi dijital (sürekli olmayan) ile süreklilik (kesintisizlik) 
arasındaki diyalektikle ilgilidir. Varolan dü!üncenin aksine, fiziksel dünyanın kendisi 
dijitaldir: soyut parçacıklardan olu!mu!tur  (hücrecikler, moleküller, fotonlar, vb.). Aynı 
!ekilde, bu dünyayı algılama biçimimiz de soyuttur. Örne#in, görsel algılama, birbirinden 
son derece ayrı duyarlı hücreler tarafından kaydedilen  uyarıcılarla olu!ur: Retina, 
algılanan uyaranların ortalama de#erini içeren bilgiyi ta!ıyan alıcılardan olu!mu! bir 
grid’dir. Aynı biçimde, bir foto#raf da, yo#unluk ve son derece ince girinti çıktılarıyla bir 
parçacıktır; çünkü göz tarafından algılanması birbirinden son derece ayrı!mı!, aynı 
biçimde belli belirsiz partiküller aracılı#ıyla gerçekle!ir. Sesin algılanı!ına gelirsek, o da 
aynı kurallara uyar: sürekliymi! gibi algıladı#ımız bir ses aslında, birbirini izleyen 
duru!lar (kesinti) ve hızlı yükselmelerden olu!mu!tur. Bir ba!ka deyi!le, söz konusu 
kesintililik (sürekli olmama durumu), merkezi sinir sistemine tüm veriler ula!ıncaya ve 
orada i!lemden geçinceye kadar sürer ; uyaranlar di#erleri gibi ayrık biçimdeki sinirlerin 
tepkileriyle dönü!üme u#rarlar. 
 
Ancak biz, birbiriyle ilgisi olmayan noktalardan  olu!mu! bir dünyayı reddederiz. Biz, 
görsel anlamda algıladı#ımız bu ayrık noktaları çizgiler, yüzeyler ve figürler olu!turmak 
için birle!tiririz ve bunlardan, birbiriyle uyumsuz ö#elerin uyumlu bir sentezi olan 
homojen ve süreklili#i olan bir görsel alan yaratırız. Aynı biçimde, birbirini izleyen i!itsel 
uyaranları tek bir duyusal noktada birle!tiririz: duydu#umuz notada. Süreklilik  
(analogique) yalnızca olgularda bulunmaz: Ele aldı#ımız/inceledi#imiz her tür süreklilik, 
duyu organlarımızın algılamalarıyla ortaya çıkmaktadır.  
 
Neden hep gruplayarak bir !eyler ortaya çıkar?  Yanıt son derece açıktır: bu evrendeki 
etkimizi arttırmak. Ba!döndürücü deneyimlerin çe!itlili#ini yakalayabilmek ve 
inceleyebilmek  için, onu homojen biçimde ele almak gerekir. Ölümlü olmamız, bizi, 
dünyanın sonsuzlu#unu,  onu daha iyi i!leyebilmek için, sonlu kılmaya iter. Söz konusu 
olan her defasında yenilenen bilgi akı!ını yönetebilmektir. Çünkü algılanan her özellik, 
her varlık tektir, bir benzeri yoktur. Sonuçta olgularda ya!anabilecek da#ılmanın 
engellenmesi ve düzene sokulması gereklidir. Olgularla ilgili bir tür yalınla!tımaya gitmek 
için onları grup ya da sınıflara ayırır, kar!ıla!tırılabilir ö#eleri bir araya getiririz. Bu, 
felsefecilerin « kategorile!tirme » dedi#i !eydir. Bu, Dünyayı daha basitle!tirmek adına, 
ya!anan deneyimlerin bir tür kalıpla!tırılmasıdır. 
 
Göstergebilimin nesnesi olan anlam, görülüyor ki, süreklilikten do#ar. Dünyayı 
anlamlandırmak, ona bir süreklilik kazandırmaktır. Bu ba#lamda göstergebilimin 
görevlerinden biri de, sözü edilen anlamların yaratılmasıdır. Ancak !imdiye kadar sürekli 
olan ile dijital olan (sürekli olmayan, ayrık olan) arasındaki kar!ıtlı#a de#indim.  
 
Ancak, sürekli olanın (analog) daha sonrasında, ileti!im kurmak ve iletebilmek için 
süreksizli#e (dijitale) dönü!mesi dikkat çekicidir. Sonuçta, dikkatle bakarsak, dijital ve 
analog arasında kar!ıtlıktan çok, bir tür birbirini tamamlama özelli#i vardır. Bu 
do#rultuda, olguları yeniden gruplamak ve e!lemek - süreklili#i sa#layan !ey- onları 
algılamamızda farklı bir yere koymak ve onları birbirinden ayırarak kar!ıt bölgelerde 
konumlandırmaktır. Kategorile!tirmek, gruplandırmaktır. Ayrıca kar!ıt konuma da 
getirmektir. Bilgileri (kavramları, sözcükleri, anlamları%) homojenmi! gibi birbiri içinde 
eritmek, onlar  arasındaki ba#ıntıyı tanımlama gereklili#ini de beraberinde getirmektedir. 
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Böylece görüyoruz ki, dü!ünce, varlıklardan ve bu varlıkların i!leyi! kurallarını ele alan 
kümelerden olu!an bir dizinin anlık i!lenmesidir. Dil ise, tüm sözcük da#arcı#ı, 
sözdizimsel kuralları ile bu yapıyı ortaya çıkarmaktadır. 
 
Böylelikle, bugünün bilgi teknolojilerini ve ileti!imini niteleyen dijitalle!me süreci, bugüne 
kadar bilgi ve ileti!im olarak adlandırdı#ımızdan çok farklı bir niteleme ya da de#i!iklik 
ortaya koymamaktadır. Ayrıca, içinde bulundu#umuz « yeni bin yıl » ın ola#anüstü ve 
!a!ırtıcı bir dünya sundu#u da do#ru de#ildir : bilgileri a#lar aracılı#ıyla aktardı#ımız 
bilgisayarlarımızın ve dokunmatik tabletlerimizin ya da akıllı telefonlarımızın ekranlarını 
canlandıran güçler, algımızın temelindeki dürtüleri kopyalamaktadır. Bu dürtüler sosyal 
ili!kilerimizi geli!tirmeyi ve bilgileri i!lemeyi sa#layan dürtülerin aynısıdır. 
 
Burada hem süreklili#in  hem de sürekli olmamanın (dijital) diyalekti#ini yine 
bulabiliyoruz. Televizyon ekranımın bana noktalar ve çizgiler sundu#unu biliyorum ; 
bilgisayar ekranımdaki foto#rafların piksellerden olu!tu#unun da farkındayım : bu 
ekranlarda neler oldu#unu anlayabilmek için, burada olgusal bir süreklilik oldu#unu 
tanımlamalıyım. Ekranda karakterlerden olu!an bir bütünün belirmesinin ve bu 
karakterlerin sabit bir diskin aynı sektöründeki noktalardan olu!mu! bir dizininin 
manyetik özellik ta!ıyan bir yazıcı tarafından sayfaya basılmasının ya da tam aksine, 
aynı disk üzerinde ba#lantısız, serpilmi! noktalara uymasının pek bir önemi yok. Aynı 
biçimde, bu da#ıtım için bir sekizli#in (sekizli bayt) seçilmesinin de bir önemi yok. 
Göstergesel i!levi olan sesin dijital ya da analog bir kaynaktan gelmesinin de bir önemi 
yoktur. Tüm bu olgular bilinçaltındadır. Bu veriler görsele dönü!tü#ünde, kullanıcı 
tarafından algılanmaktadır : bu bir ka#ıt olabilir ya da ekranda bir görüntü. Bu 
süreklilikten (analog yapı) söz etmek gerekliydi. Bunun nedeni ise, yarım asırdır ilgi 
çeken göstergebilimle ilgili olguları yadsımak ya da küçümsemek de#il, yalnızca  
özgünlü#ünün altını çizmek ve toplumumuz üzerindeki etkilerini de#erlendirmektir.  

 
Bunun ilk etkisi, bilgi kuramı ile ilgilidir. Bu, anlam dolu dünyada süreklilik ve dijital 
arasındaki diyalekti#in önemini ara!tırmacıların ortaya çıkarmasını sa#layan ça#da! 
dijitalle!me tekniklerine odaklanmaktır.  Böylelikle göstergebilim için yeni bir dönem 
açılmı!tır ve bu dönemde anlamlandırma bilimi olan göstergebilim, yine anlamı konu 
alan bili!sel alandaki ilerlemelerden yararlanabilecektir.  
 
"kinci etki, hiç ku!kusuz, Visualist 2012 « "leti!im, Sanat ve Tasarımda Yeni 
Yakla!ımlar : Dijitalle!me » Kongresi katılımcılarının en çok çalı!mak istedikleri konularla 
ilgili olacaktır. Bu etki « teknik » özelliklidir. Dijitalle!me, görüntünün ve yazının 
kalbindeki bazı özellikleri inanılmaz bir !ekilde radikalle!tirmi!tir. Örne#in, dili kodlayan 
yazılı metin, dilden tamamen ayrı bir olaydır, çünkü dilin çizgisel yapısı ile onun uzamsal 
ve tablosal verilerden olu!an yapısı üst üste binmi!tir. Hipermetin ise, bu uzamı ve 
verimlili#i maksimuma çıkarır. Tablosal verilerden olu!an bu ürünler  göstergeler ve yeni 
araçlar ile anında eri!ime açıktır. Böylece bir yapıtın düz okunmasında bütün ö#elerin 
i!aretlenmesi gerekmez. Hiper ortamın destekleyicilerinin yarattı#ı yeni gösterenler yeni 
kullanımları i!aret etmektedir. Bu dönü!ümlerin bazıları niteliksel olmaktan çok 
nicelikseldir. Ancak biliyoruz ki, nitel de#i!imlerin birikimi, nitel bir devrim yaratabilir. Ve 
biz, i!te böyle bir devrime yarım asırdır tanık oluyoruz.  
 
Üçüncü etki ise, antropoloji (insanbilim) ve pragmatik düzlemde görülmektedir.   
Bilgilerimizin dijital niteli#i eskiden herkes tarafından bilinmekteydi:  göstergesel nitelikli 
bilgilerin parçasal özelli#i aktarıldı#ında, birey bu verileri özgür biçimde kullanmaya 
ba!ladı. Hiper ortamın yeni sözdizimsel göstergelerinin çok yönlü oldu#u ve ö#eler 
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arasındaki hiyerar!inin  ise zayıf ya da, en azından, esnek oldu#u görülmektedir. 
Özgürlük, esneklik, uzamsallık: Kullanıcı ve ileti!im araçları arasındaki yeni ili!kinin 
anahtar sözcükleri. Ve bu, etkile!imlili#in ve sanallı#ın olu!turdu#u yeni bir sosyal 
ortamın geli!mesidir.  
 
Son derece kısa bir sürede ortaya çıkan yenilikler ve eskiden gizemli sayılan tekniklerin 
geni! kitleler tarafından genelle!tirilmesi göstergebilim alanındaki çalı!maları ve 
toplumsal söylemleri kökten de#i!tirmi!tir. Bu çalı!maları ve toplumsal söylemlerin ele 
alınmasında, hiç ku!kusuz, « Visualist 2012 », özellikle dijitalle!me aracılı#ıyla kendini 
gösteren görsel kültürümüz ile ilgili dü!üncelerimizi geli!tiren, iz bırakıcı ve kaliteli bir 
sosyal bir etkinlik olacaktır.  
 
 
 

 
Prof.Dr. Jean-Marie Klinkenberg 

Groupe &, Liège Üniversitesi 
Uluslararası Görsel Göstergebilim Derne#i (AISV) Ba"kanı  
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INTRODUCTION FOR VISUALIST 2012 PROCEEDINGS 

 
 
The continuing expansion of the communication landscape has introduced a vast range 
of new communication channels. Individuals, formal groups, and entire societies are now 
more connected than ever before. The traditional channels of mass communication – 
newspapers, television, radio and film – have been augmented by a plethora of new 
media channels ranging from new versions of the older channels, such as online news 
and a variety of websites, to totally new individualized channels, such as email, 
Facebook and Twitter. We now reside in a networked society where interactivity is the 
norm. 
 
These new media channels redefine mass communication and enlarge its role in society. 
Mass communication once meant the large-scale distribution of identical messages. The 
new communication channels also are mass in that large proportions of society are 
exposed to them and use them, but the messages flowing through these channels are 
far more individualized.     
 
The scope of the content flowing through these new media channels also is vastly 
greater than what was available in the past. Now everyone with access to a computer, 
mobile phone or a variety of other technologies can create their personal equivalent of 
the Library of Alexandria, a vast repository of news, history, literature, statistics, and 
whatever else is of interest. And it can be a dynamic library that is constantly updated. 
Most importantly, the shift from analog to digital technologies has created a visual 
culture by increasing exponentially the amount of visual material readily available for 
these personal libraries.  
 
More channels and a far greater flow of messages, especially visual messages, have 
created rich opportunities of those of us who explore the content and process of 
communication. VISUALIST 2012 presents an exciting display of the research that has 
mined these opportunities and provides the occasion for scholars and professionals to 
discuss this intriguing new landscape. 
 
 
 

Prof.Dr. Maxwell McCombs 
University of Texas at Austin 
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D!J!TAL DÜNYA, D!J!TAL YA$AMLAR VE... 
 
 
1900’lerin sonu ile hız kazanan dijital teknolojinin dünya genelinde; ekonomiden, sanata, 
siyasetten bilime kadar toplumsal ya!amın her alanında önemli bir yer kapsadı#ı 
kaçınılmaz bir gerçektir. Bu geli!meye ba#lı olarak dijitalle!menin günümüzde gerek i! 
ya!amında gerek ki!ilerarası ili!kilerde oldukça etkili oldu#unu görmekteyiz.  
 
Dijitalle!me ve dijitalle!meye ba#lı olarak geli!en yeni teknolojilerin getirdi#i çok çe!itli 
avantajların ba!ında, bu geli!melerin bilgi yayılımına ivme kazandırması gelmektedir.  
Özellikle küreselle!en dünyamızda sınırların giderek ortadan kalkması, bilgiye hızlı 
ula!ım gereksinimini de beraberinde getirmi!tir. Bu ba#lamda dijitalle!me, bireylere 
bilgiye en kısa sürede ve az maliyetle ula!malarına olanak sa#lamaktadır.  
 
Yine dijitalle!me sürecinde bireyler, duygu ve dü!üncelerini aktaracakları ve 
payla!acakları “özgür” ve “ki!isel” ortamlar bularak, ileti!im sürecinde aktif bir rol 
oynama olana#ı bulmaktadır. Dolayısıyla bireyler bir taraftan duygu ve dü!üncelerini 
açıklarken di#er taraftan gündemin belirleyicisi ve olu!turucusu konumuna gelmektedir. 
Bu nedenle dijitalle!me, bireyleri bir araya getirerek aralarındaki etkile!imi arttırması 
bakımından da önem ta!ımaktadır.  

 
Ancak, dijitalle!menin etkin oldu#u alanların çok geni! olması, bu alanlarda 
gerçekle!tirilen tüm uygulamaların yeni ya da geli!mekte olan teknolojik uygulamalara 
uyum sa#laması, büyük bir çaba ve deneyim gerektirmektedir. Ayrıca, dijitalle!menin 
sonucu olarak birey, teknik ve teknolojik anlamda kendini ifade etme açısından “özgür” 
ve “aktif” hissetse de, aynı biçimde “yalnız” ve “yapay bir ortamda” da kalmaktadır; 
“içten” ve “sıcak” bir ileti!im ortamından uzak olması ise sosyalle!mesini 
engellemektedir. Bir ba!ka tanımla, dijitalle!me bireye yalnızca avantajlar de#il, özellikle 
toplumsal ve psikolojik temelli olumsuzluklar da ya!atmaktadır. Bir yandan teknik, 
inovasyon, yeni medya, ilerleme, etkile!im konu!ulurken, di#er taraftan ve tüm bunların 
kar!ıtı olarak toplumsallık, içtenlik, sıcaklık ve yüzyüze ileti!im ile ilgili sorunlara çözüm 
aranmaktadır. Kısaca yeni medya eski medyaya kar!ıdır; ya!amlar “online” ve “sanal” 
biçimde ya!anmaktadır; de#erler de#i!ime u#ramaktadır.  

 
"stanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi olarak Visualist 2012 
Kongresi’nde, dijitalle!menin günümüz ya!amının her anında ve her alanında ta!ıdı#ı 
önemden yola çıkarak; dijitalle!me konusunun ve bu konuya ili!kin çalı!maların gerek 
akademik, gerek sektörel deneyimler çerçevesinde de#i!ik bakı! açıları ile 
payla!ılmasını ve tartı!ılmasını hedefledik. Bu do#rultuda, dünyanın de#i!ik 
bölgelerinden gelen, Türkiye de dahil 19 ülkeden katılımcılarla ve alanlarında kanaat 
önderi, lider, öncü konumdaki de#erli Kongre Bilim Kurulu üyelerinin deste#iyle, 
hedefimizi gerçekle!tirmi! ve hazırlanan Visualist 2012 Kongre Bildiri Kitapçı#ı ile yerli 
ve yabancı literatüre katkıda bulunarak, Kongre kapsamında ele alınan konularla ilgili 
akademik ve sektörel çalı!malara kaynak sa#lamı! olmaktan mutluluk duyuyoruz.  

 
  
 
         Prof.Dr. Rengin Küçükerdo#an 
         !KU Sanat ve Tasarım Fakültesi  
               Kongre Düzenleme Kurulu Genel Koordinatörü 



 
 

08 Mart 2012 
Amfi Z-D3 Salonu 

Z-D3 Hall 
 
 
 
 
 

1. Oturum: Dijital Toplum / 1. Session: Digital Society 
Oturum Ba!kanı / Moderator: Doç.Dr. Mehmet Üstünipek 

 
*Alkım Özaygen, Gülden Gürsoy Ataman, Mutlu Binark, Selma Arslanta! Tokta!,  

Ergin "afak Dikmen 
*Metin Eker, Do#an Çelebi, Esen Karada# 

*Erhan Akyazı, Cem S. Sütçü, Adnan Ortaköy 
*Elif Ertürk, Kenan Kaplan 

 
 

2. Oturum: !leti"im Sanatları / 2. Session: Communication Arts 
Oturum Ba!kanı / Moderator: Prof.Dr. Haluk Gürgen 

 
*Özge U#urlu 

*Didem Ataman Yengin, Yakup Sa#ıro#lu 
*Öykü Ezgi Yıldız 
*Ceyda Deneçli 

 
 

3. Oturum: Görsel Göstergebilim / 3. Session: Visual Semiotics 
Oturum Ba!kanı / Moderator: Prof.Dr. Rengin Küçükerdo#an 

 
*Suat Sungur 

*C. Arzu Aytekin 
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ABSTRACT 
This paper is based on a continuing research on digital surveillance fact in Turkey, analyzing the use 
of Turkish ID Numbers on e-government services and companies. The research concentrates mainly 
on concepts such as electronic surveillance, surveillance society, panopticon, superpanopticon. 
During the research, the process from Mernis to Electronic ID project and the digital personification of 
Turkish citizens with the Turkish ID number is analyzed. In this research browsing and non participant-
observation technique (online ethnograpghy) on the Internet interface, where Turkish ID number is in 
use, mainly e-government portal, are used, and a  map based on the uses and dataveillance of 
Turkish ID Number is created. At the research, the digital personification of Turkish citizens is 
discussed, and some sugesstions is made concerning how we can make Turkish  citizens conscious 
on dataveillance and digital surveillance. Finally, the paper will discuss the need of protection personal 
datas of the citizens in relation with the Turkish ID number both as a  part and necessity of human 
right. 
  
Keywords: Digitalized body, Digital surveillance, Turksh ID Number, e-government 
  
 
1. SAYISAL BEDENLEN!" 

 
Yurtta!ların kayıtlanmaları ve gözetlenmesi olgusunu, iktidarın dünyayı daha anla!ılabilir ve 
böylelikle denetlenebilir kılma projesinden ba"ımsız de"erlendiremeyiz. Bu kapsamda 
yurtta!ın kayıtlanmasının nedenleri !u !ekilde sıralanabilir; modern devletin her !eyi 
hesaplanabilir ve okunabilir kılmak istemesi, yurtta!ların “risk sıfırlanması” ve 
“güvenlile!tirme” söylemi do"rultusunda ba!tan potansiyel suçlu olarak konumlandırılmaları 
ile “tehdit ve kaygı kaynakları olanlar ve olmayanlar” !eklinde ayrı!tırılmaları, ulusal 
güvenli"in sa"lanması. Bu çalı!manın kuramsal çerçevesi Jeremy Bentham’ın (2008) 
panoptikon, Foucault’un (2007) iktidarın kılcal damarlara i!lemesi ve disipline etme teknikleri 
ile disiplinci iktidar, Mark Poster’in (1990) süperpanoptikon, David Lyon’un (1997) elektronik 
gözetim ve veri gözetimi ve Gary T. Marx’ın (1985) veri e!le!tirmesine ili!kin kavram ve 
tartı!maları ile Anthony Giddens (2005), Zygmunt Bauman (2006), Oscar H. Gandy (2003) 
ve Armand Mattelart (2010) gibi dü!ünürlerin katkılarından beslenmi!tir.  
 
David Lyon’a (2007) göre dijital gözetim alanları; askeri ve istihbarat, devlet yönetimi, nüfus 
sayımı ve suç kontrolü, i! gözetimi ve denetimi, tüketim ve tüketici yapılandırmasında 
uygulanmaktadır. Bu alanlar artık günümüzde bir biriyle ba"lantılıdır.‘Assemblage’ bu elde 
edilen bilgilerin birbiriyle ba"lantılı kullanılmasıdır. Dijital gözetimin araçlarından biri de veri 
e!le!tirmesidir. Sayısal bedenleni! ile birlikte veri e!le!tirmesi enformasyon a"ları içerisinde 
daha kolay, yaygın ve etkili bir hale gelmi!tir. Veri e!le!tirmesi için bir çok farklı yöntem 
kullanılmaktadır, Örne"in, Bilgisayar Yardımlı Yolcu Tarama Sistemi (Computer Assisted 
Passenger Pre!Screening Sistemi " CAPPS"II) her hava yolu yolcusunu de"i!ik sınıflara 
ayrılarak risk de"erlendirmesinde bulunarak onlara not vermektedir. #lk olarak 1996 yılında 
bagajlarda patlayıcı madde taraması sistemi olarak ba!latılmı!tır. #kinci nesil sistem artık 
hem tehlikeli !eyleri tarayabilmekte, hem de yolcular üzerinde devlet ve ticari kurumların 



!
!

!
!

399 

veritabanlarını tarayarak veri!madencili!i algoritması sayesinde tehlikeli olanları ayırabilecek 
güçtedir (http://epic.org/privacy/airtravel/profiling.html), Ticari kurumlar da çe"itli 
teknolojiler (Internet, NFC gibi) kullanarak gerçekle"tirdi!i tüketici profillemeleri ve bu 
toplanan verilerin di!er kurumlarla payla"ması insanları sınıflandırarak çe"itli ayrımcılık 
uygulamalarına neden olmaktadır. Küresel terör eylemlerinden, özellikle 11 Eylül 2011’den 
sonra artan ulusal güvenlik anlayı"ıyla birlikte yurtta"ların denetlenmesi ve gözetlemesi daha 
farklı bir boyut kazanmı"tır: tehdit kayna!ı olan yurtta"ın ayrı"tırılması ve bulunabilmesi için 
dijital kayıtlama ve dijital izleme teknikleri giderek daha yo!un kullanılmaya ba"lanmı"tır. Veri 
e"le"tirmesi ve veri gözetimi bu ayrı"tırma uygulamasının temel araçlarıdır.  
 
Enformasyon teknolojileri ile güçlenen gözetim toplumu olgusu en güncel çalı"maları yürüten 
David Lyon ise bireylerin artık yurtta" olmaktan öte adeta “kodlanmı" numara”lar olarak 
tanımlanmaya ba"ladı!ına ve böylelikle sayısal bedenlere büründü!üne dikkat çekmektedir 
(Aktaran, Dolgun,2008:28). Sayısal bedenleni", bireyin yurtta"ı elektronik olarak veri 
tabanında kayıtlanması ve modern devlet içerisinde varolu"unun  ancak “dijital kayıt” (veri 
tabanında bilgilerinin toplanması, kayıtlanması, ça!rılması ve i"lenmesi) ile mümkün 
olabilmesi demektir. E-devlet uygulaması da sayısal bedenleni"in tezahür etti!i son noktadır. 
E!devlet yurtta"ını nasıl algılamaktadır? Yurtta" olmak, veri tabanına dahil olmak anlamına 
geliyor. Devlet artık kayıt altına almak için çaba sarf etmemektedir, kayıt altına alınmak birey 
tarafından talep edilir hale gelmi"tir. Panoptikonun siberuzama ta"ındı!ı günümüz 
toplumunda Mark Poster, “bedenlerimizin "ebekeler, veritabanları, enformasyon koridorları 
içine çekildi!ini” ileri sürerek, böylesi bir ortamda gözetlenmekten ya da kayıt altına 
alınmaktan kaçabilinecek bir sı!ına!ın olmadı!ını söylemektedir (aktaran, Bauman, 2006: 
60). Hatta öyle ki, bir süre sonra bu durum gönüllülük esasına dayanmaktadır. E-devlet 
uygulamasında i"lem yapabilmek, varolabilmek için yurtta"ın kendisinin giderek  e-devlet 
kapısına giri" için "ifre alması, e-kimlik kartı sahibi olması bun gönüllü!e örnek olarak 
verilebilir. “Süper panoptikonu panoptikondan ayıran temel unsur da budur: Kayıt altına 
alınanların “gözetimin birincil ve gönüllü unsuru” haline gelmeleri... Bauman, veritabanına 
dahil edilmi" olmanın e!lenceye giri" biletini almı" olmakla aynı anlama geldi!ini 
söylemektedir. Bireyler artık “kredi verilmeye  de!er”dir (Bauman,2006:61). 
 
Merkezsizle"mi" ve yaygınla"tırılmı" gözetleme ve veri e"le"tirme birimlerinin kurulmasıyla 
birlikte her noktadan ve her an gözetleniyor olma iktidarın her yerde her "eye kadir oldu!u 
hissini, bunun sonu olarak da sınırsız bir gücü oldu!u algısını ortaya çıkartmı"tır. Türkiye’de 
e-devlet uygulamaları yurtta"ın devlet kar"ısında güçlendi!i söylemini “verimli ve hızlı bir bilgi 
akı!ının sa"landı"ı, güvenli ve !effaf bir ya!am” sloganı ile me"ru kılmaya çalı"ırken, 
yurtta"ın enformasyon a!ları üzerinde sayısal bedenleni"ini ve veri e"le"tirmesine tabii 
kılınmasını, böylece kendi ki"isel verileri üzerinden tek taraflı olarak bir çok “iktidar” (siyasi, 
ekonomik, zorlayıcı ve simgesel iktidar) uygulamasına maruz kalması olgusunu 
görmemekten gelmekte, yurtta"ın “ki"isel verilerinin korunması” gere!i gündeme yeterince 
getirmemektedir.  
 
Bu çalı"mada ilk olarak TC Kimlik numarası ile yurtta"ın sayısal bedenleni"i olgusu ve e–
devlet kapısı uygulaması içinde mevcut sorunlar serimlenecektir. Daha sonrada bu 
sorunların de!erlendirilmesi çerçevesinde, TC Kimlik numarasının neden ki"iye özel hassas 
veri oldu!u ve ki"isel verilerin korunması evrensel hukuk ilkesi temelinde korunması gerekti!i 
tartı"ılacaktır. 
 
2. TÜRK!YE’DE YURTTA"IN KAYITLANMASININ KISA TAR!HÇES! 
 
Yukarıda da serimlendi!i üzere, yurtta"ın kayıtlanması teknikleri hiç ku"kusuz sadece 
modern devlete özgü bir disipline etme ve denetleme stratejisi de!ildir. Bu ba!lamda, 
Osmanlı #mparatorlu!u’nda da halkın  özellikle askerlik hizmeti ve  vergi tahsilatı nedeni ile 
kayıtlarının tutuldu!u söylenebilir. 1869 yılında Osmanlı Tabiiyet Kararnamesi ile yeni bir 
düzenlemeye geçilmi", vatanda" olma ko"ulu “kan ba!ına ve toprak esasına” 
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dayandırılmı!tır. 1870 tarihli “"dare-i Umumiye-i Vilayet Nizamnamesi” ile,   il idaresi !ube 
ba!kanlıkları kadrosu,   emlak ve nüfus memurları kadrosu dahil tahsis edilmi!tir.  Bu 
düzenlemede nüfus memurları “il içerisinde emlak ve arazinin ve nüfusa ait kuyudatı 
düzenlemek ve do#um, ölüm ve yer de#i!tirmeye ve pasaportlara ili!kin i!lemleri” yürütmekle 
görevli kılınmı!lardır. Bireyin siyasi iktidar tarafından kayıtlanı!ına  “!ecere” kayıdı altında 
rastlayabiliriz. 1905 yılında “Genel Nüfus Yazımı” yapılarak, ilk nüfus kütükleri 
düzenlenmi!tir. Bu sayımda elde edilen kayıtlara dayanılarak, nüfus cüzdanları verilmeye 
ba!lanmı!tır.  Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurulmasından sonra, 1924 tarihli Te!kilat-ı 
Esasiye Kanunu ile vatanda!lık hakkı bir esasa ba#lanmı!tır. Te!kilat-ı Esasiye Kanunu’nun 
88. maddesinde “Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatanda!lık itibariyle (Türk) 
olunur” !eklinde vatanda!lık hakkı tanımlanmı!tır. 1934 yılında her aile ve ailenin fertleri 
soyadı almı!, böylece ünvanlar ve lakaplar kaldırılmı!tır. Bundan sonra, 1960 yılında nüfus 
cüzdanları de#erli ka#ıt niteli#ine kavu!turulmu! ve 1963 yılında 210 sayılı De#erli Ka#ıtlar 
Kanunu kapsamında korumaya alınmı!tır. Türkiye Cumhuriyeti yurtta!larının kayıtlanması 
için en kapsamlı çalı!ma, MERN"S projesi ile ba!lamı!tır. Bu projenin fikri, 5 Mayıs 1972 
tarihinde 1587 sayılı Nüfus Kanunu ile ortaya çıkmı!tır. 2000 yılında Nüfus ve Vatanda!lık 
"!leri Genel Müdürlü#ü’nün (NV"GM) tüm vatanda!lar için on bir haneli bir kimlik numarası 
tanımlamasının ardından, kimlik kartlarına “vatanda!lık numarasının” yazılması zorunlu hale 
gelmi!tir. Aralık 2000 tarihinde ana bilgisayar sisteminin kurulumu tamamlanmı!, sistem 
kullanıma açılmı!tır. Bunun için 122.145.860 ki!inin nüfus bilgilerini içeren uygulama 
programları yaygınla!tırılmı! ve merkezde bir bilgi bankası olu!turulmu!tur. Türkiye 
Cumhuriyeti yurtta!larını kayıtlaması açısından Türkiye'nin en büyük bili!im projesi olan 
MERNIS projesi, böylece 2002 yılında uygulamaya geçti. T.C. Nüfus ve Vatanda!lık "!leri 
Genel Müdürlü#ü bu projenin amaçlarını a!a#ıdaki gibi belirlemi!tir: 

• Nüfus mevzuatına uygun olarak merkez ve ilçe birimlerinde nüfus i!lemlerinin 
bilgisayar ortamında yapılması ve merkezi veritabanının olu!turulması, 

• Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının verilmesi, 
• Kolay ta!ınabilir, kolaylıkla taklit edilemez modern nüfus kimlik kartlarının verilmesi, 
• Nüfus ve aile istatistiklerinin hızlı ve sa#lıklı bir !ekilde alınması, 
• Kamu kurulu!larına ve vatanda!a elektronik ortamda bilgi hizmetlerinin verilmesi.  

 
Bu a!amadan sonra, kamu kurum ve kurulu!larının gereksinim duydu#u ki!i bilgilerine 
elektronik ortamda hızlı bir biçimde eri!im sa#lanması amacıyla Kimlik Payla!ım Sistemi 
(KPS) projesinin ya!ama geçirilmesi çalı!malarına ba!lanmı!tır. Kimlik Payla!ım 
Sistemi(KPS) ise Nüfus ve Vatanda!lık "!leri (NV") tarafından, MERN"S ve UAVT  (Ulusal 
Adres Veri Tabanı)veri tabanında tutulan bilgileri sınırlandırılmı! olarak alıcı kurumlar (kamu 
kurumları) ve di#er ki!iler (di#er tüzel ki!ilikler) ile ilgili mevzuatta belirlenen esas ve usuller 
çerçevesinde, güncel ve güvenli bir !ekilde, 7 gün 24 saat süreyle, çevrimi içi payla!ılmasını 
sa#layan bir sistemdir. KPS ile; NV"’de tutulan nüfus ve adres bilgileri, elektronik ortamda, 
kamu kurumları ile bunların dı!ında kalan di#er tüzel ki!iliklerin hizmetine sunulmu!tur. 
Böylece, kurum ve kurulu!ların ihtiyaç duydukları nüfus kayıt örne#i ve yerle!im yeri adresi 
gibi bilgi ve belgeleri nüfus müdürlükleri ile yazı!ma yapmadan veya vatanda!lardan 
istemeden do#rudan ve anında KPS’den temin ederek hizmet vermeleri mümkün hale 
gelmi!tir.  
 
3. ARA!TIRMA YÖNTEM" 
 
Dijital gözetim olgusunu incelemek ve yurtta!ın sayısal bedenleni!ini daha iyi kavrayabilmek 
için, bu çalı!mada T.C. kimlik numarasının sanal ortamda kullanımının topografyasının 
çıkarılması hedeflenmi!tir. Sanal topografya ara!tırması !u !ekilde tanımlanabilir; sanal 
ortamda bir noktadan ba!ka bir noktaya ba#lanan yolları ve yörüngelerin olu!turdu#u damarlı 
a# yapısını ortaya çıkarmaktadır. Ara!tırma kapsamında T.C. kimlik numarasının sanal 
ortamdaki: kullanım alanları, potansiyel kayıtlayıcıları, kurum ve kurulu!lar arasındaki 
payla!ımı incelenmi!tir. Ara!tırmadaki alan çalı!ması 12.5.2011 – 15.7.2011 tarihleri 
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arasında sürdürülmü!, katılımsız gözlem ve metin çözümlemesi ara!tırma yöntemleri 
benimsenmi!tir. Ara!tırma kapsamında ilk a!amada e!devlet !ifresi alındıktan sonra 
www.turkiye.gov.tr adresinde oturum açılıp e!devlet kapısının yapısı ve link verdi"i bazı 
devlet kurumlarının internet sayfaları incelenmi!tir. #kinci a!amada ise T.C. kimlik numarası 
üzerinden i!lem yapan di"er potansiyel kayıtlayıcılar (#nternet üzerinden satı! yapan ticari 
internet sayfaları, siyasi partiler, STK’lar) incelenmi!tir.  
 
3.1. Bulgular 
 
E-devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) sisteminde toplam 230 devlet kurumu temsil 
edilmektedir. Bu kurumların da"ılımı ise !u !ekildedir: 25 ana kurum entegre olarak e-devlet 
kapısından hizmet vermektedir. Ana kurumlara ait toplam 326 hizmet amaçlı link 
bulunmaktadır. Siteden verilen ba"lantıların da"ılımı: 248 adet entegre hizmet (e-Devlet 
Kapısı üzerinden Sunulan Vatanda! Odaklı Hizmetler), 2 adet e-Devlet Kapısı Üzerinden 
Sunulan Kurum Odaklı Hizmet, 77 adet e-hizmet (Kuruma Ait #nternet sitesi Üzerinden 
Sunulan Hizmetler) bulunmaktadır. 
 
E-devlet kapısından dört farklı elektronik imza yöntemiyle giri! yapılabilmektedir. E-devlet 
kapısında dört faklı elektronik imza seçene"i ile sisteme girilebilmektedir: (1) e-devlet !ifresi 
kullanılarak, (2) mobil imza kullanarak, (3) e-imza kullanarak ve (3) T.C. kimlik kartı 
kullanarak. Gelinen son nokta ise TÜB#TAK UEKAE (Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Ara!tırma 
Enstitüsü) tarafından geli!tirilen Elektronik Kimlik Kartıyla sisteme giri! yapılmasıdır. E-kimlik 
kartı uygulaması henüz deneme a!amasında olup sadece Bolu ilinde kullanılmaya 
ba!lanmı!tır. 2012 yılında Türkiye’de di"er illeri de kapsayacak !ekilde yaygınla!tırılması 
amaçlanmaktadır. 
 
E-Devlet uygulamaları T.C. kimlik numarası üzerinden i!lemektedir, bu nedenle sayısal 
bedenleni!in ba!lıca temsili olan bu numaralar elektronik ortamda stratejik bir öneme 
sahiptir. Bu önemin ba!lıca nedeni yurtta!ların çevrim dı!ı dünya da sahip oldukları kimlikler, 
çevrim içi dünya içerisinde tek bir numaraya (T.C. kimlik numarasına) dönü!mekte ve devasa 
bir kimlik payla!ım sistemine dahil edilmektedir. T.C. kimlik numarasının kullanımı sadece 
devlet kurumları bünyesinde yapılan i!lemlerle sınırlı kalmamaktadır. Birçok firma #nternet 
üzerinden satı! yaparken, üyelik i!lemleri sırasında, indirim kartı ya da benzeri uygulamalar 
esnasında mü!terilerinden T.C. kimlik numarası isteyerek kendi kayıtlarını olu!turmaktadır. 
Bu durum belirli hizmetleri satın alındı"ında daha da önemli bir boyut kazanmaktadır. Bu 
konuda birçok farklı örnek vermek mümkündür: 

• Ula!ım alanında internet üzerinde alınan biletlerde T.C. kimlik numarası istenmektedir 
• Hosting firmaları, alan adı kayıdı, sunucu kiralama gibi birçok hizmet esnasında T.C. 

kimlik numarası istemektedir. 
 
Ticari kayıtlayıcılar dı!ında da birçok kurum ve kurulu! (siyasi partiler, STK’lar, belediyeler, 
Üniversiteler, eczaneler, hastaneler, hatta ma"azalar) da bir çok i!lem için T.C. kimlik 
numarası istemektedir. Siyasi partiler, parti haberlerini cep telefonuna gelmesini isteyen 
ki!ilerden, internet üzerinden üyelik aidatlarını ödemek isteyen ki!ilerden T.C. kimlik 
numarası istemekte. Sivil Toplum Kurulu!ları da (Vakıf, Dernek, Sendika, Meslek kurulu!ları) 
üyelik esnasında T.C. Kimlik numarası istemektedir.  
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!ekil 1. T.C. kimlik numarası kullanım alanları 

 
E-devlet uygulamalarında ve T.C kimlik numarası ile i!lem yapan internet sayfalarıyla ilgili 
sorunları ve soruları kısaca !u !ekilde sıralanabilir; 
E-Devlet içerisinde  

• E-devlet kapısı içerisinde toplanan bilgilerin kurum içerisinde kimlerin eri!im izni var? 
Bu eri!im nasıl denetleniyor? 

• E-devlet kapısı kapsamının dı!ında hizmet veren kamu kurumlarının internet sayfaları 
Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki eylem Planı kapsamında hazırlanan kamu kurumları 
internet siteleri standartları ve önerileri neden uygulanmıyor? Ne zaman uygulanmaya 
geçilecek? 

E-Devlet dı!arısında 
• Her türlü kurum, firma, STK... T.C. kimlik numarası internet üzerinden istemekte ve 

kendi veri bankasını olu!turabilmektedir. 
• "nternet sayfaların belirlenmi! güvenlik standartları bulunmamaktadır, bilgiler sistem 

içerisinden çekilebilir, ya da kullanıcı veri girerken 3. Ki!iler tarafından (hacker) veriler 
çekilebilir. 

• Toplanan T.C. kimlik numaralarınına kimlerin eri!im izni var? Nasıl denetleniyor? Bu 
web sayfaları ne tür güvenlik önlemlerine sahip? 

 
4. DE"ERLEND#RME 
 
Görüldü#ü üzere Türkiye’de yurtta!lar gerek MERN"S projesi sonucu gerekse e!devlet kapısı 
uygulaması sonucu artık sayısal olarak bedenlenmi!tir. Verilerin otomatik güncellemesiyle 
sa#lanan ve artan bir denetim söz konusudur. Güvenlik, verimlilik, hızlılık gibi neoliberal 
politikanın temel söylemsel pratikleri üzerinden yurtta! sürekli kayıt altına alınmaktadır. 
"ktidar ve bilgi alma süreçleri birlikte i!lemektedir. Veri e!le!tirmesi sürekli ve düzenli olarak 
yapılmaktadır.  Türkiye’de MERN"S’den e!kimlik kartına do#ru uzanan/geli!en yurtta!ın 
sayısal bedenleni!i süreci son kertede; yurtta!ı dijital olarak gözetlenmeye açık, veri 
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e!le!tirmesinin hedefi kılmaktadır. Böylece yurtta! görünmez bir gözün her yerdeki iktidarını 
dijital gözetim teknolojileri üzerinden me!rula!tırmaya ve içselle!tirmeye ba!lamaktadır. Ulus 
Baker de Türkiye’de Mernis Projesini yorumlarken bu çalı!mayla benzer bir noktaya 
de"inmi!tir. Baker’e göre, her ne kadar MERN#S “kanun kaçaklarını izlemek ve yakalamak” 
için uygulanmaya konulmu! olsa da, bunun yapılabilmesi- yani “kanun kaçaklarının” tespit 
edilebilmesi- tüm vatanda!ların gözetlenmesi ve kontrol edilmesini de ya!ama geçirmektedir 
(2001:22). Bu nedenle, Türkiye’de yurtta!ı dijital bedene indirgeyen ve dijital kimliklenmeye 
dönü!türen e!kimlik uygulamasının “disipline edici ve denetleyici” yönünün/olasılı"ının 
farkında olunmalıdır. E!kimlik ve e!devlet uygulamalarında merkezi iktidarın gücünün 
arttırılması ve yurtta!ın dijital olarak denetlenmesi amacının ba!at amaç olmaktan 
çıkarılarak, insan haklarını temel alan e!devlet uygulamasının amaçlanması gereklidir. 
 
Bu çalı!mada TC Kimlik Numarası ve e-devlet kapısı uygulamalarının sanal topografyasının 
çıkartılması ile yurtta!ın ki!iye özel hassas verilerinin veri e!le!tirmesine farklı iktidar 
(ekonomik, siyasal vd.)  türleri tarafından tabi kılındı"ı görülmü!tür. Bu nedenle; 

• e!kimlik uygulamasında uluslararası hukuk standartlarına uyumlulu"un sa"lanması 
ve e!kimlik kayıtlarındaki verilerin ki!iye özel hassas veri olarak korunması hakkının 
sa"lanması;  

• e!Kimlik kartları üzerinden bireyin dijital gözetimi konusunda disiplinler arası 
akademik bilgi üretilmesi ve üretilen bilginin ba!ta ayrımcılık ve insan hakları 
konusunda çalı!an hak temelli, sivil toplum örgütleriyle payla!ılması; 

• e-kimlik uygulaması ile gerek devlet kurumları gerekse özel kurulu!ların kimlik 
bilgileri üzerinden gerçekle!tirdikleri çe!itli veri e!le!tirmelerine yönelik olarak 
yurtta!ın bilgisinin ve farkındalı"ının sa"lanması, 

• e-devlet ve e-kimlik kayıtlarına yönelik yurtta!ın bilgi edinme hakkının (uygulamanın 
tek yönlü olmaktan çıkarılması, kar!ılıklılı"ın) sa"lanması, 

• Türkiye’de 2004 yılından bu yana TBMM de bekleyen ve çıkartılmayan Ki!isel 
Verilerin Korunması Kanunu’nun çıkartılmasını; 

• Ki!isel verilerin korunması (ki!ilere ili!kin verilerin toplanmasını, saklanmasını, 
kullanılmasını ve veri e!le!tirmeden olu!an veri i!leme sürecinin tüm a!amalarını 
kapsamaktadır) konusunda her türlü iktidar türünden ba"ımsız ve özerk bir 
denetleme Kurulu’nun olu!turulması; gerekti"ini önermekteyiz. 
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ABSTRACT 
One of the most important trends of visual culture era is the image engineering’s interest in 
technologic hegemony. Because, the media today is a focus as an actor theorizing the processes 
making possible the communication’s transformation into interaction. Namely, a culture definition 
without citing media and subject technologies would not be a contemporary definition. We can easily 
say that media has gained a subjective character with its interactional condition in techno-culture. 
Interaction has normally at least two subjects and one of them is absolutely media. From this aspect, 
media and subject digital technologies not only provide subject transformation, but also become the 
subject itself. In other words, the technologies producing simulacrums make us feel the capability and 
authority of removing humanistic and public aspects of simulacrums. Henceforth, the public is likely to 
extinct with the machines being subjective. When we analyze all the products of digital technologies, 
we see that the media produces requirements and it carries these requirements to a kind of 
consumption pleasure form (hedonism). In that context, a consumption environment characterized 
with its conditions has to be dependent on pleasure production of the media. A group of characteristics 
of public updated again emerges in relation with digital technologies. These are as the follows;       

1. New experiences to anatomize an identity profile 
2. New concepts to anatomize technological hegemony, and 
3. New contents to anatomize the processes of production, consumption and reproduction.  

Consequently, digital hedonism starts a discussion about the legitimacy of the subjective structure of 
the public and cannot resist to be directed by the media. The purpose of this study can be described 
as “Analyzing the consumption reason allowing media and subject technologies to introduce 
themselves as a subjective structure and determining its public response”. This paper has been 
carried out with a theoretical/analytic method based on the literature.  
  
Keywords: Techno-culture, Public, Digital Hedonism, Media, Subject 
 
1.G!R!# 
 
Kültür; yeni potansiyeller ve yeni organizasyonlar evreni yaratmada her zamankinden daha 
donanımlı görünmektedir. Söz konusu donatıları bir güç algısına ve ili!kisine dönü!türmede 
yetkin kılan teknolojik geli!imler ve dolayısıyla teknolojik kültür, yönsemeler ve gereksemeler 
üretmede son derece dinamik süreçsellik sergileyebilmektedir. Teknolojinin kültürel 
çerçevesi, aynı zamanda, onun hakimiyetine i!arettir. Teknolojik hakimiyet, kitlesel payla!ım 
ve etkile!imin yaygın kanaat ve kabullerini de yeniden biçimlendirebilmektedir. Bir ba!ka 
ifade ile tekno-kültür, görsel kültürün araçsal-pragmatik algısına yönelik imaj mühendisli"i 
olgusunu da ayrıca dönü!türebilmektedir. Özneye ili!kin tanımlara referans olabilecek 
kavramsal çerçevelerin ça"da! göstergeleri, öncelikli olarak teknoloji, tekno-kültür, dijital 
kültür, teknolojik okuryazarlıklar, teknoloji ve yaratıcılık, imge üreten teknolojiler vs. gibi hem 
teknoloji ile ilintili hem de kültürel çerçeveye temas ederek gündeme gelebilmektedir. 
Buradan hareketle tekno-kültürün öznesi ve bunun kamusal anlamı ile ba"lantılı bakı! 
açısının serimlenmesi önem kazanmaktadır denebilir. 
 
2. UZLA#IMIN EKSEN! OLARAK TEKNO-KÜLTÜR 
 



!
!

!
!

405 

Teknoloji; insanların genel olarak uzla!ım sergileyebilecekleri içerik ve pratikleri açısından en 
önemli nesnel kapsam ve sistemin ifadesi olarak de"erlendirilebilir. Bir ba!ka ifade ile 
teknoloji, uzla!ımı bir kültürel bile!keye dönü!türebilir niteliklere sahiptir. Teknolojik kültür 
üzerine vargılarımızı destekleyebilecek tespitlerden biri olarak uzla!ım, aynı zamanda, özne 
ile nesne arasındaki ilgi ve ili!kinin yeni epistemolojisini de ortaya çıkarmaktadır. Söz konusu 
epistemolojik durum, nesnenin öznel kılınmasına ili!kin bakı! açılarından beslenebilecek bir 
teknolojik sistem ile kar!ı kar!ıya kaldı"ımızı gösterebilir. Bu durumda özneler arası ili!kiyi 
betimlemenin bir ifadesi olarak uzla!ım kavramı, özne ile nesne arasındaki ili!kinin 
betimlenmesinde nasıl bir anlam ve içerik ortaya koyacaktır?  
 
Tekno-kültür, ihtiyaçların biçimlendirdi"i bir kültürel olgu olmaktan öte, ihtiyaçların 
kar!ılanması sürecindeki tüketimi biçimlendirmeye i!aret etmektedir. Tüketim ile deneyimi 
ba"lamsalla!tırmanın yollarına yönelim sergilemede tekno-kültürün önemi giderek 
netle!mektedir denebilir. Teknolojiden, teknolojik araçlardan ho!lanma, haz alma ve günlük 
ya!antının ola"an akı!ının parçası haline getirme durumu, uzla!ımın bir görüntüsünü ortaya 
koymaktadır. Ihde’nin vurguladı"ı gibi “araçlardan ho!lanma, kültürden ho!lanmadır” (Ihde, 
1993:42).  Kültürü bir bakıma insani kılan da araçlardır. Teknolojiyle tümle!ik insan ve onun 
sosyal ili!kiler a"ı, belli oranda estetik tümle!meye, dolayısıyla da hedonizme (hazcılık) 
yönelik bir süreci aktifle!tirebilir. Bu ba"lamda ya!amsal deneyimlerle ilintisinde tekno-
kültürün bir stil yaratımına zemin olu!turdu"u da söylenebilir. Tekno-kültür bir teknolojik stil 
olarak adlandırılırsa ardından bir teknolojik feti!izim ve ba"lantılı esteti"e i!arettir. Yüksek 
teknolojinin özelli"i, teknolojik stilin, teknolojinin feti!le!tirilmesinin bir özelli"i olarak “sanatın 
durumu”nu “estetikle!tirir” (Rutsky,1999:129) biçimindeki tespitiyle Rutsky, sanat ile 
teknolojinin stil yaratımında mü!terek bir estetik yapı sergileyebileceklerine temas 
etmektedir. Bir bakıma teknolojik bilinçlenme açısından sanat ve teknolojinin esteti"i payda! 
yapması ile kültürel niteliklerin olgunla!ması sa"lanabilir görünmektedir. Çünkü Rutsky, 
“teknolojik bilinçsizli"i, her zaman tekno-kültürel bir bilinçsizlik” olarak nitelemektedir (Rutsky, 
1999:134). Kültürel uzla!ım, teknolojinin kültürel olmasını “bilinç” olgusu temelinden 
hareketle sa"lamayı önemsemektedir. 
 
2.1. Dijital Hedonizm 
 
Ihde’nin teknolojiyi kültürel enstrüman olarak nitelemesi (Ihde, 1993:29), aynı zamanda, 
Batı’nın Batı’lı olmayanlara sundu"u yeni vizyon olarak, hakim ideolojilerin yayılımına da 
kaynaklık etme potansiyelini özellikle teknoloji transferi açısından irdelemesine yol açmı!tır. 
Teknolojiyi açıklamanın ilk referansı ve güncel kapsamı, teknolojinin dijital olarak 
incelenmesine olanak sa"layacak tartı!malardır denebilir. Fisher, dijital tartı!malar, netvörk 
teknolojisi, yeni ve post-fordist kapitalizmi kesi!tiren dönü!üm için be! anahtar unsuru ortaya 
atmaktadır. “Pazar, i! dünyası, üretim, ürün ve insan kavramı” (Fisher, 2010:5). Tekno-
kültürü tekno-kapitalizmin bir gerektirmesi olarak dü!ünmemizi ko!ullandıran Fisher, dijital 
kültürü ve dolayısıyla netvörk ruhunu,  “ça"da! tekno-kapitalizmin yeni ruhu olarak, teknolojik 
iskeletten yola çıkı!la fordist kapitalizmden post-fordizme yapısal dönü!üm”  (Fisher, 
2010:11) ile sunulmasından yanadır. Söz konusu yapısal dönü!ümün gerçekle!mesi ise, 
teknokrasiden teknopoli’ye (technopoly) geçi! süreci ile ifade edilmektedir. Ba!langıcı 
1776’ya tarihlenen teknokrasi, “ki!isel küçük-skalalardan yetenekli, ki!ilerin bizzat 
çalı!madı"ı, mekanize üretimi simgeleyen geni!-skalalara geçi!tir “ (Postman,1993:41). 
Teknopoli (technopoly) ise bir bilgisayar oyunu ve robot teknolojisinin dijital karakteri üzerine 
tartı!maların bir sembolik kavramı olarak dikkat çeker. Bir bakıma Amerika ve Henry Ford’un 
imparatorlu"u için kullanılan teknokrasiden teknopoliye geçi!te bir dünya gerçe"inin vurgusu 
i!lenmektedir. Aynı sürecin benzeri, dijital görsel kültür için de geçerlidir. 1950’lerde ba!layan 
“katot ı!ını”, 1960’ların ortasında “Bilgisayar destekli tasarım (CAD) ya da bilgisayar destekli 
üretim (CAM)”in araç montajlarında kullanılması, 1970’lerde bilgisayar mühendislerinin 
a"ırlı"ı, 1980’lerde dijital görüntüleme modlarının geli!imi ve bilgisayar oyunlarının yayılımı 
(Darley,2000), dijital teknolojinin geli!iminin teknolojik tarafını genelle!tirmektedir. 
1980’lerden sonra kendini belli oranlarda hissettirmeye ba!layan bir dijital hedonizm’den 
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bahsedebiliriz. Dijital e!lencenin giderek dijital kültürel e!lence formasyonu olu"turması ile 
dijital hedonizmin biçimsel özellikleri dikkat çekmektedir. Darley’a göre “gerek en son dijital 
kültürel e!lencenin kendisi, gerekse bunları destekleyen yeni teknikler, her ne kadar bu çoklu 
bir güç, bu tekniklerin varsaydı!ı olgulara biçim vermeye çalı"sa da, giderek biçimsel 
meselelerle özümsenen bir esteti!in varlı!ıyla ili"kilendirilmesi gereken bir biçimlendirme” 
(Darley,2000) önemsenmek zorundadır.  
 
Tekno-kültürün bir kapsamı olarak dijital kültürün büyüsel hikayeleri giderek 
yaygınla"maktadır. Dijital kültürün büyüsü dijital hedonizmin de kayna!ını te"kil etmektedir. 
Pfohl, dijital büyü ile sibernetik büyüyü e"le"tirmektedir. Ona göre sibernetik büyünün 
hakimiyetini sergileyen küresel teknolojileri, akıl ve bilinç ile ilgili süreçler içine gizlenmi" 
ba!lantıların (Pfohl,2010:68) ya"ama yönlendirilmesi ve deneyime dönü"türülmesini 
ilkeselle"tirmektedir denebilir.  
 
2.2. Tekno-Kültürün Yeni Öznesi ve Kamu 
 
Tekno-kültürü bir uzla"ım ile açıklama gayemizi, uzla"ımın özneler arası bir olgu kavrayı"ının 
de!i"ime u!ramasına ba!lamak durumundayız. Uzla"ım e!er teknolojik eksenli olarak kabul 
edilecek ise, bunun süreklili!i ve nesnelli!i belli açılardan sa!lanamaz görünmektedir. Çünkü 
tek ba"ına teknolojiyi öznele"tiremeyiz. Uzla"ım e!er kültürel olarak kabul edilecek ise, 
öznelli!i açımlamamızın mümkün aktlarını da ortaya koymaya ba"layabiliriz. Çünkü 
öznelli!in kültürel bir gerekçe ile karakterize olması dü"ünülebilir. Tekno-kültürün öznesini, 
teknolojinin "imdiki anlam ve kapsamları içinde betimlemek olasıdır. Sonuçta tekno-kültürün 
yeni öznesinin her "eyden önce kültürel olması gerekmektedir. Görsel metinlerin ve dijital 
hazcılı!ın esnek ve dinamik kıldı!ı bir “tekno-figürasyon”, çözümsel yeni ba!lamları ortaya 
çıkarmaktadır. Görsel, anlatısal, elektronik ve multimedya siberpop metinlerin analizi burada 
Haraway’in aradı!ı biçimiyle benzer kıldı!ı “tekno-figürasyon” –güç ve bilginin karma"ık 
ili"kisinin kompoze oldu!u- semiyotik obje ve materyal olarak tanımlanmaktadır (Sidney, 
2006:11). Tekno-kültürün öznesi, kendisini çözümlenebilecek bir karma"ık ili"kiler a!ı ve 
metni olarak sunarak, aslında dijital hedonizmi anlamamızı kolayla"tıracak bir mekanizmayı 
etkin kılmayı amaçlayabilir. Bunu “okuryazarlık” olarak gösterebiliriz. Okuryazarlık 
e!itimcilerin sevdi!i bir alan tarihselli!ine sahiptir. Bununla birlikte, medya ve kültürel 
çalı"malar “yeni okuryazarlı!ı” dijital servislerin a"ılan bir potansiyeli olarak izleyicilerin istekli 
oldukları becerileri tasvir eden çalı"maların bir alanı olarak geli"tirmektedir (Russo-Watkins, 
2007:150). Yeni dijital okuryazarlıkların geli"imi bir vakum de!ildir, fakat, geni" bir sosyal, 
politik ve ekonomik ba!lamların tam ortasında yer alır (Warshauer,2009:128). Dijital kültür ya 
da daha kapsamlı olarak tekno-kültürel okuryazarlıkların gerçek adresi, medya ya da çoklu 
medya teknolojileri biçiminde ifade edilmektedir. Medya özünde bir kültür üretiminin 
mekanizmasına vurgu içerir. Ama tekno-kültürün yeni öznesi olarak medyayı ön plana 
çıkarmanın olanaklılı!ı, bu çalı"manın gerçek hedefidir. Medya ve kimlik in"ası, birbirine 
yabancı olmayan bir tartı"ma alanıdır artık. Söz konusu kimlik, öznellik ya da tekno-
figürasyon olunca, tekno-kültürün öznesine ili"kin vargıları hangi sosyal ba!lam içinde ele 
alaca!ımızı da ayrıca dü"ünmek durumundayız. Dijitalli!in ya da sanallı!ın yeni uzayı ve 
ili"kileri, medya ortamlarını etkin bir öznelli!e ta"ımakta oldukça etkilidir. “Komputerize 
kimlikler” biçiminde bir tespitiyle Harrel, bu detaya oldukça dikkat çekmektedir. Ona göre 
komputerize kimlikler, yalnızca sosyal etkile"imin aracılı!ını gerçekle"tirmezler, aynı 
zamanda belirli i"lemleri acil, hızlı uygulamalar hainde gerçekle"tirirler. Günlük bilgisayar 
etkinlikleri bilgisayarla"an kimlikleri in"a eder (Harrel,2010:245).  
 
3. SONUÇ VE YARGILAR 
 
Dinamik bir olgu yapısıyla kültür, kendi gerekçelerini me"ru kılabilmenin problem alanı 
olarak, yanına aldı!ı di!er olgusal içeri!e dayanmak durumundadır. Ça!da" kültürün en 
önemli özelli!i, kültür kavramının sol tarafına aldı!ı di!er kavramsal içerik ve onun çerçevesi 
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içinde kendi kimli!ini me"rula"tırma çabası olarak gösterilebilir. Bunun anlamı, “#. Kültür” 
biçiminde bir temsilin alaca!ı onayın önceden kabul edilecek olması ve daha da önemlisi, 
söz konusu onayın mutlak surette kamusal olması gerekti!idir. Dijital hedonizm, tekno-
kültürün do!al ve insani kar"ılı!ı olarak sunuldu!u zaman, kültürün teknolojinin 
egemenli!inde görülmesine ve söz konusu bir estetik deneyimin sonucu olarak hazcılı!ı da 
nesnel ilgilere dahil edilmesine katkı yapabılır. Tekno-figürasyon, kompüterize kimlikler, imaj 
mühendisli!inin nesnesi gibi yeni öznel tanımlamalar ve alanlar geli"mektedir. Bir ba"ka 
ifade ile kimlik ile nesnel kapsamlar bir arada sunulmaktadır. Medya bu konuda yetkindir ve 
tırnak içinde bir “güç”tür. Öznel gerçekli!in bu yeni algısı ya da sunumu ile tekno-kültür, aynı 
zamanda, kamusal bir hedonizmin de yaratıcısıdır. Deneyimin kültürel referans olarak kabul 
edilmesine ili"kin görü"lerin ya da kabullerin yerini, uzla"ımın nesnel kapsamda 
de!erlendirildi!i teknolojinin referansı olarak kabul edildi!i bir ça! içinde bulunmaktayız. 
Medya ya da dijital medya üretimlerinin tüketimsel uzla"ımlarda yeniden karakterize 
olmasına dönük bir betimleme ile do!rudan kamuya ya da kitleye gidebilmekteyiz. Bizi buna 
güdüleyen bir tekno-kültür söz konusudur. Çünkü,  tekno-kültür bir tüketim kültürüdür.  
 
Dijital hedonizme ili"kin bir de!er ve kapsam skalası içinde ilk ve en önemli yeri tekno-kültür 
ve dolayısıyla bu kültürün öznesine ili"kin yeni tanımlamalar i"gal etmektedir. Bu 
görü"ümüzü destekleyebilecek tespitleri kısaca, “bir kimlik profilini açımlayacak yeni 
deneyimler”; “teknolojik hakimiyeti açımlayabilecek yeni kavramlar”; ve “üretim, tüketim ve 
yeniden-üretim süreçlerini açımlayabilecek yeni içerikler” olarak belirtebilir. Buradan 
hareketle dijital hedonizm ba!lamında tekno-kültürün yeni öznesi ve kamuya ili"kin 
vargılarımızı "öyle sıralayabiliriz: 
 

• Tekno-kültürün öznesini teknolojik deneyim yerine kültürel uzla"ımda aramanın 
gerekçesini dijital kültür içinde dü"ünmek, artık bir zorunluluk olarak algılanmalıdır. 

• Teknokrasiden teknopoliye geçi"te ya da di!er deyi"le üretim süreçlerinden tüketim 
süreçlerine dönük bir bakı"ta öznel kimlik, yönlendirilebilir, kolay manipüle edilebilir ve 
özellikle medya tarafından tasarlanabilir bir yapıda dü"ünülmeye ba"lanmı"tır. 

• Medya ve dijital teknolojiler, öznenin dönü"ümü üzerine bir i"lem sahası olarak 
dü"ünüldü!ünde, öznelli!in nesnelli!e olan ba!ımlılı!ını ön plana çıkarır ve 
öznelerarasındalı!ı metinlerarasındalı!a ta"ıyan bir dijital motivasyon özelli!i sergiler. 

• Öznel bir nitelik olarak imgelemin görsel ve sanatsal gücü ve etkisini yeniden 
epistemolojik sorun haline getiren bir teknolojik imge üretim sistemi telaffuzu ile kar"ı 
kar"ıya kalmaktayız. Bunun sonucu, imgenin öznel bir nitelik olmaktan ziyade nesnel 
bir niteli!e ta"ınmasıdır diyebiliriz.  

• Tekno-kültürü öznel yapılar üzerinde hakim kılan bir di!er unsur, teknolojik stilin 
tekno-kültürel bir stil olu"turmasıdır diyebiliriz. Teknolojinin kültürelle"mesine yol açan 
pratiklerin aynı zamanda stille"mesi kaçınılmazdır. Stil olan kültürel olandır.  

• Teknolojik okuryazarlık, dijital okuryazarlık ve benzer biçimde kültürel 
okuryazarlıkların parçalı hali, hem öznel hem de nesnel anlamda bilinçlili!in ya da 
kültürel bilinçlili!in önemli görülmesine katkı sa!layabilecek stratejik içeriklere sahip 
görünmektedir.  

• Ça!da" kültür, ça!da" sanat ve teknolojinin bile"keleri üzerine tartı"maların giderek 
yo!unluk kazanmasına "ahit oldu!umuz bu günlerde, çözümleme, yorumlama, 
de!erlendirme, stratejiler geli"tirme, sistemler olu"turma vb. süreçleri pedagojik 
kılmanın vasıtalarından biri olarak okuryazarlık, kültürel olguları açıklamanın daha 
süratli ve daha esnek yöntemlerini vurgulamaktadır. 
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ABSTRACT 

Fast and unhealthy urbanization is creating problems in adapting to city life for individuals. Besides, 
physical deep-rooted changes agitate existing structure of relations and this situation makes 
individuals act against laws and norms of in city life. This establishes a ground for individual to act 
unlawfully which make him/her the source of unrest for the city. Especially, in municipalities, with the 
high density of the population, occurrence of an anonymous environment that is difficult to control is 
the reason for increased crime rate. In municipalities, besides the appearance of new crime types and 
the increased frequency of crimes, it has been a necessity to have security campaigns against crime 
have been determined in accordance with the new strategies of Information age. In this paper, under 
the context of surveillance which comes from French, meaning “observe” or protect and in Turkish 
meaning “peep”, MOBESE system which is a city security application is analyzed. The perceptions of 
people about MOBESE Project are surveyed and results are evaluated.  
 
Keywords: Surveillance Society, City Security, Information System 
 
1. G!R!# 
 
!nsanlık tarihi açısından önemli dönüm noktalarından birisi olan Sanayi devrimi sonrasında 
önemi giderek artan kentle"me süreci özü itibariyle de#i"imi ifade etmektedir. Sanayi 
devrimiyle birlikte kentlerde hızlı bir geli"me süreci ya"anmı" ve kentler büyük endüstri 
merkezleri halini almaya ba"lamı"tır. Sanayile"menin ilk dönemlerinde ekonomik kazançlar 
açısından gerekli olan i"gücü ihtiyacını kar"ılamak amacıyla te"vik edilen nüfus hareketleri 
köylerden kentlere do#ru göçün ya"anmasına ve kentlerde nüfus yo#unlu#unun artmasına 
neden olmu"tur.  
 
Geli"mi" ülkelerde sanayile"me sonrası ya"anan ve birbiriyle uyumlu bir "ekilde geli"me 
gösteren kentle"me sürecinde kar"ıla"ılan sorunların en aza indirilmesine yönelik gerekli 
hukuki düzenlemeler ve sosyal alanlar olu"turularak planlı çalı"malar yapılırken az geli"mi" 
ve geli"mekte olan ülkelerde kentle"me ile birlikte artan nüfusun ihtiyaçları ve ortaya çıkan 
sa#lık, barınma ve e#itim gibi temel alt yapı sorunlarının çözülmesi konularında sıkıntılarla 
kar"ıla"ılmaktadır. 
 
2. GÖZET!M VE GÜVENL!K KAVRAMI ve KENT GÜVENL!"! 
 
David Lyon’a göre, Bentham karde"lerin icat etti#i ve Jeremy Bentham tarafından 
detaylandırılan hapishane mimarisi Foucault’nun çalı"malarının çok önemli bir “diyagram”ı 
haline gelen “panoptikon”, modernli#in problematiklerini açıklamaya da yetkindir. Bilgi ve 
gücün ve sosyal düzen arayı"ının ve ilerlemeci sosyal de#i"imin ke"fine yardım eder (Lyon, 
2009, 3-4).  
 
Internet’in, e-ticaret çerçevesinde bireyleri gözetim altına alması ve bireye hitap etmesine bir 
cevap olarak televizyon, “Reality TV” cevabını geli"tirmi"tir. yaygın izleme, yaratıcılık ve 
kendini ifade gibi kavramlar bu tür yayınların belirleyici özelli#i olmu"tur (Lyon, 2009, 7). 
Televizyonun bu etkisi, di#er bir deyi"le bakılmanın ve izlenmenin paraya ve "öhrete 
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dönü!tü"ü televizyon ortamı insanların “izlenme” konusundaki algılarını ve dü!üncelerini de 
önemli ölçüde etkilemi!tir.  
 
Kelime anlamı olarak Latince Securitos Securus olan güvenlik, aslı ''sine cura'' olan bir ba!ka 
kelimeden türemi!tir. Sine; hariç, dı!ında, olmadan gibi anlamlar ta!ırken cura ise sıkıntısız, 
endi!esiz anlamı ta!ımaktadır. Securitos ise emniyet, selamet, korkusuzluk anlamına 
gelmektedir (Ca!ın, Özgöker&Çolak, 2007, 63). Güvenlik sözlük anlamı olarak da korku ve 
tehlikeden uzak olma durumu veya hissidir. Bu tanımdan güvenli"in fiziksel ve psikolojik 
boyutu oldu"u çıkarımı yapılabilir. Tarih boyunca da daha çok fiziksel boyutu üzerinde 
durulmu! ve ulusal sınırları ba!ka devletlerin saldırı ve tehdidinden uzak tutmak, devletlerin 
güvenlik anlayı!larının en önemli unsuru olarak belirmi!tir. Do"al kaynaklara rahatça 
ula!abilme, dünyanın çe!itli yerleriyle ticaret yapabilme gibi fiziksel güvenli"i ilgilendiren 
di"er konular sürekli olarak ulusal sınırların güvenli"i önceli"inin altında kalmı!tır. Di"er 
bakımdan güvenli"in psikolojik boyutu, fiziksel bir saldırı gibi nesnel tehditleri içermeyebilir. 
Bir devletin ve onun halkının kendini güvende hissetmemesi, özel yönleri olan ve farklı 
algılamalardan kaynaklanan bir olgudur. 
 
Güvenli kent olgusu insanlık tarihinde uygarlı"ın her zaman bir ölçütü olmu!tur. 20. yüzyılda, 
örgütlenmi! toplumlar düzeyinde geli!menin ölçütü, "insan hakları" kapsamı içinde yer alan 
"kentli hakları" ekseninde !ekillenmi!tir. Kent ya!amı, düzenli kentler yaratmak amacıyla, 
yasaklar üzerine kurulmu!tur. Ancak modern ça"ın gereklerine uygun geli!tirilmi! kurallar 
sayesinde kent ya!antısı, ya!anabilir mekânlarda "özgürce sürdürülebilmektedir. 
 
Kentlerin, insan hareketlerine ba"lı olarak, nüfusunun hızla artması, özellikle kentsel 
yerle!imleri sosyal kontrolün azaldı"ı mekânlara dönü!türmektedir. Bu de"i!im nedeniyle, 
kentlerde topluma ve kente kar!ı i!lenen suçların olu!maması ve/veya engellenmesi önem 
kazanmı!tır. Belirtilen dönü!üm nedeniyle, 21. yüzyılda kentlerin en önemli sorunu, 
geçmi!inde de görüldü"ü gibi, güvenli"in sa"lanması olmu!tur. 
 
21. yüzyılda tehditler ve fırsatlar kentleri !ekillendirmektedir. Planlamada, politika ve modeller 
tasarlamada bu kuvvetler etkin olmaktadır. Kentsel güvenli"i ayakta tutan geleneksel 
temeller (bireysel güvenlik, toplumsal güvenlik ve sistem ve hizmetlerin güvenli"i) esnek 
olamamakta ve ihtiyaca cevap verememektedir. 11 Eylül 2001 olayı kanıtlamı!tır ki, 
katıla!mı! sistemin de"i!me zamanı gelmi!tir. Küresel boyutta insan güvenli"i, 
sürdürülebilirlik hedefleri ile yarı!an yerel kentsel tasarım ve yöneti!imin içinde ciddi bir konu 
olarak belirmi!tir. Güvenlik olmadan özgürlük ve özgürlük olmadan da barı!ın olmayaca"ı 
ortaya çıkmı!tır (Fravel, 2006, 1-18). Bu ba"lamda güvenli kent ajandası olu!turulmu!tur. 
 
Bu ajandanın bile!enleri; 
 

• Ba"da!tırıcı güvenlik, 
• Önleyici güvenlik, 
• #nsan güvenli"i, 

 
olarak tespit edilmi! ve bu üç bile!en arasındaki ili!ki güvenli kentin tanımını olu!turmu!tur. 
Bu ajandaya göre, kapasitenin geli!tirilmesi ve daha esnek tasarım modellerinin yaratılması, 
toplumsal katılım ile sosyal sermayenin geli!tirilmesi, bireysel sorumluluklar için payda!ların 
rollerinin geni!letilmesi ve toplumun ihtiyaçları ile uyumlu, bütünleyici siyasalar belirlenmesi 
gerekmektedir (Fravel, 2006, 1-18). 
 
Güvenlik; bireyin, toplumun ve devletin varlı"ını koruyabilme durumunu ifade eder. Güvenlik, 
ilk olarak bireyin varlı"ı ve varlı"ını sürdürebilmesi açısından dü!ünülür ve insanlı"ın 
do"u!uyla sistemde kendine yer edinmi!tir. Birey, kendini güvende hissetti"i sürece topluma 
karı!ır ve toplumda rol üstlenir. Bu meyanda, toplumun da kendini güvende hissediyor olu!u, 
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toplumu devletle bütünle!tirir ve toplumun çehresinde tezahür eden "güvende"lik hissi 
devlete de yansımı! olur (Aydo"an, Aydın, 2011, 10). 
 
Bugün de kenti; sürekli toplumsal geli!me içinde bulunan ve toplumun yerle!me, barınma, 
gidi!-geli!, çalı!ma, dinlenme, e"lenme gibi gereksinmelerinin kar!ılandı"ı, pek az kimsenin 
tarımsal u"ra!larda bulundu"u, köylere bakarak nüfus yönünden daha yo"un olan ve küçük 
kom!uluk birimlerinden olu!an yerle!me birimi olarak tanımlamak mümkündür (Kele!, 1998, 
75). 
 
Weber, bir yerle!im yerinin kent sayılabilmesi için en ba!ta güvenli bir yer olması gerekti"ini 
ileri sürmektedir Ona göre, insan güvenli ve huzurlu bir ortamda ya!amak istedi"i gibi, 
insanlar arası ticari, sosyal ve siyasal hayat da ancak güvenli bir ortamda geli!mektedir. 
Nitekim tarihte güvenli"in sa"lanması için en ba!ta fiziksel olarak bir tahkimata, bir kaleye 
veya kent çevresinde bir duvara ihtiyaç duyulmu!tur. 
 
Kentle!menin önlenemez bir biçimde daha fazla suçlulu"a sebep oldu"unu açıkça söyleyen 
ilk yazarlardan biri de Durkheim'dir. Sutherland ve Cressey, Barnes ve Teeters da suçluluk 
oranının kentlerde köylerdekine oranla daha yüksek oldu"unu ifade etmi!lerdir (Gürelli, 1967, 
2-4). 
 
Suç sosyal bir uyumsuzluk ve ahenksizlik alametidir, sosyal uyumsuzluklar ise statik bir 
topluma göre dinamik toplumlarda ve dinamik olarak geçen devirlerde daha fazla olur. 
Dinamizm toplumsal hayatta sosyal geli!me ile bir aradadır. Bu itibarla hayatı sakin ve statik 
ölçüler içinde geçen küçük köy çevrelerinde, !üphesiz büyük kentlerin dinamizm içinde 
geçen hayatına göre daha az suç i!lenir (Dönmezer, 1975, 49). 
 
Suçun önlenmesi denilince pek çok kimsenin aklına suçluları yakalayıp adalete teslim ederek 
ba!kalarını caydırma, suçlunun davranı!ını de"i!tirme ve böylece gelecekte i!lenecek olan 
suçların önüne geçme çalı!maları gelir. Fakat, günümüzde suçun önlenmesi denilince bu 
nosyon kastedilmemekte, daha suç i!lenmeden önce sebeplerini ve i!lenme fırsatlarını çe!itli 
müdahale stratejileri ile azaltma çalı!maları anlatılmak istenmektedir. Suçun önlenmesi 
konusuna sosyolojik analizlerle yakla!an bazı kriminologlar, suçun önlenmesinin ancak geni! 
ölçekli ekonomik ve sosyal yapının de"i!tirilmesiyle mümkün olabilece"ini savunmaktadırlar 
(yapısal suç önleme). Bir ba!ka fikre göre ise, en büyük önleme imkânı, potansiyel veya 
gerçek suçluların kalplerini ve kafalarını kontrol veya reform yoluyla de"i!tirmekte 
yatmaktadır. Üçüncü bir yakla!ım ise, suçun i!lendi"i sosyal ve fiziki düzende oldukça 
mütevazı ayarlamalarla gerçekle!tirilebilece"ini savunur (sosyal ve konumsal suç önleme) 
(Konumsal önleme ile özellikle fırsatları azaltıp riskleri artırmak suretiyle suç olayının 
meydana gelmesini önlemeye yönelik dizayn edilmi! müdahaleler kastedilmektedir) (Seyhan, 
2002, 176-178). 
 
Suçun önlenmesi söz konusu oldu"unda liderli"i polisin yapması gerekti"i en azından 
Avrupa ülkelerinde genellikle kabul edilmektedir. 1980'li yılların ortalarından itibaren polisin 
tek ba!ına bu konuda fazla bir !ey yapamayaca"ı, di"er bazı kurumlarında çaba göstermesi 
gerekti"i yakla!ımı kabul görmeye ba!lamı!tır (Seyhan, 2002, 185-186) 
 
Kentlerde sosyal ba"ların ve sosyal dayanı!manın köylere göre zayıf olması (hatta kopması) 
bireyleri sosyal çevrenin koruyucu !emsiyesinden mahrum bırakmaktadır. Köylerde güvenli"i 
daha ziyade bu sosyal dayanı!ma ve sosyal ba"lılık sa"lamaktadır. Ki!iler tanınma, ailenin 
!erefi gibi sosyal baskılar nedeniyle suç i!leme potansiyellerini faaliyete 
geçirememektedirler. Ancak kan davaları, namus cinayetleri gibi bazı konularda da sosyal 
dayanı!ma ki!ileri suç i!lemeye te!vik etmektedir. Kentlerde bu sosyal dayanı!manın 
olmaması suç i!leme konusunda ki!ileri kendi halinde bırakmaktadır. Dolayısıyla suçların 
çe!idi ve sayısı artmaktadır. Bu da sonuçta güvenlik güçlerinin personel sayısının artırılması 
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ve bu personelin çe!itli, yeni ve karma!ık suçlar konusunda daha fazla uzmanla!masını 
gerektirmektedir (Göksu, 2004). 
 
Ayrıca güvenlik hizmetleri açısından, kentle!me hareketlerinin hızlandı"ı illerde ve bölgelerde 
çok büyük bir hizmet geni!lemesi durumu söz konusudur. Kentle!meyle birlikte nüfusun ve 
yerle!me alanlarının artması sonucu güvenlik birimlerinin hizmet da"ılı!ları arasındaki denge 
bozulmakta, di"er kurulu!lar arasındaki koordinasyon güçle!mekte ve bu kurulu!lar ile 
güvenlik birimleri arasında görev karı!ımları meydana gelmektedir. Artan hizmet beklentileri 
kar!ısında, personel yetersizli"i, bilgi ve e"itim eksikli"i, araç-gereç yetersizli"i ve bir takım 
bürokratik engeller nedeniyle güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesi zorla!maktadır (Utku, 
2005, 118). 
 
Suça neden olan zeminler incelendi"inde çevresel tasarımdan, resmi makamların halk ile 
ili!kilerine, kentle bütünle!meden, e"itim kalitesine, göreceli yoksulluktan kitle ileti!imine 
birçok farklı faktörün etkileri ile kar!ıla!ılmaktadır. Bahsedilen unsurların muhtemel olumsuz 
etkileri ile mücadele etmek ise farklı uzmanlık alanlarına sahip profesyonellerin görevlerini 
etkin bir !ekilde yerine getirmelerine ve aralarındaki i!birli"ine ba"lıdır. Bu ba"lamda ça"da! 
güvenlik anlayı!ı; merkezi ve yerel yönetim, üniversiteler, sivil toplum kurulu!ları, medya, 
ticaret ve sanayi odaları ba!ta olmak Üzere farklı ki!i, kurum ve kurulu!ların rollerini net bir 
!ekilde tanımladıkları ortak güvenlik vizyonu altında bir araya gelmelerini gerekli kılmaktadır. 
Bu kapsamda, halkın deste"ini almak ise etkin bir güvenlik hizmetinin temel önceli"idir 
(Bahar, 2009, 274). 
 
Kent yönetimi; kentin, kentliler için ya!anabilir mekânlar kılınması için yürütülen u"ra!tır. 
Yönetim, belirli bir amaca ula!mak için ba!ta insanlar olmak üzere parasal kaynakları, 
donanımı, demirba!ları, hammaddeleri, yardımcı malzemeleri ve zamanı birbiriyle uyumlu, 
verimli ve etkin kullanabilecek kararlar alma ve uygulama sürecinin toplamıdır (Eren, 2001, 
3). Bir ba!ka tanıma göre yönetim, ne yapması gerekti"ini belirleme ve bu amacı en iyi 
biçimde ba!kaları aracılı"ı ile gerçekle!tirmenin uygulamasıdır (Akat, 1999, 9). 
 
Yönetim tanımından hareketle kent yönetimi kavramı tekrar tanımlanacak olursak, Kent 
yönetimi, kentte ya!ayanların kente ili!kin talep ve ihtiyaçlarını mümkün olan en yüksek 
düzeyde kar!ılayabilmek için kentin mali, be!eri, fiziki kaynaklarını etkin biçimde 
kullanabilmek için gereken kararların verilmesi, uygulanması ve sonuçlarının 
denetlenmesidir. 
 
3. KENT GÜVENL!K YÖNET!M S!STEM! OLARAK MOBESE 
 
3.1. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi 
 
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi, Emniyet Genel Müdürlü"ü'nün asayi!i sa"lamak ve denetim 
görevini daha etkin bir biçimde gerçekle!tirmek üzere; mevzuata uygun olarak elde edilen 
görüntü, ses ve konum verilerinin i!lenerek anlamlı sonuçlar üretilmesini ve sonuçların 
PolNet (Polis Bili!im A"ı) ile desteklenmesini sa"layan, modüler olarak geli!tirilmi! bir bili!im 
sistemidir. Amaç; Güvenlik hizmetlerinin verimlili"inin artırılması, Algılanması zor güvenlik 
tehditlerinin tespiti, Adli soru!turmalarda ihtiyaç duyulacak kanuni delillerin üretilmesi, Ki!i 
hak ve hürriyetlerine dokunulmadan genel asayi! ve huzurun temin edilmesidir. 
 
KGYS projesinde 3 ana bile!en bulunmaktadır. Bunlar; 
 

• Görüntüleme Sistemi: Kamuya açık cadde, sokak gibi alanlara kurulan kameralardan 
e! zamanlı olarak elde edilen görsel verilerin; izlenmesini, saklanmasını, otomatik olarak 
veya izleme neticesinde elde edilen alarmlar hakkında gerekli kayıt ve i!lemlerin 
yapılmasını sa"layan donanım ve yazılımlardır. Görüntüleme Sisteminde temel olarak 3 
alt sistem bulunmaktadır. Bunlar, 
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• Güvenlik kameraları,  
• Plaka Tanıma Sistemi (PTS)  
• Kırmızı I!ık Hız "hlal Tespit Sistemi’dir. 

 
• Mobil Uygulamalar Sistemi: Mobil Uygulamalar Sistemi kullanıcılarının, kar!ıla!tıkları 

olay, !ahıs ve araç kar!ısında zaman kaybetmeden ön bilgi almalarını sa#layan, 
kullanıcıları konum bilgisi ile destekleyen, gerçekle!tirilen i!lemlerden de#erlendirme 
niteli#inde döküm, grafik ve harita üretebilen yazılım, donanım ve hizmet bütünlü#üdür. 
 
Polisiye uygulamalarda Mobil deste#in gelmesi ile verilebilecek mobil hizmetler ise 
birçok alanda polisiye hizmetleri kolayla!tırmaktadır. Nüfus ve kimlik bilgisi, Sürücü, 
Sürücü ceza puanı, açılımını yazalımGBT, Araç Tescil, Aranan araç bilgisi gibi 
sorgulamalar mekandan ba#ımsız olarak yapılabilmektedir. Polis ekipleri dijital harita 
üzerinde izlenebilmekte ve gerekti#inde ilgili yere en yakın ekip en hızlı bir !ekilde sevk 
edilebilmektedir. 

 
• Ça!rı Yönetim Sistemi: Ça#rı Yönetim Sistemi ile Polis "mdat Hattına (155) çe!itli 

kaynaklardan ihbarların de#erlendirilerek etkin ve hızlı bir !ekilde ilgili ekiplerin 
yönlendirilmesini sa#lamaktadır. Suçun önlenmesinde zaman çok önemlidir. Bazen 
birkaç dakikalık gecikme bile insan hayatında telafisi mümkün olmayan sonuçlar 
do#urabilir. Bu sistem sayesinde suça zamanında etkin bir !ekilde müdahale 
edilebilmektedir. 

 
3.2. MOBESE (MOBil Elektronik Sistem Entegrasyonu) 
 
MOBESE, "stanbul Valili#inin deste#i ile "stanbul Emniyet Müdürlü#ü bünyesinde faaliyete 
geçirilen "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi"dir. MOBESE, Emniyet Genel Müdürlü#ü "stihbarat 
Daire Ba!kanlı#ı tarafından tasarlanan, mobil uygulamalar alanında "NTERPRO bili!im ödülü 
birincili#i almı!, tamamen Emniyet Te!kilatına ait bir bili!im projesidir. Prototipi 2002 yılında 
Diyarbakır ilinde gerçekle!tirilen MOBESE, 2004 yılında "stanbul ilinde yapılan NATO zirvesi 
ve di#er önemli etkinlikler için zirve vadisinde kullanılmı!tır. Bu çerçevede 952 muhtarlık, 
3500 polis aracı, 150 mobil polis karakol ünitesi, "l ve "lçe Komuta Merkezleri ve "l Emniyet 
Müdürlü#ü hizmetlerinin yürütülmesini sa#layan 12 ayrı sistem, yazılımlar ile entegre 
edilmi!tir ("EM, 2005, 3) 
 
Güvenlik hizmetlerinde etkinli#in ve verimlili#in artırılması amacıyla hizmete sunulan 
MOBESE "stanbul Projesi ile ilgili olarak hazırlanan raporda projenin hedefleri a!a#ıdaki 
!ekildedir: (Erin, 2005, 38) 
 

• Kamu ve güvenlik hizmetlerinin entegre edilmesi ve en iyi !ekilde sunulması,benzer 
!ekilde 

• Kamu bilgileri ve acil durum birimlerinin kazanmı! oldu#u mesleki tecrübelerin entegre 
bir sistem içerisinde halka sunulan hizmetlerde kullanılması, 

• Kamu hizmet kalitesinin arttırılması,  
• Hizmet ve i! süreçlerinin kısaltılması, 
• Acil durum birimleri (Emniyet, itfaiye, Sa#lık) tarafından beklenmeyen durumlarda en 

uygun çözümlerin geli!tirilmesi, 
• Suç sayılarının dü!ürülmesi, 
• Kamu ve güvenlik hizmetlerinde maliyetlerin azaltılması,  
• Elektronik Devlet ve Kamu yönetimi uygulamalarında bir altyapı olu!turması, 
• Yönetim i!levinin kolayla!tırılması ve Muhtarlık hizmetlerinin düzenlenmesidir. 

 
MOBESE sisteminin bile!enleri ise a!a#ıdaki !ekildedir: 
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• Komuta Kontrol Merkezi 
• !lçe Komuta Merkezleri 
• Polis Merkezleri Arasında Görüntülü Haberle"me 
• Bilgisayar A#ı Üzerinden Ses ve Görüntü !letimi 
• Bölge Görüntüleme Sistemi 
• Plaka Algılama Sistemi 
• Araç Takip Sistemi 
• Mobil Araç Sorgulama Sistemi 
• Muhtarlık Otomasyon Sistemi 
• Mobil-K Ünitesi 
• Nezarethane !yile"tirme ve Kontrol Sistemi 
• Mobil Operasyon Yönetim Merkezi 
• Karınca Evrak Transfer Sistemi 
• Asayi" Otomasyon Sistemi 
• !stanbul Emniyet Müdürlü#ü Bilgisayar A#ı 

 
3.3. MOBESE Sisteminden Memnuniyet ve Bilgi Sahibi Olma ile !lgili Alan Ara"tırması 
 
Ara"tırmada alan incelemesi modeli kullanılmı"tır. Mobese güvenlik kameraları halkın yo#un 
olarak bulundu#u ve geçi" güzergâhı olarak bilinen yerlere konulmaktadır. Bu ara"tırmada 
uygulama yeri olarak en çok Mobese kamerası bulunan Kadıköy, Beyo#lu, Fatih ilçeleri 
seçilmi"tir. 426 ki"i ile görü"me yapılmı"tır. 
 
Katılımcıların Mobeseden Memnun Olma Durumu ve Mobeseden Bilgi Sahibi Olma 
Durumlarına yönelik olarak yapılan parametrik olmayan kar"ıla"tırma analizlerinde, 
cinsiyetler arasında Mobese sisteminden memnun olma bakımından anlamlı bir fark oldu#u 
bulunmu"tur (Mann-Whitney U=16008,000, p=0,001). Aynı "ekilde, Mobeseden Bilgi Sahibi 
Olma konusunda cinsiyetler arasında anlamlı bir fark oldu#u bulunmu"tur (Mann-Whitney 
U=16547,000, p=0,006). Kadınların her iki konuda da daha olumlu dü"ündü#ü tespit 
edilmi"tir. Bu da göstermektedir ki kadınlar erkeklere göre !stanbul’un 1196 noktasında 
bulunan mobese kameralarının farkındalar, sa#ladı#ı güvenlikten memnunlar. Bizce 
kadınların annelik duygularıyla hareket ediyor olmaları bunun sebebi sayılabilir. Mobese 
kameralarının farkındalı#ını arttırmak için yapılacak çalı"malarda kadın kitlesine yönelik 
çalı"maların arttırılması Emniyet Müdürlü#ü açısında akıllıca olacaktır. Kadınlara yönelik 
sabah programlarında MOBESE’nin tanıtımı ve sa#ladı#ı faydalar anlatılarak bu kitleye 
ula"ılabilir. 
 
Meslek türleri arasında Mobese sisteminden memnun olma bakımından anlamlı bir fark 
oldu#u bulunmu"tur (Kruskal Wallis Ki-Kare=16,774, p=0,005). Aynı "ekilde, Mobeseden 
Bilgi Sahibi Olma konusunda Meslek türleri arasında anlamlı bir fark oldu#u bulunmu"tur 
(Kruskal Wallis Ki-Kare=13,311, p=0,021). Ö#rencilerin Mobese sisteminden memnun olma 
bakımından di#er meslek türlerine daha olumlu dü"ündü#ü tespit edilmi"tir. Mobeseden Bilgi 
Sahibi Olma konusunda ise ö#renci ve ev hanımlarının di#er meslek türlerine göre daha 
olumlu dü"ündü#ü tespit edilmi"tir.  Her iki konuda da i"çi ve memurlar daha az olumlu 
dü"ündü#ü görülmü"tür. Serbest meslek sahipleri ve emekliler ise ö#renciler kadar olmasa 
da bu iki konuda olumlu dü"ünmektedir.  
 
Katılımcıların oturdukları yerde ikamet etme süreleri arasında Mobese sisteminden memnun 
olma bakımından anlamlı bir fark olmadı#ı bulunmu"tur (Kruskal Wallis Ki-Kare=7,648, 
p=0,105). Aynı "ekilde, Mobeseden Bilgi Sahibi Olma konusunda Katılımcıların oturdukları 
yerde ikamet etme süreleri arasında anlamlı bir fark olmadı#ı bulunmu"tur (Kruskal Wallis Ki-
Kare=6,098, p=0,192). Di#er bir deyi"le, bir bölgede uzun süre oturan ile yeni ta"ınan 
ki"ilerin bu konulardaki görü"leri arasında fark bulunamamı"tır.  
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Katılımcıların ya! grupları arasında ise Mobese sisteminden memnun olma bakımından 
anlamlı bir fark olmadı"ı bulunmu!tur (Kruskal Wallis Ki-Kare=3,976, p=0,409). Aynı !ekilde, 
Mobeseden Bilgi Sahibi Olma konusunda ya! grupları arasında anlamlı bir fark olmadı"ı 
bulunmu!tur (Kruskal Wallis Ki-Kare=4,424, p=0,352). Di"er bir deyi!le, ya! gruplarının bu 
konulardaki görü!leri arasında fark bulunamamı!tır.  
 
Katılımcıların e"itim düzeyleri arasında Mobese sisteminden memnun olma bakımından 
anlamlı bir fark olmadı"ı bulunmu!tur (Kruskal Wallis Ki-Kare=3,599, p=0,463). Aynı !ekilde, 
Mobeseden Bilgi Sahibi Olma konusunda e"itim düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadı"ı 
bulunmu!tur (Kruskal Wallis Ki-Kare=0,474, p=0,976). Di"er bir deyi!le, Farklı e"itim 
gruplarında yer alan ki!iler bu iki konuda da benzer dü!üncelere sahipler.   
 
Katılımcıların gelir düzeyleri arasında Mobese sisteminden memnun olma bakımından 
anlamlı bir fark olmadı"ı bulunmu!tur (Kruskal Wallis Ki-Kare=2,737, p=0,603). Bunun 
aksine, Mobeseden Bilgi Sahibi Olma konusunda gelir düzeyleri arasında anlamlı bir fark 
oldu"u bulunmu!tur (Kruskal Wallis Ki-Kare=9,908, p=0,042). Gelir düzeyi “0-1000TL 
arasında” ile en dü!ük olanlar ile “4000TL den Fazla” ile en yüksek olanlar, orta düzey gelire 
sahip olanlara göre Mobeseden Bilgi Sahibi Olma konusunda daha olumlu görü!e sahiptir. 
Di"er bir deyi!le “en fakirler” ile “en zenginler” bilgi sahibi olma konusunda daha olumlu 
dü!ünceye sahipler.  
 
4. SONUÇ 
 
Kent hayatı her türlü insan ili!kisini içinde barındırmakla birlikte bireyler arasındaki ili!kilerin 
zayıflamasına ve koruyucu, denetleyici ve gözetici yapıda olan sosyal kontrol 
mekanizmasının ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Kente uyum, bireyin sahip oldu"u 
ki!isel özelliklerle içinde bulundu"u çevre arasında dengeli bir ili!ki kurması ve bunu 
sürdürmesi !eklinde tanımlanırken bazı bireylerin bu süreçte kar!ıla!tı"ı zorluklar onları 
hukuk dı!ı eylemlere ve normların dı!ına çıkarak sapma davranı!ları içerisine girmesine 
neden olmaktadır. 
 
Tarih boyunca bütün toplumlarda gözlemlenen bu sapma durumlarına günümüzdeki tüm 
toplumlarda kar!ıla!ılmakta ve gelecekte de bu durumların ortaya çıkması beklenmektedir. 
Suç geçmi!ten günümüze bütün toplumlarda var olmu! ve var olmaya devam edecek sosyal 
ve evrensel bir olgu olarak kar!ımıza çıkmaktadır. Bütün toplumlarda ortaya çıkan bu 
durumun açıklanmasına yönelik tarihte ve günümüzde çe!itli de"erlendirmeler yapılmakla 
birlikte birden çok disiplin dalının konuya yakla!tı"ı ve sebep-sonuç ili!kisi kurarak konuyu 
ele aldı"ı görülmektedir. 
 
Bili!im ça"ı olarak nitelendirilen günümüzde bilgi ve teknolojiyi etkin !ekilde kullanmak ihtiyaç 
olmanın ötesinde zaruri bir durum olarak kar!ımıza çıkmaktadır. Bilgi teknolojisinde ya!anan 
hızlı geli!menin sonucu olarak ortaya çıkan bilgi sistemleri farklı i! kollarında çalı!anlara 
önemli kolaylıklar sa"lamakta, bilgi akı!ını hızlandırıp etkinli"in ve verimlili"in artmasını 
sa"layarak mevcut veriye ula!ımı çabukla!tırmaktadır. Kent güvenlik yönetim Sistemlerinin 
Emniyet Te!kilatında belirli konularda kullanılmasına yönelik geçmi! dönemlerde bir takım 
çalı!malar olmakla birlikte kapsamlı ve sistemli olarak ilk defa MOBESE Projesinde 
uygulandı"ı görülmektedir. Böyle bir uygulamanın kentte ya!ayanlar açısından ne ifade 
etti"ini anlamaya yönelik olarak yapılan bu çalı!mada görülmü!tür ki Mobese konusunda 
çalı!malarının ba!arılı olabilmesi için halkı bilinçlendirme konusunda kadınlara, ö"rencilere, 
“en fakirler” ile “en zenginler”e öncelik vermesi yerinde olacaktır.  
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ABSTRACTS 
The new period that has been called as “Digital Age”, while it is expressing a presure of an hegomonic 
age by determining most of the social rules by media, on the other hand, that “digital age” shows us a 
new social transformation by the help of being able to have cheap and useful technologic tools for 
individuals. Using the tecnology in this way makes for these new type of individuals possible to build 
his/her own personal envoirment with the new rules for a new community. The Authority is used to turn 
the individuals into its own silent obeydiences, one can say “Isolated !ndividuals”, nevertheless at the 
same time this “isolated individuals” are used to be in a stiuation trying to gain his own importance in 
the community and he is trying to make his voice loud against to the Authority by using the technologic 
tools and equipments. This article, from the aspect of the isolated individual, is going to question the 
possiblities to change the conditions into his advantage against to this over determiation of the digital 
age. 
 
Keywords: !deological aparatous, new media, mass media, Digital World, !ndividual  
 
1.G!R!# 
 
!nsano"lunun yeryüzünde var oldu"u günden bugüne kadar geçen bütün tarihsel dönemlerin, 
neredeyse tüm dünyanın üzerinde ittifakla kabul etti"i bir adı vardır. Kendisini bir önceki 
dönemden ayıran dramatik bir kopu#u simgeleyen dönemlere adını veren tarihsel önem 
içeren olayların ba#ında ate#in bulunması gelir. Karanlık ça"lardan aydınlı"a çıkı#ı 
simgeleyen bu bulu#un ardından her dönem kendini en iyi betimleyen bir ad almı#tır. Fransız 
ihtilali ile ba#layan ve 20. yüzyıla kadar gelen modern toplum felsefesinin egemen oldu"u 
yakın geçmi#imiz ile günümüzü ayıran de"i#im ve dönü#ümlerin ise yeni bir ça" yarattı"ı 
konusunda genel bir dü#ünce birli"i olsa da bu ça"ın ismi konusunda henüz üzerinde 
anla#ılmı# bir tanım yoktur. Söz konusu dönü#ümü adlandırmaya yönelik sosyolojideki 
kuramsal çabalar; ortaya pek çok yakla#ım çıkarmı# ve her bir yakla#ım do"rultusunda 
dönü#ümün farklı yönlerini vurgulayan farklı önemselle#tirmeler türemi#tir.  Bu anlamda post 
endüstriyel ça",  geç kapitalizm ça"ı, postmodern ça", enformasyon ça"ı, teknoloji ça"ı, 
dijital ça" gibi birçok tanımlama ile betimlenen bu döneme yönelik tüm de"erlendirmelerin 
ana dü#üncesi ise neredeyse her gün kendini yenileyerek bir toplumsal dönü#üme neden 
olabilecek kadar toplumsal farklılık yaratabilecek teknolojik geli#imlerdir. 
 
Teknolojinin tüm toplumsal alanları kapsayan ve dönü#türen bu determinist etkisi, önemli bir 
soruyu ve tartı#mayı da beraberinde getirmi#tir. Teknolojiyi kim kontrol etmektedir? Teknoloji 
kime hizmet etmektedir? Lyotard’ın postmoderniteyi tanımlarken kullandı"ı betimlemeden 
yola çıkacak olursak, endüstri toplumu sonrası ortaya çıkan teknoloji bazlı toplumsal 
de"i#imlerin en önemli nedeni, toplumsal de"i#imlerin bilginin konumu üzerine yaptı"ı 
vurgulardır. Lyotard’a göre 1950 sonrası teknoloji, dilbilim ve ileti#im alanına etki etmeye 
ba#lamı# ve teknolojik dönü#ümler, herhangi bir olgunun ara#tırılması ve bu ara#tırma 
sonucu elde edilen bilginin aktarımı konusunda önemli dönü#ümleri meydana getirmi#tir. 
!leti#im kuramından yola çıkacak olursak bilgiyi üreten ile bilgiyi alan arasındaki kanallar 
çe#itlenmi# ve de"i#ime u"ramı#tır. Bunun yanı sıra özellikle bilgisayar teknolojisindeki 
geli#meler farklı dilsel alanların olu#umuna yol açmı#tır. Üretilen yeni dilsel kodlar, ço"alan 
kanallar nedeniyle bilgi üretilen ve tüketilen bir meta haline gelmi#tir. (Lyotard, 2000) Bilginin 
üretilmesi ve bir mecradan akıtılarak nihai tüketicinin kullanımına sunulması, nihai tüketiciyi 
büyük bir bombardıman altına alarak, binlerce bilgi arasından en do"ruyu seçmek gibi 
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neredeyse imkansız bir alanın içinde kaybolmaya, yalnızla!maya ve savunmasızlı"a iterken, 
bir yandan da bilgi üretim sürecinde gerçekten koparılarak kurgusalla!an ya da Baudrillard’ın 
deyimi ile hipergerçeklik (a!kın gerçeklik) haline gelen ve tüketim metası haline getirilen 
bilgiyi üreten kurumların ideolojilerinin hedefi haline gelmektedir. (Baudrillard, 2005) Bu yazı, 
bu noktadan yola çıkarak bilgi üretim sürecini ve kanallarını üreten ve elinde tutan iktidarın, 
bir ideolojik aygıt olarak teknolojiyi kullanması kar!ısında, savunmasız kalan bireylerin, yine 
teknolojiyi kullanarak bir direni! alanı olarak dijital alanı kullanabilmesinin olanaklarını 
inceleyecektir. 
 
2. ALTHUSSER VE DEVLET!N !DEOLOJ!K AYGITLARI 
 
#deoloji kavramı 18. yüzyıldan beri sosyal bilimler alanında tartı!ılsa da kavramın bugünkü 
haliyle algılanmasında Fransız dü!ünür Althusser’in rolü büyüktür. Althusser’e göre ideoloji, 
toplumsalın çe!itli düzeyleri arasındaki i!leyi!in bireysel bilinçler üzerinde olu!turdu"u 
formasyonun adıdır. (Balibar, 1991, s:74) Bir anlamda Althusser, ideolojiyi bir temsil sistemi 
olarak ortaya koymaktadır. Temsil sistemi içinde ideoloji birebir gerçe"in bir yansıması de"il, 
tasarlanan dünyanın dü!lenmesidir. Birey bu dü!lemeyi ideolojik aygıtları kullanarak yapar. 
Din, ö"retim sistemi, aile, hukuk sistemi, siyasal sistem, haberle!me sistemi, kültür ve sanat 
bu dü!lemeyi sa"layan ideolojik aygıtlardır. Althusser, ideolojik aygıt ile baskı aygıtını 
birbirinden ayırır. Çünkü devletin (iktidarın) baskı aygıtları yani mahkemeler, ordu, polis vb. 
kamusal alandayken, ideolojik aygıtlar özel alanın kontrolüne yöneliktir. Althusser, ideolojik 
aygıtların en güçlüsünü ise okullar olarak görür. Athusser’e göre çocuk, yıllar boyunca 
okullarda devletin katıksız egemen ideolojisini alarak yeti!mektedir. (Althusser, 2003) 
Athusser’in açtı"ı bu yoldan ilerleyen dü!ün insanlarının özellikle de Frankfurt Okulu 
çevresinde toplanan dü!ünürlerin ortaya koydu"u daha güçlü bir ideolojik aygıt olarak ise 
kültür kavramını görürüz. Frankfurt Okulu’nun etkili dü!ünürleri Adorno ve Horkheimer kültür 
endüstrisi kavramını 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın ba!larında Amerika ve Avrupa’da 
yükselmeye ba!layan e"lence endüstrisinin kültürel biçimlerinin metala!masını vurgulamak 
amacıyla kullanmı!lardır. Üretilen kültürel ve sanatsal ürünler kar amacıyla tasarlanmı! 
ürünlerdir. Bu ürünler, tüketici bireye bir ya!am biçimi, bir dünya görü!ü benimsetir, 
!artlandırır ve de"i!ik toplum sınıfları içinde çok sayıda insan tarafından benimsenir duruma 
geldikleri zaman, reklam de"erleri bir ya!am biçimi yaratır. Böylece tek boyutlu dü!ünce ve 
davranı!lar biçimlenmi! olur. (Marcuse, 1992, s. 27) 
 
3. D!J!TAL ÇA" ve MEDYA 
 
Hapishane’nin Do"u!u kitabında Foucault (2006), Panoptikonizm’i (her !eyi tüm yönleri ile 
ı!ık altına çıkarıp görünür kılma) anlatırken, gözetlenme duygusunun bireyin davranı!larını 
sınırlamasındaki iç otokontrolün nasıl çalı!tı"ına i!aret eder. Birey gözetlendi"ini ve her an 
her saniye görünmez bir gözün üzerinde oldu"u duygusu ile her saniye kendini güvensiz 
hisseder; bunun sonucu ise itaat duygusudur.  
 
1970’li yıllardan itibaren özellikle görüntü teknolojilerindeki ola"anüstü geli!meler ve uydu 
teknolojisindeki ilerlemeler sayesinde bugün ya!ayan tüm bireylerin bildi"i bir gerçe"e 
ula!mı! durumdayız. Her an her saniye ve her ko!ulda, görünmez bir gözün bizi takip ediyor 
olabilece"i ve her hareketimizin kayıt altında olabilme ihtimali. Bireyin konu!tu"u her 
kelimenin kaydedilebilece"i, günün her saatinde yolda, sokakta, i!yerinde, okulda, sanal 
ortamlarda vb. görünmez gözler tarafından takip ediliyor olabilme ihtimali günümüzün 
gerçekli"idir. Teknoloji bireyin mahremiyetini yok etmi!tir. Birey teknoloji kar!ısında 
savunmasız ve çırılçıplak ve edilgen bırakılmı!tır. Foucault’nun panoptikanizm kavramı 
toplumsalla!mı!tır. Bununla birlikte Frankfurt Okulu dü!ünürlerinin i!aret etti"i medyanın tüm 
toplumsal alanı belirleme ve bilgi üretme kanallarının ideolojik bir süzgeçle tüketici bireye 
sunulması, bireyi gerçe"e ula!ma yolunda sonuçsuz bir maceraya sürüklemektedir. 
Medyanın ideolojisi bir anlamda üretti"i bilginin hizmet etti"i çıkar gruplarının ideolojisi ise 
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özde!le!mektedir.Chomsky’e göre medya; haberlerin ve çözümlemelerin çatısını yerle!ik 
ayrıcalıkları destekleyen bir çerçevede kurarak ve bu do"rultuda her türlü tartı!mayı 
sınırlayarak, birbirleriyle sıkı sıkıya kayna!mı! olan devletin ve !irketlerin çıkarlarına hizmet 
etmektedir. (Chomsky, 1993, s. 23)  Böylece bu bakı! açısına göre, kitle ileti!im araçlarının 
içerikleriyle mesajlarının ta!ıdı"ı anlamlar esas olarak içinde üretildikleri örgütün ekonomik 
temeliyle belirlenmektedir. (Curran, 1997, s. 139) 
 
Medya, özellikle gazete ve televizyon aracılı"ıyla, insanlar (ve bu arada kurumlar) üzerinde 
egemenli"ini sürdürmektedir. Amacını araca dönü!türen medya, aynı zamanda kamu 
yararını, kamu merakına da dönü!türmektedir. Bu da, kamuya (yurtta!a) belli konularda 
malzeme sa"lamak de"il, Chomsky’nin ifadesiyle “kamu zihnini kontrol etme”ye çalı!mak 
anlamına gelmektedir. Yani medya ‘benim gibi dü!ün!’ demeye ba!lamı!tır. Bu tutum, elbette 
bize malzeme sa"lamamakta, sadece medyanın kendi dü!üncelerini topluma, insanlara 
yaymasına yaramaktadır. “Yaymak” dü!üncesi ise, bilindi"i gibi, propagandanın birebir 
kendisidir. Medyanın yo"un propagandasına maruz bırakılan bireyler ise Baudrillard’ın ortaya 
koydu"u üzere, kurgulanan gerçek artık gerçe"in yerini almı! ve kitleler kurgulanmı! bir 
gerçe"in içinde ya!ayan sessiz yı"ınlar haline gelmi!tir. (Baudrillard, 2005)  
 
Kurgusal gerçeklik ise en etkili biçimde Irak Sava!ı sırasında Amerika Birle!ik Devletleri 
tarafından tüm dünyaya sunulmu! ve sava! öncesi görüntüler kullanılarak, tüm dünya Irak’ın 
kimyasal silah üretti"ine inandırılmı!tır. Ortado"u’nun yeniden yapılandırılması sırasında 
gerçekle!tirilen bu sava!, uluslararası hukuk açısından oldu"u kadar sava! ve medya 
konusunda da yo"un tartı!maları beraberinde getirmi!tir. #!gal öncesi, ABD ve 
müttefiklerince Irak’ta kitle imha silahları bulundu"u yönünde ortaya atılan iddia, Irak’a 
saldırının temel gerekçesi olarak gösterilmi!tir. Sava!ın ilerleyen süreçlerinde bu temel 
gerekçenin do"ru olmadı"ının ortaya çıkması, uluslararası kurulu!lar tarafından da yürütülen, 
sava!ın me!ruiyetine ili!kin tartı!malara hız kazandırmı! ve “propaganda, manipülasyon, 
dezenformasyon terimleri yeniden sıcak gündeme oturmu!tur”. (#nceo"lu, 2003) 
 
4. B!REY!N !DEOLOJ!K AYGITLARI 
 
Dijitalle!me bir yandan bilginin hızlı üretimi, yayılımı ve tüketiminin önünü açarken, bir önemli 
geli!meyi de beraberinde getirmi!tir: Teknolojinin ucuzlaması ve yaygınla!ması. Ayrıca, 15. 
yüzyılda matbaanın bulunması ile birlikte ortaya çıkan bilginin halka ula!ması ve halkın bilgiyi 
kullanmasına benzer bir süreci 21. yüzyılda ya!amakta olu!umuz, yeni bir aydınlanma ça"ını 
do"urabilir mi? sorusunu da beraberinde getirmektedir. 20. yüzyılın sonlarından ba!layarak 
devam eden teknolojinin yaygınla!ması süreci, bireyleri bilgisayar sayesinde her türlü bilgiye 
ula!ır kılarken, bir yandan da dijital aletler sayesinde görsel sanatlar ve özellikle foto"raf ve 
görüntü teknolojileri de soka"a inmi!tir. (Dilmen, 2007, s. 214) Bireyin daha önce sadece 
izleyicisi oldu"u filmler, sinemalar ve di"er görüntüler, artık dijital teknolojilerin soka"a inmesi 
ile bireyin yapımcısı ve yöneticisi oldu"u bir kurgusal görsellik alanı yaratma !ansını bireye 
sunmu!tur. (Vural, Bat, 2010, s. 6) Yaratılan bu görsellik ise internet üzerinden tüm dünyaya 
sunulmaktadır. Özellikle sosyal payla!ım siteleri olarak adlandırılan popüler sanal ortamlar 
sayesinde bireysel üretimler birkaç saat içinde binlerce ki!iye ula!maktadır.  
 
Gittikçe yaygınla!an sosyal a"lara son be! yılda, sosyal a" sitelerine, on milyonlarca internet 
kullanıcısı talep göstermi! ve sosyal a"lar hem yeti!kin hem de genç kullanıcılarla de"erini 
arttırmı!tır. Bu noktada sosyal a"larla ilgili sayısal verilere bakıldı"ında !a!ırtıcı ve ilginç 
rakamlarla kar!ıla!ılmaktadır. 

• Üniversite ö"rencilerinin % 82’si ve 19 ya! altının %55’i sosyal a" kullanır. 
• 13"19 ya! arasının %28’inin blogu bulunmaktadır. 
• #nternet kullanıcılarının %28’i etiketlenmi!tir ya da foto"raflar, yeni hikayeler, ya da 

blog mektupları gibi online içeriklerine göre sınıflandırılmı!lardır. 
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• !nternet kullanıcılarının %48’i YouTube gibi video payla"ım sitesi kullanmaktadırlar. 
(Vural, Bat, 2010, s.10)  

Yukarıdaki veriler de göstermektedir ki, artık sanat galerilerinin, sinema salonlarının yerini 
sosyal payla"ım siteleri almı"tır. Facebook üzerinden günlük payla"ılan amatör videoların 
sayısının 500.000’in üzerinde oldu#u bilinmektedir. Youtube, flicker vb. gibi popüler video ve 
foto#raf payla"ım siteleri sayesinde bu ürünler gün içinde binlerce ki"iye ula"abilmektedir. 
Bireylerin yönetti#i amatör bloglar, web siteleri, haber portalları geometrik bir biçimde 
artmaktadır.  
 
Bu yeni bilgi üretme ve payla"ma ortamının adı sosyal medyadır. Sosyal medya kısaca 
internet tabanlı olarak bireyleri farklı bireylerle sanal uzamda bulu"turan web tabanlı 
hizmetler "eklinde de#erlendirilebilir. (Toprak, Yıldırım, Aygül, Binark, Börekçi, Çomu 2009, 
s. 28-29) Oliver Boyd-Barrett ise, profil kavramını ön plana çıkararak, sosyal medyayı 
ki"ilerin olu"turmu" oldukları profiller üzerinden yorumda bulunarak birbirleriyle ili"ki 
kurdukları bir web sitesi kategorisi "eklinde görmektedir. (Toprak, Yıldırım, Aygül, Binark, 
Börekçi, Çomu, 2009, s. 29). Sosyal medya aracılı#ı ile amatör sinemacıların çekti#i kısa ya 
da uzun metrajlı filmler, üretilen uzun metrajlı filmlerin sayısını a"mı" durumdadır.  
 
Bugün dünyanın her yerinde elinde bir kamera ile görüntüler çeken, onları kurgulayarak 
kendi bakı" açılarını ortaya koyan insanların ürünlerini sundukları sanal ortamlar aynı 
zamanda dü"üncelerin, bilgilerin payla"ıldı#ı ortamlar olmaya ba"lamı"tır. Sanal ortamlar 
üzerinden bireyler sosyal topluluklar kurabilmekte, örgütlenebilmekte ve harekete 
geçebilmektedir. (Binark, 2007, s. 6)  
 
Yakın zamanda “Arap Baharı” olarak adlandırılan ve Tunus’ta, Fas’ta, Mısır’da ve Libya’da 
rejim de#i"ikli#ine yol açan halk ayaklanmalarının örgütlenme yeri olarak sanal ortamlar 
gösterilmi"tir. Yine yakın tarihte Türkiye’de ortaya çıkan YÖK protestolarına katılan liseli 
ö#renciler sanal ortamlarda bir araya gelen ve birbirlerini ilk defa gören bireylerden olu"mu" 
olmalarına kar"ın binlerce liseli sokaklarda yürüyerek protesto gösterileri yapabilmi"tir. 
Dünyayı sarsan Wikileaks belgeleri yine sanal ortamdan da#ıtılarak ve yayılarak milyonlarca 
insana ula"mı"tır. Amerikan ordusunu Irak’ta çok zor durumda bırakan foto#raf kareleri 
bireylerin cep kameraları ile çekti#i görüntülerin servis edilmesi ile ortaya çıkmı"tır. Yine 
Türkiye’de 22 Temmuz 2007 seçim döneminde Adana’da Abdurahman Bozta" isimli 
vatanda"ın “Biz fırıldak de#iliz” adlı video klibi youtube üzerinden izlenme rekorları kırmı"tır. 
Aynı dönem ve sonraki seçim dönemlerinde ba#ımsız adayların sosyal payla"ım siteleri 
üzerinden yürüttü#ü seçim kampanyaları büyük ses getirmi"tir. (Binark, 2007, s. 11)  
 
Kitlesel eylem repertuarındaki klasikler olarak nitelenen yürüyü"ler, mitingler, i"galler ve 
"iddet eylemleri gibi eylem biçimleriyle; bu sınıflandırmaya girmeyen, "enlikvari eylemlerin 
örgütlenmesi de yine sosyal medya üzerinden örgütlenen ileti"im halindeki bireylerin 
ürünüdür. Sosyal hareketlerin interneti araçsılla"tırmasının küresel boyuttaki örne#i ise 
küreselle"me kar"ıtı eylemlerin örgütlenme "ekli olabilir. Bu eylemler “küreselle"me” 
kar"ıtlı#ına paralel aslında “küresel” eylemler olup, co#rafi sınırlılıkları ancak internet 
üzerinden örgütlenerek a"abilmektedir. Zaman ve mekan sınırlamasından uzakta; interneti, 
çe"itli sosyal forumları kurmak ve bu sosyal forumlar üzerinden örgütlenebilmek için araç 
olarak kullanmaktadırlar. Böylece küresel sermaye kurulu"larının toplantıları protesto 
edilebilmektedir. (Tilly, 2008, s. 164) 

Bütün bunlardan çok daha önemli bir oranda toplumsal bir kitle ise, sosyal medyayı hayata, 
insanlara, a"ka ve daha bir çok özel alana ili"kin duygularını, tepkilerini ve dü"üncelerini dı"a 
vurmak üzere sosyal medyayı kullanmaktadır. Sessiz kalabalıklar, sosyal medya aracılı#ı ile 
gerek sanatı ve edebiyatı kullanarak, gerek siyasal söylemlere a#ırlık vererek, gerekse 
sosyal eylemler planlayarak yeniden soluk almaya ba"lamı"lardır.   
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Önemli bir ço!unluk ise, sosyal medyayı, kendi dünya görü"lerini tüm insanlarla payla"mak, 
onlar arasından taraftar bularak, kendi dü"ünceleri çevresinde bir tür cemaat ili"kisi 
yaratarak, küreselle"en ve bir o kadarda homojenle"me e!ilimleri ta"ıyan “yeni dünya” 
düzeni kar"ısında, özgül ve kurtarılmı" ya"am alanları yaratarak yeniden var olma çabası 
içindedir.    
Tüm bunlar, 20. yüzyılın teknolojik geli"meleri sayesinde ideolojik bombardımana tutulan ve 
gerçe!e ula"ma yolları kapanan savunmasız ve itaatkar olmaya zorlanan bireyin 21. yüzyıl 
ile birlikte kendi dü"üncelerini ve duru"larını ortaya koyma yolunda bireyin tekrar aya!a 
kalkması olarak dü"ünülebilir mi? Popüler film Matrix’deki kahramanın deyimi ile bireyler 
kendilerine devletin ideolojik aygıtları eliyle sunulan, hipergerçeklikten kurtulup “welcome to 
the real World” noktasına tekrar gelebilirler mi? 
 
Artık kameranın ortaya koydu!u politika, onu elinde tutan bireyin bakı" açısıyla 
"ekillendi!inde bireyin ideolojik aygıtına dönü"ebilir mi? Foto!raf, müzik, video klipleri, kısa 
filmler, görsel sunumlar yolu ile sessiz yı!ınlar ideolojik belirlenmeye direnen birey 
hegemonik güç olabilirler mi? 
 
5. SONUÇ 
 
20. yüzyılın sonu, medya tarafından ku"atılan ve onun belirledi!i kurgusal gerçekli!in 
ideolojik bombardımanı ile kar"ı kar"ıya bırakan ve yalnızla"an bireyin, iktidar kar"ısında 
direni" alanlarının gittikçe azaldı!ı bir toplumsal dönü"üme zorlanırken, 21. yüzyılın ilk on yılı 
içinde sessiz yı!ınların, özellikle görsel sanatları, yazılı edebiyatı ve internet habercili!ini 
kullanarak yeniden aya!a kalkı"ı ve tektiple"meye, önbelirlenmi" bir ya"amsal hayat 
döngüsüne, edilgen birer politik aktör olmaya kar"ı aynı ortamları (dijital teknoloji ve siber 
a!lar) kullanarak yeniden dirilmeye ba"ladı!ını söylemek çok erkendir. Ancak bu yönde 
dünya ölçe!inde her gün artan oranda bir e!ilim oldu!unu söylemek mümkündür. Bireyin 
devletin (küresel anlamda kapitalizmin, yerel anlamda iktidarın) her türlü ideolojik aygıtının 
belirleyici ve dönü"türücü etkisi kar"ısında yine aynı aygıtları kendi ideolojileri do!rultusunda 
kullanarak savunmaya geçti!i, örgütlenerek ço!aldı!ı bir dönemi ya"amaktayız. 
 
Her bireyin kendi politik kamerasını yanında ta"ıdı!ı, objektifinden dünyayı görmek istedi!i 
gözü seçti!i, klavyesinden dünyaya mesajlarını verdi!i bir yeni bireysel dünyayı dönü"türme 
çabalarının, önemli ölçüde görsel sanatları soka!a kadar indiren dijitalle"me ve ucuzlayan 
teknolojilerin birer sonucu olsa da, matbaanın bulunması ise halka inen bilimsel bilginin 
sayesinde kilise iktidarının sona ermesine neden olan toplumsal dönü"üme benzer bir 
dönü"üme neden olabilece!i ihtimali "imdilik zayıf gözükmektedir. Heterojen ve kendili!inden 
bireysel direni"lere kar"ı, küresel güçlerin ve yerel iktidarların kültürel kodları kullanarak, 
medya üzerinden dünyaya yaydı!ı gerçeklik, hala toplumsal dönü"ümdeki en önemli etken 
olmaya devam etmektedir.    
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ABSTRACT 
In the age of globalization, branding, "consume" motto and competition bring about changes in the 
techniques of marketing. Individuals, who exposed too many impulses, can only distinguish most 
conspicuous ones between these sales messages. In this context, goods are becoming equal and 
consumer cannot find the "promised one". Right in this spot, the digital universe shines as the 
dominant area in the excitement of the improvement of new model in marketing and entertainment 
sectors that are based on each other. Yemek sepeti brand, presenting the digital food and drinking 
service, who puts the entainment element as ‘talking foods’ in circulation observes the consumer’s 
desire of consuming putting into activity. In this perspective, entertainment, individuals lower 
probability of escape from sales messages constitutes the main purpose of the study. Conceptual 
utilization of the new approaches in marketing is being done over the Yemek sepeti application 
sample. Study depends on literature and consept searching methods. 
 
Keywords: New Approaches in Marketing Strategies, Entertainment, ‘Yemeksepeti.com’, Consuming 
culture  
 
1. G!R!# 
 
Tüketim kültürünün birer üyesi olarak yeti!en bireyler artık reklam ve pazarlama iletilerine 
doymu! olup kendisini sarmalayan “arzu yaratma” stratejilerine cevap verme konusunda 
belirsizlik ya!amaktadır. Ço"u zaman tüketim söylemlerine kayıtsız kalan tüketicilere 
süslenip, cilalanarak yeni seslenme biçimleri sunulmakta, markalar de"i!en tüketici profiline 
kendilerini adapte etmek zorunda kalmaktadır. Hızla geli!ip dönü!en be"eni ve alı!kanlıkları 
yakalamak adına giri!ilen tüm bu çabalar ku!kusuz söylemlerin tüketim eylemine 
dönü!mesinde de oldukça etkili olmaktadır. Haz üzerine temellenen tüketim pratikleri farklı 
deneyimler sunarak, tüketicinin zihninde farkındalık yaratma, hatırlanma, takip ve tercih 
edilme !eklinde geribildirimlere ihtiyaç duymaktadır. Peki, reklam ve pazarlama söylemleri 
içinde araç konumunda olgunla!an e"lence, marka/ürünlerin seslenme biçimlerini ne !ekilde 
etkilemekte dahası tüketici davranı!ını ne !ekilde manipüle etmektedir? Bunun cevabını 
ararken gözden kaçırılmaması gereken en önemli unsur, sosyal medyanın merkeze alınması 
gereklili"idir. E"lence vurgusu gerek tüketiciyle kolay ve hızlı bir yolla ba" kurma, gerekse 
vakitsizlik içindeki bireyin kendine uygun mesajı ayıklamasını kolayla!tırma açısından 
de"erlendirildi"inde bireyin kar!ı koyamayaca"ı, anla!ılması kolay imge ve imajlarla 
donatılmı! ‘tüket’ emirlerine yön vermektedir. Bu ba"lamda çalı!manın ilk bölümünde tüketim 
kültürü içinde e"lencenin dola!ıma sokulması üzerinde durulmakta, ikinci bölümde bu 
sürecin sosyal medyaya ne !ekilde yansıdı"ı de"erlendirilmektedir. Üçüncü bölümde ise yeni 
tüketici pratikleri “kullanımlar doyumlar” yakla!ımı ekseninde ortaya konularak, son bölümde 
pazarlamadaki yeni yönelimlerin kavramsal olarak de"erlendirilmesi elektronik yiyecek içecek 
hizmeti sunan yemek sepeti markası “Konu!an Yemekler” uygulamasıyla incelenmektedir.  
 
2. TÜKET!M KÜLTÜRÜ !Ç!NDE E"LENCEN!N DOLA#IMA SOKULMASI: 
“TÜKET!M SÖYLEMLER!N!N YEN! KOORD!NATLARININ !NCELENMES!” 
 

           “Tüketim, toplumun kendisiyle konu"ma tarzıdır” (Baudrillard,2004:254) 
 

Günümüz tüketme eylemi bireylerin arzu ve ihtiyaçları ekseninde geli!en, beklenti, de"er ve 
sembollerle anlam bulan bir kimliklenme süreci !eklinde tanımlanabilir. Geçmi!in çileci 
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püriten yapılanması içinde ‘tasarruf’ vurgusu ne kadar önemli bir yer kaplıyorsa, geli!mi! 
kapitalist düzen olarak adlandırılan günümüz ekonomisi de bir o kadar tüketime 
odaklanmakta, bu düzen üzerinden kendisini ilan etmektedir. Genel anlamda tüketim olgusu 
birçok temsiller sunarak, fark edilir olma mücadelesinde kazanma güdüsünün sürekli ayakta 
tutarak egemen ideolojinin me!rula!tırılmasını sa"lamaktadır. Bireylerin “tüketim mallarını 
satın almaya güçleri yetsin diye çalı!maları” (Bocock:2005:57), tüketme eyleminin önceden 
düzenlenmi! deneyimlere ula!ma hırsıyla ba"ını gözler önüne sermektedir. Dolayısıyla satın 
almalar salt basit, faydacı kullanımı olan maddi bir nesne gereksinimi de"il, bir anlam ileten, 
o esnada tüketicinin kim olmayı amaçladı"ını sergileyece"i daha da ötesinde kimlik 
duygularını tüketim kalıpları içerisinde semboller yardımıyla iletece"i bir bütünün parçası 
halindedir. #!te bu kalıpla!manın deneyimlerle topluma aktarılması, tüketim ekseninde 
toplumsal formasyonun olu!turulması, toplumun bunu özümseyerek yanıtlaması tam da 
tüketim kültürü kavramının özüne tekabül etmektedir. Dolayısıyla tüketim eylemini 
tanımlarken, bir dizi biyolojik kökenli gereksinim giderilmesi olarak dü!ünmenin yanı sıra, 
kültürel olgularla ili!kisi de"erlendirilmelidir. Bunun toplumsal okunu!u satın alınan malların 
ba!kalarına sergilenmesi, böylece tüketim nesnelerine anlamlar ve simgeler kondurarak 
bireylerde bir kimlik duygusu yaratma ve bu duygunun korunması olmalıdır.  
 
Toplumun tüketim kültürü kodları ekseninde e"itilmesi, markaların bireylere seslenme 
biçimleriyle !ekillenmektedir. Bu açıdan de"erlendirildi"inde gösterge ve sembollerin 
savurganlıkla kullanıldı"ı reklam ve pazarlama söylemleri tüketim davranı!ını anlamlandırma 
adına üst düzey görevler üstlenmektedir. Vaatler sunan, fanteziler üreten, de"erler yaratan, 
eksik bir !ey için duyulan arzuyu dinç tutan markalar, geleneksel yöntemlere sırt çevirmekte,  
tereddüt etmeden geli!tirilen yeni stratejilerle tüketicilerin kar!ısına çıkmaktadır. Sona 
ula!maz satın alma davranı!ına yol açacak, bireyi tüketici yapacak tüm yollar ve araçlar yeni 
alı!kanlıkların temellenmesinde performans göstermektedir. Bu noktada hazzı, mutlulu"u, 
heyecanı, kendini ödüllendirmeyi ve e"lenceyi arayan birey tüm tüketim kalıplarını 
de"i!tirebilmektedir. 
 
Bu durumda e"lence kavramını tüketime naklederken hangi süreçler dikkate alınmalıdır? 
Öncelikle e"lence tanımı bireylerin hanesinde neye kar!ılık gelmektedir, oyalanmak, 
yenilenmek, kafa da"ıtmak, bo! zamanı de"erlendirmek, heyecan ya!amak, ne!eli olmak$ 
Hangi duygu ve deneyimin tezahürü olursa olsun e"lence “bireylerin günlük ya!am 
çabalarını, toplumsal sınırlamaları, tekdüzeli"i ve güvensizli"i telafi eden, sorumluluk 
yüklemeyen, mutlu edici ve cezası olmayan bir oyun” (Real,1982:441) olarak tanımlanırken, 
çok önemli bir noktaya i!aret edilmektedir. E"lence - oyun prati"inin biraradalı"ı. Hazzı 
tecrübe ederek süreklili"ine gönüllü olarak talepte bulunma, ilave yaratıcılık gerektirme gibi 
ortaklıklar e"lence ve oyun ritüellerinin olu!masında kült süreçler olarak görülebilir. Birey 
oyun oynarken kendi zamanına geçmekte, i!levsel olanın dı!ına çıkarak medyanın 
kurguladı"ı zaman içerisinde mevcudiyet bulmakta ve kazanma duygusuyla tatmin olmakta 
dolayısıyla medya içeriklerini tüketerek e"lenmektedir. Bu gündelik ayrıntıların pazarlama ve 
reklam tarafından ke!fi, geleneksel yöntemlerin geçersizli"ini beraberinde getirmi!, e"lence 
ve oyunun icra edildi"i tüketim söylemlerinin yeni ilkelerinin ortaya konulmasını zorunlu 
kılmı!tır.  
 
Pazarlamada geleneksel yöntemler olarak telaffuz edilen birçok strateji tüketim toplumunun 
gidi!atına ayak uydurmakta, de"i!ime u"ramakta, dönü!mekte ya da yeniden üretilmektedir. 
%ekil ve içerikler açısından dü!ündü"ümüzde koordinatları !u !ekilde sıralamak yanlı! 
olmayacaktır:  
  
- Tüketim söylemlerinin tek yönlü mesaj vurgusunun yerini katılımcılı"a, kar!ılık vermeye, 
etkile!ime önem veren seslenme biçimleri almaktadır. Bireylerin beklenti ve ihtiyaçlarının 
kar!ılandı"ının geri dönü!ü, markaların yeni arzu ve gereksinimler yaratması açısından 
önemli bir bilgidir. Birbirini besleyen süreçler olarak de"erlendirdi"imizde marka-birey 
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arasında ba!ların sa!lamla"tırılması, bir sonraki tüketim etkinli!inde markanın tercih 
edilmesini kolayla"tıracak, tüketim kültürünün yatı"masını engelleyecektir. 
- Markalar seslenirken ürün/hizmetlerin i"levini, kullanım biçimini ard planda tutarak 
ürün/hizmete yapı"an ‘de!er’le sembolik tüketimi dayatmaktadır. Bireyler için artık satın 
aldıkları ‘"ey’, anlam yüklü, bu anlamlar üzerinden kimlikler üreten, öteki bireylere kendisinin 
var oldu!unu kanıtlayan, tescillenmi" tüketiciler yaratmaktadır.  
- Var olan rekabet ortamında markanın ayırt edicili!ini koruması adına eril ve di"i bedenlerin 
sahte arzular, tahrikler sunması için tüketim söylemlerine yerle"tirilmesi geçmi"teki sınırların 
ötesine geçmi" durumdadır. Kadın ve erkek arzu üreten, nesnele"tirilen özne konumunda 
hipnotik iletilerle donatılmı" aktörler olarak, yeni seslenme biçimleri in"a etmektedir.  
- Aynıla"an ya da birbirinden çok az farklı biçimlerdeki ürünlerin tüketilmesini sa!lamak 
amacıyla ‘özenme ve özendirme’, o markayı kullananların deneyimlerini aktarmak üzerinden 
ı"ıldayarak, büyüsel sözlerle tertip edilmektedir. 
- Canı sıkılan, sürekli uyarılma ihtiyacı duyan (Modleski,1998:46), reklama doymu" bireyler 
için markayla ba! kurmayı sa!layan oyunsu ili"kilerin, viral (kulaktan kula!a iletilen marka 
stratejisi) uygulamaların, ürün yerle"tirmelerin, reklamımsı uygulamaların, ticarile"en 
e!lencenin bireyi tüketime motive etmesi yönünde kullanılması önemsenmektedir. 
 - Tüketim söylemlerinin, elektronik medya ile geleneksel kitle ileti"im araçlarının entegre 
edilmesiyle, izleyicinin de katılımına olanak tanıyan yeni bir sistem üzerinden seslenmesi 
sa!lanmaktadır. Yakınsama (convergence) olarak da tanımlanan bu süreç markalardan 
kaçamayan bireylere i"aret etmektedir. Bunun eklentisi olarak mutlu ve memnun tüketici için 
sosyal medya seçilmi", vazgeçilmez bir mecra olarak nitelendirilebilir. 
Görüldü!ü gibi e!lence form de!i"tirerek, pazarlama ve reklam açısından oldukça kayda 
de!er, kıymetli bir etkinlik halinde dü"ünülmektedir. 
 
3. SOSYAL MEDYA- E!LENCE ENTEGRASYONU 
#leti"im araçları, enformasyon teknolojileri ve internete eri"imde ya"anan geli"meler, 
bilgisayar ekranlarını daima bireylerin gündeminde tutmaktadır. “Sosyal payla"ım siteleri 
olarak adlandırılan a!lar, bireyleri farklı bireylerle sanal uzamda bulu"turan web tabanlı 
hizmetler olarak tanımlanırken, bunlar üzerinden olu"turulan profiller, payla"ılan video ve 
yorumlar, olu"turulan gruplar ve kurulan ili"kilerin boyutu, ana akım medyada gün geçtikçe 
sanal - gerçek ikileminin sorgulanmasını da beraberinde getirmektedir” (Toprak vd.,2009:26). 
Olu"turulan profiller üzerinden gerçekle"en ileti"im, yeni arkada"ların edinildi!i, mevcut 
arkada"lıkların sürdürüldü!ü, bilgi, beceri, be!eni gibi birçok payla"ımın gerçekle"ti!i, 
di!erlerinin ba!lantılarını gözlemleme, foto!raf, video yayınlama, mesaj alıp gönderme, 
dolayısıyla sanal bir ya"am düzeni ortaya koyma seçenekleriyle cazip kılınmı"tır. Tüm bu 
hareketlilik dü"ünüldü!ünde, bireylerin sanal dünya içindeki elektronik süreklili!e kayıtsız 
kalması beklenemez. Sosyal payla"ım sitelerine mobil ya da sabit, her türlü ileti"im aracıyla 
eri"ilebilmek (ki"isel bilgisayar, tablet bilgisayar, cep telefonu, televizyon) özellikle genç 
ku"ak bireylerin vakitlerinin önemli bir kısmını sanal evren içerisinde geçirmelerine olanak 
sa!lamaktadır. Apaçıktır ki sosyal medya gerek enformasyona ula"ma gerekse ki"isel 
iletilerin, görüntülerin kar"ı tarafa aktarılmasında hızlı ileti"im yapısıyla ve kendi iç 
dinamikleriyle yeni bir sosyalle"me alanı olarak görülebilir. Bu ba!lamda ileti"im araçlarının 
gönderdi!i mesajlarla ilgilenme düzeyiyle ba!lantılı olarak ölçülebilen ‘sosyalle"me’ 
(Baudrillard,2010:116) yeni bir kültürlenim sürecini imler. Bu da yeni ileti"im örüntülerinin, dil 
ve kodların sanal evren içinden türemesi anlamına gelmektedir. 
Renkli, aktif, ayartıcı ve tahrik gücü yüksek olan sosyal medya, bireylerin do!açlama ileti"im 
kurabilmelerinin yanı sıra, pazarlama ve reklam söylemlerine de geni" bir alan ayırmaktadır. 
Uçsuz bucaksızlı!ı tam da bu noktada oldukça i"levsel kullanılmaktadır. Her an her ko"ulda 
kar"ıla"abilece!imiz ‘tüket emri’ e!lenceye, mizaha, oyuna adapte olan ve sosyal medyada 
hesapsızca kurgulanarak bireylerle kar"ıla"mayı sa!layan ortamlar üretmektedir. 
Baudrillard’ın dilinden ifade etmek gerekirse, “ne pahasına olursa olsun bu kurnaz 
makinelerde üretilen her "ey yapay bo"luklarla birbirinden ayrılmakta, hatalar düzeltilmekte, 
özel efektlerle doldurulmakta, metinler istenildi!i kadar uzatılıp, yinelenebilmektedir. Kullanıcı 
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da bu sınırsız i!leve sahip araç tarafından büyülenmektedir" (2005:80). Bu büyülü dünya yeni 
kullanımlar, yeni ihtiyaçlar, yeni tatlar yaratılarak, ürünler arasında yepyeni ayrımlar 
ke!fetmenin mücadele alanına dönü!mektedir. Böylece her türlü pazarlama etkinli"i 
bireylerin zihinsel, ahlaki ve duygusal hayatlarının i!gal edilmesinde bu evreni sonuna kadar 
sömürmektedir. Kendine özgü konsept ve içerikle akılda kalıcılık sa"layan sosyal medyada 
marka deneyimlerini payla!ma, markayı be"enme, sorularının yanıtına anında ula!abilme, 
markayla ilgili fısıltılardan haberdar olma gibi bir çok faaliyet tüketicilerce 
gerçekle!tirilmektedir. (Blog, mikro blog, sosyal networking, wiki, sosyal bookmarking, sosyal 
haberler, foto"raf payla!ımı, video payla!ımı, ses ve müzik payla!ımı). Sosyal medya 
tanımlanırken akla gelen en önemli isimler, Facebook, Twitter, MySpace, Linked in, 
YouTube, FriendFeed, interaktif sözlükler olarak göze çarpmaktadır.  
 
Sosyal medyanın içine sızan e"lence ve pazarlama etkinlikleriyle beraber, derinlikten 
yoksun, anlık ve anında unutulma özelli"ine sahip reklam iletileri kendilerinden önceki 
biçimleri de egemenlikleri altına almaktadır. Böylece sosyal medya içeriklerine bakıldı"ında 
ki!isel metinleri çıkarttı"ımızda geriye kalan tüm imaj ve mesajlar tüketim söylemlerinin birer 
parçalanmı! hali olarak görülebilir. Basit, anla!ılır, keyif veren, mutluluk vaat eden, 
manipülatif, kurgusal imgeler topyekun tecimsel amaçlar için sanal alemde ı!ıldamaktadır. 
E"lence amaçlı imajlar, bireyle ekran arasına yerle!erek, markanın temsili olarak pazarlama 
hikayelerini sosyal medyanın kullanı!lı yapısı içinde sunmaktadır. Sosyal medya üzerinden 
e"lence ve oyun pratikleri beklenmedik, !a!ırtıcı, sürükleyici deneyimlerle beraber, bireylerde 
“bir tür içine gömülme, bir tür göbek ba"ı durumu” (Baudrillard,2005:75) yaratmakta, 
markaların göstergelerle algılanmasına yol açmaktadır. Bu durumda olumlu, kusursuz algılar 
yaratılmalıdır ki, marka iyi hatırlansın, iyi anılsın. Bilinen gerçek, bireylerin bu mevcudiyet 
tarafından sürüklenmeye, adrenaline direnecek kadar duygusuz ve disipline edilmi! 
olmamalarıdır. Çünkü bir metnin kuru okunu!unun yerine getiremedi"i !eyi imajlar, 
göstergeler kar!ılar (Ellul,2004:172). Mal ve markaya yaslanmı! toplumun en yaygın 
bulu!ma noktası sosyal payla!ım sitelerinde, sesler, görüntüler, sloganlar, imgeler, 
e"lenceler, oyunlar birbirlerine karı!ıp, tek bir bütüne hizmet etmektedir; tüketmek. Elbette bu 
yeni pazar alanı olan sosyal medya post modern hayatın içindeki sıkıntılarla ba! etmeye 
yarayan bir toplumsal araç konumunda görülürken, giderek “duygusal ve psikolojik isteklerin 
yerine tüketici de"erlerini” (Sanders,1999:,Featherstone,2005:38)  koymayı ö"retmekte, bu 
e"itimi verirken de bireylerin kaçmak istemeyecekleri e"lence ve oyun pratiklerinden 
faydalanmaktadır. 
Kısacası, tüketim söylemlerinin seslenme biçimi olarak e"lence, sosyal medyanın içerisinde 
markaların konu!arak, gedikleri kapatmasında, mükemmelle!mesinde stratejik bir araç 
konumundadır.  
 
4. REKLAMA BA!I"IKLIK KAZANAN YEN# TÜKET#C# PRAT#!#N#N 
#NCELENMES#NDE “KULLANIMLAR DOYUMLAR YAKLA"IMI” 
 
Bireylerin ya!am pratiklerine baktı"ımızda ço"u etkinli"in tüketim için bir erek haline geldi"ini 
iddia etmek yanlı! olmayacaktır. Dahası tüketim, “her zamankinden fazla kafada çözülmesi 
gereken bir deneyim, beyinsel ve zihinsel bir olgu” (Bocock,2005:58) olarak ifade 
edilmektedir. Bu durumda bu olguyu içinde barındıran, özümseyen bireylerin geçmi!teki 
tüketim alı!kanlıkları ve reklam - pazarlama söylemlerini yanıtlama biçimleri göz önünde 
bulunduruldu"unda,  yeni tüketici pratikleri !u !ekilde de"erlendirilebilir: 

- Konformist (standartlarla barı!ık) 
- Dijital dünyayı, simülasyonları, sanal evreni önemseyen (Mouse ve bilgisayar 

ekranına tutkuyla ba"lı) 
- Marka ve modayı yücelten, kimliklenme amacıyla tüketim kalıplarını benimseyen 

(sloganların e!i"inde duran) 
- Fiziksel olarak pasif, zihinsel olarak me!gul 
- Çe!itlilikten ho!lanan, alternatifleri de"erlendirmeyi seven 
- Reklamlara ba"ı!ıklık kazanmı!, “imajları evcille!tirmi!” (Ellul,2004:190) 
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- Tüketime e!itilerek, tüketimi kendini ifade etme "ekli olarak kullanan 
- Internet, kayıt cihazları, dijital depolama aygıtlarıyla güçlenen, var olan pasif 

konumundan sıyrılarak kendi medya içeriklerini düzenleyen 
- Reklam ve pazarlama iletilerini kesip, biçen, atlayan, yayın ku"aklarını dahi 

kaydırabilen (Donaton,2003:38). 
- Haz ba!ımlısı, mutluluk arayı"ı içinde ya"ayan 
- Oyunu, sürprizleri, ödülleri kucaklayan 
- Sıkıntısını, stresini ve yalnızlı!ını “E!lence” yoluyla kabul edilebilir hale dönü"türen 

 
Tüm bu sayılan nitelikler günümüz tüketici profilini çözümlemede ve medya kullanma 
amaçlarının ortaya konulmasında faydalıdır. Her ne kadar birçok ele"tiri götürür yanının 
olmasının beraberinde “Kullanımlar Doyumlar Yakla"ımı” bu noktada faydalı önermelerde 
bulunmaktadır. #zleyicileri merkeze alan kuram, kitle ileti"im araçlarını kullanırken temel 
olarak bireylerin neyi dü"ündüklerini, duyumsadıklarını ve takdir ettiklerini ara"tırarak, çe"itli 
içerik biçimlerinin açıkça görülen cazibesinin nedenlerini açıklamaktadır. $üphesiz geçmi" 
dönem içerisinde yapılan analizlerdir ve günümüze birebir uygun olmasa da birçok ortak 
sonuca varmak mümkündür. Yakla"ım “kitle ileti"im araçlarının içeri!inin tüketilmesini 
rahatlama, hayal gücünü harekete geçirme, etkile"ime olanak sa!lama, toplumsal ili"ki için 
ortak zemin hazırlama” (McQual,Windhal,1997:154-155) gibi nedenlere dayandırmaktadır. 
“Kullanımlar Doyumlar“ yakla"ımının temel sayıtlısı izleyicinin aktif olması ve medya 
içeriklerini daha önceki deneyimlere dayanarak, belli ödüller beklentisi içinde motive edilmi" 
seçimler yapması olu"turmaktadır. Bireylerin bir takım ihtiyaçlarını gidermek için medya 
içeriklerini kullandı!ını, bunun sonucunda gereksinimlerini kar"ılayarak doyuma ula"tı!ını 
belirtilerek, i"levsel bir ili"kinin varlı!ını ortaya koyar (Yaylagül,2008:63). Ku"kusuz bu 
sayılanlar bireylerin temel insani güdülenim sürecinin de birer sonucudur. Her insan hayal 
eder, mutlu hissetmek ister, kafasını da!ıtmak amacıyla bo" zaman aktivitelerine giri"ir. 
Buraya kadar temel alınan önermeler ortaktır ve "üphe götürmezdir. Ancak günümüz 
insanının medya içeriklerini etkileme ve içerikten etkilenme süreci de!i"ime u!ramaktadır ki, 
medya tüketmenin saat birimlerine indirgenememesi bunun önemli bir göstergesidir. 
Saatlerce, günlerce ekran ba"ında ya"ayan bireyler, medya içeriklerinden sa!ladıkları 
doyumu kesintiye u!ratmamak amacıyla olsa gerek, bu içeriklerle ba!ımlılık ili"kisi içindedir. 
Bu bir telafi etme mekanizması olarak okunabilece!i gibi, sanal sosyal ortamların birer üyesi 
konumundaki bireyler, anti sosyal olma korkusu ekseninde dijitalle"me yolunda hızla 
ilerlemektedir. Herhangi bir bilgiyi kaçırmama, atlamama, payla"ımlardan yoksun kalma 
endi"esi, günümüz insanına özgü bir psikolojik bir tema"adır. Pazarlama - reklam söylemleri 
de tüm bu kullanımlar kar"ısında tüketicisine doyumlar sa!lama yolunda oldukça iyi bir 
yerdedir. Bireylerin mahremiyetine kadar sinen bu söylemler, tüm imajların, göstergelerin, 
seslenme biçimlerinin ticarile"mesi tehlikesini barındırmaktadır. Bu yolla reklama, markaların 
sloganlarına, pazarlama stratejilerine yeterince doyan tüketici zihni, keyif veren aktivitelere, 
gündelik karma"anın kar"ısında teselli eden, ilham veren iletilere kendini adamakta, 
e!lenceyi sürekli diri tutmaktadır. Son tahlilde dikkat çekilmek istenen bu unsurlar, 
incelemeye konu olan Yemek Sepeti markasının Konu"an Yemekler uygulaması ekseninde 
de!erlendirilecektir. 
 
5. ANLATININ HAZZI: KONU!AN YEMEKLERLE YEMEK SEPET".COM 
 
Tüketim kültürü dolayımıyla tanımlanmaya çalı"tı!ımız yeni tüketici pratiklerine ek olarak 
üzerinde durulması gereken kentle"me, kadının i" hayatına aktif olarak katılımı, yo!un 
çalı"ma temposu, fast food kültürü, geleneksel yemek yeme alı"kanlıklarını da yerinden 
etmektedir. Elektronik ticaretteki geli"meler de bu dönü"ümlere pratikler çözümler üretmekte, 
tüketim açısından baktı!ımızda bu alanı da bo" bırakmamaktadır. 2000 yılında bu 
gereksinimi de!erlendiren, paket servis anlayı"ına daha hızlı alternatifler öne süren Yemek 
sepeti markası, Türkiye’nin en geli"mi" ve ilk online yemek sipari"i sitesi olma özelli!i 
ta"ımaktadır. Kullanıcısı ile belli üyelik sistemine dayanan irtibat, interaktif ortamda 
gerçekle"mekte olup, Yemeksepeti.com’un, anla"ma sa!ladı!ı restoranların menü, fiyat 
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listesi, gönderim bölgesi ve promosyonlarını siteden yayınlaması ile devam etmektedir. Bu 
hizmetler kapsamında “4000’in üzerinde katılımcı restoran ve 1 milyon kayıtlı kullanıcı sayısı” 
oldu!u belirtilmektedir (http://www.youtube.com/watch?v=H-M2M68"M-0). Elektronik menü 
formatı olarak de!erlendirebilece!imiz Yemeksepeti.com, kullanıcılarına bunun yanında canlı 
yardım, elit restoranlar listesi, kampüs indirimi, gıda ürünlerinin (kasap, manav, market, 
#arküteri, organik, pastane, yöresel lezzetler) de temin edilebilece!i çar#ı hizmeti gibi birçok 
alanda seslenmektedir. Elektronik paket servisi sektöründe lider olan marka, sosyal medyada 
sahneye çıkmak, kullanıcılarına olumlu ve e!lenceli deneyimler sunmak ve markaya ki#ilik 
kazandırmak amacıyla Twitter’da ‘Konu#an Yemekler’ uygulamasına giri#mi#tir. Twitter, 
yaygın kullanım alanıyla, anlık ve güncel bilgi takibi sa!laması açısından sosyal medyada 
önemli bir yere sahiptir. Yemeksepeti Twitter accountunun yeni kahramanları olacak 12 ayrı 
yemek karakteri hesabı açılarak, bu yemeklerin ayrı bir dünya görü#ü ve karakteri oldu!u 
varsayılmaktadır. Bu yemek karakterleri Twitter üzerinden yorumlarda bulunmakta aynı 
zamanda kendi aralarında konu#up, di!er kullanıcılarla da ileti#ime geçebilmekteler. Bu 
uygulama kapsamında yemekler binin üstünde tweet atmakta, birçok kullanıcı tarafından da 
takip edilmektedir. Yemeklerin kullanıcılar tarafından yo!un ilgi görmesi üzerine 10 yeni 
yemek de kendi içeriklerini üretmeye ba#lamı# olup böylece 22 ayrı yemek karakteri hem 
birbirleriyle hem de kullanıcılarıyla konu#maya ba#lamı#tır. Kampanya sonrasında 7553 
toplam takipçi, 110.356 impression (görüntüleme) elde edilmi#tir 
(http://www.youtube.com/watch?v=H-M2M68"M-0). Islak hamburger, parmak patates gibi fast 
food lezzetlerinden, süzme yo!urt ve pirzolaya, Uzak Do!u kültürünün bir temsili olan 
Wanton çorbasından, imam bayıldı, iskender kebap, urfa kebap, adana kebap, ali nazik, 
kapalı pide, bamya yeme!i gibi kültürümüze ait bir çok farklı çe#itte yeme!in yer aldı!ı 
kampanyada bütün profillerin yer aldı!ı bir Twitter listesi yer almaktadır.  
 

   
 

Resim 1.  Konu#an Yemekler 
(@Yemek sepeti, Twitter, http://twitter.com/yemeksepeti/#/yemekler) 

 

Peki marka yemekleri konu#turarak neyi hedeflemektedir? Bilinirlik, görünürlük, akılda kalma 
ve farkındalık yaratmanın yanı sıra konu#ma eylemi do!rudan tüketici / kullanıcıyla ileti#im 
kurmayı ifade etmektedir. Bu ili#ki sürekli güncellenen, merak uyandıran, bir sonrası 



!
!

!
!

429 

beklenen bir sürece ili!kindir. Bu a!amada bireylerin kar!ı koymak istemeyecekleri imajlarla, 
mizahla donatılmı! iletiler içinde e"lence olgusu devreye girmektedir. Yemekler takipçilerinin 
yüzünde bir gülümseme bırakma niteli"i ta!ıyan, samimi konu!malarla ve aralarındaki 
atı!malarla (urfa kebap- adana kebap) sosyal medyada yerlerini almı!lardır. Bunun yanı sıra 
vakitsizlikten sürekli yakınan bireylerin kendine uygun mesajı ayıklamasını kolayla!tırmakta, 
bireylerin zihninde süreklilik yaratarak marka imaj ve itibarını ayakta tutup, peki!tirmektedir. 
Var olanla yetinmeyen markalar, potansiyel tüketicilerini daimi tüketici yapma yolunda farklı 
tutundurma faaliyetleri gütmektedir. Retorik özelli"e sahip yemek karakterleri, markanın 
aktarmak istedi"i bilgileri de hızlı bir biçimde iletmekte, ki!ile!tirme ön plana alınarak, daha 
iyi niyetli, kullanıcıya daha yakın bir marka yaratılmak istenmektedir. Hazcı anlatı yapısıyla 
konu!an yemekler yeni pazarlama kurallarının ortaya konulmasında oldukça ba!arılı bir 
uygulama olarak göze çarpar niteliktedir. Keyif vaat eden yemekler, sanal ortamdan 
tüketicilerine seslenerek yenmeyi beklemektedir. Yemek karakterlerin yaratıcısı 
Yemeksepeti.com ise pazarda amaçladı"ı takipçi sayısını ve satı! grafi"ini, koydu"u bu 
tavırla kendi lehine yönlendirmektedir. 
 
6. SONUÇ 
Her yerden gelen ve anlamsızca birbirine karı!ıp harmanlanan imajlar yı"ını içinde ortaya 
çıkan düzen, imajların istilasına u"rayan bireyleri tüketemedikçe derin bir ho!nutsuzluk 
içerisine sürüklemektedir. Metalar üzerinden kısa süreli mutluluklar üreten bireylerin yeni 
hazlar bulma kovalamacasında e"lence, tüketiciyle dolaysız bir ili!ki kurma biçimini basite 
indirger. Rutinden sıkılan, farklılık arayan bireyler etraflarında medya tarafından desteklenip, 
lanse edilen nesne bollu"uyla teselli bulmaktadır. Görülen o ki tüketim toplumu içerisinde 
mutluluk ve tüketim ideali artık iç içedir.  Dahası her !ey tek ve aynı !eyin metaforu olarak 
konumlanmaktadır, marka#(Baudrillard,2004:162). Çalı!manın niyeti de tüketim kültürünü, 
beraberindeki kodları ve kod açımlama süreçlerini e"lence merkezinde irdelemektir. 
Biricikli"ini ilan eden sosyal medya örüntüleri ise günlük dil kullanımıyla ve marka e"lence 
kombinasyonuyla tüketimi te!vik etmek için olu!turulmu! kolaja zemin hazırlamaktadır. 
Ku!ku yok ki e"lence mutlak bir !ekilde geçmi!ten bu yana medya metinlerinin içinde yer 
almı! olmasına ra"men günümüzde yaratıcı bir kavrama dönü!erek, e"lencenin ileti!im 
de"eri ortaya çıkmı!tır. Do"al ve tüketiciye anlamlı gelen fikirlere dayanan sloganlar, alt 
metinler, tüketiciye ula!an ve do"rudan satın aldırmak üzere tasarlanan metinlere göre daha 
güçlü gözükmektedir. Tüketici, kendine uygun olamayan, sıkıntı yaratan, negatif, baskıcı ya 
da zorlayıcı tüketim söylemlerine direnç göstermektedir. $majlarla, göstergelerle memnuniyet 
verici olmayan her !ey dı!arı çıkarılmakta ve kasvetli olu!um onların tılsımı ve parıltılarıyla 
dekore edilmektedir (Ellul,2004:171). Tüketicinin alı!kanlıkları, tercihleri ve duygu halleri 
dönü!tükçe tüketim söylemleri de tekrar düzenlenmekte, “$nsanları ne!eli bir ruh halinde 
tutacak, kabullenilmi!, rasyonelle!tirilmi! zevkler artık bir kurum haline gelmektedir” 
(Horkheimer,2002:80). 
 
Dijital dünyanın etkin birer parçası olan tüketiciler, reklam ve pazarlama iletilerini geçivermek 
üzere kendini ko!ullamı! olup e"lence ve oyun pratiklerinin pazarlama söylemlerine sinmesi 
bu alı!kanlı"ı bozmu!tur. $!te Yemek sepeti.com, bu süreçleri iyi de"erlendirip, tüketicisine 
Twitter üzerinden Konu!an Yemekler uygulamasıyla seslenmi!, tüketicide farkındalık, 
bilinirlik, tanınırlık yaratmanın ötesinde, markanın e"lence, mizah ve sempatik bir tavırla 
kullanıcılarıyla ba" kurmasını sa"lamı!tır. Bunun yanı sıra akılda kalıcılı"ı yüksek, keyif 
veren bu aktivite kullanıcıları da oyunun içine katarak, markanın tüketici hanesine davet 
edilmesini kolayla!tırmaktadır. Marka tüketicinin ya da kullanıcının ya!am pratiklerine sirayet 
edebildi"i andan itibaren tüm söylemlerini bireylere ula!tırma garantisini yakalayıp, geriye bir 
tek satın alma davranı!ına yönlendirmek kalmaktadır.  
Tüm bu de"erlendirmeler ekseninde, yeni medya teknolojilerinin de sundu"u olanaklarla, 
tüketim söylemlerinin e"lence odaklı bu dönü!ümü, markaların tüketicisiyle ili!ki kurma 
biçiminin nihai ölçüsü olarak görülmelidir.  
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ABSTRACT 
!nformation and communication technologies are developing and changing with each passing day. All 
these changes have a great impact on society's life style. With the ripple effect of internet usage 
people get advantages about money and time saving. Therefore, individuals take a place on digital 
media. On the other hand, brands aware of this change and tend to blogs. This is an effective way for 
brands to liaise with their customer base. They can inform their customers about specific products and 
business community. Also, blogs are forcible about networking to increase their sales. Furthermore, 
many people will be heaped together by digital media.Therefore, this exposes to get different ideas 
and digital media merge into "a digital commumication society". Besides these, it has an important 
effects  for brands to create customer loyalty and customer sense .Customers can think and commit 
their thoughts to writing. Consequently, this is a supportive way for managements to influence their 
customers. !n this context, survey will be applied on sample group to analyze fashion blogs' effects on 
their customers. Research results will be apprised on the basis of " brand loyalty". 
 
Keywords: Brand communication, Digital media, Bloges, Consumer, Shopping!

 
1. G!R!" 
  
Trenholm ve Jensen’e göre ileti!im, insanların kollektif olarak toplumsal gerçekli"i yaratıp 
düzenledikleri süreçtir (Mutlu, 2008:141). #leti!imde asıl amaç tutum ve davranı! de"i!ikli"i 
yaratmaktır. Bu çerçevede bireylerin, kurumların, kurulu!ların, markaların, grupların, 
toplulukların, örgütlerin, siyasal aktörlerin, ünlülerin vb. hedefinde bulundurdu"u kitleye iletiler 
tasarlama ve sunma gereksinimi ta!ımaktadır. #letilerin payla!ımını kimi zaman yüzyüze 
gelerek kimi zaman da geleneksel araçları ya da teknolojinin geli!imiyle ortaya konulan yeni, 
yaratıcı araçları kullanarak gerçekle!tirmektedir.  
 
De"i!en ya!am tarzları, markaların kendilerini fark ettirme stratejileri, tüketici beklentileri, 
zamanın ve kolaylı"ın önemi gibi ö"elerin sonucunda ortaya çıkan,  istekleri kar!ılayan yeni 
ileti!im aracı olarak giderek önemi artan internet bir ba!ka deyi!le dijital ortam her geçen gün 
kitlelerin yo"un ilgisiyle kar!ıla!maktadır. Bilgiye hızlı ve kolay biçimde ula!ma olana"ı 
sa"layan internet, dünya çapında ortak bir dil kullanarak birbiriyle ileti!imde bulunan 
bilgisayar a"ıdır. #nternet öylesine geni! bir a"dır ki, bugün kaç kullanıcının oldu"u tam 
olarak bilinmemekte, ancak 1980’li yıllardan bu yana internete ba"lı ki!ilerin sayısının her ay 
%20 oranında arttı"ı tahmin edilmektedir (Pelteko"lu, 2009:305).  
 
Günümüzde, dijital ortamın sundu"u olanaklardan yararlanan bir çok kurum, bu kanalla geni! 
kitlelere ula!arak ürün ve hizmetlerini tanıtmakta, satı! sonrası servis olana"ı sunmakta, 
hatta satı! gerçekle!tirmekte, tüketicinin rahatlıkla görü!lerini iletece"i kuruma eri!im imkanı 
sa"lamaktadır. Bu imkandan her yönüyle yararlanan sektörlerin ba!ında hazır giyim 
gelmektedir. Genel çerçevede moda dünyasının bu ortamı kullanarak hedef kitlesiyle 
ileti!ime geçti"i, gün geçtikçe bu ileti!imin sürdürülebilir hale geldi"i gözlemlenmektedir.  
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“Bir tu!la ya!am” tabirini üstlenen dijital ortam, ki!ilerin neredeyse tüm isteklerine cevap 
verebilecek kapasiteye sahip oldu"u dü!ünülmektedir. Kilometrelerce uzak bir kenti 
gezebilmek, televizyonda kaçırdı"ınız bir diziyi izlemek, sinema keyfi ya!amak, ö"renime 
katkı sa"lamak, temel ihtiyaçları kar!ılamak, siyasal, kültürel, sosyal payla!ımlarda bulunmak 
gibi bir çok alanda tutum ve davranı! geli!tirme ya da kar!ıya sunma imkanı yaratmaktadır.   
 
Bu ba"lamda bireylerin alı!veri! eylemlerindeki de"i!imlerini incelemek gerekmektedir. 
Bireyler, alı!veri! öncesinde, alaca"ı ürün ya da hizmet hakkında, marka hakkında bilgilere 
rahatlıkla ula!abildi"i bu ortamda, istek ve önerilerini de kar!ı tarafa iletebilmektedir. Dijital 
ortamı kullanarak ortamda yer alan kitleyi mü!teri portföyüne dahil etmek isteyen markalar 
kendilerine hızlı ve kolay ula!abilecekleri a"-web günlükleri olu!turmaktadır. Bu web 
günlüklerde ürünleri, hizmetleri, kurumları hakkında bilgi payla!ımında bulunan markalar 
mü!terileri ile etkile!imde bulunabilmektedir. Bu etkile!im sayesinde tüketici alı!veri! öncesi 
bilgilerini toplamakta, marka da satı!ını arttırmaya ve sadakati yaratmaya yönelik iletilerini 
sunmaktadır. Bu ba"lamda de"i!en alı!veri! eyleminde blogların özellikle hazır giyim 
alı!veri!inde moda bloglarının etkisi çalı!manın ara!tırma amacını olu!turmaktadır. 
Çalı!manın birinci bölümünde dijital ortam kavramı ve blog kavramı açımlanırken, markaların 
bu süreçteki yerinden söz edilmektedir. Yeni ileti!im ortamı olan blogların tarihsel geli!imleri 
incelenerek, markaların bu ortamda gerçekle!tirdi"i uygulamalara örnekler verilmektedir.  
#kinci bölümde ise, tekstil/hazır giyim sektöründe moda bloglarının tüketiciler ile olan ili!kisi 
irdelenmektedir. Alı!veri! öncesinde giyim üzerine yazan bloggerları takip etme düzeyleri ve 
bu sektör ve ürün gamında yer alan markaların olu!turdu"u blogların etkisinden son bölümde 
söz edilmektedir.  
 
2. D!J!TAL ORTAM, BLOG KAVRAMI ve MARKALAR !LE !L!"K!S!  
 
Kitle ileti!im araçları, medya, yazılı, sesli ya da görsel yapıtların da"ıtımını, yayımını ya da 
ileti!imini sa"layan her türlü teknik olarak algılanabilir (Özdemir,1998 :35) Günümüzde bu 
tekniklerin ba!ında giderek ilginin arttı"ı internet ortamı bir ba!ka deyi!le dijital ortam 
gelmektedir. #nternet ortamı, geçmi! yıllarda yapılan ara!tırmalar sonucunda da  alı! veri! 
eylemlerinin gerçekle!tirildi"i dijital düzen olarak kabul edilmektedir.  
 
E"lenmek ve bilgilenmek temel amaçlarının yanı sıra satı! gerçekle!tirilecek son derece 
markalar için önemli bir mecra olmaktadır. Burada üzerinde özenle durulması gereken 
internet kullanıcıları ve davranı!larıdır. #nternet kullanıcılarının içerik, fikir, içgörü, deneyim ve 
perspektiflerini payla!mak için kullandıkları, metin, imaj, ses, video ve daha bir çok formadaki 
çevrim içi teknolojiler ve pratiklerdir. Di"er bir deyi!le, sosyal medya topluluk bilinciyle 
geli!mi! bir çevrede, kullanıcıların i!birli"i halinde içerik olu!turdu"u, çok geni! bir kanal 
çe!itlili"ini kapsayan çevrim içi medyadır. $irketlerin mü!teriyle ileti!im kurmasına, hem de 
mü!terilerin direk olarak birbirleriyle fikir alı!veri!i yapabilmelerine olanak verdi"ini 
söyleyebiliriz. Web 2.0 tabanlı sosyal medya, bloglar, twitter, youtube, facebook gibi çe!itli 
kanallar sunarak insanların ileti!imine yeni bir boyut kazandırmı! ve sosyal ve ki!isel 
hayatlarını !ekillendirmi!tir ( Aydo"an, Akyüz, 2010: 94-95).  
 
Bloglar, markalara sunulan sosyal medya önerilerinin vazgeçilmez bir parçası haline 
gelmektedir. Halkla ili!kiler !irketleri blog yazarları aracılı"ıyla hizmet verdikleri markaları 
duyurmak için yöntemler ke!fetmeye, !irketler de bu dünyada nasıl yer almaları gerekti"ini 
çözmeye çalı!maktadır.  
 
1997 yılında Jorn Barger’in ortaya attı"ı vir tanım olan web log 1999 yılında Blogger’ın bu 
hizmeti vermeye ba!laması ve kısa sure sonar bunu ücretsiz hale getirmesi ile yaygınla!tı. 
En genel tanımı ile yazarın adı ve yazdı"ı tarihi belirten, kronolojik sıraya gore yayınlanan ve 
yorum ekleme özelli"iyle belirli ölçüde etkile!ime izin veren bir yayın mekanizması olarak 
tanımlanabilir. Web sitesinden farkı ise içeri"in güncel olması ve yoruma izin veren yapısı ile 
berlirli ölçüde interaktif olmasıdır. Blogları firmalar iki farklı nitelikte kullanabilmektedir. Firma 
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blogları ve basın - halkla ili!kiler faaliyet blogları olarak belirtilmektedir. Tüketicilere güncel 
bilgiler sunmak, firma duru!u ve mesajlarını iletmek ve geribildirimleri hızlı bir biçimde 
de"erlendirmek için blogların önemi büyüktür.  
 
Bloglar, ki!isel ve örgütsel olmak üzere iki biçimde dijital ortamda bulunmaktadır. Dijital ortam 
kullanımında yetkin bireylerin, dü!üncelerini, fikirlerini, görü!lerini, beklenti ve isteklerini rahat 
ve hızlı bir biçimde dijital ortam okuyucuları ile payla!ması ki!isel bogları olu!turmaktadır. 
Kurum/kurulu!/markaların gerek kurumsal bilgilerini gerekse ürün/hizmet içerikli tanıtım 
bilgilerini, hedeflerini ve tüketicilerinin beklenti ve isteklerine kar!ılık olu!turacak dü!üncelerin 
yer aldı"ı dijital ortamları da örgütsel bloglar olu!turmaktadır. Ululararası, ulusal birçok 
markanın son dönem mecrası olarak nitelendirilen bloglarda tekstil dünyası bir ba!ka deyi!le 
modacı ve tasarımcılar ürünler ve hizmetler hakkında  sunulan bilgiler ile tüketici alı!veri! 
eylemini etkilemektedir.  
 
3. TEKST!L SEKTÖRÜNDE MODA BLOGLARI (Ki"isel ve Kurumsal Bloglar) VE 
TÜKET!C! !L!#K!S!   
 
Bir zamanlar sadece halkın gözü önünde olan insanlar, mesajlarını kontrol etme kaygısı 
duyardı. En iyi imajı verebilmek için stilist ve halkla ili!kiler umzanlarından yararlanırlardı. O 
günler mazi oldu. Artık hepimiz gözönündeyiz. Her e-posta, video, blog yazısı, twitter mesajı 
ve durum güncellemesi il hayatımızın gerçek zamanlı belgeseline yeni bir !ey ekliyoruz. 
Kendini bir marka olarak gören biri için fikirlerinizi ba!kalarına duyurma, ba!arılarınızı 
payla!ma becerisi bulunmaz bir nimettir (Vaynerchuk, 2010: 133). Önemli olan bu nimetten 
do"ru ve etkin bir biçimde faydalanılmasıdır.  
 
Alı!veri! birço"umuz için e"lendirici bir etkinliktir ve bu deneyime derinlemesine dalmak 
isteriz. Hem fiziksel hem sanal ortamlarda katılımlı pazarlama stratejileri; alı!veri!, satın alma 
ve kullanma konusunda kurdu"umuz ki!isel ba"lantıları güçlendirir. #nsanlar zamandan 
kazanmak için aynı anda birden fazla i!le u"ra!tı"ından, zevki ihtiyaçları kar!ılama i!iyle 
perakende e"lence yöntemi onlar için çok de"erlidir. Bu deneyimler tüketicilerin bir ürün ya 
da hizmetle bütünle!mesini sa"lar ve ürün ya da hizmete, di"er seçeneklere kar!ı çok önemli 
bir üstünlük kazandırır (Solomon, 2004: 305).  
 
Son dönemde moda dünyasının da dijital ortamı farkındalık yaratacacak stratejilerin en hızlı 
ve kolay uygulama alanı olarak de"erlendirdi"i görülmektedir. Blog listleri incelendi"inde 
gıda, giyim, sa"lık, otomotiv, in!aat ve daha bir çok sektörün tüketicileri ile ili!ki kurma ve 
tüketicilerin beklentilerine cevap sunuldu"u gözlemlenmektedir. Moda dünyasının 
trendleri(e"ilimleri) dijital ortamda yer alan platformlarda gün geçtikçe daha fazla 
görülmektedir. Aynı düzlemde tüketicilerin de giyim alı!veri!i konusunda bloglardan 
faydalandı"ı, blogların niceliksel ve niteliksel raporlarında görülmektedir.  
 
E"ilimleri takip eden, ele!tirel bakı! açısı ile bloglara konu alan web günlük yazarları aynı 
zamanda tüketicilerin markalar ile olu!turaca"ı ili!kide köprü vazifesi de görmektedir. 
Alı!veri! öncesinde bireyler dijital ortamda giymek istedikleri giyisiler ya da markalar 
hakkında kullanıcı ve üretici görü!lerini edinebilmekte ve bu do"rultuda alı!veri! eylemini 
gerçekle!tirmektedir. Bu i!lem zaman kazandırmanın yanı sıra akçasal anlamda da 
tüketiciye kar!ıla!tırma olana"ı sunmaktadır. Moda dünyasının uzmanları tarafından içerik 
olu!turulan bloglar ise, tüketiciler nezdinde uzman görü!leri olarak de"erlendirilmekte ve 
giyim konusunda güncel kalma iste"ine kar!ılık bulabilmektedir. Aynı zamanda bloglar, ürün 
ya da hizmet hakkında detaylı bilgi payla!ımını gerçekle!tirirken, ürünün kendisine 
ula!ılabilecek satı! web sitelerine de yönendirmede bulunmaktadır. Bu ba"lamda çevrim içi 
alı!veri! eyleminde de yönlendirici i!leve sahiptir. Ürün sonrası deneyimlerinde blog 
yazılarına konu olması yine tüketicinin alı!veri! kararında etkili olmaktadır. Markalar( moda-
tekstil-hazır giyim) kendi bünyelerinde tasarladıkları bloglarla ya da internet kullanıcılarının 
yo"un olarak takip etti"i moda üzerine yazan ki!isel bloglarla, ürün/hizmetlerindeki farklı 
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özelliklerini tüketiciye sunmaktadır. Bu durum tüketim toplumunu önemli ölçüde destekler 
nitelikte gözlemlenmekte fakat bilinçli tüketici olu!turma konusunda da etkili oldu"u 
dü!ünülmektedir. Dijital ortamı kullanan tüketiciyi önemli ölçüde etkileyen bloglar, marka 
ba"lılık derecesini arttırdı"ı dü!ünülmektedir. Bu ba"lamda blogların tüketicinin markaya olan 
ba"lılı"ını arttırmasındaki en önemli ö"e, istek ve yorumlarına açık bir dijital ortam 
olu!turmasıdır.  
 
4. VER! TOPLAMA YÖNTEM! VE SÜREC!   
 
Teknolojinin geli!mesi ve markaların bu geli!me içerisinde etkin bir biçimde yer alması 
sonucunda tüketici ile ileti!im kurmanın yeni ortamı olarak dijital medyanın seçilmesi 
içerisinde yer alan bloglar önem kazanmaktadır. Yeni ileti!im ortamında yer alan,  bireyler ve 
kurumlar için giderek önemi artan blogların tüketiciler üzerindeki etkisini ve özellikle moda 
alı!veri!lerindeki davranı! de"i!ikliklerini incelemek gerekir.  Ara!tırmanın amacı bireylerin 
moda(giyim tekstili) alı!veri!lerinde bloglardan yararlandıklarını belirlemektir. Dijital ortamda 
yer alan rastgele, anketin düzenlendi"i ve cevaplandırılaca"ı internet adresine(link) denk 
gelen bireyler çalı!ma evrenini olu!turmaktadır. 201 ki!iye hazırlanan 18 sorudan olu!an 
anket soruları yöneltilmektedir.  
 
4.1 Veri Analizleri ve Yorumlar 
 
Çalı!mada konu ile ilgili gerekli kavramlar açıklanmaktadır. Veri toplama tekni"i olarak 
sormaca yönetimi ile hazılanan anket soruları, dijital ortamda olu!turulmaktadır. Sosyal 
a"larda web site uzantısı(link) ile anket bilgileri payla!ılmaktadır. Rastgele sosyal 
a"larda(facebook- twitter) yer alan ve anketin yayınlandı"ı anda ortamda bulunan internet 
kullanıcılar ara!tırmanın evrenini olu!turmaktadır. Ara!tırmada 18 sorunun 11 tanesi kapalı 
uçlu sorulardan olu!maktadır. Son 7 soru ise katılımcıların derecelendirebilecekleri kapalı 
uçlu sorulardan olu!maktadır. Anketi cevaplandıran 201 ki!inin %64,7’sini kadınlar 
olu!turmaktadır. Kadınların dijital ortamda anketleri cevaplama oranları erkeklerden daha 
fazla oldu"u görülmektedir. Yarıdan fazlasının anketi yanıtlamasında moda ile ilgili görü!lerin 
yer almasının da etkin oldu"u dü!ünülebilir. Moda takibi konusunda kadınlar erkeklere oranla 
daha ilgili oldu"u öngörülebilir.  

Tablo 1: Katılımcıların Cinsiyet Da"ılımları 
Cinsiyet Frekans Yüzde % 
Kadın 130 64,7 
Erkek 69 34,3 
Di"er 2 1,0 
Toplam 201 100 

 
#nternet ortamında yer alan bireylerin ya! aralı"ı gerek markalar gerekse kendisi sı!ındaki 
bireyler için önemlidir. Dijital ortamda yayınlanan anketi yanıtlayanların ya! da"ımları tablo 
2’de görülmektedir. Anketi cevaplandıran 201 ki!inin %46,3’ü 19-25 ya! aralı"ındaki 
bireylerin olu!turdu"u görülmektedir. Yanıtlayıcıların neredeyse yarısını olu!turan genç-
yeti!kin sınıf moda takibinde ve dijital ortamda yayınlanan anketleri cevaplandırmada di"er 
ya! aralıklarından daha fazladır.  

Tablo 2: Katılımcıların Ya! Da"ılımları 
Ya! aralı"ı Frekans Yüzde % 
0-18  19 9,5 
19-25 93 46,3 
26-35 51 25,4 
35+ 38 18,9 
Toplam 201 100 
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Katılımcıların  gelir da!ılımlarını içeren tablo incelendi!inde  dijital ortamda yer alan bireylerin 
%39,3’ü 1000-2500 TL aralı!ında gelire sahip oldukları görülmektedir. Ardından dijital 
ortamda yer alan bireylerin %28,4’ü 1000 TL ve altında gelire sahiptir.  

 
Tablo 3: Katılımcıların Gelir Durumları 

 
Gelir aralı!ı Frekans Yüzde % 
1000 ve altı 57 28,4 
1001-2500 79 39,3 
2501-3000 32 15,9 
3001 ve üzeri 33 16,4 
Toplam 201 100 

 
Dijital ortamda yer alan bireylerin %42, 8’i lisans mezunudur. Ya" aralı!ındaki yo!unlu!un da 
aynı sınıfa denk gelmesi üniversite ö!rencilerinin ya da akademik dünyanın moda bloglarını 
ya da dijital ortamı daha fazla kullandıkları görülmektedir.  
 

Tablo 4: Katılımcıların E!itim Durumları 
 

E!itim Durumu Frekans Yüzde % 
#lkö!retim 1 0,5 
Lise 45 22,4 
Önlisans 33 16,4 
Lisans 86 42,8 
Lisansüstü 31 15,4 
Doktora 5 2,5 
Toplam 201 100 

 
 
Tablo 5’de yer alan katılımcıların yakla"ık %50’si günde 4 saatten fazla internet kullandı!ını 
belirtmektedir. Görüldü!ü üzere markalar için hedef kitleye ula"ma ortamı olarak internet 
kaçınılmaz bir mecra olarak görülmektedir. Tekstil sektöründe yer alan markaların 
mü"terilerine ve mü"teri adaylarına daha hızlı ula"abilece!i bu ortamı etkin kullanması 
gerekmekte ve yeni ileti"im stratejileri olu"turması öngörülmektedir.  
 

Tablo 5: Katılımcıların #nternet Kullanım Sıklı!ı 
 

#nternet kullanım sıklı!ı Frekans Yüzde % 
Günde 1-2 saat 40 19,9 
Günde 3-4 saat 57 28,4 
Günde 4 saatten fazla 99 49,3 
Haftada 1-2 saat 4 2,0 
Haftada 2 saatten fazla 1 0,5 
Toplam 201 100 

    
Katılımcıların %85,1’i en az bir blog takip etmektedir. Blogların kurumlar ve bireyler için 
giderek öneminin arttı!ını görmekte oldu!umuz tablo 6’da katılımcıların yakla"ık %15’ i blog 
takip etmemektedir.  
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Tablo 6: Katılımcıların Blog takip etme durumu 
 

  Frekans Yüzde % 
Evet 171 85,1 
Hayır 30 14,9 
Toplam 201 100 

 
Teknolojinin geli!imiyle birlikte internetin insan ya!amında giderek önemli bir yere sahip 
olması ve bu çerçevede blogların takibinin arttı"ı ve son dönemde moda dünyasında önemli 
bir yere sahip oldu"u gözlemlenmektedir. Toblo 7’de görüldü"ü üzere katılımcıların yakla!ık 
%20’si 5 yıldan fazla blog takibinde oldu"u,yine yakla!ık %21’nin de son 6 ayda takip etti"i 
görülmektedir.  
 

Tablo7: Katılımcıların Blogları takip etme süreleri 
 

Ay-yıl Frekans Yüzde % 
0-6 ay 42 20,9 
6-12 ay 63 31,3 
1-2 yıl 37 18,4 
3-5 yıl 18 9,0 
5 yıldan fazla 41 20,4 
Toplam 201 100 

 
Blog takip etmenin yanı sıra ki!isel bloglarında giderek sayılarının arttı"ı dijital ortamı takip 
edenler gözlemleyebilir. Bu çerçevede tablo 8’de de görüldü"ü üzere katılımcıların yakla!ık 
%32’sinin kendisine ait bir blo"unun oldu"unu belirtmektedir. Ki!isel bloglar internet 
ortamında bireylerin dü!üncelerini ve fikirlerini rahatlıkla payla!abildikleri bir ortamdır. Bu 
ortamın moda dünyasında da yeri önemlidir. Tekstil alanının tüketicileri kimi zaman 
kullandıkları ürünleri, aldıkları hizmetleri bu ortamda payla!maktadır. Di"er tüketicileri marka 
ve sundukları hakkında bilgilendirmekte ve deneyimleri ile tüketici tutum ve davranı!ını 
etkilemektedir. Ki!isel blogları ile medya gündeminde yer alan bloggerların örnekleri giderek 
ço"almaktadır. Markaların da ileti!im yakla!ımlarında ki!isel bloglar ile i!birli"i içerisinde 
tüketicilerine iletmek istedikleri mesajları sunmakta ve ili!kilerini peki!tirmektedir.  

 
Tablo 8: Katılımcıların Blog sahip olma durumları 

 
  Frekans Yüzde % 
Evet 64 31,8 
Hayır 137 68,2 
Toplam 201 100 

 
Rekabet ortamının alı!veri! eyleminde markalar için önemli oldu"u günümüzde moda 
dünyasının da farklı ileti!im yakla!ımlarını görmezden gelmek kaçınılmazdır. Hazır giyim 
alanında birden fazla markanın varolu!u ve giderek artması, bu sektörde yer alan markaların 
tüketicileri ile ileti!ime geçmeleri, fark edilmeleri oldukça güçle!mi!tir. #nternet ortamını en 
fazla kullanan sektörler arasında de"erlendirebilecek moda(hazır giyim-tekstil) markalarının 
sahip oldukları blogları ya da moda üzerine yazan ki!isel blogları katılımcıların %78,6’sı takip 
etmektedir. Tablo 9’da da görüldü"ü gibi katılımcıların %21,4’ü moda bloglarını takip 
etmemektedir.  
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Tablo 9: Katılımcıların moda bloglarını takip etme durumları 
 

  Frekans Yüzde % 
Evet 158 78,6 
Hayır 43 21,4 
Toplam 201 100 

 
Katılımcıların moda bloglarını takip etme sıklıkları de!erlendirldi!inde ise, %47,3’ü bazen 
takip etti!ini belirtmektedir. Ço!unlukla takip edenlerin oranı %14,4 , sık sık takip edenlerin 
oranı ise %13,9 olarak görülmektedir.  
 

Tablo 10: Katılımcıların Moda bloglarını takip etme sıklı!ı 
 

  Frekans Yüzde % 
Bazen 95 47,3 
Ço!unlukla 29 14,4 
Her zaman 11 5,5 
Hiçbir zaman 38 18,9 
Sık sık 28 13,9 
Toplam 201 100 

 
Dijital ortamda gerçekle"tirilen uygulamaların takipçiler bazında ölçümleme yapılması 
mümkündür. Bu do!rultuda blog platformalarına yönelik yapılan ölçüm raporları sonucu 
anket sorularında yer verilen en çok takip edilen moda blogları arasında tablo 11’de de 
görüldü!ü üzere “salıncaktaikiki"i” yakla"ık %29 oranla yer almaktadır. Dijital ortamın en 
önemli özelliklerinden biri olan, ortama aktarılan iletilerin ula"tı!ı ki"i sayısı, cinsiyeti, e!itim 
durumu, bulundu!u yer gibi# çe"itli demografik özellikleri saptanabilecek raporlamanın 
yapılabilmesidir. Bu ba!lamda moda marka bloglarının ya da moda üzerine yazan ki"isel 
bolagların takipçileri hakkında bir ba"ka deyi"le hedef kitlelerinin özellikleri hakkında 
kolaylıkla bilgi sahibi olması tasarlayaca!ı iletilerine temel olu"turacaktır.  
 

Tablo 11: Katılımcıların takip ettikleri moda blogları da!ılımı 
 

Blog adları Frekans Yüzde % 
Mordolap 53 26,4 
Stilldirektoru 38 18,9 
Salıncaktaikiki"i 58 28,9 
Benkonusuyorum 52 25,9 
Toplam 201 100,0 
   

 
Tablo 12’de yer alan anketin son 7 sorusuna verilen yanıtlar incelendi!inde, markalar 
tarafından olu"turulan moda bloglarını önemseyenlerin %13, 9’u kesinlikle katıldıklarını 
belirtmektedir. Yakla"ık %26’sı ise katıldıklarını belirtirken, %22,4’ü kararsız oldu!unu, 
yakla"ık %21’i katılmadı!ını, yakla"ık %17’si de kesinlikle katılmadı!ı yanıtını vermektedir. 
Moda bloglarının tüketicinin görü"lerini ifade edebilece!i en nitelikli dijital ortam olarak 
de!erlendirilmektedir. Bloglar sayesinde dü"üncelerimi, fikirlerimi, be!enilerimi, ele"tirilerimi 
rahatlıkla kurum ve di!er moda blog takipçileriyle payla"abiliyorum diyenlerin %51,7’dir. 
Moda blogları alı"veri"ime hız kazandırıyor, diyenlerin %30,8’i kesinlikle katıldı!ını, %35,3’ü 
de katıldı!ını belirtmektedir. Moda bloglarını takip ettikten sonra moda hakkındaki 
dü"üncelerinin de!i"ti!ini söyleyenlerin %30,3’ü katıldı!ını belirtirken, %29,9’u kararsız 
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kaldı!ını ifade etmektedir. Ara"tırmada, takipçisi oldu!um markanın blo!unda ürün ile ilgili 
daha geni" bilgi alıyorum, diyenler %55,7 oranındadır. Yarıdan fazlasının bu görü"e 
katılması markaların ürün tanıtımlarında bloglara önem verdi!ini göstermektedir. Takipçisi 
oldu!um markanın blogu beni markaya daha da yakınla"tırıyor, markaya olan ba!lılı!ımı 
arttırıyor, görü"üne %44,3’ü katılmaktadır.   
 

Tablo 12: Moda Bloglarının Tüketici üzerindeki etkisine ili"kin da!ılımlar 
 

 

K.Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım 
Katılmıyoru
m 

K.Katılmıyoru
m 

 f % f % f % f % f % 
12.Marka moda 
bloglarını daha çok 
önemsiyorum  28 13,9 52 25,9 45 22,4 42 20,9 34 16,9 

13.Moda bloglarının 
tüketicinin görü"lerini 
ifade edebilece!i en 
nitelikli dijital ortam 
olarak 
de!erlendiriyorum. 40 19,9 98 48,8 36 17,9 18 9,0 9 4,5 
14.Bloglar sayesinde 
dü"üncelerimi, 
fikirlerimi, 
be!enilerimi, 
ele"tirilerimi rahatlıkla 
kurum ve di!er moda 
blog takipçileriyle 
payla"abiliyorum.  36 17,9 104 51,7 43 21,4 8 4,0 10 5,0 
15.Moda blogları 
alı"veri"ime hız 
kazandırıyor . 62 30,8 71 35,3 32 15,9 23 11,4 13 6,5 

16.Moda bloglarını 
takip ettikten sonra 
moda hakkındaki 
dü"üncelerim de!i"ti 34 16,9 61 30,3 60 29,9 39 19,4 7 3,5 

17.Takipçisi oldu!um 
markanın blo!unda 
ürün ile ilgili daha 
geni" bilgi alıyorum. 41 20,4 112 55,7 24 11,9 16 8,0 8 4,0 
18.Takipçisi oldu!um 
markanın blogu beni 
markaya daha da 
yakınla"tırıyor, 
markaya olan 
ba!lılı!ımı arttırıyor . 42 20,9 89 44,3 40 19,9 21 10,4 9 4,5 

 
 
5. SONUÇ  
 
Markalar, farkındalık yarataca!ını dü"ündü!ü dijital ortamı gün geçtikçe yo!un bir biçimde 
kullanmaktadır. Olu"turdukları ileti"im stratejileri çerçevesinde dijital medyaya yönelmektedir. 
Bloglar aracılı!ıyla tüketiciyi ürün ve hizmetleri konusunda bilgilendiren markalar, tüketicilerin 
alı"veri" eylemlerindeki yakla"ımlarını da etkiledi!i gözlemlenmektedir. Blog takipçilerinin 
moda(hazır giyim) konusundaki alı"veri" biçemlerinde önemli ölçüde de!i"im görülmektedir. 



!
!

!
!

439 

Tüketici,  ihtiyaçları çerçevesinde ürün ya da hizmet ile ilgili ön bilgi toplamakta ve 
ürüne/hizemete ula!ma konusunda zaman kazanmaktadır. Aynı zamanda ürününü/hizmetini 
tüketece"i marka ile ileti!ime geçebilmekte, görü!lerini kolay ve hızlı bir biçimde 
iletebilmektedir. Dijital ortamın tüketici alı!veri!inde giderek daha fazla bir yere sahip oldu"u 
günümüzde  tüketici moda dünyası ile ilegili kararlarında dijital ortamın sundu"u bilgilendirme 
temelli alanlarından faydalanabilmektedir. Tekstil sektörünün de bu çerçevede dijital ortamın 
imkanlarından yararlandı"ı görülmekte ve tüketici ile ili!kisini her geçen gün yo"un bir 
biçimde geli!tirmektedir.  
 
Bloglarda, deneyim sonucu elde edilen tüketici bilgilerine de yer verilmesi alı!veri!teki tutum 
ve davranı! de"i!ikli"i yaratılmasını önemli ölçüde etkiledi"i görülmektedir. Tüketicilerin 
moda hakkındaki  dü!üncelerinin de"i!mesi, bilgilenme açısından hız kazanması, ürüne 
kolay bir biçimde ula!abilmesi, ürününü/hizmetini kullandı"ı marka ile ilgili görü!lerini 
iletebilmesi bloglar aracılı"ıyla gerçekle!tirilmektedir. Anket sonuçları do"rultusunda 
blogların, markalar açısından öneminin giderek arttı"ı, tüketici alı!veri!inde marka açısından 
istenilen yönde tutum ve davranı! de"i!ikli"i yarattı"ı görülmektedir. Blogların, tüketiciler ile 
marka arasındaki ba"ı güçlendirdi"i dü!ünülmektedir. Moda bloglarının tüketicinin alı!veri! 
öncesinde önemli bir yere sahip oldu"u görülmekte, alı!veri! eylemi olumlu yönde 
gerçekle!tirilmektedir.  
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ABSTRACT 
Due to the internet, globalization and infinite access to the information, the twentieth century has been 
a period in which people are interactive worldwide. The modern perception of advertisement which 
was  imposed until the nineteenth century has changed owing to the developments in technology and 
improvements in mass communication mediums. The advertisement, promotion and marketing works 
conducted by various institutions throughout mass communication mediums have been a milestone in 
this century. The advertisements which are over regional and local boundaries have much more power 
on modern societies. In twentieth century, these specific developments both in advertisement and 
promotion acts constantly proceed. With the prevalence of new communication mediums in human 
life, the communication throughout mass communication mediums have now a new dimension and 
this new dimension has changed the content, the form of communication. In current times, with the 
internet technology, a  much more interactive and multi dimensional form of dialogue has taken the 
place of conventional forms of communication conducted by advertisements. Therefore, the 
consumers are not merely the ones watching the advertisements. In past, the individuals used to be 
passive watchers but now they are more active subjects interacting with the advertisement and 
sometimes becoming part of it and producing it. Now the consumers can interact with the interactive 
advertisements, they can have fun, they can get information about the product and the services and 
they can express themselves. In this study, the developments in interactive advertisements around the 
world will be a starting point and the differences between interactive advertisement and conventional 
advertisement will be dealt with. The interactive tv advertisement called “12 Giant Men-Dream” which 
was prepared by Garanti Bank in 2011 in order to support our National Basketball Team will be given 
as an example so as to understand the increasing role of the consumer with the interactive 
advertisements and brand personality perception of the consumer. The result of the survey will be 
assessed as well. 
 
Keywords: Advertisement, Interactive Advertisement, Brand Personality, New Means of 
Communication 
 
1.G!R!" 
 
Ça!ımızda teknolojik yeniliklerin ileti"im süreciyle bütünle"mesi, bireyler ve kurumlar 
arasındaki kar"ılıklı ileti"im süreci üzerinde etkili olmu"tur. Kurumlar yeni ileti"im ortamının 
olanakları do!rultusunda, hedef kitlelerine ula"mada yürüttükleri reklamcılık etkinliklerinde 
teknolojik yeniliklerin ba"ında gelen, internetten yararlanmaktadır.  
 
Tüm toplumsal ya"ama ve toplumsal ili"kilere yön veren internet ve web 2.0 teknolojisi 
ekonomik ya"amı ve ekonomik ya"amla ili"kili olan reklamcılık ve tanıtım etkinliklerini de 
de!i"ime u!ratmı"tır.  #nternete eri"imin kolayla"ması, mobil  araçların kullanımın 
yaygınla"ması da kurumların reklamcılık etkinliklerinde yeniliklere gitmelerine neden 
olmu"tur. Bu mobil araçlardan günümüz bireyinin ya"amının ayrılmaz bir parçası olan cep 
telefonlarının kullanımının yaygınla"ması, bu araçları yeni medya ortamının ve reklamcılık 
etkinliklerinin bir parçası haline getirmi"tir. Hedef kitlelere ula"mada kullanılan cep 
telefonlarının ardından küçük bir el bilgisayarı sayılabilecek akıllı telefonlar da bir çok özelli!e 
sahip olmaları nedeniyle reklamcılık sektörünün ilgisini çekmektedir.  
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Etkile!im özeli"ine sahip tüm bu yenilikler kar!ısında geleneksel reklam ortamları olarak 
kabul edilen, basın, radyo ve televizyon gibi kitle ileti!im araçları da yeniliklere giderek, 
teknolojinin sundu"u olanaklardan yararlanmaya ba!lamı! ve yeni ileti!im araçlarıyla kimi 
zaman etkile!ime geçmi!tir. Özellikle teknolojik temelli akıllı telefonlar gibi bir çok yeni aracın 
kullanım alanlarının geni!li"i kimi durumlarda bu araçların geleneksel reklam ortamlarındaki 
uygulamalarda da yer almalarını sa"layabilmektedir. Bu durum da geleneksellik özelli"ini 
ta!ıyan ileti!im araçlarıyla interaktiflik özelli"ini ta!ıyan yeni ileti!im araçlarının reklamcılık 
çalı!malarında biraraya getirebilmektedir.    
 
1.1. !nternet ve Etkile"imli (!nteraktif) Reklamcılık 
 
Toplumsal ya!amda köklü de"i!imler yaratan yeni ileti!im teknolojileri; bireyler ve kurumlar 
arasındaki ileti!im sürecinin yapısında ve içeri"inde kimi de"i!imler yaratmı!tır. Özellikle 
geleneksel medya araçlarının yanında ba!ta internet olmak üzere teknolojik geli!melere 
dayanan yeni medya ortamlarının varlı"ı bir çok yenili"i ve yeni kavramları da beraberinde 
getirmi!tir.  
 
#nternet teknolojisinin geçmi!i çok eskiye dayanmamasına kar!ın ça"ımız bireyinin 
ya!amındaki yerinin oldukça önemli oldu"u söylenebilir. #nternet, günümüz bireyinin gerek 
özel gerekse i! ya!amı açısından önemli bir ileti!im aracı haline gelmi!tir. Ça"ımız bireyinin 
ya!amıyla bütünle!en internet, ileti!im sürecini de"i!ime u"ratmı! ve reklamcılık alanı da bu 
de"i!ime uyum sa"lamı!tır (Gülerarslan, 2011, s. 176). 
 
Zaman içinde teknolojinin geli!imiyle birlikte yeni tür reklam ortamları da var olmaya 
ba!lamı!tır. Açıkhava reklamları, gazeteler ve dergiler ilk ku!ak reklam ortamlarıydı. Onları 
izleyen radyo ve televizyon ise yaygın bir kullanıma sahip reklam ortamlarıdır. Günümüzde 
ise, internet ve mobil ileti!im a"ları yeni reklam ortamlarıdır (Park, Shenoy, Salvendy, 2008, 
s.355-356). Bu yeni ileti!im ortamları ça"ımız bireyinin ya!amını çok yönlü olarak etkisi altına 
almaktadır. Ekonomik, siyasal, sosyal boyutlarıyla incelenen yeni ileti!im ortamları 
reklamcılık etkinlikleri açısından irdelendi"inde ise; yarattı"ı de"i!imin sonuçları açık bir 
biçimde anla!ılmaktadır. Geleneksel reklam ortamlarıyla, yeni bir reklam ortamı olan internet 
kar!ıla!tırıldı"ında, internetin bir medya ortamı olarak kimi açılardan daha avantajlı oldu"u 
görülmektedir.   
 
#nternet; televizyon, gazete gibi kitle ileti!im araçlarıyla kar!ıla!tırıldı"ında, bu ortamlara 
oranla  öncellikli olarak reklamcılık alanı açısından daha devingen ve hızlı bir biçimde sonuca 
ula!tıran bir kanaldır. Ayrıca bu medya ortamı ekonomik açıdan ele alınırsa, reklamların 
yayın masrafları ve güncelleme masraflarını da büyük oranda azalttı"ı söylenebilir (Zhang, 
Ma ve Sun, 2008, s.144). Kurumlar internet ortamındaki reklamlar aracılı"ıyla oldukça dü!ük 
reklam bütçeleriyle geni! bir mü!teri kitlesine ula!abilme olana"ını elde etmi!lerdir (Kırcova, 
2002, s. 187). Tüm bunlara ek olarak #nternet destekli medya türleri geçmi!teki medya 
araçlarından çok daha fazla çe!it de içermektedir. #nternet temelli reklamcılık sistemi için, 
birden çok medya aracını kullanıma sokmak yaygın bir e"ilimdir (Zhang, Ma ve Sun, 2008, 
s.144). 
 
#nternetin di"er medya ortamlarından farklı olarak sa"lamı! oldu"u, esneklik, etkile!imlilik ve 
ki!iselle!tirme özelliklerinden ötürü, kullanıcı sayısı ve uygulamaları büyük bir hızla büyümeyi 
sürdürmektedir. Gündelik ya!amda önemli bir etkisi olan bu bilgi teknolojisi ticari ya!amı da 
dönü!türmü!tür. Küçük ölçekli i!letmecilere ve dünya genelinde tüketicilere sınırsız 
çe!itlilikteki ürün ve hizmet sunma olana"ını sa"lamaktadır. Bu nedenle bir çok kurum, 
interneti ürün ve hizmetlerinin tanıtımında kullanmaya ba!lamı! ve internet, günümüzde 
önemli bir do"rudan pazarlama kanalı olarak, küresel bir pazar yeri olarak kabul edilmektedir. 
Kurumların, tüm bu avantajlarının da etkisiyle milyar dolarlık yatırımlar yaptıkları internet 
reklamlarından önemli oranda yatırım getirisi elde etmektedirler. Tüketici açısından 
bakıldı"ında ise internet, tüketicilere bilgiye eri!im, ürün ve hizmetler konusunda çok daha 
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fazla kontrol yetkisi vermektedir. Öncelikli olarak tüketiciler, istedikleri yer ve zamanda 
eri!meyi arzuladıkları kadar iletiyle kar!ı kar!ıya kalmaktadırlar( Lim, Yap ve  Lau, 2011, 
s.1517). Bu yeni ileti!im kanalında bilginin içeri"i ve yapısı da de"i!ime u"ramı!tır.  
 
Günümüzde, geçmi!ten farklı olarak, bilgi, izole edilmi! olmayıp, yaygın ve sayısal bazlıdır. 
Bilgiye eri!imin de"i!ime u"ramasıyla kitle ileti!im araçları üzerinden yapılan ileti aktarımı da 
etkile!imli bir biçim almı!tır. Tüm bunların yanında tüketiciden anında geri bildirim alma, 
tüketiciyle diyalog kurma, tüketicinin ileti alı!-veri!i sırasında etkin bir konuma ula!ması yeni 
ileti!im teknolojilerinin ileti!im alanına getirmi! oldu"u yenilikler arasındadır(Fırlar, Yeygel,  
2004, s.112). 
 
Bilgisayar endüstrisindeki bu hızlı ilerleme sonucunda bir çok kurum, medya karması içinde 
yer alan reklamlar için çevrimiçi teknolojilerin de avantajlarından yararlanmaya ba!lamı!tır. 
#nternet ortamının pazara sa"ladı"ı esneklikler ve reklam materyallerini kontrol etme özelli"i 
nedeniyle, internet ortamı  bir reklam ortamı olarak popülerle!mi!tir. #nternet pazarlamada 
etkili bir  ileti!im aracı olarak kullanılmaya ba!landı"ından bu yana akademisyenler ve 
uygulamacılar bu ileti!im aracının avantajlarını ve de"erini nasıl artırdı"ı üzerine 
odaklanmı!lardır( Lim, Yap ve  Lau, 2011, s.1517). 
 
Çevrimiçi reklamcılı"ın üç temel karakteristik özelli"i; hedef belirlemeyi kolayla!tırması, 
ki!isel içerik olu!turması, ve etkile!imli olu!udur. Ancak çevrimiçi reklamcılı"ın bu özellikleri 
arasından en önemli olanı etkile!imliliktir. Televizyon reklamlarıyla etkile!imli yapıya sahip 
çevrimiçi reklamlar kıyaslandı"ında, etkile!imli reklamların etkisinin tek yönlü reklam 
iletilerine göre daha güçlü oldu"u dü!ünülmektedir. Çünkü etkile!im ile reklamın iletisinin 
kavranması ve iletilmesi yetkin bir biçimde gerçekle!ebilmektedir(Park, Shenoy ve Salvendy, 
2008, s. 356). 
 
Kurumların mevcut ya da olası mü!terilerle ileti!im kurmasını ve bu ileti!imi sürdürebilmesini 
sa"layan, bireysel ileti!im sürecine olanak tanıyan ve hedef mü!terilerinin özellikli 
gereksinimlerinin dikkate alınmasıyla biçimlendirilen ürün ve hizmetlerin da"ıtımına olanak 
tanıyan etkile!im, yeni ileti!im teknolojileri biçiminde de tanımlanabilir. #nteraktif ortamlar, 
di"er kitle ileti!im araçlarından farklı olarak etkile!im özelli"ine sahiptirler(Fırlar ve Yeygel,  
2004, s. 2). 
 
Güncel bir kavram olan etkile!im kavramı, bir çok farklı biçimde tanımlanabilmektedir. 
Kavramın tanımı odaklanılan konuya göre; kullanıcı-makine etkile!imi, kullanıcı-kullanıcı 
etkile!imi, kullanıcı-ileti etkile!imi biçiminde sınıflandırılabilir. Etkile!im sürecinin erken 
dönem açıklaması olan kullanıcı-makine etkile!imi; insano"lunun bilgisayarla olan 
etkile!imine vurgu yapmaktadır. Burada sözü edilen etkile!imli süreç, bilgisayar sisteminin 
kullanıcıların eylemlerine yanıt vermesi biçiminde gerçekle!mektedir. Her ne kadar kullanıcı-
makine etkile!imi, bu sürecin önemli bir parçası olsa da özellikle internet gibi geli!mi! bir 
teknolojinin ortaya çıktı"ı zamandan bu yana kavramının kapsamını tanımlayabilmek için 
yeterli olmamaktadır. Bu nedenle ara!tırmacılar etkile!imlilik kavramını; kullanıcı-kullanıcı ve 
kullanıcı-ileti etkile!imi süreçlerine yönelerek ele almı!lardır. Kullanıcı kullanıcı etkile!imi 
ki!ilerarası ileti!im ba"lamında çok defa irdelenmi!tir. Ancak bu etkile!imi ki!ilerarası ileti!im 
boyutuyla ele almak, internetin geleneksel ki!ilerarası ileti!im sürecinin sınırlarını 
de"i!tirdi"ini gözardı etmek anlamına gelmektedir. Artık insanların ileti!im kurabilmeleri için 
aynı uzamda aynı zaman dilimi içerisinde olmaları gerekmemektedir. Ayrıca ara!tırmalar 
bilgisayar ortamlı ileti!imin ve yüz yüze ileti!iminin i!levsel seçenekler olmadı"ını 
göstermektedir. Kullanıcı-ileti etkile!imi açısından etkile!im kavramı incelenecek olursa, 
kavram, kullanıcıların iletilerin içeriklerini de"i!tirebilmeleri biçimde tanımlanabilir(Liu ve 
Shrum,  2005, s.104-105).  
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Etkile!imli hale gelmi! ileti!im dünyasında her türlü tepki ya da ileti aktarımı e! zamanlı ve 
gerçek dünyadaki hareketlere paralel olarak gerçekle!mektedir. Etkile!imli ortamlarda 
bunların yanında mü!terilerin farklı ortamlarda iletiyi almaları sa"lanarak, kendi 
gereksinimleri do"rultusunda iletileri uyarlamalarına izin verilmektedir (Fırlar ve Yeygel,  
2004, s.29). Oysa geleneksel reklamcılık anlayı!ında tanıtım etkinlikleri do"rudan, tek yönlü 
bir biçimde tüketiciye ula!maktadır. Etkile!imli reklamlarda ise; tüketici aktif bir biçimde, iki 
yönlü bir bilgilendirme sürecinin parçasıdır (Bezjian- Avery,  Calder ve  Iacobucci, 1998, s. 
24). 
 
Etkile!imli ileti!im sürecinin kurumlara ve tüketicilere sa"ladı"ı olanaklar, reklamcılık 
dünyasını da yakından etkilemi!tir. Günümüz tüketicisinin ya!amında önemli bir etkiye sahip 
olmaya ba!layan yeni ileti!im araçlarının etkile!ime olanak tanıyan yapısı kurumların bu 
araçlardan da yararlanmalarına neden olmu!tur. Bu araçlardan akıllı telefonlar, cep 
telefonlarıyla kar!ıla!tırıldı"ında daha geli!mi! özelliklerinden ötürü popülerle!mektedirler. 
Özellikle de Apple’ın iphone’nu ya da Android i!letim sisteminin, kullanıcılara etkile!imini 
sa"layan dokunsal ara yüzü bu araçların yaygın bir biçimde kullanılasında etkili oldu"u 
söylenebilir.  
 
1.2. Yeni Medya ve Akıllı Telefonlar 
 
Ça"ımızda medya içeri"inin; üretim, da"ıtım ve tüketim a!amalarında ya!anan teknolojik, 
ekonomik ve toplumsal geli!melerin etkisi yeni ileti!im ortamlarının do"masına neden 
olmu!tur. Sayısalla!ma ve bilgisayar teknolojisindeki geli!melerin sonucunda yeni medya; 
metin, ses, görüntü, hareketli görüntü gibi farklı medya formatlarını ve çe!itli içerikleri 
aktarmaya uygun bir yapıya ula!mı!tır. Böylece yeni medya ortamı çe!itli ileti!im biçimlerinin 
bulu!tu"u bir alana, platforma dönü!mü!tür (Aydo"an ve Dinçer, 2011, s.244-245). 
 
Yeni medya kavramı, yeni metin ve medya tüketiminin yeni formlarını içeren, dijitalle!me ve 
etkile!im kavramlarıyla ili!kili, olarak insani de"erlerin ve kültürlerin bilgisayar teknolojisiyle 
bütünle!mesi sonucunda olu!an bir ortamdır (Ertike, 2010, s. 144).Melez bir yapıya sahip 
olan yeni medyanın bir bölümü bilgisayarlara özgü i!lemleri, bir bölümü ise ileti!im araçlarına 
özgü yapıları barındıran bir medyadır. Ça"ımızdaki ileti!im uygulamaları, kitle ileti!imi ve 
geleneksel ileti!ime özgü özellikleri ortadan kaldırmamı!tır, geleneksel ileti!im araçları ile 
yeni medya birarada, iç içe geçmi! bir biçimde varlı"ını sürdürmektedir. 1970’li yıllar itibariyle 
yeni medyanın, bilgisayar ve bilgi i!lem alanındaki geli!melerin ileti!im alanında 
uyarlanmasıyla biçimlendi"i söylenebilir. Bilgi ve #leti!im Teknolojileri ya da Bili!im 
Teknolojileri olarak da adlandırılan yeni medya; teknolojik bir dönü!üm sürecinin ve 
geleneksel ileti!im teknolojileriyle bilgisayar teknolojilerinin iç içe geçmesi ve aynı ortamı 
payla!masıyla ili!kili, yeni teknolojilerin laboratuar ortamının dı!ında pazara ve tüketime 
sunulması ve gündelik ya!amın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi olarak da tanımlanabilir 
(Törenli,  2005, s. 87-88). Televizyon gibi kitlesel bir medya olmayan, de"i!ken bir yapısı 
olan bilginin yayıldı"ı ba"ımsız, etkile!imli bir ortam olarak tanımlanabilecek olan yeni 
medya; ta!ınabilir bilgisayarların yanı sıra kablosuz ve mobil araçları da içermektedir (Akar, 
2010, s.6). Teknolojik araçların hızlı geli!imi ilginç mobil uygulamalara yol açmanın yanında 
geleneksel medya sektörünün de mü!terilerine ula!mak adına dijital ve etkile!imli 
teknolojileri kullanmalarına neden olmu!tur (Seisto ve Moilanen, 2011, s.1).Geleneksel 
ileti!im araçlarıyla yeni ileti!im araçlarının aynı ortamı payla!tı"ı ça"ımızın ileti!im 
dünyasında yeni medya ortamının reklamcılık sektörünün de ilgisini üzerine çekmesinde 
internetin rolü büyüktür. 
 
Yeni medya, yeni olmanın ötesinde, geleneksel medyayı, kitle ileti!im araçlarını daha farklı 
boyutlara ta!ıma olana"ına sahiptir. Kitle ileti!im araçları, yeni teknolojik özelliklerin 
eklenmesiyle farklı bir yapıya sahip olmu!tur. Geleneksel anlamada televizyon ve radyo 
yayınları belirli bir zamana, mekana ve yayın akı!ına ba"lı kalmak durumundayken, yeni 
medyayla bu durum de"i!mi!tir (Törenli, 2005, s. 97).  
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Yeni medyanın içeri!i ve özellikleri, internet gibi ileti"im teknolojilerinin sundu!u olanaklar 
nedeniyle, bir çok yatırımcının ilgisini çekmektedir. Yeni medyanın sundu!u yeni içerik ve 
hizmet reklam endüstrisinin de dikkati çekmektedir. Özellikle internetin bilgiye eri"imini 
kolayla"tırması ve hızlandırması, geli"tirilen yazılımlar aracılı!ıyla kullanıcıların a! üzerindeki 
etkinliklerinin izlenebilmesi, bu yeni mecra üzerinde tüm ileti"im biçimlerinin varolabilmesi, 
internetin de!i"ik özelliklere sahip medya formatlarında kodlanmı" verileri aktarılabilmesi gibi 
özellikleri reklamcılık alanı açısından önemli avantajlardır. Böylece tüketicilere ili"kin verilerin 
toplanması ve i"lenmesi kolayla"mı", reklamcılar iletilerinin içeriklerini do!rudan ki"isel 
ilgilere ve tüketim alı"kanlıklarına göre olu"turabilme "ansını yakalamı"lardır (Aydo!an ve 
Dinçer, 2011, s.244-245) 
 
Yeni ileti"im teknolojilerinin yeni medya araçlarının üzerinde oldu!u kadar geleneksel medya 
araçları üzerinde de etkisi bulunmaktadır. Özel ilgi alanlarına yönelik olarak kitle ileti"im 
araçlarından yapılan yayınların çe"itlenmesi ve sayılarının artmasıyla  birbirinden farklıla"mı" 
ve kitlesizle"mi" okuyuculara/izleyicilere yönelik yapılan bu tür ileti"im çabaları geleneksel 
ileti"im araçlarının zayıflamadı!ının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Geleneksel ileti"im 
araçları günümüzde ileti"imin ortamının yeni olanaklarından yararlanmaktadırlar (Törenli,  
2005, s. 135). Günümüzde teknoloji, basılı ileti"im araçlarını ve sayısal ileti"im araçlarını 
biraya getirmi"tir. 2000’li yılların ba"ından bu yana da yeni ileti"im teknolojileriyle ilgili farklı 
ticari uygulamalar test edilmekte ve uygulanmaktadır. Bu uygulamalardan akıllı cep 
telefonları ile ürünler arasında ba!lantı kurulmasını sa!layan dijital içeriklere sahip olan 2D 
barkod uygulamaları olarak adlandırılan “OR” ya da “Upcode”  gibi barkod çe"itleri 
Japonya’nın ardından ABD ve Avrupa’da da yaygın olarak kullanılmaya ba"lanmı"tır. Ayrıca 
akıllı telefonların ve tabletlerin kullanımının artması insanların medya araçlarını algılama 
alı"kanlıklarını de!i"ime u!ratmı"tır. Günümüzde her ortamda çevrimiçi eri"imin 
sa!lanabilmesiyle, tüketiciler giderek anlık gereksinimlerine göre bilgileri 
güncelleyebilmektedirler. Bu düzenleme de, basılı ürünlerin di!er medya araçlarıyla rekabete 
girmesine neden olmu"tur. (Seisto ve Moilanen, 2011, s.1) Gün geçtikçe artan kullanıcı 
sayısı artan cep telefonlarının, reklamcılar için hedef kitlelerine ula"mada kullandı!ı bir araca 
dönü"mesinde etkili olmu"tur. Cep telefonları günümüzde özellikle de genç kullanıcılara 
reklam iletilerinin gönderilmesinde geçerli bir araç konumundadır (Shimp, 2007,s.452).Cep 
telefonları uzun zamandır geni" bir kullanım alanına sahip olmasına kar"ın, akıllı telefonlar 
yakın zamanda cep telefonlarına oranla daha önemli bir geli"me göstermi"lerdir. Akıllı 
telefonlar, standart sesli ve yazılı ileti"im özelliklerine sahip cep telefonu özelliklerinin 
yanında internet ba!ıntısı ve co!rafi konumlandırma gibi programlama ve ileti"im yetilerine 
de sahiptirler. #lk dönem cep telefonları ile akıllı telefonları kıyasladı!ında, akıllı telefonların 
daha geni" ve daha yüksek görüntü çözünürlü!üne sahip oldukları görülmektedir. Ayrıca yeni 
ku"ak akıllı telefonların bir ço!u, kayıt araçları, yüksek kalite kameralara, gibi özelliklere de 
sahiptir.   
 
Akıllı telefonların tasarımlarındaki klavyeler, dokunmatik ekran özellikleri son dönemde akıllı 
telefon kullanıcılarının sayısını arttırmı"tır. Akıllı telefonların popüler olmalarının nedeni 
kullanıcı ara yüzlerinin dokunsal grafikleri ve duyusal özellikleri oldu!u söylenebilir. Son 
ku"ak akıllı telefonlar; programlama yetenekleri, güçlü hafıza özellikleri, geni" ekranları ve 
uygulamaların geli"imini destekleyen i"letim sistemleri nedeniyle bir telefondan çok giderek 
el bilgisayarı olarak görülmektedir. Akıllı telefon uygulamalarını indirme i"leminin 
kolayla"ması bu alanda devingen, canlı bir endüstrinin olu"masını sa!lamaktadır. Bu 
nedenle günümüzde tüm sosyal, e!itici, e!lendirici gereksinimleri kar"ılayan bir uygulama 
bulunmaktadır. Akıllı telefonların yaygın bir biçimde toplumda benimsenmesinin nedeni, 
geni" co!rafi alanlarda kullanıcıların örgütlenmesinde sa!ladı!ı kolaylıklardır. Farklı 
kültürlerden kullanıcılar kendi üyesi oldukları topluluklar ve toplumsal düzen içerisinde  
devamlı bir biçimde ileti"im kurarak bilgi akı"ını sa!lamaktadırlar. Akıllı telefonların ba"lıca 
sa!ladı!ı yarar; her zaman ve her uzamda a!lar üzerinden bilgiye eri"imi 
gerçekle"tirebilmesidir. Akıllı telefonlar aracılı!ıyla gerçekle"tirilen böylesine sürekli ve 
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yaygın toplumsal bilgi alı! veri!i, toplumsal ya!amda önemli bir etki yaratmaktadır. E"itim, 
sa"lık ve benzeri toplumsal alanlarda akıllı telefonların bu özelliklerinden, yararlanılmaktadır 
(Boulos, Wheeler, Tavares ve Jones,  2011). 
 
Ça"ımızda teknolojik bütünle!me hız kazanmı!tır. Bilgi i!lem ve yayıncılık alanları ve bu 
alanlara yönelik ürün ve hizmetler, ileti!ime ve bilgisayara özgü i!levler, medyanın farklı 
kolları bütünle!mekte, yönde!mektedir (Törenli, 2005, s. 95).Bu bütünle!meden çe!itli 
markalar da tanıtım etkinliklerinde yararlanarak yaratıcı ve ilgi çekici kampanyalar 
gerçekle!tirmektedirler. Markaların gerçekle!tirdikleri bu kampanyalar aracı"ıyla da kimi 
zaman tüketicilerin marka ki!ilik algılarında bir de"i!im yaratmaya çabaladıkları söylenebilir.  
Bir markanın, kendisiyle ili!kilendirilen insani özellikleri biçimde tanımlanabilecek marka 
ki!ili"i kavramı; cinsiyet, ya! ve sosyoekonomik sınıf gibi özelliklerin yanında sıcakkanlı, ilgili 
ve duygusal olma gibi klasik ki!ilik özelliklerini de kapsamaktadır (Aaker, 2009, s. 159). 
Günümüzün rekabetçi ortamında markalar uzun bir süreçte markaya yön veren ve ürüne 
anlam kazandıran ayırt edici bir farklılık yaratabilmektedirler. Marka kimli"inin 
olu!turulmasında marka; ürün, kurum, sembol ve bir ki!i olarak dü!ünülmektedir. 
(Küçükerdo"an, 2009, s.82).Ürünle ilgili özellikler marka ki!ili"inin önemli öncül güçleri 
arasındadır. Ürün sınıfının da marka ki!ili"ini etkileyebilme olasılı"ı bulunmaktadır. Örne"in 
bir banka ya da sigorta !irketi; yetkin, ciddi, üst sınıf gibi özellikleri ta!ımaya e"ilimlidir 
(Aaker, 2009, s. 163). Bu do"rultuda Garanti Bankası sponsorlu"unda hazırlanan ve Milli 
Basketbol Takımımızı desteklemek amacıyla gerçekle!tirilen “12 Dev Adam-Rüya” reklamı 
inetraktif televizyon reklamı olarak geleneksel bir ortam olan televizyon ile akıllı telefon 
uygulamasını biraraya  getiren bir reklam kampanyasıdır. Bu çalı!mada da çe!itli ortamlarda 
izleyiciyle bulu!an bu reklam filminin marka ki!ilik algısı üzerindeki rolü gerçekle!tirilen anket 
çalı!ması sonucunda de"erlendirilmi!tir.   
 
2. ARA!TIRMA 
 
Bu çalı!mada interaktif reklamların tüketicilerin marka ki!ilik algısı ve marka tercihleri 
üzerindeki etkisi Garanti Bankasının Sponsorlu"u’nda Milli Basketbol Takımımızı 
desteklemek amacıyla 2011 yılında gerçekle!tirilen “12 Dev Adam-Rüya” adlı etkile!imli 
televizyon reklamı üzerinden ele alınmı!tır.  
 
2.1. Katılımcılar 
 
Ara!tırmada anket uygulaması iki farklı üniversitenin ileti!im, halkla ili!kiler ve reklam 
alanlarında e"itim gören ö"rencilerinden seçilmi! toplam 278 üniversite ö"rencisi üzerinde 
uygulanmı!tır. Ancak anket uygulanan ö"rencilerden reklamı izlememi! olanlarla (%57; 159 
ki!i) ankete devam edilmemi!tir. Buna göre analize tabi tutulan geçerli anket sayısı 119 
olmu!tur (%43). Ara!tırmaya dahil edilen ö"rencilerin %56’sı kadınlardan olu!maktadır. 
Ö"rencilerin %61’i 20 ile 23 ya! arasındadır. Ara!tırmaya katılan ö"rencilerin %91’i reklamı 
televizyonda gördü"ünü dile getirmi!tir. Uygulamayı fark edenlerin oranı %46 olmu!tur. 
Ö"rencilerin %40’ı iPhone kullandı"ını belirtirken, uygulamaya katıldı"ını ifade edenlerin 
oranı ise %5 olmu!tur.  
 
2.2. Ölçüm Aracı 
 
Ara!tırmada katılımcıların marka ki!ili"i algılamalarını de"erlendirmek amacıyla Aaker 
tarafından(1997) geli!tirilmi! ölçek kullanılmı!tır(Bearden, ve Netemeyer, 1999, s. 233). Ölçek 
5’li Likert ölçe"inde düzenlenmi! be! boyut (#çten, Co!kulu, Yetkin, Sofistike ve Dayanıklı) 
altında ele alınan toplam 41 sıfat içermektedir. Buna göre ölçekteki boyutlar bazında elde 
edilen yüksek puanlar katılımcıların ilgili boyutlarda markayı olumlu yönde de"erlendirdi"ini, 
dü!ük puan ise tam tersi bir durumu göstermektedir. Ölçek için gerçekle!tirilen faktör analizi 
sonucu ölçe"in be! boyuttan olu!tu"unu do"rulamaktadır (KMO=0,89 Bartlett’s Test p<0,05). 
Ölçekteki boyutlar için hesaplanan Cronbach’s Alfa de"erleri (0,76 ile 0,88 arasında 
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de!i"mektedir) ölçe!in iç tutarlılı!a sahip oldu!unu göstermektedir. Katılımcıların marka 
tercihlerini ölçmek amacıyla Sirgy vd.(1997) tarafından geli"tirilmi" ölçek kullanılmı"tır 
(Bruner, James ve Hensel, 2001, s. 127). Ölçek 5’li Likert ölçe!inde düzenlenmi" toplam üç 
ifade içermektedir. Buna göre ölçekten alınan yüksek puan katılımcıların markayı benzer 
ba"ka markalara kıyasla daha fazla be!endi!ini ve tercih etti!ini, dü"ük puan ise tam tersi bir 
durumu göstermektedir. Ölçek için gerçekle"tirilen faktör analizi sonucu ölçe!in tek bir 
boyuttan olu"tu!unu do!rulamaktadır (KMO=0,72 Bartlett’s Test p<0,05). Ölçek için 
hesaplanan Cronbach’s Alfa de!eri (0,89) ölçe!in iç tutarlılı!a sahip oldu!unu 
göstermektedir. 
 
2.3. Bulgular 
 
Katılımcıların ara"tırma konusu markanın kurumsal itibarına yönelik de!erlendirmeleri 
incelendi!inde (Tablo 1) katılımcıların markayı tüm marka ki"ili!i boyutlarında kısmen olumlu 
de!erlendirdikleri görülmektedir. Buna göre katılımcılar markayı kısmen samimi ve içten 
bulmakta; kısmen co"kulu, heyecan uyandıran ve dinamik olarak de!erlendirmekte; i" 
konusunda kısmen teknik uzmanlı!a sahip, çalı"kan ve ba"arılı olarak görmekte; kısmen 
çekici ve üst sınıfa ait olarak algılamakta; yine kısmen sa!lam ve dayanıklı olarak 
de!erlendirmektedir. Katılımcıların bankayı ba"ka bankalara tercih etme düzeylerinin yine 
kısmen seviyesinde oldu!u görülmektedir. 
 

Tablo 1: De!i"kenlere #li"kin Ortalama ve Standart Sapma De!erleri 
 O SS 

M
ar

ka
 

K
i"

ili
k 

A
lg

ıs
ı  

#çten 2,97 0,84 
Co"kulu 2,95 0,86 
Yetkin  3,14 0,92 
Sofistike 2,86 0,88 
Dayanıklı 3,06 0,99 

Marka Tercihi 2,73 1,12 
 
Ara"tırmada katılımcıların reklamdaki interaktif uygulamayı fark etme durumlarına göre 
marka ki"ili!i algılamalarının ve marka tercihlerinin anlamlı bir farklılık gösterip göstermedi!i 
z testi ile analiz edilmi"tir. Elde edilen sonuçlara göre reklamdaki interaktif uygulamayı fark 
eden katılımcıların fark etmeyenlere göre tüm marka ki"ili!i boyutlarında anlamlı düzeyde 
daha olumlu yanıtlar verdikleri; benzer "ekilde marka tercihlerinin de fark etmeyenlere göre 
anlamlı düzeyde daha yüksek oldu!u ortaya çıkmaktadır. Marka ki"ili!i boyutlarında 
farklılı!ın en yüksek oldu!u boyutlar co"kulu, yetkin ve sofistike; en dü"ük oldu!u boyutlar 
ise dayanıklı ve içten olmu"tur. 
 

Tablo 2: Reklamdaki Etkile"imli (#nteraktif) Uygulamayı Fark Eden ve Etmeyenlerin Marka Ki"ili!i 
Algılamaları ve Marka Tercihlerindeki Farklılıklara #li"kin z Testi Sonuçları  

 Reklamdaki 
Interaktif 

Uygulamayı 
Fark 

Edenler   
(n=55) 

Reklamdaki 
Interaktif 

Uygulamayı 
Fark 

Etmeyenler  
(n=62) 

z Testi 

O SS O SS z p 

M
ar

ka
 

K
i"

ili
k 

A
lg

ıs
ı 

#çten 3,26 0,78 2,72 0,82 3,64 0,00** 
Co"kulu 3,29 0,75 2,67 0,85 4,20 0,00** 
Yetkin  3,47 0,82 2,87 0,93 3,74 0,00** 
Sofistike 3,18 0,84 2,60 0,84 3,71 0,00** 
Dayanıklı 3,30 0,90 2,86 1,03 2,47 0,01* 

Marka Tercihi 2,87 1,04 2,61 1,18 1,28 0,20 
**p<0,01  *p<0,05 
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Ara!tırmada katılımcıların marka ki!ilik algılamalarının marka tercihleri üzerindeki etkisi çoklu 
regresyon analizi ile analiz edilmi! ve reklamdaki interaktif uygulamayı fark eden ve etmeyen 
katılımcılar için aynı analiz tekrar edilerek katılımcının interkatif reklamı fark etmesinin marka 
tercihi üzerindeki etkisi belirlenmeye çalı!ılmı!tır. Tüm analizlerde ba"ımlı de"i!ken marka 
tercihi, ba"ımsız de"i!kenler ise be! marka ki!ili"i boyutudur. Katılımcıların marka ki!ilik 
algılamalarının marka tercihi üzerindeki etkisinin belirlemeye yönelik olarak gerçekle!tirilen 
regresyon analizi sonucunda elde edilen modele göre (R=0,51 R2=0,26 F=7,98 p=0,00<0,01) 
marka ki!ili"inin marka tercihi üzerinde anlamlı bir etkiye sahip oldu"u görülmektedir. Buna 
göre marka ki!ili"i marka tercihindeki de"i!ikli"in %26’sını açıklamaktadır. Reklamdaki 
interaktif uygulamayı fark edenler için analiz tekrar edildi"inde marka ki!ili"inin marka 
tercihindeki de"i!ikli"in %46’sını açıkladı"ı (R=0,68 R2=0,46 F=8,32 p=0,00<0,01); 
reklamdaki interaktif uygulamayı fark etmeyenler için analiz tekrar edildi"inde ise marka 
ki!ili"inin marka tercihindeki de"i!ikli"in %18’ini açıkladı"ı görülmektedir (R=0,42 R2=0,18 
F=2,53 p=0,04<0,05). Reklamdaki interaktif unsuru fark edenler ve etmeyenlere ait 
regresyon modellerinin açıklama güçleri arasında %28’lik bir fark oldu"u ortaya çıkmaktadır. 
Farklılı"ın reklamdaki interaktif unsurunun fark edilmesi ile ili!kili oldu"u ileri sürülebilir  

 
Tablo 3: Regresyon Analizi Sonuçları 

  B Standart 
Hata 

Standart 
Beta t p 

Model 1 (Sabit) 0,61 0,35   1,70 0,09 
#çten 0,43 0,17 0,33 2,53 0,01* 
Co!kulu -0,10 0,19 -0,08 -0,55 0,58 
Yetkin  0,06 0,18 0,05 0,33 0,74 
Sofistike 0,20 0,20 0,16 1,01 0,31 
Dayanıklı 0,11 0,15 0,01 0,74 0,45 

Model 2 (Sabit) 0,01 0,53   0,03 0,97 
#çten 0,90 0,21 0,67 4,27 0,00** 
Co!kulu -0,17 0,25 -0,13 -0,70 0,48 
Yetkin  -0,03 0,23 -0,03 -0,14 0,88 
Sofistike 0,18 0,24 0,15 0,74 0,46 
Dayanıklı 0,01 0,22 0,01 0,04 0,96 

Model 3 (Sabit) 0,90 0,52   1,70 0,09 
#çten 0,07 0,26 0,05 0,27 0,78 
Co!kulu 0,00 0,28 0,00 0,01 0,99 
Yetkin  0,21 0,29 0,17 0,73 0,47 
Sofistike 0,18 0,33 0,13 0,54 0,58 
Dayanıklı 0,14 0,20 0,13 0,69 0,49 

Model 1: R=0,51 R2=0,26 F=7,98 p=0,00<0,01 
Model 2: R=0,68 R2=0,46 F=8,32 p=0,00<0,01 
Model 3: R=0,42 R2=0,18 F=2,53 p=0,04<0,05 

**p<0,01  *p<0,05 
3. SONUÇ 
 
Bu çalı!mada, ça"ımızın bireyinin ya!amında merkezi bir konumda yer alan yeni ileti!im 
teknolojileri ve bu teknolojilerin reklamcılık sektörüyle olan etkile!imi üzerinde durulmu!tur. 
Yeni ileti!im teknolojilerinin sa"ladı"ı olanaklar do"rultusunda anlık ileti!imin zaman ve uzam 
sınırlılıkları olmaksızın gerçekle!ti"i bir ortamda geleneksel reklam ortamları ve araçları da 
dönü!üme u"ramı!tır. Günümüzde kimi zaman geleneksel reklam araçları yeni reklam 
araçlarıyla bir arada kullanılmaktadır.  Çalı!mada, geleneksel bir reklam ortamı televizyon ile 
yeni teknoloji ürünü olan Apple’ın akıllı telefon markası iphone uygulaması arasındaki 
etkile!imden yola çıkılarak hazırlanan ve Garanti Bankasının Sponsorlu"u’nda Milli 
Basketbol Takımımızı desteklemek amacıyla gerçekle!tirilen 2011 yılındaki “12 Dev Adam-
Rüya” adlı reklam örne"i marka ki!ilik algısı ve marka tercihi boyutlarıyla incelenmi!tir. 
Üniversite ö"rencilerine uygulanan anket çalı!masının sonucunda, interaktif televizyon 
reklamı olarak nitelendirilen reklam uygulamasının, katılımcıların bu reklam örne"indeki 
interaktif unsuru fark etmesi durumunda katılımcıların Garanti Bankası’yla ilgili marka ki!ili"i 
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algıları ve marka tercihleri üzerinde etkisinin oldu!u belirlenmi"tir.!Buradan da yola çıkılarak; 
ülkemizde gerekli teknolojik alt yapının daha fazla geli"mesi ve yaygınla"masıyla birlikte 
gerçekle"tirilecek bu tür etkile"imli reklamlarla tüketicilerin ilgilerinin çekilmesi sonucunda, 
tüketicilerin marka ki"ilik algılarının ve marka tercihlerinin olumlu bir biçimde de!i"ebilece!i 
söylenebilir.  
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ABSTRACT 
Advertising is one of the most important factors that both form and change consumer behaviour. One 
of the significant goals of advertisements is to introduce the brand  to the target market, to establish a 
positive attitude towards the brand and direct the consumers to purchase the brand. Advertisements 
access to the consumers in various commercial mediums. The rapid developments in technology have 
articulated these various mediums.The current media is interactive rather than being conventional due 
to the development of technology. Furthermore, the new opportunities provided by the technology 
have enabled individuals to participate more actively both in social environment and in media. This 
interactive environment created by the technology in a sense has democratised the media in digital 
environment. Therefore, the consumers are not merely consumers anymore; they have become the 
producers of media content. The advertising, affected by these new tendencies both in technology and 
media, now provide the opportunity of forming, designing and arranging media content for the 
consumers. The means of media and brands become much more attractive and powerful since the 
active consumers in media can produce, design or arrange the media content. The consumers who 
have the role of producing content contribute to the promotion of the brands. In this study, an 
advertisement about a brand in social media, the content of which has been produced by the 
consumer, has been selected and exemplified.The advertisement was shown to the consumers. 
Attitudes of consumer towards brand and advertisement and consumers’ tendency to purchase this 
certain brand before and after the advertisement has been analyzed. 
 
Keywords: Advertisement, Consumer Generated Ads, Purchasing, Consumer Attitude 
 
1.G!R!# 
 
!nternetin ortaya çıkı"ı, tüketici kaynaklı içeri#in olu"turulması ve da#ıtılmasını "ekillendiren 
içerik dosya payla"ım uygulamalarını arttırmı"tır. Zaman içinde internet, bireylerin belirli 
ihityaç ve arzularına uygun medya içeri#i sa#layarak daha ki"iselle"mi" bir bilgi alanı 
olmu"tur. Bu sayede uygun medya içeri#ini seçme, yayıncı merkezli içeri#i kullanma yerine 
tüketici merkezli içeri#i kullanmayı gösteren bilgi ve tüketici kaynaklı içeri#i biraraya getiren  
web tabanlı uygulamalarla gerçekle"mektedir (Daugherty, Eastin ve Bright;2008, s.17). 
Kullanıcıların ileti"imi ve bilgi alma yolları son yıllarda sosyal medyanın ortaya çıkmasıyla  
radikal bir de#i"im göstermi"tir  (Prentice ve Hoffman, 2008, s.1).  
 
Sosyal medya ile ili"kili kavramlardan biri olan web 2.0 teknolojileri ve tüketici kaynaklı içerik 
(Kaplan ve Haenlein, 2010,s.60) tüketicilerin içerik üretmesine, da#ıtmasına ve tüketicileri 
yaratıcı sürece katmaya yardımcı oldu#undan teknolojik devrim niteli#indedir. Reklam 
uygulamaları da bu teknolojik geli"melerden yararlanmaktadır. Bu sayede tüketiciler kendi 
reklam içeriklerini olu"turarak de#i"en reklam uygulamalarında aktif bir "ekilde yer almaya 
ba"lamı"tır.  
 
1.1. Sosyal Medya, Web 2.0 ve Tüketici Kaynaklı !çerik Kavramları 
 
Günümüzde anladı#ımız anlamıyla sosyal medya dönemi Bruce ve Susan Abelson’un 
yakla"ık 20 yıl önce günlük anılarını yazan ki"ileri bir topluluk olarak bir araya getirmeye 
çalı"malarıyla kurdukları ve ismini ‘‘Open Diary” verdikleri sosyal a# sitesi ile ba"lamı"tır. 
Aynı dönemde “weblog” terimi kullanılmaktaydı; bir yıl sonra kısaltılarak “blog” olarak 
kullanılmaya ba"lanmı"tır. Internetin hızlı eri"ilebilirlili#i kavramın popülerlili#ini arttırmı" ve 
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MySpace ve Facebook gibi sosyal a! sitelerinin kurulu"una öncülük etmi"tir. Bütün bunlar 
sonucunda bugün herkes tarafından bilinen ve kullanılan  “Sosyal Medya” kavramı türemi" 
oldu (Kaplan ve Haenlein, 2010,s.60).  

 
Sosyal medya, insanların video, foto!raf, görüntü, metin, dü"ünce, anlayı", mizah, haber, vb.   
“içerik” payla"ımı için kullandıkları çevrimiçi kaynakları tanımlamaktadır. #nsanların çevrimiçi 
olarak kullandıkları kanallar blog, vlog, sosyal a!, mesaj panosu vb. olarak sayılabilir.Sosyal 
medya uygulamalarından yaygın olarak kullanılanlar Flickr, Wikipedia, Bebo, Facebook, 
Twitter ve Myspace vb. olarak sıralanabilir (Drury; 2008,s.274).Günümüzde ise bu sosyal 
a!ların çok fazla çe"itlendi!i görülmektedir. Sosyal medya, Web 2.0’nin getirmi" oldu!u 
yenilikler aracılı!ıyla teknolojik ve dü"ünsel temele dayanan tüketici kaynaklı içeri!in 
üretilmesine ve de!i"tirilmesine olanak sa!layan internet tabanlı uygulama olarak 
tanımlanabilir.  
 
Web 2.0,  tüketicileri i"birli!i halinde içerik üretme, da!ıtma konusunda yaratıcı sürece 
katarak geni" kitlelere ula"an, bir teknolojik devrim niteli!indedir (Thackeray ve di!erleri, 
2008,s.338). Web 2.0 ilk defa 2004 yılında yazılımcıların ve son kullanıcıların world wide 
web’i yararlı hale getirmek için kullandıkları bir terim olup, bunun aracılı!ıyla içerik ve 
uygulamaların bireyler tarafından yaratılmadı!ı ve yayımlanmadı!ı ancak sürekli olarak 
tüketiciler tarafından de!i"tirilebildi!i bir platformdur. Web 2.0 ideolojik ve teknolojik 
altyapıları temsil ederken, tüketici kaynaklı içerik insanların sosyal medyayı kullanma 
yollarının toplamı olarak kabul edilebilir. Ancak tüketici kaynaklı içeri!in üç temel kriteri 
sa!laması gerekmektedir:(Kaplan ve Haenlein, 2010,s.60) Halka açık bir internet sitesinde 
ya da bir sosyal a! sitesinde yayınlanması. - Belli bir miktarda yaratıcı çaba göstermesi - 
Profesyonel rutinler ve uygulamalar dı"ında yaratılmı" olmasını gerekmektedir. Web 2.0’ın 
sa!ladı!ı imkanlarla, daha amatör bir "ekilde tüketicilerin yaratıcılıklarını kullanarak üretimini 
gerçekle"tirebildi!i ve de!i"tirebildi!i tüketici kaynaklı içerik, sosyal medya ortamları 
aracılı!ıyla çe"itli içeriklerle di!er bireylerle payla"ılabilmektedir.  
 
Tüketici kaynaklı içerik di!er adıyla tüketici kaynaklı medya, Internet discussion boards’daki 
ilanları, forumları, usenet habergruplarını ve bloglar üzerinden,  bireylerin deneyimleriyle 
ürünler, markalar, firmalar ve hizmetler hakkındaki fikirleri, deneyimleri, önerileri ve yorumları 
hakkında bilgilendirmeleri kapsamaktadır. Bu do!rultuda tüketici kaynaklı içeri!in, görüntü, 
foto!raf, video, ve medyanın di!er çe"itlerini içerdi!i söylenebilir (Krishnamurthy ve  Dou; 
2010,s.1). Çok farklı içeri!e ve zenginli!e sahip olan sosyal medyanın günümüzde çe"itli 
toplumsal de!i"im ve dönü"ümleri de sa!layabilecek bir yapıya sahip oldu!u söylenebilir. 
 
Bu ba!lamda insanların birbirleriyle payla"ımına ve etkile"imine olanak sa!layan sosyal 
medya, “içerik”in de daha önce olmadı!ı kadar demokratikle"mesini de sa!lamı"tır (Drury; 
2008,s.274). Demokratikle"me aracılı!ıyla tüketiciler medya tüketimlerinin kontrolünü daha 
fazla ellerinde bulundurabilme "ansına sahip olmu"lardır. Bu sayede geleneksel medyada 
e"ik bekçilerinin gerçekle"tirdi!i içerik seçme rolünü, izleyicilerin sosyal medyada kendi 
medya içeriklerini seçerek üstlendikleri söylenebilir.  
 
1.2. Sosyal Medyada Tüketici Kaynaklı Reklam 
 
Reklam dünyası son yıllarda bir devrim geçirmektedir. Bu dönü"üm markanın ve tüketimin 
içerik kontrolünü ele alan tüketicilerle ilgili oldu!undan “kullanıcı devrimi” olarak 
adlandırılmaktadır (Rashtchy, Kessler, Bieber, Shindler, & Tzeng,2007,s.1). Geleneksel 
reklamda tüketicinin katılımı olmadan reklam do!rudan tüketiciye sunulurken ve tüketici 
ürünle ilgili bilgilerle kar"ı kar"ıya kalırken etkile"imli reklamda tüketici de bu sürece aktif 
olarak katılabilmektedir (Leckenby, 2005,s.13). Son yıllarda büyük dünya markalarından  
Sony, Doritos ve Dove, reklam ajanslarına televizyon ya da internet reklam filmi yaptırmak 
yerine tüketicinin kendi fikirlerini ve teknolojiyi kullanarak üretti!i   “tüketici kaynaklı 
reklamları” denemektedirler (Klein, 2008). Tüketici kaynaklı içeri!in yer aldı!ı medya 
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ortamında üretimi, tasarımı, yayını tüketiciler yaptıklarından ve içeri!i de!i"tirebildiklerinden 
dolayı ortam hareketli ve çekici bulunmaktadır. Bu nedenle de tüketicilerin aktif katılımının 
olmadı!ı bir medya verimsiz olaca!ından tüketici kaynaklı içerik, reklamcılarının strateji 
planlama sürecinin merkezinde yer almaktadırlar.  
 
Sosyal medyada yer alan tüketici kitlesi, kurumların yönetti!i tanıtım etkinliklerine ortaklık 
etmektedir (Brussee & Hekman, 2009,s.1).  Sosyal medya, sosyal pazarlamacıların 
tüketicilerini do!rudan yaratıcı sürece katılmalarına olanak verdi!inden tüketiciler ajans ya da 
kurum ile birlikte yaratıcı ya da e" yaratıcı konuma gelirler. Tüketiciler pasif alıcı olmaktan 
çok aktif katılımcı konumundadır. Tüketici sosyal pazarlama sürecinin kalbidir ve Web 2.0, 
sosyal medya, tüketicilerin tanıtım stratejisinin kalbi olmalarına ortam sa!lamaktadır 
(Thackeray ve di!erleri, 2008, s.340).  
 
Tüketici kaynaklı reklam uygulamalarına bakıldı!ında bunun birkaç "ekilde olabilece!i 
görülmektedir.  Tüketici kaynaklı reklamlar zaman zaman firma tarafından yaratılmaktayken, 
kimi zaman da tüketicilerin  marka tarafından yönlendirilmesiyle olu"turulan reklamlar 
biçiminde olabilmektedir. Bazı durumlarda ise markanın reklamının kim tarafından yaratıldı!ı 
belli de!ildir (Uzuno!lu, 2011,s.146-147). (#) Tüketici kaynaklı reklamlar bloglar, videolar  
vb. tüketici kaynaklı medyaya i"aret etmektedir ve çevrimiçi marka  onaylama, ürüne göz 
atma ve tüketici kaynaklı reklamlar "eklindeki  “kullanıcı kaynaklı markayla ili"kili içerik” 
olarak tanımlanmaktadır (Uzuno!lu, 2011,s.147). Geleneksel reklam uygulamaları gibi 
tüketici kaynaklı reklamlar da tüketiciyi ürün ya da marka hakkında bilgilendirmenin yanında, 
ikna etme ve anımsatma i"levlerini de gerçekle"tirmeye çalı"maktır.  
 
Tüketicileri ikna etmeye çalı"maktaki amaç, tutum ve davranı"larda de!i"iklik yaratmaktır. 
$kna edici ileti"imde iletiye açık olma, iletiyi alımlama, algılama, saklama, anımsama ve 
eyleme geçme konuları önem kazanmaktadır. Hedef kitlenin iletiyi kabul etmesi, iletiyi 
anlaması ve alımlaması sonucunda satın alma eylemi gerçekle"ebilmektedir (Küçükerdo!an, 
2005,s.22). Genel olarak reklam stratejilerinin amacı, reklam iletisiyle kar"ıla"an tüketicilerde,  
o markaya kar"ı olumlu bir tepki yaratmaktır. Kampanyanın özelli!ine göre bu tepkiler en 
basit "ekliyle farkındalık yaratmaktan, olumlu tutum ve satın alma niyeti olu"turmaya kadar 
de!i"ik "ekilde sonuçlanır (Haugtvedt ve di!erleri,1993, s.247). Nesneler, insanlar ya da 
olaylar hakkında olumlu ya da olumsuz de!erlendirmelerin bir ifadesi olan tutumlar 
($slamo!lu ve Altunı"ık,2008,s.135) tüketicinin satın alma davranı"larını 
"ekillendirebilmektedir. Aynı zamanda tüketicilerin markalara ili"kin de!erlendirmeleri ve 
bakı" açıları üzerinde etkili olabilece!inden tutumların pazarlamacılar açısından, oldukça 
önem ta"ıdı!ı söylenebilir. 
 
Tüketicilerin reklama kar"ı tutumu tüketicinin reklamı sevip sevmemesi anlamına 
gelmektedir. Reklama kar"ı tutum reklamcıya kar"ı tutumu, reklam uygulamasını 
de!erlendirmeyi, reklamın uyandırdı!ı hisler ve tüketicinin reklam tarafından uyarılma 
düzeyini içermektedir (Arnould, Price ve Zinkhan, 2004, s.634). Reklam tüketicilerde pozitif 
duygular uyandırdı!ı takdirde reklama kar"ı olumlu tutum olu"abilece!i ve bu sayede 
markanın tüketiciler tarafından be!enilmesini sa!layarak sonunda satın alma niyeti ortaya 
çıkarabilece!i söylenebilir. 

 
Literatürde satın alma niyeti daha sonraki satın almaları etkileyici olarak tanımlanmaktadır 
(Grewal ve di!erleri, 1998, s.338). Mevcut olan mü"teriyi elde tutma maliyeti yeni mü"teri 
edinme maliyetinden daha dü"ük oldu!undan satın alma niyeti pazarlamacılar için oldukça 
önemlidir (Maxham, 2001,s.13). Bu nedenle de pazarlamacılar tüketicilerde satın alma niyeti 
olu"turabilme çabasındadırlar. Bunu gerçekle"tirebilmek için pazarlamacıların, tüketicilerin 
reklamı be!enmesini sa!layarak tüketicilerde reklama ve dolayısıyla markaya kar"ı olumlu 
bir tutum yaratma çabasında oldukları söylenebilir. Bunu gerçekle"tirirken de, reklamcılı!ın 
sundu!u olanaklardan yararlanmaya çalı"maktadırlar. 
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Reklamcılıktaki uygulamalar da teknolojideki ve medyadaki yeni e!ilimlerden etkilenmektedir. 
Kurum tarafından üretilen, ödenen ve da!ıtılan geleneksel kavramların ötesinde yeni 
teknolojiler,  pazarlama ve markayla ili"kili yaratıma tüketici katılımını arttırmanın yanısıra  
daha ki"isel ve hedefli ileti"ime imkan sa!lamaktadır. Pazarlamacılardan ve reklamcılardan 
daha ba!ımsız hareket eden tüketiciler, sevdikleri markaların reklam  amaçlarına ve "ekline 
uygun belgeler olu"turmaya ve da!ıtmaya ba"lamı"tır. Tüketici kaynaklı içerikler, Apple iPod, 
Coca-Cola, Firefox (internet tarayıcısı), Molson (bira), Nike, ve Volkswagen markaları ve 
di!er markaların hayranları tarafından olu"turulmu"tur (Muñiz Jr ve Schau; 2007,s.187). 
Tüketici kaynaklı reklamlar sosyal medya ve profesyonellerin, profesyonel olmayan üreticileri  
derecelendirmesiyle yaygın hal almı"tır (Uzuno!lu, 2011, s.148).  
 
Tüketici kaynaklı reklamlara örnek olarak sponsorluk yarı"ması için geli"tirilen reklamlar 
gösterilebilmektedir. En çok bilinen tüketici kaynaklı reklamlardan biri Superbowl 2007 için 
yapılan reklamdır. Maliyeti 13 USD altında olan  30 saniyelik Doritos reklamının yanı sıra , 
2008 Oskar’da Dove’un ürünleri ile ilgili gösterdi!i ve izleyicilerin oyladı!ı 5 adet tüketici 
kaynaklı reklam da örnek olarak gösterilebilir (Thackeray ve di!erleri, 2008, s.340). 
Tüketicilerin sevdikleri markaları tanıtmak ya da var olan reklamlara mizah yoluyla yeni bir 
görünüm katmak amaçlı kurgulanan profesyonel olmayan ve tüketiciler tarafından üretilen 
tüketici kaynaklı reklamların örnekleri Youtube ve Google Video gibi internet sitelerinde 
bulunabilmektedir. 
  
2. ARA!TIRMA 
 
Bu çalı"mada tüketici kaynaklı reklamların tüketicinin satın alma e!ilimi üzerindeki rolünün 
belirlenmesi amaçlanmaktadır.  Çalı"mada atı"tırmalık bir ürün olan patates cipsi markası 
Ruffles için gerçekle"tirilen olan tüketici kaynaklı içerikli reklamının, tüketicilerin satın alma 
e!ilimleri üzerindeki rolü incelenmi"tir.   
 
2.1.Katılımcılar 
 
Ara"tırmanın örneklemini #leti"im Sanatları Bölümü ö!rencilerinden seçilmi" 115 üniversite 
ö!rencisi olu"turmaktadır. Ö!rencilerin %60’ı kadınlardan olu"maktadır. Ö!rencilerin %76’sı 
19 ile 22 ya" arasındadır. Ara"tırmada ö!rencilere ön sayfasında reklamı izlemeden önce, 
arka sayfasından ise reklamı izledikten sonra dolduracakları maddeler içeren bir anket formu 
da!ıtılmı"tır. Anket formu da!ıtıldıktan sonra ö!rencilerden anket formunun ön yüzündeki 
maddelere (markayı tanıma, markayı tüketme sıklı!ı ve markaya kar"ı tutum) yanıt vermesi 
istenmi"tir. Ardından ö!rencilere tüketici kaynaklı reklam filmi izletilmi" ve kendilerinden 
anket formunun arka sayfasındaki maddeleri (reklama kar"ı tutum, satın alma e!ilimi) 
yanıtlamaları istenmi"tir.  
 
2.2. Ölçüm Aracı 
 
Ara"tırmada katılımcıların tüketici kaynaklı reklama kar"ı tutumlarını ölçmek amacıyla Kamp 
ve MacInnis (1995) (Bruner ve di!erleri, 2001,s.709) tarafından geli"tirilmi" ölçek 
kullanılmı"tır. Ölçek 7’li Likert ölçe!inde düzenlenmi" toplam üç ifade içermektedir.  Buna 
göre ölçekten alınan yüksek puan katılımcıların reklamı be!endi!ini, dü"ük puan ise tam tersi 
bir durumu göstermektedir. Ölçek için gerçekle"tirilen faktör analizi sonucu ölçe!in tek bir 
boyuttan olu"tu!unu do!rulamaktadır (KMO=0,77 Bartlett’s Test p<0,05). Ölçek için 
hesaplanan Cronbach’s Alfa de!eri (0,95) ölçe!in iç tutarlılı!a sahip oldu!unu 
göstermektedir. Katılımcıların satın alma e!ilimini de!erlendirmek amacıyla Putrevu ve Lord 
(1994) (Bruner ve di!erleri, 2001,s.453)   tarafından geli"tirilmi" satın alma niyeti ölçe!i 
kullanılmı"tır. Ölçek 7’li Likert ölçe!inde düzenlenmi" toplam üç ifade içermektedir. Buna 
göre ölçekten alınan yüksek puan katılımcıların markayı satın almayı istedi!ini, dü"ük puan 
ise tam tersi bir durumu göstermektedir. Ölçek için gerçekle"tirilen faktör analizi sonucu 
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ölçe!in tek bir boyuttan olu"tu!unu do!rulamaktadır (KMO=0,72 Bartlett’s Test p<0,05). 
Ölçek için hesaplanan Cronbach’s Alfa de!eri (0,87) ölçe!in iç tutarlılı!a sahip oldu!unu 
göstermektedir. Ara"tırmada tüketici kaynaklı reklamın tüketicinin satın alma e!ilimi üzerinde 
etkisini belirlerken kontrol de!i"keni olarak tüketicinin markayı tanıması, markayı tüketme 
sıklı!ı ve markaya kar"ı tutumu ayrıca de!erlendirilmi"tir. Ara"tırmada katılımcının markayı 
tanıma düzeyini ve markayı tüketme sıklı!ını belirlemek amacıyla birer soru sorulmu"tur 
(“Ruffles markasını biliyor musunuz?”; “Ne kadar sıklıkla Ruffles yiyorsunuz?”). Katılımcının 
markaya kar"ı tutumunu ölçmek amacıyla Parsad ve Smith (1994) (Bruner ve di!erleri, 
2001,s.69) tarafından geli"tirilen ölçek kullanılmı"tır. Ölçek 5’li Likert ölçe!inde düzenlenmi" 
toplam 4 ifade içermektedir. Buna göre ölçekten alınan yüksek puan katılımcıların markaya 
kar"ı olumlu bir tutuma sahip oldu!unu, dü"ük puan ise tam tersi bir durumu göstermektedir. 
Ölçek için gerçekle"tirilen faktör analizi sonucu ölçe!in tek bir boyuttan olu"tu!unu 
do!rulamaktadır (KMO=0,73 Bartlett’s Test p<0,05). Ölçek için hesaplanan Cronbach’s Alfa 
de!eri (0,76) ölçe!in iç tutarlılı!a sahip oldu!unu göstermektedir. 
 
2.3. Bulgular 
 
Ara"tırmada kullanılan ölçeklerden elde edilen yanıtlar incelendi!inde (Tablo 1) katılımcıların 
ara"tırma konusu markayı “çok iyi” tanıdıkları (4,69/5,00), markayı “bazen” tüketmeyi tercih 
ettikleri (2,91/5,00) ve markaya kar"ı “olumluya yakın” bir tutuma (3,73/5,00) sahip oldukları 
görülmektedir. Katılımcıların reklam filmini izledikten sonra yaptıkları de!erlendirmelere göre; 
katılımcıların izledikleri tüketici kaynakları reklamı neredeyse hiç be!enmedikleri (1,54/7,00) 
ve markayı satın alma e!ilimlerinin dü"ük oldu!u (2,56/7,00) ortaya çıkmaktadır.  
 

Tablo 1: De!i"kenlere #li"kin Ortalama ve Standart Sapma De!erleri ve Korelasyon Analizi 
 O SS (1) (2) (3) (4) 
(1) Markayı Tanıması  4,69 0,48 1    
(2) Markayı Tüketme Sıklı!ı 2,91 0,93 0,17 1   
(3) Markaya Kar"ı Tutum  3,73 0,88 0,22* 0,59** 1  
(4) Reklama Kar"ı Tutum 1,54 1,18 -0,15 -0,03 0,04 1 
(5) Satın Alma Niyeti 2,56 1,65 0,05 0,39** 0,32** 0,45** 
**p<0,01  *p<0,05 
 

Korelasyon analizi sonuçlarına göre katılımcıların tüketici kaynaklı reklama kar"ı tutumu ile 
markayı satın alma e!ilimi arasında anlamlı bir ili"ki (r=0,45; p<0,01) oldu!u görülmektedir. 
Söz konusu ili"ki pozitif yönde olup orta kuvvettedir (0,40<r<0,70). Buna göre tüketicinin 
reklamı be!enme düzeyinin artı" göstermesine paralel olarak markayı satın alma düzeyinde 
de artı" oldu!u söylenebilir. Reklama kar"ı tutum ile satın alma niyeti arasındaki ili"kinin 
katılımcının markayı tanıması, tüketme sıklı!ı ve markaya kar"ı tutumundan etkilenece!i 
dü"ünülebilir. Bu nedenle reklama kar"ı tutum ve satın alma e!ilimi arasındaki ili"ki söz 
konusu üç de!i"ken kontrol altında tutularak (kısmi korelasyon analiziyle) tekrar analiz 
edilmi"tir. Kısmi korelasyon analizi sonucuna göre her iki de!i"ken arasında yine anlamlı bir 
ili"kinin oldu!u (r=0,49; p<0,01) ortaya çıkmaktadır. Söz konusu ili"ki yine pozitif yönde ve 
orta kuvvettedir. Ancak bu ili"kinin di!er de!i"kenler kontrol edilmedi!i durumda elde edilen 
ili"kiden daha yüksek oldu!u dikkat çekicidir.   
 

Tablo 2: Reklama Kar"ı Tutumun Satın Alma Niyetiyle #li"kisine #li"kin Kısmi Korelasyon Analizi 
 #kili (Bivariate) 

Korelasyon 
Kısmi (Partial) 

Korelasyon 
 r p R p 
Reklama Kar"ı Tutum - Satın Alma Niyeti  0,45 0,00** 0,49 0,00** 
 **p<0,01 
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Ara!tırmada tüketici kaynaklı reklamın tüketicinin satın alma e"ilimi üzerindeki etkisini 
belirlenmesi amacıyla çoklu regresyon analizi kullanılmı!tır. Analiz iki a!amalı olarak 
gerçekle!tirilmi!tir. #lk a!amada satın alma niyeti ba"ımlı de"i!ken, markayı tanıma, markayı 
tüketme sıklı"ı ve markaya kar!ı tutum ise ba"ımsız de"i!kenler olarak belirlenmi!tir. #lk 
a!amada reklama kar!ı tutum analize dahil edilmemi!; satın alma e"ilimi üzerinde etkili 
olabilecek di"er de"i!kenlerin reklama kar!ı tutumdan ba"ımsız olarak satın alma e"ilimi 
üzerindeki etkisi belirlenmeye çalı!ılmı!tır. Analizin ikinci a!amasında satın alma niyeti 
ba"ımlı de"i!ken, markayı tanıma, markayı tüketme sıklı"ı ve markaya kar!ı tutum ve 
reklama kar!ı tutum ise ba"ımsız de"i!kenler olarak belirlenmi!tir.  
 
#lk a!amada elde edilen regresyon modeline göre (R=0,41 R2=0,17 F=7,32 p=0,00<0,01) 
modeldeki ba"ımsız de"i!kenlerin satın alma e"ilimi üzerinde anlamlı bir etkiye sahip oldu"u 
görülmektedir. De"i!kenler satın alma e"ilimindeki de"i!ikli"in %17’sini (R2=0,17) 
açıklamaktadır. Analize reklama kar!ı tutum de"i!keni ilave edildi"inde elde edilen modele 
göre (R=0,61 R2=0,37 F=16,08 p=0,00<0,01) de"i!kenlerin satın alma e"ilimindeki 
de"i!ikli"in %37’sini (R2=0,37) açıkladı"ı görülmektedir. Her iki model arasındaki %20’lik fark 
anlamlıdır (F=35,54 p=0,00<0,01) ve reklama kar!ı tutumdan kaynaklamaktadır. 
 

Tablo 3. Regresyon Analizi Sonuçları 
  B Standart 

Hata 
Standart 

Beta t p 

Model 1 (Sabit) 0,44 1,42   0,31 0,76 
Markayı Tüketme Sıklı"ı -0,10 0,30 -0,03 -0,36 0,72 
Markaya Kar!ı Tutum 0,53 0,19 0,30 2,81 0,01* 
Markayı Tanıma 0,28 0,20 0,15 1,41 0,16 

Model 2 (Sabit) -1,51 1,28   -1,17 0,24 
Markayı Bilme  0,14 0,26 0,04 0,54 0,58 
Markayı Tüketme Sıklı"ı 0,59 0,16 0,34 3,57 0,00** 
Markaya Kar!ı Tutum 0,18 0,17 0,10 1,01 0,31 
Reklama Kar!ı Tutum 0,63 0,10 0,46 5,96 0,00** 

Model 1: R=0,41 R2=0,17 F=7,32 p=0,00<0,01 
Model 2: R=0,61 R2=0,37 F=16,08 p=0,00<0,01 
**p<0,01  *p<0,05 
 

3. SONUÇ 
 
Ara!tırmada ö"rencilerin ara!tırma konusu olan markayı çok iyi bildikleri ve markaya kar!ı 
olumluya yakın bir tutuma sahip oldukları görülmektedir. Elde edilen sonuçlar genel olarak 
de"erlendirildi"inde tüketicinin reklama kar!ı tutumu ile markayı satın alma e"ilimi arasında 
bir ili!ki oldu"u görülmektedir. ! Tüketici kaynaklı reklamı be"enmeyenlerin satın alma 
e"ilimleri olumsuz olarak etkilenirken tüketicinin reklamı be"enme düzeyinin artı! 
göstermesine paralel olarak markayı satın alma düzeyinde de artı! oldu"u söylenebilir. Bu 
çalı!manın sonucunda tüketicilerin reklamı be"enmedi"i durumda satın alma e"ilimlerini de 
olumsuz yönde etkilenebilmesinin çe!itli nedenlerden kaynaklandı"ı söylenebilir. Bunlar; 
tüketicilerin reklamı ilgi çekici bulmaması ya da hedef kitlenin demografik yapısına uygun bir 
reklam olmaması vb. nedenler olabilmektedir. Bu do"rultuda markalara dü!ük maliyetle 
yüksek fayda sa"layabilmesinden ötürü büyük önem ta!ıyan tüketici kaynaklı reklamlar 
hazırlanırken dikkatli bir hedef kitle analizi yapılması ve hedef kitlenin beklentilerinin ne 
oldu"unun do"ru bir !ekilde saptanması önem ta!maktadır. Ara!tırma sonucunda elde edilen 
sonuç, tek bir tüketici kaynaklı reklam ile belirli bir hedef kitle üzerinde incelenerek elde 
edildi"inden bu sonucun farklı demografik yapıdaki hedef kitleler için geçerli olaca"ını ileri 
sürmek mümkün de"ildir. Ancak gelecekte tüketici kaynaklı reklamların tüketicilerin satın 
alma e"ilimi üzerindeki rolüne ili!kin ara!tırma yapacak ara!tırmacıların farklı demografik 
yapıya sahip hedef kitleler üzerinde ara!tırma gerçekle!tirmeleri için bu ara!tırmada elde 
edilen sonuçlar yararlı olacaktır. Tüketici kaynaklı reklamların tüketici satın alma niyeti 
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üzerindeki rolünün farklı demografik özelliklere sahip tüketiciler üzerindeki derecesini 
saptamak adına, ara!tırmaların farklı tüketici kaynaklı reklamlar ile farklı tüketici gruplarını 
kapsayacak !ekilde gerçekle!tirilmesi önerilir.   
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ABSTRACT 
Today, the need for products and services provided by the institutions and the agent has ceased to 
function physically. This has added a different dimension institutions of different items from other 
competitors, marketing strategies and visual identities of the identity of the product and service. In this 
competitive environment, the differences between corporate identity and visual identity, design 
elements that are effective in the process, memorable and distinctive features of the visual identity of 
the institution have become important elements to consider in the design stage. In a highly competitive 
market this study aims to demonstrate the importance of the differentiation of visual identity and its 
returns using examples from 2011 according to OSYM data in the list of the most preferred top three 
foundation universities and analyze the visual identity designs of these universities. As a result of the 
study, the idea of creating a memorable visual identity based on the characteristics of these 
institutions and their own distinctive visual identity differences in this competition has been 
emphasized. 
 
Keywords: Identity, Visual identity, Corporate identity, Foundation universities 
 
1. G!R!" 
 
Bireylerin toplumsal ya!am içinde bir arada ya!amaları, kendilerini bir kimlik ile ifade etme 
ihtiyacı do"urmu!tur. Bu ihtiyacı kar!ılamak amacıyla görsel kimli"inin bazı ö"elerine tarihte 
ilk kez soyluların, kralların ve !ehirlerin kullandıkları armalarda ve orduların üniformalarında 
rastlanır. Bu imgeler onları bir arada tutmak, ortak bir ruh olu!turmak ve bir bütün olarak 
hedefe kenetlemek üzerine tasarlanmı!tır. Buradaki amaç farklı olandan ayrılmak, tanınmak, 
belli kimli"e/hükümdarlı"a ait oldu"unu göstermektir. Bugün için görsel kimlik tasarımı i!i, 
tarihteki özelli"ine benzer !ekilde “bir kurumu di"erlerinden ayıran, görünür/tanınır hale 
getiren, iç/dı! sosyal payda!lara aidiyet duygusu kazandıran” bir uzmanlık i!i haline gelmi!tir. 
Geli!en teknoloji ile ileti!im kanallarının zenginli"i, kurumların ürün ve hizmetlerini sadece bir 
gereksinim aracı olarak sunmaktan çıkarmı!, kurumların ürün/hizmet kimliklerine kendilerini 
rakiplerinden ayıran farklı ö"eler, pazarlama stratejileri ve görsel kimlikler eklemeleri 
zorunlulu"unu beraberinde getirmi!tir. Ancak söz konusu rekabet ortamında kurumların, 
görsel kimli"inin tasarımı sürecinde öne çıkarılması gereken üstün/hatırlanabilir karakteristik 
özellikleri göz önünde bulundurulması gereken önemli unsurlar haline getirmi!tir.  
 
Massimo Vignelli’ye göre görsel kimlik yaratma ve geli!tirme programında sentaktik, 
semantik ve pragmatik olmak üzere üç ayrı a!ama vardır. Bir tasarım, anlam mesaj boyutu 
açısından ‘do"ru’; sözdizimsel açıdan ‘uyumlu’ ve kullanım boyutu açısından ‘anla!ılabilir’ 
olmalıdır (Vignelli,2011). Bu dü!ünceden hareketle çalı!ma, rekabetin yo"un oldu"u bir 
pazarda görsel kimli"in ve bunun getirisi olarak da farklıla!manın önemini göstermek 
amacıyla 2011 yılı ÖSYM verilerine göre en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri listesinde ilk 
üç sırada yer alan üniversitelerin görsel kimliklerini olu!turan amblem, logo ve kurum 
renklerini analiz etmektedir.  
 
1.1. Ara#tırmanın Amacı 
 
Çalı!manın amacı kimlik kavramının alt unsurları olan kurum kimli"i, kurumsal imaj ve görsel 
kimlik kavramlarını tanımlamak; kurum kültürünün görsel kimlikle hangi durumlarda etkile!im 
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içinde oldu!u anlatmak; 2011 yılı ÖSYM verilerine göre LYS sınavında en çok tercih edilen 
ilk üç vakıf üniversitesinin görsel kimliklerinin yansıması olan amblem, logo ve kurum 
kimliklerini çözümlemek ve elde edilen verilerden hareketle kurumların görsel kimliklerini 
olu"tururken hangi karakteristik özelliklerini, kendilerini di!erlerinden ayıran farklılıkları ön 
plana çıkarmaları gerekti!i konusuna vurgu yapmaktır. 
 
1.2. Ara!tırmanın Sınırlılıkları 
 
Kurum kimli!i kavramı çok geni" anlamlıdır. Ak’a göre kurum kimli!i;  

(1) #"letme Kimli!i; *#"letme/Yönetim, *Üretim/Hizmet, *Pazarlama/Satı"/Servis 
(2) Tanıtım Kimli!i; *Görsel Kimlik, *Reklam, *Halkla #li"kiler 
(3) Davranı" Kimli!i  

 
olmak üzere üç ana kimlikten olu"ur (Ak, 1998).  

 
Bu veriden hareketle çalı"ma; 

• Görsel kimlik analizi ile sınırlıdır. 
• ÖSYM verilerine göre 2011 LYS sınavında en çok tercih edilen ilk üç vakıf 

üniversitesinin görsel kimliklerinin analizi ile sınırlıdır. 
 
1.3. Ara!tırmanın Yöntemi 
 
Çalı"mada ilk olarak temel kavramlardan biri olan “kimlik” terimi ve bu terimin alt unsurları 
olan kurumsal kimlik, kurumsal imaj ve görsel kimlik kavramları tanımlanmı", kurum 
kimli!inin görsel kimlikle hangi durumlarda etkile"im içinde oldu!u alanyazın taraması 
yöntemi ile ele alınmı"tır. Dolayısı ile birinci bölümde yapılacak olan çalı"manın “belli bir 
amaca yönelik olarak konu ara"tırması için bulunan fikirlerin sentezi ve/veya analizi olarak 
görülmelidir (Ocak, 2010).   
 
Çalı"manın ikinci bölümünde 2011 yılı ÖSYM verilerine göre LYS sınavında en çok tercih 
edilen ilk üç vakıf üniversitesinin grafik tasarım açısından önem ta"ıyan ve görsel kimli!i 
olu"turan ba"lıca unsurlarından olan amblem, logo ve kurumsal renkleri semiyolojik 
de!erlendirme ölçütleri kullanılarak (1) anlam mesaj boyutu (semantik), (2) sözdizimsel boyut 
(sentaktik), (3) kullanım boyutu (pragmatik) altında incelenmi" ve kar"ıla"tırmalar yapılmı"tır. 
Anlam mesaj boyutu ba"lı!ı altında i"aret sistemlerinin anlam mesaj boyutunda, i"aretler ile 
i"aretlerin belirledikleri nesneler ve kavramlarla olan anlamsal ili"kileri; sözdizimsel boyut 
ba"lı!ı altında i"aret ve sembollerin di!er i"aret ve sembollerle olan ili"kileri; kullanım boyutu 
ba"lı!ı altında ise i"aret-insanlar arasındaki amaca uygunluk ili"kisi göstergenin anlamsal 
olarak mesajı iletip iletmedi!i, bu göstergenin anlamını tahmin etmenin kolay olup olmadı!ı 
ve göstergenin bilgi iletimi ile ilgili olmayan ö!eler içerip içermedi!i konuları 
de!erlendirilmi"tir. #ncelemenin yapılı"ı en çok tercih edilen vakıf üniversiteleri listesinde 
birinci sırada yer alan üniversitenin görsel kimli!inden ba"lanmı" ve daha sonra ikinci ve 
üçüncü sırada tercih edilen üniversitenin görsel kimli!inin analizi yapılmı"tır.  Bu ba!lamda 
ÖSYM verilerine göre 2011 yılı LYS sınavında en çok tercih edilen vakıf üniversitesi 
sıralaması ve tercih eden ki"i sayısı Tablo 1’de gösterilmi"tir (OSYM, 2011): 
 
Tablo 1. 
Sıra No ÜN"VERS"TE ADI TERC"H RAKAMLARI 

(Ki!i Sayısı) 
1 #STANBUL AYDIN ÜN#VERS#TES# 76.974 
2 BEYKENT ÜN#VERS#TES# 55.182 
3 #STANBUL AREL ÜN#VERS#TES# 49.840 
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2. KURUM K!ML!"!NDE TEMEL KAVRAMLAR 
 

2.1. Kimlik Kavramı 
 
Kimlik kavramının alt kavramlarından biri olan kurum kimli!inin alt ba"lıklarından biri olan 
“görsel kimlik” kavramı bu çalı"manın konusunu olu"turmaktadır. Ancak bu noktada öncelikle 
kimlik kavramının tanımlanması yerinde olacaktır.  
 
Kimlik kavramı TDK Güncel Türkçe Sözlük’te “1. Toplumsal bir varlık olarak insana özgü olan 
belirti, nitelik ve özelliklerle, birinin belirli bir kimse olmasını sa!layan "artların bütünü, 2. 
Herhangi bir nesneyi belirlemeye yarayan özelliklerin bütünü” "eklinde tanımlanmaktadır 
(tdkterim,2011). Bu tanımlardan hareketle nesnenin kimli!ini tanımlarken aynılık, farklılık, 
ki"ilik, kendilik gibi bazı karakteristik özellikleri ön plana çıkarak ele almak gereklili!i ortaya 
çıkacaktır. Kurum kimli!i ile ilgili öne çıkan bazı temel kavramlar hakkındaki alanyazın 
taramasından elde edilen tanımlar a"a!ıdaki gibidir: 
 
2.2. Kurum Kimli#i Kavramı 
 
Kurum kimli!i, “bir firmanın uzun dönemde stratejik olarak planlanmı" amaçlarına 
ula"abilmesi, arzu edilen imaja sahip olabilmesi için kendini ve kurum felsefesini 
çalı"anlarına, mü"terilerine, ortaklarına ve hedef kitlesine tanıtmak için uyguladı!ı tüm 
metotların (i"letme kimli!i, tanıtım kimli!i ve davranı" kimli!i) toplamının tek bir güç 
yaratacak "ekilde birle"tirilmesi ve kullanılmasıdır” (Ak, 1998). Bir ba"ka deyi"le kurum 
kimli!i; kurumun kim oldu!u, ne yaptı!ı, nasıl yaptı!ını ortaya koyan bir gösterge olup, 
ba"arılı bir "ekilde uygulandı!ında kurumu rakiplerinden ayıran ve fark yaratan bir yapıdır. 
Dolayısı ile kurum kimli!inin ‘kurumun ürün/hizmetlerini, kendine özgü ileti"im ve davranı" 
kodları ile iç ve dı" hedef kitlelerine tanıtma ve anlatma amaçlı olarak gerçekle"tirdi!i 
faaliyetler bütünü’ oldu!unu öne sürmek yanlı" olmayacaktır.   
 
2.3. Kurumsal !maj Kavramı 
 
#maj kavramı, bir ki"i, bir topluluk veya bir kurumun kendileri ile ilgili olarak ba"ka insanlar 
üzerinde bırakmak istedikleri veya bıraktıkları izlenim olarak tanımlanabilir. Bir ba"ka deyi"le 
imaj, bireyler/kurumların farklı yönlerinin di!erleri tarafından algılanması sonucunda 
benimsenen görü"lerin toplamıdır. Ancak imaj, bir kez sahip olunan ve ömür boyu sahip 
olunan bir kavram de!ildir. Dolayısı ile imaj kavramı bireylerin zihinlerinde yava" yava" 
olu"an imgelerin bütünü olarak görülmelidir.  
 
Kurum imajı ise kurum kimli!inin hedef kitle üzerinde bıraktı!ı bütünsel algı olarak 
tanımlanabilir. Bir ba"ka bakı" açısına göre kurum imajı, çe"itli kanallardan, reklamlardan 
do!al ili"kilere, içinde ya"anılan kültürel iklimden, sahip bulunulan önyargılara kadar elde 
edilen bilgi ve veriler do!rultusunda, kurum hakkında alıcıda olu"an resim; kurum ile ilgili 
sahip olunan bilgiler, kurum ile ilgili deneyimler, inançlar ve bunların kar"ılıklı etkile"imleri 
sonucunda olu"an izlenimlerdir (Bayçu,2006). 
 
Kurum imajı, di!erlerinin kurum hakkındaki görü" ve dü"üncelerini dolayısı ile kurumun 
algılanı" biçimini yansıtmasına kar"ın; kurumsal kimlik, kurulu"un fiziksel görüntüsü ile 
ilgilidir. Kurum kimli!i ve kurum imajı kavramları birbirlerinden farklı kavramlar olmalarına 
kar"ın birbirlerini destekleyen kavramlardır. Kurumun ürünleri/verdi!i hizmetler, kuruma ba!lı 
"irketler ve i"tirakler, satı" noktaları/bayiler/"ubeler, reklam ve tanıtım faaliyetleri, personel 
kalitesi/niteli!i, görsel kimli!i, sosyal/kültürel etkinlikleri, sponsorlukları, kurumun fiziksel 
görünümü, tesisleri, fabrikaları, kullandı!ı teknoloji vb. toplamında anlamını bulan kurumsal 
imaj, iç ve dı" hedef kitle üzerinde inandırıcılık, güven yaratmak ve sürdürmek gibi önemli bir 
i"levi yerine getir ve (1) kurum hakkındaki dü"ünce, (2) kurumun tanınırlı!ı, (3) kurumun 
prestiji ve (4) kurumun di!erleri/rakipleri ile kar"ıla"tırılabilirli!i üzerinde de etkilidir (Göksel ve 
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Ba!ok, 2007). Bu ba"lamda kurumsal imajın, kurum kimli"i olu!turma çabalarının sonucunda 
meydana geldi"i, ancak kurum kimli"inin olu!turulması için elzem olan kurum felsefesi, 
kurumsal dizayn, kurumsal davranı! ve kurumsal ileti!im çabalarının tamamının da kurum 
imajını !ekillendiren unsurlardan oldu"u gerçe"i göz ardı edilmemelidir. 
 
2.4. Görsel Kimlik Kavramı 
 
Görsel kimlik, kurumu temsil eden, görünürlülü"ünü ve tanınırlılı"ını sa"layan sembol veya 
ikonlardır. Kurumun görsel kimli"inin ana unsurları firma adı, logosu, firma renkleri, yazı tipi 
ve slogandır. Bir ba!ka deyi!le ‘görsel kimlik’, bir kurum/markanın giydi"i, daha çok grafik 
sanatlar çerçevesi içinde olu!turulmu! bir ‘elbise’dir (Ak, 1998). Vural’a göre kurum kimli"i, 
kurumun amblemi, logosu, renk düzenlemeleri ile görsel ve fiziksel biçimde temsiliyken 
(Vural,2003); Okay, bunları kurum kimli"inin unsurlarından olan kurumsal dizaynın sadece 
bir yönü olarak ele alır. Okay’a göre kurumsal dizayn, bir kurulu!un kendisini görsel olarak 
ifade etmesi biçiminde anla!ılmaktadır. Kurulu!lar bu görsel ifadeler, görüntüler sayesinde 
pazardaki rakiplerinden ayrılırlar ve hedef gruplarının akıllarında kalarak, kendilerinin 
hatırlanmasını sa"lamaya çalı!ırlar (Okay,2000). 
 
Günümüzde aynı sektörde birbirine benzer ürün/hizmetler üreten pek çok kurumun var 
olması nedeniyle hedef kitle/tüketiciler nezdinde hatırlanabilirlik derecesini yükseltmek, 
di"er/rakip kurumlardan ayırt edilmek/farklıla!mak amacıyla kurum kimli"ine hararetle ihtiyaç 
duyulmaktadır.  
 
3. EN ÇOK TERC!H ED!LEN VAKIF ÜN!VERS!TELER!N!N GÖRSEL K!ML!K 
TASARIMLARININ ANAL!Z! 
 
Çalı!mada, ÖSYM verilerine göre 2011 LYS sınavında en çok tercih edilen vakıf 
üniversitelerinin görsel kimlik tasarımları analizi semiyolojik de"erlendirme kriterleri 
kullanılarak yapılmı!tır. Söz konusu sıralamaya göre görsel kimlik analizi yapılacak 
üniversitelerin amblem ve logoları a!a"ıdaki gibidir: 
 
 

     
 
 
Kar!ıla!tırmalı analizi yapılan konular; görsel kimlik tasarımını olu!turan;  

• Amblem ve logolar;  
• Kurumsal renkler  

 
olarak seçilmi!tir. Çalı!mada semiyolojik de"erlendirme kriter özellikleri; 

1- Anlam mesaj boyutu (Semantik) 
2- Sözdizimsel boyut (Sentaktik) 

• Biçim 
• Tipografi 
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• Kontrast 
3- Kullanım boyutu (Pragmatik) 

• Renk 
• Büyültme-Küçültme 
• I!ık "artları 

olmak üzere analiz edilerek kar!ıla!tırma yapılmı!tır.  
 
Kullanılan göstergelerin anlam mesaj boyutunda de#erlendirilmesinde dikkate alınan 
özellikler: 

• Gösterge (i!aret, sembol, amblem) anlamsal olarak mesaj iletmede yeterli mi? 
• Bu gösterge daha önce bu anlamda kullanıldı mı? 
• Bu göstergenin anlamını tahmin etmek ve anlamak kolay mıdır? 
• Bu gösterge ya da i!aret bilgi iletimi ile ilgili olmayan ö#eler içeriyor mu? 

 
Kullanılan göstergelerin sözdizimsel boyutta de#erlendirilmesinde dikkate alınan özellikler: 

• Göstergenin görünü!ü nasıldır? 
• Göstergeyi olu!turan ö#elerin birbiri ile uyumu nasıldır? 
• Göstergenin di#er gösterge i!aretlerle uyumu nasıldır? 
• Göstergenin bütününde yer alan yapısal elemanların kullanı!ı (çizgi, fon ve form 

ili!kileri, bütünsellik, kontür, kesi!meler, geçi!ler, boyutlar, bölmeler, renk ve di#er 
biçimsel özellikler) mantıklı mıdır? 

• Gösterge tanımlanabilir bir düzeni/yapıyı yansıtabiliyor mu? 
• Göstergenin içeri#ini olu!turan en önemli vurgusu öncelikle algılanabiliyor mu? 

 
Kullanılan göstergelerin kullanım boyutunda de#erlendirilmesinde dikkate alınan özellikler: 

• Göstergenin vermek istedi#i mesaj kolaylıkla anla!ılabiliyor mu? 
• Gösterge algılamayı olumsuz yönde etkileyecek özelliklere sahip mi? 
• Gösterge kullanım amacına göre farklı yerlerde, farklı boyutlarda ya da farklı ileti!im 

araçlarında okunabilir mi?  
• Gösterge tek renkle basıldı#ında temel özelli#ini yitirir mi? (Teker,2002).  
 

3.1. Amblem Ve Logoların Analizi 
 
Amblem (Fransızca: emblème) (imlek, belirtke), “ürün ya da hizmet üreten kurulu!lara kimlik 
kazandıran, sözcük özelli#i göstermeyen; soyut ya da nesnel görüntülerle ya da harflerle 
olu!turulan simgelerdir” (Becer,2002). 20. yüzyılın sonlarından itibaren Türkçe’de $ngilizce 
kelimelerin yo#unla!maya ba!laması ile birlikte “logo” sözcü#ü, amblem yerine sıklıkla 
kullanılmaya ba!lamı!tır ancak amblem ve logo ayrı/farklı !eylerdir. Amblemler; (1) 
Harflerden olu!an amblemler (2) Biçimleriyle firma hakkında bilgi veren amblemler (3) Harf 
ve resimsel biçimlerin kullanıldı#ı amblemler olmak üzere üçe ayrılır. 
 
Logo (logotype), “iki ya da daha fazla tipografik karakterin sözcük halinde okunacak biçimde 
bir araya getirilmesiyle olu!turulan ve bir ürün, kurulu! ya da hizmeti tanıtan marka ya da 
amblem özelli#i ta!ıyan simgelerdir” (Becer,2002). Bir ba!ka deyi!le logo, birkaç harfin ço#u 
zaman bir kelime olu!turacak !ekilde hazırlanan ve telaffuz edilebilen basılı kelime ya da 
kelimelerdir (Aydın). Ara!tırmaya konu olan üniversitelerin amblem ve logoları, (1) anlam 
mesaj boyutu, (2) sözdizimsel boyut, (3) kullanım boyutu ba!lıkları altında analiz edilecektir.  
 
3.1.1. Anlam Mesaj Boyutu 
 
$stanbul Aydın Üniversitesi amblem ve logosunun anlam mesaj boyutu incelendi#ine; (di#er 
iki üniversitenin yuvarlak bir zemin üzerinde tasarlanmı! amblem ve logodan farklı olarak) 
dikdörtgen bir zeminin orantısız üç parçaya bölündü#ü, bunlardan büyük olan ilk zemin içine 
45°’lik açıyla bir karenin yerle!tirildi#i, onun altındaki ikinci zemine üniversitenin adının iki 
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satır halinde yazıldı!ı, en alttaki üçüncü zemine de üniversitenin kurulu" yılının yazıldı!ı 
görülmektedir. #stanbul Aydın Üniversitesi ambleminin vermek istedi!i mesajın kolaylıkla 
anla"ılamadı!ı, göstergenin algılamayı olumsuz yönde etkileyecek unsurlar 
barındırmamasına ra!men, ‘reflex blue’ renkteki kare içinde 45°’lik açıyla beyaz kontürleri 
olan bir ba"ka kareden olu"an amblemin anlamını çözmenin mümkün olmadı!ı, amblemin 
farklı bakı" açılarına göre farklı yorumlara açık oldu!u kolaylıkla söylenebilir. Amblemin bu 
hali ile anlamını tahmin etmenin ve anlamanın kolay olmaması nedeniyle anlamsal olarak 
mesaj iletmede yeterli olmadı!ı kanaatine varılmı"tır. 
 
Beykent Üniversitesi amblem ve logosunun anlam mesaj boyutu incelendi!inde; dairesel bir 
zemin üzerinde iç içe geçmi" iki dairenin bulundu!u, bunlardan dı"arıda olan dairenin 
zemininin sarı, içerideki dairenin zeminin siyah oldu!u, dı"taki zeminin üst kısmına 180°’lik 
bir açı ile BEYKENT ÜN#VERS#TES#, alt kısmına ise üniversitenin bulundu!u "ehir olan 
#STANBUL ibaresinin yazıldı!ı; içteki zemin üzerinde yer alan göstergenin güne"e benzedi!i, 
bu göstergenin altında yer alan 1997 tarihinin üniversitenin kurulu" yılı oldu!u; güne" 
göstergesinden Beykent Üniversitesi’nin 1997 yılında e!itim-ö!retim açısından üniversitelerin 
tercih ettikleri bir yerle"im yeri olmamasına ra!men Beylikdüzü’ne güne" gibi do!an bir 
kurum oldu!u, ancak bu göstergenin yanında yer alan ay ve anlamlandırılamayan 
göstergelernin varlı!ı tespit edilmi"tir. Bir ba"ka bakı" açısına göre de amblemin ortasında 
yer alan gösterge güne" de!ildir, çünkü güne" hiçbir kültürde turkuaz/mavi renkle sembolize 
edilmez. Dolayısı ile amblemin ortasındaki gösterge, olsa olsa pusulanın yönlerini gösteren 
bir semboldür. Bu sembol, Beykent Üniversitesi’nin iç/dı" sosyal payda"larının pusulanın 
bütün yönleri ile gösterildi!ini ifade edebilir. Bu farklı bakı" açılarından hareketle amblemin 
ortasında yer alan göstergenin herkeste aynı anlamı uyandırmadı!ı, bu nedenle de anlamsal 
olarak mesaj iletmede yeterli olmadı!ı kanaatine varılmı"tır. 
 
#stanbul Arel Üniversitesi’nin amblem ve logosunun anlam mesaj boyutu incelendi!inde; 
dairesel bir zeminin ince bir daire ile çerçevelendi!i, bu dairenin içinde 270°’lik bir açı ile 
üniversitenin adının yazıldı!ı, üniversitenin adının altında U harfi ve onu tam ortadan kesen 
bir A harfi, U harfinin üzerinde de bir nokta bulundu!u görülmü"tür. Bu göstergenin #stanbul 
Arel Üniversitesi’nin ilk harflerinin (#AÜ) üniversiteyi temsil eden amblemin ortasına 
yerle"tirildi!i anlamına ula"ılmı"tır. Göstergenin alt tarafında üniversitenin kurulu" yılı olan 
2007 yılı yer almaktadır. Bu hali ile amblemde bilgi iletimi ile ilgili olmayan herhangi bir 
ö!enin yer almadı!ı, amblemin kolaylıkla anla"ılabildi!i kanaatine varılmı"tır.  
 
3.1.2. Sözdizimsel Boyut 
 
#stanbul Aydın Üniversitesi amblem ve logosunun sözdizimsel mesaj boyutu incelendi!ine; 
Amblem, dikdörtgen bir zemin üzerinde 45°’lik açıyla yerle"tirilmi" bir kareden olu"maktadır. 
Karenin kenarları beyaz kontür ile çerçevelenmi"tir. Tipografik unsurları do!ru mesaj 
olu"turacak biçimde düzenlenmi"tir. Amblem ve logonun ara bo"lukları ve logonun harf arası 
bo"lukları optik olarak dengelidir. Logonun altında yer alan üniversitenin kurulu" tarihi de 
logo ile aynı uyum ve dengeye sahiptir. Amblem, tanımlanabilir bir düzeni/yapıyı 
yansıtmaktadır. Ancak göstergenin içeri!ini olu"turan en önemli vurgusu kolaylıkla 
algılanamamaktadır. 
 
Beykent Üniversitesi amblem ve logosunun sözdizimsel mesaj boyutu mesaj boyutu 
incelendi!inde; amblemin yuvarlak bir zemin üzerine olu"turuldu!u görülmü"tür. Bir bütün 
olarak de!erlendirildi!inde amblem içinde yer alan göstergelerin birbiri ile uyumunun 
olmadı!ı tespit edilmi"tir. #ki yuvarlak dairenin iç içe geçmesi ile olu"turulmu" amblemde 
dı"ta kalan dairenin içinde üniversitenin adı ve kurulu" yılı yer almakta, içteki dairede yer 
alan göstergenin güne"i sembolize etti!i dü"ünülmekle birlikte bu görselin neden seçilmi" 
oldu!u üzerinde tahminden öte kesin bir bilgiye ula"ılamamı"tır. Amblem, tanımlanabilir bir 
düzeni/yapıyı yansıtmamaktadır. Göstergenin içeri!ini olu"turan en önemli vurgusu kesin 
olarak algılanamamaktadır. 



!
!

!
!

462 

 
!stanbul Arel Üniversitesi amblem ve logosunun sözdizimsel mesaj boyutu incelendi"inde; 
amblemin yuvarlak, beyaz bir zemin üzerine olu#turuldu"u görülmü#tür. Bir bütün olarak 
de"erlendirildi"inde, amblem ve logo arasında bir uyum oldu"u öne sürülebilir. Harflerden 
meydana gelen amblem !stanbul Arel Üniversitesi’nin ilk harflerini sembolize etmektedir. 
Amblemin yaratıcılıktan uzak bir tasarım oldu"u, ancak bir bütün olarak göstergenin 
tanımlanır bir düzeni/yapıyı yansıttı"ı ve göstergenin içeri"ini olu#turan vurgunun herkes 
tarafından kolaylıkla algılanabildi"i söylenebilir.  
 
3.1.3. Kullanım Boyutu   
 
!stanbul Aydın Üniversitesi amblem ve logosunun kullanım boyutu incelendi"inde; 
göstergenin vermek istedi"i mesajın kolaylıkla anla#ılmadı"ı ancak renk ve biçim arasındaki 
bo#lukların optik denge sa"layarak göstergenin algılanı#ını kolayla#tırdı"ı söylenebilir. 
Amblem ve logo, kullanım amacına göre farklı yerlerde, farklı boyutlarda ya da farklı ileti#im 
araçlarında büyültme ve küçültme sırasında olu#abilecek hatalara kar#ı, birim ölçüleri 
kurallara ba"lanarak koruma altına alınması olanaklıdır. Gösterge, tek renkle basıldı"ında 
temel özelli"ini yitirecek durumda de"ildir.  
 
Beykent Üniversitesi amblem ve logosunun kullanım boyutu incelendi"inde; tipografik 
karakterler dı#ında kalan göstergelnin vermek istedi"i mesajın kolaylıkla anla#ılmadı"ı, 
amblemin farklı bakı# açılarına göre farklı yorumlamaya açık oldu"u söylenebilir. Ancak, renk 
ve biçim arasındaki bo#lukların optik denge sa"layarak algılamayı kolayla#tırmaktadır. 
Gösterge, kullanım amacına göre farklı yerlerde, farklı boyutlarda ya da farklı ileti#im 
araçlarında büyültme ve küçültme sırasında olu#abilecek hatalara kar#ı, birim ölçüleri 
kurallara ba"lanarak koruma altına alınması olanaklıdır. Gösterge, tek renkle basıldı"ında 
temel özelli"ini yitirecek durumda de"ildir.  
 
!stanbul Arel Üniversitesi amblem ve logosunun kullanım boyutu incelendi"inde; göstergenin 
vermek istedi"i mesaj kolaylıkla anla#ılabildi"i söylenebilir. Renk ve biçim arasındaki 
bo#lukların optik denge sa"layarak algılamayı kolayla#tırdı"ı öne sürülebilir. Gösterge, 
kullanım amacına göre farklı yerlerde, farklı boyutlarda ya da farklı ileti#im araçlarında 
büyültme ve küçültme sırasında olu#abilecek hatalara kar#ı, birim ölçüleri kurallara 
ba"lanarak koruma altına alınması olanaklıdır. Gösterge, tek renkle basıldı"ında temel 
özelli"ini yitirecek durumda de"ildir.  
   
3.2. Kurumsal Renklerin Analizi 
 
Kurum rengi, görsel kimli"in en önemli unsurlarından biridir. Kurumun kendi felsefesini görsel 
kimli"inde kullandı"ı renklerle ifade etti"i varsayılır. A#a"ıda ara#tırmaya konu olan 
üniversitelerin kurumsal renkeri, (1) anlam mesaj boyutu, (2) sözdizimsel boyut, (3) kullanım 
boyutu ba#lıkları altında analiz edilecektir.  
 
3.2.1. Anlam Mesaj Boyutu 
 
!stanbul Aydın Üniversitesi, kurumu temsil eden amblemini reflex blue renginden 
olu#turmu#tur. Mavi renk, otorite ve verimlili"in simgesidir ve sonsuzlu"u ifade eder. Ayrıca, 
güven ve sadakat duygusunu sembolize eder. Yetene"in, güzelli"in, barı#ın, sevginin ve 
görev bilincinin rengidir. Dolayısı ile !stanbul Aydın Üniversitesi’nin kurum rengi olarak seçti"i 
rengin, saygınlık, ciddiyet, statü rengini seçti"i, kuruma uygun ça"rı#ım yapan bir rengi tercih 
etti"i söylenebilir. Amblemin üzerindeki tipografik göstergeler saflı"ı temsil eden beyaz 
renktir. Beykent Üniversitesi, kurumu temsil eden amblemini üç farklı rengin bir araya 
gelmesi ile olu#turmu#tur. Amblem, siyak zemin üzerine sarı bir daire ve dairenin ortasında 
da mavi renkte bir güne#/pusula benzeri bir göstergeden olu#maktadır. Siyah renk gücü, 
soylulu"u, hırsı ve tutkuyu ifade eder. Özgüveni yüksek, azimli ve kararlı; sarı rengin ise 
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dinamik, kendinden emin (ya da en azından öyle görünmek isteyen), iyimser ki!i/kurumlar 
tarafından tercih edildi"i öne sürülebilir. Umut, ilham ve yöneticilik duygularını peki!tirir. Mavi 
renk ise yukarıda da ifade edildi"i gibi güven, sadakat, görev bilinci gibi olumlu anlamlar ifade 
eden bir renktir. 
 
#stanbul Arel Üniversitesi, kurumu temsil eden amblemini üç farklı rengin bir araya gelmesi ile 
olu!turmu!tur. Bu renkler; beyaz (zemin), koyu mavi ve altın kahverengidir. Beyaz renk, 
temizlik, saflık, düzen, do"ruluk, dürüstlük, iyi niyet, toplumsal katkı ve faydayı temsil eder. 
Ayrıca beyaz renk, açıklık ve !effaflık idealini yansıtır. Koyu mavi ise içinde özgürlük ve uyum 
ta!ır. Bir i!i gerçekle!tirmenin, dengeli birli"in ve do"al e"ilimlerin rengidir. Altın kahverengi 
ise a"ırba!lılık, önderlik rengidir. E"itim, ö"retim, kültür, sanat emin olma ve sa"lamlık 
duygularını peki!tirir. Toprakla ba"lantılı bir renk oldu"u için tutarlılık, süreklilik ve zenginlik 
ça"rı!tırır. Olgunlu"u temsil eder. Altın kahverengi, madenin en yüksek de"erini ifade eden 
altından yola çıkarak, kalite, ayrıcalıklı ve pahalı bir imaj yaratır. Dolayıyla bu rengin #stanbul 
Arel Üniversitesi’ndeki e"itimin kalitesine vurgu yaptı"ı söylenebilir. 
 
3.2.2. Sözdizimsel Boyut  
 
Renk, insan duygularına biçimden daha yakındır. Bu açıdan bakıldı"ında bir kurumun 
amblemi olu!turulurken seçilen sembol ve logonun yıllar boyu kurumun resmi kâ"ıtlarında, 
web sitesinde, tüm görsellerinde ve insanların belleklerinde ya!aca"ı göz önünde 
bulundurularak, bu sembol ve logonun renk(ler)inin tespitinde hassas davranılmalı, do"rudan 
do"ruya insan duyguları ile ili!kiye girildi"i unutulmamalıdır. 
 
#stanbul Aydın Üniversitesi’nin kurumsal rengi olan reflex blue, beyaz tipografik karakterler ile 
birlikte kullanıldı"ında kontrast etkisi yaratan, temel duyguları tatmin eden, kolay tanınma ve 
onaylanma niteliklerine sahip, dinamik bir kurum imajı yaratmaktadır. Beykent 
Üniversitesi’nin amblemini olu!turan renkler ise sarı-siyah ve mavinin kontrast yarataca"ı bir 
denge içinde bir araya getirilmi!lerdir. Anlam mesaj boyutu açısından ne söylenirse 
söylensin, sarı renk, siyah zemin üzerinde parlak durması sebebiyle sınırları geni!leterek, 
görsele geni!lik/derinlik duygusu katmı!tır. #stanbul Arel Üniversitesi’nin kurumsal renginin 
ise beyaz zemin üzerindeki koyu mavi ve altın kahverengidir. Aslında kahverengi kurum 
kimli"i tasarımlarında çok fazla tercih edilen bir renk de"ildir. Ancak altın kahverenginin 
seçilmi! olması, altının de"erli bir maden olması sebebiyle kuruma kalite, üstünlük vb. 
de"erleri kazandıran bir renk oldu"u söylenebilir. 
 
3.2.3. Kullanım Boyutu 
 
Her üç üniversitenin amblemlerinin zeminin koyulu"una ve açıklı"ına göre pozitif veya di!i 
kullanılabilece"i, de"er kaybı olmaması için koruma alanlarının belirtildi"i öne sürülebilir. 
Ancak #stanbul Aydın Üniversitesi ve Beykent Üniversitesi’nin amblemleri herhangi bir koyu 
zeminde kullanılıyorsa etrafına beyaz kontür kullanılarak; #stanbul Arel Üniversitesi’nin 
amblemi ise beyaz zemine sahip olması nedeniyle koyu bir zemin üzerinde kullanılacaksa 
kurumun renklerinden olan koyu mavi ile kontürlenerek kullanılması gerekti"i öne sürülebilir.   
 
4. SONUÇ 
 
Bireylerin toplumsal ya!am içinde bir arada ya!amaları, kendilerini bir kimlik ile ifade etme 
ihtiyacı do"urmu!tur. Geli!en teknoloji ile ileti!im kanallarının zenginli"i, kurumların ürün ve 
hizmetlerini sadece bir gereksinim aracı olarak sunmaktan çıkarmı!, kurumların ürün/hizmet 
kimliklerine kendilerini rakiplerinden ayıran farklı ö"eler, pazarlama stratejileri ve görsel 
kimlikler eklemeleri zorunlulu"unu beraberinde getirmi!tir. Ancak söz konusu rekabet 
ortamında kurumların, görsel kimli"inin tasarımı sürecinde öne çıkarılması gereken 
üstün/hatırlanabilir karakteristik özellikleri göz önünde bulundurulması gereken önemli 
unsurlar haline getirmi!tir.  



!
!

!
!

464 

 
Çalı!ma, kimlik kavramının alt unsurları olan kurum kimli"i, kurumsal imaj ve görsel kimlik 
kavramlarını tanımlamak; kurum kültürünün görsel kimlikle hangi durumlarda etkile!im içinde 
oldu"u anlatmak; 2011 yılı ÖSYM verilerine göre LYS sınavında en çok tercih edilen ilk üç 
vakıf üniversitesinin görsel kimliklerinin yansıması olan amblem, logo ve kurum kimliklerini 
çözümlemeyi amaçlamı!tır. 
 
Çalı!mada ilk olarak temel kavramlardan biri olan “kimlik” terimi ve bu terimin alt unsurları 
olan kurumsal kimlik, kurumsal imaj ve görsel kimlik kavramları tanımlanmı!, kurum 
kimli"inin görsel kimlikle hangi durumlarda etkile!im içinde oldu"u alanyazın taraması 
yöntemi ile ele alınmı!tır. Çalı!manın ikinci bölümünde 2011 yılı ÖSYM verilerine göre LYS 
sınavında en çok tercih edilen ilk üç vakıf üniversitesinin grafik tasarım açısından önem 
ta!ıyan ve görsel kimli"i olu!turan ba!lıca unsurlarından olan amblem, logo ve kurumsal 
renkleri semiyolojik de"erlendirme ölçütleri kullanılarak (1) anlam mesaj boyutu (semantik), 
(2) sözdizimsel boyut (sentaktik), (3) kullanım boyutu (pragmatik) altında incelenmi! ve 
kar!ıla!tırmalar yapılmı!tır.  
 
Herhangi bir nesneyi belirlemeye yarayan özelliklerin bütünü !eklinde tanımlanabilen “kimlik” 
kavramının ele alını!ında aynılık, farklılık, ki!ilik, kendilik gibi bazı karakteristik özelliklerin de 
ele alınması gerekti"i açıktır. Kurum kimli"i ise kurumun kim oldu"u, ne yaptı"ı, nasıl 
yaptı"ını ortaya koyan bir gösterge olup, ba!arılı bir !ekilde uygulandı"ında kurumu 
rakiplerinden ayıran ve fark yaratan bir yapı; ‘kurumun ürün/hizmetlerini, kendine özgü 
ileti!im ve davranı! kodları ile iç ve dı! hedef kitlelerine tanıtma ve anlatma amaçlı olarak 
gerçekle!tirdi"i faaliyetler bütünü’ olarak görülebilir. Görsel kimlik ise kurumu temsil eden, 
görünürlülü"ünü ve tanınırlılı"ını sa"layan sembol veya ikonlardır. Kurumun görsel kimli"inin 
ana unsurları firma adı, logosu, firma renkleri, yazı tipi ve slogandır. Bir ba!ka deyi!le ‘görsel 
kimlik’, bir kurum/markanın giydi"i, daha çok grafik sanatlar çerçevesi içinde olu!turulmu! bir 
‘elbise’dir. Bir bakı! açısına göre kurum kimli"i, kurumun amblemi, logosu, renk 
düzenlemeleri ile görsel ve fiziksel biçimde temsiliyken; bir ba!ka bakı! açısına göre görsel 
kimlik kurum kimli"inin unsurlarından biri olan kurumsal dizaynın sadece bir yönüdür. 
Kurulu!lar bu görsel ifadeler, görüntüler sayesinde pazardaki rakiplerinden ayrılırlar ve hedef 
gruplarının akıllarında kalarak, kendilerinin hatırlanmasını sa"lamaya çalı!ırlar. 
 
Çalı!mada amblem ve logoların analizinde; #stanbul Aydın Üniversitesi amblem ve 
logosunda; göstergenin anlamını tahmin etmenin ve anlamanın kolay olmaması nedeniyle 
amblemin anlamsal olarak mesaj iletmede yeterli olmadı"ı kanaatine varılmı!tır. Amblem, 
tanımlanabilir bir düzeni/yapıyı yansıtmamaktadır. Göstergenin içeri"ini olu!turan en önemli 
vurgusu algılanamamaktadır. Öte yandan kullanım boyutu açısından renk ve biçim 
arasındaki bo!luklar optik denge sa"layarak algılamayı kolayla!tırmaktadır. Amblem ve logo, 
kullanım amacına göre farklı yerlerde, farklı boyutlarda ya da farklı ileti!im araçlarında 
büyültme ve küçültme sırasında olu!abilecek hatalara kar!ı, birim ölçüleri kurallara 
ba"lanarak koruma altına alınması olanaklı bir özelli"e sahip oldu"u bulgularına ula!ılmı!tır. 
 
Beykent Üniversitesi amblem ve logosunda; içteki zemin üzerinde yer alan göstergenin 
güne!e benzedi"i, bu göstergenin altında yer alan 1997 tarihinin üniversitenin kurulu! yılı 
oldu"u; güne! göstergesinden Beykent Üniversitesi’nin 1997 yılında e"itim-ö"retim 
açısından üniversitelerin tercih ettikleri bir yerle!im yeri olmamasına ra"men Beylikdüzü’ne 
güne! gibi do"an bir kurum oldu"u, ancak bu göstergenin yanında yer alan ay ve 
anlamlandırılamayan göstergelernin varlı"ı tespit edilmi!tir. Bir ba!ka bakı! açısına göre de 
amblemin ortasında yer alan gösterge güne! de"ildir, çünkü güne! hiçbir kültürde 
turkuaz/mavi renkle sembolize edilmez. Dolayısı ile amblemin ortasındaki gösterge, olsa olsa 
pusulanın yönlerini gösteren bir sembol olabilir. Bu sembol, Beykent Üniversitesi’nin iç/dı! 
sosyal payda!larının pusulanın bütün yönleri ile gösterildi"ini ifade etmektedir. Bu farklı bakı! 
açılarından hareketle amblemin ortasında yer alan göstergenin herkeste aynı anlamı 
uyandırmadı"ı kanaati olu!mu!tur. Amblem, tanımlanabilir bir düzeni/yapıyı 
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yansıtmamaktadır. Göstergenin içeri!ini olu"turan en önemli vurgusu algılanamamaktadır. 
Gösterge, kullanım amacına göre farklı yerlerde, farklı boyutlarda ya da farklı ileti"im 
araçlarında büyültme ve küçültme sırasında olu"abilecek hatalara kar"ı, birim ölçüleri 
kurallara ba!lanarak koruma altına alınması olanaklı bir özelli!e sahip oldu!u bulgularına 
ula"ılmı"tır. 
 
#stanbul Arel Üniversitesi’nin amblem ve logosunda; üniversitenin adının altında U harfi ve 
onu tam ortadan kesen bir A harfi, U harfinin üzerinde de bir nokta bulundu!u görülmü"tür. 
Bu göstergenin #stanbul Arel Üniversitesi’nin ilk harflerinin üniversiteyi temsil eden 
göstergenin ortasına yerle"tirildi!i anlamına ula"ılmı"tır. Göstergenin alt tarafında 
üniversitenin kurulu" yılı olan 2007 yılı yer almaktadır. Göstergenin bilgi iletimi ile ilgili 
olmayan herhangi bir ö!enin yer almadı!ı, amblemin kolaylıkla anla"ılabildi!i kanaatine 
varılmı"tır. Amblemin yaratıcılıktan uzak bir tasarım oldu!u, ancak bir bütün olarak 
göstergenin tanımlanır bir düzeni/yapıyı yansıttı!ı ve göstergenin içeri!ini olu"turan vurgunun 
herkes tarafından kolaylıkla algılanabildi!i söylenebilir. Gösterge, kullanım amacına göre 
farklı yerlerde, farklı boyutlarda ya da farklı ileti"im araçlarında büyültme ve küçültme 
sırasında olu"abilecek hatalara kar"ı, birim ölçüleri kurallara ba!lanarak koruma altına 
alınması olanaklı bir özelli!e sahip oldu!u bulgularına ula"ılmı"tır. Bugün için görsel kimlik 
tasarımı i"i, tarihteki özelli!ine benzer "ekilde “bir kurumu di!erlerinden ayıran, 
görünür/tanınır hale getiren, iç/dı" sosyal payda"lara aidiyet duygusu kazandıran” bir 
uzmanlık i"i haline geldi!i, ancak amblem, logo ve kurumsal renkleri analiz edilen 
üniversitelerin görsel kimliklerini olu"tururken hatırlanabilir karakteristik özellikleri, kendilerini 
di!erlerinden ayıran farklılıkları ön plana çıkarmadıkları, mevcut amblem ve logolarının 
yukarıda ele alınan kriterler ba!lamında görece ba"arılı tasarımlar olmadı!ı sonucuna 
varılmı"tır. 
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ABSTRACT 
At the present day digital image, rapidly developing information technology initiates the process of 
manipulation in art of painting. The technology,  as well as conventional technics  provides different 
kinds of chance for artists in terms of express them selves.  However widespread use of digital media, 
taking place new digital image aesthetic in art brings forth a lot of concept and questions.Cultural 
symbols which are seen in traditional canvas painting and also in today’s  interdisciplines art can be 
re-edit with digital images possibilities that are consist of pixels and assemblage, collage (layer) logic 
in  digital image aesthetic.The purpose of this study is to explain the interaction process between 
digital image and the aftermath of 1990 contemporary painting practice.  Western and Eastern artists’s 
paintings which use digital images in the same way and show formal similarities  in contemporary 
painting practice and relevant literature are researched. The subject is examined with the analyze of 
contemporary painting practice which contains cultural symbol. 
 
Keywords: Digital Image, Art of Painting, Culture Symbols, Interaction 
 
1. G!R!# 

                                            “Umarım ilginç bir ça!da ya#arsın” (Çin bedduası)  
  

Ara!tırmanın temel amacı; dijital görüntü ve 1990 sonrası ça"da! resim pratikleri arasındaki 
etkile!im sürecini incelemektir. Sürec incelenirken  özellikle resim sanatında Modernizm’den 
Postmodernizm’e süregelen ‘ilerleme’ ve ‘yeni’ kavramları  üzerinden yola çıkılmaktadır.   
Giri! bölümünün ba!ında yukarıda yeralan, günlük ya!amdan sanata isimli çalı!mada geçen  
Çin bedduası aslında bugün için söylenmi! gibidir. Gerçekten de ilginç bir ça"da ya!ıyoruz. 
#lginçli"i üzerine pek çok açılım yapılabilir. Ancak en vurucu ve sarsıcı yan, teknoloji ça"ında 
tüm dünyada ortak olan !ey, postmodern insanların psikanalizi sonucu elde edilen ve her 
türlü alanda baskın olan, “daha fazlasını yapabilme tasavvuru”dur (Schulze’dan aktaran 
Funk, 2005: 19) denilebilir. Modernizmden günümüze ilerleme mantı"ında da bu 
yatmaktadır. Özellikle 1990 sonrası resimsel kodlar ile birlikte dijital görüntüyü tuvalde 
kullanan ya da tamamen dijital görüntü olu!turma ve i!leme programları (filtre ve efektlerle) 
ile olu!turulan, resimsel kodlardan yararlanan çalı!maların görüntü olu!turma 
programlarındaki hızlı de"i!imine ba"lı olarak hemen güncelliklerini yitirmesinin nedenini de 
buna ba"layabiliriz.  
 
Sanatta sürekli de"i!im ve ilerlemenin yanında bir de ilerlemenin tersi durum gerileme ya da 
ba!langıca dönü! özlemi de görülebilmektedir. Öz’ün parçalanmasına ve  ilerlemeye ba"ımlı 
Batı uygarlıklarına kar!ın, daha Öz’sel Do"u uygarlıklarına ve sanatına ilgi artmaktadır.  
#lerlemeci görü!ün ça"da! tekno baskılarına kar!ı ele!tirel bir tutumla, ilerlemenin model 
aldı"ı bilimin dı!ında verilere dayalı, do"ayı ilerici yıkımla henüz bozguna u"ratmamı! 
zamanlara, yani  eskiye dair sembolleri içeren yaratılarda ortaya çıkabilmektedir. Ancak bu 
sanatsal yaratılar da, artık sadece sürekli ilerleme ve daha fazlasını isteme sürecini geriye 
çevirmekten uzak, sadece Batı’da çok önemli olan ilerleme dü!üncesine olan güvendeki 
azalmanın bireysel göstergeleridir.   Daha fazlasını yapabilme hayali ya da sürekli bir 
ilerleme iste"i sonucu toplumun her alanında ya!ananlarla, teknolojideki ilerleme e!de"erdir. 
Günümüzde daha da fazla ya!anan bu durum modern ressam Paul Klee’nin ‘Angelus Novus’ 
yani ‘Yeni Melek’ adlı eserini yorumlayan Walter Benjamin tarafından da çözümlenmi!tir.  
Buradaki melek artık bilindik bir melek de"ildir. Yeni dünya düzeninin mele"i, kendisi de 
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!a!kın bakı!ları ile ürkek uçmak ile uçmamak arasında kalmı!, ama ileri bir atılım yapma 
arzusu içindedir.  
 

 
Görsel 1. Paul Klee, “Angelus Novus”, Metal Gravür Baskı Resim ve Suluboya. 1920. 

( en.wikipedia.org) 

1.1. !lerleme Sonucu Makinala"ma ve Dünya Algısındaki De#i"imler 
 

"lerleme sonucu makinala!ma ve seri üretim, tüketim sonucu,  yeni   dünya düzeninde, her 
alanda farklıla!malar görülmektedir. "nsanın de#i!en sosyo-ekonomik  ko!ullarda felsefi 
anlamda sorular sorması,  kendisini ve çevresini algılaması, hem teknolojik geli!melere hem 
de Modern-Postmodern, Yapısalcı, Post Yapısalcı ve Yapıbozumcu söylemlere ba#lı olarak 
farklıla!maktadır. "lk olarak 19.yüzyılın ikinci yarısından itibaren buhar enerjisi ile ba!layıp 
Realizm, daha sonra elektrik enerjisiyle Modernizm geli!mi!, yaygınla!mı!tır. Modernizmin 
ba!arısı Bauhaus ortaya çıkmı!tır. Elektroni#in uygulama alanları (radyo, televizyon, telefon, 
radar, bilgisayar vb.) ile de içinde bulundu#umuz  Postmodern zamanlara gelinmi!tir. Bu 
geli!melerin ı!ı#ında geleneksel resim sanatı pratiklerinde görülen, manipülasyon sürecine 
yani seçmecilik, eklemecilik ve çıkarmacılık yolu ile varolanları de#i!ime u#ratma sürecine  
geçmeden önce ilerleme ve yeni olgularını tanımlamak gerekmektedir. Sosyal ele!tirmen  
Zerzan, Batı uygarlı#ında en önemli dü!ünce olarak nitelendirdi#i ilerleme nosyonunun 
çarpıcı tanımını !öyle vermektedir. 
 
“  "ler-leme isim.1. (arkaik) resmi bir yolculuk, tıpkı bir hükümdarınki gibi. 2. Kalkınma veya 
büyüme anlamına gelen tarihsel geli!me.3. tarihin ya da uygarlı#ın ileriye yönelik akı!ı, tıpkı 
bir deh!et gösterisinde veya ölüm yolculu!unda oldu#u gibi” (Zerzan, 2009:250). Burada 
geçen ölüm yolculu#u resim sanatı dü!ünüldü#ünde de resmin sonu ya da sanatın sonu 
söylemlerini hatırlatmaktadır.  Bu ara!tırmada amaç resmin gerçekten de ölüp ölmedi#ini 
tartı!mak de#ildir. Fakat resmin sonu söylemlerinin daha çok uygulamada ortaya çıkan bir 
sorunu vurguladı#ını belirtmek gerekmektedir. Batı toplumlarındaki ‘ ilerleme’ ve bunun 
yanında yeralan  ‘yeni’ kavramına ba#lılık, resim sanatının yaratma sürecinde etkili 
olmaktadır. Geleneksel boya resim sanatı da günlük ya!amdaki geli!meler ve be#eniler 
do#rultusunda mevcut ortama uyum sa#lama sürecine girmi!tir. Sanatta yeni kavramı,  
sadece eskinin kar!ıtı ve en son biçim, teknik vb.kullanımı   gibi algılanmamalıdır.  
 
“Yenilik bir algı ba!kala!ımıyla ba!lar. Algılamada bir de#i!im olmadan sanatçının yenile!me 
ve gerçek bir de#i!ime ula!ması olanaksızdır. Yapıtlarında dü!ünsel bir taban olmayan, 
süreklilik içinde de#i!im göstermeyen, güncel de#i!im ve yenilikçiler; sanatçı kimliklerinin 
halkalarını olu!turmayan farklı biçimcilikleri de#i!im ve yenilik sayanlar$ Gerçekte kendi 
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içinde hiçbir organik ba! olu"turmayan bu ba"kala"ımlar, üslupsuzluktan, ki"iliksizlikten öte 
bir anlam ta"ımamaktadır.” ( Gönenç, 1998: 56-58 ) 
 
1.2. Sanatın Teknolojiye Adaptasyonu 
 
1945 sonrası ilerlemenin ve yeninin öncüleri avangard sanatçılar olarak topluma önderlik 
yapma misyonu ile yine biçimi yüceltmektedirler. Hatta biçim sanatın içeri!i haline gelmi"tir. 
Sanatın hayattan kopması ve kendine özgü hale gelmesi söz konusudur. Hayattan kopan, 
manadan soyutlanan sanatçılar, özgür ve sözde  bireysel, daha fazlasını elde etmek adına 
biçimsel anlamda yeni yollara yolculu!a çıkarlar. Bu yolda  en iyi yol gösterici bilim ve 
teknoloji olmu"tur. Büyük atomsal parçalanma ve yapay do!ayı olu"turan tasarım dünyası 
resim sanatında da etkili olmu"tur.    
   
Kendi içinde zaman zaman ‘evolution retrogression’ (Eco, 1991:46) yani ileri gitme 
yanlılarına kar"ı ‘ geriye do!ru ilerleme, dönü"ler’ hem plastik sanatlar alanında (ilkel sanat, 
primitifler, vb) hem de evrimci çevrebilimciler ve gen mühendislerince  sahte do!a üretimi, ilk 
örneklere dönü"ler de ya"anabilmektedir.  Ancak her "eye ra!men  bu yolculuk devam 
etmektedir ve resim sanatında yeni olarak nitelenen ilk biçim sonrası gelen biçimler onu a"an 
"eyler olarak daha zor bir yaratım sürecini  (daha önce kullanılmamı" ve görülmemi" olma 
vb. )  i"aret etmektedir. Bu zora girmeyi göze alamayan, sadece güncel verilerden ve popüler 
kültürden yola çıkan sanatçılar ya da toplum bireyleri de gittikçe artmaktadır. Sonuçta 
ya"anan  benzer görüntülerin olu"ması tehlikesidir. 1990 ve sonrası sanatın  eklektik yapısı 
ve birbiri ile alakasız görünen görüntülerin akıldı"ı, hedonistik kayna"tırılmaları, yeni imge ve 
benze"im kültürü içerisinde de!erlendirilmektedir. (Çalıko!lu,2008) 
  
Gilles Deleuze’un da belirtti!i gibi, “Sanatçılar bugün formları yaratmaktan çok, onları 
programlıyorlar: #"lenmemi" bir materyali (bo" bir tuval, çamur, vb. )mükemmel bir "ekle 
dönü"türmek yerine, halihazırdaki formları remiksliyorlar (yeniden karı"tırmak) (Görsel 2.) ve 
verilerden faydalanıyorlar. Sanatsal soru artık “Nasıl yeni olan bir "ey ortaya çıkarabiliriz?” 
de!il; “Elimizdekilerle nasıl bir "ey yapabiliriz?”(2004 :28). 
 

 
Görsel2.TimSpelios.Monkey,Canoe&BigSkirtToo 

2009, 7" x 5"(Sanat Tarihi serisinden) 
 (http://www.timspelios.com/ah_collage7.html) 

 
Dijital foto!raf makinalarından elde edilen ve i"lenebilen görüntüleri kullanma ile sanatta 
manipülasyon süreci ba"lamı"tır. Bili"im alanında a!ırlıklı olarak 1990 sonrası geli"en 
bilgisayar teknolojisi,  konvansiyonel teknikler yanında sanatçı için kendini ifade etme 
bakımından çok farklı olasılıklar sunmaktadır. Ancak tüm olasılıklarına ra!men günümüzde 
hala pek çok sanatçı boyayla yapılan görsel imgelerin çekicili!ini ve el becerisini 
önemsemektedir.  
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“Günümüzde boya resim yapmanın gerekçesi yüzyıl öncesine oranla çok daha azalmı! 
olabilir, ama resmin tarihe karı!tı"ı anlamına gelmez bu;  tıpkı ses gibi, renk de belli bir 
duyarlı"ı ancak kendisiyle ifade edebilece"imiz özgül bir malzemedir çünkü. Malzeme, dile 
getirilmek istenen !eyin olu!una e!lik eden dölyata"ıdır. Sanatçı için ifade ihtiyacının 
dayanılmaz hale gelmesi, malzemenin kı!kırtıcı olanakları ile sürekli bir etkile!im içindedir 
çünkü.” (Ergüven, 1998: 86) 

1.3. Dijital Görüntü Esteti!i ve Resim Prati!i Arasındaki Etkile"im -Sanatta Melezle"me 
   
Resim ve dijital görüntü arasındaki ili!ki, ölümcül bir ili!ki olarak de"il, foto"raf makinasının 
icadından ba!layarak resimle elektronik görüntü arasında bir i!birli"i, etkile!im ve 
melezle!me olarak görülmektedir. Estetik yaratılardaki melezle!me kelimesi hemen akla 
ırksal bir olgu olarak gelse de, aslında postmodern sanattaki içerik ve biçimdeki, üsluptaki, 
zamandaki belirsizlik, tarihselliksizlik, nesnelerin bilinç için  yabancıla!ma durumu günümüz 
sanatında yaygınla!mı! ve kar!ı konulamaz  bir duruma kar!ılık gelmektedir. 
 
 

 
Görsel 3. Jeff Koons. “Lips”, 2000.Tuval Üzerine Dijital Tasarım Baskı.(Tanyıldızı,2008) 

 
Umberto Eco, günümüz sanatını ‘bricolage’ yani sözlük tanımı ile ‘kendi kendine yapılan, 
!i!irme i!’ olarak adlandırmaktadır. Tüm güncel sanatsal yaratıları bu tanımlama içinde 
de"erlendiremeyece"imiz gibi, sanat tarihi, sosyolojisi ve ele!tirisi alanında yaygın görü! de 
ortadadır. Buna göre artık estetik nesne ile mekanik nesne, sanat ile zanaat ayrımı ortadan 
kalmı!tır. Sanatsal yaratı ile bricolage nesneler arasındaki fark iyice belirsizle!mi!tir. Eco’ya 
göre bu durum aslında günlük ya!amımızın her alanında da görülebilen, Ortaça"’a dönü! ya 
da benzer durumların ortaya çıkması ile ilintilidir. Peki Ortaça"daki sanat ortamı nasıl idi? 
Günümüz sanatı ile çakı!an noktalar neler? Bu soruların cevapları a!a"ıdaki alıntıda 
bulunabilmektedir.Tıpkı Ortaça" sanatı gibi, sistematik olmayan, birle!tirici, toparlayıcı bir 
nitelik gösteren sanatımızda, o zaman oldu"u gibi bugünde incelmi! bir be"eninin ürünü, 
seçkinci deneylerle geni! halk kitlelerini hedefleyen, popüler giri!imler arasındaki ili!kinin 
kar!ılıklı ve sürekli alı!veri!ler ve etkile!imlerle yan yana varoluyor; bu sınır tanımaz 
Bizantinizm, koleksiyondan, listelemeden, assemblage’dan farklı nesnelerin üst üste 
yı"ılmasından duyulan bu çılgınca zevk, belki uyumlu, ancak artık çözülmü! bulunan bir eski 
dünyanın kalıntılarını gözden geçirmek ve yeniden de"erlendirmek gereksiniminden 
kaynaklanmaktadır (Eco, 1991: 32). 
 
Yukarıda bahsedilen assemblage yani montaj sadece farklı nesnelerin bir araya getirilmesi 
!eklinde de"il, iki boyutlu düzlem üzerinde farklı görüntülerin birbirine eklenmesi !eklinde de 
gerçekle!ebilmektedir. Örne"in günlük ya!amımıza da giren, vesikalık foto"raflardaki 
photoshop-görüntü i!leme tekni"i uygulamaları resim sanatında da portreler üzerinde 
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oyunlarla daha derin bir etki olu!masını, ekleme ve çıkarma, silikle!tirme   (blurla!tırma) 
sa"lamaktadır.(Görsel 4.) 
 

 
Görsel 4. Mehmet Yılmaz. “Bir cin tasla"ı”. 2006, tuval üzerine ya"lıboya.(Yılmaz, 2011: 51) 

 
Dijital ortamda farklı imgeleri kopyalama, de"i!tirme ve yeniden kurma, katman katman 
birbirine kayna!tırma yolu ile elde edilen yeniden kurgulanan görüntüler bazen boya ile  ya 
da dijital baskı yolu ile tuvale aktarılabilmektedir. Bazen de dijital animasyonlar resimsel 
kodları referans alabilmektedir. Kısaca kar!ılıklı bir ili!kisel estetik söz konusu olmaktadır. 
‘#li!kisel Estetik ’ba!lıklı kitapta belirtildi"i gibi, “Doksanlı yıllarla birlikte sanat, döneme özgün 
sorunların ve soruların etrafında yeniden !ekillendi. Sanatsal evrende ortaya çıkan 
alı!ılmamı! ya da de"i!mi! ifade biçimleri eskiye dair sorular üzerinden çözülemezdi, biçime 
ve öze yönelik yanlı! anlamaların temelinde yatan da budur” ( Bourrıaud, 2003). Bu açıdan 
bakıldı"ında sanat pratiklerini kar!ılıklı bir eylem ya da ili!kisellik ile de"erlendirmek 
gerekmektedir. 
 

 
Görsel 5. Peter Zimmermann. “Plastik”. 2002. (Tanyıldızı, 2008) 

 
‘Plastik’ isimli resimde oldu"u gibi sanatçı tekbiçimle!tirilmeden uzak bir mekan olarak  
bilgisayarda elde etti"i görüntüleri (sanat kitabı kapa"ı resmi vb. ) oldu"u gibi tuvale 
aktarmaktadır.  Sanatçının tarzı bir dizi teknik ve kavramsal süreçlerden geçtikten sonra 
olu!mu!tur. Sanatçı her türlü dijitalle!meye kar!ın, yine de kendi buldu"u bir teknik olan 
renklendirilmi! akrilik reçinenin sayısız katmanı ile renk alanlarını çerçevelendirmektedir. 
Geçirgen bu sentetik plastik katmanlar tuvalin beyazlı"ı ile ı!ıklanmaktadır. Zimmermann’ın 
resmi Ortaça"’daki vitray gelene"inde oldu"u gibidir. Ancak bu sefer bilgisayar ile 
ili!kilendirilmektedir ve zanaatsal olgu de"i!ime u"ramı!tır. Eco’nun da belirtti"i gibi dijital 
ça"da, ‘Ortaça"a dönü!’e benzer bir durum olarak nitelendirilebilir.  
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1.4. Kültürel Sembol !çeren Ça"da# Bir Resim Örne"i 
 
Bu incelemede, ara!tırmanın konusunu olu!turan dijital görüntü ve resim prati"i etkile!iminin 
çıkı! kayna"ı olan ve özellikle de kültürel sembol içeren ça"da! bir resim prati"i  seçilmi!tir. 
‘Temayül ‘(e"ilim) isimli ve  ayrılabilen iki  tuval üzerine karı!ık teknik (akrilik, kolaj ve dijital 
baskı) belirli bir teknik ve kavramsal süreç sonunda olu!an çalı!ma,  günümüzün schizo-
pasti!ine yani üslupsuzlu"una ve zamansızlı"ına, tarihsizli"ine, tüm ili!kisel esteti"ine 
ra"men insani ili!kisizli"ine kar!ı bir ele!tiri barındırmaktadır.  
 
Semboller ve sembolik anlamlar resimde hep vardı ve varolacaklardır. Ancak burada söz 
konusu olan kültür sembolleri do"al sembollerden farklı olarak kolektif bellek alanına ait ve 
sadece sanatçının imgeleminde tekrar varla!an, zamanda yolculuk yapan sanat 
sembolleridir. Bir kendili"inden olu! olarak ve daha fazlasını istemenin çok uza"ında, ilksel 
olana özlemi ya da ‘dü!’ü yansıtmaktadır. Ça"da! verilerden hareketle, dijital görüntüyü 
(zamanla tuvalden kendili"inden silinece"i dü!ünülen- dijital at foto"rafı) ve yazıyı (pazarla, 
temayül, ilgi ve e"ilim kelimeleri),  içermekle birlikte, aynı zamanda Batı ve Do"u’nun sanat 
anlayı!larının bir sentezi olarak da dü!ünülebilir. Parçalanmamı! Öz’le, parçalanmı!, ortadan 
ayrılabilen bir bütünün, ilerici uygar görüntüsü. Burada bir e"ilim söz konusu olsa da artık 
ili!kisel estetik kavrayı! ve kültürel semboller yolu ile kültürel bilgi alı!veri!i ile hareket 
edilmektedir.  
 

 
Görsel 6. C.Arzu Aytekin, “ Temayül (E"ilim)”, T.Ü.Akrilik, T.Ü Dijital Baskı (At Foto"rafı), 2011. 

2. SONUÇ 
 
Sonuçta ne ilerlemenin sonu gelecek, ne de ba!langıca dönülebilecektir. Çözüm bunların 
dengesini, bir orta yolu bulabilmede yatmaktadır. Örne"in  dijital görüntü olanaklarını resme 
dahil etmek, görüntüleri kopya etmek ve montajlamak artık mümkün ve  bu yeni olmayan bir 
!ey. Sanatsal olmayan uygulamalarda da kullanılabilen sayısal olanakların ve 
makinala!manın resme bakı!ta oldukça etkili oldu"u da bir gerçek. Foto"raf makinasının 
ke!fi ile ba!layan görüntü esteti"indeki de"i!im süreci devam etmektedir. Sontag’ın da 
belirtti"i gibi, “Foto"raflar resme  dahil edilebilirler ya da kolajda kullanılabilirler; fakat foto"raf 
sanatın kendisini hapsetmektedir. Resimlere bakma deneyimimiz foto"rafa daha iyi 
bakmamıza yol açmasına ra"men foto"raf resim deneyimimizi zayıflatmaktadır” ( Giderer, 
2003:89)    
 
Postmodern kültürde pek çok Batı’lı ve Do"u’lu kolaj sanatçısı,  ço"unlukla kolay 
ula!ılabildi"i için dijital foto"raf görüntülerini internet üzerinden indirmekte ve sanat için  kendi 
görüntülerini yaratırken bunlardan  yararlanmaktadır. Sanatçıların bu görüntülerden ne 
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!ekilde yararlandıkları ya da bu hazır görüntüleri nasıl manipüle ettikleri 
sorgulanabilmektedir.  Sırf bu nedenle ahlaki ve yasal olarak da bazen sorunlar 
ya!anabilmektedir. Ya!adı"ımız ça"da görsel kültürde, çe!itli görüntülerin sanat yolu ile 
aktarımına dikkat çeken,   2003 yılında Borusan Sanat Galerisinde açılan “Kopyala, Çal, 
Payla!” ba!lıklı sergide, serginin düzenleyicisi  etkinli"in  ba!lı"ını belirlerken görsel kültürde 
etkin olan mevcut yakla!ımdan yola çıkmaktadır. Michele Thursz’a göre, “Sanatçılar, bilginin 
kültürel aktarımının mülkiyet üzerine temellenemeyece"i dü!üncesinden hareket ediyorlar. 
Arketipsel yapılar olarak kültürel ikonlar, kültürel sistemlerin süre giden ça"da! diyalog içinde 
birer bilgi kayna"ı olarak etkisini yansıtıyorlar. Hepimiz tarihin bu sürecinin içindeyiz, hiç 
kimse, hiçbir !ey, bu sürecin dı!ında de"il artık. #!te böylece ileti!im prati"inde ödünç almak 
edimi bir tür aktarım, aynı zamanda bir tür kültürel fikir alı!veri!i. Benim attı"ım adım senin 
de i!ine yarıyor, öyleyse devam; kopyala, çal ve payla!” (Thursz’dan aktaran Tanyıldızı, 
2003: 22) Teknolojik geli!meler ve bilimsel ara!tırmalar göstermektedir ki, bilim artık bir 
bilgisayarın yapabilece"i ya da yapabilme olasılı"ı olan bir !eydir.  Sayısal ortamda sanal 
olarak,  sanat kabul edilen !eylerin üretilebildi"i ve makine üretimi seri imalat nesnelerin 
aynen kullanıldı"ı ça"ımızda yine de unutulmamalıdır ki, tinsel bir olgu olan sanat,  bir 
makinenin hiçbir zaman yapamayaca"ı bir !eydir. Bilgisayara hükmeden, 900 katlı bir insan 
varlı"ının araçsal beceriye dayalı sanatsal üretiminde, el yapımı tekni"inin(Techne) artık  
sözde gereksizli"inin yanında, en azından hala pek çok olasılı"a sahip, makinele!memi! saf  
insan ruhunun, özün, dı! dünyanın insan zihnine yansıması sonucu olu!an dü!üncesinin 
gereklili"i, insani beceriye dayalı gerçek sanatın insanlık için önemini vurgular.  
 
Son olarak, Türkiye’de  bugün ça"da! sanatçıların kendi beslenme kaynaklarını,  do"al 
olarak iç ve dı! etkenleri organik biçimde harmanlaması, bu kaynakları ke!fedebilmesi, 
bunlardan yararlanması ve kendi sanatsal gelene"ini olu!turması gerekmektedir. #nal’ın da 
belirtti"i gibi, “Do"u ve Batı pradigmalarının kesi!ti"i bir co"rafyada bulunan Türkiye 
kaçınılmaz bir biçimde ya!amı! oldu"u bu paradoksal durumu geride bırakıp bakı!larını 
kendi üzerine çevirmelidir. Bu dinamizm ve arama yolculu"unda varılacak nokta ya da hep 
bulunulması gereken nokta ‘kendi olma kaygısı’nı ta!ımalıdır. Hegel’in dili ile bu olgu artık 
‘özgür kendisinin sınırsız dü!üncesini kavramı! olması’ üzerine dayanır.” (1998: 136) 
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ABSTRACT 
In the dominant mainstream gender profiling, men are usually associated with “culture”, “science”, 
“technology” and “intelligence”; women are seen as “insufficient” when it comes to matters of 
technology. Women have usually been associated with “emotions” and “nature”, thus creating a 
problematic relationship between woman and technology. This understanding comes from society; it 
starts in the family,continued in educational institutions and reinforced by mass communication tools. 
Women have not been allowed near computers for years, so much that when looking at the data given 
by the European Union, we can see that only 20% of the students studying in fields such as computer 
engineering are women. Studies have shown that in our country women are way behind men when it 
comes to computers and Internet usage; while 82% of men use computers, one third of women have 
never even touched a computer and of these women that are mothers, only 18% of them have actively 
used a computer. It can be said that the idea of women as “far” from technology is proliferated by 
mass media tools, thus negatively influencing the relationship between woman and technology.!Social 
inequalities are prevailant in the new communication technologies developed through the process of 
digitalization; by using Van Dijk’s discourse analysis method, this study will evaluate the daily digital 
technology products’ advertisings on the Internet.   !
 
Keywords: Informatics, Digitalization, Woman, Advertising 
 
 
1. G!R!" 
 
Dijital teknoloji tabanlı ileti!im sistemlerinin kısa sayılabilecek bir sürede yaygınlık kazandı"ı 
günümüz dünyasında, artık sadece elle tutulabilir metinlerin okur-yazarı olmak tek ba!ına bir 
anlam ifade etmez hale gelmektedir.  ‘Toplumun anlamla!tırdı"ı ileti!imsel simgeleri etkili bir 
biçimde kullanabilme konusunda yeterlik kazanabilmek’ biçiminde tanımlanan (Kellner: 2001) 
ve alfabe ile yazılı metinleri okuyabilme ve yazabilmeyi gerektiren geleneksel okur-yazarlık 
(literacy) durumundan bir tür elektronik okuryazarlı"a geçi! ya!anmaktadır. E-okuryazarlı"a 
olan gereksinim (elektronik ya da enformasyon tabanlı), asıl olarak medyadaki çoklu ortam 
uygulamalarının bilgisayarlar aracılı"ı ile internet ortamları üzerinde kullanıma sunulması 
nedeniyle duyulmaktadır (Altun: 2003). E-okuryazarlık, e-devlet, e-hukuk, e-ticaret gibi 
enformasyon teknolojileri üzerine kurulu birçok toplumsal yeni açılımın anlamlandırılması ve 
toplumun geneline yayılması için gerekli göründü"ü kadar, teknolojinin bireysel kullanıma 
sundu"u olanaklardan yararlanmak için de bir ön !arttır. Çünkü alfabenin icadından uzun bir 
süre sonra, internetin kendine özgü kodları, ‘toplumun anlamla!tırdı"ı ileti!imsel simgeler’ 
arasında önemli yerini almı!tır. O halde teknoloji ça"ında, toplumsal ya!ama ve bu ya!amın 
ekonomik, kültürel, politik, e"itsel alanlarına, toplumun anlamla!tırdı"ı ileti!imsel simgeler 
bilinmeksizin girmenin olanaksızlı"ından söz etmek yanlı! olmayacaktır. Bu noktada üstünde 
durulması gereken konu, yeni teknolojilerin biçimlendirdi"i alanlara kimlerin girip kimlerin 
giremedi"idir. Üç milyondan fazlı kadının okumaz-yazmaz oldu"u ülkemizde, kadının 
teknolojiyle ili!kisinin çok içaçıcı olmadı"ı önceden tahmin edilebilir bir olgudur. 
 
Teknolojiye eri!im konusunda, Kuzey ve Güney ayrımına benzer,  enformasyon zenginleri ve 
enformasyon yoksulları !eklinde yeni bir ayrımın hızla yerle!ti"i günümüz dünyasında Cheris 
Kramarae’in (1997:151) deyimiyle “Teknoloji sadece birle!tirmez, aynı zamanda zengin ve 
yoksul; bireyler ve ülkeler; üst sınıf ve çalı!an sınıf; kadınlar ve erkekler olarak ayırıp böler” 
(Korenman 1999: 93’ten aktaran G. Bek ve Binark, 2000: 18). 1996 yılına ili!kin #nternet 
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kullanıcılarının tüm dünyada da!ılımını gösteren bir istatisti!e göre, kullanıcıların yüzde 95’i 
Avrupa ve Kuzey Amerika’dandır. Enformasyon yoksulları içerisinde yer alan co!rafyalarda 
enformasyon yoksunlarının ba"ında kadınlar gelmektedir. Kadınların teknolojiye eri"tikleri 
durumlarda ise eri"im kadınlara uygun görülen i"ler çerçevesinde gerçekle"ti!inden 
cinsiyetçilik bir kez daha kurulmaktadır (2000: 18).  
 
Kadınların dünyada oldu!u gibi Türkiye’de de ataerkil sistem içinde, politik, ekonomik, 
kültürel, toplumsal alanlarda ve kamu hizmetlerinden yararlanma süreçlerinde 
cinsiyetlerinden kaynaklanan çe"itli ayrımcılıklarla kar"ıla"tıkları gerçe!i günümüzde göz ardı 
edilemeyecek boyutlardadır. Öyle ki bu gerçe!i görmezden gelemeyen ülkeler, 
anayasalarına kadına dair pozitif ayrımcılık içeren hükümler koyma, bu hükümleri i"levsel 
hale getirmek için devlete ba!lı birimler olu"turma ve kadının statüsünün yükseltilmesi için 
çe"itli plan ve programları uygulamaya geçirme gere!i duymaktadır. Bu uygulamaların bili"im 
teknolojileri alanındaki bir örne!i; Milli E!itim Bakanlı!ı deste!iyle yürütülen, kadınların 
bilgisayar ile tanı"ması, interneti güvenli bir "ekilde kullanmayı ö!renmesi, temel uygulama 
yazılımlarını kullanabilmeleri ve giri"imcili!in temel a"amalarını ö!renebilmelerini sa!lamayı 
amaçlayan ‘Tekno Kadın’ projesidir (Terzi, 2012). Proje sonunda Türkiye’deki kadınların 
teknoloji algısını, bilgisini, kullanım düzeyini yükseltmek, ekonomiye etkin katılımlarını 
sa!lamak, e!itimde ba"arılı olan kadınların internet/teknoloji giri"imcisi seviyesine getirilmesi 
amaçlanmaktadır. Projenin kadınlara yönelik olmasının nedenlerinden bazıları proje 
düzenleyicilerinden biri olan Intel Türkiye’nin yaptı!ı ‘Bilgisayar Kullanımı ve Tutum 
Ara"tırması’ndan çıkan verilere dayandırılarak "öyle sıralanmaktadır:  
 

• Erkeklerin internete ili"kin bilgi düzeyi kadınlara oranla dikkat çekici "ekilde daha yüksektir. 
Kadınların üçte biri hiç internet kullanmadı!ını vurgularken erkeklerde internet kullananların 
oranı yüzde 82’dir. 

• Erkeklerin internette geçirdikleri zaman kadınlara göre daha yüksektir. 
• Bilgisayar sahibi hanelerin yarıya yakınında “ailenin yeti"kin o!lu”, üçte birinde “baba”, 

yüzde 30’unda ise “ailenin yeti"kin kızı” bilgisayar kullanmaktadır. Annenin bilgisayar 
kullandı!ı hanelerin oranı yüzde 18’dir (www.tekno-kadin.com). 

  
Kadının Statüsü Genel Müdürlü!ü’nün 2011’de yayınladı!ı ‘Türkiye’de Kadının Durumu’ adlı 
raporda, 2010 yılında Türkiye’de okuma yazma bilmeyenlerin yüzde 82’sini kadınların 
olu"turdu!u görülmektedir (www.ksgm.gov.tr, 2011). ‘Bilgisayar Kullanım ve Tutum 
Ara"tırması’, kadınların okuryazarlık konusunda oldu!u gibi teknoloji okuryazarlı!ında da 
erkeklerin çok gerisinde kaldı!ını kanıtlar niteliktedir.  
 
2. D!J!TAL TEKNOLOJ! VE !LET!"!M 
 
1990'ların sonlarına gelindi!inde, geleneksel analog ileti"im teknolojisine dayanan modern 
zamanların temel medya teknolojileri; foto!raf, sinema, telefon, radyo ve televizyon teknolojik 
açıdan geli"imlerinin sonuna ula"mı"tır. Ses, müzik, yazılar, grafikler, tablolar, foto!raflar ve 
hareketli görüntülerin tümünü bilgisayar dilindeki ‘0’ ve ‘1’lerden olu"an dizilere dönü"türme 
yetene!ine sahip yeni dijital teknolojiyle birlikte, karasal yayında kullanılan radyo dalgalarının 
ve foto!raf/film negatiflerinin yerini dijital verilerden olu"an bir ortam almaktadır (Çaplı, 2001: 
50).  
 
#leti"im ve bili"imle ilgili her alanı kısa sürede etkisi altına alacak olan dijital dönemde 
kaçınılmaz de!i"im ve dönü"ümler ya"anmı", medya iletileri de bundan nasibini almı"tır. 
Çaplı 2000’li yılların ba"ında, gelenelsel televizyon yayıncılı!ı alanında, tek bir bedenin 
herkese uydu!u konfeksiyon kıyafetler gibi herkese hitap eden programlar üretildi!ini, ancak 
dijitalle"me ile bunun de!i"erek, tüketicinin ‘beden ölçülerinin’ dikkate alınaca!ı yeni bir 
dönemin ba"layaca!ının dü"ünüldü!ünü belirtmektedir. Buna örnek olarak Time Warner 
"irketinin, program yapımcılarından programlarını dijital teknolojiyi kullanarak geli"tirmelerini 
istemesini göstermektedir. $irketin yöneticisi Levin, programlar içerisinde izleyiciye anında 
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kamuoyu yoklaması yapma, izleme esnasında oyunlar oynama ve programın sonunu 
sunulan farklı seçenekler arasından belirleme gibi yeni hizmetler sa!ladıklarını açıklamı"tır 
(2002: 119). Benzer yapısal ve içeriksel dönü"ümler görselli!e dayanan televizyonculukla 
aynı hızda olmasa da basılı medya ve reklam sektörlerinde de ya"anacaktır. 
 
Gazete-dergi-kitap okuru, radyo dinleyicisi ve televizyon izleyicisinden, dijital a! toplumu 
üyesi, teknoloji okur-yazarı, dinleyici-dinletiri, izleyici-izletiri “ileti"im insanı”na (homo 
commnunication) geçi"i sa!layan ‘Dijital Devrim’ sürecinde, sadece medya de!il, buna ba!lı 
olarak pazarlama ve reklam sektörleri de etkilenmi" ve de!i"ikli!e u!ramı"tır. #nternet ve 
sosyal medya, yazı ile matbaadan sonra insanın kültürel evrimindeki en önemli geli"medir 
(Eryazar, 2011: 46).  
 
#leti"im alanında ilk kullanıldı!ı yer ses iletimi i"lemleri olan dijital sistem, günümüz 
teknolojisinin artık olmazsa olmazı haline gelmi"tir. Ba"langıçta ülkeler ve hatta anakaralar 
arası dö"enen bakır veya fiber optik kablolarla yapılan ses iletimi, dijital teknolojiyle birlikte 
uydular aracılı!ıyla yapılmaya ba"lanmı"tır. 1990’lı yıllarla birlikte radyo ve televizyon yapım 
ve yayıncılı!ında kullanılan, daha kaliteli veri kayıt ve yayımına izin veren kodlara dayanan 
bu dijital görüntü ve ses, internet standartları ile de uyumludur (Bay, 2007: 52). Bu uyumluluk 
sayesinde medya çok farklı yönlerde geli"imini sürdürme potansiyeline kavu"mu", sosyal 
medya, internet gazetecili!i, mobil internet gibi yeni kavramlar ortaya çıkmı"tır. Yazılı ve 
görsel medya ile telekomünikasyon endüstrileri arasındaki sınırları ortadan kaldıracak olan 
dijital teknolojiler, çok farklı özellikteki alıcılara, çok farklı içerikleri, farklı ileti"im yöntemleri 
kullanarak aktarmaya olanak vermektedir. Geli"imleri ve getirdikleri genellikle olumlu bakı" 
açısıyla kar"ılanan ve pek çok olana!ı içinde barındıran bu yeni teknolojilerin, politik, 
toplumsal ve ekonomik yapılardan ba!ımsız olamayaca!ı gerçe!i de, göz ardı edilmemesi 
gereken bir konu olarak kar"ımızda durmaktadır.  
 
3. TOPLUMSAL C!NS!YET VE TEKNOLOJ! 

 
Bir erkek olmak için özlemim var  / Trenim olsun oynayacak 
Ve e!lenceli oyunlar / Kızlara göre olmayacak " 
#imdi bir kadın, hala mekanik / Ama tren olursa elektronik 
$çinde adamlar / Bir o kadar ironik 

  
1950’li yıllarda yazılan ve #ngiliz Elektronik Çizelge Makineleri $irketi’nin dergisinde 
yayınlanan bu "iir, dünyada yeni kullanılmaya ba"lanan bilgisayar için i"e alınan ve o 
sıralarda ‘Power Girl’ olarak adlandırılan i"letmen kadınlar için yazılmı"tı. Alaycı bir uslupla 
yazılan ve daha o yıllarda kadınların ‘teknofobik’ olak konumlandırıldıklarına, teknik ama 
keyifli i"lerin dı"ında kalarak neleri kaçırdıklarına vurgu yapılan bu "iiri, Avrupa 
Komisyonu’nda Ba"kan Yardımcısı Neelie Kroes, 2011 yılı Dünya Kadınlar Günü’nden bir 
gün önce Budape"te’de ‘Bilim, #novasyon ve Teknolojide Kadının Yeri’ ba"lıklı konferansta 
yeniden okuyarak gündeme ta"ımı"tır. Konu"masında Avrupa Birli!i’ne üye 27 ülkede 
yüksek ö!renim gören ö!rencilerin yarısından fazlasını kızların olu"turdu!unu, buna ra!men 
bunların sadece yüzde 20’si mühendislik ya da bili"im teknolojileriyle ilgili bölümlerde 
okuduklarını vurgulayan Kroes, oysa 9 ya"ına gelene dek kızlar ile erkekler arasında 
matematik ve fen bilimlerindeki ba"arı açısından herhangi bir fark belirlenemedi!inin altını 
çizmektedir. Genç ku"akların bilgisayar kullanarak #nternet’e eri"me, arkada"larıyla sohbet 
odalarında ya da sosyal a!larda ileti"im kurma konularında çekingenlik göstermedikleri 
günümüz dünyasında kızların teknolojiye dayalı mesleklere neden ra!bet etmediklerinin 
ara"tırılması gereklili!ini vurgulayan Avrupa Komisyonu Ba"kan Yardımcısı, sorunu tespit 
ettikten sonra farklı açılardan ele alma ve de!erlendirmenin önemine dikkat çekmekte, 
Avrupa Komisyonu’nun yeni politikaları arasında bu konuya öncelik verdiklerini, "irketlerin 
kurumsal kurallarında de!i"iklik yapmalarını desteklediklerini söylemektedir (Aykut: 2011).  
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Devletlerin teknolojinin toplumsal cinsiyetçi kullanımını saptaması, bunun önüne geçilmesinin 
kolay oldu!u anlamına gelmemektedir. ‘Teknolojinin cinsiyeti yoktur’ diyen Springer, ancak 
teknolojinin temsillerinin ço!unlukla bir cinsiyete sahip oldu!una dikkat çekmektedir. Birçok 
teknolojik ürün gibi bilgisayar da geçmi"i gerilere dayanan, makinelere cinsiyet atfetme 
iste!inden payını almakta olsa da, onun tasarımı eril ya da di"il nitelikleri do!rudan 
ça!rı"tırmaya uygun de!ildir. Di"il olarak niteledikleri özelliklere sahip küçük boyutlu, akı"kan 
ve sakin i"leyi"li, empatik bir ba! ile kullanıcının egosunu tatmin edebilen bilgisayarlara 
yönelen kimi bilgisayar meraklıları oldu!u dü"ünüldü!ünde, bilgisayarların metaforik cinsiyeti 
konusunda bir uzla"ım olmamakla birlikte cinsiyetle e"le"tirilebilece!i konusunda kültürel bir 
ön kabulden söz edilebilmektedir (Springer, 1998:14-16). Kültürel olarak bir cinsiyetle 
özde"le"tirilebilece!i kabul edilen bilgisayar teknolojisinin kullanımı da, yine kültürel bir ön 
kabulle cinsiyetlerden birine daha uygun görülmektedir.  
 
Cinsiyetinden söz edemeyece!imiz insan yapısı bilgisayara kültürel olarak bir cinsiyet 
atfetme giri"imleri aslında bizi tam olarak ‘toplumsal cinsiyet’ kavramına götürmektedir. Bu 
durum, kadınlar ve erkeklere uygun görülen farklı özellikler, roller ve statülerin ça!lar boyu 
toplumlarda biyolojik do!al nedenlerden kaynaklandı!ı ve de!i"tirilemez oldukları 
dü"üncesiyle benzerlik göstermektedir. Toplumsal cinsiyetin kavramsal olarak do!u"u, 
kadınların erkeklerin egemenli!i altındaki ikincil konumunu, onların fiziksel yapılarına 
dayandırarak açıklayan bu yerle"ik ataerkil dü"ünceye gösterilen tepkiden 
kaynaklanmaktadır. 1970’lerin ba"ından sonra kullanılmaya ba"lanan toplumsal cinsiyet 
(gender) kavramı, cinsiyet (sex) kavramıyla aynı anlamı ta"ımamaktadır (Pilcher-Whelehan, 
2004: 56). Kadın çalı"malarının artı"ıyla Türkiye’de de cinsiyet ve toplumsal cinsiyet 
kelimeleri arasındaki farklılıklar daha belirgin ve kullanılır hale gelmi"tir. (Ya"ın-Dökmen, 
2004: 2). John Fiske, bir cinsiyet/sınıflama sisteminin (toplumsal cinsiyet sistemi) varlı!ını 
göstermek isterken; cinsel farklılıkların her yapılanı"ında, kadının erke!e tâbi bir kutup olarak 
kurulmasına dikkat çekmektedir (Laclau, Mouffe, 1992: 147-8). Erkek ve kadına a"a!ı-
yüksek, sa!-sol, güçlü-güçsüz, kültürel-do!ala ili"kin gibi farklı nitelendirmeler yüklenmesi 
biyolojiden ya da cinsiyetlerin toplumsal do!asından kaynaklanmamakta, toplumsal etkinlikler 
aracılı!ıyla güçlendirilerek kültürel olarak kurulmaktadır (Moore, 1995: 15). Kadınlık felsefi 
dü"üncenin do!u"undan beri, simgesel olarak, ‘akıl’ın dı"ında kaldı!ı varsayılan "eylerle -yer 
tanrıçalarının karanlık güçlerinin etkisinde kalmayla- e" tutulmu"tur (Lloyd, 1996: 22). 
Mitolojide bu karanlık güçlere sahip kadınlara kar"ı erkek tanrıların ‘akıl’ güçleri üstün gelir. 
Kadını ikincil varlık olarak konumlayan genel yakla"ımın izleri bilim alanında da kendini 
göstermektedir. #.Ö. 6. yy’da sayıların nihai gerçek oldu!una; matematik aracılı!ıyla her 
"eyin tahmin edilebilece!ine ve ölçülebilece!ini savunan Pisagor’un kar"ıtlıklar tablosunda, 
kadınlık sınırlanmı", tam ve açık olarak belirlenmi"in kar"ısında, mu!lâk ve belirsiz olanla 
ili"kilendirilmi"tir (23). Tarihsel olarak daha yakına geldi!imizde, Rönesans’tan sonra önem 
kazanan rasyonel bilginin ve dolayısıyla kültürün do!a güçlerinin a"ılması olarak 
de!erlendirildi!ini görürüz. Kadın ise rasyonel bilginin kar"ısında konumlandırılmı"tır. Tıp 
biliminde bile O’Brien’in (1983) vurguladı!ı gibi 1880’ler sonrasında tırmanan kleptomaniyle 
ilgili yayımlanan yüzlerce kitap ve makalede, kadınlar erkeklere göre ‘zayıf cins’ olarak 
tanımlanmakta; daha az akıllı, daha çok duygusal, zihinsel hastalıklara, "iddetli patlamalara 
daha çok yatkın olarak ele alınmakta, bu yakla"ım onların cinsel do!aları, üreme organlarının 
düzensiz yapısının yani biyolojik cinsel yapıları nedeniyle suç i"lemeye ve sapkınlı!a e!ilimli 
oldukları tezini öne sürmektedir (Çabuklu: 2007: 13). Duygusal, do!aya ait görülen kadın; 
akıl ve kültürle birlikte tanımlanan erkek cinsine kar"ı teknoloji alanında da yenik 
konumdadır. Kadınların egemen toplumsal cinsiyet örüntülerindeki toplumsal kimlik 
tanımlarında teknolojik olarak da yetersiz oldukları açıklanmakta, toplumsalla"ma süreciyle 
birlikte ailede ba"layan bu anlayı" Timisi’ye (1996) göre e!itim kurumlarında devam 
ettirilmekte ve kitle ileti"im araçları tarafından peki"tirilmektedir (Göker, 2003: 33).  
 
Kadının dijital teknolojiye “uzak” oldu!u cinsiyetçi söyleminin kitle ileti"im araçları kanalıyla 
yeniden üretilmesi, gündelik ya"amda kadınların teknolojiyi üretme ve kullanma pratiklerini 
de olumsuz yönde etkilemektedir. Kadınlar teknolojiyle ev içi teknolojilerinin tüketicisi 
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oldukları sürece ili!ki kurmakta, sınırlı olan bu ba", teknolojinin ‘üretim’ tarafının neredeyse 
tamamen erkeklere bırakılmasıyla ya da bırakılmı! gibi görünmesiyle biçimlenmektedir. 
Kadınların her türlü üretiminin ikincil ve ‘daha az de"erli’ !eklinde konumlandırıldı"ı bir 
düzende Binark (1999), teknolojinin, toplumsal cinsiyetin geçerli oldu"u toplumsal pratikler ve 
cinsiyet rolleri içinde üretilip i!letilmesinin 1970’li yıllarda feministlerce irdelenmesinden 
sonra, ikinci dalga feminist hareketin de verdi"i itici güçle gerçekle!en feminist tartı!malar 
sonunda, anaakım teknoloji sosyolojisi ve tarih yazınına katkıda bulunuldu"unu 
aktarmaktadır. Bu katkılar; bilimsel ve teknolojik ke!iflerde bilim kadınlarının katkılarını gün 
ı!ı"ına çıkartma, kadının bilim e"itimi alarak profesyonel olarak çalı!maları, bilim ve teknoloji 
alanında çalı!ma süresince kadınlık, di!illik ve cinsiyet farklılı"ının kurumsalla!tırılması 
olarak sıralanmaktadır (Göker, 2003: 33). 
 
Yeni ileti!im teknolojilerinin, erkeklerle kıyaslandı"ında kadınlar tarafından kullanım 
olanaklarının sınırlı düzeyde kaldı"ının bilinen bir gerçek oldu"unun altını çizen G. Bek ve 
Binark, bu teknolojileri kullanabilen kadınların ise kadınlık rollerine uygun görülen i!leri (veri 
girme, metin yazma gibi ofis i!leri) gerçekle!tirmek amacıyla kullandıklarını, bilgisayarların 
aslında kadınlar için “yeni model” “geli!kin” daktilolar olarak sunulmakta oldu"unu 
aktarmaktadırlar. Teknolojilerin “tarafsız” oldukları tezinin yaygınlı"ı nedeniyle, kadınların 
teknolojileri kullanma biçimlerinin ve olanaklarının sınırlılı"ı görülmemektedir. Oysa, iddia 
edildi"i gibi “tarafsız” araçlar olmayan teknolojiler; egemen toplumsal yapı ve ili!kilerle birlikte 
cinsiyetçi ili!kileri de yeniden üreten araçlardır (2000: 17). Dolayısıyla egemen ataerkil 
düzende, toplumsal cinsiyet kavramı, teknolojik alanlarda da kullanılmaya elveri!li ve 
kadınların teknolojik araçlar kar!ısındaki durumunu ortaya koymak için oldukça gerekli 
görünmektedir. 
 
4. ÇÖZÜMLEME 
 
Trömel-Plotz’un (1984) çalı!malarının ev ortamı gibi mahrem alanlarla kısıtlı olmayan erkek 
tahakkümünün, aynı zamanda ço"unlukla erkeklerin yönettikleri televizyon talk showları gibi 
kamusal ba"lamlarda da ortaya çıktı"ını gösterdi"ini aktaran Van Dijk, erkeklerin daha sık ve 
uzun konu!tu"una, kadınların sözlerinin erkeklerinkinden daha sık a"ızlarına tıkıldı"ına 
dikkat çekmektedir. Dolayısıyla konu!madaki toplumsal cinsiyet farklılıkları daha genel bir 
perspektif içinde, öbür toplumsal durumlarda bulunabilecek ‘güçlü’ ve ‘güçsüz’ konu!maların 
örnekleri olarak incelenebilir (Van Dijk, 2005: 336). Egemen ideolojiye eklemlenme biçimi, 
“simgesel sermaye” temelinde iktidar uygulayan gazeteciler, yazarlar, sanatçılar, 
yönetmenler, akademisyenler gibi ‘simgesel seçkinler’ denebilecek gruplar tarafından 
denetlenmektedir. “Kamusal bilginin, inançların, tutumların, kuralların, de"erlerin, aktörenin 
ve ideolojilerin üreticileri” olan bu grupların simgesel erki, aynı zamanda bir ideolojik iktidar 
biçimidir (Van Dijk, 1994: 276). Yazılarını hem medya kurumlarının profesyonel temsilcileri 
hem de aynı zamanda ba!at, beyaz, Batılı grubun üyeleri olarak kaleme alan, ço"unlu"u 
erkek ve beyaz gazetecilerin bu konumları, onların toplumsal bili!lerini ve dı! gruplar 
hakkındaki enformasyonu i!lemden geçirme tarzlarını biçimlendirmektedir. Bu durum bu 
gazetecilerin raporlar ve yorumlar yazmak yoluyla iktidarlarını uygulamalarına ve görece 
güçsüz etnik ya da ırksal azınlıklar hakkında basmakalıpla!tırılmı! ya da hatta olumsuz bir 
tarzda yazmalarına izin vermektedir. #nsanların bilgi edinme ve tutum olu!turmada 
ba!vurdukları kaynak medya oldu"u için de basmakalıpla!mı! medya ba!lıkları, gündelik 
konu!malarda ba!at ba!lıklar olarak ortaya çıkmaktadır. Medyanın iletti"i enformasyonlar, 
günümüze kadar gelen ırkçı tutumları geli!tirmek ve onaylamak için oldu"u kadar kadınlar, 
i!çiler, göstericiler ve ayrımcılı"a maruz kalan ama aynı zamanda bir kar!ı-iktidar giri!imi 
olarak görülebilecek çe!itli direni! biçimlerine ba!vuran tüm toplumsal gruplar hakkındaki 
tutumları geli!tirmek ve onaylamak ve bu grupların medyadaki temsilleri için de 
kullanılmaktadır. Van Dijk gazetecilerin haber üretimiyle ilgili bu noktaların reklam gibi di"er 
medya söylemleri için de geçerli oldu"unu belirtmektedir. Haber raporları gibi reklamlar da 
toplumsal iktidar yapılarını ve örne"in kadınlar ya da siyahlar hakkındaki 
basmakalıpla!tırılmı! temsilleri yeniden üretme e"ilimindedir (356-8). Ara!tırmacılar 
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reklamların biçeminin bile toplumsalla!maya katkıda bulundu"unu, erkek çocukların daha 
etkin tutumlar almaya yönlendirilirken, kız çocuklarının daha edilgin ve dura"an tutumlar 
üstlenilen rollerde resmedildiklerini belirtmi!lerdir (Fiske, 1996: 180). Kamusal tüketimi 
özendirmeye yönelik ikna edici söylem üretimi, !irketler ve reklam ajanslarının güçlerini 
birle!tirdi"i ve özellikle televizyon olmak üzere radyo ve sinemanın da finansal olarak 
beslendi"i bir alan olmaya devam etmektedir.  
 
Kellner (1991) reklamların sadece ürünleri de"il, aynı zamanda toplumsal de"erleri ve 
idealleri satmayı amaçladı"ını belirtir (aktaran Da"ta!, 2003: 91).  Alıcıların ya!anmı!lıkları, 
güdüleri, farklı beklentileriyle çe!itlenen ba"lamlar düzlemiyle ilgilenen göstergebilim, reklam 
metinlerindeki derin anlamı ortaya koymak için elveri!li bir alan yaratmaktadır. Bu nedenle 
reklam iletilerindeki içeri"in, yapının, deyi!bilimsel özelliklerin ve dilsel göstergelerin 
incelemesini yapmak için göstergebilime ba!vurmak kaçınılmaz olmaktadır (Küçükerdo"an, 
2009: 154). Göstergebilimin ilgi alanına giren, tarihi do"alla!tırma i!levi gören mitler ile 
metafor (e"retileme) ve metonimi (düzde"i!mece) gibi yananlam içeren benzetmelerin 
i!leyebilmesi için yaydıkları anlamların tarihsel ya da toplumsal de"il do"al oldu"unu 
vurgulamaları gerekmektedir. Bu noktada ideolojik oldukları belirginle!en mitler ve 
yananlamlı de"erler, arka plandaki cinsiyetçi ideolojiyi ortaya çıkarabilmek için birer i!levsel 
araç olmaktadır.  “#nsan kültürün her a!amasında, dünyadaki var olu!u hakkındaki en derin 
ve asli konuları, dininde ve dolayısıyla mitolojisinde dile getirmi!tir” (De Vries, 1961’den 
aktaran Neumann, 2005: 11). Modern Antropoloji, kendilerine e!lik eden ritüel davranı!larla 
birlikte, toplulu"un ba"larının sıkıla!masını sa"layan mitlerin basit birer öyküden daha fazla 
bir !ey oldu"unu göstermi!tir. Anlatanlar ve dinleyenler için mitler, anla!ılabilir oldu"u kadar 
ku!ku götürmeyen bir gerçeklik ta!ımaktadır (Waardenburg, 2009: 133). Bu anlamda 
mitlerde toplumsal rol modellere, cinsiyetlere ili!kin yer alan de"erlendirmeler, o miti üreten 
toplumun dünya görü!leriyle genel anlamda örtü!mektedir. Ataerkil sistemin kendisini dinsel, 
politik ve toplumsal alanda nasıl görünür kıldı"ına dair aktarımlar içeren mitlerde oldu"u gibi 
günümüz dizi film senaryoları, masallar ve reklâm metinlerinde de ço"unlukla erkek ba!rolde 
ve onun kazanımları ön plandadır.  
 
Ele!tirel söylem çözümlemesi ve göstergebilimsel tekniklerden yararlanılan çalı!mamızda, 
cinsiyet rollerinin bili!im teknolojileri reklamlarına ne !ekilde yansıdı"ının ortaya konması 
amaçlanmaktadır. Dünyanın en büyük ve en etkili aylık teknoloji dergisi oldu"u belirtilen ve 
bu nedenle örneklem olan seçilen T3, teknolojiyi, bir cihazın görünen yüzünden çok daha 
fazlasını, bir ya!am tarzını ifade etmesiyle tanımlamaktadır. Yayın hayatına 1996 yılında 
#ngiltere'de ba!layan T3 Her ay dünya üzerinde 850 binden fazla ki!i tarafından satın alındı"ı 
belirtilen T3'ün okur kitlesinin yüzde 96'sı erkek ve 25-39 ya! aralı"ındadır. Türkiye'de 
Medyalink Yayın Grubu çatısı altında yayınlanan T3, yayın hayatına Haziran 2010’da 
ba!lamı!, günümüze de"in en son $ubat 2012 tarihli 21. sayı basılmı!tır. 
 
4.1. 3T Dergisi ‘Akıllı Telefon’ Reklamlarının Çözümlenmesi  
 
T3 teknoloji Dergisi’nin 3. Sayısında akıllı telefonlar hakkında özel bir reklam dosyası 
hazırlanmı!, kapak ve içindekiler sayfası, 28-54 sayfaları arasındaki asıl bölümler ve sadece 
IPhone için ayrılan 19-24 arasındaki ve 26. sayfalar olmak üzere toplam 35 sayfada, 
piyasadaki belli ba!lı markalardaki akıllı telefon cihazlarının özellikleri, olumlu ve olumsuz 
taraflarına de"inilerek anlatılmı!tır. Seçilen bu reklam anlatıları çalı!mada, metinlerdeki 
makro ve mikro yapılar dikkate alınarak ba!lıklar, giri!, olay ve ki!ilerin sunulu!u, olayların 
ba"lamı ve arka planı, kaynaklar ve metin dili, tepki ba!lıkları altında incelenmi!tir.  
 
4.1.1. Ba!lıklar 
 
Reklam metinlerinde kullanılan ba!lıklarda genellikle okuyucu-alıcı için öncelikle bir sorun 
tanımlanmakta, bu !ekilde ürün hakkında bir ilgi yaratılmaktadır. Reklam metni “Akıllı 
Telefonlar Özel Dosyası: Kimi Seçeceksiniz?” ba!lı"ını kullanarak telefonlara ki!ilik 
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atfetmekte, parayla satın alınabilen bu teknolojik ürünler ile kadın modelleri 
özde!le!tirmektedir. Nesneler için kullanılan ‘hangisi’ yerine özellikle ‘kimi’ soru sözcü"ü 
kullanılmı!, cep telefonu seçmek ve birbirinden ayrıntılarda farklı oldu"u iması yapılan 
kadınlar arasında seçim yapmak tek ve aynı eyleme indirgenmi!tir. Piyasada bulunan belirli 
markaların reklamı yapılıyor olmasına kar!ın, “Akıllı Telefonlar Özel Dosyası” ba!lı"ı 
kullanılarak, ürünler hakkında kapsamlı ara!tırmalar yapılmı! ve sonuçlar tarafsız bir bakı! 
açısıyla sergileniyor izlenimi yaratılması amaçlanmı!tır.  
 
4.1.2. Giri! 
 
Derginin kapa"ında “IPhone 4 Yeniden Zirvede” spotu, konuya hem bir giri! yapmakta hem 
de ele alınan bu özel dosyanın sonucunu daha kapakta açık etmektedir. Havuzda bir su 
yata"ı i!levi gören cep telefonlarının üzerinde güne!lenen bikinili kadınların foto"raflarının alt 
ya da üst tarafında büyük puntolarla “Nokia’nın Symbian #!letim Sistemi Dünya Çapındaki 
Rakiplerinden Daha Fazla Cep Telefonunda Kullanılıyor”, “Android 2.1 telefonlar seksi ve 
güçlü olmalarının yanı sıra, IPhone’un ilk gerçek rakipleriydi, Froyo da aynısını yapabilecek 
mi?”, “#! Hayatından Kullanıcılar Arasındaki Popülerli"ine Ra"men Windows Mobile, Tehlikeli 
Bir Döngüye Girmi! Durumda”, “Apple Maçın Ba!lama Vuru!unu Gökyüzüne Gönderdi ve 
Ataklarına Sürekli Devam Etti, Ancak $imdi Ciddi Rekabetle Kar!ı Kar!ıya”, “Her An 
Ba"lantıda Olmak #steyenler #çin Tasarlanan Blackberry, Kompakt ve Dokunsal Kolaylıkta 
Son Nokta” giri!leri yapılmı!tır. Ürünler hakkında olumlu birer özelli"in sunumunun ardından, 
‘ancak’, ‘ra"men’le ba!layan olumsuz cümlelerle rekabetin kızı!tı"ı ve sonucun reklam metni 
okunmadan bilinemeyece"i izleniminin yaratıldı"ı bu giri!lerde, reklam metnindeki aktörler ve 
aktörler arasındaki ili!ki ortaya konmaktadır. 
 
4.1.3. Olay ve Ki!ilerin Sunulu!u 
 
Reklam anlatısında yer alan aktörler, satılmak istenen ürün ve ürünün potansiyel alıcı kitlesi 
olarak iki gruba ayrılmaktadır. Reklamı yapılan akıllı cep telefonlarının ve dolayısıyla 
kadınların alıcısı ‘erkek’ olarak konumlanmaktadır: 
 

1. Aktör: Akıllı Cep Telefonları: Kadınlar 
1.a. Nokia N 900 (Uzun saçlı sarı!ın: Claire) 
1.b. HTC HD Mini (Kızıl saçlı: Toni) 
1.c. Apple IPhone (Kumral: Michelle) 
1.d. HTC Desire (Esmer: Katya) 
1.e. Blackberry Bold 9700 (Kısa saçlı sarı!ın: Vera) 
2. Aktör: Telefon Alıcıları: Erkekler 
 

Ürünler tanıtılırken metaforik anlatım (e"retileme) kullanılmı!, telefon cihazlarının her biri bir 
kadınla özde!le!tirilmi!tir. #deal anlamları maddesel imgelerin üzerine yerle!tirmesi ve ideal 
anlamları imtiyazlandırması nedeniyle dikey ve hiyerar!ik nitelikteki metaforlar, anlamları fiili 
gerçekli"in üzerinde de"erlerle tanımladıkları için aynı zamanda ideolojiktirler (Ryan ve 
Kellner, 1997: 41). T3 Dergisi akıllı telefon reklamlarında kadınların nesnele!tirilerek telefon 
cihazlarının yerine geçmesi, teknolojik ürünlerin ideolojik olarak cinsiyetlendirilmi! temsilini 
açıkça ortaya koymaktadır.  
 
Bir cep markası telefonunu temsil eden ‘edilgen’ kadın, ‘seyredilen, bakılan, bakılası olan’ 
niteli"iyle erkek alıcıların be"enisine sunulmu! bir nesnedir. Psikanalizin simgeselin içindeki 
cinsellik (bir düzenleme olan) ve bir türlü kurulamayan cinsellik tarafları arasındaki ili!ki 
görülebildi"inde, kadın cinselli"ini tarif etmekte kullanılan terimler de köklü bir de"i!ikli"e 
u"rayacaktır. Simgesel düzen kavramı, kadın cinselli"inin onu üreten temsillerden ayrı 
dü!ünülemeyece"ini öne sürmektedir (Rose, 2010: 80). Kadın estetize ve ‘!uh’ görünümüyle 
kendi varlı"ını anlamlı kılacak ‘etken’ bir erke"in sahipli"ine gereksinim duymaktadır. Çünkü 
bir cep telefonu (her ne kadar ‘akıllı’ olsa da), ‘on’ tu!una basmaksızın i!levsel görevlerini 
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kendili!inden yerine getiremeyecektir. Ancak bu cep telefonu satın alındıktan sonra, 
reklamda vaat edildi!i gibi, sahibini kullanım kolaylı!ı, "ıklı!ı, kompaktlı!ı, kıvrımları, 
‘seksapeli’ gibi nitelikleriyle mutlu kılma yükümlülü!ünü yerine getirmek zorundadır. Reklam 
metninde telefon cihazlarını tanımlamak için sıklıkla, toplumsal-kültürel alanlarda kadınları 
tanımlamak için kullanılan sıfatlar, benzetmeler ve davranı" özelliklerinden yararlanılmı"tır. 
“(IPhone 4) bu kez önceki IPhone’ların kıvrımları yerine, daha sert hatlar ve endüstriyel bir 
seksapel ile geliyor”, “Sinyal alamama sorunu IPhone 4’ün muhte!em görünü!lü bir teknoloji 
ürünü oldu!u gerçe!ini de!i"tirmiyor”, “IPhone 4 hemen herkesin sahip olmak istedi"i bir 
telefon”, “IPhone 3GS ya"ına ra!men hala göz alıcı”, “IPhone 3GS kendisine dinazor 
muamelesi yapılmasını hak etmiyor, hala akıl çelen bir kullanım kolaylı!ı kompakt ve !ık 
tasarım sunuyor (sayı 3: 46) gibi tümcelerde bunların örnekleri bulunmaktadır. Anlatıdaki 
temel bazı kar"ıtlıklar a"a!ıda gösterilmektedir. 
 

ürün alıcı 
sunulan satın alan 
kadın erkek 
edilgin  etken 

hitap eden hitap edilen 
seyredilen seyreden 

nesne özne 
 
3T Dergisi’ndeki akıllı cep telefonu reklamlarının hedef kitlesinin erkek alıcılar oldu!u 
reklamın içeri!inden anla"ıldı!ı kadar, derginin genel yayın politikasından da 
çıkarsanabilmektedir. Okur profilinin yüzde 96’sını erkeklerin olu"turdu!u iddiasındaki bu 
derginin "u ana kadar yayınlanan 21 sayısının tamamının kapa!ını mini etekli, mayolu ve iç 
çama"ırlı güzel kadınlar süslemektedir. Yine derginin A!ustos 2010 tarihli 3. sayısı içinde 
“Modern Erke!in Teknolojik Görgü Kuralları Rehberi” (s. 65) ba"lı!ı altında, erke!e hitaben 
twitter, facebook, akıllı telefon vb. ürün ve uygulamaları kullanırken yapılması ve 
yapılmaması gereken davranı"ların tek tek sıralanması, teknoloji kullanıcısının erkek oldu!u 
mitini bir kez daha yeniden üretmektedir. 
 
4.1.4. Olayların Ba!lamı ve Arka Planı 
 
Reklam anlatısında cep telefonları (kadınlar), erkek alıcıya hitap eden seyirlik nesnelerdir. 
Kendilerini be!endirmek için farklı giysiler giyinip farklı mekanlarda poz vermektedirler. Ayrı 
foto!raflarda IPhone modeli Michelle ye"il bikinisiyle havuzdaki bir su yata!ı konumundaki 
IPhone üzerinde, Claire sarı bikinisiyle Nokia N900, Toni türkuaz bikinisiyle HTC HD Mini, 
Katya mor bikiniyle HTC Desire ve Vera ise gri tonlarındaki bikinisiyle Blackberry Bold 9700 
üzerinde güne"lenmektedir. Her bir sayfada havuzda güne"lenen bu kadın/cep telefonu 
foto!raflarının yan sayfalarında ürün hakkında bilgiler verilmekte, ürünler önceden 
belirlenmi" bazı kategorilere göre de!erlendirilmektedir.  
 
Dergi kapa!ında yer alan ve telefon markalarını temsil eden kadınların hepsi güzel ve 
çekicidir. Onları birbirinden farklı kılan ayrıntılardır. Ama yine de bir tanesi (I Phone) ön plana 
çıkarılmı"tır. Dolayısıyla IPhone’u temsil eden modelin foto!raftaki yeri merkezdedir. Bu 
model di!erlerine göre daha uzun boyludur, biçimi di!erlerine benzer oldu!u halde beyaz 
olarak seçilen ayakkabısı di!erlerinden daha dikkat çekicidir, mayosu di!erlerinden tek parça 
olu"u ve rengiyle ayrılır. IPhone modelinin merkezde ve kameraya tüm vücudu ve yüzüyle 
dönük duru"u, dünya güzellik kraliçesinin tacını aldı!ında üzerinde ta"ıdı!ı gibi tek parça bir 
mayo giyiyor olu"u, öbür modellerin yönünün ona dönük ve görece daha profilden 
foto!raflanmaları ile adeta bir güzellik yarı"ması düzenlenmi" ve birincisi seçilmi" havası 
verilmektedir. Okuyucuda ürünlerin kapsamlı ve tarafsız bir "ekilde incelendi!i izlenimi 
uyandırmaya çalı"an “Akıllı Telefonlar Özel Dosyası”nda, bu incelemenin hangi ko"ullarda ve 
tam olarak kimler tarafından yapıldı!ı gibi arka plan bilgileri bulunmamaktadır. Sadece 
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“IPhone 4 Yeniden Zirvede: Komik Sinyal Sorunları Yeni IPhone’un Alabilece!inizi En "yi 
Telefon Oldu!u Gerçe!ini De!i#tirmiyor” ba#lı!ı ve “T3 "lk "nceleme” ibaresiyle ba#layan 20-
24 ve 26. sayfaların yazarı (kendisini tüm yakın çevresinin teknolojik ürün danı#manı olarak 
tanıtan) IPhone ve ona dair uygulamaları ayrıntısıyla ve övücü bir dille anlatmakta, ancak bu 
‘inceleme’nin sonunda ‘IPhone 4’e Dokunmak’ ba#lıklı ve yine aynı yazarın adını ta#ıyan ayrı 
ve küçük bir bölümde, yazının sahibinin yurtdı#ı gezisinde IPhone 4’ü çabucak tükendi!i için 
satın alamadı!ını ve T3 dergisinde yayınlanacak IPhone 4 inceleme yazması gerekti!i için 
kaldı!ı oteldeki birinin telefonunu ödünç alarak inceledi!ini, ve ‘kısa süreli birlikteli!inde 
hemen herkesin sahip olmak istedi!i bir telefon’ oldu!unu yazmaktadır. Bu küçük yazının 
ayrıca kaleme alınması, IPhone 4’e dair bilgilerin de aynı ki#i tarafından yazıldı!ı ve 
incelemenin kısa süreli ödünç alınan bir telefon üzerinden yapıldı!ı bilgisinin gözden 
kaçırılmasına neden olmaktadır.  
 
4.1.5. Kaynaklar 
 
T3 Dergisi hazırladı!ı özel reklam dosyasında, her bir telefonu tanıttıktan ve 
de!erlendirdikten sonra teknoloji ve bili#im alanında bir otorite olarak yorumlarda 
bulunmakta, metin içine yaydı!ı yorumları ise, ürünler hakkındaki “ona rakip görülüyor”, “bazı 
özellikleri be!enilmiyor” türünden geni# zaman kipinde ve kayna!ın tam olarak belirtilmedi!i 
ifadelerle gizlemeye çalı#maktadır. 
 
4.1.6. Metin Dili  
 
Anlatıda seçilen sözcükler ve hangi aktörlerin me#rula#tırılaca!ı konusu, reklamın 
okuyucu/alıcıyı ürünü satın almaya ikna edebilmesinde önem ta#ımaktadır. Reklam metni 
sergilenen ürünlerin satın alınması için bazı nedenler öne sürmektedir: “$u anda teknolojiyle 
ilgili en önemli kararı vermeniz gerekiyor” tümcesinde akıllı cep telefonlarının teknolojiyi takip 
etmenin birincil araçları oldu!u vurgulanmakta, bu vurgu teknolojinin gelece!i #ekillendirdi!i 
ideolojik söylemiyle uyu#maktadır. Sözü edilen ürünlerden birine sahip olunmazsa gelecekle 
ko#ut yürümekten kopulaca!ı izlenimi yaratılmaktadır.  
 
Liberal ekonomik politik bakı# açısına göre “bili#im toplumu”, içinde bulundu!umuz ya da 
yakın gelecekte ula#aca!ımız toplum hedefinin bu teknoloji temelinde yükselmesini ifade 
etmektedir (Göker, 2003: 16). Bili#im toplumunun mitle#tirilmesi, bili#im teknolojilerine eri#im 
sorununu ortadan kaldırmamakta, dolayısıyla kar#ımıza bilgi zenginleri ve bilgi 
yoksulları/yoksunlarından olu#an iki kutuplu-sınıflı toplum olgusu çıkmaktadır. Bili#im 
teknolojilerinin toplumu ve toplumsal ili#kileri dönü#türücü/geli#tirici gücü mitle#tirilirken, 
toplumsal e#itsizli!i üreten pratiklerden söz edilmemekte, “sayısal uçurum” (digital divide) 
olarak isimlendirilen bu durum, gelecek toplumlarının en büyük sorunlarından biri olarak 
algılanmaktadır (Binark: 2003’ten aktaran Göker: 14). 
 
“IPhone’dan beri akıllı telefonlar artık sadece i# hayatında kullanılmamakta, bilgilendiren, 
e!lendiren ve ileti#imde kalmamızı sa!layan küçük bilgisayarlar haline geldi” tümcesi akıllı 
telefona sahip olmanın artık ileti#im sa!lamak için kaçınılmaz oldu!u ileri sürülmekte; 
“Seçti!iniz akıllı telefon sizin hakkınızda çok #ey anlatıyor” ifadesi ise bu cihazların bir statü 
göstergesi oldu!u vurgulanmaktadır. Söz konusu ürünleri almak için gösterilen di!er bir 
neden ise onlarla “ailenizle geçirdi!inizden daha fazla zaman geçiriyor” olmanızdır. 
 
4.1.7. Tepki 
 
Okuyucu-alıcı (her reklam anlatısında oldu!u gibi) adıgeçen ürünlerden (telefonlardan) birini 
seçip satın alma yönünde bir tepki vermeye güdülenmektedir.  
 
5. SONUÇ 
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!nternet üzerinden de okuyucularına ula"abilen T3 teknoloji dergisi, inceledi#imiz “Akıllı 
Telefon” reklamları ve tüm sayılarının kadın cinselli#i üzerine kurulan kapak tasarımları ile 
genel reklam profili ve hitabet dili açısından teknolojiye cinsiyetçi bir bakı" açısıyla 
yakla"makta; kadınları edilgen nesne, dolayısıyla ikincil konuma yerle"tirirken erkekleri ise 
teknoloji ürünlerinin alıcıları olarak konumlamaktadır. Yeni ileti"im teknolojilerinin kadınların 
pratiklerini ve ihtiyaçlarını göz önüne almayıp tüm endüstrinin erkek kitleye seslenmesi, 
kadınların teknolojiye uzak oldukları dü"üncesini daha da çok pekistirmektedir.   
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ABSTRACT 
The media, which offers limitless possibilities, represents the interlocking cultural environment of our 
day; television series, advertisements, competitions, virtual platforms present at the same time all 
around the world and the loneliness created by these environments underline the value of digital 
mediums. Television has a huge role as a digital advertising mean; as a medium that calls out to the 
five senses, it has an effective role as a medium. Furthermore, because television can reach out to 
more than one person in the same environment at the same time, it also serves as a cultural forger. 
Individuals living away from their homelands use television in order to keep their ties with their home 
countries. There are specific advertisements targeted at these migratory cultures; these 
advertisements keep communities together as they are equipped with visual indicators that uphold 
traditional customs and values. Thus institutions uphold their missions, visions and ideolojies through 
the advertisement or the name of the brand advertised. In our study, we will be looking at the visual 
reflection of brand advertisements directed at people living away from their home countries and how 
institutions impose their ideolojies visually. Using Marshall McLuhan’s “the medium is the message” 
statement, cultural indicators used to convey the ideological messages will be determined. In this 
study, a survey was conducted with Turkish immigrants living in Holland; through this survey, their 
cultural ideology was determined. In the advertisement chosen, the links between the ideological 
approach of the brand name and the ideological approach of the immigrants was evaluated and 
analyzed.  
 
Keywords: Digital Media, Migration, Cultural Sphere, Visual !ndicator, Brand 
 
1. G!R!" 
   
Sosyal bir varlık olarak insanın ilkil ihtiyaçlarının dı!ında ait oldu"u toplumda, bir rol elde 
edebillmesi onu ayakta tutan psikolojik tatminlerin ba!ında gelmektedir. Bireyler do"dukları 
andan itibaren kendilerini; ailelerince ve onlarında bir önceki nesillerden edindikleri 
olu!turulmu! belirli bir düzenin içerisinde bulurlar. Ancak bu rollerden bulundukları 
co"rafyadan bir neden çerçevesinde kopmaları onlara farklı toplumlarla fiziksel bir mekansal 
birliktelik sunabilir. Bu fiziki mekan de"i!imi günümüzde göçle mümkündür.  
 
Çalı!mamız; fiziki mekan deneyimleriyle, toplulukların rollerinin de"i!im gösterip 
göstermedi"ini, dijital kültürel bir ortam olan televizyonun bu rollerin benimsenmesindeki 
rolünü ve bireylerin kültürel sosyal de"erlerini korunması ba"lamında, yeni co"rafyalarında 
ne gibi bir davranı! gösterdikleri ve dijital bir ortam olan televizyonun Marchal Mc Luhan’ın 
‘Araç Mesajdır’ önermesiyle olan ilikisini açımlamaya özen göstermektedir.  
   
2. DIJITAL MEDYUM VE TELEVIZYONUN DIJITAL MEDYUMDAKI YERI 
 
Yeni medya olarak nitelendirilen araçlar; televizyon, ileti!im uyduları, internet, sayısal a"lar, 
multimedya, kitle ileti!im araçlarına eklemlenen teknolojik özellikler aracılı"ıyla 
dijitalle!mi!lerdir. Dolayısıyla da bir birleriyle olan etkile!imleriyle, farklı dijital ortamlarda 
çe!itli biçimlerde kompozisyonlar olu!turmu!lardır. Yeni dijial olu!umlar birden fazla duyuya 
seslenmesi bakımından ve teknolojik geli!imde, dünya ile e!zamanlı payla!ımlarıyla 
bireylerce daha cazip olarak nitelendirilmektedir. Özellikle yeni medyanın bireye kontrol 
yetene"i verdi"i ve iki yönlülü"ü dikkat çekmektedir [1]. 
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Küreselle!meyle birlikte geli!mekte olan ülkelere verilen ticari anlamdaki önem, bu ülkelerin 
farklı ve güçlü kültürel de"erlerinin farkına varılmasıyla, küreselle!menin ticari kazanç ve 
zenginle!me idealini amaç edinen geli!mi! ülkelerin a!ması gereken engellerin ba!ında 
gelmektedir. Saptanılan dezavantajları avantaja çevirmek, ticari potansiyelden yararlanmak 
isteyen geli!mi! ülkeler, ticari evliliklerle önemli adımlar atmı!lardır. Bunların ba!ında reklam 
ajanslarıyla yapılan birle!meler dikkat çekmektedir.  
 
Özellikle ileti!im a"larından televizyon, sinema ve kablolu sistemlerle, dünyada di"er 
ülkelerden ve farklı toplumların kültürlerinden haberdar olma fırsatı yakalayan toplumlar 
zamanla geli!mi! ülkelerin ticari avantajları nedeniyle, içten içe maruz kaldıkları küresel bir 
kültürel de"erler yuma"ınca sarmalanmı!lardır. Geli!mi!li"in ve geli!mekte olmanın do"al 
sonucu olan bu durumun sa"layıcısı olarak özellikle kitle ileti!im araçlarından televizyon, 
internet a" sisteminin yaygınla!masına kadar, gerek Avrupa ve Amerika film endüstrisi, 
ayrıca satın alınan mal ve hizmetlerin tanıtımı için reklam sektörünce kullanılan en önemli 
araçlar arasında yer almaktadır. Kültür akı!ının sa"layıcılarından olan ileti!im araçlarının 
yeni fırsatları cazip kılan albenisi ise yadsınamaz niteliktedir [2]. Dijital bir ileti!im sa"layıcı 
olarak televizyon, özellikle internet teknolojisinin Türkiye’ye giridi"i yılları göz önünde 
bulundurdu"umuzda kullanılırlık bakımından etkinli"i ortadadır. Bilindi"i üzere yeni dijital 
medyumlar, geni! kitlelere yönelik yayıncılı"ın yerine daha spesifik türde! gruplara göre 
yayıncılık geli!imini desteklemektedir. 
 
Kitap, dergi, gazete gibi geleneksel bilgi merkezlerinin yerini, internet arama motorları, veri 
tabanları, veri bankaları, tele-tex, audio-tex, cep telefonu, sabit telefon etkile!imli, kablolu 
televizyon vb. dijital medyumlar almı!tır. Geribeslenmenin mümkün oldu"u dijital medyum 
kitlelere ya da bireylere tek tek mesaj iletebilme özelli"iyle de geleneksel bilgi merkezlerine 
oranla ve geleneksel medyumu da kapsayarak alternatif olarak, geleneksel medyumu 
geli!tirmesi bakımından bir mediyum olmanın da dı!ına çıkarak, araç haline dönü!mektedir. 
Örne"in kitap okumak, internette gazete sayfalarını takip edebilmek, #pad vb. araçlar 
sayesinde günlük ya!ama adapte olmu!tur.  Bunun dı!ında dijital mediyumun mekanı oldu"u 
gibi zamanı da ki!iselle!tirerek bireye ya!amsal kolaylık sa"ladı"ı bir gerçektir [3]. Ayrıca 
dijital medyumda bilgi açık, hızlı, ço"ul, i!lenmi!tir. Geleneksel medyumda ise, kapalı, yava!, 
tekil, hamdır [4].  
 
Dijital yayınla yine özel kanallar spor, film, belgesel gibi örneklemlerle konuları ve ilgi alanları 
çerçevesinde reklam verenlerce medya de"erlendirmesi yapmaktadırlar. Bu çerçevede satın 
almaya yönlendirme bakımından reklamlar yeni medya aracılı"ıyla aynı anda dünyanın her 
yerine iletilmeleri ve hedef kitleye ula!maları bakımından büyük önem ta!ımaktadır. 
 
3. GÖÇ, KÜLTÜREL ALAN VE D!J!TAL MEDYUM TELEV!ZYON 
 
Djital medyumun avantajları ve teknolojinin insan ya!amındaki ileti!imsel etkinli"i bu denli 
tartı!ılırken özellikle kültürel ve toplumsal de"erlerin aktarımı, payla!ımı ve toplumlara arası 
ve toplumlar içi de"i!en konumu dijital medyumu kültür payla!ımının odak noktasında 
bulunan önemli bir aktarıcıya dönü!türmektedir. Dijital medyumun bir aktarıcı olarak 
toplumun hangi kesimine ne biçimde etki etti"i ve ‘araç mesajdır’ önermesini destekleyip 
desteklemedi"i ise çalı!mamızda incelenen konular arasında yer almaktadır. Kültürel olarak 
kendi öz co"rafyalarından kopmu! bireylerin bir dijital medyum olan televizyon ile olan 
ba"ları ve özellikle onlara yönelik reklamlarda yer alan marka adlarının aktardı"ı mesajların, 
bireylerin, kültürel ideolojik konumlarının algılanma biçimlerinin de"erlendirildi"i 
çalı!mamızda kurumların ideolojik konumlarıyla bireylerin dijital medyumdaki okumalarının 
e!le!ip e!le!medi"i incelenmektedir.  
 
Özellikle kültürel farklılıkların göçle belirginle!ti"i bilinmektedir bu çerçevede Hollanda’da 
ya!ayan Türk göçmenler çalı!manın kapsamına  alınmı!tır. 
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Her ne kadar küreselle!meyle, ortak bir kültürün etrafında birle!tirilmeye ve tektiple!tirilmeye 
çalı!ılsa da, toplumlar, ya!adıkları co"rafyalarda kendi öz kültürleriyle ba! ba!adırlar. Ana 
topraklarından en önemli neden olarak ekonomik sebepler yüzünden koparak yeni fırsatlara 
[5] do"ru göç eden toplumlar, göç ettikleri bölgelerde ev sahibi topluluklarla hem bir arada 
ya!amanın gereklili"i olan sosyal normlar etrafında toplanırken hem de kendi öz kültürlerinin 
normlarıyla belirli yerle!im alanlarında kendi içlerine kapanık ya!amlarını sürdürmektedirler. 
Hollanda’nın ba!kenti Amsterdam örne"i incelendi"inde; yıllardır aldı"ı bir çok göç nedeniyle 
gerek inanç bakımından gerekse gelenek ve görenekleri bakımından çokça kültür kendine 
Amsterdam’da yer edinmeye çalı!maktadır. Dolayısıyla bir anlamda kar!ılıklı bir kültürel 
!oktan söz edilebilir [6]. 
 
Yakın tarih incelendi"inde Hollanda, 2009-2010 arası bir yıllık süreçte 10.000-14.000 
rakamları arasında göç almı!tır [7]. 2005 yılında toplam yabancı orijinli nüfus 3.122.717 den 
2010 yılına kadar artı! göstererek 3.359.603 rakamına ula!mı!tır [8]. Türk göçmen nüfus 
2005 yılında 358.846 iken 2010 yılında 383.957 ye çıkmı!tır. Hollanda’ya, Sudan, Fas, 
Sürinam, Endonezya ve Türkiye gibi ülkelerin dı!ında #spanya, #ngiltere, Polonya, Amerika 
Birle!ik Devletleri, Fransa, Almanya, Belçika, Avustralya, Afrika, #ran, Irak, Afganistan, Çin, 
Japonya, Portekiz, Somali, Yugoslavya gibi bir çok ülkeden göç olmu!tur [9]. Ancak özellikle 
Türkler, Faslılar ve eski sömürgesi olarak bilinen Sürinam halkı yo"un bir biçimde, 
Hollanda’da kendi ya!am alanlarını olu!turabilen topluluklar arasındadır. Hollanda hükümeti 
1964 yılında Türkiye ile göçmen antla!ması yapması asıl ve ilk büyük i!çi göçüne neden 
olmu!tur [10]. Ayrıca belirli dönemler için avrupada nüfus artı!ının büyük kısmı göçe 
ba"lanmaktadır [11].  
 
Göçler nedeniyle kültürel bakımdan ve kültürel koalisyonlarla [12] zenginle!en metropoller 
özellikle bu metropollerde ya!ayan ya da çalı!an bireyleri kendi kültürel alanlarını 
olu!turmaya ve korumaya itmektedir. Özellikle Hollanda’ya göç eden Türkler göz önüne 
alındı"ında; geleneklerin ve normların ev sahibi toplumun gelenek ve göreneklerinden 
tümüyle farklı oldu"u gözlenmektedir. Geli!mekte olan bir dünya ülkesinden neredeyse 
geli!imini tamamlamı! olan bir ülkeye göç eden birey içerisinde, iki kültürden ya da daha 
fazla kültürden meydana gelmi! alanlardan sıyrılmak ve kendi öz–güvenli hissetti"i kültürün 
sa"layıcıları ya da olu!turucularına e"ilim göstermektedir. Bun sa"layıcılar bireyin, kültürel 
alanıyla arasındaki araçlardır. Bu sa"layıcıların en ba!ında televizyon gelir. Televizyon, 
gazete, dergi gibi araçlardan kullanım bakımından ve görsel hareketlili"i barındırması 
nedeniyle ayrılan, tercih edilen bir araçtır. Birey gün içinde kurguladı"ı kültürel alandan; 
çalı!ması yani çalı!tı"ı alanın sahipli"indeki kültürel alanının dı!ında olması durumlarında, 
bir biçimde sıyrılmak durumunda ve ortak sosyal de"erler ve normlar hatta kurallar 
çerçevesinde toplumun bir parçası olmak durumunu gerçekle!tirirken, bo! zamanlarını ya da 
i! dı!ında ve benzeri nedenler dı!ında kalan zamanını kendi kültürel alanında kendi 
kültürünün güvenli ortamında geçirmektedir. Bu ortamın sa"layıcılarından birtanesi ise 
ileti!im ve haber alma, e"lenme, bilgilenme ihtiyacını giderdi"i  televizyondur. Televizyon 
yalnızca haber alma ihtiyacını de"il bireyin hem kendi öz co"rafyasını hem de bulundu"u 
co"rafyadaki kendi kültürel alanını yaratmı! yanda!larının birer kültürel doyum aracıdır. 
Televizyon bu noktada hem seçilmi! bir medyum olarak ortak mesajı kitlelere ula!tırır hem 
de bireyleri etrafında toplayan; öncelikle minimal sonrasında maksimal bir araç haline 
dönü!ür. Bir anlamda bireyin mabedidir [13]. 
 
Televizyon ayrıca reklam mecrası olarak da birçok dijital medyuma göre de daha avantajlı 
olabilir. Öncelikle Hollanda’da Türkiye’ye oranla daha sınırlı yazılı basın araçlarından söz 
edilirken televizyon daha güçlü bir araç olarak kar!ımıza çıkmaktadır. Televizyon bu nedenle 
reklam verenlerin, di"er medyumlara oranla hem algıya daha net biçimde seslenmeleri, kolay 
okunurlulu"u olması, kültürel bir payla!ım aracı olarak daha cazip olması bakımından tercih 
nedeni olmaktadır.  
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Kültürel farklılıkların meydana getirdi!i kültürel alanların vazgeçilmez sa!layıcılarından 
televizyon, reklam verenlerin de hedef kitlelere hem hizmet ve ürünlerini hem de ortak 
ideoloji ve kültürlerini aktarmada kullandıkları birer araç haline dönü"mü"tür. Reklam 
verenler hedef kitlelerine seslenirken kendi ideolojik kültürel kodlarını kullanmaktan da geri 
kalmazlar. Bunun en bilinen nedeni ise; bu kültürel kodların bireyin algısını, bilinçaltına 
seslenerek açmasına olanak tanımasıdır. Birey kültürel çe"itlilik arasında kültürel alanına 
sı!ınırken reklam veren gerek reklam jeneri!i, gerek reklamın görsel içeri!i, gerekse marka 
adlarına kadar bu kültürel alanına sı!ınan bireyi kulandı!ı kültürel kodlarla yakalar. Bireyi 
kültürel kod açımana bu denli yakla"tıran nedir; bir toplulu!un parçası olabilme, kültürel haz 
ve tatmin, yabancı kültürden uzakla"ma iste!i gibi psikolijik etmenlerdir.  Reklam verenin 
ideolojisi ile reklamı açımlayan, okuyan bireyin ideolojisinin e"le"me olasılı!ı ise özellikle göç 
etmi" toplumlarda daha büyüktür.  
 
Hollanda’da yayın yapan televizyon reklamları incelendi!inde, Hollanda kanalarında 
reklamlar; gerek kullanılan görseller gerek reklam müzikleri ve metinleri bakımından evrensel 
özellikler ta"ımaktadır. Örne!in Fransız marka araba reklamı yalnızca Hollandaca alt yazıyla 
verilebilmekte ya da Heineken bira reklamı ise bir çok kültürlere aynı anda 
seslenebilmektedir. Bunun en önemli nedeni bu markaların evrensel markalar olmasından 
kaynaklanmakla birlikte yine yerel markaların reklamlarının da evrensel normlar ta"ıdı!ı 
gözlenmektedir. Bununla birlikte Asya kültürlerinin güçlü gelenekleri, onların reklamlarının 
Avrupa kültüründen tercihen uzakla"masına da neden olmaktadır. Bunun yanı sıra, özellikle 
Almanya’da ya"ayan Türk kökenli bireylerin 60’lı yıllarda Almanya’ya göçmelerinin onlara bu 
zamana kadar sa!ladı!ı bir takım avantajlar  bulunmaktadır. Bunların en ba"ında is sahibi 
olabilme ve ticaret gelir. Avrupa Türk kanalı yayınlarındaki Türk markalarının ço!u neredeyse 
Almanya ba"ta olmak üzere Avrupa’da üretim yapmaktadır. Bu nedenle vizyonları ve 
ideolojileri tümüyle Türkiye dı"ında ya"ayan bireylerle örtü"mektedir. Reklam verenler ve 
reklam ajansları da bu farkındalıkla yola çıkarak, kültürel payla"ımın araçları olarak 
ideolojilerini, reklam nesnesi olarak kullanmaktadırlar.  
 
4. HOLLANDA’DA YA!AYAN TÜRK GÖÇMENLERE YÖNEL"K B"R ARA!TIRMA; 
D"J"TAL MEDYUM OLARAK AVRUPA TÜRKLER"NE YÖNEL"K, ÖZ YUFKA 
KURUMUNUN, HELAL"NOS MAKASININ TELEV"ZYON REKLAM SPOTUNUN 
"NCELENMES" 
 
4.1. Ara#tırmanın Amacı, Kapsamı Ve Sınırları 
 
Hollanda’da yayın yapan Türk kanallarında yer alan ve tarafımızca seçilmi" kurumun 
reklamında kullanılan ve kurumun ideolojisini yansıtan marka adının, ideolojik yakla"ımıyla 
göçmenlerin ideolojik yakla"ımlarının e"le"ip e"le"medi!i ara"tırmanın ana amacı 
konumundadır.  
 
Kurum stratejilerini ideolojileri do!rultusunda reklamlarına aktaran firmaların marka adlarının 
görsel yansımasının incelenece!i çalı"mamızda özellikle yurt dı"ında ya"ayan göçmenlere 
yönelik marka seçilmi", Marshall Mc Luhan’ın “Araç Mesajdır” saptaması üzerinden 
mesajların ideolojilerinin hangi kültürel göstergelerle ne biçimde aktarıldı!ı saptanmı"tır.  
 
Hollanda’da ya"ayan 100 birey ara"tırmaya dahil edilmi"tir. Ara"tırma’da Amsterdam 
metropol olarak  kültürel çe"itlili!in en yo!un oldu!u bölgedir. Bu nedenle ara"tırma bu 
bölgede ve Amsterdam belediyesine ba!lı bulunan yakın çevresinde yapılmı"tır. 
 
Amsterdam ve yakın çevresinde ya"ayan Türk göçmenlerin, kendileri için yayın yapan dijital 
medyumlardan biri olan televizyonda yayınlanan yine kendilerine yönelik reklamları 
algılamalarıyla ve belirli marka adıyla olan kurumsal ideolojik yansımaya olan bakı" açılarının 
saptanması do!rultusunda ara"tırmanın türünün tanımsal ara"tırma oldu!unu söylemek 
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mümkündür. Çünkü tanımsal ara!tırmada amaç bir ana kütlenin ya da bir fenomenin 
özelliklerinin di"er bir deyi!le ki!ilerin algı ve duygularına yönelik yani subjektif detaylar 
do"rultusunda, eldeki sorunsalı ve bu sorunsalla ilgili durumları, ba"ımlı ve ba"ımsız 
de"i!kenleri ve bu de"i!kenler arasındaki ili!kiler ile farklılıkların tanımlanmasıdır.  
 
4.2. Veri Toplama Yöntemi 
 
Ara!tırmada veri toplama yöntemi olarak, % 95 oranında yüzyüze anket ve %5 oranında 
internet ve e-posta aracılı"ıyla anket uygulaması seçilmi!tir. Kasım 2011-Aralık 2011 tarihleri 
arasında uygulanan anketler sonucunda veriler toplanarak de"erlendirilmi!tir. Anket dört 
bölümden olu!maktadır. Anketin giri! bölümünde bireylerin demografik özelliklerini 
saptamaya yönelik sorular bulunmaktadır. Ardından birinci bölümde ki!ilerin demografik 
özellikleriyle kaçıncı ku!ak göçmen oldu"u belirlenmeye çalı!ılmaktadır. #kinci bölümde 
ki!ilerin kültürel konumları belirlenmektedir. Üçüncü bölümde ise belirlenen reklamlar 
üzerinden bireylerin örnek reklamı göz önünde bulundurarak yanıtladıkları sorularla bu 
reklama kar!ı olan, tutumlarını ve algılarını ölçülmektedir. 
 
Ara!tırma anketinde seçilen örnekleme gösterilen reklam Hollanda yayın yapan Avrupa Türk 
kanallarından alınmı!tır. Reklamın dilsel iletileri ve görsel iletileri tümüyle  Türk kültürüne 
uygun dilsel ve görsel iletilerle geleneksel özelliktedir.  
 
Anket sorularında, çoktan seçmeli ve be!li likert ölçme tekni"i kullanılmı!tır. Toplam soru 
adeti 42 adettir. Ara!tırma öncesinde sahada da seçilen 10 ki!ilik toplulu"a ön test 
uygulanmı! ve ön test sonucunda anket soruları, yeterli ve amaca yönelik veriler elde edecek 
biçimde düzenlenmesi sa"lanmı!tır. 
 
4.3. Veri Analizinde Kullanılan !statistiksel Yöntemler 
 
Ara!tırmada kategorik, ba"ımlı ve ba"ımsız iki de"i!ken arasındaki ili!kiyi ara!tırmaya 
yönelik Ki kare korelasyon testleri, kategorik ve kategorik olmayan de"i!kenlerin aralarındaki 
farkların sınanmasına yönelik; ikili veriler için T testi, çoklu verili sınamalar için de One Way 
Anova testleri uygulanmı!tır.Veriler de"erlendirilirken frekans da"ılımlarından da 
yararlanılmı!tır. 
 
4.4. Ana Kitle, Örnek Kütle Seçimi ve Ara"tırmanın Güvenilirli#i 
 
Ara!tırma örnekleminin Hollanda’da kendilerine ait yayın organları bulunmaktadır. Bunların 
yanı sıra seçilen örneklem, özellikle kültürün ve sosyal de"erin en önemli birle!tirme noktası 
olan dini inançları bakımından ve kültürel bakımdan birbirleriyle örtü!mektedir. 
 
Ara!tırmanın ana evreni olarak; Hollanda’nın Amsterdam metropolünde ya!ayan Türkler 
alınmı!tır. Bu evrenden seçilen örneklemin 100 ki!idir ve Amsterdam’da ya!ayan Türkleri 
Kapsamakadır.  Ara!tırmada uygunluk  örneklemesi kullanılmı!tır. Ara!tırmada 15 ya! ve 
üzeri kadın ve erkek olmak üzere 100 ki!iye anket uygulanmı!tır. Örneklem seçiminde 
Hollanda sahasında, serbest meslek sahipleri, bir kuruma ba"lı çalı!anlar ve çalı!mayan 
kesim olmak üzere farklı kesimlerden alınan veriler de"erlendirmeye alınmı!tır.  Örneklem 
büyüklü"ü Krejcie ve Morgan’ın örneklem tablosundan yararlanılarak hazırlanmı!tır [14]. 
Ara!tırma soruları güvenilirlik testi Coronbach’ Alpha de"erleri göz önünde bulundurularak 
sınanmı!tır. Alfa sayısının 95.01 bulunmasıyla ara!tırmanın güvenirli"inin yüksek oldu"u 
sonucuna varılmı!tır. Çünkü de"eri 0.70 üzeri olan çalı!malar güvenilir kabul edilmektedir. 
 
4.5. Ara"tırmanın Bulguları ve Sonucu 
 
Ara!tırma katılımcılarının % 41’i kadın, % 59’u erkektir.  Yapılan inceleme göstermi!tir ki; 
katılımcıların %74’ü Türkiye do"umludur. Ya! da"ılımları ise 1962 ile 1994 arasında e!it 
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biçimde yayılım göstermektedir. Hollanda’ kalma sürelerine bakıldı!ında 1-5 yıl arası % 
34’ken %32’si 20 yıl ve üzeri olmak kaydıyla ya"amlarını Hollanda’da sürdürmektedirler. 
Katılımcıların %100’ü birinci ku"aktır. Katılımcıların % 55’i evlidir. % 42’si ilko!retim 
düzeyinde, %46’sı ise üniversite ve üzeri e!itimini tamamlamı"tır. % 71’i hem Hollandaca 
hem de Türkçe biliyor. Ancak %69’u özel ya"amında tercihen Türkçe ileti"im kuruyor. %42’si 
iste Hollandaca, % 22’si her iki dili birden Kullanıyor. Katılımcılar % 65 oranında Hollanda 
kültürüne ait toplantılara katılmıyor ancak %59’u da Türk kültürüne ait toplantılarda i" 
nedeniyle hazır bulunamadıklarını dile getirmi"tir. % 83’ü Türk televizyon kanalllarını izlerken, 
%65’i Türk gazete ve dergilerinin yine Avrupa yayınlarını takip ediyor. %98’i Türkiye’deki 
akrabalarıyla ileti"imi ço!unlukla telefon aracılı!ıyla  kuruyor. % 46’ si bu yayınlardaki 
reklamların tamamen Türkçe olmasını savunuyor. 
 
Ara"tırmamızda Türklere yönelik yayın yapan televizyon medyumunda yer alan reklamların 
ele alınması nedeniyle öncelikle ara"tırmaya katılan bireylerin kaçının bu medyumu takip 
etti!inin saptanması büyük önem ta"ımaktadır. Bunun yanı sıra e!itim durumlarının 
saptanması da yine göçmenlerin Hollanda’da hangi göçmen statüsünde olduklarını saptamak 
adına da önemlidir. Çalı"ma izniyle belirli süreli oturma izni sahibi Expat statüsü ya da 
tümüyle Hollanda kanunlarının Hollanda vatanda"larına sundu!u olanaklar ve kurallar 
çerçevesinde ya"amlarına devam eden di!er göçmen statüsü ise e!itim durumunu belirleyen 
statüler arasında büyük öneme sahiptir.  
 
Buna göre; ara"tırmaya katılan bireylerin e!itim durumuyla Türk televizyon kanallarının 
izlenmesi arasinda bir iliski bulunmaktadir. Ara"tırmaya göre e!itim durumları üç grupta 
toplanmı"tır. Birinci grup; e!itim almadım-ilkokul seviyesin yer alan bireyleri kapsamaktadır. 
#kinci grup ise; Ortaö!retim–lise, üçüncü grup kapsamında ise lisans ve üstü e!itim almı" 
bireyler bulunmaktadır. Bu duruma göre 1. grup 12 ki"idir ve % 100’ü Türk televizyon 
kanallarını izlerken 2. grupta 40 birey, 3. Grupta ise 31 birey Türk televizyonu seyretmektedir. 
Bu durumda e!itim düzeyi orta ve lise olan 42 bireyden 40’ı televziyon izlemektedir. E!itim 
düzeyi  birinci grupta yer alan bireyler ise 12 kisi olup tümü televizyon izlemektedir. Lisans ve 
üstü e!itim alan 46 bireyin 31’i televizyon izlerken 15’i izlememektedir, bu durumda e!itim 
düzeyi arttıkça bireylerin televizyon izleme alı"kanlıklarında da oransal bir azalma 
gözlenmektedir. Ancak en önemli bulgu katılımcılardan 100 ki"iden 83’ü Türk televizyon 
kanallarını izlemektedir.  
 
Ayrıca çalı"ma alanları analiz edildi!inde frekans tabloları göstermi"tir ki; Lisans ve üzeri 
e!itim almı" 46 bireyden 29’u kalifi i"lerde çalı"makta ve bu bireylerin 20’si 1-5 yıl arasında 
Hollanda’da ya"amlarını sürdürmektedir. Dolayısıyla bu bireyler Expat konumundadır. 
Yapılan ki kare testi sonucunda elde edilen veriler göstermi"tir ki; Hollanda’da Expat 
statüsünün dı"ında kalan göçmenlerin  Türk televizyon kanallarını izleme oranı Expatlara 
oranla daha yüksektir.  
 
Ara"tırma bulguları %95’I yüz yüze yapılan anket sonuçlarının isatatistiki de!erlendirmesiyle 
elde edilen bulgular olup, katılımcı profilinden anla"ılmaktadır ki; bireyler Türk kültürünün 
gelenek ve göreneklerine ba!lılıklarını kültürel alanlarında sürdürürken aynı zamanda 
ya"adıkları toplumun parçası olabilmek, o toplumda kendisine yüklenmi" olan sosyal rolünü 
gerçekleme adına [15] ortak sosyal de!erler  etrafında bulundukları co!rafyanın kural ve 
yasalarına sıkı sıkıya ba!lı olmakla birlikte kültürel anlamda bu co!rafyanın geleneklerinden; 
günlük ya"am rutinlerinden [16] uzak ya"amaktadırlar. Daha çok kendi kültürel 
topluluklarındaki di!er bireylerin ne yaptı!ı ve neleri tercih etti!ine önem vermektedirler [17]. 
Örne!in kendi kültürel alanlarında gerek alı"veri" gerekse, dini bayram ziyaretlerini 
aksatmazken ve Türkiye’deki akrabalarıyla ileti"imi eksiksiz sa!larken ortak kültürel alanda 
bir arada ya"amanın verdi!i gereklilikler dı"ında ev sahibi olarak nitelendirebilece!imiz 
Hollanda toplumunun geleneksel kutlamalarına; kraliçenin do!um, yeniyıl "enlikleri vb. 
Oldukça so!uk bakmaktadırlar.  
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Genellikle okul ça!ları dı"ında kalan ya" ölçe!indeki bireylerin kendi kültürel alanlarının 
gerçekledi!i bölgeler dı"ında bulunmadıkları bilinmektedir. Bu bölgelerde Türk 
marketlerinden alı" veri" yapabiliyor, Türk restorantlarında yemek yiyebiliyor, Türk filmleri 
izleyebiliyor ve böylelikle kültürel alanlarını somutluyorlar.  
 
Özellikle Hollanda’da kültürel alanda bireylerin bir aradalı!ın sa!layıcılarından biri olan dini 
inanç büyük öneme sahiptir. Hollanda’da yakın tarihe kadar bilindi!i üzere 142 adet camii 
oldu!u bilinmektedir. Roterdam ve Denventer Bölgeleri olarak ayrılan camiler; Noord 
Barabant, Limburg, Noord Hollan, Zuid Holland, Zeeland, Drenthe, Flevoland, friesland, 
Gelderland, Groningen, Utrecht, Overijssel bölgelerindedir [18].  
 
Din bir kültürün ortak payla"ım nesnesi olarak bazı kültürlerde di!er kültürlere oranla daha 
büyük önem ta"ımaktadır. Aile yapısı ve daha önceki toplumsal durum, küçük grupların 
davranı"ları, toplumun davranı"ları, tatil ve kutlamalar, toplumsal rol ve statüler, dil, beden 
dili, kültürel de!erlere etki eden spor çe"itleri, toplumdaki e!itim sistemleri, ilgi alanları, Espri 
anlayı"ları, politik yapı, gelenekler, kültürü etkileyen tarih, beslenme alı"kanlıkları, sosyal 
sınıf yapısı, etik ve ahlak anlayı"ı gibi kültürün olu"um nesnelerinden bazıları farklı 
kültürlerde farklı oransal de!erlere sahiptirler [19]. Tüm bunların yanı sıra kültürel bir 
payla"ım olan dinin de bazı durumlarda kültürel kar"ıla"maların oda!ında oldu!u 
gözlenmi"tir [20]. 
 
Bilindi!i üzere din, bireyleri aynı de!erler, korkular, bilinç etrafında toplamaktadır. Ancak 
özellikle ana vatanı dı"ında ya"ayan bireyler, biraradalı!ın vermi" oldu!u ve bir toplumun 
parçası olabilme iste!i do!rultusunda dini inanç ve payla"ımlar etrafında toplanmakta ve 
kültürel alanlarını bu ba!larla güçlendirmektedirler. Farklı inançlar ve de ev sahibi toplumdan 
tümüyle ayrılan kendi öz inançlarına daha da sıkı tutunmakta ve kurdukları kominitide bu 
inançlarını olabildi!ince ya"atmaktadırlar. Bu nedenle özellikle ara"tırmamamızda 
katılımcıların tamamının anne ve babası Türkiye do!umludur. Bu durumda bireylerin 
ailelerinden; din, dil, gelenekler gibi aktarımların eksiksiz geçti!i ve öz kültürel de!erlerin 
olabildi!ince korundu!u sonucunu vermektedir.  
 
Avrupa yayınlarında reklam veren kurumlar ise kurulu kültürel alanların sakinlerine onlardan 
biri olarak hizmet vermektedirler. Verilen hizmet; Marshall Mc Luhan’ın ‘Araç Mesajdır’ 
dü"üncesini gerçekler nitelikte Türklere yönelik olarak yayın yapan televizyon ve gazete-
dergilerde reklamlarla tanıtılmaktadır. Alt metinde; ‘Biz sizin için varız, Sizden biri olarak, size 
anlıyor ve size bildi!iniz tad ve hizmetleri sunmaktayız’,  ‘yalnız de!ilsiniz’, ‘Bizler aynı 
kültürün ve ideolojinin parçalarıyız’ okumalarını sunmaktadır. 
 
Bir kurumun itibarı, kurumsal kültürden kayna!ını alan imajlar, içlerinde kurum kimli!i 
bile"enlerini ve kültür bile"enlerini barındırmaktadır. Kültür bile"enleri yani semboller, 
ritüeller, ki"i/kahramanlar, de!erler de tıpkı kimlik bile"enleri (kurumsal ileti"im, kurumsal 
davranı", görsel göstergeler) gibi kurumun hedefleri do!rultusunda çizilen stratejilerine uygun 
yapılandırılmı" ileti"im stratejileri içerisindedirler [21]. 
 
Kurumlar stratejilerini belirlerken hem kendi ideolojilerini gerek reklam metinlerinde gerekse 
marka adlarında yansıtmaktadırlar. Bunlardan biri olan Öz Yufka Unlu Mamüllerinin Helalinos 
bu!day gevre!i markası çalı"mamız için seçilmi"tir.  
 
Öncelikle Helalinos adının bu!day gevre!ine ad olarak konulma amaç saptaması 
yapılmaktadır. Reklamı izleyen ve basılı halini gören katılımcılar marka adını kolaylıkla 
algılamaktadırlar. Algılanan marka adı bireylerde samimi, bilgi verici, tanıdık gibi kavramların 
ça!rı"masına yol açmaktadır. Bireyler detaylı ileti"im sonucunda Helalinos’un helal ürün 
oldu!unu okur okumaz ya da izler izlemez anladıklarını ve kendilerinde rahatlatıcı bir etki 
yarattı!ını bildirmi"lerdir. Kurumunun internet sitesinde; ‘Piyasada ilk olarak helal Gevrek, 
patlamı" ve balla tatlandırılmı" bu!dayı ÖZ Yufka kalite güvencesiyle sunuyoruz’ iletisini 
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görmekteyiz [22]. !lk helal bu"day gevre"i olma özelli"iyle  Helalinos, çocuklarınız güvenle 
sunaca"ınız bir besin olarak televizyon reklamlarıyla dikkat çekmektedir. Reklam spotunda 
Helalinos’un ‘% 100 helal, do"al ve sa"lıklı’ oldu"u reklamın kapanı#ında vurgulanırken aynı 
zamanda reklam süresince en az be# kez ürün ambalajı üzerindeki Helal ibaresi 
gösterilmektedir.  
 
Kurumun stratejisi burada ortak kültürel alanda ortak de"erler ve ideolojiler etrafında ortak 
ihtiyaçlar do"rultusunda hedef kitleyi açıkça marka adıyla anında, zaman kaybetmeden 
yakalamaktadır. Di"er kurumların daha önce yapmadı"ı, genellikle et ve et ürünlerinde önem 
verilen Helal olma degerini ilk kez bir bu"day gevregiyle birle#tirmi#tir. Markanın reklamında 
herhangi bir biçimde yerle#tirebilece"i Helal ibaresinin yerine onu direkt olarak marka adıyla 
yansıtması hedef kitleye gönderdi"i mesajında anında okunmasına ya da bir ba#ka deyi#le 
iletilmesine neden olmu#tur. Gözlenen haliyle reklam bir Avrupa Türk kanalında 
yayınlanmasıyla Luhan’ın, kullanılan aracın kendisinin mesaj olma özelli"i ta#ıdı"ı görü#ünü 
desteklemektedir. Mesaj gürültülerden arınmı# saf haliyle iletilmektedir. Bir Türk 
medyumunda ancak Avrupa Türklerine yönelik bir yayın olma özelli"inde, marka adı direkt 
olarak hedef kitlenin algısını uyarmaktadır. Bilinç altında anlamlandırma sürecinde birey, 
kendisine do"du"u andan itibaren kodlanmı# olan ve içinde bulundu"u toplumun bir elemanı 
olabilmesi adına benimsedi"i, önceki nesilden kendisine  aktarılan, özellikle de inançlarıyla 
e#le#en kültürel de"erleriyle, reklamda kullanılan kültürel göstergeleri e#le#tirmektedir. Tüm 
bu göstergeler tam da reklam verenin amaçladı"ı üzere bireyin bilinçaltını hedeflemekte ve 
reklamı kurumun genel ideolojik yapısından ödün vermeden ve ortak kültürel payla#ıma açık 
biçimde kodlamakta ve kod açımını da bireye gönül rahatlı"ıyla bırakmaktadır.  
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OLU"TURDU#U TUTUMLAR 
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ABSTRACT 
The consumption spaces that the person is in contact with the other people, is required the 
establishment of social structure on the basis of consumer relationships and the features that physical 
environment of social structure and spatial environment allow this type of relationships recently. From 
this point of view, the person who is in the consumption pattern, is communicated  with the 
shopwindow as a spatial arrangement psychologically and physically. The consumers receive different 
messages from shopwindow and have some attitudes about the store, brand and product. So they 
make decisions enter or not to enter the store. Working with this idea, the aims of this paper are to 
perceive what is happening and how attitudes are formed as a result of codes and the images which 
are taken from shopwindow. In this context the statistical- empirical method is used for examining the 
theoretical datas. For this purpose, applying the resulting data from face to face interviews with 
consumers, statistically analyzed and the results are thought to reveal. 
 
Keywords: Communication, Consumption, Shopwindow design, Consumer attitudes 
 

1. GENEL B!LG!LER 

!nsan do"du"u andan itibaren kendini bir ileti#im a"ı içinde bulmaktadır. Yakın çevresinden 
ba#layarak tüm dünyanın etkin ileti#im sistemi içine dahil olmaktadır. Hızlı bir geli#me 
gösteren ileti#im, insanlık tarihinin ba#larında el kol i#aretleri ve birkaç ses ile sa"lanırken,  
günümüzde konu#ma, yazma, basım, elektronik kitle ileti#imi ve sonunda uydular aracılı"ıyla 
varlı"ını devam ettirmektedir. Bu kadar etkili ve etkin olan ileti#imin birçok tanımı yapılmı#, 
kitlelere aktarılmaya çalı#ılmı#tır.  

!leti#imin sözlük tanımına bakılırsa, bir yerden, bir ki#iden, bir makineden bir ba#kasına 
herhangi bir ortamdan yararlanarak bilgi göndermedir. En geni# anlamda ise ileti#im, bir 
aklın bir ba#kasını etkiledi"i tüm i#lemleri ve insan davranı#larını içerir. Buradan ileti#imin iki 
yönlü bir süreç oldu"u ve bir varlıkla bir varlı"ın yada bir varlıkla bir nesnenin birbiriyle olan 
veri#-alı# durumu anla#ılmaktadır. Sözü edilen durumu olu#turmak içinse bir kayna$ın, 
iletinin, iletinin gönderilmesini sa"layacak bir kanalın, alıcının ve bir ya da daha fazla 
etkinin var olması gerekmektedir. !leti#imin gerektirdi"i bu be# ö"e ile amaç, iletmek isteneni 
kar#ıdakine amaçlanan biçimde iletebilmek, isteneni elde etmek ve beklenen tepkiyi 
uyandırmaktır. Tüm bu süreç, bir konum içinde zaman ve yer içinde gerçekle#mektedir.  

Günümüzde en çok içinde bulundu"umuz eylem ise tüketimdir. Tüketim, belirli bir 
ihtiyacımızı tatmin etmek için bir ürünü veya hizmeti edinme, sahiplenme, kullanma ya da yok 
etme olarak tanımlansa da, sadece nesnelerle de"il aynı zamanda dünyayla da etkin bir 
ileti#im kurma biçimi ve tüm kültürel sistemimizin üzerinde #ekillendi"i sistemli bir etkinlik 
olarak da tanımlanmaktadır. 

Tüketici için tüketim eylemi bir süreçtir. Bu süreç, satın alma veya satın almama ile 
sonuçlansa da insanın çevresiyle ileti#im kurmasını sa"lamaktadır. Bu anlamda satın alma 
sürecinin anla#ılması tüketici ile kurulan ileti#imin sa"lıklı olması ba"lamında önem 
ta#ımaktadır. 

Satın alma sürecinin ba#langıç noktası, tüketicinin, giderilmeyen ihtiyaçlarının farkına vardı"ı 
andır. Ardından tüketiciler, çe#itli kaynaklardan bilgi edinmektedirler. Edindikleri bu bilgileri 
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kullanarak kar!ısına çıkan çe!itli seçenekleri belirlemekte, bunları çe!itli karar kurallarına 
göre eleyerek bir marka ya da ürüne karar vermektedir. Bu son karar tüketiciyi ürünün satın 
alınmasına yönlendirmektedir (Karalar vd.,2006). 

Satın alma süreci tüketicinin nasıl satın aldı"ı sorusuna cevap getirmeye çalı!maktadır. Aynı 
zamanda tüketicinin neden satın aldı"ı sorusuyla da yakından ili!kilidir. Süreç, satın alma 
davranı!ını bir karar süreci olarak inceler (Tek ve Özgül,2005). 

#slamo"lu’na göre satın alma süreci, a!a"ıdaki gibi özetlenebilir (#slamo"lu,2003).  
 

Tablo 1. Tüketici satın alma süreci 
 

!
!
!
!
!
!

Bu süreç içinde en önemli nokta bilgi edinme a!amasıdır. Çünkü bu a!amada tüketici 
kendisine, de"erlendirece"i birçok alternatif yaratmaktadır. Oldukça çok olan alternatifleri 
elemek içinse farklı de"i!kenlerden etkilenmektedir. Bu de"i!kenlerin en önemlisi de insanı 
çevreden belli ölçüde ayıran ve görevselli"i olan bir bo!un olan mekandır. 

Bu noktada artık bir mekan kavramından söz edilebilir. Çünkü bu süreçte elde edilen tüm 
bilgiler, bir mekanın varlı"ından kaynaklanarak bu mekanın insanla arasında kurdu"u 
ileti!imle varolmaktadır. 

#nsanlar bir mekanda do"arlar ve ya!antıları boyunca çe!itli mekanlarda ya!arlar. 
Ya!adıkları bu mekanlarda di"er canlı varlıklarla, nesnelerle ve mekanın bütünüyle ileti!im 
halinde bulunmaktadırlar. Bu ba"lamda mekan, insan ile sürekli etki tepki halinde ve insan 
ya!antısı içinde etkin bir ileti!im ö"esi olmaktadır. Çünkü insansız dü!ünülemeyecek olan 
mekan, sosyal ili!kiler kuran ve toplumsal bir varlık olan insanın bu ili!kileri kurmasına zemin 
hazırlamasının yanında bireyin bireyle, toplumla, çevreyle olan ileti!imini de 
biçimlendirmektedir. 

Özellikle günümüzde insanın di"er insanlarla en fazla ileti!im halinde oldu"u tüketim 
mekanları, toplumsal yapının tüketim ili!kileri temelinde kurulmasını, toplumsal yapılanmanın 
fiziki çevresinin ve mekansal çevresinin bu tür ili!kilere imkan tanıyacak nitelikte olmasını 
gerektirir. Her!eyin tüketimle ili!kisinin kuruldu"u günümüzde mekanda bir tüketim nesnesi 
olmaktadır. Özellikle tüketim mekanlarının insan ile en çok ileti!im halinde olan, tüketici 
tarafından ilk önce görülen ve ilk dikkat çekeni vitrindir. Tüketim eylemindeki insan vitrinden 
etkilenmenin yanında ma"aza ve ürünlerle ilgili birçok bilgiyi de almaktadır. 

Tüketici, satın alma niyetinde olsun ya da olmasın, birçok sebeple vitrine bakarak ürün ile 
ilgili daha detaylı bilgi edinmek için ma"azaya girebilir. Aynı !ekilde tüketici, ma"aza 
vitrininde duyurulan bir promosyonun avantajlarını detaylarıyla ö"renmek için ma"azaya 
girebilir. Daha yaygın olarak, ma"azaya giri!, mü!terinin ma"aza vitrininde sergilenen ürüne 
yönelik sempatisi ile sonuçlanmaktadır. Di"er bir deyi!le, vitrin sergileme unsurları ma"azaya 
giri! için do"rudan özendirici olabilir. Bunun yanında tüketiciler bir ma"azaya vitrinde 
gösterilen bir ürünün ilgilerini çekmesi veya bu sayede o ma"azanın imajını sevmeleri 
nedeniyle de girebilirler (Arslan ve Bayçu,2006). 

#htiyacın Ortaya Çıkması Satın Almanın Sorun 
Olarak Tanımlanması Bilgi Edinme 

Alternatifleri 
De"erlendirme 

Seçme 
(Satın Alma) 

!
Satın Alma Sonrasını 

De"erlendirme 
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Bu durumu ileti!im ile ili!kilendirdi"imizde vitrin, tüketim eyleminin ba!ındaki potansiyel 
tüketicinin bir alıcı olarak, izleyerek veya okuyarak marka, ma"aza, ürün, fiyat vb kodlanmı! 
iletileri almasına bunun sonucunda ma"azaya girme, ma"azaya girmeme yada ürünle ilgili 
imaj olu!turma gibi etkileri vermesini sa"layan kaynaktır.  

Çalı!manın temelini olu!turan vitrin mekanı, ileti!im ö"eleri temelinde çözümlendi"inde bu 
ö"elere kar!ılık gelen mekansal çıktılar a!a"ıdaki gibi özetlenebilir. 

Tablo 2. #leti!im- vitrin mekanı ili!kisi 

 
#LET#$#M 

Ö%ELER#!
MEKANSAL 
ÇIKTI!

Kaynak 

!leti 

Alıcı 

Kanal  

Etki!

Vitrin 

Marka, ma"aza, ürün, fiyat vb. bilgiler 

Potansiyel tüketici 

#zleyerek, okuyarak 

Ma"azaya girme, ma"azaya girmeme ve ürünle ilgili imaj olu!ması!

Buradan kaynakla tüketicinin, vitrin ile kurdu"u ileti!imin sonucunda olu!turdu"u tutumlar, 
tüketim eyleminin gerçekle!mesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu amaçla olu!an bu 
tutumların mekansal, fiziksel ve psikolojik nedenlerini ara!tırarak, elde edilen verileri uygun 
!ekilde kullanmak tüketiciye ula!mada kolaylık sa"lamaktadır. 
 
2. YAPILAN ÇALI"MALAR 

#nsanlar toplum içerisinde ili!kileri ile varolurlar. Bu özelli"i nedeniyle de insanların 
dü!ünebilme, dü!ündü"ünü kar!ısındakine aktarabilme yetene"i toplumsal ya!amın temelini 
olu!turmaktadır. Dünya üzerindeki tüketicilerin büyük bir ço"unlu"u hizmette kalite, süratlilik, 
kolaylık, uygunluk gibi pekçok konuda gittikçe daha seçici, talepkar, bilgili, fiyat bilincine 
sahip ve güçlü duruma gelmektedir. Tüketicilerin kalbine, cüzdanına, akıllarına ula!manın tek 
yoluda ileti!imdir. #leti!im bu yönüyle insanların ortak tanım ve anlamlarda bulu!ma sürecidir. 
Tüketicilerle temas kurulan bütün noktaların aslında ileti!ime dayalı oldu"u 
unutulmamalıdır(Arslan ve Bayçu,2006). 

Buradan kaynakla “Bir ileti!im aracı olarak vitrin tasarımının tüketicide olu!turdu"u tutumlar” 
ba!lıklı bu bildiri kapsamında ele alınan konunun irdelenmesi amacıyla tüketim eylemi 
içindeki tüketicilere bir anket çalı!ması uygulanmı!tır. Yapılan anket çalı!masını olu!turan 
sorular satın alma sürecinin bilgi edinme a!amasındaki tüketicinin vitrin mekanı kar!ısında 
geli!tirdi"i tutumları ölçmektedir.  

Anket formunu olu!turan ilk bölümde bulunan demografik sorular hangi ya! grubunda, 
meslekte, cinsiyetteki tüketicilerin vitrin tasarımı ile ilgili tutumlarının nasıl olaca"ının 
belirlenmesi amaçlanmı!tır. Çünkü ileti alıcısının çe!itli özellikleri tutum de"i!iminde etkili 
olmaktadır. Anketin ikinci bölümünde ise deneklerin yargılara katılım düzeyini gösteren 18 
soruda tüketicilerin vitrin tasarımlarına kar!ı tutumları ölçülmek istenmi!tir.  

A!a"ıda grafik anlatımlar ve tablolarla ortaya konan veriler, anket sonucunda elde edilen 
bulgulardan olu!maktadır. 
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Anket Ka!ıdının Birinci Bölümünden Elde Edilen Bulgular  

• Ankete katılan tüketicilerin ya! gruplarına göre da"ılımı; 

 Frekans Yüzde Oranı % Grafik 
20’den küçük 
 
20- 30 
 
31- 40 
 
41- 50 
 
50’den büyük 

12 
 

78 
 

25 
 

31 
 

24 

7,1 
 

45,9 
 

14,7 
 

18,2 
 

14,1 

 Toplam 170 100,0 

• Ankete katılan tüketicilerin cinsiyetlerini göre da"ılımı; 

 Frekans Yüzde Oranı % Grafik 

Bay 
 
Bayan 
 
 
 
 
 

83 
 

87 
 

 
 
 
 

48,8 
 

51,2 
 
 
 
 
 

 Toplam 170 100,0 

• Ankete katılan tüketicilerin meslek gruplarına göre da"ılımı; 

 Frekans Yüzde Oranı % Grafik 

Serbest meslek 

Sanayi-tüccar 

Esnaf 

Memur 

Ev hanımı 

Ö"renci 

Emekli 

Di"er 

14 

3 

4 

28 

22 

30 

19 

50 

8,2 

1,8 

2,4 

16,5 

12,9 

17,6 

11,2 

29,4  
Toplam 170 100,0 

• Ankete katılan tüketicilerin ö"renim durumlarına göre da"ılımı; 

 Frekans Yüzde Oranı % Grafik 
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!lkokul 
 
Ortaokul 
 
Lise 
 
Üniversite 
 
Lisansüstü-Doktora 

5 
 

7 
 

40 
 

103 
 

15 

2,9 
 

4,1 
 

23,5 
 

60,6 
 

8,8 
 

Toplam 170 100,0 

Anket Ka!ıdının "kinci Bölümünden Elde Edilen Bulgular 

• Soru 1: “Alı"veri" merkezlerine vitrin bakma amacıyla gidiyor musunuz?” 

 Frekans Yüzde Oranı % Grafik 

Evet 
 
Hayır  
 
 
 
 

101 
 

69 
 
 
 
 

59,4 
 

40,6 
 
 
 
 

 Toplam 170 100,0 

 

• Soru 2: “Bir ma#azaya girme kararınızda vitrin tasarımı etkili oluyor mu?” 

 Frekans Yüzde Oranı % Grafik 
Evet 
 
Hayır  
 
 
 
 

134 
 

36 
 

 
 
 

78,8 
 

21,2  
 
 
 
 

 Toplam 170 100,0 

• Soru 3: “Vitrin tasarımının, ürün seçimi üzerinde etkili oldu#unu dü"ünüyor musunuz?” 

 Frekans Yüzde Oranı % Grafik 

Evet 
 
Hayır  
 
 
 
 

124 
 

46 
 
 
 
 

72,9 
 

27,1 
 
 
 
 

 Toplam 170 100,0 

• Soru 4: “Tüketiciyi ma#azaya çeken faktörlerden biri vitrinidir.” 
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 Frekans Yüzde Oranı % Grafik 
Kesinlikle katılmıyorum 
 
Katılmıyorum 
 
Kararsızım 
 
Katılıyorum 
 
Kesinlikle katılıyorum 

4 
 

16 
 

10 
 

94 
 

46 

2,4 
 

9,4 
 

5,9 
 

55,3 
 

27,1 
 Toplam 170 100,0 

• Soru 5: “Vitrinin göze çarpar nitelikte olması tüketiciyi etkiler.” 

 Frekans Yüzde Oranı % Grafik 
Kesinlikle katılmıyorum 
 
Katılmıyorum 
 
Kararsızım 
 
Katılıyorum 
 
Kesinlikle katılıyorum 

5 
 

10 
 

7 
 

97 
 

51 

2,9 
 

5,9 
 

4,1 
 

57,1 
 

30,0 

 Toplam 170 100,0 

 

• Soru 6: “Vitrinler tüketici için davet edici niteliktedir.” 

 Frekans Yüzde Oranı % Grafik 
Kesinlikle katılmıyorum 
 
Katılmıyorum 
 
Kararsızım 
 
Katılıyorum 
 
Kesinlikle katılıyorum 

5 
 

5 
 

14 
 

92 
 

54 

2,9 
 

2,9 
 

8,2 
 

54,1 
 

31,8 

 Toplam 170 100,0 

• Soru 7: “Tüketici için vitrinler ma!aza içine girmede istek uyandırır.” 

 Frekans Yüzde Oranı % Grafik 
Kesinlikle katılmıyorum 
 
Katılmıyorum 
 
Kararsızım 
 
Katılıyorum 
 
Kesinlikle katılıyorum 

6 
 

10 
 

20 
 

94 
 

40 

3,5 
 

5,9 
 

11,8 
 

55,3 
 

23,5 

 Toplam 170 100,0 
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• Soru 9: “Vitrin tasarımı, alı!veri! yapılan ma"azayı belirlemede etkilidir.” 

 Frekans Yüzde Oranı % Grafik 
Kesinlikle katılmıyorum 
 
Katılmıyorum 
 
Kararsızım 
 
Katılıyorum 
 
Kesinlikle katılıyorum 

7 
 

29 
 

29 
 

81 
 

24 

4,1 
 

17,1 
 

17,1 
 

47,6 
 

14,1 
 Toplam 170 100,0 

• Soru 10: “Vitrin tasarımları be"enilen bir ma"azaya daha sık gidilir.” 

 Frekans Yüzde Oranı % Grafik 
Kesinlikle katılmıyorum 
 
Katılmıyorum 
 
Kararsızım 
 
Katılıyorum 
 
Kesinlikle katılıyorum 

5 
 

33 
 

39 
 

64 
 

29 

2,9 
 

19,4 
 

22,9 
 

37,6 
 

17,1 
 Toplam 170 100,0 

• Soru 11: “Bir ma"azanın en önemli mekanı vitrinidir.” 

 Frekans Yüzde Oranı % Grafik 
Kesinlikle katılmıyorum 
 
Katılmıyorum 
 
Kararsızım 
 
Katılıyorum 
 
Kesinlikle katılıyorum 

20 
 

39 
 

32 
 

44 
 

35 

11,8 
 

22,9 
 

18,8 
 

25,9 
 

20,6 
 Toplam 170 100,0 

• Soru 12: “Vitrinde yansıtılan imaj, markanın yansıttı"ı imaja uygun olmalıdır.” 

 Frekans Yüzde Oranı % Grafik 
Kesinlikle katılmıyorum 
 
Katılmıyorum 
 
Kararsızım 
 
Katılıyorum 
 
Kesinlikle katılıyorum 

6 
 

8 
 

13 
 

74 
 

69 

3,5 
 

4,7 
 

7,6 
 

43,5 
 

40,6 
 Toplam 170 100,0 
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• Soru 13: “Dikkatin ürüne yönlendirildi!i vitrin tasarımları satın almayı arttırır.” 

 Frekans Yüzde Oranı % Grafik 
Kesinlikle katılmıyorum 
 
Katılmıyorum 
 
Kararsızım 
 
Katılıyorum 
 
Kesinlikle katılıyorum 

5 
 

11 
 

41 
 

82 
 

31 

2,9 
 

6,5 
 

24,1 
 

48,2 
 

18,2 
 Toplam 170 100,0 

• Soru 14: “Vitrin tasarımından alınan bilgiler, markayla ilgili fikirler edindirir.” 

 Frekans Yüzde Oranı % Grafik 
Kesinlikle katılmıyorum 
 
Katılmıyorum 
 
Kararsızım 
 
Katılıyorum 
 
Kesinlikle katılıyorum 

5 
 

16 
 

28 
 

89 
 

32 

2,9 
 

9,4 
 

16,5 
 

52,4 
 

18,8 
 Toplam 170 100,0 

• Soru 16: “Vitrin tasarımı, ma!aza karakteri ile uyumlu olmalıdır.” 

 Frekans Yüzde Oranı % Grafik 
Kesinlikle katılmıyorum 
 
Katılmıyorum 
 
Kararsızım 
 
Katılıyorum 
 
Kesinlikle katılıyorum 

7 
 

5 
 

18 
 

76 
 

64 

4,1 
 

2,9 
 

10,6 
 

44,7 
 

37,6 

 Toplam 170 100,0 

• Soru 17: “Vitrinde aydınlatma ürünlerin algılanmasında önemli bir unsurdur.” 

 Frekans Yüzde Oranı % Grafik 
Kesinlikle katılmıyorum 
 
Katılmıyorum 
 
Kararsızım 
 
Katılıyorum 
 
Kesinlikle katılıyorum 

7 
 

9 
 

9 
 

66 
 

79 

4,1 
 

5,3 
 

5,3 
 

38,8 
 

46,5 
 Toplam 170 100,0 
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• Soru 18: “Ürünlerin algılanması açısından vitrin boyutları önemli bir etkendir.” 

 Frekans Yüzde Oranı % Grafik 
Kesinlikle katılmıyorum 
 
Katılmıyorum 
 
Kararsızım 
 
Katılıyorum 
 
Kesinlikle katılıyorum 

6 
 

14 
 

27 
 

85 
 

38 

3,5 
 

8,2 
 

15,9 
 

50,0 
 

22,4 
 Toplam 170 100,0 

 

3. SONUÇ 

“Bir ileti!im aracı olarak vitrin tasarımının tüketicide olu!turdu"u tutumlar” ba!lıklı bu bildiri 
kapsamında, yapılan çalı!malar neticesinde elde edilen sonuçlar !u !ekilde sıralanabilir. 
Tüketici, tüketim mekanına sadece alı!veri! yapmak için de"il bir alı!veri! eylemi olan vitrin 
bakmak amacıyla da gitti"i görülmektedir. Böylece satın alma süreci içindeki bilgi edinme 
a!amasında tüketici vitrine bakarak bir de"erlendirme yapmaktadır. Nitekim tüketicilerin 
anket sorularının ilk üçüne verdikleri cevapların analizinde ortaya çıkan %59,4 %78,8 ve 
%72,9 oranlardan bu sonuca ula!ılmaktadır. Vitrinlerde önemli olan ürünü ön plana 
çıkararak, satın almayı arttırmak oldu"u için yapılacak olan tasarımları, ürünü destekler ve 
odak noktası olacak !ekilde organize etmek gerekir. Bu analiz çalı!masında da tüketicilerin 
“Vitrinin göze çarpar nitelikte olması tüketiciyi etkiler.” sorusuna % 57,1 ve “Dikkatin ürüne 
yönlendirildi"i vitrin tasarımları satın almayı arttırır” sorusuna % 48,2 gibi yüksek oranlarda 
“katılıyorum” !eklinde verdikleri cevaplardan bu sonuca ula!ılmaktadır. 

Tüketicinin tüketim eylemi içinde kısa bir zaman aralı"ında fark edebilece"i vitrinler; dikkat 
çekici, ilgi oda"ı ve anla!ılabilir !ekilde tasarlanmalıdır. Yapılan anket çalı!masında be!inci 
ve altıncı sorulara verilen cevaplar bu sonucu desteklemektedir. Tüketicinin ma"aza ve ürün 
seçiminde vitrin tasarımı etkili olmaktadır. Çalı!manın analizi sonucunda tüketicinin tüketim 
eylemini, sadece maddi boyutta de"il, estetik algılar çerçevesinden de de"erlendirdi"i 
anla!ılmaktadır. 

Sonuç olarak bu ve benzeri çalı!malar ile de"i!ti"ini gördü"ümüz tüketici tutumları, 
tasarımcıların vitrin mekanlarını yorumlayıp yeni tasarımlar yapmalarında yol gösterici 
olmaktadır. #nsan- mekan kavramı ba"lamında psikolojik, fiziksel, ekonomik vb birçok 
de"i!kenin etkili oldu"u mekan tasarımı konusu, de"i!en dünya sistemine, farklıla!an insan 
profillerine ba"lı olarak yeniden ve sistemli olarak farklıla!malıdır. Zamanın kısıtlı ve de"erli 
oldu"u günümüzde bunu en de"erli !ekilde kullanıldı"ı mekanların tasarımının önemi bir kez 
daha ortaya konulmaktadır. 
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  ABSTRACT 

The developments in information Technologies have given rise to the computer games which forms 
the new information technologies. Today, the computer games which have developed since 1960s 
have an important role in the daily life in order to manipulate the social life. In this sense, computer 
games are not only for fun. Besides, they reflect the gender ideology. In these circumstances, the 
social differences such as language, religion, race and sex occur in a reproduction process. Especially 
when this study is examined on the basis of sexuality, it will question how the gender is reproduced in 
computer games. In this manner, the games which will be used in this study, have been selected from 
the games produced in Turkey and all over the world, with the intentional sampling method; and 
examined within the framework of feminist doctrines. Furthermore it is observed that the determined 
sexual roles have been reproduced according to gender ideology. 
 
Keywords: Computer games, Gender, Information society 
 
1. G!R!"  
 
Günümüz bilgi ve enformasyon toplumunda bili!im teknolojilerinin giderek yaygınla!ması, 
bilgi ve enformasyonun öneminin artmasına, bilginin temel ve stratejik bir üretim faktörü 
olarak sisteme dahil edilmesine sebep olmu!tur. Bu dönü!ümü sa"layan bilginin niteli"inde 
meydana gelen de"i!imlerdir. Bell’e (1973) göre bu durum ürün ve süreçlerin büyük bir hızla 
de"i!ti"i, bilgi temelli ileti!im teknolojilerinin var oldu"u yeni bir toplumsal yapıdır. Bilgi ve 
enformasyon teknolojilerindeki bu geli!meler, günümüz tüketim toplumunun yeni bilgi 
teknolojilerini olu!turan bilgisayar oyunlarını ortaya çıkarmı!tır. 1960’lı yıllardan itibaren 
geli!me gösteren bilgisayar oyunları günümüzde kitleleri dönü!türmek, manipüle edebilmek 
amacıyla gündelik ya!amda çok büyük bir yer edinmektedir. Özellikle görsel anlatım, 
sembolik anlatım ve imgelerin bulundu"u bilgisayar oyunları, güçlü oyun endüstrisi ve pazar 
sınırları içerisinde iktidarı elinde bulunduranlarca kontrol edilmektedir. Bu sebeple bilgisayar 
oyunları, bir çok toplumsal, kültürel ve ideolojik dü!ünceyi içinde barındırmaktadır. 
 
Kitle ileti!im araçları bireylere bir takım bilgilerin ula!masında çok etkili araçlardır ve ö"renme 
üzerinde çok etkilidirler. (Gee,2003;Hash,2010). Bu anlamda kadınlık ve erkeklik algısının 
olu!masında son derece önemlidirler. Geleneksel medyada kadınlık tanımının ne oldu"u ve 
bu tanımın topluma nasıl iletildi"i üzerine yapılan pek çok ara!tırma, medyanın toplumda 
egemen olan cinsiyetçi kalıp yargılarını yeniden üretti"ini ortaya koymu!tur. Cinsiyetçilik, 
toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılı"ı ifade eder. Cinsiyete dayalı ayrımcılık kadın ve erke"in 
toplumsal cinsiyetine dayalı olarak geli!tirilen kalıp yargılarını içermekle birlikte, kadının 
ikincille!tirilmesini ortaya koymaktadır (Timisi,1997:24). Bunun temelinde ise ataerkil sistem 
ve toplumsal cinsiyet ideolojisi bulunmaktadır. Ataerkil sistem teknolojik geli!meler ile birlikte 
yeni ya!am formları içerisinde hayat bulmaktadır. Binark’ın da ifade etti"i gibi promosyonel 
kapitalizmin en önemli kültür endüstrilerinden biri olan etkile!im özelli"ine sahip yeni medya 
aracı bilgisayar oyunlarında, ataerkil sistem teknoloji dolayımlı kendini gerçekle!tirmekte ve 
yeniden üretilmektedir (2008:41). 
 
Bununla birlikte bilgisayar oyunlarında kadın ve erkek rolleri farklı temsil edilmektedir. 
Bilgisayar oyunlarında sunulan ö"eler, sunumlar, temsiller cinsiyetlendirilmi! bir alanı temsil 
eder. Bu alan erkek gücüyle ve erkek söylemleriyle özde!le!mi! bir teknolojinin parçasıdır. 
Örnek olarak “erkekler simüle edilmi! dünyayı kontrol etmenin yollarını arayan ana, aktif   
karakter, kadınlar ise kurtarılmayı bekleyen asistan rolündeki ikincil ve pasif karakter 
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konumundadırlar” (Bayraktutan Sütcü,2010:185). Genel olarak kadın ve erke!in teknoloji ile 
ili"kisi farklıdır. Kadın teknolojiden uzak, teknolojinin tüketicisi, teknolojinin içerisinde salt 
cinselli!i ve bedeni ile sunulurken, erkek bilim ve teknoloji ile özde"le"tirilen, teknoloji 
üreticisi, tasarlayıcısı olarak resmedilmi"tir. Bununla birlikte kadın ve erkek temsilleri var olan 
ideolojik yapıya uygun olarak bilgisayar oyunlarında yeniden üretilmektedir. 
 
Bu anlamda çalı"manın amacı, bilgisayar ve enformasyon teknolojisindeki geli"meler ile 
birlikte yeni araç olarak tanımlanan bilgisayar oyunlarında toplumsal cinsiyetin nasıl in"a 
edildi!ini sorgulamaktır. 
  
Bu amaçlar do!rultusunda a"a!ıdaki sorulara cevaplar aranacaktır. 

• Bilgisayar oyunlarında toplumsal cinsiyet nasıl sergilenip, betimlenir? 
• Bilgisayar oyunlarında kadınlı!ı ve erkekli!i tanımlayan görsel, dilsel/söylemsel 

imgeler nelerdir? 
• Bilgisayar oyunlarında kadınlar ve erkekler için idealize edilmi" imgeler nelerdir? 
• Bilgisayar oyunlarında beden ve cinsiyet ili"kisi nasıl in"a edilmi"tir? 
• Teknoloji cinsiyet ili"kisi nasıl olu"maktadır? 

 
Çalı"manın evreni bilgisayar oyunları olarak belirlenmi"tir. Çalı"mada kullanılacak oyunlar 
Türkiye’de ve Dünya’da geli"tirilen oyunlar arasından amaçlı örneklem yöntemiyle 
belirlenmi"tir. Amaçlı örneklem zengin bilgiye sahip oldu!u dü"ünülen durumların 
derinlemesine çalı"ılmasını sa!lamaktadır. Amaçlı örneklemde ara"tırmacı seçece!i 
konularda kendi yargısını kullanır ve ara"tırmanın amacına en uygun olanları örnekleme alır 
(Balcı,2005). Bu anlamda seçilen oyunlar, Lara Croft, Pusu, Evvel Zaman #çinde Nasrettin, 
Dragon Age Origins, Legend of Surf olmu"tur. Ara"tırmanın yönteminde farklı oyun türlerinde 
seçilen oyunlar, feminist kuramlar çerçevesinde incelenmi"tir. Feminist kuramlardan 
yararlanılmasının nedeni, feminizmin tarihsel gerçeklik içerisinde ataerkil sistem, toplumsal 
cinsiyet rolleri gibi temel konu ve yakla"ımları sorgulaması, siyasi, politik, ekonomik, cinsiyet, 
psikolojik gibi e"itsiz yapıları ortaya çıkarmasıdır. Bu anlamda farklı feminist yakla"ımlar 
geli"mi"tir. Bu feminist yakla"ımlar genel olarak, radikal, liberal, ekofeminizm, sosyalist ve 
postmodern feminizm olarak sınıflandırılabilir. Bu çalı"mada ise özellikle, radikal feminizm ve 
postmodern feminizm ele alınmı"tır. Radikal feminizm, kadının ikincille"tirilmesinin nedenini 
ataerkil sistem olarak görmektedir. Cinsler arasındaki heteroseksüel ili"kinin kadın bedenini 
nesnele"tirdi!ini ve bunun temelinde biyolojik farklılıkların bulundu!unu ifade etmektedir. 
Radikal feministler, pornografi, tecavüz ve kadın bedeninin ataerkil söylem ile medyada 
yeniden üretilmesine ve teknolojinin ataerkil kapitalizmin bir aracı olarak erkekler ile 
özde"le"tirilmesine kar"ı çıkmaktadır. Postmodern feminizm, cinsiyet rollerinin ö!renilme 
sürecinde dilin temel bir öneme sahip oldu!unu, kadın ve erke!e atfedilen de!erlerin dil 
düzeyinde peki"ti!ini, dilin ataerkil yansımalarının ya"andı!ını ifade etmektedir (Sallan, 
Gül:2003:132-136). Postmodern feministler toplumda alı"ılagelmi", kabullenilmi" erkek 
üstünlü!üne dayanan sistemin dilsel pratikler ile gelecek nesillere aktarıldı!ını ileri 
sürmektedirler.  
 
Bu çalı"mada 5 farklı oyun incelenmi"tir. Elde edilen bilgilere göre temalar olu"turularak bu 
do!rultuda derinlemesine analiz gerçekle"tirilmi"tir. Bu temalar; 

• Mekan-cinsiyet ili"kisi 
• Teknoloji-cinsiyet ili"kisi 
• Toplumsal cinsiyet rolleri 
• Görsel (dı" görünü", giyim, kıyafet, beden sunumu) analiz 
• Söylemsel/ dilsel analiz olarak belirlenmi"tir. 
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Tablo 1. Oyun Kategori Tablosu 
 
 

                                                   OYUNLAR 

                                                  Kategoriler 

 
 

Geleneksel/ 
Muhafazakar 

Geleneksel/ 
Modern 

Modern/ 
E!itlikçi 

Androjen 
Kimlik 

Postmodern/erotik 

Kadın 
 

 Evvel Zaman 
!çinde Nasrettin 

Tomb-
Raider: 
Underworld 

Lara-Croft Legend of Surf 
Dragon Age 
  

Erkek 
 

Pusu 
 

Evvel Zaman 
!çinde Nasrettin 

Tomb- 
Raider: 
Underworld 
 

 Dragon Age 

 
2. FARKLI OYUN TÜRLER"NDE TOPLUMSAL C"NS"YET"N KURGULANI#I 
 
Ara"tırma kapsamında yapılan derinlemesine oyun analizinde be" farklı oyun incelenmi"tir. 
Oyunlar feminist bakı" açısıyla de#erlendirilerek kategorilerine ayrılmı" ve oyun kategori 
tablosu olu"turulmu"tur. Bu kategoriler gelenekselci/muhafazakar, geleneksel/modern, 
modern/e"itlikçi, androjen kimlik, postfeminist/erotik "eklinde 5 kategori olarak belirlenmi"tir. 
Farklı oyun türlerine göre bilgisayar oyunlarında toplumsal cinsiyetin nasıl in"a edildi#i 
de#erlendirilmi"tir. 
 
2.1. Evvel Zaman "çinde Nasrettin 
 
Evvel Zaman !çinde Nasrettin oyunu T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı#ı tarafından ilk kez 
desteklenen iki boyutlu video olma özelli#ine sahip bir macera (adventure) oyunudur. Türk 
oyun geli"tiriciler tarafından geli"tirilen oyun bir ilki temsil etmekle birlikte Nasrettin Hoca 
hikayelerinin oyun aracılı#ıyla ö#renilmesini sa#lamak, Nasrettin Hoca’nın karakteri hakkında 
bilgi sunmak ve e#lence amaçlı olarak tasarlanmı"tır. Oyun verileri için öncelikli olarak 
derinlemesine analiz yapılmı"tır. Sonrasında oyun feminist kuramlar çerçevesince 
incelenmi"tir. 
 
Kadın ve erkek cinsiyetleri arasındaki farklılık insanlık tarihi boyunca süregelmi"tir. Biyolojik 
farklılıktan çok toplumsal cinsiyet farklılıkları kadın ve erkek arasındaki e"itsizliklerin odak 
noktasını olu"turmu"tur. Erkek ve kadın olma durumuna yüklenen anlamlar, ataerkil sistemin 
ve ideolojilerin ürünüdür. Bu süreçte erkeklerin gücü elinde bulundurması ve hemen hemen 
tüm alanlarda kadını hakimiyet altına alması kadınları ikincil konumda bırakmı"tır. Özellikle 
radikal feministler, kadını baskı altına alan ataerkilli#e ve erkek egemenli#ine kar"ı 
çıkmaktadırlar. Radikal feministler ataerkil sistem içerisinde, kamusal alanın erkek alanı 
olarak kabul edildi#ini, önemli sayılacak i"lerde erkeklerin faaliyet gösterdi#ini ve kadınların 
önemsiz olarak de#erlendirilen i"lerde faaliyet gösterdi#ini ifade etmektedirler. Bu anlamda, 
bu oyun içerisinde de var olan ataerkil sistem ve de#erler devam etmekte ve 
peki"tirilmektedir. 
                         

 
  Görsel 1. Nasrettin Oyunu              Görsel 2. Nasrettin Oyunu          Görsel 3. Nasrettin Oyunu 
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Görsel 1’de oyunun giri! bölümünde Temsil ve Muhte!em zaman yolculu"u yapmak için 
zaman makinesinin içine gireceklerdir. Leyla rolündeki kadın karakter onlar ile birlikte 
gitmemekte ve onlara zaman makinesine kadar e!lik etmektedir. 
Kadın karakter (Leyla): “Bütün hazırlıklarımızı tamamladık profesör, benden istedi"iniz ba!ka 
bir !ey var mı? 
Erkek karakter (Temsil): Te!ekkürler Leyla. Artık vakit geldi. Ba!arırsak hep birlikte tarihe 
geçece"iz. 
Erkek karakter (Muhte!em): Hazırım. Yani umarım hazırımdır. 
Kadın karakter (Leyla): Size yolculu"unuzda ba!arılar diliyorum. Görü!mek üzere. 
 
Burada “ba!arırsak hep birlikte tarihe geçece"iz” ifadesi “erkek” ile ili!kilendirilmi! ve aslında 
erke"in ba!arısı bunu hep birlikte kadınlar adına da yapmı! olaca"ı sonucunu çıkarmaktadır. 
Burada dilsel pratikler ile kadınların arka planda kaldı"ını ve bu durumun içselle!tirilmi! 
oldu"unu görmekteyiz. Görsel 1 ve Görsel 2’de görüldü"ü üzere kadın karakter, yardımcı, 
edilgen, ba"ımlı ve ikincil pozisyonda sergilenmektedir. Kadın karakter, erkek karakterlere 
istedikleri bir !ey olup olmadı"ını sormakta ve onlara ba!arılar dilemektedir. Erkek 
karakterler ise bilimsel çalı!malarını gerçekle!tiren, ana karakter konumundadırlar. 
Dolayısıyla oyunun ana hatlarının verildi"i ve çok önemli olan giri! bölümünde kadınlara 
atfedilen “yardımcı, ikincil ve bekleyen” gibi rol modelleri kar!ımıza çıkmaktadır. Kadın 
karakter, erkek egemen ideolojinin yansımasının bir sonucu olarak geri planda kalan ve 
bekleyen taraf olmu!tur. Bununla birlikte görüntüde kadın ve erkek için gözlük imgesi 
bulunmaktadır. Kadın gözlük imgesi (negatif), erkek gözlük imgesi (pozitif)tir. Kadın daha çok 
veri tabanı, bilgisayar a"ları gibi arka plan i!lerde faaliyet gösterirken, erkek dı!a dönük, 
yapılan i!in önemli olan kısmında birincil rollerdedir. Kadının ellerini kavu!turmu! olması da 
erke"e kar!ı saygılı ve itaatkar kadın imgesi olarak gözükmektedir. Bunun yanında genel 
olarak teknoloji ve kadın ili!kisi de"erlendirildi"inde kadın, geleneksel olarak teknolojiye 
‘yakın’ ve ‘yatkın’ görülmemekte, teknoloji ürünlerinin kullanıcısı/tüketicisi olmaktadır. 
(Göker,2003:7). Bu önyargı barındıran ataerkil toplumsal cinsiyet ideolojisi söylemleri 
ya!amımızın her alanında oldu"u gibi oyun içerisinde de kar!ımıza çıkmaktadır. Erkek 
karakterlerin teknolojiyi kullanan, teknik ve bilimsel olanı temsil eden, üreten ve bu üretimin 
sonucunda hayata geçiren, uygulayan ki!iler oldu"unu görmekteyiz. Görsel 3’de resmedildi"i 
gibi erkek teknolojiye yatkın ve teknolojiyi kullanan olarak cinsiyetçi bir bakı! açısıyla 
resmedilmektedir. 
          

 
   Görsel 4. Nasrettin Oyunu            Görsel 5. Nasrettin Oyunu   Görsel 6. Nasrettin Oyunu 
 
Görsel 4’de yalnızca erkek karakterlerin isimlerinin oldu"unu görmekteyiz. Erkek karakterler 
“Genciz, yetenekliyiz, mucidiz” söylemi ile teknik ve bilimsel olanın temsilini üstlenmi!lerdir ve 
“üstün erillik” olgusu ile cinsiyet ayrımcılı"ı bu anlamda daha belirgin hale gelmi!tir. Burada 
asıl anlatılmak istenen alt okuma; genciz, yetenekliyiz, mucidiz ve “erke"iz” söylemidir. Bu 
durum aynı zamanda ataerkil sistem içerisinde eril iktidarın me!rula!tı"ının ve yeni medya 
araçları ile eril iktidarın peki!tirildi"inin göstergesidir. Kadın karakterler ise ikincil planda, 
üretimin ve ba!arı öykülerinin arka planında, görünür olmaktan uzak olarak temsil 
edilmektedir. 
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Toplumsal cinsiyet rolleri, kadın ya da erkek olmayı biyolojik özellikler dı!ında toplumsal ve 
kültürel olarak yapılandırılmı! bir dizi roller ve beklentiler ile açıklamaktadır. Bunların yanında 
kadın ço"u kez cinsellik ve bedeni üzerinden tanımlanan bir nesne olarak algılanmaktadır. 
Görsel 5’de görüldü"ü üzere kasap dükkanının önünde bekleyen kadına sürekli güzel sözler 
söylemekte ve bunu tekrar etmektedir. Kasabın beden dili, kadına olan tavırları ve sözlü 
ifadeleri, kar!ısındaki kadın karakterin iste"i dı!ında oldu"u için bu durum cinsel taciz ve 
erke"in kadını cinsel obje olarak algılaması ile ili!kilendirilir. Bunun yanında farklı bir 
zamandan gelen di"er oyun karakteri (Temsil) de aynı !ekilde kadın karakteri gördükten 
sonra “Vuuuuvv” ve “Güzel Kız” söylemi ile kasabın bakı! açısıyla benzer özellikler 
göstermektedir. Görüldü"ü üzere kadın, pek çok yerde oldu"u gibi oyunun içerisinde de  
bedeni ve cinselli"i üzerinden algılanmaktadır. 
 
Görsel 6’da Temsil (erkek karakter), Otacı Ana’nın (kadın karakter) yanına gitmi!tir. Otacı 
Ana, geleneksel rollere uygun olarak resmedilmekle birlikte, vücudu hafif kambur, gözleri 
korkunç bir !ekilde gösterilmektedir. Bunun yanında ortada duran kazan ve çadırın yanında 
duran cadı süpürgesini andıran süpürge, Otacı Ana karakterini cadı ile özde!le!tirmi!tir. Bu 
anlayı! do"rultusunda anne ve e! olmayan, toplumsal rol ve beklentilerin dı!ında tavır 
takınan kadınlar, cadılar ve periler gibi dü!sel varlıklar olarak görülmü!lerdir (Sallan Gül: 
2011). Masallarda, evlenmek istemeyen, yalnız ya!ayan, ahlaki normlara uymayan “asi” 
kadınlar ya cadıdır, ya büyücü/kötü peri, ya da üvey annedir. Toplumun eril yapısını koruyan 
bu bilinçdı!ı anlatıların kahramanları, genellikle periler, cadılar, !eytanlardır. Genelde peri 
masalları, ya!lı kadınları kötü büyücü olarak sunan bir önyargı içerisindedir. Bunun yanında 
eski zamanlarda, orta ça"da, ataerkil dinler tarafından tehdit olarak görülen bir çok cadı 
yakılmı!tır ve fazla konu!mak cadı ile özde!le!tirilmi!tir. 
 
Bu anlamda Evvel Zaman #çinde Nasrettin oyunu geleneksel modern kategorisinde olup 
Parsons’ın ‘biyolojik ikililik kavramı ile açıklanabilir. Parsons’a göre bireyler toplumsal sistem 
içerisinde birbirleriyle ba"lantılı olarak tanımlanır. Sistem birbirine ba"lı parçalardan olu!ur ve 
her parçanın farklı i!levleri vardır. (Parsons,1993:88). Parsons’a göre kadın ve erkek ili!kide 
tamamlayıcıdır. Kadınların ve erkeklerin yapması gereken cinsiyete dayalı bir i! bölümü söz 
konusudur. Kadınlara ve erkeklere farklı roller ve sorumluluklar verilmi!tir. #ncelenen bu oyun 
örne"inde de kadınların ve erkeklerin yapması gerekenler !eklinde bir ayrıma gidilmi!tir. 
#ktidarı elinde bulunduran güç, erkekler olarak ya!amın tüm alanlarında resmedilmi! ve 
cinsiyet düzeni bu !ekilde yerle!tirilmi!tir (Connel,1995,1998). 
 
2.2. Tomb Raider- Underworld 
         

 
   
    Görsel 7.T.R Underworld          Görsel 8. T.R Underworld            Görsel 9. T.R. Underworld  
 
Tomb Raider el göz koordinasyonu ve tepki süresi gibi fiziksel zorlukları olan aksiyon türünde 
bir oyundur. Lara Croft karakteri geleneksel rollerden farklı olarak temsil edilmektedir. Bu 
gösterilen kadın karakter, rekabet edebilen, sava!çı, güçlü, azimli, akıllı ve cesurdur. Ona 
sunulan görevleri, bulmacaları meraklı ve büyük bir ustalıkla yerine getirmektedir. Ancak bu 
resmedili! ataerkil ideolojinin erkekleri tarafından idealize edilmi!tir. Erkek bakı! açısıyla 
yaratılan bir kadın temsilidir. Lara, oyunun içerisinde erkek kahramanlar gibi çok iyi silah 
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kullanabilen, motorsiklet, cip, jet ski gibi araçlar ile çok rahat hareket edebilen özelliklere 
sahiptir. Görsel 7’de Lara iki elinde silah olan, ustalıkla kar!ısındaki erkek karakteri 
savunmasız hale getirebilen olan resmedilmi!tir. Silah, tabanca gibi erkekle özde!le!tirilen 
araçlar, Lara karakteriyle kadının gücü ve yapabilirli"i ile bütünle!mi!tir. 
 
Lara Görsel 9’da güçlü, kuvvetli, sava!çı özelli"i vurgulanır !ekilde gösterilmektedir. Yolun 
di"er tarafına geçebilmek için elindeki a"ır kaya parçasını kaldırmaktadır. Ataerkil sistemdeki 
erkekle özde!le!tirilmi! özellikler ve i!ler burada Lara karakteriyle bize gösterilmektedir. 
Ancak bu gösterilen imgeler, erkek stereotipinin kadın karaktere uyarlanmasının bir 
sonucudur. Bu yaratılan imgeler yine erkekler tarafından yaratılmaktadır. Bu anlamda 
genellikle rekabet, sava!, güç, kuvvet gibi kavramlar erkek cinsiyetine atfedilen kavramlardır. 
Kadının erkeklere ait bu alanda yer bulabilmesi için Lara Croft gibi erkeksile!mesi 
gerekmektedir. Bunun yanında erkek bakı! açısıyla yaratılan bu model, haz veren, kı!kırtan 
bir obje olmak zorundadır ve bu bakı! açısıyla sunulmaktadır. Görsel 8’de Lara’nın iki 
baca"ında takılı gösterilen silah modeli, kadınların kullandı"ı, çorapları dizin altında veya 
üstünde tutmaya yarayan, jartiyer ile ça"rı!ım yapacak !ekilde gösterilmektedir. Lara’nın 
kıyafetleri, geçti"i bölüme göre ve alana göre de"i!mektedir. Ancak genel olarak, pantolon, 
bot gibi erkeksi kıyafetlerle birlikte, vücut hatları belirgin, dar kıyafetler ile de 
resmedilmektedir. Burada kadın karakterin hem kadınsı hem de erkeksi özelliklere sahip 
oldu"u görülmektedir. Bu durum Sandra Bem’in “androjenlik kavramı” ile açıklanabilir. Bem’ e 
göre androjenlik, geleneksel cinsiyet rollerinin dı!ında  hem erkeksi hem de kadınsı 
özelliklere sahip olup, tipik olarak erkeksi oldu"u dü!ünülen olumlu özelliklerle, tipik olarak 
kadınsı oldu"u dü!ünülen özellikleri birle!tiren bir ki!ilik tipidir (Bem,1985,1987).  
 
2.3. Pusu 
           

 
         Görsel 10. Pusu    Görsel 11. Pusu         Görsel 12. Pusu 
 
Pusu oyunu, Türkiye’de profesyonel anlamda geli!tirilen ilk yerli oyundur. Bu oyun,  cinsiyet 
ve mekan ili!kisini anlatan güzel bir örnektir. Oyun içerisinde erkekler, erkek ile 
özde!le!tirilen alanlar içerisinde temsil edilmektedirler. Bu alanlar kamusal alanlar olup, 
erkeksili"in ve erkek kültürünün bilgisayar oyunları içerisinde yeniden üretilmesine sebep 
olmaktadırlar. Bu anlamda erkeksilik iki anlam ta!ımaktadır. 
 

• Erkeklerle ve erkeklikle ba"da!tırılan toplumsal özellikler, güç, cesaret, kavga yetisi, 
!iddet kullanma ”hakkı’yla”, erkeksi olmayan ve olamayacak olanlar, yani kadınlar ve 
çocuklar üzerindeki egemenlikle ba"da!tırılan ayrıcalıklara sahip olma “hakkı” . 

• Erkek cinselli"inin sertle!en ve duhul eden biçimi (Bayraktutan Sütcü,2010:184). 
 

Günümüz toplumlarının pek ço"unda oldu"u gibi Türkiye’de de hakim erkeklik kli!esinin, 
sertlik, saldırganlık, !iddet, öfke ve en önemlisi uzla!mazlık oldu"u bilinir. (Atay,2004:11). 
Bununla birlikte genel olarak erkeklerin,  kamyon, silah ve kas gücüne dayalı, korkusuzca 
güçlerini kanıtlamak için sava!, atlama, dövü! gibi oyunları tercih etti"i bilinmektedir. Bu 
anlamda erkek iktidarının son a!aması ve !iddetin sembolü olan silahlar, yine erkek ile 
özde!le!tirilen mekanlar içerisinde kar!ımıza çıkmaktadır. Di"er gösterilen imgeler ise 
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kamyon ya da motorsiklet gibi büyük a!ır araçlardır. Bu imgelerin alt okumasında, gücün 
temsilini, mekanik olanın erkekle ili"kisini ve kamusal alanın erkek ile özde"le"mesini 
görmekteyiz.  
 
Geleneksel olarak erke!in kamusal alanlardaki hakimiyeti bir çok kültürde sadece erkeklere 
özgü vakit geçirme mekanlarının olu"masına neden olmu"tur. Bu mekanlar erkeklere 
erkekler arasında sosyalizasyon imkanı sunmaktadır (Polat,2008:147). Erkek çocukların 
oyunca!ı olarak dü"ünülen bilgisayar oyunlarında da bu imgelerin ve sembollerin sürekli 
kullanılması erkekli!i ve erke!e ait oldu!u dü"ünülen araçları, kendi (erkek) dünyasında 
yeniden üretmekte ve peki"tirmektedir. Bu "ekilde iktidarını kuvvetlendirecektir. #ktidar 
temelinde kurulan erkeklik aynı zamanda siyasal olguların devamını sa!lamak içinde 
olu"turulmu"tur. Bu iktidarını özel alan dı"ında, kendini kanıtlama, mücadele etme, sava"ma 
ve yönetme "eklinde göstermektedir. Oyunda özel alanın dı"ında, erkeklerin biyolojik 
özelliklerinden dolayı egemenlik alanı olarak kabul edilen sava" alanı, erkek mekanlarını 
olu"turmaktadır. Bu mekanlar erkekli!in olu"turuldu!u, yeniden üretildi!i ve korundu!u 
alanlar haline gelmi"tir. 
 
Görsel 11’de oyun içerisinde elde edilmi" bir görüntüdür. Oyuncu çatı"ma üzerine kurulu bir 
oyunda, rolü gere!i kar"ı tarafa "iddet uygulayarak onu etkisiz hale getirmeye çalı"maktadır. 
Buradaki gösterilen imgeler, silah, kan, kırmızı renk ve "iddettir. Renkler de bu anlamda çok 
önemli göstergelerden birisidir. Kırmızı renk, fiziksel ataklı!ı ve canlılı!ı da göstermektedir. 
Bu anlamda adrenalin isteyen, çatı"manın oldu!u bir oyunda kırmızı renk, kan ile 
özde"le"mektedir. Bu anlamdaki göstergeler, oyuncunun "iddete yönelik tepkiler vermesini 
ve bunu erkek ile özde"le"tirerek peki"tirmesine sebep olmaktadır. 
 
2.4. Legend of Surf  
 

                
   
 Görsel 13. Legend of Surf        Görsel 14. Legend of Surf             Görsel 15. Legend of Surf 
 
Güzellik ve erotizm birbirinden ayrılmaz ve ikisi de bedenle ili"kilidir. Güzel olmak, gündelik 
ya"antımız içerisinde tüketim pratikleri ile de!erlendirildi!inde artık bir gösterge olmaktadır. 
Günümüz tüketim kültürü içerisinde, bedenin güzelle"tirilmesi bir haz nesnesi olarak 
sunumunu da beraberinde getirmi"tir. Özellikle kadının kitlesel ileti"im araçlarında cinsel bir 
nesne olarak gösterimi promosyon imgeleri ile birlikte desteklenmektedir. Yeni medya 
araçlarından birisi olan bilgisayar oyunlarında da iç ve dı" güzelli!in birlikte sa!landı!ı “ideal 
kadın” örneklerine rastlanır. Sporcu imgeleri, erotik içeriklidir. “Bazı oyunlarda pornografiye 
varan imgelere rastlanılmaktadır”. (Batı,2010:121). Özellikle radikal feministler bu anlamda 
pornografiye, kadın bedeninin a"a!ılanma ve nesnele"tirilme süreçlerine ve bunun medyada 
ataerkil söylem ile üretilmesine kar"ı çıkmı"lardır.  
 
Bunların yanında oyun içerisinde kullanılan renkler de bir göstergedir. Sarı"ın olarak 
resmedilen kadın, seksi ve abartılı beden biçimi ile pornografik ve erotik olarak 
sunulmaktadır. Di!er kadın karakterlerden daha ön planda olmaktadır. Genel olarak 
baktı!ımızda da oyun görsellerinde sarı"ınlık ve açık tonlar vurgulanmı"tır. Kadınların seyirlik 
ve cinsel bir nesne görünümü de di!er bir belirteç olmaktadır. Aynı zamanda arkada sörf 
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tahtası ile gösterilen kadın, feti! nesnesi haline gelmi!tir. Görsel 15’de erkek karakter özne 
konumunda, kadınlar ise arka planda hizmet etmeyi bekleyen cariye misali nesnele!tirilmi!tir. 
 
2.5. Dragon Age Origins 
 
Dragon Age, bireyden ziyade grup ili!kileri ve etkile!imi ön planda olan bir fantezi rol yapma 
oyunudur. Bu oyunlardaki kadın, erkek ve yaratıklar genellikle gerçeküstü, ezoterik ve 
fantastik imgeler ile gösterilmektedir. Fantastik olan bu oyun türünde rekabet, tarihsel 
gerçeklikler, sınıflar, ya!am biçimi vb gerçe"in dı!ında göstergeler, semboller ile sanal 
gerçeklik içerisinde sunulmaktadır. Sanal gerçeklik, simülasyon ile benzer bir çerçeve 
içerisindedir. Ancak aralarında bir fark bulunmaktadır. Simülasyon, gerçek fiziksel mekana 
ba"lı olarak, gerçe"i referans alan yapay bir uzam meydana getirirken, sanal gerçeklik 
tamamen gerçek olandan kopuktur (Do"u,2006:148) Bu anlamıyla sanal gerçeklikler, 
gerçe"e alternatif sunmayan, gerçe"in dı!ında farklı biçimlerde kar!ımıza çıkmaktadır.  
  

            
      Görsel 15. Dragon Age  Görsel 16. Dragon Age                Görsel 17. Dragon Age 
 
Postmodern feminizmin öncüleri Jacques Lacan, Micheil Foucault ve Julie Kristiva’dır. 
“Postmodern feministler uniter-tekil “kadın” ve “eril” toplumsal cinsiyet kimli"i yerine, ço"ul ve 
karma!ık olarak in!a edilmi! toplumsal kimlikler anlayı!ını benimserler” (Sallan Gül,2011:17). 
Görsellerde görüldü"ü üzere !ifacı, büyü yapabilme yetene"ine sahip, sava!çı ve dü!manına 
kar!ı koyabilen kadın imgesi görülmektedir. Özellikle cinsiyet rolleri, kadınların yapabilirlik 
ölçütü gerçek gündelik ya!amdan farklı olarak yapı bozumuna u"ramı!tır. Çünkü kadın 
imgesi burada hem bir dü!man, hem bir otorite, hem de erkek imgeye kar!ı durabilen olarak 
resmedilmektedir. Postmodernist bakı! açısıyla bilgisayar oyunlarında kadının neleri 
yapabilece"i, becerileri, sanal gerçeklik içerisinde “yeniden yaratılarak” ön plana çıkarılmı!tır. 
Bu durum özellikle de dilsel ve eylemsel pratikler ile peki!tirilmi!tir. Ancak bu süreçte kadının 
cinsel ve seyirlik bir nesne olması de"i!memektedir. Kadın hipergerçeklik- simülasyon 
içerisinde özne görünümlü, seyirlik ve cinsel bir nesne konumuna indirgenmi!tir. Sanal 
gerçeklikler içerisinde sunulan bu tür oyunlarda bir cinsiyetten, di"er bir cinsiyete geçme 
olana"ı varolmaktadır. Ancak oyun böyle seçenekler sunmasına ra"men yine de toplumsal 
cinsiyet örüntüleri gözlenmektedir. 
 
3. SONUÇ 
 
Bilgisayar oyunları yalnızca e"lence amaçlı oyunların oynandı"ı basit bir platform de"ildir. 
Üretim araçlarını elinde bulunduran egemen iktidarlar tarafından kullanılan görsel kültür ve 
yeni bir medya aracıdır. Bu alan piyasa ko!ulları ve tüketim kültürünün göstergeler 
dünyasında kendi anlayı!ı do"rultusunda varlı"ını sürdürmektedir. Dolayısıyla kadın ve erkek 
temsilleri artık sanal gerçeklik içerisinde de"erlerini yitirmekte ve gerçe"in yerini alan sahteler, 
imgeler olmaktadır (Baudrillard,2003). Kurgulanabilir yapıya sahip olan bu göstergeler 
ı!ı"ında toplumun belle"ine kitle ileti!im araçları ile var olmayan durumlar, roller, imgeler 
hiper-gerçeklik içerisinde verilmektedir. Bu anlamda toplumsal cinsiyet örüntüleri de olmayan 
gerçekliklerin yansımasıdır. Özellikle kitle ileti!im araçları ile her gün evimize, odamıza, cep 
telefonlarımıza, ruhumuza kadar giren bu göstergeler olması istenen dü!üncelerin 
zihinlerimizde yer bulmasını sa"lamaktadır. Bunun sonucu “ideal kadın” imgesi, abartılı 
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beden temsilleri, mükemmellik arayı!ları ve kadının edilgen, ikincil sunumu olarak kar!ımıza 
çıkmaktadır. "ncelenen oyunların bu anlamda cinsiyetçi oldu#u görülmü!tür. Bu anlamda 
toplumda bireyin kendi kimli#ini tanımlayan özerkli#ine müdahalede bulunulmaktadır. 
Toplumsal cinsiyet ideolojisi ile birey ona sunulan kadın ve erkek kimli#ini içselle!tirerek 
peki!tirmektedir. Bu !ekilde kadın ve erke#in cinsiyetine dayalı olarak geli!tirilen gösterimler, 
sunumlar kadına yönelik ayrımcılı#ı da belirginle!tirmektedir. Bu durum yeni ileti!im 
teknolojilerinin hayatımızda çok önemli ve görünür olması sebebiyle yeni ya!am formları 
içerisinde ya!amımızda yer etmektedir. Bu anlamda yeni medya aracı olarak tanımlanan ve 
dijital oyun sektörü içerisinde çok önemli bir yere sahip olan bilgisayar oyunlarında toplumsal 
cinsiyet ideolojisi kendini gerçekle!tirmektedir. Dolayısıyla bu çalı!ma ile bilgisayar 
oyunlarının yalnızca e#lence aracı olmadı#ı, bu alan içerisinde ırk, dil, din özellikle cinsiyet 
gibi toplumsal farklılıkların “yeniden üretim” süreci içerisinde gerçekle!ti#i ortaya koymaya 
çalı!ılmı!tır. 
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ABSTRACT 
Apparel is the primary material that a person consulted while creating and identity which is not only 
who actually he is, but also who he wants to be. In his social life or working life, people dress for 
impressing others because of mmany effective reasons, or pretending someone else or just to get 
what he wants. Thus he tells something about himself and over these images the society relates the 
look with his life-style. Basically, fashion refreshes itself for this deceptions. Human being is able to 
cover himself in any surroundings even he is most visible in. So, he is influenced by what, in a virtual 
world where is the most available atmosphere to hide “self”? While he is creating his digital identity 
called avatar, does he follow his own example or draws a sample of the simulation of a person he 
wants to be? In this case, it’s studied that; what criterions the gamers take in their costume and image 
selections during the creation of their visual characters and also this consciousness or 
underconsciousness is being understood by other gamers in the digital games like The Sims, The 
Sims Social, Second Life by questing the gamers in several ages, occupations and genders. Finally, 
it’s been highlighted the importance of apparel in the process of creating a digital ID. 
 
Keywords: Simulation, Digital image, Apparel, Avatar 
 
1.G!R!" 
 
Simulasyon kuramı, 20. yy sonlarında Jean Baudrillard tarafından ortaya atıldı!ında, 
muhtemelen hiç kimse, dijital ça!ın kültür endüstrisine bu denli entegre olaca!ını 
öngörememi"ti. Bir araç, bir makine, bir sistem veya bir olguya özgü i"leyi" biçiminin 
incelenme, gösterilme ya da açıklanma amacıyla bir maket ya da bir bilgisayar programı 
aracılı!ıyla yapay bir "ekilde yeniden üretilmesi anlamına gelen simülasyon, günümüzde ba" 
döndürücü bir hızla geli"en ve de!i"en teknoloji ile birlikte, insan ya"amının hemen hemen 
her alanında kendini hissetirmeye ba"ladı. Sadece Hillier ve Lieberman’ın (1980) örnekledi!i 
mühendislik uygulamalarında de!il, çe"itli alanlardaki e!itim uygulamalarında (uçu", dalı", 
yerçekimsiz ortam); politika, ekonomi ve i"letme yönetimlerinde; adalet sistemleri (CJSSIM, 
1992) uygulamalarında; sinema sanatında (Godard Sineması) ve hatta dini ibadetlerde 
(Pray-o-mat, Oliver Sturm) bile, simulasyonlardan faydalınılmaktadır. Elbette kendi 
dinamiklerini yaratan dijital dünyanın da bu modelleme olgusundan ayrı tutulması söz konusu 
edilemezdi. 
 
Günümüz dijital toplumunda simulatif evrenler yaratmaya olanak sa!layan dijital oyunlar, 
Adorno’nun “Kültür Endüstrisi” kavramını ortaya atmasına sebep olan, kültürün kendisinin bir 
endüstri ve kültür ürünlerinin de meta’lar haline geldi!i iddiası ile ili"kilendirilebilir. Bu 
ba!lamda, ça!ın gereksinimleri do!rultusunda, kendi kültürünü yaratan dijital jenerasyonun, 
bir anlamda alt-benliklerini yaratarak bir meta haline getirdi!i dijital ortamlar, “gerçek” 
tanımının sınırlarını da belirsizle"tiriyor. 
!
Baudrillard’a göre; bundan böyle bir varlıkla çe"itli görünümleri; gerçekle gerçek kavramına 
özgü bir ayna/yansıma (metafizik) olamayacaktır. Bundan böyle gerçekle gerçek kavramı 
arasında dü"sel bir beraberlik de olmayacaktır. Çünkü genetik minyatürle"tirme denilen "ey, 
simülasyon evrenine özgü bir boyuttur. Günümüzde gerçek artık minyatürle"tirilmi" hücreler, 
matrisler, bellekler ve komut modelleri tarafından üretilmektedir. Bu sayede gerçe#in sonsuz 
sayıda yeniden üretimi mümkün olmaktadır. Bundan böyle rasyonel bir gerçe#e ihtiyacımız 
olmayacaktır zira “gerçek” ideal ya da negatif süreçlerle ba"a çıkabilecek (boy ölçü"ebilecek) 
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bir durumda de!ildir. Artık i"lemsel bir gerçek vardır. Aslında gerçek bu de!ildir çünkü onu 
sarıp sarmalayan bir dü"sellikten yoksundur. Bu atmosferden yoksun bir hiperuzamda 
kombinatuvar modellere benzeyen, sentetik bir "ekilde üretilmi" gerçek, di!er adıyla 
hipergerçektir. (Baudrillard,2008) 
 
1.1. Ya!am Simülasyonu Oyunlar 
 
Hipergerçekli!in inkar edilemez en belirgin örne!i olan dijital oyunlar, uzay ve galaksiler 
(Galaxy Game,1971; Spacewar!, 1971), gerçekdı"ı yaratıklar (Dungeons&Dragons, 1974), 
büyücüler (Wizardry, 1981), tesisatçılar (Mario Bros., 1983), spor müsabakaları (Arch Rivals, 
1989), uygarlık tarihi (Sid Meier’s Civilization, 1991) ve nihayetinde “dünyayı fethetme sanatı” 
olarak sunulan emperyalizm (Imperialism, 1997) simülakrlarından sonra, lafı dolandırmaktan 
vazgeçip, do!rudan insan ya"amını model almaya ba"ladılar.  
 

 
Görsel 1. PC oyunu Imperialism’in kapak resmi 

 
The Sims 4 #ubat 2000 tarihinde, Electronic Arts, Inc. tarafından piyasaya sürüldü!ünde, 
kimse, sıradan bir banliyö ortamında geli"en ve bir insan formunun günlük aktivitelerini 
planlamayı ve bu yolla karakterin ki"isel hedeflerine ula"masını sa!layan, bitiminde her hangi 
bir ödül vaat etmeyen, hatta belirgin bir biti"i bile olmayan bu oyunun, tüm zamanların en 
ba"arılı video oyunları serisinin ilki olaca!ını tahmin etmemi"ti. Oyuncunun, daha 
ba"lamadan seçti!i karakteri istedi!i gibi yaratmasına ve oyunu sayısız olasılıklar arasından 
kendi istedi!i yönde "ekillendirmesine olanak sa!layan The Sims, bu özellikleriyle, bir nevi 
“Tanrı olma fırsatı” yarattı!ı için heyecanla kar"ılandı. Mayıs 2011 itibariyle dünya çapında 
150 milyon kopyanın üzerinde satı" yapan oyun serisi, bugün 3 farklı güncellenmi" versiyonu 
ve bunlar için tasarlanmı" toplamda 20’nin üzerinde geni"leme pakediyle, PC ba"ta olmak 
üzere, PlayStation, Xbox, Wii, Game Boy Advance, Nintendo DS,  PS Portable, IPhone ve 
The Sims Social adıyla Facebook üzerinden online olarak oynanmaktadır. $nsan hayatını bir 
meta haline getiren oyunlar, The Sims ile sınırlı kalmadı. 2003 yılında piyasaya sürüldükten 
sonra birkaç yıl içinde bir fenomen haline gelen Second Life (Linden Lab), bir ailenin sıradan 
ya"amını konu alan, gerçek zamanlı Virtual Families (Last Day  of Work, 2009), iki 
oyuncunun network üzerinden ba!lanarak ortak bir bebe!i yeti"tirdikleri Eccky (Hyves,2009) 
insan anatomisine en uygun grafikleriyle dijital oyunlar tarihinde yerlerini aldılar. 
 
2. D"J"TAL OYUNLARDA K"ML"K ARAYI#I 
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Peki birey, bu hipergerçeklik düzlemlerinde, kontrolünü elinde tuttu!u sanal karakterini, yani 
avatarını yaratırken “kendi” olmayı ne kadar önemsiyor? Günlük ya"amda bile, “kendi”ni 
gizlemenin veya oldu!undan farklı görünmenin bir yolunu bulan insan, hizmetine sunulan bu 
simülakrda, varlı!ını nasıl konumlandırıyor? 
 
Yüzyıllar boyunca, toplum içerisinde bir yer edinme çabasında olan insan, bunu elde 
edebilmek için önce görünümünü kullandı. Zira giyim, tüketimin en görünür biçimlerinden biri 
olarak, kimli!in kurulmasında önemli bir rol oynar. Giyim tercihleri, insanların, hem belli bir 
zaman dilimine uygun görünü"lere (di!er bir deyi"le modaya) ili"kin güçlü normları, hem de 
ola!anüstü bir seçenek zenginli!ini barındıran kültürün belirli bir biçimini kendi amaçları 
do!rultusunda nasıl yorumladıklarını incelemek için e"siz bir alan sa!lar. Toplumsal statünün 
ve cinsiyetin en belirgin göstergelerinden biri olan ve bu nedenle sembolik sınırların 
korunmasında ya da yıkılmasında etkili olan giyim, toplumsal yapılar içindeki konumların 
ça!larda nasıl algılandı!ını ve statü sınırlarının nasıl belirlendi!ini gösterir. (Crane,2003) Hiç 
"üphe yok ki günümüz dijital toplumlarında da durum de!i"miyor. 21. yy’ın hızla de!i"en ve 
dönü"en dünyasında, moda, insanı tanımlayan veya istedi!i ki"i olmasına olanak sa!layan 
en önemli araçlardan biri olmaya devam ediyor. “Ne giyiyorsan O’sun” mottosuyla hareket 
eden yüzyıl insanı, zamanının, enerjisinin ve kaynaklarının büyük bir kısmıyla, modanın bu 
ba" döndürücü hızına yeti"meye çalı"ırken “insan”ın besledi!i her alanda oldu!u gibi, burada 
da güçlü olan kazanıyor. 
!
Geçmi" yüzyıllarda, kamusal alanda kimli!i ifade eden ba"lıca araç olan giysi, algının 
bulanıkla"tı!ı dijital ça!da artık kendi ikonlarını yaratıyor. #nsanlar, seçtikleriyle, giydikleriyle 
veya taktıklarıyla adeta kendi simulasyonlarını yaratarak toplum içine çıkıyorlar ve Oscar 
Wilde’ın “Dı" görünüme göre karar vermeyenler, olsa olsa sı! insanlardır. Dünyanın gerçek 
gizemi, görünmeyende de!il, görünür olandadır” sözü, görünür olanın ne kadar gerçek 
oldu!u tartı"ılır bu ça!da, anlamını yitiriyor. Herkes, olmak istedi!i kimli!in pe"inde ko"uyor. 
Kuramsal olarak moda, toplumun bütün katmanlarındaki bireylere açıktır; hem kimliklerini 
ifade eden tarzlar yaratmalarına hem de giyim firmalarının yarattı!ı stilleri benimsemelerine 
olanak sa!lar. (Crane,2003) Dijital ortamlarda giyim konusunun ara"tırıldı!ı bu bildiride, sözü 
edilen giyim firmalarını, oyun yazılım "irketleri ve onların kodladı!ı random avatarlar ile 
ili"kilendirebiliriz. 
 
Ça!da" toplumların sundu!u ya"am tarzı seçeneklerinin çe"itlili!i bireyi gelenekten kurtarır 
ve seçim yaparak anlamlı bir özkimlik yaratmasını olanaklı kılar (Giddens, 1991). Geçmi"te 
ve bugün, olanların ve yapılanların anlamının sürekli olarak yeniden de!erlendirilmesiyle, 
benli!in kurulu"u ve sunumu ba"lıca dü"ünsel u!ra"lardan biri haline gelmi"tir. Birey geçmi", 
bugün ve gelecek anlayı"ını kapsayan “ki"isel anlatılar” yaratarak bir anlamda kimli!ini kurar. 
(Crane,2003) Baudrillard’ın da belirtti!i gibi, gerçeklik ilkesinin egemen oldu!u bir dünyada 
gerçek, dü"sel bir bahaneye sahipti. Simülasyon ilkesinin belirledi!i günümüz dünyasındaysa 
gerçek, modelin kopyasından ba"ka bir "ey olamamaktadır. Paradoksal bir "ekilde gerçek 
bizim için hakiki bir ütopyaya dönü"mü"tür oysa bu ütopyanın gerçekle"me olasılı!ı sıfırdır. 
(Baudrillard,2008) Her ne kadar, Baudrillard’ın sözünü etti!i simülasyon ilkesi, genel 
kapsamıyla toplumsal, politik, kültürel ve ekonomik olanı kapsamakta olsa da, kuramın 
semanti!ini ça!ın dinamiklerinden ayrı tutmak imkansız. 
 
Örne!in, dünya genelinde milyonlarca dinleyiciye sahip bir müzik grubu elemanlarının, 
okyanusun dibinde köpekbalıklarıyla yüzerken, gökdelenleri yollara devrilen bir "ehirden 
kaçmaya çalı"ırken veya bir köprünün ana kablosu üzerinde snowboard yaparken, aynı anda 
müziklerini icra etmesi, gerçeklik sınırlarını zorlayabilirdi. Oysa, hipergerçeklikte bu ütopik 
durum hiç garipsenmemekle birlikte bir e!lence unsuru olarak kar"ımıza çıkıyor. 
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Görsel 2. Red Hot Chili Peppers müzik grubunun Californication isimli !arkıları için hazırladıkları 

videodan bir ekran görüntüsü 
 
Dijital oyunlar evreninde de sistem aynı !ekilde i!liyor. The Sims, The Sims Social ve Second 
Life türevleri ya!am simülasyonu oyunlarda, oyuncu, karakterini giydirirken kendi gerçekli"ini 
model alıyor. Bu gerçekli"in, di"er oyuncular tarafından onaylanıp onaylanmadı"ı, bireyin 
yarattı"ı hipergerçeklikte bir anlam ifade etmiyor. Kendilik algısı teorisi, insanların tavır ve 
kanaatlerini, kendilerini üçüncü bir !ahısmı! gibi gözlemleyerek ifade ettiklerini kanıtlıyor 
(Bem, 972:2-57) Yani birey, dijital imajını yaratırken seçti"i giysilerin ve olu!turdu"u kimli"in, 
kendi algıladı"ı özkimli"inin topluluk içindeki yansıması oldu"una inanıyor. Ya!amı kontrol 
etme !ansı veren simülasyon oyunlarında, birey dijital imajını kendi algısıyla ifade ediyor ve 
ya!ama dair hedeflerini ve yapmak istediklerini, yarattı"ı hipergerçeklikte, bu avatar 
sayesinde gerçekle!tirmeye çalı!ıyor. 
 
Fashion Institute of Technology’de Sanat Tarihi Ö"retim Üyesi olan Dr. Beth Harris, Second 
Life avatarı Max Newbold’u “Beni en iyi !ekilde temsil ediyor ve aynı zamanda benim 
hakkımda bazı derin gerçekler barındırıyor. En iyi kıyafetlere sahip. Cesur. Güzel. Onu ben 
yarattım. O, aynı anda hem ben hem de de"il. Max, Second Life içindeki sanat eserlerine 
ula!tı"ında, ben de ula!ıyorum. (Hubbell, 2009:46-51) sözleriyle tarif ediyor.  
 
Sosyal bir a" üzerinden oynanan The Sims Social oyunu ile ilgili, 25 ya! üstü çe!itli meslek 
gruplarından (dı! ticaret uzmanı, web tasarımcısı, akademisyen, blogger, aktris, vs) yeter 
sayıda oyuncu ile yapılan ara!tırmada, katılımcıların neredeyse tamamının dijital imajlarını, 
di"er oyuncuları kandırmaya yönelik de"il, kendi gerçeklik algılarını kabullendirmeye dayalı 
bir giydirme anlayı!ı benimsedikleri görülmü!tür. Buradan yola çıkarak, insanların, 
simülasyonlarını olmak istedikleri ki!i üzerinden de"il, olduklarına inandıkları ki!i üzerinden 
yarattıkları söylenebilir. 
 

 
Görsel 3. The Sims Social oyuncuları ve avatarları üzerine yapılan ara!tırmadan örnekler 
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3. SONUÇ 
 
!nsanlar, di"erleri hakkındaki ilk izlenimlerini oldukça hızlı ve kolay #ekillendiriyorlar. Yarım 
saniyeden kısa bir sürede gördükleri tek bir foto"rafa dayalı olarak karma#ık yargılar 
olu#turabiliyorlar (Olivila & Todorov,2010)$ Bu hızlı izlenimler, çekicilik, be"enilirlik,  
yeterlilik, saldırganlık gibi insanların sahip oldu"u çe#itli özellikleri hakkında, tavırlarımıza yol 
gösterebilirler (Willis & Todorov, 2006). Yargılarımızı #ekillendiren mevcut di"er destekleyici 
bilgiler, görsel etkinin gücüne aracılık etmekle beraber, bu izlenimlerin do"rulu"u, zorlu 
zaman sınırlamalarında bile tahminlerin üzerindedir. (Olivila & Todorov,2010) (Howlett vd., 
2010) 
 
Dolayısıyla birey, dijital dünyanın anonimli"inde, kendini güvende hissetmek ve kar#ısındaki 
karakteri etkilemek için, algıladı"ı özkimlikten yola çıkıyor. Tıpkı toplumsal ya#amda oldu"u 
gibi, sanal topluluklarda da be"enilme içgüdüsüyle giyiniyor.  Rosa Mikael Martey ve Jennifer 
Stromer-Galley’in (2007) gönderme yaptıkları sosyal kimlik/kimlik belirsizli!i etkileri kuramı 
(social identity/de-individuation effects - SIDE) ve toplumsal bilgi i"leme modeli (social 
information processing – SIP), anonim kimli!in toplumsal normlara etkilerini olumlar. 
(Do"u,2009) Kullancılardan, avatarlarının görünümlerinden beklenen e!ilimler hakkında 
çıkarsama yapmalarını ve sonradan, toplumsal tavır ve davranı"larını buna uydurmalarını 
bekleyebiliriz# Genel olarak bu fenomen Proteus Etkisi olarak anılır olmu"tur. (Yee vd, 
2009:285-312) 
 
Sonuç olarak bireyin, toplumsal yargılamalar olmaksızın, kendini ifade etme #ansı bulması, 
özgüveninin geli#mesine yardımcı olur. Yargılanma kaygısı ortadan kaldırıldı"ında, kendisini 
algıladı"ı #ekliyle simüle eden birey Proteus Etkisi ile, sanal olsun veya olmasın ortak 
toplumsal alanlarda kendinden daha emin hareket eder. Gerçekte, belki de varolmayan bir 
kimli"i, varmı# gibi algılayıp bu kimli"in simülakrını yaratarak, zamanla modelin kendisini 
simülasyonuyla e#güdümlü geli#tirir ve kimli"inin varlı"ını ispat eder. 
 
Bu da bizi, bireyin kendi simülasyonunu yaratmasının, bilinçdı#ı bir olmayana ergi 
olumlamasına dönü#tü"ü gerçe"ine götürüyor. Ancak, bu da dahil olmak üzere, bütün 
simülatif evrenlerde sonsuz sayıda gerçek algısı yaratmak mümkün oldu"undan neyin 
gerçek, neyin varsayım oldu"u birbirine karı#ıyor.  
 
Netice de, Flint Schier’in 1983’te ortaya koydu"u sav, bütün bu karma#anın arasından, en 
gerçek haliyle sıyrılıyor; “Seçti"imiz giysilerle bir #eyler ifade etti"imiz dü#üncesinde bir 
hakikat vardır tabii; ama buna çok fazla bel ba"layarak her seçimde kodlanmı# bir dizi kural 
arayıp durmayalım.” (Schier,1983) 
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ABSTRACT 

The purpose of this paper is to suggest the epistemological and archaeological implication of 
augmented city and inscription of it, which are actively being realized in the recent urban space 
creation, emerging from the historical changes of metapolis urbanization. From the point of reviewing 
the diachronic significance of the 21st century’s urbanism and its relation with the rapid growth of 
information and communications technology and digital media, the paper describes how the digital 
media revolution has contributed to various new features of urban space, such as hypertextuality and 
hybridization. As a conclusion, this study brings a key question on how to re-articulate what might be 
written on a city, and also reconfigures our memories, both personal and collective, which make us 
obtain new sensations from the city. 

 
Keywords: Augmented city, Inscription, Metapolis, Hybridization 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
The purpose of this paper is to suggest the epistemological and archaeological implication of 
augmented-space technology and inscription, which are actively being realized in the recent 
urban space creation, so that we can perceive a semiotic junction between city and media 
and discover new research subjects for media humanities. I will begin from the point of 
explaining the historical significance of the 21st century’s urbanism and its relation with the 
rapid growth of information and communications technology, and then point out how the 
digital and media revolution has contributed to various new features of urban space, such as 
hypertextuality and hybridization. To conclude, I will analyze augmented space and 
inscription of it as it applies to the design and creation of structures and the nexus between 
urban space and ICT. 
!
2. THE HISTORICAL SIGNIFICANCE OF METAPOLIS URBANIZATION 
 
At the beginning of the 21st century, we are now witnessing the new phase of civilization and 
a condition of unprecedented extreme urbanization, which is more remarkable in the case of 
Shanghai or Dubai rather than in relatively older cities like New York or Tokyo. According to 
UN projections, the rate of world urbanization will continue this rapid pace for the next 
several decades so that in the year 2030, with further projections showing up to 69.9% by 
2050, replacing the current record of 50.5%, exceeding seven billion, who are already living 
in the cities. Such explosive urbanization is considered to mostly influence the poor regions 
and the over-crowded areas of the world, as those will absorb the great majority of the 
upcoming center of population growth. To sum up, as Lewis Mumford, a great authority on 
urban history, predicted earlier, someday the whole world would become one single city, 
meaning the constellation of excessively grown cities, consisting of globalized economic 
nodes. 

 
In order to comprehend the true meaning of worldwide urbanization, it is necessary to 
observe it from a longer historical perspective. It is not until the Industrial Revolution that the 
symbolically new relation had begun between urbanization and industrialization as the 
Neolithic Revolution enabled agrarian-based settlement and thus the concentration of 
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population. Such industrialization of the 19th century accelerated the restructuring division of 
labor and unprecedented urbanization, requiring the concentration of labor and capital. 
 
On the contrary, it was the opposite experience to most regions of former colonies 
incorporated into the world economy by force, which deteriorated the traditional relation 
between urban and rural areas and weakened the circular flow of local economies. Besides 
exceptions like Seoul, Taipei, Singapore, Hong Kong, and Shanghai, such cities as Lagos, 
Dakar, Kolkata, Jakarta, Manila, etc. have expanded the existence of sprawling slums in the 
world under paradoxical conditions where enormous natural resources and absolute poverty 
coexist. 
 
After all, urbanization entirely captures all kinds of tension and issues emerging from 
industrialization and globalization. As an irreversible phenomenon raging urbanization now 
questions whether humankind would be able to prepare the conditions for public goods, 
education, culture, and health. The issue that we need to reflect on, in particular, is how best 
to secure a healthy environment for all of us, which is fundamentally understood as the 
prerequisite for sustainable growth of general well-being and individual freedom. 
 
3. METAPOLIS AND SEVERAL PARADOXES OF ICT 
 
3.1. The Birth of the Metapolis and Hypertext Society 
 
Against McLuhan’s pessimistic expectations that the city no longer exists except as a cultural 
ghost for tourists, that electronic interplay and telecommunication would replace face-to-face 
communication and physical travel of city dwellers, it seems relevant to consider digital 
technology as a product of the post-industrial information society, rather than as an 
alternative to the rapid metropolitization. Information and communications technology is, so 
to speak, a result of the social evolution by which the complex motive has also developed 
ICT. What we need to pay attention to is that ICT and media participate in the creation of a 
new kind of city, which is hardly defined with a simple expansion of population or a 
concentration of wealth. While many scholars call it a metapolis, Rem Koolhaas, a world-
famous architectural theorist, names such cities “the Generic City”, which is characterized by 
its unsightliness without definite meaning and by its grand scale which merges all suburbia 
more and more chaotically, breaking the border between city and country and between 
architectural and non-architectural environment. A new urban space in the hyper-modern or 
post-modern era is constructed by social and functional fragmentation beyond architectural 
homogeneity. The shape of metapolis, therefore, anticipates an urban revolution rupturing 
from the industrial city as well as from the medieval and classical city. 
 
Residents of the metapolis more belong to multiple entities spatially and territorially so that 
they endlessly move around physically and virtually through telecommunication which 
enables humans to perform multiple function within multiple space. Various worlds where 
metapolis citizens work do not have identical rules nor constantly transmit among different 
semantic texts or media, composing emergent nonlinear correlations as hypertext or 
hypermedia. In brief, a metapolis produces a hypertextual social structure and interweaves 
multiple functionality of the subject and multiple relations of various territories. 

 
Today’s city appears as more complicated multi-dimensional places with multiple poly-
conditions, being fragmented, and more ‘fractal-like’ than modern cities. We no longer regard 
urban space only with rational calculations but we need to learn how to look, listen, and 
comprehend the city, as Pierre Sansot indicates the necessity for a sensitive understanding 
of the city. 
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3.2. Global, Digital, and Urban Space: from the topographical reading to the digital 
spatialization 
 
Innumerable research on digital cities occurs explosively with the sublime combination of the 
two paradigms of digital technology and urban space, which forms an excellent territory of 
utopia for the universal communication (Breton, 1997).  If so, what is a digital city in the end? 
What is found here is that most scholars who study digital cities eventually contribute to 
solidifying the myth of universal communication by simply taking digital urban space as 
utopia for granted. Some of urban economists, however, headed by Saskia Sassen, 
emphasize that global space and digital space are replacing the established existing urban 
spaces, as both global and digital processes are associated with the spatialization in the 
modern city. Beyond the existing urban typographical thinking, based on the traditional 
recognition of physical space, Sassen demonstrates that numerous global processes have 
great influence on modern cities and at the same time various digital processes have 
become implanted in non-digital circumstances. The key point of Sassen’s argument 
suggests a new reading of the city by the standard of spatialized global and digital dynamics: 
it is required to have more realistic understanding of how global economy is localized in a 
specific urban space, not by a metaphor but with a renewed narrative including spatial, 
cultural, and economic factors. Hence, we are asked to explore the complex imbrication 
between the digital and the non-digital which brings a destabilizing of older hierarchies of 
scale and often dramatic rescalings. 
 
Topographic representations would fail to capture much of this spatialization of global 
economic circuits, except for certain aspects of the distribution and transport routes. The 
difficulty in specifying the impact of digitalization on cities results from two analytic flaws. One 
of them confines interpretation to a technological reading of the technical capabilities of 
digital technology, while we now experience a place that is a non-place where many of the 
configurations marked by physicality get neutralized. Secondly, many researchers still rely on 
analytical categorizations that were developed under other spatial and historical condition, 
that is, conditions preceding the current digital era. Thus the tendency is to conceive of the 
digital as simply and exclusively digital and the non-digital as that, non-digital. However, 
much of what takes place in cyberspace is deeply inflected by what takes place outside 
cyberspace. Digital space and digitalization are not exclusive conditions that stand outside 
the non-digital. Rather, digital space is embedded in the larger societal, cultural, subjective, 
economic, imaginary structurations of lived experience and the system within which we exist 
and operate. 
 
3.3. The Hybridity of Space and Place 
 
As information and communications technology spreads out widely in the world, it is 
noticeable to have various ways of perceiving spaces that have emerged and new categories 
of places  that have increased in the metapolis. In such phenomenon, there is a hybridation 
of physical and digital aspects, which involves technological, sociological, and semiotic 
implications, maintaining relational continuities rather than its separation or severance. 
Furthermore, digital media make it possible to connect many different regions which used to 
be divided physically with no potential of communication. Simultaneously, digital media 
weaken traditional ties among various places of social relations, where concrete and lived 
experiences occurred. Marc Augé, a French anthropologist, expresses concern over the 
profound changes that non-places like massive discount stores, airports, train stations, or 
slum areas of devastating living conditions, tremendously increase the destroying of 
traditions and cultures of community. In particular, excessive consumption of space through 
media strongly suggests the loss of shared experiences from public space, which means that 
ordinary spaces of daily lives are reduced to functional efficiency-oriented spaces by digital 
media. 
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The process of changing cultures and experiences in various spaces is characterized as 
hybridization, accompanied by the acceleration of transfer and mixture of cultures. The city 
as hybrid space, therefore, represents where semiotic and symbolic systems with disparate 
nature are blended together so that space for practical experience, space for media, and 
space for mentation are amalgamated into a new dimension exceeding simply superficial 
changes. Cultural transformation by hybridization exposes overall uncertainty, which is 
expected to be continued for a while, causing higher entropy and disorder on our ethical and 
aesthetical system of experiences through information technology and digital media. 
 
4. EPISTEMOLOGY OF AUGMENTED URBAN SPACE 
 
Augmented City: Its Concept and Criticism 
 
The term of augmented city has two largely different interpretations. In a strict sense, it is 
derived from the notion of ‘augmented reality’, which suggests the expression of technologies 
for digital superimposition that enables the laying of information on the urban environment 
from the visual field of the user. In a broader meaning, augmented city comes from 
‘augmented space’ by Lev Manovich, suggesting general technologies that make possible a 
wealth of experience of the user moving through the city, regardless of the device and the 
sense engaged. Manovich defines augmented space as “the physical space overlaid with 
dynamically changing information. This information is likely to be in multimedia form and it is 
often localized for each user” (Manovich,2006:220). 
 
Surely there were two important theoretical pioneers who initially developed the idea of 
augmented space. One is Douglas Engelbardt, a computer scientist, whose concept of a 
computer augmenting human intellect was articulated in the 60s, anticipating the paradigm of 
desktop computing. The other is Robert Venturi, one of the founding figures in the post-
modern architecture, who articulated his vision of “architecture as communication for the 
Information Age (rather than as space for the Industrial Age).” Venturi wants us to think of 
“architecture as an iconographic representation”, engaging “explicit communication, rather 
than artistic expression” (Venturi,2004:22). For him, an electronic display is not an optional 
addition but the very center of architecture in the information age. Venturi proposed that we 
should refuse the modernist desire to impose minimalist ornament-free spaces, and instead 
embrace complexity, contradiction, heterogeneity, and iconography in our built environments 
and thus architecture should return to its traditional definition as iconography. Influenced by 
such vision, beginning in the mid 1990s, leading architects and designers collaborated with 
the avant-garde wing of the retail industry began to produce rich and intriguing spaces, 
featuring dramatic architecture and design, and the mixing of a restaurant, fashion, design, 
and art gallery. A new paradigm for high-end brands, described as “brandscaping”, promotes 
and reinvents the brand by creating unique spaces. One famous example is the Prada store 
in New York created by Rem Koolhaas, which inspired Manovich’s “Learning from Prada” 
(2002). By making his first suggestion of using a new term in the article, Manovich describes 
augmented space research presents the opportunity for us to think about previous spatial 
practices: if before we would think of an architect, a fresco painter, or a display designer 
working to combine architecture and images, or architecture and text, or to incorporate 
different symbolic systems in one spatial construction, we can now say that all of them were 
working on the problem of augmented space. 
 
While in the case of virtual reality, the user works on a virtual simulation, in the case of 
augmented reality and augmented space, we work on actual things in actual space. Because 
of this, a typical VR system presents a user with a virtual space that has nothing to do with 
that user’s immediate physical space; while, in contrast, a typical AR system adds 
information that is directly related to the user’s immediate physical space. Thus, the concept 
of augmented urban space results from the combination of spatial data and the shape of city, 
which creates interplay between digital network and urban infrastructure. In augmented city, 
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physical and virtual space no longer are divided into two separate dimensions but rather are 
connected as parts within the whole. 
 
Augmented Reality and The Landscape of Augmented City 
 
In the recent decade, we witness diverse phenomena of augmented reality throughout the 
world, such as augmented imagery, augmented city, and multifariously transforming 
augmented objects. Active experiments of mobile technology and spatial augmented reality 
applications are conducted in most of major cities. A typical example among them is the 
success of Layar, a Netherlands-based company, who provides augmented reality software 
to combine real-world images with computer-generated images on a screen. Called “Reality 
Browser”, its technology enables the enhancement of real world objects with digital 
information and its platform includes various types of engaging experiences, complete with 
interactive and immersive features like 3D objects and animation. Location-based layers help 
users to find nearby locations, including cafés, shops and other businesses, as well as 
historical locations and monuments. 

 
Facing a wide spread of such technologies, we are now able to aim to capture a modern city 
accomplishing a new way of imagery in the urban space. Urban experiences as augmented 
knowledge achieved by the process of looking, listening, and recognizing in the city are even 
more augmented with newly established symbolic and collective system of images. 
Augmentation of urban space, hence, corresponds to its extension of potentials to promote 
urban spatialization, signification, and all other processes and relations associated with the 
identity of city, whose identity significantly enriches and deepens its character by providing 
uniqueness into specific space so that observers in urban situations orient themselves by 
means of emotional and practical signification. 
 
Hybridization of Urban Space: Critical Perspectives and Comprehensive Evaluation 
 
In that augmented city makes diverse use of urban space, its application can afford plenty of 
ways to originally appreciate the city and massive knowledge of it. Especially it is expected 
that the potential of applied programs is infinitely abundant. On the other hand, however, it is 
highly likely that our privacy is constantly invaded by omnipresent and immense information 
which activates digital objects of daily space in real time: there is a strong chance of semiotic 
pollution by digital information. The augmented reality applications are being designed such 
that they paradoxically seem disconnected from their environment. The rise of reality seems 
to be an illusion to the skeptics, including Kevin Slavin, a leading digital cultural critic. He 
rejects the definition of space increased, invented in 2002 by Manovich, who described the 
area is augmented by superimposing digital information on a user's visual field. For Slavin, 
urban space is not augmented by the addition of information but the secrets hidden within 
urban space. 

 
Nevertheless, from the epistemological point of view, the spread of use of information 
technology and communication in the city leads to new perceptions of the urban landscape. 
We cannot deny the fact that new technologies provide new frameworks and semantic 
horizons to the invisible imagery of urban space. Augmented city is also a new way to think 
of, to ask questions and to construct representations in order to create new realities, in one 
word, which is a hybrid framework that mixes imaginary representations and perceptual 
reality. Therefore, I propose a way of thinking about the notion of augmented space by the 
approach of sensory experience as an urban and collective phenomenon: it is essential to 
consider such new type of space as augmented space as a conceptual subject rather than 
simple as technological means or purpose. 
 
Overall, augmented city equates to hybrid city where is a space of paradoxical experiences 
and urban representations expressed and constructed by the use of digital technologies. 
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Hybrid city is not an imaginary city any more but the imaginary of city: I refer to the concept 
of mixed or hybrid city since I do not agree with the opposition between real and virtual city. 
Moreover, the question is about our relationship to the real world, based on sign system of 
interpretation and representation. I think it is more relevant to distinguish between material 
and immaterial interaction, rather than between real and virtual. Indeed, digital technology is 
just as real as the city organizes our lives: it would be dangerous and anachronistic to 
consider digital communication technologies as unreal. 
 
5. ARCHAEOLOGY OF WRITING ON AUGMENTED URBAN SPACE 
 
Since digital city is primarily a city augmented by information and knowledge, the key 
question is to read how vast knowledge efficiently organizes territory and produces effective 
semiotic inscriptions in its space. What is fully needed to us is to comprehend the diachronic 
relations between city and media, so that we can read through archaeological trend of 
civilization overwhelmed by knowledge-based economy. A city in the future would multiply 
daily publications on itself: technology allows us to re-articulate what might be written on a 
city, and also reconfigures our memories, both personal and collective, which make us feel 
familiar with urban space so that we would obtain new sensations from the city. The key 
element is the transforming perception of time and space when we discuss the semiotic 
significance of augmented city. It is, therefore, urgent to consider such development of new 
temporalities and construction of invisible infrastructure as a sort of archeology on urban 
space where we search for contributions of secret information and knowledge and 
annotations by urban inhabitants. 

 
According to J. D. Bolter, an eminent digital media theorist, who describes as “writing on the 
world” (Bolter,2010), augmented city equipped with universalizing usage of smart mobile 
phones and social media enables a new form of writing that is both spatialized and localized. 
As a great number of smart, mobile and sensitive objects is well connected, the presence of 
them begins to change the way we recognize the urban world and perceive what is 
happening in that world by all the experiences we live. 
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ABSTRACT 
The new design of the pedagogical applicability of our theory is to implement technological tools and 
procedures for special needs in the process of functional autonomy of the person with permanent or 
semi permanent, not intervening to offset what it lacks in the individual with a disability but strengthen 
what has saved itself by integrating, within a path software/hardware, a system able to interact with 
the person with the virtual computer environment to prevent/compensate/mitigate or eliminate the 
disability and the disadvantage that it resulting there from. The model, as a complex search for 
solutions built with the help of technological skills, clinical/educational, economic/social aims at the 
optimal solution of "universality" of the devices connected to the living conditions of the disabled, 
immigrants and the disabled immigrants in the process of developing its skills and expertise without 
introducing other elements of excision and contrasting social/cultural. Blending into a marriage that 
banks operating difficulties of approach, the system with the cognitive constructivist, we have 
redefined the theoretical empiricism psycho technologies de Kerckhove technological pragmatism in 
the principle of "zone of proximal development" which Vygotskij, applied to the deficit, enable us to 
identify the missing functions as potentially recoverable and/or compensation for the enhancement of 
the healthy part reinterpreting the use of technologies such as vehicles and new environments for the 
training experience and knowledge. With this work we propose the importance of fully understand 
what these tools help, especially if applied to the field of autonomy solution needs of people with 
difficulty and in distress, even temporarily. It 'true, not everyone can interpret their thoughts and their 
critical and creative potential of great men, but it is clear that within each one of them, labeled 
"disabled" by the "normal", regardless of the severity of the diseases that afflict them, are great hidden 
potential of ideas and solutions for the social life of all that is important to develop and transmit the 
value. 
 
Keywords: Language communication, New media, Software/hardware, Disabilities  
 
1.INTRODUCTION 
 
Contemporary society is characterized by multiple fault lines that mark distances and 
differences between social groups where health conditions and impairments in body 
functions and structures, are one of the main reasons for inequality and discrimination often 
associated with forms of "stigma "gravely injurious to the dignity of the human person. 
 
Successful participation in the learning process and enter into relationships with peers 
effectively becomes, therefore, an indispensable condition for not being discriminated 
against, while in contrast there is an ongoing identification of the person and his potential 
with his diagnosis that, by moving give attention to the fact associated with it, leading to 
incorrectly think the condition of "disability" as a consequence of the disease or disorder of 
the person. And 'to counter such erroneous behavior of discomfort approach, we propose our 
work through which we are working to design specific intervention, which does not operate to 
compensate for what the disability denies the individual, but to enhance what you have 
saved the same. Since the use of explicit theoretical content and technology in schools and 
society, still does not consider the real purpose of their presence, that is to grasp the 
objectivity of their application and Solutia mediation in the dynamics of everyday 
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communication and autonomy, a priori, that changing the concept of transmission of these 
tools allow anyone to be able to learn if placed in a position to communicate and decode their 
codes in a personal way of interpreting the message, we performed a re-reading vygotskjana 
application of the theory, still "new" and still capable of provoking implications unpredictable 
in its application. From our point of view, we believe that its applicability would put everything 
in a crisis that has been theorized and realized up to now by name and on behalf of the use 
of new technologies, shaking the foundations of what has previously been claimed by 
theorists and empiricists. 
 
In fact, our aim is to focus on the importance to fully understand what these tools help when 
applied to the field of autonomy solution needs of people with difficulties and/or in difficult 
situations, even if temporary, often has the adverse new ideas and new creations, why are 
the new supporters, as they are precisely those psychological barriers that now seem more 
insurmountable than the technological ones, for that matter, understand how each individual 
within labeled "disabled", regardless of the severity of the disease that plagues, are hidden 
great ideas and potential solutions for the social life of all, was the preeminent value we have 
chosen to study and pass. 
                           
2. THE THEORY: THE DIS(AGI)ABILITY 
 
The special needs is not a choice: it is a trauma that no one wants to live, as this occurrence 
disrupts the individual depths of his subjectivity in transforming interpersonal relationships. 
Thus imposes the deficit, predominantly, the redefinition of the communicational paradigm 
with others: this is not to deny that the impairment in fact limits the functions and actions, but 
to overcome, if not eliminate, the result of prejudice, cultures social relationships and unable 
to see beyond the individuals disability in the full sense. 
 
Whereas now the world has changed not only the media but about the way in which subjects 
learn to use communication as interaction to deal with reality, innovation and "technology 
race", while allowing a cultural democratization, increased opportunities for access to the 
"competence" communicative, inevitably mark the other new gaps and socio-cultural gap. In 
this field, the contribution that new technologies have come into being, has overcome many 
limitations and encourages the expression of "self" in many dimensions, where the infinite 
panoply they offer, particularly in the medial, slowly begins to turn our gaze to the field of 
inter-functional communicative learning. 
 
But, just when the "global society" invites us to develop the ability to "self-understanding" 
technology, it is the world of training and education that moves away from the contemporary 
society, looking askance at the new while recognizing their positivity of which it is made, 
through the use of sterile and not always appropriate, much anchored to the past or, at worst, 
as a fashion favoring short-term. 
 
Disorientation and uncertainty, therefore, make it necessary to reflect on today's world of 
knowledge and dissemination of knowledge, questioning the role that this "should" take in a 
society in constant motion where it is still conceived in the traditional way, by cutting or 
separating into small pieces , on the contrary would require information to be interconnected. 
While it is necessary to reform the mode of transmission, conveying and sharing of 
knowledge, through an analysis of application of the new way of knowing, but thinking above 
all teaching, creating a form of culture that is present as a fluid identity, area border 
exchanges in which differences emerge and valuable, other people tend not to recognize the 
value both good teaching and methodological implications of new application as a new 
pedagogical culture notes, by opposing the true use of them and, relegating sterile paths 
"applicaticcio" Those who are already established and recognized by many as "digital natives 
". 
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In everyday school situations emerge simultaneously issues related to learning disabilities, 
inclusion and integration, while in contrast, is floundering in seeking the solution paths of 
mediation between teachers' knowledge and skills of experts in the field, almost always seen 
as the only real resources . 
 
In this field, so closely the education and training, you must meet the challenges that learning 
difficulties and psicodisabilità generally reveal, in fact, convinced advocates that "educates 
through what is said, more through what has been "disability in itself gives rise to the need to 
develop a shared reflection on the issues and awareness of it according to a reinterpretation 
holistic point to different ways and styles of learning as a resource, clinical pathology, 
resulting in some as a further hint of diversity, must be the guideline to be observed and kept 
as a reference point to calibrate and adjust the method and teaching, designed to facilitate 
the process of learning and teaching. 
 
The idea is simple: instead of restricting the scope of autonomy of the person performing 
diversified skills also because of clinical status and / or pathological, as still happens to be 
performing that autonomy is an integral part of the scope of the person the same. In fact, as 
the eruption of disability involves and disrupts both the subject and its surrounding world, 
even against the construction of technological devices in the field of personal solution are 
unleashed universes of relationships, feelings, hopes, impressions, and loneliness different 
perceptions, as the device technology changes the ability of the person and those around 
him, transforming relations for, understood as a mere tool, the technology has a strong 
power to overshadow the impairment bringing the subject in the world. 
 
The failure to take account of this or do not observe this basic rule, confuses the inability of 
approach in daily practice with all teaching, trivializing the clinical diagnosis of the individual 
as a barrier to the social and closing the common stereotype of disability that we have 
understood as "dis (ease) ability." 
 
In fact, coined the term "disagiabilità", you redefine who are the real obstacles that children, 
students and disabled people generally live and/or encounter: not so good with the different 
approach to the surrounding reality, ie "use "the newspaper in a different way, because the 
anxieties, fears and inability to approach that they unleashed in those around them, showing 
on one side the difficulties associated with deficits and other attitudes of fear and 
ambivalence environment that interact with the potential degree of autonomy reached, 
despite the disadvantage. 
 
This term more clearly focuses attention on the observation of the difficulties in the subject 
with different qualifying characteristics, to "see" the problem and possible solutions for more 
autonomy in their entirety in order to best address them by creating a space , or virtual, 
where experience and professionalism can find the right expression in respect of roles and 
responsibilities. 
 
It makes it so necessary to foster the relationship with the school environment the media and 
communication, in order to use in a new and creative technologies the mass media, to 
promote a more efficient and effective learning of knowledge, thus, the mastery innovative 
approaches in relation to monitoring and evaluation of the impact of training, promoting skills 
in specific areas of work discipline. These concepts were confirmed radio interview that Dr. 
Conversano issued within the program "Different from whom?" aired on Rai Radio1 on 
20/11/2010, which podcasts can be listened to link published in site links. 
 
The strong point of reference in the review of this new term, disagiabilità fact, was to act on 
false interpretations of behavior of those who, despite himself, approaches the relationship 
with human realities from different qualifying conditions, because a disabled person, the 
severity of his diagnosis deficient, retarded more or less severe, must not prevent the respect 
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and the development potential of its widely residual functional part for proper normal life: in 
other words, because of his mental or physical deficits is not must be identified "as one who 
is unable to understand or to live" according to common standards of normality. 
 
The inclusion of different abilities thus becomes the heritage of good practices to be covered 
with the dress of the trial - in fact stem the disagiabilità - renewing the push technology as a 
creative willingness to make assumptions be spent on the field, to submit to screening test , 
to detect the validity and / or alternative measures. It is not, however, to teach the use of 
media, the new generations do not need them nor impaired people who are fans of the first 
and current users, but to understand and capture their experiences, such as the teacher 
education project could become the new teaching. 
 
Thus reinterpreted the new technological reality - Media Education - must be used directly as 
a resource in the learning process of giving life to traditional patterns and styles of teaching / 
learning not only innovative but based on two-way communication processes and 
collaborative way as we have outlined in recent years with distance education. By itself, in 
fact, the Media Education puts the spotlight on how the person makes up his personality in a 
society "media" (educate the media), questioning the way of safeguarding the individual's 
development, protecting the its autonomy and creative freedom; designed with this in mind 
we focus on how to use and the importance of interaction and understanding of "what and 
how" the media can change attitudes and behaviors or result in new generations. If we talk 
about "educating the media," however, the focus shifts to the media themselves and the 
knowledge of them as the educational goal, raising the question of what the person has 
actual knowledge of the media and their paradigm. And 'in place a new transaction, the era in 
which protected the freedom of the physical to the renunciation of their privacy to be more 
self-monitored and controlled but this is just the greatest form of globalism technology. 
 
3. THE PROJECT 
 
This project is a natural evolution of the project "The enchanted maze" introduced in 
Didamatica 2010 edition, and the project "The Virtual Media as a tool for development and 
the integration of pupils with disabilities", realized with a network of schools of Taranto , and 
referred to 50 students with intellectual disabilities, but also to students with specific 
disorders and learning disabilities (ASD, dyslexia, dysgraphia, dyscalculia), often due to a 
maturational delay, with a low investment and low motivational experiential background. 
 
It is, in essence, a trial of an educational project strongly oriented to the adoption of specific 
technologies for teaching and the use of technologically advanced software platforms for the 
integration of children with various intellectual disabilities. The knowledge that different and 
innovative ways about the activity of support can facilitate training and educational 
opportunities enabling chance of recovery focused and accessible, led the teachers authors 
of the initiative to design an educational system and technology intended to pursue specific 
objectives specified below: 
 
Finding solutions and innovative development of new technologies applied to teaching 
Information and Communication; Support for pupils with temporary or permanent disability by 
making accessibility and usability of information compliant with W3C standards Development 
of autonomy in learning and experiential and motivational involvement of the disabled 
person. The logic followed into the project was to develop a tool to foster the development of 
autonomy in learning of students with disabilities, which in addition to learning problems, 
have difficulties in the application of knowledge and in carrying out tasks or use of 
instruments that are not able to act on their own. The project aims to strengthen the capacity 
of abstraction and logical, reinforcing basic skills and operational real capabilities of the 
recipients, through the use of innovative technology on the one hand, but very familiar to 
actual generations of other current , allows to decrease the difficulties the disabled pupil goes 
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towards reducing the gap with the class group. In these students, in fact, is often present a 
low level of self-esteem and psycho-emotional and behavioral immaturity anf for this reason, 
in making any educational activity, they are usually restrained by fear of failure and / or do 
not do this, researching, therefore, guidance of the teacher constantly breaking away from 
the reality of the class group. 
 
As argued by the engineer Mr. Manzulli in his radio interview released within the program 
"Service Area" of October 2, 2011 aired on Rai Radio 1 in Italy, the podcast of which you can 
listen to the link provided in the site links, each disabled person is "foreign" in the entire world 
because they often live their isolation also among their own countrymen. Therefore, the 
issues addressed in this article are aimed at both Italian and foreign people with disabilities, 
share in this educational intervention. The design concept, therefore, is based on the 
premise of making the contents, often difficult to understand and redress when using 
traditional approaches to teaching, most easily assimilated by the disabled population, 
focusing on ways and situations involving and  usual provided by the use of technologies 
now become usual although innovative in the student population, moreover, understanding 
the didactic message, when not referred to the experiential background in all disabling 
conditions, is strongly affected by attentional lability, and so the student needs constant 
reminders to focus attention: the use of a technology rather "family" and common to his 
peers, reduces the gap between the disabled and the world around him, eliminating the 
isolation and encouraging his integration. 
 
It should be noted, furthermore, in such students, a low-performing in tasks of working 
memory, so it is important to provide a tool that gives the opportunity of self-control results, 
and therefore the possibility of error correction in real time, causing them to reflect about in 
consequence of immediacy with which feedback, positive or negative, is presented. In this 
way, therefore, being able to independently manipulate and transform information, this tool 
would help user to act more independent, active and constructive. 
 
From the point of view of technological innovation, the objective is to promote learning 
through the use of mode of communication adopted by the latest models of mobile phones 
such as smartphones, because this instrument, when used in communication activities and 
educational applications, allows the creation of a learning environment whose characteristics 
are the immediacy of understanding, ease of use and the adoption of mechanisms involving 
the motivational point of view. In fact, this generation of students already use the Internet and 
the new frontiers of communication, as a natural space for learning and play, so that have 
been called "digital natives" [Marc Prensky, Digital Game-Based Learning, 2001] since they 
are growing inside of a world already digital. The involvement of the disable student in the 
use of such tools would allow, on the one hand, the ability to break down the "digital divide" 
often due to the not always practical use of technology, in order to win the "digital divide" 
(isolation technology ) of which often he is the victim and, secondly, to overcome personal 
isolation, applying language and actual tools close to the current way of communicating in 
everyday life. 
 
The now-essential use of new communication technologies can, therefore, truly innovative 
learning environments by rethinking the paradigms that underlie the educational process: if 
the traditional paradigm was based on the transfer of knowledge from teacher to learner, in 
the new reading it relies on the mechanisms of constructivist knowledge. 
 
In fact, “virtual” learning environment promote new learning systems based on relativistic 
models of knowledge where, through cooperation and communication based on the use of 
images, sounds and electronic messaging, students find creative ways to improve their 
knowledge, using the community as a meeting place for the production, distribution and 
management of knowledge but also as a space for socializing (social learning) and virtual 
dimension of confrontation and dialogue. The first experience made with the introduction of 
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mobile phone use at school was conducted in a multiethnic class of variable composition that 
saw the presence of several students with disabilities. 
 
After conducting a technical investigation of cell types and how they had worked their 
calendar was created a "slang" common to all. In a very simple and natural way, we realized 
that students had become more independent (typing is easier than writing) and did not lose 
any opportunity to engage in this new teaching methodology in order to use your phone. 
Moreover, in a subsequent theatral experience in school, students texted the various 
adjustments to the beats of the script, procured by the bluetooth various mp3 sound files, 
created the backstage photos by participating actively in the creation of the show. Translated 
into educational terms, this teaching method provides, in addition to a particular attention to 
the relational and affective aspect (with the activation of mechanisms to facilitate group 
dynamics), also the exposure of the various subjects and planned routes in a form simplified 
to facilitate both learning that the conquest of autonomy. Teachers can now choose the 
contents and setting of minimum targets, with specific interventions coordinated not only by 
the support teacher, but also using the various methodologies to be used mainly to tutoring, 
teaching multimedia, orientative and interactive of multidisciplinary nature, they may realize 
special orientation activities of children with disabilities. 
 
It’s in this context that the new school's mission can be realized: to direct its pedagogical 
activity as educational action.In reference to current research project, after the success of the 
use of the techniques mentioned above, our attention has been paid on some limitations that 
current technology of smartphone shows when users are disabled. For example, for visually 
impaired users the graphic richness of a smartphone can be a daunting exercise because 
the display appears to be small compared to that of a computer, like this,those who are 
soffering from impaired mobility of the limbs can not use their hands properly, so using 
correctly the property of a capacitive screen smartphone (sensitivity to small current of 
fingertips). 
 
Face of these obvious difficulties, the project idea initially saw the realization of a software 
platform that, through a dedicated operating system, could reconstruct on a computer or a 
tablet PC, the exact reproduction of a smartphone and its unique operating characteristics. 
Thus, using the tools currently available as accessories for the PC made for disabilities (for 
each type of disability there is a specific aid, a tool able to facilitate the movement or improve 
the vision of the screen), everyone can use functions such as navigating with the touch 
mouse while on the screen everything is exactly as in the phone screen: all functions, 
including the telephone can be switched from the PC, through an appropriate interface with 
SIM cards. The interface with the computer isn’t an amazing thing. There are many programs 
that allow today to drive the most common mobile phones with your computer, even Mac OS 
X lets you write SMS messages directly from the keyboard with many Bluetooth phones, but 
for a disabled person, the simplicity and flexibility of a smartphone interface directly on the 
computer would be able to use their mobile phones with display and control systems already 
they used routinely, without suffering the limitations of the available solutions today. 
 
Moreover, the evolution of the project, with the advent of the Tablet PC, consisted of thinking 
about an Application that would allow disabled children to improve communication with 
others and with their teacher using the screen of 'I-Pad and its touch screen functionality. 
The interface to the touch, and devices like the iPad have been created for the intuitive ability 
of a user of 2 years. In essence, the Application uses a kind of "slang" of images that helps 
the disabled to express themselves throug some buttons, making the device a real 
communication tool, allowing them to interact with the environment class. The project 
includes an enforcement phase of testing in a properly equipped classroom, but soon the 
application will be available on all stores. The application has been made with the 
development environment Xcode 4.2 for Leopard and Lion operating systems, using the 
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Software Development Kit available from Apple on devices with IOS5 (I-Pad, I-Phone and 
Mac). 
 
4. CONCLUSIONS 
 
In his most famous story, "Understanding Media" in '64 (Understanding Media: The 
Exstensions of Man), where he inaugurated a pioneering study in the field of '"media 
ecology", McLuhan stated that "... it is important to study the mean not so much based on the 
content conveyed by them, since according to structural criteria with which to organize the 
communication .. ", thought synthesized with the famous phrase" the medium is the message 
", to indicate that the real message that transmits any medium is the nature of the medium 
itself and that, therefore, each medium should be studied, designed, built and reorganized 
according to the "structural criteria" by which the communication is organized as a functional 
interaction. And 'starting from this concept, we postulate that the operating, we have 
identified the core of our theory and its applicability to design, powered by an innovative 
spirit, has led us to identify the optimal strategy in the new media to facilitate communication 
between skilled individuals and not so common. 
 
In fact, when "Understanding Media", he states that "... in the regime of electric technology 
becomes the duty of man to learn and to know" and that "... all forms of wealth resulting from 
the displacement information ", we acquired the operating pressure simply by reinterpreting 
the concept of" learning "in the more relevant to modern pragmatism" competent body 
authorized "to paraphrase then, the aphorism" ... the computer is just one of many ways that 
humans use to communicate his thoughts, not ....", we declined to express the concept of 
"knowing" to "re-organization of critical information acquired and their expendability" 
adapting, through software modularity, the that may be the various barriers that separate 
individuals from different ability from the rest of the social world. The path towards 
overcoming the barriers to disability and independent living and diverse diseases or trauma, 
however, is still all uphill, complicated, full of disappointments, true and false hopes that we, 
with perseverance, we decided to dedicate , daily supported by the words that still vibrate to 
the late Steve Jobs graduate of Stanford University in 2005 :"... If you have not yet found 
what it does for you, keep looking, do not stop ...", made to give our better quality of life for 
our less fortunate friends, but we feel compelled to give you the last aphorism McLuhan :"... If 
you do not like our idea .... no matter .... we have many other ...!". 
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ABSTRACT 

This project reviews how digitalization has changed the social lives of young adults in the Arab Gulf, 
specifically in Doha, Qatar.  Technologies including Bluetooth, television channels allowing for flirting 
via text message, and Blackberry messenger services have allowed unprecedented contact between 
the sexes in a mostly traditional society.  By placing this phenomenon in the larger category of 
“Western,” some traditionalists have signalled that Qatari culture is fundamentally challenged by the 
encroachment of these “Western” behaviors.  Simultaneously, Turkish soap operas such as “Noor” are 
also held up as examples of “Western” infiltration of Qatari society.  However, this project seeks to 
identify the unique ways in which young adults in the Gulf adapt seemingly “Western” technologies, 
digitalizations, and media formats and use them in ways that are distinctly Gulfi. 
 
Keywords: New Media, Digitalization, Qatar, Westernization 
 
1.  INTRODUCTION 

 
I speak of being afflicted with “Westitis” the way I would speak of being afflicted with cholera.  
If this is not palatable let us say that it is something akin to being stricken by heat or by cold.  
But it is not that either.  It is something more on the order of being attacked by tongue worm.  
Have you ever seen how wheat rots?  From within.  The husk remains whole, but it is only an 
empty shell like the discarded chrysalis of a butterfly hanging from a tree.  In any case, we 
are dealing with a sickness, a disease imported from abroad, and developed in an 
environment receptive to it. 

--Al-e Ahmad, Plagued by the West (1981,3). 
 

This paper will deal with the ways in which particular technologies from “The West” are 
securitized in Qatari society.  First, I must state that Qatar’s relationship with the West is not 
an altogether adversarial one; my ability to conduct research in the various American 
universities that populate Education City serves as just one example of the ways in which the 
Qatari regime has engaged and promoted certain types of Western influence in the state. 
The quote above was chosen for its literary merit, and not as a general reflection of Qatari 
perceptions of the West.  It was penned in 1962 by Al-e Ahmad, an Iranian author (translated 
to English in 1981); he was commenting on the phenomenon of “Westoxication” or 
“Weststruckedness” (Gharbzadegi in the original Farsi) in Iran.  When discussing the 
relationship between Qatar and the West for the past two and a half years with my Qatari 
students, friends and colleagues, their opinions are decidedly mixed. 
 
For the purposes of this paper, “The West” should be understood as it is understood within 
the Gulf.  This definition may be unusual for those unversed in the region, as it includes not 
only the United States, Canada, Europe, and other Western societies such as Australia and 
South Africa, but also most non-Arab and/or non-Muslim societies comprising the higher 
socioeconomic levels of the expatriate population in Qatar. Interestingly, as Longva 
(1997:137) notes about Kuwait: 
 
Activities designated as ‘Western’ were ‘Western’ and not simply ‘non-Kuwaiti’ precisely 
because they could not be identified with the general population of ordinary [unskilled, low-
paid] migrants.  To many, especially expatriates from the Philippines and Goa, drinking, 
dancing, and mixing between men and women were no more Western than any other social 
activities.  Yet the working-class migrants could not indulge in them because, in Kuwait, such 
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activities took place in private or exclusive settings that were the preserve of the middle 
class.  Thus ‘Western’ in this context was the particular feature of a social class rather than 
any national or regional culture. In Qatar as in Kuwait, “Western” is attached to people who 
are relatively educated, well-paid, and move within middle- and upper-class social circles. 
 
If the emir caters to religious conservatives within Qatar, it is directed more at his citizens 
and not at a religious elite that would pose a potential political threat.  After all, “an 
indigenous class of local clerics and religious leaders has not developed in Qatar” 
(Kamrava,2009:409).  Kamrava reports that “by all accounts, the state’s careful management 
of religion has so far effectively neutralized Qatari Islam as a potential source of political 
opposition or even a source of constraint upon state agendas” (Kamrava, 2009:411).  
However, Kamrava refers exclusively to the institutional factors that would bar a political 
opposition led by religious clerics to form; this is accurate, but it also discounts the fact that 
the emir, like all unelected heads of state, is forced either to maintain rule by popular 
consensus, or to impose it via authoritarian measures. 
 
So, while the Islamic clerics have not mounted a considerable political challenge to the emir, 
conservative elements do have considerable authority with the majority of the religious Qatari 
society.  The ruling family at times has made concessions, or spoken out on issues that are 
deemed to threaten Islamic values. Two such examples that will be discussed in this paper 
are Sheikha Mozah’s speech against “immoral” satellite television programming, and her 
addressing of the boyya trend and establishment of a “rehabilitation center” for homosexuals 
and cross-dressers. Whether or not Sheikha Mozah and the emir believe that satellite 
television and Turkish programming pose an existential threat to Qatari society is almost 
irrelevant; these speeches serve to strengthen the ties between the ruling family and its 
subjects. 
 
Levon Melikian writes: 

 
When cultural pressures are strong and prolonged and come from a culture that is 

technologically superior, they could represent a threat to national and individual 
identities!The Arabs of the Gulf were sucked into the vortex of industrial and 

technological progress  (quoted in (Kapiszewski, 2001:144). 
 

The remainder of the paper will address the securitizing effects of two types of technology on 
Qatari culture: mobile phones and television. 

 
2.  MOBILE PHONES 

 
Numbers vary, but by all accounts mobile phone penetration in Qatar is over 100%, and even 
as high at 150% (meaning there are more mobile phones than there are people living in 
Qatar).  The popularity of mobile phones has had many cultural ramifications in Qatar. Most 
dramatically, mobile phones have allowed young Qataris to talk to one another clandestinely.  
In the past ten years, strategies for flirting included males throwing their phone numbers at 
females while waiting at stop lights or passing them along in shopping malls.  They could 
then talk on the phone, send flirty messages (usually of undying love, full of overly-
sentimental poetry and emoticons), and even send photos. 
 
But with the advent of Bluetooth technology, teens and young adults are able to flirt with 
even less risk of being caught.  Bluetooth-enabled phones allow for two people to chat via 
message over a radio-transmitted signal that is not picked up by the phone company.  Now, 
the boys will sit or stand in groups at the mall, or drive down the street, and send their phone 
numbers via Bluetooth to girls they like.  Relationships often develop in this way. 

 
The Associated Press reports from Saudi Arabia: 
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For the most part, the messages are innocent. But for this conservative society, it is 
pretty bold stuff.  Many images feature babies — some blowing kisses — perhaps 
because women consider them cute. Animated cartoons doing belly dances, dreamy 
Arabic songs and sappy, sentimental messages are also popular. “Last night I sent 
an angel to watch over you, but he came back soon,” said one message. “I asked 
him why, and he answered, ‘Am not allowed to watch over other angels”’ 
(Associated Press,2005). 

 
There are ways other than Bluetooth that mobile phones have enabled dating in Qatar.  
Young women may also see an ad in an Arabic newspaper for a person who sells special 
mobile phone numbers (to take two very expensive examples, 555-5555 or 123-4567).  She 
may call such a businessman not to buy a number, but because she knows it will most likely 
be a young Arab man with whom she can talk under the cover of “shopping for numbers.”  
My source, a salesman of such phone numbers, has met two girlfriends in this way, but he 
also stressed that the proportion of Qatari women who date is still relatively small compared 
to the conservative majority who would not consider it. 
 
3.  TELEVISION 

 
While the majority of free-to-air television programming in Qatar is in Arabic, most Arabic-
language television shows are not fictional comedies or dramas, but instead are programs on 
Islam (including several live feeds from Mecca and Riyadh), current events, or music/home 
shopping channels.  On the other hand, American programming including “The Simpsons,” 
“Mad Men,” and “Notes from the Underbelly” are also available, and most local students are 
conversant in the recently aired episodes of “Oprah” and “Friends.”  All of these shows are 
subtitled in Arabic.  Perhaps surprisingly, the two forms of television deemed most offensive 
in Qatar are in the Arabic language, and indigenous to the Middle East: the development of 
interactive TV channels, and Turkish soap operas; this subsection will address them in turn. 
 
Interactive television (known as iTV worldwide) includes three broad categories which vary in 
popularity around the world.  At its most general, interactive television allows for the 
broadcaster and the viewer to communicate with one another.  First, interactive TV includes 
services familiar to American viewers, such as digital video recording (which allows for 
pausing and rewinding of live broadcasts). Second, interactive TV allows for pay-per-view 
purchases of particular television programs or films.  Third, interactive TV allows for viewers 
to vote or cast opinions, such as live voting in a news poll.  It is this third type of interactive 
TV programming which has caused a stir in the Gulf, as a genre of television stations have 
appeared which broadcast flirtatious SMS messages on television (Tech-FAQ 2009).  “Just 
as Arab regimes have come under political pressure thanks to the emergence of Pan-Arab 
all-news networks, conservative elements of Arab society are now under threat from a 
lucrative new broadcasting model known as interactive television” (Battah,2006).  Indeed, the 
politics of existential threat to Gulf societies are often invoked by officials when discussing 
interactive television, signifying that it is highly securitized. Interactive TV works in much the 
same way as Bluetooth technology, allowing segregated young males and females to 
exchange flirtatious messages.  The following two images were captured off my home 
television for illustrative purposes on November 27, 2009: 
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At Zayed University in the UAE in April 2007, an awareness event entitled “Negative Media 
Threaten National Security” convened, and many Emirati leaders spoke out against 
interactive TV. Reported the Gulf News, “Our traditions and values are under threat. These 
vulgar television channels enter our homes and bring us nothing but obscenities. Its owners 
want nothing but to make profit,” said Lieutenant General Dahi Khalfan Tamim, Dubai Police 
Chief and Chairman of the Juvenile Welfare Association (Saffarini,2007). In another Gulf 
News article, entitled “Vulgar TV channels ‘spreading corruption among youth,’” featured 
Lieutenant General Tamim calling such channels “electronic pimps.” The article continues: 

 
The police chief warned that if they are not stopped, “every house will lose a 
son, every mother will lose a daughter, and every house will lose stability. 
Media ministers and Arab rulers must take up the issue of interactive TV 
channels.” 

 
Destruction 
 
He said there is a “psychological error” in the minds of the group of people who run such 
channels, as they do not mind spreading corruption in the society with the aim of destroying 
it. He said anyone who sells his beliefs, religion, reputation, family and himself, finds it easy 
to sell his country (Al Theeb,2007). 
 
Interactive television has many critics, to be sure.  But the television shows attracting the 
most controversy and deemed a threat to Islamic morals and society in Qatar and around the 
Middle East are a new spate of Turkish soap operas, led by the highly-rated “Noor.”  
According to a New York Times article: 
 
“You can’t put the consumer back in the box, and the authorities find that threatening,” said 
one Arab television executive, who spoke on condition of anonymity for fear of 
repercussions. “A generation is growing up, and they watch this stuff and care about it; they 
upload the characters’ faces onto their cellphones” (Worth,2008). 

 
The characters on “Noor” drink wine with dinner, are never shown praying, engage in 
premarital sex, and one secondary character even had an abortion (Worth,2008).  
ArabianBusiness.com, a respected news site throughout the Gulf, reported in late 2008 that 
“The show became a socio-cultural phenomenon as three to four million people [in Saudi 
Arabia] tuned in to Noor every night, making it the highest rated show ever in recent Arab 
television history” (Sambidge 2008).  Indeed, the Saudi-owned MBC network expanded its 
Turkish soap opera repertoire, and now plays at least four similar programs on a nightly 
basis on two networks (MBC1 and MBC4).  When I returned to Doha in Fall 2009 after 
spending July and August back in the U.S., I returned to a greatly reduced set of English-
language options on free-to-air television; “Noor” and its spinoffs now dominate nighttime 
programming. 
 
“Noor” is dubbed from Turkish to colloquial Syrian Arabic (rather than the formal classical 
Arabic of Islamic and news programming), and is not available in English versions (dubbed 
or subtitled).  From an essay written by one of my Qatari students at Texas A&M University 
(citing an article from the syllabus): 

 
One of the most recent examples of destructive media is the influx of Turkish series, which 
recently shows inappropriate life styles that contradict Islamic teachings. Particularly, the 
Turkish series, Noor, penetrates the social fabric and people name their newborn children 
after the characters and shops have been selling shirts with their pictures. Turkish movies 
similar to Hollywood, impacts society because of high technology, nice natural views and 
movies are more relevant to general features of human conditions (Cowen,2008). 
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The threat to Qatari society posed by television shows including interactive TV and Turkish 
soaps led Sheikha Mozah to headline a two-day forum convened in Qatar by the Supreme 
Council on Family Affairs in November 2008. The forum was entitled (albeit somewhat 
awkwardly translated from Arabic) “Satellite television channels and the ethical and moral 
challenges facing Gulf youth.”  Without being specific as to the types of television deemed 
immoral and vulgar, Sheikha Mozah supported “a general Arab public opinion that rejects 
immorality and vulgarity in the media![and] called on media establishments to sieve through 
everything they receive for material that represents a violation to general taste.”  Maryam Al-
Khater, Director of the Doha Center for Media Freedom, announced the launch of a website, 
fadakom.com, that would serve as a forum for Gulf youth to share their opinions on “the 
dangers of these offensive channels on our values” (Hussein,2008). 
 
4. CONCLUSION: ON PRESS FREEDOM 

 
Press freedom has been a topic of heated debate in recent months, even within members of 
the press themselves. This can be illustrated by discussing just one recent example of 
tensions between the various media outlets. The publishing in a Danish newspaper (the 
Jyllands-Posten) of cartoons thought to be offensive to the Prophet Mohamed has inspired 
an initiative in many Muslim states to ratify an international treaty condemning the 
defamation of religions. This sparked a row in Qatar after the Doha Center for Media 
Freedom’s founder and then-director, Robert Ménard, invited an editor from the Danish 
Jyllands-Posten to an international conference on media freedom held in Qatar last year. 
 
Ménard had been outspoken on many issues and forthcoming on what he perceives as the 
Qatari state’s failure to live up to their promises of supporting the Center, but Ménard’s 
invitation of the Danish editor was the issue that attracted perhaps the most sustained 
negative attention from the Qatari press itself.  Ahmad Ali, Editor-in-Chief of Al Watan (a 
leading Arabic-language daily) wrote that “Ménard should know that there is a red line to 
media freedom and you cannot cross that border. We cannot accept any media freedom that 
insults our dear Prophet” (Ali 2009). The Huffington Post reports that Jaber Al Harmi, editor 
of Al Watan’s rival Al Sharq, wrote an editorial with the headline “Ménard lives in five-star 
style and insults Qatar” (Abu-Fadil 2009).  Indeed, it seems the most fashionable thing for 
editors of Qatari papers to do is to bash Ménard. In late June 2009, after a little over one 
year, Robert Ménard resigned his post, his team resigned with him, and the Doha Center for 
Media Freedom folded. 
 
But reverberations continue.  Perhaps at least partially as a response to Ménard’s invite of 
the Danish editor, the Advisory Council (majlis al-shura, which advises and consults the emir 
on policy) argued for increased restrictions on media freedom, specifically with regards to 
“Qatar-based journalists who write against the ruler, national security, religion and the 
Constitution,” according to Khalid Al Sayed, the Editor-in-Chief of the English-language 
Peninsula. Sayed opposes the Advisory Council ruling—precisely because (according to 
him) no local newspaper “has ever written anything objectionable against the four subjects 
referred to in the Advisory Council debate” (Al Sayed 2009). While this may not be 100% 
accurate, writing “nothing objectionable” seems to be the goal—publicly stated or not—of the 
majority of Qatari newspaper editors. A newspaper reporter told me (not for attribution) that 
while his paper had always prided itself on its critical perspective (within Qatari parameters), 
the current Editor-in-Chief “pushes for more positive stories on Qatar” and those are the only 
ones allowed to be published. 
 
While a private source (who spoke on condition of anonymity) has intonated that 
government-sanctioned censorship and detainment of reporters does indeed take place, it is 
widely accepted and acknowledged that self-censorship (by reporters and academics) does 
occur on a regular basis. In this environment, the gap between government officials’ 
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statements and the newspaper media is very small!and there is a vast ocean between 
those sources of discourse, and that of critical or anonymous outlets (such as the Qatar 
Living website and the now-internationally focused Doha Center for Media Freedom). In 
Qatar, it seems that the more things change!the more they stay the same. 
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ABSTRACT 

We approach topics such as: The rise of the digital-analogous interaction, as a consequence of the 
emergence in many fields of the discrete-continuous interaction; the consequences in the field of the 
visual and the related physical,  biological, linguistic, psychological and computational aspects; ‘visible’ 
versus ‘intelligible’; the place of the ‘visual’ with respect to ‘reality’ and ‘fiction’; the visual accounting 
for infinities of various types; the challenge of the wrong visual representations; ‘visual’ and 
‘macroscopic’; ‘visual’ and ‘fractal’; ‘visual’ and non-Euclidean universes.    
 
Keywords: Digital, Discrete, Continuous, Visual 
   
 
1. A SHORT HISTORY OF THE DIGITAL  
 
The history of the digital is very old, going back to the times when the fingers were a basic 
way to realize discrete counting. The abacus, created several hundreds years BC, the 
Morse code, the Braille system, and obviously the numerous languages using an alphabet 
are only a few examples of digital systems created long time before the appearance of  the 
electronic and the computational era. The etymology of the word digital is related to the Latin 
word digitus, meaning finger. But we have also the English word digit, fundamental in 
information sciences. Let us recall that the name of the basic unit to measure information, 
the word bit, is obtained from the contraction of the expression binary digit. The emergence 
of the information, communication and computational paradigm, in the second half of the 
past century, pointed out the digital-analogous alternative in the way we conceive 
computation. The competition between the analogous and digital was strong in the early 
development of computing, each of these two variants has advantages and shortcomings. 
But the digital variant proved to be better with respect to the need to fight against noise, to 
detect and to correct errors. 
 
2. THE QUANTITATIVE/ QUALITATIVE ALTERNATIVE OF THE INFORMATION 
PARADIGM  
 
Like computation, the information paradigm emerged also in two variants: the  quantitative 
variant, starting in thermodynamics, and continued by Claude Shannon, Colin Cherry, 
Rudolf Carnap, Jaakko Hintikka, Patrick Suppes etc  in the field of communication, and the 
qualitative variant ( information as form), starting in the field of Darwinian biology and further 
developed in topology, Gestalt psychology, visual arts, music, mathematics by D’Arcy 
Thompson, Matila Ghyka, Rudolf Arnheim, Hermann Weyl, René Huyghe, François Jacob, 
Jacques Monod, René Thom, Douglas Hofstadter, Benoit Mandelbrot, Olivier Messiaen, 
Dan Tudor Vuza etc. Each of these two variants has, in its turn, a discrete and a continuous 
variant.  
 
3. WE ARE LIVING IN A DIGITAL SOCIETY 
 
Now we see the triumph of digitalization, but it does not happen at the expense of form and 
continuity. Books like that of Veen and Vrakking [7] illustrate the digital mentality in the every 
day life and even the title of this book is very expressive:HOMO ZAPPIENS. We are living in 
a digital society. Digitalization is today one of the most frequent activities. In the following, 
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we will try to explain how did this happen and the consequences for the visual. But in order 
to be able to do it, we need to give to the digital/analogous distinction a different cloth, to 
connect it to a millenary tradition.  
 
4. FROM DIGITAL/ ANALOGOUS TO DISCRETE / CONTINUOUS AND THEIR 
PHYSICAL AND BIOLOGICAL ASPECTS 
 
We get a real understanding of the digital/analogous distinction if we observe that it is an 
aspect of a more general and essential distinction, that between discrete and continuous. 
The quantum revolution was started by Max Planck, who proved at the beginning of the 20th 
century, that electromagnetic energy is emitted in the discrete way. Quantum objects are 
known by their double face, particle-wave, i.e. discrete-continuous nature. The hemispheres 
of the human brain show a functional differentiation, the role of the left hemisphere aims 
predominantly to cope with sequential processes such as language and logic, while the right 
hemisphere is specialized in coping with non-sequential, predominantly continuous, multi-
dimensional processes, such as those involved in feelings, emotions, intuitions. Later we got 
evidence for the double, discrete-continuous nature of heredity,: at the level of the 
nucleotide bases, DNA, amino acids and proteins, heredity proceeds in the discrete way, 
while, at the level of biological membrane and of the whole human body metabolism, 
heredity proceeds in the continuous manner. The Descartes-Leibniz mind-body problem is 
another traditional expression of the discrete-continuous interaction. 
  
5. LOGICAL AND MATHEMATICAL ASPECTS OF THE DISCRETE-
CONTINUOUS DISTINCTION 
 
The logic of element/ set, where the former belongs to the latter, illustrates the discrete 
mentality. The logic of part/ whole illustrates the continuous.  Set theory is  conceived in a 
discrete way, Stanislaw Lesniewski’s mereology accounts for the logic of continuous 
entities.Things are reflected in two kinds of words; one, two, three, !, few, many belong to 
the discrete way; little, much belong to the continuous way. Nouns such as milk, honey, 
butter, fire, water, air have no plural form, they refer to entities we can describe in terms of 
little or much, part/whole. A similar non-discrete status have love, hate, modesty and beauty, 
they are devoid of a plural form and they refer to continuous states we can appreciate in 
terms of little or much. As mathematicians and as linguists, Leibniz favored the discrete, 
Newton favored the continuous. Sums, sequences and series are discrete entities, integrals 
belong to the continuous.  
 
 6. DISCRETE AND CONTINUOUS MATHEMATICS NEED EACH OTHER 
 
Mathematics of the 19th century was most successful in its continuous side (math analysis, 
differential equations), while, under the stimulus of computer science, in the second half of 
the 20th century, discrete math (combinatorics, algebra, graph theory, math. logic). knew a 
very strong development. But, generally speaking, discrete and continuous math need each 
other, the most significant example in this respect being the way the investigation of prime 
numbers is based on math. analysis, while the study of differential equations needs discrete 
approximations, as they are proposed in numerical analysis. 
 
 7. AMBIGUITY IN THEIR INTUITIVE PERCEPTION 
 
There are various ways to build mathematical models of the discrete-continuous opposition, 
because there are differences in the way we interpret its intuitive base. The diversity of faces 
of this opposition is impressive: particle-field, particle-wave (in quantum mechanics), integers 
and real numbers, series and integrals (in math.), digital and analogous (in computer 
science), left brain/ right brain, phylogeny and ontogeny, variability and heredity, DNA and 
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membranes (in biology), speech and language, phonetics and phonology (in linguistics), 
innovation and tradition (in social life). 
 
8. MULTIPLICITY OF MATHEMATICAL MODELS 
 
Is there something common to all of them? There is in math. the so-called discrete topology 
of a set A, meaning that all elements of A are isolated (i.e. each element in A has a 
neighborhood where no other element of A exists). This is discreteness interpreted as 
discontinuity, existence of gaps. But there is another concept, called connectedness: to be of 
a single piece. It is another possible face of discreteness. Another way is to interpret 
discreteness as possibility to arrange in a sequence. But the set of rational numbers can be 
arranged in an infinite sequence, despite the fact that it has no isolated point. There is also a 
type of topological space called a continuum, different from what the same word means in 
Cantor-Dedekind’s way to analyze the set of real numbers. 
 
 9. TRANSGRESSING THE BINARY DISCRETE/ CONTINUOUS OPPOSITION  
 
The surprise brought by the 20th century was the possibility to overcome the binary discrete-
continuous distinction by a mathematical framework bridging the respective opposite states; 
this happened with Robinson’s non-standard analysis [5], where the Leibniz’s infinitely small 
receives for the first time a coherent frame of existence, in a non-standard universe broader 
than the usual universe of real numbers. In this new universe, the non-standard elements 
obey a logic that shares features of both the discrete and the continuous. The probability for 
a number between 0 and 1 to be algebraic is no longer zero, like in traditional probability 
theory, it is equal to an infinitely small.  We can say that non-standard analysis realized in 
math what quantum mechanics realized in physics: to overcome the binary discrete-
continuous opposition. 
 
10. THE PHILOSOPHY OF THE DISCRETE/ CONTINUOUS INTERPLAY 
 
What is the very nature of reality? Is it continuous and only its description is discrete or 
conversely? Such questions are very old and the answers to them very different. For 
Parmenides and Heraclitus the human thought is a continuous flow, but its realization in 
language requires some stability imposed by the discrete nature of the linguistic elements. 
Mainly the written variant of language is very demanding in this respect. But, hundred years 
ago, different views were in conflict. For Ferdinand de Saussure, science is faced with a 
continuous flow and its task is to process it, in order to extract some discrete categories. For 
instance, in linguistics, the task was to move from speech to language, from physical sounds 
to linguistic sounds, from them to phonemes, from phonetics to phonology. Bertrand Russell 
proposed a completely different scenario. In their very nature, things are discrete and only 
their idealization makes them continuous. Many thinkers believe that the physical reality is 
discrete, but the number of basic bricks is so large, that we cannot approach them 
individually and we are obliged to take them as wholes, to approximate them by continuous 
representations. But the predominant mentality in the field of humanities and in philosophy is 
that the nature of things is continuous, while discreteness is an artificial way to look at reality. 
Obviously, such debates have no chance to rich an end, a general agreement. 
 
11. WE SEE ONLY WHAT IS CONTINUOUS; WE UNDERSTAND ONLY WHAT IS 
FINITE, i.e. DISCRETE 
 
This is a fundamental issue and a philosophical and scientific challenge, see Thom [6]. “What 
does it mean to see? The plain man’s answer (and Aristotle’s too) would be, to know what is 
where by looking. In other words, vision is the process of discovering from images what is 
present in the world and where it is”, writes David Marr at the beginning of the General 
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Introduction to his famous “computational investigation into the human representation and 
processing of visual information [3]. Understood in this way, “to see” involves also “to 
understand”. Ironically, the English verb “to see” means usually both the physiological and 
the semantic aspect. But let us consider a few examples. If in front of us, at a reasonable 
distance, there is the picture of a straight line segment, then, for reasons related to the limits 
of our sensorial capacities, we can see it only if its thickness is enough large, in order to 
permit to our eyes to capture it. But this fact introduces a basic modification: the straight line 
segment is no longer a linear continuum, it is a 2-dimensional continuum, under the form of a 
rectangle. For this reason, we can physiologically see it. However, in order to understand it, 
we refer to a discrete structure associated to it, for instance the coordinates of its extremities. 
When we know this finite set consisting of the coordinates of the extremities of the straight 
line segment, we accomplish the understanding of the respective geometric entity. Similarly, 
a disk or a circle is understood as soon as we know the position of the center and the length 
of the radius, i.e. a finite set of elements. The explanation is very simple: we can process in a 
reasonable interval of time only a finite, enough small number of elements. 
 
12. A WORK OF ART HIDES SOME ORDER WE TRY TO CAPTURE BY A FINITE, 
ENOUGH SMALL SET OF ELEMENTS  
 
Painters like Mondrian or Vasarely, using discrete geometrical structures, can be understood 
by means of  the parameters characterizing the respective structures, but obviously we 
cannot stop at the directly visible level, we try to identify a hidden order, that can be 
described or at least suggested by means of a finite number of elements . But what happens 
with the paintings of Rembrandt, where the continuous is preponderant? It happens that in 
such cases, looking at the respective work, we proceed in the same way, trying to discover 
an itinerary leading to an order, a way to organize the elements of the painting into a 
coherent whole, that may be a narrative piece, a landscape we contemplate, trying to identify 
some hidden correlations, some levels of organization. All these things are obtained by 
means of a finite number of parameters. Generally speaking, any creative work, be it 
scientific or artistic, hides an order we try to capture and its description can be obtained by 
means of a finite number of elements; otherwise, its hidden simplicity is under question. 
13. TRYING TO HAVE A CORRECT REASONING BASED ON WRONG FIGURES 
(Poincaré) 
 
It seems that Poincaré proposed to define topology as the art to develop correct reasoning 
by means of wrong figures. But its validity is general. In most cases, visual representations 
are wrong in some respect. As we have observed in Section 11 above, in order to can see a 
straight line, we deliberately use a wrong geometric representation, because we know that a 
one-dimensional geometric object has no thickness. Euclid was very clear in his first two 
statements: “I call point what has no parts; I call line what has no thickness”. Implicitly, Euclid 
realized (although he was not perhaps aware of the fact) that if you want to get a visual 
representation of a point, you have to pay a price: to transgress the condition “have no 
parts”. However, this condition is transgressed only a little, the existing parts are very small, 
enough small to give the illusion that it has no parts, but enough large, to permit its visibility. 
Similarly, for the straight line, thickness is enough small to make it almost invisible, but it is 
enough large to permit visibility. So: 
 
14. THE BASIC ENTITIES OF GEOMETRY ARE FICTIONAL OBJECTS 
 
The way Euclid’s Elements start with the so-called definitions of points and lines   
as they were cited in Section 13 shows clearly that geometry, mathematics in general, take 
place in a fictional universe. But one of the sources of this fiction is the empirical universe of 
our daily sensorial-intuitive perception. This is the reason we need visual representations as 
an intuitive support of our thinking. But we have to be aware of the fact that these 
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representations are in a genuine conflict with the objects to which they are associated. Take, 
for instance, the object called an arbitrary triangle. Any attempt to give it a visual 
representation will fail, because this representation will have some particularities 
incompatible with the desired arbitrariness. We can use this representation only if we are 
able to avoid, in our reasoning, any of its particular features, but this is not so easy. We can 
try to draw a triangle as far as possible from the standard regularities (it will be neither 
rectangular, nor equilateral, for instance), but this is not enough.     
 
15. GENUINE CONFLICTS GOVERNING THE WORLD OF THE VISUAL 
 
Putting together the ideas developed in Sections 11-14, we realize that the world of the 
visual is governed by unavoidable conflicts between different parts of our approach to the 
universe. The situation is sometimes under the domination of a conjugate pair , which is a 
couple of requirements at a first glance perfectly compatible, but which prove to be, after a 
careful examination, such that each of them can be satisfied only at the expense of the other 
requirement; see Marcus [2]. The requirement to see and the requirement to understand 
form such a conjugate pair, as it was explained in Section 11. Another conflict, which is no 
longer of the type of a conjugate pair, but of the type called, by the Palo Alto school of 
psychotherapy, the double bind :the requirement to accomplish simultaneously two tasks, 
two requirements, each of them rejecting the other; in our case, the requirement to use a 
pictorial representation and the requirement to betray it. We use points and lines, but their 
double existence, as fictional objects and as pictorial entities, generates a double bind 
situation. It is involved here also the situation described in Sections 13 and 14. 
 
16. LOOKING FOR A THIRD STATE. 
 
A conciliation between our need of empirical, observational-sensorial support, and our need 
to transgress this level and to reach a higher one, in absence of which we cannot get a real 
understanding and a minimal rigor, can be obtained only by a compromise. The pictorial 
signs will deliberately betray the fictional entities they aim to represent, but the error will 
remain enough small to attenuate the possible negative influences in our reasoning. There is 
a tension between the empirical and the cerebral level of our behavior, between our sensorial 
way to perceive the world and our conceptual way to look at it. The visual is just at the 
crossroad of these trends. 
 
17. FROM EUCLID TO HILBERT 
 
The history of the axioms of geometry is very illuminating in this respect. If Euclid remained 
permanently prisoner of pictorial representations, having to face the conflicts described in 
Section 15, Hilbert, 2,000 years later [1], eliminated the pictorial support, but he did not 
eliminate completely the link with the empirical-sensorial level, because he kept the 
geometric terminology impregnated with unavoidable intuitive representations sending to the 
contingent universe. This terminology is also a system of (pictorial) signs, because geometry 
cannot be conceived otherwise than a written system, it is, like any mathematical enterprise, 
a long distance itinerary, where each step is explicitly based on the previous ones and this 
task can be realized only in the written, i.e. visual variant. Logically speaking, inferences in 
Hilbert’s organization of Euclid’s geometry don’t depend on the terminology used, but 
obviously this terminology helps us to understand the choice of axioms, of primitive terms 
and of the whole development in Hilbert’s approach. 
 
18. THE MOVE FROM DISCRETENESS TO CONTINUITY: SHARP OR 
GRADUAL? 
                                                            



!
!

!
!

541 

So far, we approached the digital/ analogous and the discrete/ continuous as binary 
distinctions, suggesting that the difference between them is sharp and clear. Mathematics 
brings evidence for some aspects of them, stressing their different status. However, there are 
ways to bridge them, as it was shown in Sections 4 and 9. But quantum mechanics and non-
standard analysis are exceptional worlds. Let us observe what happens in the usual 
Euclidean world.   If we take the middle of the unit interval [0, 1], we get two equal parts, 
whose extremities are 0, !, and 1. Taking now the middle of each these two equal intervals, 
the extremities of these new intervals are 0, ", ! , #, 1. By iteration n times of this 
procedure, we get, for n enough large, intervals which will be smaller and smaller and their 
extremities will form sets which, despite their finiteness, will be perceived by human eyes as 
a continuum, because points which are enough near are no longer perceived as different. It 
is impossible to decide at each step, for what value of n happens this metamorphosis; the 
process is gradual, no sharp border exists between the discrete and the continuous 
perception. Many other examples could be considered. The way we obtain the integral of a 
function, a clear continuous entity, starts with some discrete patterns, the so-called Riemann 
sums associated to a function f and to a given segmentation of the interval of integration, and 
then, by an asymptotic process, we get, at the limit, the integral of f on the respective 
interval. 
 
 
19. FROM VISIBLE TO INTELLIGIBLE IN THE FRACTAL WORLD  
 
Following  Helge von Koch, let us start with an equilateral triangle. Each of its sides is broken 
up into three pieces and the middle piece is removed. The middle piece of each side of the 
triangle is used as the length for a new equilateral triangle formed on the outside of the first 
triangle. The process repeats with every new segment, ad infinitum. It was proved that this 
asymptotic process leads to a curve devoid of tangent in each of its points. Such a curve dos 
not accept a visual representation, because any line we draw on a paper will have a tangent 
in all its points (except, may be, a finite number of points). This is considered the 
mathematical model of a snowflake. It is a fractal object placing snowflakes beyond the 
geometric tradition of regularity, simplicity and symmetry coming from Greek antiquity and 
from Renaissance. So, this curve is intelligible by means of the asymptotic process we have 
sketched, but it is not at all visible. 
 
20. A LIE: THE BEAUTY OF FRACTALS AND THEIR VERY ATTRACTIVE 
COLORS 
 
Many books were devoted to the beauty of fractal objects, including pictures in very attractive 
colors. But in fact, these books tell a lie, because the images to which they refer are not 
really fractals, in the rigorous sense of this word, they are either images of the first steps in 
the asymptotic process leading to some fractals or objects in the physical or the biological 
universe, whose mathematical models by means of the fractal geometry became active in 
the last decades. 
 
21. HOW MISLEADING CAN BE A VISUAL REPRESENTATION 
 
The first shock came in the 19th century, in connection with the understanding of the idea of a 
continuous function. According to its intuitive perception, “continuous” has been understood 
as “without interruptions”, i.e. the function cannot pass from a value a to a value b without 
taking all intermediate values between a and b. It happened however that new standards of 
rigor were introduced in math analysis and according to them a new mentality was promoted, 
we could call it the epsilon-delta strategy. At this high level of conceptualization, as it was 
shown by Gaston Darboux, the continuity of a function is only a particular situation of the 
property to have a graph without interruptions; the latter is much more general than the 
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former. But, because the most usual continuous functions have their graph without 
interruptions, it is difficult to realize how misleading is the visual representation of such 
functions. Here we see the power of mathematics, making intelligible phenomena far away 
beyond the field of visible. The trap of the visible is to make us to believe that something very 
particular has a general validity. 
 
22. THE FINITE MAY APPEAR AS A CONTINUUM AND CONVERSELY 
 
The first successive steps of the asymptotic process leading to a fractal objects (see the 
case of Koch’s curve) accept a clear visual representation and belong to the regular, 
symmetric world of Euclid. But, as soon as we reach further steps in this asymptotic process, 
the visual representation becomes more and more difficult, because, for instance, in the case 
of Koch’s curve, the number of straight line segments is increasing and the length of the 
respective segments is approaching zero. The move from visible to invisible is gradual, no 
sharp border appears between them. Each step is expressed by a polygonal line, so it has in 
almost all its points a tangent, but, at the limit, we get!the snowflake. If the asymptotic 
process is essentially infinite, a finite, enough large number of steps in this process is 
enough to get the visual representation of a curve, which in fact is only a polygonal line with 
a very large number of straight line segments as components. Conversely, take the rainbow. 
It spans a continuous spectrum of colors, but we capture only a discrete representation, 
under the form of a finite number of colors: red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. 
 
 23. IS INFINITY VISIBLE? IS IT INTELLIGIBLE? 
 
No form of infinity is directly visible, in its entirety. Infinity is always an extrapolation of our 
mind. But, because both visible and intelligible are not binary logical predicates, but a matter 
of degree, the answer to the question above cannot be of the yes or no type.  We cannot see 
the actual infinity of the set of natural numbers, but we can approach it by successive 
approximations, we can see their first steps. With respect to infinity, it is clear that our aim is 
to make it more and more intelligible, with no illusion that we will exhaust its intelligibility. 
 
24. IS THE VISUAL LIMITED TO THE MACROSCOPIC UNIVERSE? 
 
The answer is affirmative. The whole human sensorial system, the whole human semiosis 
are limited to the macroscopic universe. Moreover, the competence of human language, be it 
natural or artificial, formal or non-formal, stops beyond the macroscopic universe. It is 
supposed that the whole history of the human being or at least most part of it or its most 
recent part took place in a macroscopic context, so human organism, our muscular, sensorial 
and cerebral capacities were trained to cope with a macroscopic surrounding. But, taking into 
account that the move from macroscopic to non-macroscopic is not sharp, it is only gradual, 
there is an asymptotic process leading from the macroscopic to the quantum world or to the 
cosmic world. So, human competences disappear only gradually when our investigation 
moves beyond the macroscopic context. 
 
25. THE VISUAL IN THE NON-EUCLIDEAN WORLD 
 
We learned in the 20th century that Euclidean geometry is the geometry of the macroscopic 
universe, as it was described in Section 24. We are macroscopic beings and we perceive the 
world according to our inherited sensorial, intuitive     and cerebral capacities. We are 
Euclidean beings, with respect to the way we perceive space and spatial relations. We are 
Galileo-Newtonian beings, with respect to the way we understand time, matter and energy. 
We are prisoners of our language, of our human semiosis. When we explore the non-
Euclidean world, all these habits no longer work and we try to use the shadows sent by the 
non-Euclidean world in the Euclidean world. We are like in Plato’s allegory of the cave. For 
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instance, can you imagine a world where there exists no rectangle? This is the world of the 
non-Euclidean geometry, as it was pointed out by J. H. Lambert, towards the end of the 18th 
century.;see, for instance, Pont [4]. 
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ABSTRACT 

Undoubtedly, the political parties shape the political status of this country. But covering a period of crisis, 
the only certain that we all witness is that the traditional policies need to change, as they will not last. The 
past three decades, there have been established such political mechanisms that citizens are not 
encouraged to actively participate in. However, the Internet can do so. People no longer identify 
themselves with the political parties, neither have they believed in their outdated policies, nor they vote. 
The aim of this project is to examine whether, in this new period of time, the parties choose to leave the 
Internet out of their line or not, to what extent they make use of it and what are the results. First, we will 
introduce the concept of the Internet and the way Websites operate. Then, we will examine whether and 
how the Internet fosters communication. We will discuss the concept of Online Marketing and the 
prospects it provides. Also, we will look through what kind of relationship the parties may have with the 
Internet and in which ways the political Internet Marketing takes shape. In addition, we will discuss 
different ways on evaluating websites based on criteria of both aesthetics and functionality. Finally, using 
the questionnaire as the basic means of the research and by making both quantitative and qualitative 
analysis of the results that came up, we will evaluate and discuss the outcome of the project. 
 
Keywords: Internet, Politics, Parties, Websites 
 
1. INTRODUCTION 
 
Political parties, undoubtedly, shape the core of the political system and the political life in 
Greece. However, going through a time of crisis, the one thing that is certain is that everyone 
understands that traditional politics have to change since they are in crisis as well. The last 
three decades, political mechanisms that they do not encourage active participation on behalf 
of the citizens, have been established. Nevertheless, the use of internet could introduce a more 
active communication between political parties and citizens. We have to mention that the Greek 
political system is traditionally grounded on a unilateral shape of communication which is mainly 
based on the bulk power of the party.  Nowadays, people have ceased to identify themselves 
with the parties, to believe in their outdated politics and even vote for them. 
 
The aim of this paper is to identify if, in this new era, political parties choose to leave internet 
out of politics or in which extended they use it and with what results. We will examine the 
relationship between political parties and internet as well as how the political marketing is 
realized through it. We will refer in ways of evaluating the WebPages in terms of aesthetics and 
functionality. 
 
2. INTERNET AS MARKETING CHANNEL 
 
No one can overlook that the commercial use of the internet unquestionably constitutes a major 
change for the economy: development of internet companies, trading of all kinds of products (e-
commerce), services provided through internet (teleworking), etc. Thus the realization of a new 
global market has emerged (Doulgeris et al, 2008:65). Internet and its basic characteristics 
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constitute apparatuses of the e-trade as its part in the worldwide economy becomes gradually 
enhanced (Honeycutt et al., 1998). As its economic utilization develops into a subject of 
numerous publications and vast scientific dialogue, smaller or bigger companies and 
organizations make it one of their major concerns (Elahi, Sh. and Hassanzadeh, 2009).  
 
How important internet is for the success of an enterprise or an organization (Linh & Tung, 
2008:4)? There are companies that have set up all their transactions and entire function on the 
net as well as businesses using it only for presenting their products and getting in touch with 
their public, following more traditional ways of entrepreneurship (Beynon-Davies, 2004). Those 
built, functioning and developing on internet technologies don’t need traditional representatives 
and offices making the utilization of the internet especially favorable to the companies not 
having large amounts of capital to invest (Linh & Tung, 2008:13). 
 
In many cases, as Hou and Rego suggest (2002:4), internet overtops other means of marketing 
since a) it can store huge amounts of date with a very small cost b) it provides inexpensive and 
rapid means of searching and organizing almost whatever anyone needs c) it provides a three 
dimensional (3D) representations of images and video. 
 
It is undeniably of critical importance the fact that consumers can look up in different 
catalogues, without geographical restrictions, compare prices and ultimately form their own 
consumer’s consciousness with a minimal cost (Allen and Fjermestad 2001, 14-23). A matter of 
great significance for the internet marketing is the construction of WebPages able to promote 
products and attract the required customers. In order for a webpage to be known, time is 
required since a major number of references and links to it needs to be acquired for increasing 
the ranking of its presence in the results of inquiries via web based search engines (Chaffey et 
all, 2006:373-375). 
 
Traditional advertisement along with its tools tends to be marginalized because of its cost and 
its relative inability to “target” specific audiences (Chaffey et all, 2006:352-353). This not the 
case for the internet based advertisements which, by using technologies such as web 2.0, 
provide the users with the means to know the public preferences of other users and their views 
on diverse products; therefore giving them the ability to act accordingly depending on what one 
needs to advertise (Observatory for KtP, 2007:12). The consumers, as Hou and Rego observe 
(2002:7), have the ability to elaborate on advertisement messages diversely: when one needs 
additional information will refer to the internet for a more detailed description. 
 
3. POLITICAL PARTIES AND MARKETING 
 
Kolovou mentions (2008:7) that modern democracy has identified its self with the creation and 
function of political parties. Political parties represent the people as a prerequisite of democracy 
(Lipset, 1960). Nevertheless, resent research, shows that political parties and through them 
party dominated democracy are disputed and mistrusted in a 75% among Greeks (Kolovou, 
2008). Similar results can be seen in the European context in general (Kirchheimer, 1991). 
 
As Kavanagh aptly notes (2003:1), politics and democracy in general need marketing. His 
reasoning was that the voter is a client and a potential buyer of the product that the candidate 
has to sell. Traditional parties had been established on mechanisms such us approaching 
voters based on their social background,  having members going after attracting people’s votes 
and then claiming an office for themselves and in general having a hard core of followers; on 
the other hand parties where mobilized only for their own interest offering each time as less as 
possible (Vernardakis, 1995).  Political parties should be versatile; i.e. as Kolovou maintains, 
should adapt ways of political mobilization and electoral support (2008:7); Converge in terms of 
their politics and programs by not having an unalterable package of proposals; not to render 
power to individuals (members), but to aim at the accumulation of variable groups uniting them 
under one “roof” (Vernardakis, 1995). 
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Marketing targets voters; more so, voters that are indecisive and the parties need them as they 
considered being more important than the rest who already have a conclusive political stand. 
Probably the clearest example of political marketing in the history of political parties is the one 
practiced by today’s president of the US, Obama. The whole endeavor was based upon internet 
making his potential voters feel connected (Christakis, Fowler 2010: 233). A webpage 
(myNarackObama.com) that reached 1, 5 million members was constructed with the purpose of 
attracting voter’s financing for the election race. What is important in the Obama case is not that 
the voters contributed economically to his campaign but the fact that through internet where 
given the opportunity not only of discussing but also of organizing social activities in the real 
world. The same research reveals that more than 200.000 events were realized and 35.000 
online groups were created. Moreover, users of iphone could download an application that 
organized contacts in terms of the irresolute States according to the predicted election results 
putting them first; thus enabling users to urge inconclusive voters choose Obama (Loutz, 2009). 
 
4. POLITICAL PARTIES AND INTERNET 
 
The internet as a digital form of communication is different from a traditional electronic device 
as the TV and the Radio (Gibson et all, 2003:3). Main characteristics are the rapid and massive 
transmission of large quantities of data together with the decentralization of control as it passes 
to the users (Bimber, 1998). Up until now, the passive receiver of messages was expecting and 
accepting specific information from specific sources. Today’s user is enabled not only to search 
by its own needs and interests but also to interact and make a choice of where the information 
comes from. Most importantly internet allows consumers to become him/her a transmitter of 
information by publishing material on the web. In terms of political participation, citizens have 
the opportunity to directly communicate with politicians, judge their opinions in an active matter 
and exchange views and information with other citizens (Agre, 2002). 
 
Today, there is much discussion on potential communities generated in and strengthen by 
internet. Potential communities are described as groups of people formed within the utilization 
of internet and having produced mutual support, information, communication and general social 
interaction phenomena emerged through the development and growth of the internet itself. 
These communities share as a distinct characteristic the element of interaction which, no less, 
requires not only members featuring mutual interests but also targeting common goals 
(Risinger, 2000). There are people maintaining that internet over-individualizes citizens, 
conveys a sense of lax commitment towards the society as whole and that together with the 
anonymity that provides, it may not be a worthy decision making process (Bronstein, 2011). 
 
As Syllas advocates with an article in Kathimerini [18], Helen Margetts, during the 1st Web 
Science Conference, counter to previous researches, introduced results of how collective action 
is affected by the viewing of others conduct: the rally of small groups around social goals was 
easier than the one of bigger groups since motivation disappeared and the representation of 
interests vanished into the masses. More specifically “when the interviewed knew that for the 
collection of signatures in a public consultation there was a huge mobilization, than they were 
positively affected displaying an increased likelihood of participation. On the contrary, when 
they knew that the mobilization was of small scale, the likelihood of participation was reduced 
resulting to no participation”. 
 
5. THE SCOPE AND THE AIMS OF THE RESEARCH 
 
A) We attempt to evaluate political parties’ web pages in two different axes of questions 
providing us with the analogous results. The nature of the questions is such that the interviewed 
should see the website both as user of the internet and as an active citizen represented by the 
Greek political parties in an organized society. B) The first 13 statements applied, are 
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structured in consistence to the international principles of evaluating websites and were used in 
order to examine each one in purely technical terms. Subsequently the second part of the 
questioner consisting of 11 statements, study different variables which give the participating 
citizens the opportunity to evaluate websites as political elements. 

 
6. THE RESEARCH 
 
Our method refers to the self completed questionnaires. The questionnaires used were two and 
in digital form. The first one, consisting of 21 questions, concerned with the demographics 
whiles the second one with the evaluation of the political parties’ websites. Here the respondent 
should answer 24 questions for each one of the five (5) political parties with the use of Likert’s 
five points scale (1=Not at all!!.5=Very much). The parties participating in the Greek 
parliament are Panellinio Socialistico Kinima, belonging politically to the social center wing 
(Pa.S.O.K.), Nea Dimokratia belonging to the right wing (N.D.), Komounistiko Komma Ellados 
belonging to the classic communist left wing (K.K.E.), Synaspismos Rizospastikis Aristeras 
belonging to the left wing (SY.RIZ.A.), and Laikos Orthodoxos Synagermos belonging to the 
extreme right wing (LA.O.S). The scale evaluated the websites in terms of (a) the aesthetic, 
design, and functional parameters and (b) the political characteristics of the web page. We 
considered using questionnaires which allow for the quantification of different variables and 
their digital form as the most appropriate choice since they can be sent to anyone through e 
mail. Together with each file sent or  posted in different servers there was an accompanying 
text giving instructions on the research, the ways to complete  the questionnaires and how to 
send them, having one link and the five web sites of the political parties. The questionnaires 
were sent to relatives and friends by email while they were posted on the “wall” in facebook and 
forwarded to registered facebook “friends” and facebook political groups. They were also 
posted on the two most popular Greek forums (www.insomnia.gr and www.forums.gr) in their 
relative thematic sections. 
 
7. THE SAMPLE 
 

Table 1. Demographics 
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Table 2. Politics 

 
 

8. RESULTS 
 
The Cronbach’s alpha for the first scale is 0,912. The Cronbach’s alpha for the second scale is 
0,870. 
 

Table 3. Evaluation of the aesthetic, design, and functional parameters of the web page 
 N.D. Pa.S.O.K. K.K.E. LA.O.S SY.RIZ.A. 

Statement Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 
Is the presented on the website text linguistically correct? 4,37 ,870 4,26 1,054 4,09 1,001 3,95 1,084 3,97 1,005 

Is the vocabulary used in the site suitable for the intended audience 4,26 ,781 4,21 ,735 4,15 ,782 3,88 ,869 3,91 ,867 
How would you evaluate the site in terms of graphics options (text size, 

graphics, and background color)? 4,21 ,803 3,93 ,869 3,19 ,905 2,37 1,093 3,03 ,883 

What do you think of the easiness in terms of the navigation though the site? 4,14 ,777 4,04 ,749 3,64 ,868 2,84 1,106 3,38 ,962 
Is the information on the site well-organized? 3,82 ,842 3,77 ,700 3,33 ,965 2,51 1,100 3,33 ,851 

Is it possible for the site to be used by users with special requirements 
(foreigners, people with disabilities)? 1,97 1,035 1,89 ,999 3,30 1,218 1,62 ,859 3,08 ,954 

Does the site provide the opportunity to acquire new forms of knowledge? 3,19 1,024 3,04 ,999 3,12 ,881 2,46 1,001 2,85 ,917 
How relevant and representative of what it stands for is the name of the 

website? 4,12 ,992 4,23 ,884 4,19 ,917 3,81 ,950 3,75 ,866 

Does the site contain information of a limited time range? 2,82 1,021 3,01 1,005 3,06 ,966 3,06 1,162 2,66 ,877 
How well updated are the links of the site? 3,85 ,741 3,84 ,717 3,53 ,805 2,92 ,874 3,31 ,795 

Does the site use multimedia technologies (audio, image, video) and if so, to 
what extent? 4,16 ,874 3,92 1,007 2,99 ,941 2,44 1,000 3,22 ,927 

How clear is the most important content of the site in the structure of the 
hierarchy? 3,45 ,791 3,37 ,870 3,32 ,848 3,01 ,941 3,02 ,777 

Is the site compatible with various versions and types of software (browsers, 
flash, etc.), or did you experience any kind of problems? 4,01 ,872 3,87 ,909 3,33 1,007 2,93 1,269 3,21 1,040 

Does the site provide feedback to the visitor? 3,31 ,846 3,18 ,947 2,79 ,901 2,24 ,933 2,86 ,901 
 

Table 4. Evaluation of the web pages’ political characteristics 
 N.D. Pa.S.O.K. K.K.E. LA.O.S SY.RIZ.A. 

Statement Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 
Do you consider the site as a channel of direct communication with 

citizens and if so to what extent? 3,03 1,177 2,63 1,139 2,60 1,067 2,15 1,176 2,59 ,997 

Do you consider the site only as an electronic form of political 
expression and if so, to what extend? 3,76 1,028 3,89 ,988 3,84 ,954 3,65 1,137 3,46 ,879 

Does the site present the political identity of the party to the visitor? 3,81 1,102 3,80 1,133 4,15 ,983 3,77 1,104 3,59 ,944 
Is The political discourse used similar to that of any traditional media 

and if so to what extend? 3,69 ,961 3,81 ,939 4,06 ,888 3,70 1,110 3,61 ,896 

Is there any possibility of direct exchange between users? 3,01 1,132 2,61 1,246 1,90 1,085 1,78 1,013 2,16 ,976 
Is it possible to express opinion – intervene on current issues? 2,94 1,097 2,53 1,146 2,03 1,025 1,89 1,089 2,18 1,173 

Does the ideological content of the links match to other similar sites 
and if so to what extend? 2,78 1,002 2,62 ,984 3,20 1,037 2,74 1,157 2,80 1,027 

Up to what extent are the connections Greek centered? 3,44 ,866 3,19 ,905 2,68 ,896 3,78 1,013 2,74 ,939 
Is there an ideological purity of the links to the site and if so To 

what extent? 3,24 ,875 3,38 ,962 3,45 ,936 3,01 1,005 3,16 ,812 

Select the interaction degree of the site 3,26 ,939 3,07 ,869 2,88 ,927 2,35 1,071 2,77 ,860 
Do you think the site presents the position of the party set in 

the Greek society? 3,35 1,225 3,19 1,325 3,78 1,023 3,33 1,134 3,38 1,103 
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Table 5. Means of the total scores for each scale by party 

 
 
9. DISCUSSION 
 
The site of ND was rated by the participants with the best average (3, 52/5.00). They also 
consider that all the text on the web sites is well written, although the LAOS site was strictly 
criticized for the graphic options. They consider that all the sites have not very well organized 
information structure. Specifically PASOK, ND and LAOS were criticized for the absence of an 
English version. Participants do not consider web sites as a source of new knowledge and not 
as good as communication channels. ND earns a high rating about the usage of new 
technologies and multimedia which indisputably enrich the web site and helps on the 
communication part. Participants say that the parties (specifically of KKE) political discourse on 
the internet must change because it seems like the one to the traditional means of 
communication. Participants also believe that there is no ability for some views exchange 
satisfactorily and no intervention ability to some issues. Finally everyone would prefer the web 
sites more interactive and even though they show the parties political identity they do not 
specify their social position. SYRIZA, regardless the educational level of fathers and mothers of 
the participants has a great accumulation of answers on scale 3 (neither agree-neither 
disagree). LAOS  shows that only the educational level of mothers it doesn’t affect the 
accumulation of answers on scale 3. LAOS takes 5 (strongly agree), only by people that they 
are not highly educated (i.e. university), and one the other hand now one under the age of 23 
grades its website as excellent. People that come from agricultural areas give LAOS the best 
evaluation. ND has a great percentage (higher than 90%) of evaluations between 3 and 4 
(agree) but in order to be evaluated as excellent seems that is affected by the scientific field of 
the participant. Thus, no one that has studied humanities or pedagogy gives 5 (strongly agree) 
to ND. 
 
Citizens that belong to the extreme right never give 5 to LAOS but they stop at 4. On the 
contrary the 7% of 5s comes from people that fall within the right wing. Citizens belonging to the 
left, grade LAOS up to 3. Considering KKE, only those who are quite politicized grade it 5. The 
percentages of those who grade it 4, are 41,7% for those that the concept “politicized” is 
indifferent to them and 50% for those who consider themselves very highly politicized. None of 
those very highly politicized give 5 to KKE. For ND, it seems that the degree of politicization 
plays a critical role as well. Those citizens who consider themselves little politicized give 5 in a 
9, 1% while for KKE the analogous percentage is 0%. Nevertheless their percentages both for 
ND and KKE are similar when are awarded with 4. For those quite politicized citizens, ND 
accumulates a 50% in scale 4 while KKE reaches 16, 6%. On the contrary, both parties have 
the same percentages among the much politicized citizens. SYRIZA has a lot better evaluation 
among those with none participation to political parties organizations with high percentages 
around scales 3 and 5. At the same time those who do participate in political organizations give 
high percentages in scales 2 (disagree) and 4. In this research we tried to include modern, 
technologically active people’s views trying to understand whether parties do  utilize internets 
new capabilities or not. Our sample showed that people think that parties don’t cover with their 
websites the matters of communication and participation as the citizens would want. Their need 
for more active participation and directiveness emerges through their answers. Parties can’t 
overlook this demand together with the new capabilities of internet technology towards the 
establishment of a modern democracy. 
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ABSTRACT 

The topic of this article is viral advertisements as the products of visual culture that are produced in 
the form of digital videos for sharing through e-mails or social network sites. Viral advertising is one of 
the methods of guerilla or stealth marketing. Because it spreads through the social networks on the 
internet, it is called viral analogical to viruses and their self-replicating dissemination. Viral advertising 
is at the crossroads of different disciplines in terms of its structure. From a framework of popular 
culture, viral advertising is a digital product of visual culture that is established as a common global 
culture; and functions in social, cultural and psychological contexts. Viral advertisements find their way 
in online social networks, spreading through animated contacts due to their interesting content that 
makes them forwardable. Sharing viral advertisements is a norm behavior in the culture of the internet. 
Viral advertisements relate to consumers through the images, cultural models and social 
representations they are encoded with. The manifestations of these cultural elements enable the 
shaping of shared reality. Viral advertising is nurtured by the behaviors of internet users, whose main 
psychological motives are belonging. Today’s society functions in the new “ways of being” created by 
the digital age. These new ways of being came into existence through different phenomena ranging 
from information flow and communication to changing balances of power. Viral advertising, in fact, is a 
component of Manuel Castell’s “network society.” Modern society’s social networks perform in digital 
environments. The conduct of online social networks in today’s global village is the driving force 
behind viral advertising. The goal of this article is to investigate viral advertising contextually, from the 
perspectives of different disciplines. Thus, in terms of methodology, it uses a theoretical approach.   
 
Keywords: Viral advertising, WOM, eWOM, Digital age. 
 
1. INTRODUCTION 
 
In Things that Make Us Smart (1993), Donald Norman recalls a conversation he made with 
several leading computer scientists in the early 1970’s: “we tried to figure out why anyone 
would ever want a computer in the home. ‘What would the average person do with them?’ we 
asked ourselves. ‘Games?’ ‘Recipes?’ ‘Income tax?’ We laughed and gave up.” Norman 
confesses their failure in predicting the digital potential: “the networking of computers to the 
telephone system, their role in entertainment, and their ability to provide access to large 
amounts of information” (190). 
 
After four decades, computers are a way of life. Industrial society created by the industrial 
revolution of the 18th and the 19th centuries has turned into information society with the 
creation of personal computers in the 1970s and the internet’s prevalence after the 1990s. 
The technologies computers have brought about created a digital age that has introduced 
many different aspects in our daily lives. In fact, today’s society functions in the new “ways of 
being” created by the digital age.  
 
These new ways of being have come into existence along the lines of the phenomena 
ranging from information flow to global communication and from networking to changing 
balances of power. In the digital age, information can be transferred freely and quickly; 
knowledge can be accessed instantly; people in different parts of the world can communicate 
in real time; networks can be established despite the physical boundaries; and individuals 
have the power to create and manipulate informational content.  
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The topic of this article is on-line networks at large and contextual viral video advertising in 
particular. Today, networks largely perform on digital environments and are the fundamental 
elements of modern society. While traditional networks were bound by the physical 
constraints of time and space, today’s modern networks use the advantage of the internet 
that charactarize the digital age and the network society. While the digital age makes the 
network society possible, the social, cultural and psychological dimensions shape it: it is in 
that contextual basis that networks exist and function.  
 
Viral advertising is one of the many phenomena that the digital age has brought about. Viral 
advertisements perfom on digital environments and are spread through on-line networks. 
They are one of the many ways marketers use in benefitting from the opportunities of the 
internet. Viral advertisements use the social means and communication vessels of the digital 
age and within the internet culture, are disseminated by internet users whose behaviors are 
influenced by the motive to belong. 
 
This article will first look at the umbrella concepts such as digital age, network society, and 
global village to establish the conceptual base; and then proceed to discuss viral advertising 
and its background in marketing. After establishing the groundwork, the article will focus on 
the question of “what does it mean to share?” This question will be used as a  tactical 
approach to the topic because it provides a convenient way to discuss viral advertising from 
a contextual framework of social, cultural, and psychological perspectives. 
 
2. DEFINITION OF CONCEPTS 
 
2.1. Digital age 
 
The digital age that we live in has been chracterized by the developments in technology that 
enable the free flow and ease in the access of information. Technologies of communication 
have enabled people to connect to each other, forming networks of various nature. They also 
empowered individuals with regards to the creation and manipulation of information, whereas 
this was in the monopoly of the traditional gatekeepers of knowledge. 
 
Today’s new ways of being involve new ways of thinking and doing things. While the 
traditional industrial society limited people to time and space, the digital age has removed the 
bound of physicality from the main human activities such as socializing, cultural exchange 
and pscyhological adaptation. The internet, assuming the main portion of the digital age, has 
become the main platform where people satisfy their need to know, socialize, and belong.    
 
2.2. Network society 
 
Manuel Castells is one of the first academics who used the term “network society.” His 
version of the term points to the new morphology of societies “where the key social 
structures and activities are organized around  electronically processed information 
networks.” In network society, social networks, as the basic units of modern society, process 
and manage information through micro-electronic based technologies (University of 
California,2001). 
 
According to Castells (2000), there is a shift from industrial age to information age, which has 
been made possible by the new information and communication technologies. The capitalist 
society in the new information age functions not through energy as in the industrial age, but 
through information. While the communication technologies create globalization regardless of 
the physical space, they increase the function of networks. Eventhough networks have been 
very old forms of social organization; their substance has changed in the age of information 
(University of California,2001). 
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2.3. Global village 
 
Much earlier than the advent of the internet and the world wide web, Marshall McLuhan 
foresaw the effect of communication technologies of today’s digital age. According to 
McLuhan (1964), the new electronic media created a new order of the world where time and 
space was abolished. This new “electronic nervous system” turned the world into a village, 
where people can communicate easily. In this new integrated order, events of the world can 
be experienced in real time from different parts of the world; and information can be 
transmitted to many different places at the same time. This, in turn, brings about a raised 
sense of human awareness of the world’s events and therefore heightens human 
responsibility. 
 
According to McLuhan, as the world shifts from the industrial age, a new art form emerges: 
“The next medium, whatever it is – it may be the extension of consciousness – will include 
television as its content, not as its environment, and will transform television into an art form” 
(McLuhan, 1964; 2007: 47).  Describing the internet much earlier than it was even conceived, 
McLuhan not only predicted the scope of the new medium, but also its features.  
 
3. DIGITAL MEANS AND OPPORTUNITIES FOR MARKETING 
 
With the objective of reaching to more and more people to create desire and demads for 
brands, products and services, marketing has come to use many different techniques and 
technologies to fulfill its goals. The digital age has brought many different venues and 
channels that accommodate marketing messages. The internet has become a major channel 
whose many characteristics enabled the creation of different types of advertising. Banners, 
text links, blogs, pod casting, rich media ads, social network advertising, interstitials, 
classified ads, search engine result pages, advertising networks and e-mail marketing are 
the types commonly used by marketers and companies to increase demands, sales and 
brand awareness. Social network advertising especially has great promises for marketers. In 
fact, according to a September 2011 estimate; Facebook, the popular online social 
networking service would rise its ad revenues by 104%  to 3.8 billion dollars at the end of the 
year (EMarketer Inc., 2011). 
 
3.1. Guerilla and stealth marketing 
 
The term guerilla marketing is used to define marketing strategies that are unconventional 
both in terms of their concept and placement. The idea is to catch the attention of consumers 
in unexpected ways and places in order to cut through the immunity they gain by being 
exposed to the crowd of ads appearing in conventional channels and the media. 
Advertisements are so much part of our lives and there are so many promotional messages 
that they become invisible. Thus the guerilla techniques of advertising use memorable 
techniques to cut through the clutter to achieve maximum results.  
 
Stealth marketing is a subset of guerilla marketing where advertisements do not directly 
appear as advertisements (e.g. product placements in movies). When marketing does not 
come accross as marketing, it is found to be more effective on consumers (Mills, 2003: 123). 
Compared to the conventional advertising techniques, guerilla and stealth marketing are low-
cost; there are no big sums of money are allocated in the process. The focus in these 
strategies is to create a memorable concept in advertisements. The belief is that the word of 
a unique experience with the service, brand, or product would ultimately spread from person-
to-person (becomes viral); thus the product is marketed through word-of-mouth. 
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3.2. Word-of-mouth advertising 
 
According to Arndt, traditional word-of-mouth advertising (WOM) is “Oral, person-to-person 
communication between receiver and a communicator whom the receiver perceives as 
noncommercial, concerning a brand, a product, or a service” (as quoted in Golan and 
Zaidner 2008: 960). It is different from other types of advertising strategies because the 
message comes not from an advertiser but from someone that the receiver know or is friends 
with. Therefore the message is considered to be more reliable compare to impersonal means 
of advertising.    
 
3.2.1. Electronic word-of-mouth (eWOM) 
 
With the internet as a new platform, WOM advertising takes a new turn. Electronic word-of-
mouth (eWOM) (“word of mouse” as it’s often been referred) takes place in digital 
environments of computer-mediated communication. The receiver in eWOM may not be 
definite as opposed to traditional WOM that is done in face-to-face context. In eWOM, the 
statement, author and object being promoted are essentially the same as in traditional WOM 
but the nature of receiver and environment have changed in consequences of Internet and 
social media. The receiver in eWOM is not solely a single person – it consists of multitude of 
people as messages are disseminated continuously from one person to another or from one 
person to a multitude of people. 
 
3.2.2. Viral advertising 
 
Eckler and Rodgers define viral advertising as “persuasive messages by an identified 
sponsor distributed though unpaid communication among peers on interactive digital 
platforms” (as quoted in Eckler & Bolls 2011). Viral advertising uses e-mail or social network 
platforms and relies on word-of-mouth distribution technique (Golan and Zaidner,2008). 
Because it spreads through the social networks on the internet, it is called viral analogical to 
viruses and their self-replicating dissemination. 
 
Viral advertising is different from conventional methods of advertising because the senders of 
the message in viral ads are not companies or advertisers, but friends. It is also different 
from other internet ads such as pop-ups or interstitials because viewers can choose to see 
the ads at their convenience (Porter & Golan,2006; Burns & Lutz,2004). Unlike traditional 
advertisements that appear in conventional media, people tend to trust viral advertisements 
because it’s based on peer-to-peer communication that is believed to be open and honest. 
Thus, in contrast to traditional advertising messages, viral messages may be perceived as 
more credible because the communicator’s motivation is more likely prosocial (to educate or 
help) than probusiness (to acquire new customers) (Haugtvedt et al., 2005). “The very act of 
spreading the message to one's social network constitutes an endorsement of the brand, 
which enhances its credibility in the eyes of the receiver” (Eckler & Bolls 2011; Chiu et al. 
2007). 
 
Users of the internet voluntarily pass on viral ads to others because of their interesting 
concept (Chiu et al. 2007). Since no internet user would be likely to forward a boring ad to a 
friend, viral ads must be interesting and entertaining for them to be forwardable. The “viral” 
component that makes a viral advertisement forwardable is called the “meme” in both 
professional and academic research (Golan and Zaidner,2008:962; Godin,2001). Due to their 
peer-to-peer nature and interesting meme that calls for sharing, viral ads “fly below the radar” 
because while the brand is visible, the consumerist message goes unnoticed due to its 
attractive content that calls for sharing within networks. 
 
From a marketing point of view, viral advertising is cost-effective. Because people share the 
ads with their friends and colleagues and are an essential part of the distribution channel, 
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there is no media-buying involved. However, cost-effectiveness does not mean that small 
companies prefer this approach. Due to its effectiveness, large companies such as Burger 
King, Volvo, and Microsoft use it to reach out consumers. On an international scale, Martin 
Lindstrom reports that nearly one-third of all brands worldwide have tried the viral video 
approach (as cited in Eckler & Bolls,2011). 
 
Viral advertising is a component of Castell’s network society acting in today’s global village. 
From a framework of popular culture, viral advertising is a digital product of visual culture that 
is established as a common global culture. Due to their structure, viral ads are contextual. 
They are at the crossroads of different disciplines as they function in social, cultural and 
psychological dimensions.  
 
Viral ads are a part of social life because they find place in social networks and relationships. 
They have cultural components in that 1) their sharing is part of the internet culture 2) they 
are embedded with cultural content to achieve shared communication and 3) their outcome is 
cultural in that they help the maintenance of popular culture and shared reality through their 
content. Finally, viral advertising have a psychological dimension because it is nurtured by 
the behaviors of internet users, whose main psychological motives are belonging. In addition, 
their provocative content evoke emotions that trigger online sharing. 
 
The following section will analyze this context through a question inquiring the nature of 
“sharing.” This investigative basis will help illustrate the social, cultural, and psychological 
dimensions of viral ads’ internal structure, function, and circulation. 
 
4. WHAT DOES IT MEAN TO SHARE? 
 
Apart from the internet’s capacity to provide large amounts of information on practically 
everything, it has become a main source of communication; for its cheap, wide-spread; and 
efficient. People build and maintain proximate or distant relationships with other people, 
forming social groups and networks for various reasons. E-mailing, internet telephony, and 
social network sites are the vehicles through which people connect to each other. These 
means allow on the micro level the flow of knowledge between individuals and groups and 
the sharing of still and animated visuals  (e.g. photographs and videos). On the macro level, 
this activity of flow, exchange and sharing constitute a new way of socialization where people 
experiment identities, negotiate culture, and manufacture knowledge and reality.  
 
In the traditional manifestations of culture, sharing is a natural act of social relationships: we 
share our lunch with friends, we share our ideas with colleagues, we share stories of the 
day's events with our significant other. This behavior is part of how we adopt to our 
environment; reveal our affection and identity; and sustain our relationships.  
 
The internet has brought a new twist to sociality. It’s virtual environment and special 
characteristics has influenced the way people think, talk, and behave. Sharing, in this virtual 
world of absent physicalities, has become one of the norm activities. With sharing information, 
knowledge, and files of visual, textual, and audial nature; people do business, contribute to 
special couses, sustain relationships and cast an image of the self.  
 
The New York Times report on sharing online reveals that people share 1) to bring valuable 
and entertaining content to others 2) to define themselves to others 3) to grow and nourish 
relationships 4) for self-fulfillment (the feeling of involvement in the world) and 5) to support 
causes or issues (The New York Times, n.d.). These results show that people mainly share 
for social (1,3), socio-cultural (5) and psychological (2,4) reasons.  
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4.1. Social dimensions 
 
According to Allison Cavanagh (2007: 10), with the rise of the internet, more specifically the 
forms of the “virtual,” some of social theory and the most established arguments in 
philosophy has come under wide attack. Contributing to a debate, Nicholas Gane tackles the 
question of “whether online interaction simply adds on to existing social relationships or in 
fact transforms them.” In his discussions, Gane  argues for the latter: 

It would seem to me that internet-related technologies have directly altered the patterning of everyday 
life, including the way we work, access and exchange information, shop, meet people, and maintain and 
organise existing social ties. These technologies have done more than ‘add on’ to existing social 
arrangements; they have radically altered the three main spheres of social life, the spheres of production, 
consumption and communication. This is why it is possible to talk of a qualitatively new field of 
sociological analysis that might be called ‘the information age’ (as cited in Cavanagh, 2007: 10).  

 
The information age at large has given individuals and groups the power in manipulating 
knowledge, shifting their position from being the passive receivers of information to active 
creators and modifiers of knowledge and informational content (e.g. blogs and social media).  
 
According to Linnda R. Caporael (2001), groups are active manufacturers of knowledge 
through the experiences their members share with each other. While groups are means for 
people to interact with their environment, they also coordinate the sharing of knowledge. 
Thus, groups “organize experience, manufacture knowledge and assign value; and 
experience is transformed into preferences and knowledge through groups” (249-250). For 
example, one may share his/her experiences with a product, commenting friends about its 
performance. This information would spread through word-of-mouth and be settled as fact 
about the product’s value.  
 
Online, people not only share personal or impersonal information, knowledge, and files; they 
also share advertisements and comments on products or brands. On Facebook, people can 
“like” products and brands and become a distribution channel for their messages (Mark 
Zuckerberg: Inside Facebook,2011). In fact, internet users’ comments is what marketers 
value at the most for the internet has provided a unique channel for reliable feedback. Now 
there are even companies that provide social media monitoring services to help companies 
understand what people talk online about their brands. The merit of viral advertising arises at 
this junction: the benefits of fast internet communication, coupled with endless networking 
possibilities and people’s trust for each other, make viral advertising a great asset for 
marketers.  
 
From internet users’ point of view, their act of sharing depends on the source and the content 
of the message (Chiu et al,2007). A 2006 study by Lance Porter and Guy Golan on viral 
advertisements reveal that humor and sexuality were the main appeals used in viral ads. In 
fact, it is these “appeals as the main meme factors that make viral ads ‘viral’! consumers 
are entertained or moved enough by advertisements based on humor and sexuality that they 
chose to forward these ads via email to their friends and colleagues” (969). 
 
4.2. Cultural dimensions 
 
Culture is defined as the phenomenon devised by humans for the purpose of interacting with 
their environment. Thus, the manifestations of culture are the institutions that are created by 
humans to manage social relationships (Nicovich and Cornwell 1998: 24). Culture is 
manifested in people’s daily lives and conduct through the use of social representations, 
cultural models, and shared reality (figure 1). Therefore it is never static; culture is a flexible 
process that continuously evolves due to daily manifestations and negotiations.  
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Figure 1. Definition of terms 
 
The act of sharing is a sociocultural behavior realized in the virtual culture of the internet. 
Sharing helps people to adjust to the internet culture and its norms of behavior. Supporting 
social, cultural, political or environmental issues or causes is what comes with the culture of 
our global village; as according to McLuhan, instantenous sharing and transfer of information 
raises human responsibility (1964).    
 
In the case of viral video advertisements, there are some cultural dimensions on different 
levels. On a larger level, the internet forms a cultural sphere, having its own properties 
developed along the lines of its nature. It is influenced by the traditional culture, but is not a 
natural extension of it. According to Stef Nicovich and Bettina Cornwell the internet has its 
own elements of cultural occasion that its users are familiar with. But these elements are 
recognized in the context of each user’s own home culture that provides a symbolic scale for 
shared understanding (1998: 27). 
 
On a micro level, the content of viral advertisements are cultural. Viral ads aim to relate to 
consumers with the common images and values of the popular culture they are encoded with. 
In order to create advertisements that target audiences can relate to, creative directors and 
graphic designers use social representations, cultural models, and meanings as means of a 
shared communication. In the pursuit of increasing sales and crating brand awareness, ads 
weave these cultural elements and contribute to shared reality. Products, associated with 
these cultural models and social representations used in ads, acquire their meanings and 
come to stand for the feelings, experiences, and emotions that are analogous to those 
models and representations (Dulgeroglu Yavuz, 2003: 141). 
 
This brings us to the macro level that encompasses all: the outcome of the circulation of 
(viral) ads on the internet is a cultural one. As cultural models and social representations are 
repeatedly used in popular culture, shared reality is formed and maintained. According to 
Bradd Shore, (1996), the continued existence of cultural models is contingent and dependent 
upon negotiations and social exchanges (44-47). Similarly, Caporael (2001) argues that 
shared realities and common knowledge is possible through interactions and distributed 
cognition among the individuals in a group. Thus, the manifestations of cultural models and 
social representations in ads and in people’s daily conduct, help people not only in 
understanding reality, but also shaping it (figure 2). 



!
!

!
!

558 

 
 

Figure 2. Culture and construction of reality 
 
4.3. Psychological dimensions 
!
Psychological dimensions have two different aspects. One of the aspects has to do with 
online users, and the other involves what is being shared (viral ads). The content of viral ads, 
consequently, influence the first aspect: the behavior of online sharers.  
 
Scholars have argued that the most basic motive of humans is social belonging with other 
people (Fiske&Fiske,2010). Humans mainly adapt to their environment through other people: 
the social groups, networks, and relationships in which they participate (Fiske&Fiske,2010; 
Caporael, 1997). This core motive to belong with other people “ensures their attempts to gain 
acceptance and avoid rejection” (Fiske&Fiske,2010). Internet users adopt to internet culture 
through their conduct in online networks. While the size of online personal networks does not 
mean larger offline networks or an emotionally closer relationship with offline friends (Pollet 
et al 2011), online networks nevertheless provide harbours of affinity in the speedy pace of 
the digital age that has increased humans’ daily workload.  
 
Besides fulfilling the psychological need of social belonging, social networks have both 
individual and social psyhcological dimensions that stem from self fulfillment. On the 
individual psychological level, people feel connected to the world with online sharing through 
networks. On a social pshychological level, they cast their social identities in desired ways. 
When internet users forward what they like or find interesting (be it viral ads or online articles) 
to others, they define themselves.  
 
People form a tie with what they share (Mark Zuckerberg:Inside Facebook,2011) and that 
becomes a part of their individual identity  and message to others. Often there remains no 
need for personal correspondence to maintain relationships: sending out a humorous viral ad 
may be a way of sustaining a relationship. Sharing a laugh, an interesting fact can substitute 
personal correspondance.  
 
A 2011 research by Jonah Berger shows that online sharing behavior is triggered when 
certain emotions are evoked in people. An emotional stimuli activates the autonomic nervous 
that makes people transmit messages to others. In one set of experiements, Berger uses two 
different groups of subjects. While one of the groups were shown video clips that made them 
anxious or amused (high arousal emotions), the other group were shown videos that caused 
sadness (low arousal amotions). The results reveal that subjects that watched video clips 
causing high arousal emotions were much more likely to share the videos with others.  
 
The effect of psychological emotions that trigger online sharing has been shown in other 
studies as well (e.g. Phelps et al,2004) and consequently emotions have become key drivers 
in viral marketing (Eckler&Bolls,2011; Lindgreen & Vanhamme,2005:125). Compare to TV 
ads, viral videos are found to be more edgier (Eckler&Bolls,2011), which causes in the 



!
!

!
!

559 

viewers a very high ad message involvement in addition to evoking the highest attitude 
towards the ad, and therefore are more likely to be forwarded to others (Eckler&Bolls 2011; 
Brown et. al.,2010).  
!
5. CONCLUSION 
!
The digital age that we live in has brought so many different dimensions to our lives that our 
ways of thinking, talking, behaving and being have changed to a great extent. The virtual 
culture of the internet has its own norms and codes to which whose users adapt. Sharing is a 
an important behavior in the internet culture that define many aspects about individuals. On 
social network services and blogs, people share many things about themselves that the new 
internet generation is called “the naked generation.” Even in individualist societies that value 
privacy to a great extent, sharing online has become a cultural norm. 
 
In this line, sharing viral advertisements has become a part of this norm behavior. While from 
the business and marketing point of view viral advertising is an effective method for 
increasing sales and brand awareness; from internet users’ perspective sharing viral ads is a 
part of internet codes of behavior. While in TV ads brands are more visible, in viral ads the 
content is the first priority. Thus, people sharing viral ads, from their point of view, are not 
necessarily conducting a consumerist act. It may simply be a way of sustaining a relationship 
 
There are studies that analyze the effectiveness of viral advertisements and how and why 
they are shared with others. But the matters surrounding the sharing of viral ads call for a 
contextual research because viral advertising involves different social, cultural and 
psychological dimensions. It is such a broad subject, and the limited space of this article is 
barely enough to shed light into this contextual nature.  
 
Advertisements are an important part of today’s popular culture. They help establish the 
reality shared by the members of a society (Dulgeroglu Yavuz, 2003). The internet has 
accelarated this process, further spreading it to the world. While internet users’ home cultural 
context enables the continuity of their specific local cultures and traditions; a common global 
culture the internet has disseminated ensures the maintenance of a shared visual and 
consumerist culture. The images, values, beliefs, ideas and attitudes of the mainstream 
popular culture makes the communication in the global village much easier from a cultural 
perspective. This is how the members of the popular culture accross different countries can 
understand and relate to each other. Visually-oriented media helps dissemiante the elements 
of the common popular culture that is driven by consumerism. The visual culture enables a 
shared understanding of the meanings of popular culture.  
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ABSTRACT 

This research investigated Kuwaiti parliament members’ leadership behavior on Twitter by applying 
Bolman and Deal’s (1984) leadership theory of framing. The study classified parliament members 
according to their political party affiliation-Islamists, independents, liberals, and populists party- and 
investigated the prevalence of four leadership frames through a content analysis of eight parliament 
members’ messages on Twitter over a period of six months from June 15, 2011 to November 15, 
2011. Results showed that, overall, the structural frame was the most commonly used frame among 
parliament members, followed by the political, symbolic, and human resource frame respectively. The 
use of frames depended on both the political group and the topic of issues. The Islamist group, liberal 
and populist party more often used the structural frame in their Twitter messages whereas the 
independent group more often used the political frame. 
 
Keywords: Opinion leaders, Twitter, New media, Framing 
 
1. INTRODUCTION 
 
In many ways social media provide an interesting space for opinion expression and political 
discourse, and many people speculate its possible democratic implications for people living 
in less democratic countries. Twitter as a form of social media extends the opportunity that 
other social media offer due to its immediacy, great social interaction, and informal 
discussion. Moreover, Twitter is ranked as the fastest-growing site in the member community 
category in the U.S., while in Kuwait Twitter users’ penetration is ranked sixth among the 
Middle East and North African Countries and third among the Gulf countries (Nielson, 2011; 
Arab Social Media Report, 2011). An increasing number of Kuwaitis are using Twitter 
because its free, easy to use, and provides a space for opinion expression and research 
found that 24 percent of social media users in Kuwait use it for political discussion (Alfadhly, 
2011). In addition to general users, opinion leaders in Kuwait such as parliament members 
(law makers), cabinet ministers, political and social activists are using Twitter as it represents 
a channel where they can disseminate ideas, build on their social capital, interact 
collaboratively, and build on their public image. The study is noteworthy in many ways. First, 
it fills a gap in research as there is dearth of research relating to framing social media users’ 
leadership behaviors. Second, the study contributes to framing theory and the leadership 
theory of framing by Bolman and Deal (1984) in several ways. The study demonstrates yet 
another area within mass communication scholarship in which the framing theory may be 
usefully applied to social networking sites. For leadership theory of framing by Bolman and 
Deal (1984), this study marks one of the initial examination of the theory in the political 
communication arena. In addition, this study extends the theory by introducing a non-
organizational landscape and builds on recent effort by scholars. Lastly, Kuwait’s media 
system is interesting in many ways, although the country has a strict press and publication 
law that limits the criticism of the Amir and Islam, there is an unfiltered Internet access. The 
unfiltered access to the Internet and social media sites explains the high penetration rates of 
Kuwaiti users of social media sites as there is a space for freedom of opinion expression 
online. The freedom online that Kuwaitis have makes the Internet a political forum and 
opinion leaders such as parliament member use it to reach out to their followers and gain 
more exposure. Therefore, It is significant to examine how parliament members use social 
media through investigating their leadership behavior expressed through their Twitter 
messages which can explain their motivations. 
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2. LITERATURE REVIEW 
 
Social Media Use in Kuwait 
In Kuwait, according to the constitution that was agreed upon between Kuwaitis and the 
ruling family in 1964, the legislature can exert its power over the executive branch. Although 
the Amir maintains the final word on most government policies, the National Assembly plays 
a real role in decision-making, with powers to initiate legislation, question cabinet ministers, 
and express lack of confidence in individual ministers (U.S. Department of State, 2010). 
Recent Internet World Stats (2011) rank Kuwait as sixth in terms of Internet usage and 
population percentages in the Middle East with a 42.4% penetration. In terms of social media 
use, World Stats figures show that there are 822,640 Facebook users in Kuwait as of 2010 
(WorldStat, 2011). In terms of Twitter users, statistics show that there are 113,428 active 
users of Twitter in Kuwait as of March 2010, a 3.24% penetration (Arab Social Media Report, 
2011). The Arab Social Media Report shows that Kuwait ranks sixth in terms of the number 
of active Twitter users in the Arab countries after Turkey, Qatar, Egypt, UAE and Saudi 
Arabia (Arab Social Media Report, 2011).  
 
Politically speaking, Kuwait is one of the three countries that represent 17 percent of the 
Middle East identified as having a partly free press along with Morocco and Lebanon 
(Freedom House, 2010). Although the partly free press in Kuwait means Kuwaitis can 
criticize the government and express their political opinions through newspaper articles, 
blogs and television, still Kuwait has strict press laws limiting criticism of the Amir and Islam. 
Moreover, In 2008, Kuwait’s Public Prosecutors office issued a bill to punish Internet 
offenders in the country. The penalties for breaking the law could involve up to one year in 
prison, seven years if the insulted party is a minor, and monetary fines. The law is set to 
criminalize immoral conduct, encouraging any anti-government statements, divulging state 
secrets or offending Islam online (WAN/IFEX, 2008).   
                                                                                                                                        Despite 
the press and publication law, Kuwait has unfiltered access to the Internet (Hofheinz, 2005) 
compared to other countries in the region which explains the high penetration rate of Internet 
users in general and social media in specific. According to Wheeler (2006) there are three 
reasons for the active Kuwaiti Internet atmosphere: (1) culturally, Kuwaitis like to show-off 
their social status by being the first to own the latest trend, and this attitude has made 
Kuwaitis anxious to get online; (2) economically, Kuwaitis have one of the highest per capita 
incomes, meaning they can afford to buy computers and Internet subscriptions, and (3) 
finally, the government supports a techno-savvy culture by allowing the sale of and access to 
high-tech devices. There are several reasons for the high numbers of social media users in 
Kuwait as Haqaq (2011) explains that Facebook, Twitter and other channels help spread the 
message more widely. Moreover, social media usage in Kuwait is not limited to social 
interaction between people, entertainment or marketing but acquires a far greater role 
(Haqaq, 2011). Social media is used as a political tool and Kuwaiti citizens’ use has been 
described as the most intriguing in the Gulf region (AlQassemi, 2011). Recent Pew center 
research show that 73 percent of Americans surf the Internet for political reasons, and the 
situation is pretty similar in Kuwait. Although there is lack of research on social media usage 
in Kuwait, recent events showed that Twitter was a mobilization tool. Twitter was used in 
Kuwait to mobalize and organize protests against the Prime Minister Sheikh Nasser 
AlMohammed Al Sabah that started on March 2011 and the increased political discussions 
on Twitter prove that Kuwaitis use social networking sites for political reasons (GetConnect, 
2011).  In addition, Twitter is increasingly being used as the most popular channel for political 
discussion among Kuwaiti citizens because of its wide audience reach, speed, and the short 
messages feature (Haqaq, 2011). Another factore that can’t be neglected is Kuwaitis ability 
to own smart phones due to their middle to high incomes that makes social networks 
accessible from their phones. Haqaq (2011) adds that the high number of people using smart 
phones in Kuwait helped in encouraging the use of social media such as Twitter and 
Facebook because people connect to these tools straight from their phones without the need 
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to be sitting behind a laptop anymore.  In her study about the Internet in Kuwait, Wheeler 
(2003) argued the Internet trasnformed the communicative practices in the Kuwaiti society. 
As the traditional social forum for political discussion and gatherings has always been the 
diwaniya (Male social clubs), where Kuwaiti men would gather to discuss issues, latest 
events, and debate about politics. (Haqaq, 2011). But the introduction of the Intenet has 
changed the diwaniya custom and many young people argue that they enjoy to surf the Net 
over traditional social gatherings. Social media tools became the new public forums for the 
new Kuwaiti generation as they use it for political discussion (Ismail & Mazeedi, 1998 & 
Haqaq 2011). Politicians, ministers and members of parliament MPs (law makers) in Kuwaiti 
have followed the trend and are using Twitter to discuss politics and interact with the public. 
AlQaseemi (2011) notes that social media in Kuwait is more like an extension of the Kuwaiti 
parliament, where parliament members discuss policies and interact with their followers from 
the general public. Wheeler (2001) believes that some Kuwaitis are taking advantage of the 
Internet as a vehicle for challenging Kuwait’s conservative society’s view on proper public 
interaction. The Internet supports the untraditional chains of authority, which provides an 
attractive experiment in which to interact with unfamiliar or endangerd forms of social 
interaction (Wheeler, 2001) Moreover, Haqaq (2011) argues that parliament members in 
Kuwait joined Twitter after they have noticed the shift in the political forums and the great 
participation. Social Media like Twitter is a great opportunity for parliament members and 
political figures to read conversation between the public, interact with general people, and 
participate in the people-government dialogue (Haqaq, 2011). AlMutairi (2011) asserts that 
Kuwaiti MPs’ usage of Twitter is a phenomena and they use it to interact with their followers 
and gain public support. In addition, MPs in Kuwait use Twitter messages to support their 
positions on policies and use it as an alternative source to mainstream media to reach out to 
their supporters especially when rumors spread about them or when they need to defend 
certain positions (AlMutairi, 2011). 
 
Members of parliament and politicians have different political agendas and might use the 
Internet and social media for different purposes. Ku et al., (2003) argue that politicians have 
begun to use the Internet to mobilize supporters and convery their messages through online 
strategies. When studying MPs in Kuwait, it is unfair to refer to them as one homogeneous 
group, as they belong to different political groups and have different political ideologies that 
range from Islamists to liberals. Therefore, this study analyzes MPs’ Twitter messages as 
part of their political groups to examine whether differences in leadership exist among 
political groups.                                                                                                     
 
Kuwait Political Groups                                                                                                                          
Official political parties are illegal in Kuwait, they have not been legalized since the 
independence in 1961. Yet, the Kuwaiti 1962 constitution does not prohibit political parties in 
any of its articles. Nevertheless, there are several political groups that act as de facto political 
parties ( Encyclopedia of the Nations, 2011). The rational for prohibitting the existence of 
political parties in Kuwait is that political parties may be a divisive factor in a tribally-based 
society with many social divisions i.e. Sunni vs. Shi’a. tribal vs. town (The Estimate, 1999). 
Political groups in Kuwait have their own codes, headquarters, funding from their supporters, 
and have their set of objectives, yet they do not have formal memberships and therefore it is 
difficult to assess exactly how much strength they enjoy in a given parliament (The Estimate, 
1999). Nevertheless, Alfuzai (2007) asserts that all political groups in Kuwait have their own 
spokespersons or representatives in the parliament i.e. MPs that follow their ideology.   
 
In elections, several major political grouping function as parties to support their candidates. 
AlFuzai (2007) argues that although political parties have no clearance by the Kuwaiti law, 
parties act like “big shots.” Therefore, political groups have the power of de facto parties and 
there are several legislative voting blocs in the parliament (Ziegler, 2011). The main political 
groups are the Islamists, liberals, populist party, and independents. The Islamists include 
Sunni Islamists, Shia Islamists, Muslim Brotherhood, and Salafist group, while the liberals 
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include the National Democratic Alliance, Democratic Forum (left) and independent 
members. The independents mostly include the pro-government MPs which include Shia, 
Sunni, and tribal members. Lastly the populists group are the government opponents (Herb, 
2009). 
 
Islamists: The Islamic group is the most influential bloc in the parliament with around 19 
elected members in the 2009 national election (Herb, 2009). The Islamist group includes 
memebrs from Muslim brotherhood, Salfis, Shi’a Islamists, and Sunni Islamists. Their main 
demand that Sharia be the only source for all laws in Kuwait. One of the most important bills 
passed by the islamic group in the past years was the elimination of co-education in 1998 
between females and males in university level. Islamists are concerned with social issues 
such as censorship, limiting women’s freedom, and fighting homosexuality (Kareem, 2011). 
Populist Party: The popular action bloc is headed by Ahmed Alsadoun. The party focues on 
populist issues such as housing, salary raises, and unemployment. The party emerged in the 
late nintees in Kuwait and has three representatives in the Kuwait National Assembly in the 
last elections of 2009. The main objectives of the populist party’s are  to defend the 
constitution of 1962, defend the public money and serve the public. Among the most 
prominent acheivements of the party were the residential care act, the law of state property, 
Warba Bank (Islamic Bank), and Kuwait’s third telecommunication company. The populist 
partly is considered the leading governmnet opposition and its deputies. 
Independents: The independent parliament members constitute of sunni, shia, and tribal 
members. They tend to support the ruling family and the governmet deputies in the 
parliament and have won 21 seats in the 2009 national elections.  
Liberals: The liberal members of the parliamnet belong to The National Democratic Alliance, 
Democratic Forum, or independent liberal members. They are progressive and liberal. Their 
main goals are to acheive democracy and respect for human rights and build civil society. 
They are mainly concerned with economic policies, national reconstruction and the 
development and expansion of production and investment projects and to achieve social 
justice. In 2009 national elections, the liberals won 6 seats in the parliamnet. 
 
In summary, it is inevitable that opinion leaders such as politicians, parliament members and 
activitsts need to be part of social media and interact with the public, and many of them 
already are but what is equally important is to study their behavior. There are several 
approaches to examine opinion leaders’ social media use and framing their messages can 
be a significant way. Nevertheless, the analysis show that parliamnet members in Kuwait 
belong to diverse political parties and groups, therefore the study will focus on the 
differences of framing social media usage among MPs political groups.                                                                                                             
 
Framin Theory  
Over the years scholars have developed a body of research on framing and framing effects 
(Sametko &Valkenburg, 2000 & Druckman, 2001). Despite the numerous amount of research 
that examines framing and its effects, there is no single definition of framing but many that 
have been developed include the same characteristics (Sametko &Valkenburg, 2000). 
Neuman et al., (1992) defined framing as the conceptual tools individuals and media rely on 
to interpret and evaluate information (Sametko &Valkenburg, 2000). Those frames help 
individuals locate, perceive and identify the information around them (Goffman, 1974). 
Sametko &Valkenburg (2000) argue that there are two possible approaches to content 
analyze frames in the news: inductive and deductive. The inductive way often involves small 
samples as it analyzes news stories with loosely defined preconceptions of some frames and 
attempts to reveal an array of possible frames that may exist. On the other hand, the 
deductive approach involves predefining certain frames and verify the extent of their 
occurrence in the news. This approach makes it necessary to have a clear idea of the kind of 
frames that may appear to avoid over looking certain frames that have not been predefined 
(Sametko &Valkenburg, 2000).                                                                                      
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The literature has identified many frames that exist in the media which usually measures the 
existence of certain frames in the news such as conflict frame, economic consequences 
frame  and morality frame (Valkenburg & Sametko, 2000). This study does not attempt to 
analyze the news media per se but social media messages of parliament members to study 
their leadership behavior. Therefore, this study provides an extension of the research of 
Bolman and Deal’s (1984,1991) by investigating the occurence of the different frames of 
leadership in parliament members’ Twitter messages. Leadership research started in 
the early twentieth century with research that focused on the personal characteristics of 
leaders. Research on personal characteristics of leaders initiated trait theory which suggests 
that leaders have specific traits that differentiat them form their followers (Mossers & Walls, 
2002). Stodgill’s research on leaders’ behaviors rather than their characteristics have shifted 
the emphasis of leadership reaserch. The behavior approach was concerend with leaders 
behavior that is capable of being changed (Mossers & Walls, 2002). In the late 1970s, the 
transformational leadership approach was initiated that is based on personal values and 
beliefs. Furthermore, transformational leaders define the need for change, create a vision, 
inspire and unite their followers to follow that vision. Mossers & Walls (2002) argue that 
Bolman and Deal’s development of the leadership frames in the 1980s was the most useful 
typology to examine and study leadership.                                                                                   
 
Bolman and Deal’s leadership frames notes that leaders view experiences according to 
different leadership styles and frames (Sasnett & Ross, 2007). In addition, scholars argue 
that Bolman and Deal’s theory (1984) is a synthesis of existing research on leadership which 
categorizes leadership into ‘frames’ that are considered to be windows on the world (Sasnett 
& Ross, 2007 & Mossers & Walls, 2002). The theory consists of four frames: structural, 
human resource, political and symbolic. Each frame provides a specific version of leadership 
styles and techniques. Structural leaders define clear goals and assign specific roles while 
the human resource frame focuses on needs of people and value people’s feelings and 
relationships. The political frame focuses on competition among different constitunecies for 
scarce resources. Lastly, the symbolic frame provide sense of mission and identity and 
leaders on that frame focus on enthusiasm, culture, and charisma (Bolman & Deal, 1991).                                                                                                           
 
Scholars such as Mossers & Walls (2002) argue that research on framing leadership 
practices has been conducted to examine how leaders use leadership frames by focusing on 
whether they demonstrate behaviors described in each frame. The literature on Bolman and 
Deal’s leadership frames afford us to apply a deductive approach to examine the prevalence 
of frames in the Kuwaiti parliament members’ Twitter messages. Although there is a body of 
literature on Bolman and Deal’s leadership frames, the frames have been mostly used to 
assess organizational leaders (Mossers & Walls, 2002; Sasnett & Ross, 2007; Bolman & 
Deal, 1984, 1991, 1997). Therefore, this study will investigate the four leadership frames by 
Bolman and Deal (1984) with some modification in the operationalization definition of each 
frame for them to be more relevent to asses political leaders. Structural frame. This frame 
emphasizes on effeciency and effectiveness. Structural leaders define clear goals, assign 
specific roles for their followers and supporters. This frame of leadership tries to coordinate 
internal process with external environment and coordinate specific activities with policies and 
procedures (Sassnet &Ross, 2007). Other research has also observed that critical analysis 
of issues and events was highly valued in the structural frame (Bolman & Deal, 1991). Zolner 
(2010) found that in structural frames, leaders frame problems in a way that they orginate 
from inappropriate structures and can be resolved through reorganization and restructuring. 
Human resource frame. The human resource frame focuses on needs of people. Leaders 
within this frame value feelings and relationships of people. This frame of leadership strives 
for a good relationship within the work environment (parliament). Sassnet &Ross (2007) 
observe that human resource frame is based on meeting the needs of the people through 
empowerment. Moreover, human resource leaders attempt to be responsive to people’s 
needs to gain loyalty. This frame emphasizes on support and empower people through 
participation( Bolman & Deal, 1991). Political Frame. Political frame is built on negotiation. 
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Political leaders advocate and build their power bases through networking. In this frame, it is 
evident that leaders recognize the diversity of individuals, interests and compete for scarce 
resources (Sassnet &Ross, 2007). The political leader understands conflict and can deal with 
the different agendas interest groups may have. In addition, political frame usually consists of 
reasonable compromises for negotiaitions and conflict. Symbolic Frame. The symbolic frame 
emphasizes meaning, symbols and culture. Symbolic leaders value the subjective and 
achieve thier goals through interpretative rituals.These leaders rely on traditions and values. 
Zolner (2010) observed that the symbolic farme assumes that humans will create and use 
meaning to clarify confusion and predict mystery. In addition, leaders working in this frame 
instill enthusiasim and drama to their followers (Sassnet &Ross,2007; Bolman & Deal, 1991).                                                                                                                     
 
3. PURPOSE OF THE STUDY 
                                                                                                                                                                                                                                                                              
The purpose of this study is to examine the utilization of leadership frames in Kuwaiti 
members of parliament’s Twitter messages, and to examine differences between the various 
political groups (Islamists, populists party, liberals, and independents). With these goals in 
mind, the following research questions were devised:           
RQ1: What is the most commonly used leadership frame (structural, symbolic, human 
resource, or political) by Kuwaiti parliament members?                                                                                                                                   
RQ2: Does the use of structural, symbolic, human resources and political leadership frames 
vary by political group? 
A second aim of this study is to compare the use of leadership frames in Kuwaiti parliament 
members’ Twitter messages and different topics or issues that they commonly Tweet about 
(political issues, for example, or social), and to consider the implications of the type of 
messages they post. The third research question is: 
RQ3: Does the use of structural, symbolic, human resources, and political leadership frames 
by parliament members vary by topic?                                                                                                                                                     
 
4. METHODS      
                                                                                                                                             
This study proceeded from a quantitative contetnt analysis of the leadership frames used in 
Kuwaiti MPs Twitter messages from June 15, 2011 to November 15, 2011 using a systematic 
random sampling method. This period was picked as it covers the period when most MPs 
joined Twitter and became active users. There are 26 parliament members on Twitter as of 
November 15, 2011, 52% of the total population of parliament members in Kuwait, yet some 
have established their accounts and never posted a single message. Therefore, it was 
important to identify active MPs first. There is no single definition of active Twitter user, 
according to Barracuda Labs, an active twitter user is someone who has at least 10 
followers, follows at least 10 people and has tweeted 10 times(Leggatt, 2010). Moreover, 
Twitter’s product lead manager asserts that his team identify active users when users follow 
30 accounts and when one-third of the people they follow also follow them back (Carlson, 
2011). On the other hand, according to Twitter CEO Dick Cotolo, an active user of Twitter is 
anyone who logs into Twitter at least once a month (Ogg, 2011). The multiple definitions of 
active users on Twitter, allow us to pick the best definition that fits our research agenda, 
therefore, Barracuda Labs’ definition will be applied where users are considered active when 
they have 10 followers, follow 10 accounts and tweeted 10 times (Leggatt, 2010). This 
definition qualifies with the research purspose as it takes into consideration the message 
activity unlike other definitions that focus on the number of followers. After applying 
Barracuda Labs’ definition of active users on Kuwaiti MPs, only 15 out of the 26 membrs 
were qualified as active users. Since the research focuses on members’ political groups, the 
15 members are not eqaully distributed between the political groups i.e. there are only two 
liberal members that fit into the criterea of active users while there are more Islamic 
memebrs. Therefore, the decision has been made to pick the top two members from the four 
political groups (populists’s party, Islamists, liberals, and independents) who fit into the active 
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user category and have the top activity (measured by number of messages). Members of 
parliament’s political orientation was identified by Kuwait Politics Database (Herb, 2009).      
After the top two MPs of each political group (Islamists, populists’s party, liberals, 
independents) has been identified from each political group based on their Twitter account 
activity and Barcuda Labs’ definition of active users, a systematic random samplying of their 
messages has been applied from June 15, 2011 to November 15, 2011. The main purpose 
was to generate a systematic random sample of 25% of every parliament member total 
messages for the research period. The purpose of the study is to examine MPs’ messages 
and leadership behavior, therefore only initial posts by MPs were included in the analysis. 
This means that any message that was sent as a reply to someone else’s message was not 
included, in addition to forwarded messages (Retweets) that are not written by the MP were 
excluded as well. This was identified in advance as a basis for selecting the sampling 
population of messages because the research was concerned with initial messages and 
statements not discussions. A full 278 MPs Twitter messages met these criteria and were 
therefore used in the framing analysis. After retrieving MPs messages, a content analysis 
was applied to study the topics of their Tweets, examine the most prominant topic and the 
differences between members. Selected  messages were coded for the main topics: politics, 
economics, social, religion, and international affairs. Messages were coded for their type (a) 
news release or a comment about the current issues and events (b) statement, thoughts or 
random ideas (c) quote by a different author (d) use of multimedia such as pictures of videos. 
Each of these types were coded (1) yes or (0) no.                            
 
Framing Measure                                                                                                                                      
To measure the extent to which certain frames appear in messages, a series of 16 questions 
were developed to which the coder answered yes (1) or no (0). Each question was meant to 
measure one of the four frames: structural, human interest, political, symbolic. These were 
questions such as “Does the message contain any quotes from the Quraan?” (symbolic), 
“Does the message suggest that the leader is assigning any roles for his followers?’’ 
(structural), “Does the message message contain any conflict?” (political), and “ Is there any 
use of supportive words by the message sender?” (human resources).   
                                                                                                                                                                       
Intercoder Reliability 
The intercoder reliability conducted on a subsample of 15% of the Twitter messages showed 
a 91% reliability based on Holsti’s (1969) formula. 
 
5. FINDINGS 
 
This study consisted of Twitter messages’ content analysis of eight parliament members, two 
from each political group. A total of 278 Twitter messages were collected and analyzed to 
determine the most frequent leadership frame used. The sample constituted of: two Islamists 
parliament members’ messages 37.4%, two independent 7.9%, two liberal members 29.9%, 
and two members from the populist party 24.8% of the total population of analyzed Twitter 
messages(See Table 1 for more details). Findings show that 61.5% of Islamist members’ 
messages were statements, 9.6% were quotes, while 16.3% of Islamist members’ messages 
were in the form of press releases. Moreover, 15.4% of Islamists’ messages included 
multimedia and graphics. On the other hand, 73.5% of liberal parliament members’ 
messages were statements, 16.9% were press releases, and only 3.6% of their messages 
included multimedia. Independent parliament members’ messages were mostly statements 
(81.8%), with only 18.2% press releases and there found to be no use of multimedia in their 
messages. Similarly, there found to be no use of multimedia among populist party members, 
while 62.3% of their messages were statements, 30.4% found to be press releases.  
 
Use of Frames by Different Political Groups  
The first research question asked about the most commonly used leadership frame among 
the different parliament members in their Twitter messages. To investigate whether the use 
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of frames varied, a simple frequency test of the 16 questions was conducted over the total 
population. The frequency test yielded many findings, and indicated that, overall, the 
structural leadership frame was the most frequently used frame across the sample (n=235). 
The second most common used frame by parliament members was the political frame 
(n=168), followed by symbolic frame (n=125), and human resource frame (n=107) 
respectively. To answer the second research question which asked whether the use of 
leadership frames varied among (Islamists, independent, liberal and populist party) political 
groups, a frequency analysis of the prevalence of frames among each political group was 
conducted. Table 2 shows the most used leadership frame by the Islamist political parliament 
members was the structural frame (n=88), followed by the symbolic frame (n=65), and the 
political frame came third (n=60). On the other hand, the independent political group most 
used frame on Twitter was the political frame (n=18), followed by the structural frame (n=16) 
and the symbolic frame came on the third place. On contrast, the liberal political group and 
the populist party both employed the structural  frame the most. The liberal group used the 
structural frame the most in their Twitter messages (n=68), followed by the political frame 
(n=62), and their use of the human resource frame came third (n=47). On a similar note, the 
structural frame was the most utilized frame by the populist party members (n=63), followed 
by the human resource frame (n=38), while their use of political frame came on the third 
place (n=28). The third research question asked whether there was any differences in the 
use of frames with specific topic (religion, politics, international affairs, social, economics). As 
mentioned earlier, the research included initial messages by parliament members and coded 
the message for its leadership frames and the most prominent topic. Two topics-politics and 
social-emerged as the most prominent in the parliament members messages during the six 
month period of the study. Of the entire sample, approximately 62.9% of the messages were 
politically oriented and about 19.8% focused on social issues. International affairs and 
economical issues generated 3.2% each. While religious issues generated 9.4% of the total 
topics. To answer the research question, again a frequency analysis was conducted to 
generate the total number of times each frame was used with the topic. The frequency 
analysis conducted yielded significant findings. Table 3 shows, social topics were mostly 
framed in terms of symbolic frame and was significantly correlated r( 3)=.000, p<0.001. 
Political topics occurred more often in the structural frame and showed a significant 
correlation r(3)=.00, p<0.001. Moreover, Religious topics were often framed in terms of 
symbolic framing and were significantly correlated r(3)=.000, p<0.001. 
 
6. DISCUSSION 
 
The study’s first aim was to assess the differences in the use of leadership frames among 
Kuwaiti parliament members’ political groups. To do this, 16 framing questions were 
empirically used to assess the most four common leadership frames discusses in the various 
literature. The study examined the prevalence of symbolic, structural, political, and human 
resource frames in parliament members and political groups Twitter messages over a period 
of six months. Over all, the most common frames were, in order of predominance, structural, 
political, symbolic, and human resource. The structural frame is usually associated with the 
notion of bureaucracy and power, and depends on the rationality that any problem can be 
solved by any group if it is organized into an appropriate structure and divided into 
manageable units. The coding for this variable was done in such a way that a high score 
meant that the MP had well organized structural leadership style. Structural leadership frame 
entails that the parliament member strives to accomplish established goals, coordinates and 
control to achieve objectives and implement strategies to fit particular circumstances.   
 
Results showed, therefore, that among Islamist, liberal and populist party groups, structural 
frame was the most common used frame. The predominance of the structural frame in the 
three political groups’ messages suggests the importance and potential influence of their 
messages in the social media sphere. In Kuwait, where 24% of social media content was 
found to be political,  
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MPs are expected to provide their goals, objectives, strategies, and provide answers to 
political problems to their followers. Although political leadership frame was found the second 
most dominant among parliament members’ messages, it was the most prevalent frame by 
the independent group only and the second most prevalent frame among liberal group’s 
Twitter messages. As suggested in the literature, the political frame assumes a continuing 
competition, focuses on conflict and negotiation, and emphasizes individual and group 
interest. The independent group members don’t belong to any political ideology or political 
parties, and rather act upon their own political agendas. Therefore, they tended to use 
Twitter messages as a tool to defend their views, actions and voting. Political frame was the 
was prominent frame among independent parliament members as they act independently 
and don’t have the support of political parties for their actions and voting in the assembly, 
therefore they need to justify their positions to the public as this frame suggests that leaders 
advocate and negotiate their views with their followers (Comwings et al., 1996). In addition, 
this frame entails interest in interest groups and understanding of diversity which 
independent group members may use as a strategy to gain additional support from those 
groups (Mosser &Walls, 2002). Since independent group members act independently in 
which they don’t belong to organizations or political blocs, it is inevitable to show interest in 
diversity and interest groups to gain additional popularity among those groups. The study 
also showed that the political frame occurred as the second most common frame among the 
liberal group. As discusses in the literature, liberal group’s main objectives include respect for 
human rights, social justice and interest in political developments. Therefore, the political 
frame was especially evident in liberal group’s messages as it meets their objectives and 
their audiences' expectations.The study revealed that the symbolic frame was the second 
most commonly used frame by the Islamist group. The predominance of the symbolic frame 
in the Islamists group’s can be explained by the Islamist group’s aspiration and purpose. The 
symbolic frame entails that members use symbols and culture to provide a shared sense of 
mission and identity (Comwings et al., 1996). The questions to answer this variable were 
mainly about the use of religious quotes, culture, and human values and traditions. 
Therefore, as explained in the literature, Islamist members are concerned with social and 
cultural issues and this frame is based on things embedded in the culture such as Sharia 
law, religious values, or quotes from the Qura’an. Although the most common used frame by 
the populist party was the structural frame, the human resource frame ranked second. The 
populist party encourages labour unions and organizations and represents unions’ needs in 
the assembly, therefore the human resource frame resembles these objectives as the frame 
includes being responsive to people's needs as well as people’s empowerment.  
In addition, the human resource frame was ranked third among the liberal group framing. As 
the human resource frame focuses on human needs and value feelings and relationships 
through facilitation and empowerment (Mosser &Walls, 2002).The aptness for liberal 
members to empower their followers and encourage political participation is inevitable as 
they believe in building a civil society and achieve democracy. The final aim of this study was 
to investigate whether the prevalence of frames in MPs messages varied by topic. There has 
been a trend in the use of the four leadership frames-human resource, politics, structural, 
and the symbolic-as they were associated with the general topic of the message. In general, 
political issues were especially evident in the structural frame messages. This may be due to 
the finding that the structural frame is concerned with issues of leaders’ strategies, goals and 
objectives. MPs strategies and goals are usually intersected with political issues such as 
laws, policies, corruption, the constitution and new regulations. The social frame was mostly 
associated with the symbolic frame which may be explained by the nature of the frame that 
focuses on traditions and human values. Moreover, religious issues were mostly found in the 
symbolic frame and that makes sense as the frame focuses on religious quotes, values and 
traditions which are usually issues related to religion.To conclude, parliament members in 
Kuwait utilize social media to interact, build their social capital and gain public acceptance 
using various leadership frames such as symbolic, structural, political, and human resource 
frame. Yet, the most dominant frame used by Kuwaiti parliament members in Twitter was the 
structural frame that suggests that leaders set direction, strategy, causes and effect, and 
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hold people accountable. The way parliament members frame their messages in Twitter and 
the differences in leadership framing among political groups that this study prevailed can 
have important implications for public understanding and evaluation of political actors, 
political parties, and social media literacy. For further research, it is important to identify 
further characteristics that may be qualified for testing each frame on a political context as 
Bolman & Deal’s leadership frames focuses on organizational leaders.  
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Appendix A 
TABLE 1 

Frequency of Twitter Messages Among Sample for the Period of Analysis* 

Parliament Member Name Political Group Total Number of Tweets for the 
Total Period 

Total Number of Analyzed 
Tweets 

(25% of population) 

Dr. Aseel Alawadhi Liberal 212 53 
Saleh Almulla Liberal 128 32 

Dr.Waleed Altabtabie Islamist 244 61 

Dr.Faisal Almuslim Islamist 172 43 

Ahmed Alsadoun Populist Party 188 47 

Ali Aldaghbasy Populist Party 88 22 

Marzough Alghanim Independent 44 11 

Shaieb Almwezry Independent 44 11 

*The period of analysis ran from June 15, 2011 to November 15, 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 



!
!

!
!

572 

TABLE 2 
 

Frequency of Frames (Ranks) Among Parliament Members’ Political Groups 

 Symbolic Frame Structural Frame Political Frame Human Resource Frame 

Islamist Group 65(2) 88(1) 60(3) 19(4) 

Independent Group 5(3) 16(2) 18(1) 3(4) 

Liberal Group 34(4) 68(1) 62(2) 47(3) 

Populist Party 21(4) 63(1) 28(3) 38(2) 

Total 125(3) 235(1) 168(2) 107(4) 

 
 

TABLE 3 
 

Issue-Frame Relationship (in numbers) 

Issues Symbolic Frame Structural Frame Political Frame Human Resource 
Frame 

Total 

Social 58(52)** 17(15.3)** 8(7.2)** 28(25.2)* 111(100) 

Politics 14(3.4)** 196(47.8)** 139(33.9)** 61(14.8) 410(100) 

Religion 45(54.2)** 1(1.2)** 1(1.2)** 36(43.3) 83(100) 

International Affairs 1(6.2) 4(25) 8(50) 3(18.7) 16(100) 

Economics 7(12.2) 17(29.8) 12(21) 21(36.8) 57(100) 

 
 
 
 

Notes: Values in parentheses represent percentages. 
Values with * were significant at least at p<.05. 
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ABSTRACT 

Nowadays public relations studies have entered a more effective process via recent media tools. In 
this study, the websites of 43 public relations agency members of Public Relations Society of Turkey 
(TÜH!D) are being evaluated in aspect of public relations. When considered from this point of view, 
the websites of the agencies in question have been analyzed in terms of company information, 
communication attempts, media relations, corporate identity, corporate publications and interaction. 
The study has been designed using content analysis method of qualitative research methodology to 
research the websites of aforesaid 43 public relations agencies. Since the websites of 12 agencies are 
under construction, the rest 31 websites have been taken under review. The data obtained from this 
study has revealed to what extent the websites of public relations agencies are being appropriately 
and effectively used in terms of public relations techniques.  
 
Keywords: Websites, Public Relations Agency, TÜH!D, Public Relations Techniques 
 
1. INTRODUCTION 

 
Recent communication technologies and the transformation of these technologies on 
communication models provide public relations discipline feeding on communication field 
with new opportunities. Public relations specialists need to track the revolving and advancing 
technologies closely (Pohl&Vandeventer, 2001, p.367). Within this period, especially the 
websites are the key points of corporations in that they express themselves to the target 
audience. Because any sort of information can be instantly gained with an independency of 
time and space through websites. According to Auger, the increase in the number of 
websites makes it difficult for corporates to drive the traffic to their websites. Next aim 
following the attention to website is how to present an attractive and rich in content website 
to the audience (Haas, 2002, p.637). Piccoli and others state that the websites of companies 
are gradually becoming a component of consumer services. It is important to be decisive in 
design and functionality of the websites, since they have a direct influence on consumer’s 
decision. E-consumers want instant, user-friendly and high quality of supplier websites (Zhao 
& Gutierrez, 2001, p.18). Therefore, public relations specialists shoulder a great 
responsibility of conducting the design and functionality of the websites. The websites used 
for information multiplying and teleconference system by public relations specialists are 
important. Websites save the public relations specialists from such former expenses as post, 
photocopy etc. while spreading the knowledge. These pages can also be accessed at any 
time all the year round. The e-mail access on these pages enables to detect the impression 
of visitors on corporation, brand or services. While designing the websites, the public 
relations specialist must answer all the questions regarding which receptors can have an 
access to websites, whether the websites can be used to enable the increasing interaction, 
who will be the webmaster responsible for maintaining and updating the website, how the 
website will be integrated with the message distribution system (Lordan, 2001, p.587). This is 
because all the information about the corporation can be obtained via these pages. A public 
relations specialist must manage his/her website accordingly. He/she must run the website 
accomplishedly in flow of information, crisis management and company profile. The 
information must be up-to-date and active.  
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2. LITERATURE 
 
Public Relations Agencies in Turkey 
Public relations activities feeding on different branches of science are as old as the human 
history itself is.  When the Turkish history is reviewed, the very first examples of these 
studies in field go back to Orkhon Inscriptions of Gokturks. Later in the Seljuk Empire period, 
Nizam-ül Mülk mentioned the necessity of informing the reign about the opinion, thought, 
estimation and wishes of the public in his work called ‘‘Siyasetname’’. The emperors of the 
Anatolian Seljuk Empire spared some to time to listen to the problems of public (Onal, 1997, 
p.6). As a result, it is clearly seen that public relations activities were gropely proceeded, 
which is different from today’s. In a modern sense, public relations activities began with the 
establishment of Anadolu Agency and releasing the reforms to the public by Atatürk in 
Turkey. Such departments as publicity office, public information agency, information office 
and media advisory which are responsible for public relations in public enterprises were 
subsequently established. The literal practice of public relations dates back to late 1960s. 
General Directorate of Press and Information of Foreign Ministry and Directorate of Press 
and Information of Ministry of Defense are the examples relevant to public relations (Geçikli, 
2008, p.12). Afterwards agencies were established to realize all the activities of public 
relations.  
 
A&B Public Relations Company was founded by Alaeddin Asna in 1974 as the first PR 
company in Turkey (Geçikli, 2008, p.14). A&B Public Relations Company rendered a service 
during 10 years as the only communication consultancy company in the sector (Pelteko!lu, 
2004, p.101). During the foundation of A&B, Alaeddin Asna stated that he worked as a 
“missionary” for this business and regarded Turkey as equal to other countries worldwide. 
Asna also stated that he felt intensely frightened whether the company would succeed or not 
in the very early years following the foundation, but in the course of time, he conqured all his 
fear after conducting successful business (Pelteko!lu&Saydam, 2008, p.11-12). The very 
aim of the foundation of PR agencies is to render consultancy services to the companies. 
Since the agencies give outside support to the corporations, their supervision skills 
developed. The agencies can easily distinguish the pluses and minuses of corporations. The 
agencies are rich in educated and well-equipped people. They also have more financial and 
technical opportunities than the intra-agency PR unit has. Being a close follower of the 
sector, they are always in a pursuit of innovations. The biggest disadvantage  of the agencies 
is that they have inadequate knowledge on intra-agency. They might be late and limited in 
the event of a crisis in the field of communication. Sometimes they might have problems 
while getting paid by corporations. They might not be well-equipped and well-informed on the 
field that the corporation works. Ceyda Aydede, being the former president of IPRA and the 
founder of Global Tanıtım Halkla "li#kiler, proposes that the agencies in Turkey can succeed 
through sustainability, and this can only realize through institutionalization of the agencies 
(Pelteko!lu & Saydam, 2008, p.67-68). When compared to PR activities across the world, it 
can be said that PR consultancy agencies working universally and contemporaneously in 
Turkey become gradually successful. As a reason, the international awards received and 
world presidencies can be good examples. The emergence of new agencies is a progress. 
Foreign capital is also invested in the agencies in Turkey. Trade bodies in the field gain 
strength. Educated and specialized individuals have started working in the agencies. The 
main problems which can be encountered in the agencies as follows:  Consultancy fees do 
not reach the foreign level. There can be occasional problems about investment and 
adequate employment. There can be some trouble on convincing the clients about research 
and measurement. There can be difficulty arising from the different interpretation of code of 
ethics between agencies. The leading motivation of the foundation of Public Relations 
Society of Turkey (TÜH"D) in 1972 is to bring the PR specialists together and the code of 
ethics to be adopted. The corporation having connections with IPRA or other international 
corporations has witnessed a gradual increase in the number of its members. “TÜH"D Young 
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Communicator Support Grant” is prominent for the students who consider working in this 
field.  
 
3. METHODOLOGY 
 
3.1. Method 
 
The research method is the content analysis being one of the qualitative research methods. 
Content analysis is a method which can be adopted for different objectives in the fields of 
political sciences, journalism, PR, psychology, sociology, history, literature, etc.. Symbolic 
conduct or communication materials are tried to be explained and solved. According to Janis, 
under the conditions of relying on the judgement of the analyst who is a scientist and 
depending on the judgement which presents clearly formulized codes of the analyst or 
analyst group, content analysis is the classification of the communication tools and their 
adoption to solve problems (Janis In: Holsti, 1968). The study has been conducted by a 
proper screening model in accord with the purposes. Screening model aims to describe the 
preexisting condition without changing it (Karasar, 1998, p.77). In this sense, 43 PR agency 
members of TÜH!D were chosen. However, since their websites are under construction, only 
31 websites are reviewed according to the scale consisting of 34 criterion prepared by Öztürk 
and Ayman in 2007.  
 

Table 1: The Criterion of Websites in Aspect of Public Relations 
 

 Category Operational Definition 
1 Corporate information General knowledge on corporate (products, services, capacity)  
2 Resume of the corporate’s executives Name, education, former workplaces and position 
3 Corporate history Story of foundation 
4 Corporate field Products and services 
5 Organization chart A Chart indicating the operation of organization 
6 Vision Corporate's point of view 
7 Mission  Corporate’s fundamental reason for being 
8 Emblem A special design or visual object reflecting the features of corporate 
9 Logo A unique character set or graphic design reflecting the name of corporate 

10 Music Other than commercial song, a song or corporate march playing on an 
introductory basis on website 

11 Announcements The links put by corporate on Announcement 
12 On-line magazine or journal The links put by corporate on Magazine or Journal 
13 Brochures The links put by corporate on Brochures 
14 Reports  The links put by corporate on Reports 
15 Corporate presentation video Movies or animations about corporate 
16 E-book E-books relevant to corporate (stories of foundation, biographies, tales of 

success) 
17 Press Issues Press Issues published by corporate 
18 Press Archive A unit where the news or other issues about corporate and employees are 

kept 
19 Picture and Photos Picture and Photos of corporate on a similar title 
20 Activity Calendar An Activity Calendar indicating the corporate activities 
21 Contact Address Contact Address of corporate (e-mail address, phone, fax number) 
22 Printed Advertisement Advertisement images or folds that can be unfolded or loaded 
23 Outdoor Ads. Outdoor Ads. images or folds that can be unfolded or loaded 
24 Radio Ads. Radio Ads. folds that can be unfolded and loaded 
25 Television Ads. Television Ads. folds that can be unfolded and loaded 
26 Activities  The links put by corporate on Activities 
27 Seminars and Conferences The links put by corporate on Seminar ve Conferences 
28 Exhibitions, Fair and Competitions The links put by corporate on Exhibitions, Fair and Competitions 
29 Celebrations  The links put by corporate on Celebrations 
30 Sponsor The links put by corporate on Sponsor 
31 Social Responsibility The links put by corporate on Social Responsibility 
32 E-mail The presence of e-mail address of corporate or a specific person 
33 Forum The presence of a segment on website where the visitors are able to write 

their opinions, wishes and complaints 
34 News & Forum  The presence of relevant links 

 
The Criterion of Websites in Aspect of Public Relations (Öztürk and Ayman) 
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Table 2: The Member Agencies of TÜH!D and Their Websites 

 
THE MEMBER AGENCIES OF TÜH!D THEIR WEBSITES 

1 Image Halkla !li"kiler http://www.image-pr.net 
2 A&B !leti"im A.#. http://www.ab-pr.com/ 
3 Arya Sponsorluk http://www.aryasponsorluk.com.tr/ 
4 Bernaylafem http://www.bernaylafem.com/ 
5 Bersay Stratejik !leti"im Danı"manlı$ı http://www.bersay.com.tr/ 
6 Beyaz Sosyal Sorumluluk ve Danı"manlık http://www.beyazsosyalsorumluluk.com/ 
7 BG !leti"im ve Halkla !li"kiler http://www.bgiletisim.com/ 
8 Bizce Tanıtım Organizasyon http://www.bizcetanitim.com/ 
9 Communication Partner !leti"im Danı"manlı$ı http://www.cpartner.com.tr/ 
10 Denove Halkla !li"kiler http://www.denovepr.com/ 
11 Departman Medya !leti"im Hizmetleri http://www.departmanmedya.com/ 
12 Effect Halkla !li"kiler http://www.effect-pr.com/channels/1.asp?id=45 
13 EnPR !leti"im http://www.enpr.com.tr/ 
14 Excel !leti"im Danı"manlı$ı http://www.excel.com.tr 
15 Grup7 !leti"im Hizmetleri http://www.grup7.com.tr/ 
16 Hisda" Medyapol http://www.hisdasmedyapol.com/ 
17 !DEA Halkla !li"kiler ve Tanıtım http://www.idea-pr.com/ 
18 Keçi Organizasyon http://www.kecievents.com/ 
19 Leo PR http://www.leopr-tr.com 
20 MESE !leti"im Danı"manlı$ı http://www.mese.com.tr/ 
21 MPR Halkla !li"kiler http://www.mpr.com.tr 
22 Plan PR http://www.plan-pr.com/ 
23 POZ!T!F PR http://www.pozitifpr.com/ 
24 PR Aktif !leti"im Hizmetleri http://www.praktif.com.tr 
25 PRO !leti"im Danı"manlı$ı http://www.proiletisim.com/ 
26 Promedia Halkla !li"kiler Ltd. #ti. http://www.promedia.com.tr/ 
27 Rekta Reklam Ve Tanıtım Hizmetleri http://www.rekta.com.tr/main.html 
28 Seçil #enda$ Stratejik !leti"im Danı"manlı$ı http://www.secilsendag.com.tr/ 
29 Stage !leti"im Danı"manlı$ı http://www.stagepr.com/ 
30 Toksü ve Chase Halkla !li"kiler http://www.toksuvechase.com/ 
31 Zarakol !leti"im Hizmetleri http://www.zarakol.com.tr/ 
32 Assist !leti"im Danı"manlı$ı Under Construction 
33 Beze Group Under Construction 
34 BPR Halkla !li"kiler Under Construction 
35 Cohn&Wolfe Türkiye Under Construction 
36 Depar Tanıtım Under Construction 
37 Global Tanıtım Halkla !li"kiler Under Construction 
38 !MAGO Reklam Ajans Organizasyon Hizmetleri A.#. Under Construction 
39 M3 Halkla !li"kiler Under Construction 
40 Medialand Halkla !li"kiler Under Construction 
41 Ogilvy&Mather Türkiye Under Construction 
42 On !leti"im Under Construction 
43 MS REKLAM H!ZMETLER! A.#. Under Construction 

 
3.1. Research Objectives 
 
The survey research objective is to detect how the PR agencies use PR techniques on their 
websites. How the agencies supporting various corporations in terms of PR on their websites 
use these techniques on their own websites will be disclosed. And thus suggestions are 
expected to be offered regarding the possible shortages.  
 
3.2. Importance of the Research 
 
PR agencies have to use internet efficiently, especially their own website in order to carry on 
the activities. Websites provide people instantly and easily with any sort of information and 
image about the corporations. Therefore, the agencies rendering PR services need to design 
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their own PR on their websites. This study is important to see if member agencies of TÜH!D 
design the PR on their websites appropriately or not.  
 
3.3. Scopes and Limitations of Research  
 
The scope of the research is formed by the member agencies of Public Relations Society of 
Turkey (TÜH!D). The limit of the research is the time period when the websites are analyzed 
(15 November – 15 December 2011). Since the study reveals the activities of a specific 
period, there might have been changes on the websites following the assessments. Due to 
the dynamic mechanism of websites, possible changes of data obtained from the studies 
conducted at different times may be tracked down.  
 
3.4. Universe and Sample 
 
The universe of the study is all the agencies working on PR in Turkey. However, due to the 
lack of knowledge on the number of PR agencies, only 43 member agencies being on the 
TÜH!D’s offical website were not taken into consideration. On the date of the study (15 
November – 15 December 2011), the websites under construction or ghost sites (12) were 
exluded from the study. It was confirmed by phone calls with the authorized person that their 
websites were under construction or no longer in service. The rest 31 websites in service 
were analyzed by online visiting.  
 
3.5. Data Collection 
 
PR agencies applied to the screening model of qualitative research methods during data 
collection. A different assessment form was used for each visited website, the websites were 
individually analyzed according to the 34 criterion, and each one was visited only once due to 
their dynamic construction. Following the visits, the data was saved in the assessment form. 
The assessment of criterion under each category in the assessment forms was marked as 
present (1) and absent (0). The data, along with the researcher, was gathered with the help 
of an instructor knowledgeable with content analysis. Two researchers coded in this study. In 
order to provide the security during coding, Krippendorff’s approach (1980) which seeks the 
way of connecting two or more coders on the codes was adopted. The consistency between 
the codes was recorded as 96 %.  
 
3.6. Analysis of Data 
 
The websites of 31 PR agencies in the scope of sampling were aimed to be analyzed 
according to the 34 criterion. The points of each criteria was added and the overall tendency 
of each criteria was estimated. While the criterion are listed at the vertical zone on chart, total 
points of criterion are listed at the horizontal zone. Moreover, since the agencies were 
analyzed in terms of using of PR techniques on their websites, the websites of these 
agencies in question were analyzed with regards to the corporate information, 
communication studies, media affairs, corporate identity, corporate publications and 
interaction.  
 
4. FINDINGS AND INTERPRETATION 
 
In the scope of this study, the potential of the websites on PR was primarily discussed. 
Ignoring the web design features, only a public relations-featured analysis was applied. The 
websites of the agencies were analyzed in terms of corporate information, communication 
attempts, media affairs, corporate identity, corporate publications and interaction. Only 31 
agencies out of 43 are in service. Since 12 websites were under construction, they were not 
taken into consideration.  
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Table 3: Distribution of Corporate Information 
 

 
 
It is seen that the agencies include corporate information on their websites. Five variables 
aimingly organized to see how the corporate information is supplied to the websites were 
analyzed. Especially the segments of corporate information and corporate field are located in 
all 31 agencies. Corporate history is located in 23 agencies. Resume of the corporate’s 
executives is rarely common among the agencies. It is located only in 12 agencies. 
Organization chart is located in only 4 agencies out of 31 (Table 3).  
 

Table 4: Distribution of Information about Corporate Identity 
 

 
 
Corporate identity is of importance among the PR applications. The following data obtained 
when the websites are analyzed in terms of constituent features reflecting the corporate 
identity: All 31 agencies used a logo on their websites. While mission and vision are located 
on the websites of 9 agencies, the rest 22 agencies do not have. The emblem and music 
applications used to introduce the corporate identity are relatively low level (Table 4).  
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Table 5: Distribution of Corporate Publications 
 

 
 
The publications aiming to inform and impress the target audience through the websites of 
analyzed corporations were encountered. 19 agencies include announcements. 12 agencies 
include on-line brochures, 10 agencies include on-line magazine and journal and 8 agencies 
include reports on their websites. 25 agencies do not include corporate presentation video on 
their websites and almost none of these agencies have e-book application (Table 5).  

 
Table 6: Distribution of Media Relationships 

 

 
 
When we analyzed the studies by corporations conducted to make media employee’s work 
easier, these results are obtained: Contact Address of corporate (e-mail address, phone, fax 
number) is located on the websites of all 31 agencies. 18 agencies include press archive, 17 
agencies include press issues. Picture and photos usage are fairly common on websites in 
PR techniques. 27 agencies have picture and photos application. Only 3 agencies out of 31 
have activity calendar (Table 6).  
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Table 7: Distribution of Communication Attempts 

 
 
 
When the agencies were analyzed in to what extent they keep the ads or communication 
attempts they used on other communication tools, these results are obtained: 15 agencies 
out of 31 have printed ads. and activities. 9 agencies have sponsor and social responsibility 
on their websites. 6 agencies have seminar and conferences, 7 agencies have exhibitions, 
fair and competitions on their websites. Only 5 agencies have outdoor ads., television ads. 
and celebrations. Almost none of the agencies include radio ads. in PR. Only 2 agencies 
have radio ads on their websites. 
 
 

Table 8: Distribution of Communication Attempts through Internet 

 
 
 
E-mail, forum and news are of importance in the PR activities taking place on websites. 28 
agencies out of 31 have e-mail address, but 3 agencies do not have any information about e-
mail address. While 19 agencies have news and forum on their websites, 20 agencies do not 
include forum (Table 8).  
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Table 9: Usage Rate of PR Techniques on Websites of Member Agencies of TÜH!D 
 

 
 
Usage rate of PR techniques on websites of member agencies of TÜH!D has unrevealed 
suprising results. While 10 % of 31 agencies use efficiently, 26 % uses inefficiently. 64 % of 
agencies use medium-efficiently (Table 9).  
 
5. RESULT AND SUGGESTIONS 
 
It stimulates interest that how these agencies that support the corporates in PR, and design 
their PR websites could be inefficient in designing their own websites. Because only 10 % of 
31 agencies used the websites efficiently in terms of corporate information, communication 
attempts, media affairs, corporate identity, corporate publications and interaction. The fact 
that 12 agencies were not even taken into consideration makes one think. Because during 
the dates of study, 12 agencies could not succeed completing an up-date website to the 
clients. The agency owners claiming that their websites were under construction did not use 
their websites. The fact that 64 % of 31 agencies use medium-efficiently is a matter of 
debate. The reason for that the PR agencies whose job definition is to sustain PR do not 
work insufficiently enough on their corporate websites. It is essential for PR agencies to 
include knowledge on their corporates. Thus becomes the target audience knowledgeable 
with the corporate. It is a positive approach for all the agencies to render information about 
“corporate” and “corporate fields” at the end of the analysis. However, the agencies need to 
share “resume of the corporate’s executives” and “organization chart” in a more active way. It 
is emerged that 31 agencies have the awareness on “corporate identity”. All the agencies 
had at least their corporate “logo” on their websites. However, it is fairly weird that the 
agencies helping the corporates on “mission” and “vision” do not have these values on their 
websites. Because the results of such criterion as “mission” and “vision” are below the 
average. Introductive “signature tune” or “emblem” is hardly used. This uncovers the fact that 
the agencies have to give more importance reflecting their corporate identity on their 
websites. It is understood that the agencies use intensely their websites to share 
“announcements” about the corporate, but other broadcast media tools are not often applied. 
“On-line magazines, journals and brochures” are relatively high in number, while number of 
“reports” and “corporate presentation video” are notably rare. This result indicates that the 
agencies were not able to move the traditional studies such as the publication of journals, 
magazines and books to an on-line level yet. The relationship between PR agencies and 
media is valuable. In an internet age, the agencies need to move this relationship to their 
websites. It is clearly seen that the member agencies of TÜH!D have tried to put “contact 
address”, “picture and photos”, “press archive” and “press releases” information on their 
websites. However, it is doubtful that they have not shared their “activity calendar” on-line. 



!
!

!
!

582 

The agencies can easily put and keep the elements of other communication tools on their 
websites. They can use the communication tools free on their websites. By this means, they 
can sustain a close and long-term relationship with public. The agencies use “printed ads.” 
and “activities” on their websites. It is also analyzed that they have “sponsor” and “social 
responsibility projects” on their websites. But the number of “outdoor ads.”, “radio ads.”, 
“television ads.”, “exhibitions, fair, competitions” and “celebrations” are relatively rare, which 
needs attention. This only indicates that the agencies do not value the communication 
attempts. The agencies had a high level of performance on communication attempts via 
internet. They try to use their websites interactively. In the lights of these results, for a better 
and efficient usage, these can be suggested to the PR agencies:  
 

• It would be of great help for all the agencies to add their resume of corporate 
executive’s and organization chart information to their websites to introduce their 
corporates to the target audience.  

• The PR agencies can share the corporate identity they possess more efficiently on 
their websites. They can compose their signature tune and introduce it to the target 
audience.  

• It would be better to increase the number of on-line “magazine, journal and 
brochures” on their websites.  

• The agencies should try harder to render the activity reports to the target audience 
and put their link of “corporate presentation video” on the website.  

• The books telling the stories of foundation and tales of success should be transferred 
into “e-book” application so that many people can reach them on the website.  

• The agencies can actively move the ads. they used for their own sake on various 
channels to their websites.  

• The number of the seminars, conferences, exhibitions, fairs, competitions, 
celebrations and activity calendar can be increased on the website.          
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ABSTRACT 

After discovering how “words” can be effective when it comes to motivate consumers towards a 
product or a service, marketing professionals included WOMM (word of mouth marketing) in their 
promotional plans as a traditional marketing communication method. WOMM is based on Lazarsfeld 
and Katz’s “two-step flow of communication” theory and the key players of the flow of communication 
are the opinion leaders. As the internet became a part of our daily lives, WOMM offers a great 
potential for the marketers. But in e-WOMM opinion leaders are replaced by networking agents for 
spreading the messages. And the aim of the study is to explain the transformation of opinion leaders 
to networking agents in this new digital era and method of the study is analyzing the relevant literature.  

Keywords: WOMM, e-WOMM, Opinion Leaders, Networking Agents   

 

1. INTRODUCTION 

After being exposed to so many marketing messages, consumers became very skeptic about 
advertising. While people are questioning the credibility of these advertising messages, 
marketers re-discovered a new and smart technique to spread their messages. It is a given 
fact that people like to ask other people’s opinions when it comes to make a purchase 
decision. Yet not everyone can be influential on others, some people happen to be more 
credible and believable, as the result these people are mostly defined as opinion leaders. 
Today, marketers show a great interest and make an effort to reach these opinion leaders in 
order to get their help in the marketing communication campaigns of the company’s products 
or services. This marketing technique is commonly called as word-of-mouth marketing, 
WOMM (Lynos and Henderson,2005). 
 
In the meantime with the rise of the internet technology, face to face communication left its 
place to online communication. This change has affected the word-of-mouth marketing 
(WOMM) technique as well. With its countless opportunities for sharing information, views or 
experiences, internet became a main area of human interaction and therefore a main area 
for conducting WOMM activities (Trusov,2009). Inevitably marketer’s interest in managing 
WOMM activities through internet highly increased (Kozinets,2010).  
 
Today, marketing through the social networks is one of the popular research subjects in 
advertising literature (Gil-Or 2010b). The purpose of this paper is to make contribution to the 
academic literature by examining the transformation of opinion leaders into networking 
agents through the time. In the first part of the study, traditional word-of-mouth marketing 
process will be defined, and chronological development of WOMM will be discussed. After 
the beginning of the internet era, marketers canalized to the electronic word- of-mouth 
marketing (e-WOMM) instead of traditional WOMM. With this insight, in the second part of 
the study, e-WOMM will be defined, a comparison between WOMM and e-WOMM will be 
made, and advantages of e-WOMM will be discussed.  
 
Since WOMM is based on Katz and Lazarsfeld’s “two-step-flow communication theory”, in 
the third part of the study, the main feature of the theory, “opinion leaders”, will be 
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investigated. Lastly, in the fourth part of the study, a new term, networking agents will be 
suggested in order to define online opinion leaders within the e-WOMM process, and the 
importance of networking agents will be discussed. Suggestions for the future studies will be 
provided in the conclusion part. 
 
 
2. WORD OF MOUTH MARKETING (WOMM) 

Word of mouth marketing can simply be defined as directing consumers’ purchase intentions 
by using a consumer to consumer communication (Kozinets et al 2010). In another study 
WOMM is defined as informal, noncommercial, oral, person-to-person communication about 
a brand, a product or a service between two or more consumers (Pollach 2006). After 
discovering that in order to motivate consumers towards a product or a service, consumers 
need to get the message from a channel that they trust, marketers included WOMM (word of 
mouth marketing) in their promotional plans as a traditional marketing communication 
method. The increased usage of WOMM can be seen in the research of PQ Media (2009). 
As highlighted in the report, companies spend more than $1.54 billion to WOMM in 2008 and 
the expenditure is expected to be $3 billion in 2013. 
!

In the 60s WOMM was defined as one to one communication between two people about 
products or services without any commercial objective (Arndt 1967) whereas it is simply 
defined as “a statement made by customers about a product or company” in the 21st century 
(Henning – Thurau et al 2004). One can easily catch the development of WOMM practices 
through decades, just by comparing the definitions. Since there is no direct prompting, 
influence, or measurement by the companies during the flow of communication (Kozinets et 
al 2010), the only aim during these information transfer is to help or warn others about 
products and services (Arndt,1967). 

It is a known fact that people like sharing their ideas, comments and experiences about 
things in general in order to satisfy their need to share. People chat about almost everything 
including their personal lives, cars, shopping, TV series etc. (Sernovitz,2006). Thus, people 
also tend to share their own experiences and are curios to learn others’ experiences about 
products and services (Vettas 1997). Moreover, although consumers become aware of 
products and services through mass media, they prefer to have other customer opinions 
when it comes to make the purchasing decision (Davis et. al.,2008). The tendency of valuing 
customer opinions comes as the result of consumer distrust to general marketing 
communication activities and mainly to advertising. After being exposed to so many 
marketing messages, consumers’ attitudes towards the advertising have been decreased. In 
order to get trustworthy information about a product or service, customers started to look for 
other customer opinion and this is how companies started to pay attention to WOMM as an 
effective communication tool (Verlegh and Moldovan 2008). As a powerful marketing activity, 
WOMM also became an interested subject in the academic field and foundation of the 
“Word-of-Mouth Marketing Association” (WOMMA) strengthened this interest. 

There is a common approach that WOMM can be based on Lazarsfeld and Katz’s “two-step 
flow of communication” theory (Verlegh and Moldovan,2008). The two–step flow 
communication theory was developed by Katz and Lazarsfeld, while they were studying the 
decision making process of voters during an election campaign in 1940 (McQuail and 
Windahl,1993). The researchers, also the authors of the respectful journal of the time “The 
People’s Choice”, suggested a theory claiming that the flow of mass communications is not 
as direct as people believe it to be. Katz and Lazarsfeld’s hypothesis suggested instead of a 
direct flow there is and direct flow of mass communication. In their study they concluded that 
the response to a media message will not be direct but mediated through social relations and 
mass media messages first influence “opinion leaders” and after opinion leaders transfer 
these messages to their social environment (McQuail and Windahl 1993). Therefore the flow 
of the information doesn’t go directly to public but it is transferred through the opinion 
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leaders. This model is known as "the two-step flow of communication." (Lazarsfeld et al. 
1948). 

In their research Katz and Lazarsfeld has concluded that interpersonal communication is 
more effective than mass media on people’s voting decisions during the campaign period 
(McQuail and Windahl,1993). According to the scientists, via group communication people 
share and strengthen their opinions and therefore the members of primary groups tend to 
have similar opinions. According to these results the two-step flow of communication was 
considered as the basis of WOMM and several studies about WOMM were conducted based 
on the model (Kozinets et al 2010; Lyons, and Henderson,2005, Flynn et al,1996).  

3. ELECTRONIC WORD OF MOUTH MARKETING (e-WOMM) 

Any positive or negative statement made by potential, actual, or former customers about a 
product or company, which is made available to a multitude of people and institutions via the 
Internet is defined as e-WOMM (Hennig-Thurau et al. 2004; Jansen et al. 2009). The basic 
difference of e-WOMM and traditional WOMM comes from the ephemeral nature since e-
WOMM exists in online ‘space’ which can be accessed, linked, and searched by everyone 
easily (Litvin et al.,2008).  
  
The importance of e-WOMM, as a replication of the traditional WOMM, was one of the 
research subjects of the last decade and e-WOMM was proven to be significantly positive 
related to consumers' attitude, trustworthiness and loyalty towards a firm, a brand and a 
product (Gil-Or 2010a). Consumer motives that is relevant for traditional WOMM, is also 
expected to be relevant for e-WOMM due to the conceptual closeness of e-WOMM and 
traditional WOMM (Hennig-Thurau et al. 2004). Similar to WOMM, e-WOMM offers a variety 
of means to exchange information, many times anonymously or confidentially, as well as to 
provide geographical and temporal freedom with at least some degree of permanence 
(Jansen,2009). As it is in WOMM, e-WOMM is also apparently perceived by consumers as 
being more credible compared to advertising and they both have an influence on an 
assortment of cognitive conditions that includes awareness, attitude, expectations, 
perceptions, intentions and behavior (Liu 2006, Davis and Khazanchi,2008). 
 
Although there are several similarities, there are some basic differences between e-WOMM 
and traditional WOMM. e-WOMM is generally very cost-effective, and the message content 
can be changed quickly and often. The communication network in e-WOMM is much larger 
due to the huge number of contributors and audiences involved, and the reach of the content 
extends beyond small-scale direct personal connections in the Internet world (Cheung et al. 
2009).Therefore although both WOMM and e-WOMM allows consumers to share both 
negative and positive opinions and experiences from multiple sources, e-WOMM has an 
advantage over WOMM due to its potential to reach more consumers quite rapidly (Davis 
and Khazanchi 2008). There are more varieties of means by which consumers can exchange 
information in e-WOMM (Hennig-Thurau et al. 2004) and the freedom from geographic and 
time constraints that make e-WOMM a global community paralleling the local physical one 
(Kiecker and Cowles 2001). Besides e-WOMM is less personal since it does not occur face 
to face but it is more powerful because it is immediate, has a significant reach, is credible by 
being in print (Hennig-Thurau et al. 2004).Internet eliminates the restrictions on time and 
location and that constitutes a major difference between WOMM and e-WOMM. Moreover 
the asynchronous discussions that take place online are usually kept for some time to allow 
other users to participate or read the messages at their own pace which is not likely to 
happen in WOMM (Cheung et al.,2009). 
 
Besides the advantages there are also some disadvantages of e-WOMM compared to 
WOMM. As mentioned the messages that are delivered by WOMM and e-WOMM are usually 
more credible than traditional marketing communication activities, as it is believed that the 
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sender of the message got no benefit for transferring the information (Gil-Or 2010a). 
However, there is a difference in the level of credibility and trustworthiness of e-WOMM since 
the relation between the sources of e-WOMM is weaker compared to WOMM. In other 
words, the Internet provides consumers with a large and diverse set of opinions about 
products and services from individuals with whom they have little (or no) prior relationship 
(Schindler and Bickart 2005). Therefore the receiver may become suspicious of the motives 
of the sender who post on-line WOM comments and credibility can become a major concern 
for e-WOMM receivers (Cheung et al. 2009). But the relative strength or weakness of these 
ties varies between and within the different forms of e-WOMM since there are several 
activities in e-WOMM. For example chatting with a friend on Facebook determines strong ties 
whereas receiving an e-mail from an acquaintance is a message from someone with a weak 
tie.  
 
4. THE IMPORTANCE OF OPINION LEADERS IN WOMM 

As mentioned the two-step flow of communication model is based on opinion leaders. The 
model implies that the leaders learn from and form opinions from the mass media and then 
pass their opinions on to others (Flynn et al 1996). Katz and Lazarsfeld suggested that these 
opinion leaders exist in every social group all segments of the society (Katz,1957). In this 
model WOMM happens directly as these opinion leaders influence receivers directly and it is 
organic since it occurs between one consumer and another without direct prompting, 
influence, or measurement by marketers. It is motivated by a desire to help others, to warn 
others about poor service, and/or to communicate status (Kozinets et al,2010). 

Opinion leaders are defined as consumers who exert an unequal amount of influence on the 
decisions of others (Lynos et al. 2005).  Although opinion leaders and opinion seekers have 
similar life styles, opinion leaders are more interested in the particular subject than the 
opinion seekers; when there is a change in the subject people can switch their positions and 
an opinion leader may become a follower or a seeker and the seeker may become the 
opinion leader (Katz,1957). For example one can be an opinion leader in a political matter 
but when it comes to fashion, the same person may become a follower or an opinion seeker. 
It is especially true when we consider the fact that as a basic human motivation everyone 
likes to show that they have knowledge on some specific topics, and they can gain attention 
by sharing their knowledge in a group that no one has any further knowledge about the 
subject (Dichter,1966) and therefore everyone can become an opinion leader. Katz and 
Lazarsfeld also set three statements in order to determine the “influence” that the opinion 
leaders have on other people. He suggested that this influence is related (Katz,1957); “(1) to 
the personification of certain values (who one is); (2) to competence (what one knows); and 
(3) to strategic social location (whom one knows). 

Nearly three decades after the two-step flow of communication model’s publication, Myers 
and Robertson (1972) made an important contribution to the study. They define the aspects 
of opinion leadership as talking about the topic, knowing about the topic and being interested 
in the topic. And although they agreed to Katz and Lazarsfeld in general, they suggested 
some new statements to the definition of opinion leaders such as opinion leaders being more 
open to innovations than the followers. Moreover they defined opinion leadership as a social 
activity which is related to social leadership and demographic variables might affect being an 
opinion leader (Myers and Robertson,1972). But Myers and Robertson were not the only 
researchers who were interested in opinion leader concept. As the consumer distrust 
mushroomed in the mass media, marketers felt the need of implementing alternative 
strategies to mass activities namely to advertising. And after experiencing the success of not 
spreading a message through a salesman but a trusted friend (Dichter,1966), marketers 
discovered that people find the opinion leader transferred messages more “realistic” and 
“faithful” (Kozinets et al 2010). And as the result opinion leaders and WOMM activities got 
the attention of both academics and marketers.  
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The power and the importance of WOMM is based on the presence of opinion leaders since 
it is the opinion leaders whom companies spread their messages and make an impact on the 
decisions of potential buyers. Opinion leaders and therefore WOMM incorporates three main 
activities among consumers. First, the information given by the opinion leaders is used for 
immediate use aimed at risk reduction. Second, information is obtained and stored for future 
usage and, third, information is shared in order to influence other people's decisions (Pollach 
2006). Although the influence of opinion leaders is informal they still play an important role in 
the information acquisition process of consumer decision making and consequently can 
influence the outcomes of marketing strategies (Lynos et al. 2005). WOMM is used when 
buyers lack the information necessary for a purchase or when they perceive the risk 
associated with the purchase as high (Pollach,2006). 
 
Since there is a personal relationship with the opinion leader (Davis and Khazanchi,2008), 
opinion leaders become a reliable source of information about product and services 
compared to other forms of marketing communication and the reliability of opinion leaders 
made WOMM a preferable marketing strategy (Bone,1992). In order to implement a WOMM 
strategy, companies hire opinion leaders as WOM agents and thereby control the message 
sharing and spreading process. Although the dual role from being both target and the agent, 
may cause conflict both to the opinion leader and to consumer (Verlegh and Moldovan 
2008), there is no other solution than using the opinion leader as the company agent in order 
to implement a WOMM activity. 
!

5. THE IMPORTANCE OF NETWORKING AGENTS IN e-WOMM 

Message boards, review sites, chat rooms, instant messaging, web pages, blogs, online 
communities, newsgroups, user feedback forums, social networking sites and other 
electronic outlets for customer generated media have become increasingly important for 
today’s online consumers to exchange opinions and experiences with the individuals outside 
the personal networks about companies, products, and services (Dwyer,2007). Each of the 
electronic medium possesses different characteristics; some are synchronous, such as 
instant messaging whereas others are asynchronous, such as blogs. Some platforms only 
connect one person with another, such as email, some a single consumer with many others 
such as Facebook and while others connects many to many such as chat rooms (Litvin et al. 
2008).  
 
All these interactions conducted via these electronic media have an impact upon 
interpersonal relationships (Litvin et al. 2008; Goldsmith,2006). Moreover these interactions 
have a great potential of shaping one’s attitudes toward a product or a service and thereby 
facilitating consumers’ purchase intention and even behavior which could eventually affect 
the overall sales of a product or a service. For example some studies indicated that on-line 
recommendations have great potential in influencing readers that are looking especially for 
recommendations in order to make a purchase decision (Hennig-Thurau et al. 2004; Cheung 
et al. 2009). In order to be aware of these conversation, influence the conversations, provide 
information to these conversations and also address negative e-WOMM, companies are 
interested in participating in these e-WOMM conversations and therefore in e-WOMM (Gil-Or 
2010b). Yet although these electronic outlets are an important part of marketing 
communication activities for companies, companies have a very loose control over the 
conversation.   
 
WOMM functions based on social networking and trust; people rely on families, friends, and 
others’ opinions in their social network (Jansen,2009). Yet researches also indicate that 
people appear to trust seemingly disinterested opinions from people outside their close social 
network, such as online reviews, bloggers and etc. (Jansen 2009; Gil-Or 2010) and therefore 
it is also accepted that WOMM is a particularly prominent feature on the Internet (Trusov 
2009). The basic rule of implementing e-WOMM and WOMM is the same, both of them 
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spreads through the opinion leaders. As mentioned opinion leaders informally influence how 
other consumers seek, purchase and use products; and online opinion leaders can do the 
same but potentially they can influence a global audience of unlimited number of users 
(Lynos and Henderson 2005). Moreover the opinion leaders in cyber space are not just the 
"experts" influencing others but they are also the best networkers with a large social network 
such as the most attractive bloggers (Gil-Or 2010a) and in e-WOMM the most influential 
opinion leader is the one with a large social network. Therefore it is appropriate to describe 
the online opinion leader as “the successful networker that will help the company to spread 
the given message to an unlimited number of audience in exchange for a benefit” or in short 
as “networking agent”. 
 
Although in WOMM strategies for managing the WOMM campaign and opinion leaders are 
very similar in every platform, the strategies for managing e-WOMM and networking agents 
may differ depending on the internet channel. For instance in blogs the networking agent is 
the blog writer. The best strategy of placing an e-WOMM campaign in blog is to find the most 
influential bloggers that are relevant to the product or service, ask for their collaboration as a 
networking agent and let the blogger execute the e-WOMM campaign in his or her style 
(Kozinets et al. 2010). In a book website the networking agent is the writer of the editorial 
reviewer and the e-WOMM seeder becomes the reviewer (Chevalier and Mayzlin 2006).  
However to identify the opinion leaders in online platforms are not often as clear as it is in 
blogs or in editorial reviews. For instance in Twitter the e-WOMM can start with the company 
or with a random consumer (Jansen et al 2009). The company can act as the networking 
agent and make an announcement about its product or service and then this announcement 
can coproduce itself through the re-tweets, questions and responses. In this case the 
networking agent is the company and the e-WOMM is executed again by the company. But 
e-WOMM can also be started with a random consumer; the consumer can make a comment, 
a suggestion or recommendation by a tweet and this time the networking agent becomes a 
random consumer. This e-WOMM process can work in the same way and the dual 
leadership is also valid in online social networks and even in e-mailing. And although the 
networking agent is labeled as the online opinion leader, it is revealed that e-WOMM is part 
of a complex cultural process that nonetheless follows an ascertainable pattern (Kozinets et 
al 2010) and to define more over to follow the interactions within the internet channels is not 
a simple process. Therefore it is not an easy task to identify the networking agent or to define 
a general strategy for an e-WOMM campaign. 
  
Nevertheless networking agents are an ideal segment for companies to target with product 
change information because these agents are keen to share their knowledge with less-
informed, less-innovative consumers (Lynos and Henderson,2005). And as opinion leaders 
these agents can especially be effective in facilitating the decision process, reducing 
dissonance related to a decision (Schindler and Bickart 2004), make a difference in the 
launch of a new product (Gil-Or 2010a), help to increase product sales (Davis and Khazanchi 
2008) and make an impact on brand choice more than advertising or personal search 
(Trusov 2009). Therefore companies should regard networking agents as potential product 
champions who act as messengers to less-knowledgeable consumers in both online and 
traditional market places (Lynos and Henderson,2005). Additionally as networking agents 
connect diverse individual consumers, they extend and open up the word of mouth seeding 
to the entire Internet world (Cheung et al 2009) and become the key actors in an e-WOMM 
campaign.  
 
Besides the positive outcomes, there are also potential risks of e-WOMM and working with 
networking agents that a company should be aware of. Once the networking agent starts 
seeding the e-WOMM campaign, the word of mouth becomes uncontrollable because little or 
no tools are available to manage the content flow (Jansen,2009). And although these 
networking agents diffuse information like opinion leaders do in WOMM, networking agents 
reach to countless online news groups and discussion forums (Lynos and Henderson 2005) 
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and networking agents can reach to a larger audience with little tools for managing the 
content flow marketers that are interested in managing an e-WOMM activity should be very 
careful about who to select as the networking agent as well as how to implement the e-
WOMM campaign. Moreover since the word of mouth is coproduced in consumer network 
and online platforms have huge volume in terms of reach compared to traditional word of 
mouth, an unpleasant piece of information can make a very unpleasant impact on the 
product or the service.  
!
6. CONCLUSION 

The need for e-WOMM is increasing in today's world, mainly as a result of higher demand for 
information complexity of the products and services offered and from the other end, higher 
supply of information (Gil-Or 2010a). Although traditional WOMM can answer the demand of 
this information need, it cannot meet the speed demand of the consumer and the volume 
demand of the company but e-WOMM can meet the demand of both consumer and the 
company. Moreover e-WOMM shows all the signs of becoming even more important in the 
future as the social networking applications become more widespread (Jansen,2009). Yet in 
e-WOMM people that seed the campaign can no longer be defined as opinion leader since in 
e-WOMM the opinion leader is the best networker with a large social network. And this study 
introduces the term ‘networking agent’ as a new concept to be used instead of online opinion 
leader. 
 
Further studies may discuss the term ‘networking agent’ within different online platforms, 
improve and broaden the term; investigate the strategies of how to find out a networking 
agent that fits the profile of the company and make suggestions of managing these agents. !
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  ABSTRACT 
During the history of cinema, documentary has been  in search  in terms of finance, distribution and 
release channels .With  digital technology, non-fiction film  obtains  various  and free field than ever 
before. Making  low cost, speed, easy access  possible ; digital technology , by this way makes the 
differences not only changing production mode of films but also meeting style to the audience. DVD 
and VoD (video on demand) systems varies vieweing platforms of consumer. Documentary films 
which can’t  find the chance  to be released in movie theatres have the opportunity of meeting the  
audience through web sites here after.  So having  a film (watching or purchasing a film) through  
internet  carries documentary beyond  nation –state borders.In this notice,  documentary film’s usage 
of web based systems as an alternative distribution and release opportunity is going to be argued 
.This system’s features such as streaming, VoD, DVD sales, information sharing  will be evaluated 
too. Also whether this tendency in the world will be an alternative or not in documentary production 
and distribution in Turkey is going to be interrogated. 
 
Keywords: Documentary Cinema, Distribution, Release, Video on Demand 
 
1. G!R!$     
                                                                                                          
Dijitalle!me, ikilik düzende 0 ve 1’den olu!an kodlanmı! görüntü ve seslerin depolanmasına, 
manipüle edilmesine ve yeniden üretimine olanak sa"lar. Ses, müzik, foto"raf, video, yazı 
gibi her türdeki veri, 0 ve 1’lerden olu!an sayısal kodlara dönü!türülmekte ve 
telekomünikasyon teknolojisi, internet ve yayıncılık alanındaki yönde!meyle farklı noktalara 
ula!tırılmakta ve alıcıların kullanımına sunulmaktadır.   
 
Sinema alanındaki dijitalle!menin sonucu olarak olu!an dijital sinema kavramı, sinemanın 
yüzyıl önceki ilk olu!um haline özellikle de sinema endüstrisinde sesle birlikte geli!en radikal 
de"i!iklikle 70’li yılların ba!ında geli!en dijital uygulamalar arasında benzerlikler kurulur. 
Sinema endüstrisi 35mm film üzerine kurulu geleneksel (konvansiyonel üretim tarzında) 
yapım, da"ıtım ve gösterim a"ında dijitalle!me sürecinde yeniden yapılanmaya ba!lar. 
Günümüzde film da"ıtımı büyük bir de"i!im geçirdi"i ya da öldü"ü söylenen geleneksel eski 
stil sinema salonu da"ıtımı ile internet web tabanlı yeni stil arasında bir geçi! dönemi olarak 
de"erlendirilmektedir (Finney,2010:183). Standartla!mı! endüstri, yeni standart arayı!ları 
içinde de"i!mektedir. 
 
Bu çalı!mada belgesel sinemanın dijitalle!me sonucu internet üzerinden yakaladı"ı da"ıtım 
ve gösterim olanakları, tarihsel süreç içerisinde de"erlendirilecektir. Çalı!ma, belgesel 
sinema için internet üzerinden gösterimin bir alternatif oldu"u savı üzerine yapılanacaktır. Bu 
çerçevede önce sinemada endüstrisi içinde genel olarak dijitalle!menin da"ıtım ve gösterim 
olanakları üzerinde durulacak, sonra da belgesel sinema alanı açısından bu durum 
yorumlanırken örnek incelemelere yer verilecektir. #nternet üzerinden film izleme, payla!ma, 
indirme gibi uygulamalar “çevrimiçi sinema” (Altun,2009:379-389) olarak da 
de"erlendirilmi!tir. Bu çalı!mada bu kavram kullanılmamı!, genel olarak internet üzerinden 
film da"ıtımı ve gösterimi tercih edilmi!tir. Yapım açısından dijitalle!me bu çalı!manın 
kapsamı dı!ında tutulmu!tur.  
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2. D!J!TALLE"ME VE S!NEMA ENDÜSTR!S!/SEKTÖRÜ 
 
Günümüzde geleneksel medya olarak de!erlendirilen sinema, televizyon ve videonun medya 
gelir akı"ının %90’nını olu"tururken, yeni medya olarak de!erlendirilen online/dijital alan yeni 
fırsatlar açarak hızla geli"mektedir (Ulin,2010:3). Sinema endüstrisi içinde sektörün 
bile"enleri olarak izleyiciler, film kiralayıcıları, ev-video gelirleri, online film kiralama hizmetleri 
ve internet üzerinden film bedelleri olarak belirlenmi"tir. Gün geçtikçe geli"mekte olan online 
film kiralama hizmetleri ve internet üzerinden film bedelleri, dijitalle"menin sinema endüstrisi 
içindeki konumunu açıkça göstermektedir. 2007-2012 yılları arasında interaktif pazarlamada 
online video oranının %3’ten %12’ye çıkması öngörülmektedir (Ulrich,2010:298). Bu 
ba!lamda Yeni Sinema #"letim De!er Zinciri, (Finney,2010:16) sinema salonu gösterimleri ve 
internet üzerinden video-on-demand/iste!e ba!lı video (DVD, Pay-TV/Ödemeli Televizyon, 
Free TV/Ücretsiz Televizyon gibi önceki haklarını da içerir) olu"maktadır. Sinema endüstrisi 
gelir zincirinde dijital gelirler "imdilik küçük bir oran olu"tursa da büyüme potansiyeli açık 
olarak görülmektedir (Tablo 1). 
 

Tablo 1: Küresel Dijital Gelirlerin Da!ılımı 
Endüstri 2008 2010 

Oyunlar %35 %32 
Müzik % 20 %27 

Filmler % 4 %5 

Gazete % 4 %4 

Dergiler %1 %2 
Kaynak: IFPI Dijital Müzik raporu 2008&2010 

 
Pricewaterhouse Coopers "irketinin Global Entertainment and Media Outlook: 2009-2013 
adlı çalı"masında dünya film endüstrisine ili"kin veriler ve öngörüler yer almaktadır. Buna 
göre, ortak özellikler dikkate alınarak film sektörü Kuzey Amerika, EMEA (Avrupa, Orta 
Do!u, Afrika), Asya Pasifik ve Latin Amerika olmak üzere dört bölgeye ayrılmaktadır. 
Türkiye’nin de dahil oldu!u EMEA bölgesinde 3-D filmlerin ve devlet deste!inin etkisiyle 
pazarın büyümesi beklenmektedir. Ara"tırma sonuçlarına göre bazı öngörüler "unlardır: 

! Elden ev-video satı"ları ortalama %4,3 oranında artarak, 2008 yılında 12,9 milyar 
dolar iken 2013 yılında 14,9 milyar dolar olacaktır. 

! Online film kiralama, yıllık ortalama %11,8 oranında artarak, 2008 yılında 453 milyon 
dolar iken 2013 yılında 791 milyon dolara yükselecektir. 

! Dijital download 30 milyon dolardan 484 milyon dolara çıkacaktır (Akt.Çelik, 
2011:248,249) 

 
3. YEN! B!R PARAD!GMA OLARAK !NTERNET DA#ITIMI VE GÖSTER!M!  
 
Sinema alanındaki yeni yapılanmanın ve yeni i" modelinin özelliklerine geçmeden önce 
internet üzerinde durmakta fayda vardır. 70’li yıllarda bilgisayar ve ileti"im teknolojilerindeki 
geli"melere ba!lı olarak ortaya çıkan internet, kendi kendine yönetilen binlerce küçük a!ı, 
milyonlarca bilgisayarı ve insanı birbirine ba!layan dünyanın her tarafına yayılmı" bir a!dır 
(Engelman,1996:3). #nternet yeni bir elektronik ileti"im teknolojisi, yeni bir örgütlenme biçimi 
ve yeni bir ileti"im aracı (Castells,2006:26-27) olarak tanımlanmaktadır. #nternetin hızlı bir 
"ekilde dünyada yaygınla"masında teknolojideki yenilenmeler sayesinde daha hızlı 
enformasyon akı"ı ve daha küçük alanlara daha büyük veri depolama kapasitelerinin 
geli"mesi etkili olmaktadır. #nternet, enformasyonun metin, ses, grafik, foto!raf ve video gibi 
birden çok ileti"im biçimini bir araya getirerek i"leyen bir süreç olarak çok farklı alanlarda 
kullanılabilmektedir. Böylece bilgi depolama, yayma, interaktif ileti"ime olanak verme, hızlı ve 
ekonomik olma, elektronik ticaret potansiyeli gibi özellikler internetin yaygınla"masını 
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sa!lamaktadır. Türkiye "statistik Kurumu’nun 2011 yılı Nisan ayında gerçekle#tirilen Hanehalkı 
Bili#im Teknolojileri Kullanım Ara#tırması sonuçlarına göre Türkiye genelinde hanelerin 
%42,9’u internet eri#im imkânına sahiptir. 2011 yılı Nisan ayında hanelerin %39,3’ünde geni# 
bant internet (ADSL, kablolu ve kablosuz sabit ba!lantılar ile 3G ba!lantı) eri#im imkânı 
bulunmaktadır. ADSL, %34,5 ile tüm haneler, %80,2 ile internet kullanılan haneler arasında 
internet eri#im imkanı sa!larken, 3G ba!lantı, tüm hanelerin %5,3’ünde, internet kullanılan 
hanelerin ise %12,2’sinde internet eri#im imkanı vermektedir.  
 
Video için geli#tirilen yeni eri#im noktaları (internet, telefon$), televizyon ve internet 
arasındaki yönde#me, streaming ve download da Dijital Haklar Düzenlemesi (Digital Rights 
Management/DRM) çözümlerine fırsat verilmesi ve teslim çözümlerinin geli#imi (streaming, 
peer-to-peer/P2P gibi) konusundaki ilerlemeler (Ulrich,2010:295) sinema sektörü açısından 
interneti bir çekim alanı haline getirmi#tir. Da!ıtımda etkili olan stüdyolar, web’te nasıl etkili 
olacaklarını ara#tırmakta; a!da markala#ma ve video on demand’da iddialı olmak için 
çalı#malar yürütülmektedir.! VoD sisteminde kullanıcı, hizmet veren siteye üye olarak veya 
belli bir ücret kar#ılı!ında, do!rudan bilgisayarına aktararak ya da stream denilen yöntemle 
bilgisayarına dahi aktarmadan filmleri izleyebilmektedir. Youtube ve Hulu jenarasyonu; 
çabuk, hızlı streaming ve VOD’un ortaya çıkması; iPod ve iPhone’da video uygulamaları; 
uygulanabilir güvenli DRM teknolojilerinin hayata geçirilmesi ve pazarlamayı yüksek hızlı 
internet eri#imine uyarlama (Ulrich,2010:292-293) becerileri sinema sektörünün internete 
yönelmesindeki önemli faktörler olarak belirmektedir. Bu dinamiklerle geleneksel da!ıtım, 
dijital devrim tarafından tehdit edilmekte, downloads ve VoD gibi online ve yeni medya 
uygulamaları sinema ve televizyonda tarihsel olarak dramatik etki ve de!i#iklikler 
yapmaktadır. Bu alandaki yeni çalı#malar Yeni Medya "# Modeli (Finney,2010:183) olarak 
de!erlendirilmektedir. "nternet da!ıtımının güçlü yanları  olarak kitlesel izleyici, küresel 
eri#im, hedef odaklı, dü#ük maliyet, hızlı da!ıtım, uluslararası da!ıtım, yayılma potansiyeli 
(Gregory, vd., 2007:305) saptanmı#tır. 90’lardan itibaren yeni enformasyon teknolojilerinin 
bilgisayar a!ları ile birle#mi# medya yaratarak, sayısalla#tırılmı# içeriklerin da!ıtımını olanaklı 
kılması sonucu internet üzerinden filmi pazarlamak mümkün hale gelmi#tir. "nternet 
üzerinden yalnızca da!ıtım ve gösterim açısından yararlanılmamakta, filmlerin tanıtımı ve 
promosyonu içinde internet oldukça etkin bir ortam olarak kullanılmaktadır. Hemen hemen 
her filmin, yapımevinin resmi bir web sayfası olmakta ve genel bilgiler ile fragmanlar buradan 
servis edilmektedir. "nternet üzerinden gösterim için iyi bir örnek te#kil eden Hulu, ücretsiz ve 
yasal olarak online tv ve film, belgesel izleme olana!ı sunan bir platformdur. ABD ve 
Japonya’da hizmet veren Hulu, reklam ve üyelik gelirlerinden yıllık 500 milyon dolar 
kazanmaktadır.1 milyon kayıtlı kullanıcıya ula#an Hulu’nun ortakları arasında eski medya 
devleri News Corporation, Comcast Corporation ve Walt Disney de bulunmaktadır 
(www.hulu.com). Hulu’nun geliri internet üzerinden da!ıtım ve gösterimin boyutlarını 
içermektedir. 
 
"nternet üzerinden da!ıtım ve gösterim için en büyük sorun korsan olgusu olarak 
belirmektedir. Korsan DVD’nin yanı sıra yasal olmayan indirme ve içerik payla#ımı ciddi bir 
gelir kaybı olarak nitelendirilmektedir. Film endüstrisi de dijital korsanın etkilerini 
ya#amaktadır. Örne!in Wolverine adlı filmin ön gösterim kopyaları Nisan 2009’da bunların 
internete sızmasını takip eden 24 saat içinde 100,000 kez. indirilmi#tir. 2008 yılında Batman: 
Dark Knight adlı filmin yedi milyon kopyası BitTorrent üzerinden indirilmi#tir. Bunun endüstri 
çapında, yatırım ve i#ler üzerinde dalgalanma etkisi bulunmaktadır. Film stüdyolarını temsil 
eden The Motion Picture Association/MPA, yasa dı#ı streaming ve dosya indirmenin #u an 
miktar anlamında korsan probleminin %40%ına kar#ılık geldi!ini tahmin etmektedir (IFPI  
Dijital Müzik Raporu 2010).  
 
4. BELGESEL S!NEMA VE D!J!TAL DEVR!M 
 
Belgesel sinema tarihi boyunca da!ıtım ve gösterim kanalları açısından sürekli bir arayı# 
içinde olmu#tur. Da!ıtım ve gösterim bir yana  üretim için finansal kayna!ı bulma konusunda 
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dar bir alana sıkı!mı! olan belgesel sinema için televizyon yeni bir ya!am alanı yaratmı!tır. 
Belgesellerin bir kanal olarak televizyonu kullanması finans, üretim, da"ıtım ve gösterim 
zincirini büyük ölçüde de"i!ime u"ratmı!tır.  Yapımların finanse edilmesi ve geni! bir izleyici 
kitlesine ula!ması açısından televizyon ilk zamanlarda bir kurtarıcı olmu!tur; ancak 
televizyonun ticari yapısı nedeniyle belgesel filmlerin anlatı ve biçemlerinde farklıla!ma 
e"ilimleri görülmü!tür. Belgeseller yayıncılar tarafından finanse edilip ve a"ırlıklı olarak 
televizyon izleyicisini hedef alarak hazırlanmı!tır. Bu durum belgesel filmlerin özgürlük 
alanını daraltmı!, belgesel film yapımcıları filmlerini tasarladıkları haliyle seyirciyle 
bulu!turamamı!lardır. Teknolojik geli!melerin 90’ların sonundan günümüze do"ru iyice 
çe!itlenmesi belgesel sinema için farklı kanalların açılmasını sa"lamı!, belgesel sinema yeni 
bir yapılanmanın içine girmi!tir. Bugün dijital teknoloji film yapımını çok farklı yollardan 
özgürle!tirmi!tir. Belgesel sinema bugün altın ça"ını ya!amaktadır(Baker, 2006:X).Bu 
dönem için belgesellerin yükseli!ini etkileyen birçok dinamik vardır. Ancak ku!kusuz dijital 
teknoloji üretim ve üretim sonrası süreçlerin maliyetlerini azaltması, dü!ük bütçeli film 
yapımına olanak sa"laması, dijital araçları kullanarak da"ıtım ve gösterim gibi çe!itli 
olanaklar açısından en etkili faktör olarak kar!ımıza çıkmaktadır. Günümüz, belgesel filmleri 
da"ıtımı için tüm zamanların en heyecan verici dönemidir. “Televizyon kanalları, geni! bantlı 
kanallar, yeni kitle ileti!im araçları ve kurmaca film da"ıtımının sayısındaki patlama her 
zamankinden daha büyüktür ve hızla büyümeye devam eden bir mecradır” (Glynne, 
2011:201). 2000’lerde çıkı! yapan belgesel filmlerin sayısı yeterli doygunlu"a ula!mı! 
olmasa da Fahrenheit 9/11 (2004), March of the Penguins (2005), An Inconvenient Truht 
(2006), Touching the Void (2004) ve daha  pek çok film, uluslararası film festivallerinde ses 
getirmeleri bir yana  gi!e hasılatı açısından da kurmaca filmlerle yarı!abilecek düzeye 
gelmi!tir. Geli!en teknoloji filmlerin üretimini de"i!tirdi"i gibi artık bu filmlerin izleyiciye 
ula!ma yollarını çe!itlendirmektedir. Filmler sinema salonlarından, DVD ve Blue-Ray çe!itli 
formatlarda tüketiciye sunulan homevideo/ev sineması sistemine, farklı özelliklere sahip 
kanalları içine alan ödemeli televizyondan, internet platformlarına kadar geni! bir gösterim 
alanına sahip olmu!tur (Tablo II). 
 

Tablo 2: Film da"ıtımında pazarlar, formatlar ve versiyonlar 
Pazarlar                                           Formatlar                                           
Versiyonlar 
Sinema salonları Film baskı (35mm, 70mm, 

16mm) 
Orijinal sinema salonu gösterim 
kopyası 

Video ve DVD D-sinema için dijital master 
kopya 

DVD için geli!tirilmi! özel 
kopyalar (yönetmenin kurgusu, 
silinmi! sahneler, sesli 
yorumlar, fragmanlar gibi) 

Ödemeli Televizyon Videokaset Çerçeve oranının Altan-üstten 
ve sa"dan-soldan ka!lamaya 
kar!ı geni! perde 

Pay-peer-view Tv / video on 
demand (PPV/VOD) 

DVD, Blue-ray  

Ücretsiz ve kablo TV Televizyon için yeniden kurgu 
ve formatlama 

 

Hotel #nternetten download için 
sıkı!tırma 

 

Havayolları   
Özel  Gösterimler (okul, gemi 
vs.) 

  

#nternet/ta!ınabilir aygıtlar   
                                                    (Kaynak: Ulrich, 2010:6,7) 
 
Tablo 2.’den de anla!ılaca"ı üzere, dijital teknoloji film da"ıtımında a"ırlı"ını 
hissettirmektedir. Özellikle internet teknolojilerindeki geli!im neredeyse bütün dünyaya 
ula!abilen bir payla!ım alanı yaratmı!tır. Ev sinemasından sonra teknoloji artık filmlerin 
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internet üzerinden izlenmesine de olanak tanımı!tır. Maliyeti dü!ük olan bu platformlar (DVD, 
Video on Demand, vs.) seyircinin izleme deneyimlerini, da"ıtım kanallarını ve belgesel için i! 
modellerini çe!itlendirmi!tir. 2006 yılından itibaren belgesel alanında da gözlemlenen ve 
geleneksel modellerin yetersiz kaldı"ı yerleri dolduran bu yeni platformların Vicente’a göre 
(2008:275) üç temel yararı vardır: ürünün geni! alanda mevcut olması; hak sahibi için 
kullanılabilir ekonomik bir model olu!u ve film yapımcısının film üzerinde elde etti"i kontrol. 
 
Online platformlar sayesinde hem yeni filmler hem de daha önceki yapımlara ve klasik 
filmlere ula!mak daha kolay olmaktadır. Örne"in John Grierson ve Robert Flaherty’nin  
Industrial Britain (1931) ya da Frank Capra’nın Why We Fight (1942-45) filmleri 
www.archive.org sitesinden izlenip indirilebilir. Bu platformların bir di"er avantajı, düzenlenen 
yasalardan dolayı sinema ya da televizyonda sansürlenen filmlerin internet da"ıtımlarında 
sansürsüz haliyle izleyiciye ula!abilmesidir. Bu özellik, kontrol mekanizmalarının daha esnek 
hale gelmesi, film yapımcısının tasarladı"ı haliyle filmini izleyicisine ula!tırabilmesi ve daha 
özgür olması açısından di"er platformlara kıyasla oldukça de"erlidir. Son yıllarda bir çok 
!irket gi!e ba!arısı elde etmi! filmlerin oldu"u kadar ba"ımsız belgesellerin de satı!ını ya da 
gösterimini online platformları kullanarak yapmaya ba!lamı!tır. #irketlerin sundu"u bu 
servislerden kimisi film yapımcısının/yönetmeninin filmini almak için sadece bir kez ücret 
talep ederken kimisi de filmin kullanıcılar tarafından her indirili!inden gelir payla!ımı talep 
edebilmektedir (Gllyne,2011:203, 204) Bu servisler film izlemek için ödeme yapan seyirci 
yoluyla belgesel film yapımcılarına finansal bir yol açarlar. DocsOnline.tv, Documen.tv, 
Onlinefilm bu imkanı sunan sitelerden bazılarıdır. Bu gibi sitelerin hem izleyiciye hem de 
filminin da"ıtımını ve gösterimini yapmak isteyen film yapımcısına sa"ladı"ı olanaklar ve 
ücretlendirmeler birbirinden farklıdır. Örne"in geli!me a!amasında olan sitelerden 
Docsonline interaktif bir on-demand sistemidir. Sitenin tüm içeri"ine aylık 8.99 euro ile 
ula!mak mümkündür. Bu siteden herhangi bir filmi izleyenlerin kullandı"ı   her dakika için 
ödenen ücretin %50’si do"rudan telif hakkı sahibine di"er %50’si web sitesi yönetimine 
gitmektedir (docsonline.tv). Documen.tv ise,  $ 4.99 kar!ılı"ında herhangi bir filmi  izleyicisine 
gün içinde be! kez izleme olana"ı sunmaktadır. Filmin her satılı!ından hak sahibine ödeme 
yapılır (documen.tv).Bu hizmetlerin en büyük avantajı, film yapımcısının filmini ki!isel olarak 
gönderip parayı do"rudan alması, tüketicilerin gerekli !artları sa"laması ko!uluyla anında 
filmi edinebilmesidir. Bu özellikler, kullanıcılar arasında filmin ve film üzerine tartı!maların 
daha hızlı yayılmasına yardımcı olmaktadır. Aslında bütün çevrimiçi alanlarda durum böyledir 
çünkü filmi yakın çevreyle payla!mak ya da film hakkında görü! bildirmek isteyen tüketiciler 
filmin URL linkini çe!itli mesaj panolarına koymakta,  kolayca mail göndermektedir. Bu 
!ekilde film binlerce ki!iye ula!mı! olmaktadır.   
 
Türkiye’den örneklere baktı"ımızda belgesel film yapımcılarının/yönetmenlerinin interneti 
gösterim ve da"ıtımdan ziyade a"ırlıklı olarak filmlerin tanıtımını yapmak için kullandı"ını 
görüyoruz.! Örne"in,! Necati Sönmez ve Emel Çelebi ZeZe Film (www.zezefilm.com) adlı 
sitelerinde bugüne kadar çekmi! oldukları filmler hakkında bilgi vermektedirler.  Aynı !ekilde 
Bingöl Elmas Asmin Film Yapım (www.asminfilm.com)  ile benzer bir yöntem kullanmaktadır. 
Bununla beraber filmlerinin gösterimini yapanlar vardır. Ümit Kıvanç gecetreni 
(www.gecetreni.com) adlı sitesinde çekmi! oldu"u filmleri ücretsiz bir !ekilde izleme imkanını 
sunmaktadır. Yönetmenin 16 Ton adlı son filmi de bu siteden rahatlıkla izlenebilmektedir. 
Türkiye’de yapılan bir ara!tırmaya göre belgesel yapımında yönetmenlerin kar!ıla!tıkları en 
önemli üç sorun olarak finans, belgeler-kaynaklara ula!ma ve teknik altyapı ileri sürülmü!tür. 
Yayın sorunu açısından mecra olarak televizyon, özel gösterimler, sinema salonları, 
festivaller ve VCD sıralanmı!tır.  (Susar,2004:40-49). Ara!tırmanın yapıldı"ı tarihte 
belgeselcilerin interneti ve dijital alanı yeteri kadar kullanmadıkları görülmektedir. 
 
Ancak yakın zamanda BSB (Belgesel Sinemacılar Birli"i) tarafından hazırlanan “Ar!ivist: 
Dijital Belgesel Kütüphanesi” adlı proje, dijitalle!me sürecinde belgesel sinema adına atılmı! 
oldukça önemli bir adımdır. Bu projede amaç, Türkiye’de da"ınık halde bulunan binlerce 
belgesel filmin dijital ortama aktarılarak korunmasını ve  kayıtlı belgesellerin çe!itli yayın 
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araçlarıyla izleyiciye ula!masını sa"lamaktır. Ar!ivist belgesel sinema sektörü için bir belge-
bilgi merkezi olma yolunda hazırlanmaktadır (www.bsb.org). #leti!im teknolojilerinin hızla 
geli!ti"i, dijitalle!menin her alanda kendini gösterdi"i bir dönemde bu gibi çalı!maların 
yapılması belgesel sinemanın gelece"i açısından umut vericidir. 
 
5. SONUÇ 
 
Dijitalle!me süreci “dijital sinema” kavramını gündeme getirmi!tir. Filmin tüm yapım 
a!amalarına (üretim, da"ıtım, gösterim) büyük kolaylıklar getiren dijital teknolojinin en büyük 
ataklarından internet, kurmaca yapımlara bir kanal açtı"ı gibi Flaherty’den beri üretim, 
da"ıtım, gösterim ve finans sorunu ya!ayan belgesel sinemaya çe!itli olanaklar sunmaktadır. 
Hulu, Documen.tv, Onlinefilm gibi web tabanlı sistemler film yapımcılarına  online film 
kiralama ya da satın alma gibi yeni ve çe!itli fırsatlar açarak hızla geli!mektedir. Web tabanlı 
sistemlerin bir gelir kayna"ı olarak kendini göstermesi, uygulanabilir güvenli DRM 
teknolojilerinin hayata geçirilmesi, yüksek hızlı internet eri!imi, film üzerinde denetim 
sa"lama gibi özellikleriyle internet sinema sektörüne cazip gelmektedir. Bu gibi özellikleriyle 
internet, da"ıtımda Hollywood !irketlerinin tekelle!mi! yapısını kırmaya ba!lamı!tır. Ayrıca 
geni! bir ekip gerektiren sinemanın i!bölümlerinde de de"i!iklik söz konusu olmu!tur.  
 
Artık bireysel yapımlar da dijitalle!menin getirdi"i olanakları kullanarak çıkı! yapabilmektedir. 
Sınırlı imkanlarla  film yapımına izin veren yeni uygulamalar film endüstrisinde demokratik bir 
alanın olu!ması açısından oldukça önemlidir. Bu gibi geli!meler ve çe!itli ara!tırmalar 
gösteriyor ki internet üzerinden da"ıtım ve gösterim sinema alanında bir alternatif olmanın 
ötesine geçecektir. Gelir da"ılımı ve güvenlik gibi bir takım sorunların yasal düzenlemelerle 
kısa zaman içinde çözülece"i açıktır. Belgesel sinema bu alanı büyük bir olanak olarak 
de"erlendirmelidir. Bu yolla belgeselciler küçük de olsa bir gelir sa"lamaktadır.!!
!
Türkiye’de internet üzerinden belgesel film da"ıtım ve gösterim alanında kurumsal bir yapının 
olmayı!ı ve yalnızca ki!isel çabalarla sınırlı kalınması bir eksiklik olarak kar!ımıza 
çıkmaktadır. Dolayısıyla filmlerin internet üzerinden da"ıtımı ve gösterimi için ülkemizde 
geli!kin bir çalı!maya ihtiyaç vardır. “Ar!ivist: Dijital Belgesel Kütüphanesi” adlı projenin bu 
açı"ı dolduraca"ı umulmaktadır.  Film yapımcıları artan bir !ekilde kendi izleyicisini 
tanımlama, bilme ve bulma ihtiyacına girerken izleyici de daha aktif bir !ekilde bu platformlar 
üzerinde izlemek istedi"i içeri"i aramaya, ara!tırmaya yönelmektedir.  
 
#nternetin e-posta vb. yollarla izleyici geri dönü!leri vererek interaktif ileti!ime olanak 
tanıması bu ihtiyacı kar!ılayabilecektir. Dijitalle!me yapım, da"ıtım, gösterim süreçlerinin 
dı!ında belgelere ula!ma açısından da belgesel sinemaya büyük olanaklar sunmu!tur. Bilgi 
ve belgeye ula!mak hiçbir zaman olmadı"ı kadar kolayla!mı!tır. Seyirciye ula!amamı! ya da 
kısıtlı bir biçimde ula!mı! veya çe!itli nedenlerle gösterimi engellenmi! yapımlar internet 
üzerinden hem ulusal hem de ulusötesi seyirciye ula!ma olana"ı kavu!mu!tur. 
 
Jean Luc Godard, ilginç filmlerin seyircisi oldu"u halde, genel da"ıtım zincirine giremedikleri 
için küçük paketler halinde posta tarafından da"ıtılması gerekti"ini ileri sürmü!tür. 
Günümüzde dijitalle!me, Godard'ın öngörüsünü internet üzerinden gerçekle!tirmi!tir. 
Godard'ın seyirciye ula!mak istedi"i sistemin, internet üzerinden “video on demand” ve “pay 
to peer” sistemleri ile gerçekle!ti"i gözlenmektedir. Ancak dijital müzik için söylenen “bu 
ilerlemeye ra"men, asıl zorluk dijital müzi"i ticari kitle piyasasına götürebilmek ve mevcut 
davranı!ı ‘gelire dönü!türebilmektir’” dü!üncesi sinema ve özellikle de belgesel filmler için de 
geçerlidir. Bu zorlu bir süreç olarak önümüzde durmaktadır. 
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ABSTRACT 

The movie Kaybedenler Kulübü can be seen as an ordinary period film. Although the film takes place 
in the mid 1990's, it often has no periodic indicator or any expression pertaining to the period. Here, it 
is possible to say that the film has no borders between time and space. Although the events in the film 
take place in the 1990's, the audience, not having any idea about the film’s subject or the characters, 
can easily think that the events occur today due to  the visual structure of the film.  This choice may be 
considered as a tribute to the past, or can also be seen as an effort to bring the past forth into the 
present; to revive the past.  Precisely within the framework of the unnoticed efforts, the real characters 
have began began to make the same program again, but not surprisingly, it does not meet sufficient 
interest. Because it is obvious that, the radio program is a periodic product. The said effort to revive 
the book of Baudrillard and Simulation Simulakrlar Ramses finds an optimistic reflection within the text 
entitled The Story of the Resurrection.  After its removal from the tomb, the mummy of Ramses II 
decays throwing the researchers into great despair. Furthermore, the film does not establish the basis 
and conjuncture of radio programs' being popular in the 1990's and completely degrades itself into a 
product of “visual culture”. Usage of different framing to divide the screen and excessive usage of 
music to support the film results in its being solely consisting of form. In the film, it is possible to see 
neither the answer to the question “Why are these people losers?”, nor the connection between being 
a loser and the 1990's. Instead, Kaybedenler Kulübü builds its world upon the solitude of the 
characters and the discourse of the conservative world of men's fraternity. 
 
Keywords: Tolga Örnek, Man, 1990’s, Radio 
    
1. G!R!#: TOLGA ÖRNEK VE KAYBEDENLER KULÜBÜ 
 
Tolga Örnek sinema hayatına Atatürk (1998) belgesiyle ba!lar. Onu ünlü yapansa Hititler 
(2003) belgeseldir. Ardından Gelibolu (2005) ve dönem sinemasına geçi! yaptı"ı Devrim 
Arabaları (2008) gelir. Örnek, 2011 yılında Kaybedenler Kulübü ve Labirent filmlerini yönetir.  
Devrim Arabaları, 27 Mayıs 1960 darbesinden bir yıl sonra, 16 Haziran 1961’de Cemal 
Gürsel’in Tarımı da ıslâh edece#iz; ancak ot satmakla neticeye varmak kabil de#ildir. Bir 
vapur dolusu pamuk kar"ılı#ı yedi-sekiz otobüs alabiliyoruz. Bir vapur pamu#un ne emeklerle 
meydana geldi#ini takdir edersiniz. Bu cihetle sanayi de lâzımdır sözleriyle 29 Ekim 1961’e 
dek yapılması talimatını verdi"i ilk Türk malı otomobil Devrim’in hikayesidir. Devrim’i dört 
ayda yapması için görevlendirilen ekip temel olarak TCDD’de görevli 23 mühendisten olu!ur. 
Proje kapsamında TCDD'nin Eski!ehir Cer Atölyesi merkez seçilir, Ankara, Sivas ve 
Adapazarı'ndaki TCDD fabrikaları da görevlendirilir. Proje Ula!tırma Bakanı Orhan Mersinli 
tarafından Yük. Müh Emin Bozo"lu’na verilir, Bozo"lu asker kökenlidir aynı zamanda Sıtkı 
Ulay Pa!a'nın akrabasıdır1 . Projenin sonunda dört motor üç de otomobil üretilir ancak 
TBMM’nin önünde Cemal Gürsel’in binmek istedi"i siyah Devrim’in benzini yetmez ve yolda 
kalır. Gürsel, yola krem rengi Devrim’le devam etse de bu durum projenin sonunu getirir. 
Arabalar preslenir geriye kalan tek Devrim, Eski!ehir’de sergilenmektedir ve hala çalı!ır 
durumdadır.  
 
Tolga Örnek’in söz konusu hikayeyi yorumlama biçimine geçecek olursak, her !eyden evvel 
filmde projenin teslim edildi"i ki!inin de bir asker oldu"u filmsel sürecin dı!ında bırakılır. 
Örnek filme, ekibin en genç üyesi olan Necip’in (Kemalettin Vardar2) kırk bir sene sonra 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 http://tr.wikipedia.org/wiki/Devrim_(otomobil) 
2 http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=10417819 
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Devrim’i ziyaret etmesiyle ba!lar. Altmı! be! ya!ındaki Necip Bey’in gözünden geçmi! 
anlatılır ve filmin sonunda Necip Bey, Devrim’in direksiyonuna oturur ve yola koyulur. Örnek, 
Kırk bir yıl önce yolda kalan Devrim’in bugün yürüdü"ünü, yola koyuldu"unu söyler. Örnek’in 
filminde projenin aleyhinde çalı!an iki kötü karakteri vardır, Cemal Gürsel’in danı!manı Sami 
Bey ve gazeteci. Örnek’in dü!üncelerini filmin ba! karakteri, ekibin ba!ı Gündüz Bey; O 
devrime ses edemeyenler bu devrimden vurmaya çalı!ıyorlar cümlesiyle dile getirir. Dolayısı 
ile 27 Mayıs darbesini devrim olarak yorumlayan Örnek’e göre, devrimin her zaman iç 
dü!manları vardır, “Devrim” 1961 yılında yolda kalsa da bugün kaldı"ı yerden yoluna devam 
edecektir. Örnek, bugüne dair görü!lerini (Kaybedenler Kulübü’nde oldu"u gibi) Devrim 
Arabaları’nda da geçmi! üzerinden dile getirmektedir.  
 
Kaybedenler Kulübü, 1993 yılında Kent Fm’de tanı!arak 1996- 2001 yılları arasında 
Kaybedenler Kulübü adlı programı birlikte sunan  Kaan Çaydamlı ve Mete Avunduk’u anlatır. 
Kaybedenler Kulübü Filmin Öyküsü adlı kitapta, Kaan otuz be!, Mete ise otuz-otuzbe! 
ya!larında tanımlanır3. Bu ba"lamda, Kaan 1961, Mete ise 1966-65 do"umludur. Kaan 
Çaydamlı aynı radyoda Gece Fanzini ve Kitapsız adında iki program yapmakta, Mete 
Avunduk ise radyoyu yönetmektedir ve A!ırı Doz isimli programı yapmaktadır 4 . Kaan 
Çaydamlı ismini #smet Özel’in bir !iirinden alan 6:45 yayınlarının sahibidir. Ba!ta Beat 
kitapları olmak üzere Ali $im!ek’e göre anarko-liberter hatta ‘!ehrin kötü çocukları’na dönük5 
kitaplar yayınlamaktadır. Film, Devrim Arabaları’nda oldu"u gibi kadınlardan soyutlanmı!, 
hayata dair en önemli üretimlerini ve ideallerini birlikte ortaya koyan bir erkek grubunu anlatır. 
Bu ba"lamda kadınları, söz konusu romantize edilmi! erkek dünyasının kar!ısında 
konumlamak adına filmdeki en temel de"i!iklik, radyonun yöneticisinin Mete Avunduk de"il 
Aslı olmasıdır. Bir yönetici olarak Aslı, kar etmenin pe!inde olu!uyla, tıpkı di"er kadın 
karakterler gibi Kaan ve Mete’nin özgürlü"ünü, bireyselli"ini tehdit eder; Biraz daha 
yumu!atın sohbetleri. Programın da sizin de önünüz açık. Kaçırmayın bu fırsatı. Gelin !u i!i 
profesyonelle!tirelim, program ba!ına size telif verelim siz de rahat edin ben de. Filmde 
kadınları erkek mutlulu"una bir tehdit olarak sunan söylemine katkıda bulunan ikinci unsur 
da, Kaan’ın gerçek hayatta sahip çıktı"ı ve evlilikle biten ili!kisinin filmde kadın tarafından 
terk edilme olarak yer almasıdır.  
 
Kaybedenler Kulübü de Devrim Arabaları gibi bir dönem filmidir ancak filmde 1990’lı yılları 
tarif edecek bir görselli"e ba!vurulmadı"ı gibi 1990’lar filmin öyküsünde de yer almaz. Filmin 
söz konusu dönemde geçti"ini bir iki sahnede görünen bilgisayarlardan ya da Kaan’ın 
yayınladı"ı kitaplardan anlamak için özel bir dikkat sarf etmek gerekir. Tolga Örnek’in, 
Kaybedenler Kulübü’nde geçmi! üzerinden söylemeye çalı!tıkları, geçmi!i adeta bugün gibi 
sunmasındaki çaba da 27 Mayıs darbesinin söylemini yansıtan Devrim Arabaları’yla ili!kilidir;  
 
Kaan- Geçenlerde Cuma’ya gittim 
Mete- Ne zaman 
Kaan- Salı. Ben Salıları gidiyorum daha sakin oluyor  
(%) 
Mete- "yi geceler sayın dinleyen. Mübarek Christmas bayramınız kutlu olsun 
Kaan- Hadi eyvallah. Allah Bismillah  
Dinleyen- Ne konu!tu#unuza dikkat edin, efendi olun ($) "nsanların dinini adetlerini a#zınıza 
sakız yapmayın. Haddinizi bilin yoksa bildirece#iz. 
 
Devrim Arabaları’nın sonunda, kaldı"ı yerden yoluna devam eden “Devrim” bu kez 
Kaybedenler Kulübü’ne adını veren radyo programında kar!ımıza çıkar. Araba da radyo 
programı da idealist bir grup erke"in üretimiyse e"er, otomobilin içerdi"i simgesel anlamı 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Kaybedenler Kulübü Altıkırkbe! Yayın 2011 #stanbul sf 70 
4 Kaybedenler Kulübü’nün Gerçek Kahramanları Konu!tu: De!ifre Edilmeye Tamam Dedik 
http://www.medyatava.com/haber.asp?id=79067 
5 Ali $im!ek Sakın Kazananlar Kulübü Olmasın ? 29 Mart 2011 Birgün 
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radyo programının sürdürdü!ünü, hatta iki erkek grubunun aynı ruh halini (Gündüz Bey’in 
Recep Usta’nın zor adam olu"unu ve sicili bozuklu!unu destekleyen iyi biz de öyleyiz 
cümlesi ve kaybedenlik birbirine çok da uzak dü"mez) payla"tı!ını  söylemek mümkün.  
 
2. 1990’LARIN S!YASAL VE KÜLTÜREL GÖRÜNÜMÜNE KISA B!R BAKI"  
 
Bilindi!i üzere, 12 Eylül darbesi 24 Ocak’ta karara ba!lanan ekonomik istikrar paketinin 
hayata geçebilmesi için gerekli istikrar ortamını yaratmak amacıyla yapılmı"tır. 80’li yıllarda 
iktidar olan ANAP, Hasan Bülent Kahraman’ın ifadesiyle, bir toplumun depolitizasyon 
sürecinde ortaya çıkmı", toplumun politik birikimini ve bilincini yok etmeyi kendisine amaç 
olarak seçmi" bir partidir(...)Hem toplumu depolitize etmek, böylece bireyin politik bilincini 
törpülemek çabasıyla hem de sa! tabanı elinde tutma özlemiyle ANAP daha kurulu" 
a"amasında dört e!ilimi birle"tiren, neredeyse partiler üstü, daha do!ru bir  deyi"le politika 
üstü bir siyasal kimlik kazanmaya çalı"mı"tır ve bunu da ba"armı"tır6. 24 Ocak kararlarının 
uzun vadede sonuçları, ücretlerin dü"mesi ancak yabancı tüketim mallarının ithalatı ve 
ihracat gelirlerinin oldukça artması olur.  
 
Fak-Fuk fon gibi uygulamalarla yoksul kesimin sınıf bilinci kazanmadan ve çalı"madan 
sorunlarının çözümüne çalı"ılır. Artık herkes hisse senedinden, tahvilden, yatırım fonundan 
ve dövizden anlamaktadır. Kolay para kazanma ve kuralına göre oynayıp sınıf atlama önem 
kazanır. Tüketim mallarının sürekli artması ve çe"itlenmesi halkın alım gücüyle tezat 
olu"tursa da insanlar için umutsuzluk kayna!ı olmaktan çıkmı"tır çünkü devir kolay para 
kazanma devridir. 1980’li yılların sonunda enflasyon 1980 öncesi seviyesine döner, böylece 
halkın satın alma gücünde azalma olur. 1980’li yılların sonları aynı zamanda büyük bir grev 
dalgasının da ba"langıcına i"aret eder. Özal, Evren’in Cumhurba"kanlı!ı süresi, dolunca 
1989 yılında Cumhurba"kanı seçilir. 1991 seçimlerinde ANAP iktidarı sona erer. Koalisyon 
hükümetleri dönemi ba"lar.  
 
1990’lı yıllar toplumsal hafızada en çok koalisyon hükümetleri, ço!unlukla gazetecilerden 
olu"an faili meçhul cinayetler ve “irtica” korkusuyla yer etmi"tir. Muammer Aksoy (1990), 
Çetin Emeç (1990), Bahriye Üçok (1990) suikastları ile ba"layan süreçte; U!ur Mumcu ve 
E"ref Bitlis 1993, Metin Göktepe 1996 yılında öldürülür, Sivas katliamı 1993, Susurluk Kazası 
1996’da ya"anır, post-modern darbe olarak anılan 28 #ubat kararları 1997 yılında alınır, 
Ahmet Taner Kı"lalı 1999 yılında öldürülür. 1994 yerel seçimlerinin, galibi Refah Partisi’dir. 
Refah Partisi, Aralık 1995 genel seçimlerinden birinci parti olarak çıkar. RP ile DYP arasında 
kurulan 54. hükümet 1996 yılında güvenoyu alsa da kısa bir süre sonra 28 #ubat 1997 tarihli 
MGK Toplantısı'nın ardından hükümeti kurma görevi ANAP genel ba"kanı Mesut Yılmaz'a 
verilir. Bilindi!i üzere 28 #ubat 1997 tarihli MGK Toplantısı'nda alınan kararlar için 
postmodern darbe yorumu yapılmı"tır7. 1997'de sekiz yıllık kesintisiz e!itim kanunu kabul 
edilir ve $mam Hatip Liseleri’yle Meslek Liselerinin ortaokul bölümleri kapatılır. 1998 yılında 
ise eski RP'li $stanbul Büyük"ehir belediye ba"kanı Recep Tayyip Erdo!an'ın belediye 
ba"kanlı!ı dü"ürülür. 1990’larda ekonomiye baktı!ımızda, ulusal servetin arttı!ı ancak servet 
da!ılımının sanayiciler lehine de!il, i"adamları lehine oldu!u kar"ımıza çıkar. Yani, Türkiye 
henüz milli burjuvazisini olu"turamamı"tır.  
 
1990’lar, tüm toplumsal ekonomik geli"melerin küreselle"me kavramıyla açıklanmaya 
çalı"ıldı!ı bir süreçtir. Farklı haber kaynaklarına ula"manın mümkün olması Türkiye’nin 
zihinsel anlamda dünyaya açılmasında önemli bir ilk adımdır. 1990’larda radyo ve televizyon 
yayıncılı!ının özelle"mesi, Türkiye’nin küreselle"meye entegre olmasında etkilidir. Mayıs 
1990’da yayına ba"layan ilk özel kanal Magic Box Star 1 ve A!ustos 1990’da gerçekle"en 
Körfez Sava"ı’nın batıda oldu!u gibi Türkiye’de de canlı yayınla izlenir. Baudrillard’cı bakı" 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Hasan Bülent Kahraman Sa# Türkiye ve Partileri $mge 1999 Ankara ss178,179 
7 http://tr.wikipedia.org/wiki/28_%C5%9Eubat_S%C3%BCreci ve http://tr.wikipedia.org/wiki/Post-modern_darbe  
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açısıyla 8 , sava!ın ak!am yeme"i yenirken izlenebilen ve reklam arası verilebilen, 
sıradanla!an bir görsel ö"e haline gelmesi ku!kusuz küreselle!meye atılan adımın 
göstergesidir.  
 
Cihan Demirci 23 Mayıs 2004 tarihli Kayıp Ku!aktan Kayık Ku!a"a ba!lıklı yazısında Prof. 
Dr. #brahim Arma"an’ın, 1979, 1997 ve 2001 yıllarında gerçekle!tirdi"i ara!tırmasının 
sonuçlarını aktarır9. Söz konusu ara!tırmanın sonuçları Türkiye gençli"inin 1979-2001 yılları 
arasında, toplumsal de"i!ime paralel olarak ki!isel de"erler sisteminin de"i!imini yansıtır 
niteliktedir. Buna göre, 1979 yılında #zmir'de iki bin altı yüz civarında genç üzerinde yapılan 
ara!tırmada gençlerden, mutluluk açısından kendileri için önemli olan olguları sıralamaları 
istenir. Mutlulu"un ilk !artı sevgi olarak belirtilirken, ardından özgürlük, meslek-i!, e"itim, aile, 
sa"lık ve son sırada para yerini almı!tır. On sekiz yıl sonra, 1997 yılında tekrarlanan 
ara!tırmada mutluluk için ilk üç sırada para- zenginlik, sevgi, meslek-i! gelirken, özgürlük son 
sıraya dü!mü!tür. 2000-2001 yılında yapılan son ara!tırmada ise 1997'deki sıralama tekrar 
etmi!tir. 2000 yılının gençli"inin yüzde 27'si hiç kitap okumadı"ını belirtirken, bo! zamanların 
de"erlendirilmesinde ilk sırada müzik yer almı!tır. Gökçe Aytulu’nun belirtti"i gibi 1990’lar 
acısız arabeskin tahtını, pop müzi"e devretmesiyle garip bir ku!a"ın ortaya çıkmasına aracı 
olmu!tur10. Hem pop, hem rock müzi"in hem de “gurbetçi !arkıcı” akımının geli!ti"i bir 
süreçtir 1990’lar.  
 
3. RADYO VE 1990’LI YILLAR TÜRK!YE’S!NDE RADYO YAYINCILI"I 
 
Tu"rul Eryılmaz Radyo ve Radyoculuk adlı derlemeye yazdı"ı bölümde; radyonun gençli"ini 
1970’li yılların öncesinde ya!amı! ku!ak için çok önemli oldu"unu söyler11. Radyo sinemaya 
gitmeye ü!enenlerin tek e"lence kayna"ı ve dostudur. Uzun yıllar dünyada ve Türkiye’de en 
hızlı ve güvenilir haber kayna"ı olan radyo, artık günümüzde ço"unlukla bir müzik kutusu 
olmaktan ibaret bir hal almı!tır. A"ustos 1999’da ya!anan depreme dair ilk haberleri hep 
radyodan aldı"ımıza dikkat çeker Eryılmaz (bu noktada Kaybedenler Kulübü’nde 1999 
depremine dair tek bir söz bile geçmedi"ini hatırlatmak gerekir) ve e"er bilgi bizi güçlü 
kılıyorsa bu gücü bize en hızlı sa"layan kitle ileti!im aracının da radyo oldu"unu belirtir12. 
1980’lere do"ru Türkiye’de televizyonun egemenli"i doruk noktasındayken ve radyonun 
sonunun geldi"i dü!ünülürken, radyo ölmedi"i gibi daha da heyecan verici hale gelmi!tir13 
Ragıp Duran ise sesin bir !ekilde insan tahayyülünde son derece öznel, !ahsi görüntüler 
yarattı"ına dikkat çeker ve kahvede maç dinlerken tıpkı televizyon izler gibi gözlerini 
kırpmadan radyoya bakan insanları örnek verir14. Kaybedenler Kulübü, Duran’ın sözünü etti"i 
durumu görselle!tirir. Radyoyu dinleyen insanları izleyiciye sunarak, onları izlememize neden 
olur. Yönetmen, filmi izleyenleri Kaan ve Mete karakterleri ile özde!le!tirir ve onların 
gözünden dinleyenleri görmemizi sa"lar. Böylece radyo dinleyicilerinin nasıl hayali bir 
cemaat olu!turdu"una tanık oluruz. Duran’a göre radyonun ki!isel ve do"rudan tonu hayal 
gücümüze seslenmesini sa"lar, radyonun sınırları yoktur, radyo dinlemek pratik ve 
ucuzdur15.  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Bu konuda bakınız Jean Baudrillard Sessiz Yı#ınların Gölgesinde ya da Toplumsalın Sonu çev: O"uz Adanır 
Ayrıntı Yayınları 1991 #stanbul. Jean Baudrillard Simülakrlar ve Simülasyon çev: O"uz Adanır Dokuz Eylül 
Yayınları 1998 #zmir 
9 Cihan Demirci Kayıp Ku!aktan Kayık Ku!a"a 23 Mayıs 2004 Radikal 
10 1990'lar: Suikastlar, Koalisyonlar ve Pop Furyası 29 Aralık 2010 Radikal 
11 Tu"rul Eryılmaz, Radyo ve Radyoculuk, Radyo ve Radyoculuk içinde. Derleyen Sevda Alanku! IPS #leti!im 
Vakfı Yayınları, 2005, sf. 87. 
12 Eryılmaz, sf. 94. 
13 Eryılmaz, sf. 100. 
14 Ragıp Duran, Bir Haber Medyası Olarak Radyo, Radyo ve Radyoculuk içinde. Derleyen Sevda Alanku! IPS 
#leti!im Vakfı Yayınları, 2005, ss 114-115. 
15 Duran, ss 116 – 119. 
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Türkiye’de radyo yayıncılı!ı 1927 yılında ba"lar, Kejanlıo!lu, Türkiye yayıncılık tarihinde 
1950’lerin partizan radyo dönemi olarak anıldı!ını söyler16. Bunun sebebi 1954 yılından 
sonra DP’nin radyoyu propaganda aracı olarak kullanmasıdır. TRT 1964 yılında kurulur, TRT 
bünyesinde ilk TV yayını ise 1968 yılında gerçekle"tirilir. 1971 yılında TRT’nin özerkli!ine 
son verilir, Eylül 1980 Kasım 1983 arasındaki süreç ise Kejanlıo!lu’na göre baskıcı bir askeri 
yönetim dönemidir17. 1990 ba"larında Cumhurba"kanı Turgut Özal’ın, ABD gezisinde yaptı!ı 
bir açıklamada, yurtdı"ından Türkçe yayın yapılmasını engelleyen bir kural olmadı!ını, bir 
kanal kiralayanın Türkiye’ye yayın yapabilece!ini söylemesiyle, tecimsel kurulu"ların önü 
açılır ve 1990-1993 arasında yasaya aykırı dönem ya"anır18.  Türkiye’nin birçok yerinde özel 
radyolar yayın hayatına ba"lar. Küçük bir verici, bodrum katına kurulan bir stüdyo radyo 
yayınını gerçekle"tirmek için yeterlidir. Ancak Türkiye’de radyo yayına yapma hakkı sadece 
TRT’dedir bu nedenle 15 Nisan 1992’de tüm özel radyoların yayını durdurulur. Özel 
televizyon ve radyoların yasaklanmasına kar"ı açılan “Radyomu istiyorum” kampanyasıyla 
arabaların antenlerine siyah kurdeleler ba!lanır. Temmuz 1993’te Anayasa’n›n 133. 
maddesinde yapılan de!i"iklikle, Kejanlıo!lu’ndan ö!rendi!imize göre radyo ve televizyon 
istasyonları kurmak ve i"letmek kanunla düzenlenecek "artlar çerçevesinde serbest bırakılır, 
bir kamu tüzel ki"ili!i olarak TRT kurumunun da özerkli!i ve yayınlarının tarafsızlı!ı esası 
kabul edilir19. Nisan 1994’te Meclis’te kabul edilen 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların 
Kurulu" ve Yayınları Hakkında Kanun, Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözle"mesi’ne (ASTS) 
uyumlu olarak hazırlanmaya çalı"ılmı"tır.  Kısa bir süre sonra, Mayıs 1994 tarihinde Radyo 
televizyon Üst Kurulu kurulmu"tur. Bugün Türkiye’nin dört bir yanından farklı frekanslarda 
1000’in üzerinde yerel bölgesel ve ulusal kanal yayın yapmaktadır.  
 
4. KAYBEDENLER KULÜBÜ’NDE !Ç! BO"ALTILAN DÖNEMSELL!K VE 
C!NS!YET POL!T!KALARI 
 
Kaybedenler Klulübü’nde 1990’ları görmek için Kaan Çaydamlı’nın sözünü etti!i 6:45 
yayınları tarafından basılan kitapların yayınlanma tarihine bakmak ya da bugün Olympos’un 
bir kaçı" mekanı, Kadıköy’ün de aynı Kadıköy olmadı!ını, Akmar Pasajı’nın alternatif bir 
mekan de!il ders kitapları satılan bir yer oldu!unu dü"ünmek gerekir 20 . En önemlisi 
yönetmenin kendisinin, Evet, bugün o kadar sansürsüz konu"amazlar çünkü. 90’lardan 
bugüne kadar çok güzel bir "ekilde i"letilen oto- sansür söz konusu (#) Hatta tehdit bile 
etmeden kapıda tak diye vururlar çocukları (#) Bugün birisi münferit bir olayla ilgili tek bir laf 
edince onun hayatını, kariyerini her "eyini bitiriyoruz. Hrant Dink’i öldürdük. $nsanları hain, 
kalle", satılmı" yapıyoruz. Türkiye’de, sizin bir konu hakkındaki görü"ünüze katılmazsam 
size insan olarak da katılmıyorum. Birlikte var olamıyoruz. Bu çok tehlikeli!21 sözlerinde ifade 
etti!i gibi, Kaan ve Mete’nin radyo programında söylediklerinin bugün sözünü etmek mümkün 
de!ildir. Ancak Tolga Örnek söz konusu dönemsel niteliklerin arka planına yer vermez, 
1990’ları görsel anlamda destekleyici ö!eler kullanmaz. 
 
Örnek, filmin geçti!i döneme dair yorumunuz ne sorusunu; 1990’lar bir ku"ak için radyo 
demekti, henüz internet’in bizi ele geçirmedi!i zamanlarda bir sı!ınaktı. Kaybedenler Kulübü, 
1990’larda radyoya önem vermi", bir programı takip ederek, onun saatini bekleyerek vakit 
geçirmi" herkes için önemli bir "eyi temsil ediyor. #imdilerde yalnızlı!ını sanal aleme kusan 
ku"ak, o zamanlar radyo dinleyerek, hatta zaman zaman radyoyu arayarak kusuyordu 
yalnızlı!ını. O yıllara dair yorumum yok ki benim filmde. Ki"isel olarak da yok. Yakın dönemi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Beybin Kejanlıo!lu Türkiye’de Radyo  ve Televizyon Yayıncılı!ı Siyasası Radyo ve Radyoculuk içinde. 
Derleyen Sevda Alanku" IPS $leti"im Vakfı Yayınları, 2005, sf 154. 
17 Kejanlıo!lu, sf 161. 
18 Kejanlıo!lu, sf 164.   
19 Kejanlıo!lu, sf. 166. 
20 William Blake Masumiyet "arkıları çev: Selahattin Özpalabıyıklar 6:45 Yayınları 1999, Theodore Sturgeon 
!nsandan Öte çev: Deniz Ako!lu 6:45 Yayınları, 1999. 
21 Ceyda A"ar, Bugün Olsa Vururlardı Onları ,28 Mart 2011 Radikal. 
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yorumlayabilecek kadar uzakla!tı"ımı zannetmiyorum. 90’lar, e"itimimle, sonunda da i! 
hayatına girmemle geçti. Kafamı kaldırıp etrafa bakmadım. Filmde o dönemi yorumlamak gibi 
bir endi!emiz yoktu. Sadece o iki karakterle ilgilendik. Filmde tek bir sahnede tarih geçiyor. 
Cep telefonu yok, bilgisayarlar eski ama köprü bugünkü köprü. Ben, zamansız bir hikaye 
anlatmak istedim. 1990’lara bir atıf de"il bu film 22  sözleriyle yanıtlayarak 1990’ların 
konjonktürünün filmde görmezden gelindi!ini bizzat ifade etmektedir.  Bu ba!lamda ele 
alındı!ında Kaybedenler Klulübü’nde, filmin ait oldu!u 1990’lı yıllara dair tüm konjonktürel 
sorunların ve döneme ait göstergelerin erkek erke"e dostluk23 temasıyla  ikame edildi!ini 
iddia edece!im. Ryan ve Kellner’in belirtti!i gibi, erkek dostlu!u filmlerinde kadınlar her 
zaman erkekler arasındaki alı!veri!in göstergeleri olarak belirirler. Kadınlar eril toplumsal 
iktidarın temeli olan homofilik ba"lılı"ı sa"lamla!tırma araçlarıdır24.  
 
Kaan Çaydamlı ve Mete Avunduk’un Medyatava adlı haber sitesinde yayınlanan 
söyle"ilerinden ö!rendi!imiz üzere; gerçek hikaye ile filmin öyküsü arasında önemli farklar 
vardır ve söz konusu farklar filmin erkek erke"e dostluk teması çerçevesinde olu"turulan 
ideolojisine hizmet etmektedir. Giri" bölümünde belirtildi!i üzere Kaan ve Mete ikilisinin 
program yaptı!ı radyonun sahibi filmdeki gibi “hırslı” ve “paragöz” bir kadın de!il Mete’dir. 
#kinci olarak, filmde son derece çapkın bir karakter olarak çizilen Mete, Kaan ile aynı 
dönemlerde uzun süren bir ili"ki ya"adı!ını belirtmektedir. Üçüncü ve en önemli farksa filmde 
Kaan’nın, kadın tarafından bitirilen ili"kisinin gerçek hayatta evlilikle sonuçlanmı" olu"udur: 
Evlenmeye karar vermek için 16 bin kilometre motora bindim. Chicago’dan San Francisco’ya 
gittim. “Ben !imdi bir 16 bin kilometre yapayım da evlilik dü!üneyim” de"il tabii. Ama neticede 
böyle bir dönem oldu. Hayatımda bir kadın var, vazgeçemiyorum hiçbir !ekilde. Bu defa 
filmdekinin tersi oldu aslında. “Hayır gitme” dedim. Ama onu diyebilmek için ben bir gittim (#) 
Mete aslında hep uzun süreli ili!kileri olan, evlenmeyle ilgili çekincesi olmayan bir adam. 
Ama hiç öteye geçmedi. Ben bunu !una ba"lıyorum. Hep fazla genç kadınlarla uzun ili!kiler 
ya!adı. O kadınların hayatlarının kırılma noktası, ayrılma noktası oldu Mete’de. Çok rahat 
â!ık olan biridir.(#) Filmde bu yansımıyor ama aslında benim â!ık oldu"um dönemde Mete 
de â!ık oldu. Etrafımızdaki herkesi bir anda salladık, sadece onlar vardı. Ama uzun 
sürmedi25 Filmin, asıl öyküde de!i"tirdi!i her "eyin kadınlara dair olu"u, söylem yaratma 
konusunda bilinçli bir tercihtir.  
 
Kaybedenler Kulübü tıpkı Devrim Arabaları gibi bir erkekler klubüdür. Kaybedenler 
Kulübü’nün erkek karakterleri Issız Adam (Ça!an Irmak 2008) filmindeki Alper’i andırırlar. 
Alper nasıl ki en mutlu ve en huzurlu anlarını sahip oldu!u restoranda birlikte çalı"tı!ı a"çıyla 
payla"ıyorsa aynı "ekilde Kaan ve Mete de birbirlerinin ruh e"idir, birbirlerini tamamlarlar. 
Filmin 35, 36 ve 37. sahnelerinde26 söz konusu durum somut biçimde ortaya konur. 35. 
Sahnede Kaan motorla tek ba"ına "ehirlerarası bir yolda ilerler ve arada yolda durarak 
foto!raf çeker. Kaan’ın görüntüsüne dı" ses olarak Mete’nin sesi e"lik eder: Yol zamanın bir 
fonksiyonu de"ildir hız yolun zaman bölünmü! halidir ivme ve sürtünme katsayısı bizi 
ilgilendirmez yolda olmak bir hıza sahip olmayı gerektirir aksi durum yolda durmaktır durmak 
sıkıcıdır. 36. sahnede, Mete’nin banyoda ayna kar"ısındaki, plak koleksiyonuyla, pul 
koleksiyonuyla ilgilenirken görüntülerine bu kez Kaan’ın sesi e"lik eder; yolda durmak yolda 
durmak anlamına gelir yolun bitti"i yerde durulmaz ya önce durulur ya durulmaz bazen yolun 
kenarından renksiz duru sular akar, o sularda balık da vardır yolun yardı tepelerin biri ye!lil 
toprak di"eri bej olabilir  su aktı"ın yerin rengine bürünmez ama sana öyle gelebilir ayrıca yol 
bitmez. 37. Sahnede ise vuslat anı olarak nitelenebilecek programda, Kaan ve Mete kar"ılıklı 
olarak aynı metni okumayı sürdürürler.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Ceyda A"ar  
23 Michael Ryan ve Douglas Kellner Politik Kamera çev: Elif Özsayar Ayrıntı Yayınları, #stanbul, 1997, sf. 237.  
24 Ryan ve Kellner, sf .238. 
25 Kaybedenler Kulübü’nün Gerçek Kahramanları Konu!tu: De!ifre Edilmeye Tamam Dedik 
http://www.medyatava.com/haber.asp?id=79067 
26 Kaybedenler Kulübü Altıkırkbe" Yayın, 2011, #stanbul, Ss: 106-107. 
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Kaybedenler Kulübü’nün ba!ta Kaan ve Mete olmak üzere Devrim, "enol, Brit ve 
Ku!beyin’den olu!an erkek üyeleri; dünyayla sorunları olan yalnızlar, ama dünya üzerine 
dü!ünen akıllı insanlardır27. Kadınlarsa cinsel ili!ki ve cinsel sohbet malzemesidir28. Programı 
arayan tek bir kadın dinleyiciyle bile hayata ve kitaplara dair “erkek” muhabbeti 
gerçekle!tirilmez. Söz konusu döngünün dı!ında yer alan sadece dört kadın karakter vardır. 
Mete’nin annesi, Kaan’ın sevgilisi mimar Zeynep, radyonun yöneticisi Aslı ve Kaan ve 
Mete’nin program asistanları olan Selin. Ancak bu dört kadının da kaybedenler kulübünün 
üyeleri oldukları söylenemez. Anne figürü hem hamarat hem dört dörtlük bir entelektüel 
olu!uyla, hem de sorgusuz sualsiz o#lunu kucaklamasıyla mükemmel kadın örne#idir.  
Zeynep ve Aslı ise erke#in özgürlü#ünü tehdit eden, kısıtlayan, kariyerist kadınlardır. Selin 
grubun etkisiz elemanıdır. Filmin evreni kadınların terk etti#i, erkeklerin yalnız kaldı#ı ve 
birbirlerine sı#ındıkları, birbirlerinde teselli aradıkları, onları terk eden kadınlara inat aslında 
ne kadar mükemmel olduklarını kanıtladıkları, erke#i anlayan tek kadının anne oldu#u bir 
dünya sunar bize.  Kadınların i!levi, Ryan ve Kellner’e atıfla erkekler arasındaki alı!veri!in 
göstergeleri olarak eril toplumsal iktidarın temeli olan homofilik ba#lılı#ı sa#lamla!tırmak ve 
eril cinsel kimli#in güvenceye alınması aracılı#ıyla erkeklerin e!cinsellik korkusu olmadan 
birbirilerine ba#lanmalarını sa#lamaktır29.  
 
Kaan ve Mete ikilisine göre kadınlar tıpkı Kadıköy sokakları gibi ö#renilebilecek nesnelerdir. 
Kadınlar sokakla aynı düzlemde yer alırlar. Kaybedenler Kulübü, Türkiye’de kadınların; 
hayatı ve erkekleri ö#rendikleri ve hala ö#renmekte oldukları sokaklara gururla te!ekkür 
edebilecekleri günlere dair özlem yaratmaktadır.  
 
5. SONUÇ 
 
Kaybedenler Kulübü 1996- 2001 yılları arasında Kaybedenler Kulübü adlı programı birlikte 
sunan Kaan Çaydamlı ve Mete Avunduk’u anlatısının merkezine alır. Ancak film konu etti#i 
radyo programını ait oldu#u konjonktüre yerle!tirmez. Öyle ki filmde A#ustos 1999 
depreminden bile söz edilmez. Kaybedenler Kulübü adlı radyo programını sunan-hazırlayan 
iki erkek karakterin kadınlar üzerinden birbirleri ile ili!ki kurmalarını ve dostluklarını 
peki!tirmelerini izleriz. Dolayısıyla dönemsel arka planın, filmin maddi temellerinin yerinin 
erkek dostlu#u söylemi ile dolduruldu#unu, ideolojik ve politik olanın cinsellik ile 
savu!turuldu#unu söylemek mümkündür. Film, 1990’lı yılların sonlarına ait her türlü sosyo 
kültürel, siyasi gündemden ba#ımsız adeta havada asılı bir görünüme sahiptir. 
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ABSTRACT 
One of the most distinctive features of cinema from other art forms is that it has a close relationship 
with technology. Therefore, the history of art forms like painting or sculpture begins with the history of 
humanity but the invention of cinema begins with the improvements in optical and mechanical 
sciences which took place in 19th century. Today, digital technologies dominate all areas of life 
including the cinema industry and causing fundamental changes in every stage of the cinema industry 
like shooting or screening processes. The rapid changes experienced in technology provides different 
perspectives to directors on issues such as camera angles, lighting, editing, sound, and so on. 
Cinema revealed new forms in parallel with the technological developments but these new forms also 
led to changes in visual style. These developments in cinema have been a criterion for the history of  
American cinema. Jaws (directed by Steven Spielberg) which was released in 1975 and the movies 
like Star Wars (1977, directed by George Lucas) started a new era in history of American cinema 
called Contemporary American Cinema. The purpose of this study is to analyse the effect of digital 
technologies on the movie format and on the visual style with the approach of David Bordwells’ 
intensified continuity editing. As a subject of study the movie Psycho (directed by Alfred Hitchcock) 
which was shot in 1960 on predigital technologies and the movie Psycho (directed by Gus Van Sant) 
which was shot in the period of Contemporary American Cinema in 1998 were choosen.       
 
Keywords: Cinema, Digital technology, Visual style, Contemporary American Cinema, Intensified 
continuity editing 
 
1. G!R!# 
 
Sinemayı di!er sanat dallarından ayıran en önemli özelliklerden biri, teknolojiyle birlikte var 
olmasıdır. Bu nedenle, resim, heykel gibi sanat dallarının tarihi neredeyse insanlık tarihiyle 
özde"le"tirilirken, sinemanın ke"fi için optik, mekanik gibi bilim dallarındaki geli"melerin 
gerçekle"ti!i 19. yüzyılı beklemek gerekmi"tir. Ke"finden günümüze teknoloji alanında 
ya"anan de!i"imler, sinemada, çerçeveleme, kamera açı ve ölçekleri, aydınlatma, ses, 
kurgu, mizansen vb. biçimi olu"turan ö!elerin yönetmenler tarafından faklı bir bakı" açısıyla 
ele alınmasına olanak tanımı"tır. Monaco, teknolojik geli"melerin, bir yandan sanatın estetik 
sisteminde de!i"ikli!e neden olabilece!ini; öte yandan ise, estetik sistemlerin yeni bir 
teknolojiyi gerektirece!ini vurgular ve sanatsal dürtüler, teknoloji aracılı!ıyla dı"avurulana 
dek sanat eserinden söz edilemeyece!ini belirtir (Monaco, 2001, s.69). Sinema tarihi 
boyunca, teknolojik geli"melere ko"ut olarak, yeni biçimler ortaya çıkmı"; biçime dönük 
yenilikler aynı zamanda, görsel biçemi olu"turan araçların da zaman içinde de!i"mesine yol 
açmı"tır.  

 
Amerikan sinemasının görsel biçemi, 1960’lardan ba"layarak ve özellikle 1980 sonrasında 
de!i"im sürecine girmi"tir. Bu de!i"im, Klasik Hollywood Sineması’nın Hollywood 
Renaissance’ına ve son olarak Yeni Hollywood’a dönü"üm sürecini  simgelemektedir. Klasik 
Hollywood Sinemasıyla birlikte anılan stüdyo sistemi, 1960 yıllarına kadar, Kolker’in 
deyimiyle, “montaj hattı film üretimi”ni temsil eden bir yapı sunmaktaydı. Hollywood, çok 
sayıda filmin gerçekle"tirildi!i; yapımcılar, yönetmenler, oyuncular ve yazarlardan olu"an 
kendi üretim havuzuna sahip, kendine yeten bir fabrika görünümündeydi (Kolker, 1999, s:20). 
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Ancak, Amerika’da, sinema izleyicisinin profilinde ya!anan de"i!imler, televizyonun gündelik 
hayatta sinemaya alternatif bir e"lence kayna"ı olu!turması, teknoloji alanında görülen hızlı 
geli!meler gibi nedenler, stüdyo sisteminin çökü!ünü hazırlamı!tır.  

 
1960’lı yılların sonundan itibaren Amerikan sinemasına auteur sinemacı olarak damgasını 
vuran Francis Ford Coppola, Steven Spielberg, Geoges Lucas, Brian de Palma, Martin 
Scorsese gibi yönetmenler, önemli gi!e ba!arısı elde eden özgün ürünler vermeye 
ba!lamı!lardır. Bu yönetmenlerin ortak özelli"i, sinema okullarında e"itim almaları; 
dolayısıyla sinema tarihi ve sinema kuramlarına egemen bir ku!a"ın ba!langıcını 
olu!turmaları; bunun yanısıra Fransız Yeni Dalga Sineması’ndan etkilenmi! olmalarıdır 
(Thompson, 1999, s:2). Böylece, stüdyo sistemi dı!ında, daha özgür bir ortamda bireysel 
yaratıcılıklarını ortaya koyan, kendine özgü bir anlatım dilini benimseyen yönetmenler 
Hollywood Renaisance’ının kayna"ını olu!turmu!lardır.         

 
Klasik Hollywood’dan Yeni Hollywood’a dönü!ümün, endüstri yapısından film biçemine dek 
uzanan geni! bir yelpazede de"erlendirilmesi gerekmektedir. Bu geçi! sürecinde, “yeni” 
kavramını betimleyen temel özelliklerin referans noktasını, ku!kusuz, Klasik Hollywood 
Sineması olu!turmaktadır. Smith’e göre, Klasik Hollywood Sineması’nda “klasik” terimi, 
anlatısal ve estetik biçimlere gönderme yaptı"ı gibi, aynı zamanda, yapım pratiklerini 
belirleyen stüdyo sistemi üzerinden de tanımlanabilmektedir. Bu ba"lamda, “klasik”  tür 
filmleriyle ula!ılması hedeflenen ve gücül olarak varoldu"u dü!ünülen bir izleyici kitlesiyle 
ili!kilendirilerek açıklanabilmektedir. Genel olarak, Hollywood sineması, bu perspektiften ele 
alındı"ında, çok yönlü bir olu!umdur ve tek bir öze indirgenemez (Smith, 1998, s:6). 
 
2. AMAÇ VE YÖNTEM 
 
Bordwell, Hollywood sinemasının çok yönlü olu!umunu, filmlerin anlatısal yapısı üzerinden 
incelemi!; Janet Staiger ve Kristin Thompson’la birlikte kaleme aldı"ı The Classical 
Hollywood Cinema: Film Style and Mode of Production to 1960 (1985) adlı kitabında, daha 
sonra The Way Hollywood Tells It: Story and Style an Modern Movies (2006) adlı yapıtında, 
günümüz Hollywood sinemasının, Klasik Hollywood Sinemasını niteleyen stüdyo sistemine 
benzer bir yapıda film üretti"ini, ayrıca bu sistemin ürünü olan klasik anlatı yapısının da 
sürdü"ünü vurgulamı!tır. Bordwell’e göre, post-klasik dönemde, Amerikan sinemasının 
ürünleri, geleneksel film yapım kurallarına ba"lıdır. Eylemler, neden sonuç ili!kisine 
dayanarak dü"ümü çözmeye odaklanmı!tır. Uzam, büyük ölçüde klasik devamlılı"ın 
dayanak noktalarına ba"lı olarak sunulur. Bu ba"lamda, kurucu çekimler oyuncunun 
mekandaki konumunu sergiler ve 180 derece kuralına uyulur. Yeni Hollywood Sinemasının 
görsel biçemi, Klasik Hollywood Sinemasının konvansiyonel kalıplarını reddetmemekte 
ancak, yeni anlatım araçları yoluyla devamlılı"ın yo"unla!tırılmasını sa"lamaktadır. 
Bordwell’e göre, günümüz Hollywood sinemasının görsel biçemini olu!turan temel unsur 
“yo"unla!tırılmı! devamlılık kurgusu”dur (Bordwell, 2010, s.59). 

 
Bu çalı!ma kapsamında, Yeni Hollywood sinemasında 1960’lı yıllardan sonra görülen 
biçimsel de"i!imlerin, görsel biçeme yansımaları, Bordwell’in “yo"unla!tırılmı! devamlılık 
kurgusu” yakla!ımından yola çıkarak ele alınacak; biçemdeki farklıla!manın nedenleri ve 
sonuçları film-biçem / film-izleyici ba"lamında ara!tırılacaktır. Ara!tırma nesnesi olarak, 
Psycho filmi (1960, yönetmen: Alfred Hitchcock) ve 1998 yılında gerçekle!tirilen (yönetmen: 
Gus Van Sant) yeniden çevrimi seçilmi!tir. 1960 yılında Alfred Hitchcock’un yönetti"i film, 
1998 yılında çekilen filmle, yo"unla!tırılmı! devamlılık kurgusunun dayanak noktalarını 
olu!turan ortalama çekim uzunlu"u, uzun odaklı objektif, yakın plan kullanımı, kamera 
hareketlerinden yola çıkarak kar!ıla!tırılmı! ve görsel biçemdeki farklılıklar ortaya 
konulmu!tur. 
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3. POST-KLAS!K HOLLYWOOD: DEVAMLILIK KURGUSUNDAN 
YO"UNLA#TIRILMI# DEVAMLILIK KURGUSUNA 
 
3.1. Klasik Hollywood Sinemasında Devamlılık Kurgusu 
 
Kolker’e göre, klasik Hollywood biçeminin en önemli özelli!i, bizim biçimin ve yapının 
farkında olmamamızı, buna kar"ın etkilerinin farkında olmamızı sa!lamasıdır. Bu do!rultuda, 
Hollywwod filmlerinde, izleyicinin do!rudan ve aracısız olarak öyküyü anlaması beklenir 
(Kolker, 2009, s.165). Sinema sanatının, izleyici üzerindeki bu beklentiyi, genel olarak iki 
yolla gerçekle"tirdi!i söylenebilmektedir: Aristoteles’ten bu yana varolan üç birlik kuralına 
dayalı geleneksel anlatı yapısı ve devamlılık kurgusu. Klasik Hollywood sinemasında, 
çerçevelemeden ölçeklere, aydınlatmadan kurguya sinematografik anlatım belli bir 
paradigmada düzenlenmi"tir. Geli"me bölümü nasıl olmalıdır, dönüm noktaları filmin hangi 
bölümlerinde yer almalıdır gibi soruların klasik anlatımda önceden belirlenmi" yanıtları vardır. 
Bu çerçevede film, sadece parçaları birle"tirilmesi gereken bir “puzzle”dır (Liandrat-Guigues, 
1990, s. 53-54).  

 
Sinemanın ilk yıllarından bu yana, yönetmenler, klasik anlatı yapısını, izleyicinin filmi 
kolaylıkla anlayabilece!i bir yöntem olarak benimsemi"tir. Lumière Karde"lerin filmlerinde 
dura!an ve cepheden bakı"ın bu amaca hizmet edecek en iyi yol oldu!u dü"ünülürken, 
izleyicinin 7. sanatla ba!ları güçlendikçe, sinemacılar, öykü anlatmak için farklı denemeler 
gerçekle"tirmi"lerdir. Edwin S. Porter, Büyük Tren Soygunu (1903) filminde çekim 
uzunluklarını de!i"tirerek gerilimi artırmayı hedeflemi"tir. Filmin ritmini kurgu yoluyla 
düzenlemek klasik Amerikan sineması biçeminin temel ta"larından biri olmu"tur (Kolker, 
2009, s.107-109). Klasik Hollywood Sinemasında, devamlılık kurgusunun temel amacı, 
zaman-mekan ve eylem bakımından kesintisiz bir akı"ın sa!lanmasıdır. Bu sistemin 
uygulanmasında kullanılan yöntemlerden biri, kurgu yapısının parçalarını görünmez kılmak 
ve süregiden bir aksiyon yanılsaması yaratmak için izleyicinin bakı"ını yönlendirme amacıyla 
açı-kar"ı açı kullanılmasıdır. Devamlılık kurgusunun bir di!er önemli ö!esi ise, 180 derece 
kuralıdır. Bu ilkeye göre, çekim sırasında hayali olarak sahne üzerinde bulundu!u varsayılan 
bir hattın di!er tarafına geçmeden, dolayısıyla oyuncuların bakı" yönünü de!i"tirmeden 
çekim yapılır (Kolker, 2009, s.113-118).  

 
Bordwell’e göre, Hollywood Renaissance’ını hazırlayan yeni biçem, üç birlik kuralı, devamlılık 
kurgusu gibi klasik Hollywood sinemasının uzla"ımları üzerine kurulmu"tur. Ancak yeni 
teknolojilerle birlikte ortaya çıkan bazı yöntem ve araçlar, biçem üzerinde etkili olmu"; 
“yo!unla"tırılmı" devamlılık kurgusu”nun getirdi!i sinematografik anlatım biçimi son dönem 
Hollywood sinemasını niteleyen bir özelli!e dönü"mü"tür (Bordwell, 2001). 
 
3.2. Yo$unla%tırılmı% Devamlılık Kurgusunun Temel Ö$eleri 
 
1930’lu yıllardan ba"layarak tüm dünya sinemasına egemen olan devamlılık kurgusunun, 
günümüz Amerikan sinemasında yo!unla"tırılmı" devamlılık kurgusuna dönü"ümü,  
Bordwell’ göre, temel olarak kurgu ve kamera kullanımına dayalı  yöntemlerle 
açıklanabilmektedir. Yo!unla"tırılmı" devamlılık kurgusunun en belirgin özellikleri, filmlerde 
kullanılan kesme sayısı ve planların ortalama çekim uzunluklarında ortaya çıkmaktadır. 
Kesme sayısının artması, daha yakın çerçevelemenin sinema dilinde sıklıkla kullanılmasını 
da beraberinde getirmi"tir. Ayrıca, uzun odaklı objektifler, Panaflex gibi yeni kameralar, 
steadicam, vinç benzeri kamera ekipmanları, yo!unla"tırılmı" devamlılık kurgusunu niteleyen 
biçemin temel unsurlarını olu"turmu"tur. Yo!unla"tırılmı" devamlılık kurgusu kapsamında ele 
alınan ö!elerin her biri, daha önce de ara"tırmacıların ve ele"tirmelerin dikkatini çekmi"tir. 
Ancak, tüm bu yöntemler, bir arada ve tutarlı bir sistem dahilinde yönetmenin estetik biçemini 
belirleyen bir yakla"ım olarak incelenmemi"tir (Bordwell, 2006, s.121). Bu ba!lamda, 
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yo!unla"tırılmı" devamlılık kurgusunu tanımlayan özelliklerin, birbirinden ba!ımsız parçalar 
biçiminde de!il; bir bütünün i"leyi"i açısından ele alınması uygun olacaktır.  
 
3.2.1. Hızlı Kurgu - Yakın Ölçek Kullanımı 
 
1920’li  yıllarda, sessiz dönem Hollywood filmlerinde, ortalama çekim uzunlukları 4-6 saniye 
arasında de!i"mekteydi. Sinemaya sesin gelmesiyle birlikte, 1930-1960 yılları arasında, bu 
süre 8-11 saniye aralı!ına yükselmi"tir. Filmlerin çekim sayısı ise, 300-700 arasında 
de!i"mektedir (Salt, 1992, s:142-143). 1970’li yıllarda, ortalama çekim uzunlu!u açısından 5-
8 saniye aralı!ı bir norma dönü"mü"tür. Bazı filmlerde bu süre, 3-5 saniyeye kadar inmi"tir. 
Ortalama çekim uzunluklarının kısalması ve kesme sayılarının artması, yalnız aksiyon 
filmleriyle de sınırlı kalmamaktadır. Dramalar, a"k filmleri, komedi ve müzikallerde de bu 
normun korundu!u gözlemlenmektedir. Hair (1979, yönetmen: Milos Forman) müzikali, 4-5 
saniye uzunlu!unda planlardan olu"maktadır. One Flew Over the Cuckoo’s Nest’de (1975, 
Milos Forman), Jaws’tan (1975, yönetmen: Steven Spielberg) daha hızlı kesmeler 
kullanılmı"tır. Ordinary People (1980, yönetmen: Robert Redford) 6.1 saniye, Ghost (1990, 
yönetmen: Jerry Zucker) 5 saniye, Almost Famous (2000, yönetmen: Cameron Crowe), 3.9 
saniye ortalama çekim uzunluklarıyla komedi ve dramalara örnek olarak gösterilebilir. 1980 
yılına gelindi!inde, filmlerin önemli bir bölümünde ortalama çekim uzunlu!u 5-7 saniyedir. 
Streets of Fire (1984, yönetmen: Walter Hill) ve Top Gun (1986, yönetmen: Tony Scott) gibi 
filmlerde bu aralık 3-4 saniyeye kadar inmi"tir. 1990 yılından sonra 2000-3000 çekimin 
oldu!u filmler a!ırlıktadır.  Armageddon (1998, yönetmen: Michael Bay) ve South Park 
(1997, yönetmen: Matt Stone, Tery Parker) filmlerinde ortalama çekim uzunlu!u 2-3 
saniyedir. Günümüz sinemasında ise, çekim sayısı, 4000’e kadar yükselmi"tir (Bordwell, 
2006, s.122-123). 

 
Hızlı kesmelerin prototipinin, aksiyon filmlerinin takip, silahlı çatı"ma, dövü" sahneleri oldu!u 
söylenebilmektedir. Ancak, aksiyon filmlerinde dahi, bu türden sahnelerin sayısı sınırlıdır. Her 
filmde bulunan diyaloglar, hızlı kurgu örneklerinin en sıklıkla görüldü!ü sahnelerdir. 
Karakterleri kar"ılıklı konu"urken tek sahnede göstermek yerine yönetmenler diyalogları çok 
sayıda yakın çekime parçalamayı ye!lemi"lerdir (Bordwell, 2001). 

 
Diyalog çekimlerinde, 1960’lı yıllara kadar yönetmenler, ikili çekimlerden yararlanıyorlardı. 
Klasik Hollywood Sinemasında, diyalog çekimlerinde iki ölçek referans noktasını 
olu"turmaktadır: Diz ve bel plan. A!ırlıklı olarak, tek çekim ve orta ölçek kullanıldı!ı 
görülmektedir. Hızlı kesme, aynı zamanda, yönetmeleri daha yakın tekli planlar almaya 
yöneltmi"tir (Bordwell, 2010, s. 65-66). Oyuncular, artık bedenleri yerine yüzleri ve özellikle 
gözleriyle oynamaktadır. Bu ba!lamda, oyunculuk performansı, sahne üzerinde iki 
oyuncunun etkile"iminden çok kurguda olu"turulmaktadır. Bütün bu geli"meler, yeni bir 
teknik do!urmu"tur: “in-your-face” tekni!i. Böylece, yönetmen, filmin ritmini düzenleme ve 
oyuncu performansına kurgu a"amasında da egemen olma olana!ına sahip olmu"tur (Bode, 
2010, s.49 ). 
 
3.2.2. Uzun Odaklı Objektif Kullanımı 
 
Sinemanın ilk yıllarında 50 mm’lik objektifler standart olarak kullanılıyordu. Yurtta" Kane 
(1941, yönetmen: Orson Welles) ile beraber geni" açı olarak tanımlayabilece!imiz 35 mm ve 
daha altı objektifler  anlatım aracı olarak kullanılmaya ba"lanmı"tır. Bu objektifler, özellikle 
sıkı"ık alanlarda çok iyi sonuç veriyorlar ve dekorun tamamını net bir "ekilde göstererek net 
alan derinli!i sa!lıyorlardı.  

 
Uzun odaklı objektifler, çok uzak noktaları bile büyütebildi!i için kamera konudan uzak bir 
noktada konumlandırılabiliyordu. Özellikle dı" çekimlerde, uzun odaklı objektifler bir avantaj 
sa!lamı" ve filmlerde gerçek mekanlar kullanılmı"tır. #ç mekan çekimlerinde ise, kameralar 
birbirlerinin görü" alanına girmediklerinden aynı anda birden fazla kameranın çalı"masına 



!
!

!
!

611 

olanak tanıyordu. Uzun odaklı objektifler, 1960’lardan günümüze görsel biçemin vazgeçilmez 
ö!eleri olmu"tur (Bordwell, 2010, s. 63-64). 
 
3.2.3. Serbestçe Dola!an Kamera 
 
Günümüz sinemasında, steadicam, jimmy jib, vinç,  "aryo gibi hareketli araçlar kullanılarak 
yeni kompozisyonlar olu"turulmaktadır. Takip sahneleri için steadicamlar, açıklayıcı ve 
tanıtıcı çekimler için jimmy jibler ya da vinçler ve yürüme sahneleri gibi do!rusal hareketlerin 
çekimlerinde "aryo gibi araçları kullanmak Hollywood için bir standart haline gelmi"tir 
(Bordwell, 2010, s. 67-68). 
 
4. YO"UNLA#TIRILMI# DEVAMLILIK KURGUSUNUN KAYNAKLARI 
 
Yo!unla"tırılmı" devamlılık kurgusunun Yeni Hollywood biçemini belirleyen bir faktör olarak 
ortaya çıkmasında, teknolojik geli"melerin yanı sıra, birçok de!i"kenin aynı anda rol aldı!ı 
söylenebilmektedir.  Öncelikle, Alfred Hitchcock, Sam Peckinpah, Steven Spielberg, Georges 
Lucas ve Martin Scorsese’nin etkilerini belirtmek gerekmektedir. Bu dönemde, sinema 
izleyicisinin profilindeki de!i"im, yine biçemi belirleyici bir unsur olarak öne çıkmaktadır. 
Ancak, tüm bu de!i"imlerin kayna!ındaki en büyük etken olarak, Hollywood stüdyo sistemin 
çökü"ünü hazırlayan nedenlerden biri olarak da ele alınan televizyon gösterilmektedir.   
 
Televizyonun görsel biçeme etkisi, hem gösterim ve hem de yapımdaki belirleyici rolüne 
dayanmaktadır. 1960’lı yılların ortasından itibaren yönetmenler filmlerinin televizyonda 
gösterim olana!ı bulabilece!ini biliyorlardı.1980 yıllarının ortalarında kablolu, uydu televizyon 
yayınları ve videonun yaygınla"masıyla birlikte bir filmin ömrünün televizyonda 
gösterilmesiyle maksimum süreye ula"aca!ı anla"ılmı"tır. Bu durumda, sinemacılar 
televizyon için film çekmeye ba"lamı"lardır. Sinema endüstrisinin profesyonelleri close-up, 
hızlı kurgu, kamera hareketlerinin televizyon için uygun oldu!unu ve izleyiciyi bu yolla ekran 
ba"ına ba!layabileceklerini dü"ünmü"lerdir. Ev gibi dikkatin kolaylıkla da!ılabilece!i bir 
ortamda görüntünün hızlı kesilmesi izleyicinin ekran ba"ında izledi!ine odaklanması için bir 
gereklilik olarak görülmü"tür (Bordwell, 2006, s: 148-150). 
 
Aynı dönemde, video, öne çıkan bir üretim teknolojisine dönü"mü"tür. Filmler, video assist 
yardımıyla çekilmeye ba"lanmı"tır. Böylece, yönetmen, çekti!i görüntüyü kontrol etme 
olana!ına sahip olmu"tur. Ancak video assist’te küçük ve dü"ük çözünürlükte monitörlerin 
kullanılması, yönetmenleri oyunculuk performansının kameraya yakın sahnelenmesine 
yönlendirmi"tir (Bordwell, 2006, s. 151). 
 
Walter Murch’e göre, kurgu a"amasında, öncelikle, yüzlerin küçük bir ekranda nasıl 
göründü!ünü de!erlendirilmelidir. Bir diyalog sahnesinde, plan seçilirken belirleyici ölçüt 
ço!unlukla, “duyguyu ya da ifadeyi aktörün gözlerinde görebiliyor muyuz?” sorusunun yanıtı 
olmalıdır. E!er yanıt hayır ise, bir di!er yakın çekime geçilmelidir (Murch, 1995, s: 88). 
Yo!unla"tırılmı" devamlılık kurgusunda, sinemanın televizyonla rekabeti ve bu ba!lamda, 
büyük ekranın küçük ekrana uyum süreci, belirleyici bir faktör olmu"tur. Hollywood tarihinde, 
1950’li yıllar, sinema endüstrisinde televizyonun etkilerinin hissedildi!i ilk yıllardır. 1948-1962 
yılları arasında, evlerdeki televizyon alıcısı sayısı 1 milyondan 55 milyona yükselirken, 
sinema salonları izleyicilerinin önemli bir bölümünü kaybetmi"tir (Epstein, 2005, s. 220). Yine 
bu yirmi yıllık dönemde dikkati çeken bir ba"ka nokta ise, Amerika’da sinema izleyicisinin 
profilindeki farklıla"madır. Gallup’un yaptı!ı ara"tırmaya göre, Hollywood sinemasının tipik 
izleyicisi genç erkeklerdir. Bu yeni profil, daha hızlı kurgu ve aksiyonu öne çıkaran filmlere 
uygun bir izleyici kitlesinin varlı!ını göstermektedir (Maltby, 2003, s.22).           
 
Hollywwod izleyicisinin ya"am biçimindeki de!i"imler de etkenler arasında sayılabilmektedir. 
#kinci Dünya Sava"ı sonrasında, Amerika’da kentli toplumun bo" zaman geçirme kalıplarını 
de!i"tiren demografik ve kültürel bir de!i"im ba"lamı"tır. Ya"am alanları kentten banliyölere 



!
!

!
!

612 

kaymı!tır. Bu da, film izleyicisini salonlardan koparmı!tır. Bunun sonuçlarından biri, arabalı 
açık hava sinemalarıdır. Daha sonra ise, 1960’larda alı!veri! merkezlerinin sayısının 
artmasıyla birlikte, çok salonlu sinema i!letmeleri ve dolaysıyla sinema perdesine oranla 
daha küçük ekranlı, küçük salonlar izleyicinin yeni seyir mekanı olmu!tur (Nowell- Smith, 
2008, s: 504). Sinema salonlarında perdelerin küçülmesi, yönetmenleri, küçük ekranda 
izlenmesi daha kolay oldu"u için yakın plan yüz çekimlerine yer vermek ve daha hızlı 
kesmeler yapmak konularında cesaretlenmi!tir.  

 
Teknolojinin yo"unla!tırılmı! devamlılık kurgusunu tümüyle biçimlendirdi"ini söylemek do"ru 
bir yakla!ım olmayacaktır. Ancak, izleyicinin seyir alı!kanlıkları ve ya!am biçimlerindeki yeni 
arayı!larla birlikte de"erlendirildi"inde, görsel biçemdeki de"i!imler için verimli bir ortam 
hazırlamı!tır.  

. 
5. BULGULAR 
 
1998 yapımı Psycho (Sapık, yön: Gus Van Sant), Alfred Hitchcock’un (1960) aynı adlı 
filminin yeniden çevrimidir. Lucy Mazdon, Sant’ın yönetti"i filmi, Hitchcock’unkiyle 
kar!ıla!tırıldı"ında, bire bir kopyası olarak nitelendirmektedir. Ancak, Sant, Hitchcock’un 
teknik olanaksızlıklardan dolayı gerçekle!tiremedi"i bir tasarısını hayata geçirmi!tir. Filmin 
açılı! sahnesi, vinçle kesintisiz olarak çekilmi!, kamera !ehri dola!tıktan sonra pencerenin 
içinden geçip ilk sahnede kurbanı çerçeveleyebilmi!tir. (akt. Büyükyıldırım, 2005, s. 31) Sant, 
filmi çekerken Hitchcock’un çekimlerine ve dü!üncelerine olabildi"ince sadık kalmaya 
çalı!mı!; aynı çekim senaryosunu kullanmı!tır. Bu ba"lamda, iki film arasında çok büyük bir 
benzerlik oldu"u söylenebilmektedir.  Çekim tarihleri arasında 50 yıla yakın bir zaman farkı 
bulundu"u dü!ünülürse, Sant’ın yönetti"i film, yo"unla!tırılmı! devamlılık kurgusu, 
dolayısıyla, teknolojik geli!melerin biçeme yansıması açısından önemli veriler sa"lamaktadır. 
Psycho ve yeniden çevrimi, bu özelliklerinden ötürü, ara!tırma nesnesi olarak belirlenmi!tir. 
Bordwell’in yakla!ımının, filmin tüm sahnelerinde bulundu"u gözlemlenmi!; çözümleme için 
giri!, final ve ünlü du! sahneleri seçilmi!tir. Bu sahneler için çözümleme kategorisi olarak, 
yo"unla!tırılmı! devamlılık kurgusunun temel ö"eleri olan ortalama çekim uzunlu"u, kesme 
sayısı, ölçekler, kamera hareketleri ve uzun odaklı objektif kullanımı ele alınmı!tır. Filmlerde 
bulunan kesme sayıları ve ortalama çekim sürelerinin belirlenmesi amacıyla “Cinemetric” adlı 
yazılım kullanılmı!tır. Bu yazılım aracılı"ıyla, filmin toplam süresi, kesme sayısına bölünmü! 
ve ortalama çekim uzunlu"u hesaplanmı!tır.  
 
Açılı! Sahnesi: 
 

Tablo 1. Açılı! sahnelerinin süre, kesme sayısı, ortalama çekim uzunluklarına göre kar!ıla!tırması 
 Pyscho (1960) Psycho (1998) 
Süre 4 dak. 39 san.   3 dak. 53 san. 
Kesme sayısı    23   21 
OÇU (Ortalama çekim uzunlu"u, saniye) 11.5 11.1 

   
Her iki film de, Phoenix !ehrinin genel görüntüsü ile ba!lamaktadır. Ancak, 1998 tarihli 
Psycho’da, kamera flyingcam olarak adlandırılan bir cihaza ya da helikoptere ba"lı bir 
biçimde, !ehrin üstünden dola!arak pencereden otel odasına girmektedir. 1960 tarihli filmde 
ise, pan ve zoom in kullanılarak otel odasında do"ru yakla!ma yapılmaktadır. Bu nedenle, 
kesme sayısı 1960 tarihli filmde daha fazla çıkmaktadır. Ancak, otel penceresinden içeri 
girildi"i andan itibaren yapılan kesme sayıları incelendi"inde, 1998 tarihli filmde, daha fazla 
sayıda oldu"u ortaya çıkmaktadır. Aynı sekans, iki filmde, farklı sürelerde kurgulanmı!tır. 
1960 tarihli film daha uzun bir zamana yayılırken, 1998 tarihli film daha kısa sürede açılı! 
sekansını tamamlamaktadır. Gus Van Sant’ın yönetti"i filmdeki diyalog sahnesi daha kısa 
olmasına kar!ın daha fazla sayıda kesme yapılmı!tır. Ayrıca Sant, çekimlerde daha yakın 
ölçekleri tercih etmi!tir.  
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Görsel 1. Psycho (1960) Gö!üs Plan                Görsel 2. Psycho (1998) Ba" Plan 
 
Du" Sahnesi:  
 

Tablo 2. Du" sahnelerinin süre, kesme sayısı, ortalama çekim uzunluklarına göre kar"ıla"tırması 
 Pyscho (1960) Psycho (1998) 
Süre 4 dak.10 san.  4 dak. 13 san. 
Kesme sayısı    60 73 
OÇU (Ortalama çekim uzunlu!u, saniye) 4.1 3.4 

 
1998 tarihli Gus Van Sant’ın yönetti!i filmde daha fazla sayıda kesme kullanılmı"tır. Ayrıca, 
bu filme, teknolojik olanakların geli"mesi ile elde edilebilen bir büyüyen göz görüntüsü 
eklenmi"tir. Bunlara ek olarak, filmde "ok zoomlar ve slow motion görüntüler kullanılmı"tır. 
Banyo giderinden göze yapılan zincirleme geçi"te, Hitchcock, kamera ile çok küçük bir 
çevrilme hareketi yaparken, 1998 tarihli filmde, yönetmen Gus Van Sant, yeni teknolojilerin 
sa!lamı" oldu!u imkanlarla kamerayı özel bir araçla (dutch head) 360 derece döndürerek 
çekimi gerçekle"tirmi"tir.  
 

    
Görsel 3. Psycho (1960) (Gö!üs Plan)             Görsel 4. Psycho (1998) (Gö!üs Plan, daha  
         yakın çerçeveleme) 
 
Final Sahnesi:   

 
Tablo 3. Final sahnelerinin süre, kesme sayısı, ortalama çekim uzunluklarına göre kar"ıla"tırması 

 Pyscho (1960) Psycho (1998) 
Süre 6 dak.53 san.  5 dak. 10 san. 
Kesme sayısı    57 42 
OÇU (Ortalama çekim uzunlu!u, saniye) 7,2 7,3 

  
Gus Van Sant filme Norman’la psikiyatristin görü"me sahnesini eklemi"tir. Bunun yanı sıra, 
filmde, psikiyatristin tekli çekimlerinde daha yakın ölçekler kullanılmı"tır. Yine, benzer bir 
biçimde, Marion’nun ablasının çekimleri de daha yakından yapılmı"tır. Norman’ın hücrede 
tek ba"ına oturdu!u planda, 1960 ve 1998 tarihli filmlerdeki görüntülerde kullanılan kamera 
hareketi birbirine benzese de, Sant’ın yönetti!i filmdeki görüntünün daha yakın ve ekranı 
dolduran bir çekim oldu!u görülmü"tür. Finalde, Hitchcock kameranın sabit oldu!u bir planla 
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filmi tamamlarken, Gus Van Sant’ın filminde kamera vinç ya da jimmy jib aracılı!ıyla yukarı 
do!ru yükselmekte ve genel bir bataklık görüntüsü ile film sona ermektedir.   
 

    
Görsel 5. Pyscho (1960) (Kamera sabit)           Görsel 6. Psycho (1998) (Kamera hareketli) 
 
6. SONUÇ  
 
Yo!unla"tırılmı" devamlılık kurgusunun dört temel özelli!i, daha hızlı kurgu, yakın ölçekli 
planların yo!un kullanımı, uzun odaklı objektifler ve serbestçe dola"an kamera; video, 
televizyon gibi yeni gösterim ve da!ıtım olanakları, kamera ve kamera ekipmanlarında 
ya"anan geli"meler, bilgisayar tabanlı kurgu sistemlerinin kullanılmasının yo!unla"ması gibi 
birtakım teknik olanakların geli"mesi sonucu olarak do!mu"tur. Sinema gibi teknolojiyle 
birlikte do!mu" bir sanat sözkonusu oldu!unda, bu alandaki geli"meler hem üretim, gösterim 
ve da!ıtım ko"ullarını hem de biçimi do!rudan etkilemektedir. David Bordwell’in Yeni 
Hollywood Sinemasının görsel biçemini tanımlamak üzere önerdi!i “yo!unla"tırılmı" 
devamlılık kurgusu” kavramı, Klasik Hollywood sinemasından bu yana var olan de!i"mez 
kalıpların günümüz teknolojik olanaklarıyla yeniden yorumlanması biçiminde 
tanımlanabilmektedir. Bu ba!lamda, teknoloji, sinema endüstrisi içinde yönetmenlere yeni 
biçemler geli"tirebilecekleri bir alan yaratmaktadır. 
 
Yeni Hollywood’a özgü bu yeni görsel biçemin tüm teknikleri, ara"tırma nesnesi olan Psycho 
(1960, yönetmen: Alfred Hitchcock) filminin Gus Van Sant tarafından yönetilen 1998 tarihli 
yeniden çevriminde gözlemlenmektedir. Gus Van Sant, orijinal filmin çekim senaryosuna 
ba!lı kalarak filmi günümüze ta"ımı"tır. Her iki film, reji anlamında birebir örtü"mektedir. 
Ancak, her ne kadar aynı çekim senaryosu kullanılsa da, orjinal film ile yeniden çevrim 
arasında, yeni teknolojilerden kaynaklanan farklılıklar vardır. 1998 yılı yapımda, 1960 yılı 
yapımına oranla kamera hareketlerinin çok daha yo!un kullanılması, genel tanıtıcı plandan 
yakın planlara çok daha kısa sürede geçilmesi, diyalog sahnelerinde daha yakın planların 
tercih edilmesi, amorslu diyalog sahnelerinde 1960 yapımında oldu!u gibi tam de!il parçalı 
amors kullanımı, planlar arası kesmelerin daha hızlı yapılması, kesme sayısının daha fazla, 
ortalama çekim uzunluklarının daha kısa olması ve bazı sahnelerdeki uzun odaklı objektif 
kullanımı, iki film arasındaki görsel biçem farklılıklarına örnek olu"turmaktadır. 
Yo!unla"tırılmı" devamlılık kurgusunun, geleneksel Hollywood sinemasının kalıplarından 
tümüyle uzakla"mamakla birlikte, özellikle mise-en-scène teknikleri bakımından bir 
farklıla"maya yol açtı!ı söylenebilmektedir. Günümüzde, sinemada yönetmenlik anlayı"ı, bir 
sahnenin yönetilmesinden çok kameranın yönetilmesine do!ru bir yol izlemektedir. 
Yönetmenlerin yakın plan çekimleri tercih etmesi ve steadicam, vinç gibi kameraya hareket 
kazandıran araçların sıklıkla kullanılması, oyuncu yönetiminde, yeni yakla"ımları beraberinde 
getirmi"; oyuncu performansı, sahne üzerinde kahramanların etkile"iminden çok in-your-face 
gibi yüz ve mimiklerle rol sergilemeye dayanan tekniklere ba!lı olarak de!erlendirilmeye 
ba"lanmı"tır. 
 
Yönetmenin biçemine yansıyan bu de!i"ikliklerde, izleyicinin yeni seyir alı"kanlıklarının 
önemli bir etken oldu!unun da altı çizilmelidir. Öncelikle televizyonun evlerde yaygınla"ması 
ve büyük perdeli salonların yerini çok sayıda küçük salondan olu"an multiplekslerin alması, 
yönetmeleri, küçük ekrana özgü anlatım yöntemlerini kullanarak izleyicinin ilgisini canlı 
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tutmaya yönlendirmi!tir. Sonuç olarak, sinema sanatı, geçmi!te oldu"u gibi bugün de, yeni 
teknolojilerle birlikte yeni estetik arayı!ına girerken aynı zamanda, bo! zaman de"erlendirme 
ve e"lence etkinlikleriyle rekabet etmek; izleyicinin de"i!en ya!am biçimlerine uyum 
sa"lamak durumundadır.  
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ABSTRACT 
Until the 1990’s Turkish cinema was considered as a less developed and insufficient cinema in terms 
of technology. With the rise of private TV channels, the advances in the advertising  industry and with 
the sponsorships and funds of local and foreign foundations, Turkish cinema was able to use the 
latest  technology in the field of cinema. In this context the technical equipments which were used in 
western cinema were put in to use in the Turkish cinema and with this oppurtunity, even special 
effects were applied in some big budget movies. Changes in the classical production style led to 
changes in distribution and viewership trends. This change caused a discussion about how to deal 
with the old and how to adapt to the new. Now, there is an environment in the cinema industry where 
analogue technology has nearly completely been replaced by digital technology. Some filmmakers 
suggest that digital tehnology has led to the democratisation of the Turkish cinema, whereas some 
cinema critics believe that due to the cheapness of this technology has led to an increase in interest in 
the film industry and made people believe that anyone could be a filmmaker. The aim of this study is 
to evaluate the effects of digitalisation in Turkish cinema in terms of production, distribution and 
spectatorship.         
 
Keywords: Turkish Cinema, Technology, Digitalisation 
 
1.G!R!" 
 
Batı kökenli bir sanat dalı olan sinema, yine genellikle batı kökenli teknolojik geli!meler 
sayesinde bir çok a!amadan geçmi!tir. Sesli sinema, renkli sinema ve üç boyutlu sinema 
teknolojik geli!melerin bir sonucudur. 20.yüzyılın sonlarında geli!meye ba!layan ve 
21.yüzyılın ba!larında büyük bir ilerleme sa"layan dijitalle!me (sayısalla!ma) bir çok alanı 
oldu"u gibi sinema sanatını da etkilemi!tir ve etkilemeye devam edecektir. Türk sineması 
Türkiye’nin ekonomik, kültürel ve toplumsal ko!ulllarına paralel bir geli!im izlemi!tir. Maddi 
ve teknik yetersizlikler ve daha bir çok sebep Türk sinemasının uluslararası alanda önemli bir 
konuma gelmesini engellemi!tir. 1980’lere kadar daha çok, dı!a kapalı yerel bir sinema olan 
Türk sineması 1980’lerin sonunda Hollywood !irketlerinin Türkiye’ye gelmesiyle büyük bir 
rekabete girmi!tir. Bir tür ölüm-kalım kavgası olarak nitelendirilebilecek olan bu süreçte Türk 
sineması 1990’larda üretim ve da"ıtım anlamında büyük sıkıntılar ya!amı!, 2000’li yılların 
ortasında seyircisini yeniden kazanmı! ve izleyici sayısında Hollywood filmlerini geçmi!tir. Bu 
çalı!mada genel olarak dijitalle!me olgusuna ve dünya sinemasında dijitalle!menin 
konumuna de"inildikten sonra, esas olarak dijitalle!menin son dönem Türk sineması 
üzerindeki etkileri ele alınacaktır.  
 
2. D!J!TALLE"ME OLGUSU 
 
Sayısalla!ma kavramını irdelemek gerekirse, bu kavram son dönemde birçok alandaki 
geli!melere katkıda bulunan en önemli teknolojik ilerleme olarak ele alınabilir. Sayısalla!ma 
analog mesajların (söz, resim, mektup) nakledilebilen, i!lenebilen ve elektronik olarak 
depolanabilen ayrı ayrı vuru!lardan olu!an sinyallere dönü!türülmesi sürecidir. Ses, görüntü 
ve metin halindeki mesajlar sayısalla!tırıldı"ında, kolaylıkla birle!tirilebilmekte ve bu özellik 
de geçmi!te olanaksız olan bilginin entegrasyonunun mümkün kılmaktadır. Sayısalla!manın 
etkileri telekomünikasyonun çok ötesinde de geli!mektedir. Ses, görüntü ve metinlerin birlikte 
i!lenme olana"ı, bilgisayarlar için tasarlanan çok geni! bir multimedya uygulaması 
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sa!lamaktadır. Bunun yanı sıra telefon, müzik, foto!raf, radyo, televizyon ve bilgisayar gibi 
tüm ileti"im araçları sayısal hale gelmi"tir. (Özça!layan: 94-96) 
 
Sıkı"tırma teknolojilerinin geleneksel enformasyon ve imge nosyonlarına ne yaptı!ı merak 
konusudur. Sıkı"tırmanın esasen enformasyonun indirgenmesi ile ve imgenin di!erleri kadar 
önemli görülmeyen ö!elerinin algoritmik bir i"lem sonucuyla ortadan kaldırılmasıyla ilgilidir. 
Belli veriler elendi!inden ya da belli renkler çıkarıldı!ından  ne kadar çok sıkı"tırma yapılırsa 
o kadar çok "ey eksilir. MPEG-4  gibi sıkı"tırma teknolojileri, oyunlarda seyyar multimedya 
araçlarında, duraksız video (streaming video) ve dijital televizyonlarda kullanılan imgelerin 
iletimini kolayla"tırma amacıyla tasarlanmı"tır. Ekran tabanlı ortamların analog 
özelliklerinden farklı olarak gelecekte imge kullanımının neredeyse bütün a"amalarında 
sıkı"tırmanın bir türüne ba"vurulacaktır. Sıkı"tırma imgelerin iletiminde meydana gelen pek 
çok nicelikli dönü"ümün  özelliklerinden bir tanesidir. Bu dönü"ümler dijital medya/ ileti"im 
araçlarında anlam in"a etme yollarındaki bir kaymayla ilgili. Sıkı"tırılmı" ve sıkı"tırılmamı" 
imgeler arasında bir fark vardır (Burnet, 2007:82). Analogdan dijitale geçi"in, imgeler 
kullanılarak yapılan ileti"imin  temel esaslarını  de!i"tirmedi!i varsayılmaktadır.  Analog 
dünyada  imgeler (djital dünyada bitlere ve piksellere dönü"mü" olmaları anlamında) 
enformasyon de!illerdir. #mgeler ile enformasyon arasındaki ayrım, pikseller, çizgiler / satırlar 
ve sıkı"tırma oranları ile bulanıkla"mı"tır. Bu ba!lamda estetik ile tasarımın rolüne ili"kin 
ciddi sorular sorulmalıdır. (Burnet, 2007:84-85) 
 
Bilgisayar, internet ve cep telefonu olmayan bir dünyayı bilmeyen ve 25 ya" civarındaki 
ku"ak “dijital yerli” olarak nitelendirilmektedir. Ya" grubu olarak onlardan daha ya"lı ve söz 
konusu cihaziların olmadı!ı bir dönemi de bilenler dijital göçmen olarak nitelendirilir. Bu 
ba!lamda dijital uçurum  olgusu gelir düzeyleri arasındaki farkın yanı sıra bir ku"ak farkıyla 
da açıklanabilir. Bunun yanı sıra ülkeler arasında da bir uçurum söz konusudur. Dijital 
imkanları kullanmak di!er  "eylerde oldu!u gibi kullanma gereksinimine ba!lıdır. Farkındalık 
özetle do!al yollarla kullanıcının kendi iradesiyle kullanması ya da yapay yollarla firmaların 
çe"itli pazarlama, medya reklam bombardımanı ile gereksinim ihtiyacı yaratmasıyla meydana 
gelir. (Türko!lu, 2010:353-354) 
 
3. S!NEMA VE D!J!TALLE"ME 
 
Sinemada dijitalle"meyi anlayabilmek için  film ve video ayrımını iyi bilmek gerekmektedir. 
Film (Fransızcadaki péllicule kelimesi Türkçeye pelikül olarak yerle"mi"tir. Genellikle sinema 
filmini kast etmek için kullanılır) ı"ı!a duyarlı milyonlarca gümü" taneci!inin üzerine 
sürüldü!ü, selülozdan üretilen bir ta"ıyıcı tabaka ve di!er koruyucu katmanlardan olu"an ve 
genellikle kenarlarında delikler bulunan bir "erittir. Daha  sonraki banyo ve baskı i"lemleri 
sonucunda negatif ve pozitif kopyalar olu"ur. Bununla birlikte film "eritleri büyüklüklerine göre 
çe"itli formatlara ayrılırlar. En çok kullanılan format 35mm formatıdır. Bunun dı"ında 65mm, 
16mm ve 8mm gibi ba"a formatlar da söz konusudur. (Canikligil, 2007:5-6) 
 
Video “görüyorum” anlamında Latince bir kelimedir. Yaygın kullanımdaki anlamı, optik 
görüntülerin elektrik sinyallerine dönü"türülmesidir. Filmin tersine kimya alanıyla de!il daha 
çok elektrik ve elektronik alanıyla ilgilidir. Video olgusu ise daha çok televizyon yayıncılı!ı ile 
ilgilidir. Video terimi 1990’lara kadar daha çok kaset ile birlikte anılmaktaydı. 1990’larda genel 
olarak analog formattan dijital döneme geçi" dönemiydi. Sinema yönetmenleri de bu 
teknolojiden faydalanmaya ba"ladı. 1998 yılında Sony "irketinin üretti!i HDCAM formatında 
profesyonel seviyede yüksek çözünürlüklü kameralar ve okuyucular söz konusuydu. George 
Lucas’ın yeni Star Wars’ı bu formatta çekildi ve sabit disklere kaydedildi. Bu kamerayı ilk 
kullanan yönetmen Fransız filmi olan “Vidocq”un (2001) yönetmeni Pitof’tur. (Canikligil, 
2007:11-14) 
Dijital sinema kameralarıyla çalı"mak çekim a"amasında görüldü!ü gibi farklı anlatım 
tarzlarını olu"turmada kolaylıklar sa!lamaktadır. Bunun yanı sıra kasetlerin fiyatları asla ham 
film kadar maliyetli de!ilken yeni teknolojide harddiskler ve kartlar tekrar tekrar 



!
!

!
!

618 

kullanılabilmektedir. Ham filme çekilen görüntü öncelikle banyo edilir, ardından pozitif 
kopyalar çıkarılır ve kare tarama, telesine ve offline kurgu gibi çe!itli i!lemlerden geçirilir. 
Film üzerinde son kesip birle!tirme i!lemleri yapıldıktan sonra salonlar için kopyalar çıkarılır 
veya film dijital olarak kurgulandıktan sonra tekrar filme aktarılır, aynı !ekilde kopyalar 
çıkarılır ve sinema salonlarında gösterilir. Ancak bu i!lemler hem çok maliyetli, hem çok uzun 
süren, hem çok riskli (filmler banyo yapılırken dikkatsizlik sonucu istenmeyen sonuçlara 
ula!ılabilir v.b.) hem de çok karı!ık i!lemlerden geçecektir. Çekimi yapılmı! filmin 
bilgisayarlara aktarılması, kurgusunun, renk düzenlemelerinin, özel efektlerin yapıldı"ı ve 
gösterime kadar geçen i!lemlerin bütünü “Digital Intermediate” süreci olarak adlandırılır 
(Karaba", 2011:116). 
 
Büyük bütçeli filmler giderek daha fazla çekim sonrası a!amada yüksek netli"i, sayısal 
görüntüyü kullanmaktadır. Kamera negatifini tarayarak, veri tarayıcı makineler kurguda, ses 
post prodüksiyonunda ve renk de"erlerinin ayarlanmasında kullanılan bir sayısal “ara film”i 
üretebilmektedir. Bu “ara film” daha sonra da"ıtım kopyaları için yeniden filme taranabilir ve 
aynı zamanda DVD’ler için master kaynak i!levi görebilmektedir. Sayısal ara fimler çerçeve 
ba!ına 4 kilobayta kadar yüksek netlik içerebilmektedir ve sinema salonlarında gösterilen 
filmlere rakip olabilmektedirler. Sayısal film versiyonları sinema salonlarında sabit 
sürücülerde ya da uydu veya internet aracılı"ıyla da"ıtılabilmektedir. Büyük bütçeli film 
yönetmenleri DV’nin sundu"u ekonominin avantajından yararlanmı!lardır. “Toy Story” ile 
ba!layan uzun metrajlı canlandırma filmleri daha önceki çok zaman gerektiren i!lemlerin 
yerine do"rudan bilgisayarda yapılmı!tır. (Bordwell, Thompson, 2009:30-31) 
 
1980’lerden beri kullanımda olan HD Kameralar 2000’li yıllarda yaygın kullanıma geçmi!tir. 
Analog teknolojinin yerini alan bu teknoloji sinema ve televizyon alanında üretim-gösterim ve 
da"ıtım gibi sistemlerin de de"i!mesine yol açmaktadır. Bant teknolojisinin yok olması 
sonucunda kameraların içinde mekanik parça kalmayaca"ı için ömürleri uzun olacaktır. 
Bandın dönü! hızıyla sınırlı olunmadı"ından yüksek kare çekimi teknolojileri daha rahat 
uygulanacak, kameranın kendi içinde temel düzeyde de olsa kurgu yapmak mümkün 
olacaktır. Veri depolamak için bol miktarda sabit diske veya BluRay, HDDVD cinsi yüksek 
kapasiteli disklere ihtiyacın artması ise kasetten daha büyük maliyet getirecektir. Kasette 
hata olu!tu"undan görüntünün küçük bir parçası zarar görürken sabit disk sistemlerde o 
anda hafızada kayıtlı her !ey silinebilecektir. (Canikligil, 2007:232-234)  
 
Günümüzde da"ıtımcılar a"ır ve ta!ınması zor 35mm film yerine daha çok dijitali tercih 
etmektedir. Bununla birlikte kopya sayısı sıkıntısı ortadan kalkacaktır.  Da"ıtımcılar her 
sinemaya aynı filmi verebilecek ve sanal olarak dü!ük bir maliyetle sonsuz sayıda kopya 
basılabileceklerdir.  Cinedigm Digital adlı !irket, 2012 sonunda ABD deki salonların %70’inin 
dijitale geçece"ini iddia etmektedir. Kasım 2010’da, dünyanın en büyük film üreticilerinden 
Technicolor Inc. Kuzey Hollywood’daki film fabrikasını kapatacaklarını ve dijital teknolojiye 
200 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını ilan etmi!tir. Yakın zamanda da"tımcılar sinemalara 
kargo maliyeti nedeniyle 35mm yerine dijital film gönderecektir. Bu giri!im karlı olursa 
di"erleri onu takip edecek ve 35mm film gösteren salonlar daha az i! yapacaktır. (About 
Digital Cinema, 2012). 
 
Dijital sinemada sınırsız seçme özgürlü"üne kavu!mu! olan sanatçı di"er yandan gerçekli"in 
kar!ı çıkılamayacak bir yeniden yaratımını ortaya çıkarma !ansına kavu!mu!tur. Bilgisayar 
ve dijital görüntüler hakkındaki beklentiler ve kültürel anlamları, geleneksel foto"raftan 
farklıdır. Çünkü bilgisayarla üretilen görüntüler gittikçe daha fazla foto"raf gibi 
görülebilmekte, bunları üretenler gelenekleri ile oynayabilmektedir. Sanal gerçeklik gerçekte 
varolmayan, yalnızca imgelemimizde varolan bir !eyi gösterebilmektedir. Gerçek ya da 
somut bir varlı"ı  temsili olan görüntüler analog teknolojiler ile üretilirken sanal görüntülerin 
dijital teknolojiler ile üretildi"i konusunda yanlı! anlama vardır. Oysa sanal görüntüler hem 
analog hem de dijitaldir. Sanal gerçeklik sistemleri sinemanın yaptı"ı gibi görülecek ve 
duyulacak bir dünya sunmaktan ziyade, kullanıcının kendisini tüm duyumsal düzeylerde 
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temsil edilen dünyanın fiziksel bir parçasıymı! gibi hissetme deneyimini yaratmaya çalı!ır. 
Dijital sinema bir yanıyla nesnel gerçeklikten koparken di"er yandan gerçe"i yansıtma 
iste"inin eskisi kadar önemli oldu"unu göstermektedir. Bütün çabalar gerçeklik hissini 
vermek üzere kuruludur. Üstelik bu gerçeklik nesnel gerçeklikten farklı olarak 
deneyimlenemez ve dolayısıyla dijital öncesi sinemayı gerçekllik kar!ısında yetersiz kılan 
aslının kopyası olma sorununu ya!amaz. (Erus, Künüçen, 2010:281-283)  
 
Montajcılar film düzenleme cihazı  moviola’dan bilgisayara geçerek de"i!imi ilk ya!ayanlar 
oldular. Bu de"i!im bir nevi gittikçe artan ço!kulu montaj tekniklerinin sonucuydu. Bu teknik 
Martin Scorsese’nin “Sıkı Dostlar” (Goodfellas, 1990) adlı filminde ve Oliver Stone’nun “JFK” 
(1991) ve “Katil Do"anlar” (Natural Born Killers, 1994) kullanmasıyla popülerle!ti. Dijital film 
müzi"i kullanılan ilk uzun metraj 35mm film “Dick Tracy” (1990) idi. “Oyuncak Hikayesi” (Toy 
Story, 1995) tamamen bilgisayarda yapılan ilk uzun metrajlı filmdi. Daha önce “Jurassic Park” 
(1993) ve “Forrest Gump” (1994) bilgisayarda yaratılmı! görüntüleri canlı sinemada 
kullanmı!lardı. Daha sonra “Titanic” (1997), “Gladyatör” (2000) gibi tarihi ve epik filmlerle, 
“Yüzüklerin Efendisi” üçlemesi (2001-03) ve “Harry Potter” serisi (2001-2011) gibi fantastik 
filmler de dijital teknoloji sayesinde tüm dünyada milyar dolar kara geçtiler. 1990’lardaki bazı 
film ve televizyon yapımcıları  portatif  kamera kullanımını benimseyen cinema-verite 
e"ilimine ayak uyduran çalı!malar idi. Bir ba!ka deyimle dü!ük görüntü kalitesi, karlı 
gerçekçilik haline dönü!türülüyordu. Teknolojik imkanlar artıp dijital video kameraların 
yaygınla!masıyla 2000 yılında bir önceki yıla nazaran iki kat daha fazla uzun metrajlı film 
çekildi. Önemli yönetmenlerin arasından ilk dijitale geçenlerden biri Mike Figgis idi. 
“Timecode” (2000) adlı gerçek zamanlı filmde, aynı anda dört kamera kullanıp ekranı da 
dörde bölmü!tü.  Aynı yılda çekilen “Ali” adlı filmde Michael Mann dijital teknoloji ve film 
!eridini bir arada kullandı. Mann dijitalin daha kaliteli olan gece görü!ünden “Collateral” 
(2004) filmi için yararlandı. (Bergan, 2008:76-82) 
 
Dijital kameralarla çekim ve dijital kurgu i!lemlerinden sonra sinema salonuna gidene kadar 
proje çok daha hızlı ve az maliyetli bir yol katetmekte. Sinema salonları hızla film 
projektörlerini dijital projektörlerle de"i!tirmektedir. #lk dijital film yapım da"ıtım ve gösterimi 
1998 yılında uydu üzerinden Amerika’da bir kaç eyalette “The Last Broadcast” adlı filmin 
gösterimiyle dijital projeksiyonla gerçekle!tirilmi!tir. Bundan 7 ay sonra George Lucas’ın 
“Star Wars Episode I”, DVD’den dijital projeksiyonda gösterilmi!tir. 2000 yılında ise “Titan 
A.E” adlı film, internet üzerinden Los Angeles’tan Atlanta’ya ula!tırılmı! ve dijital 
projeksiyondan gösterilmi!tir. “Star Wars II” ise 2002 yılında 94 dijital prodüksiyon cihazlı 
sinema salonunda gösterilmi!tir. Daha sonra bu de"i!im 2K projeksiyon cihazlarıyla 
gerçekle!meye devam etti, !imdi ise 4K projeksiyonlar salonlardaki yerlerini almaya ba!ladı. 
Bu yeni yapılanmanın 3D film gösterimleri imkanı sa"lamasıyla birlikte ba!ka bir çok 
avantajları da vardır. Yabancı filmlerin aynı anda sinema salonlarında gösterime girmesi, film 
kopyalarının ta!ınma sorununun olmaması, film baskı ve kopya çıkartma maliyetlerinden 
kurtulmak gibi avantajları vardır. Bu dijital gösterim salonları artık ba!ka konularda da hizmet 
vermektedir. Örnek olarak spor müsabakaları, konserler bile sinema salonlarında 3D olarak 
gösterilmektedir. #ngiltere’de !u anda dijital sinema salon gösterimleri eski tip filmden 
gösterim yapan sinema salon sayısıyla aynı orandadır. Fransa dijital salon sayısına Avrupa 
en yüksek orana ula!mı! durumdadır. Koltuk sayısı ve oturma !ekli dahil dijital projeksiyon 
imkanı olan salonlarda de"i!iklikler olabilmektedir. Dijital gösterimlerde daha az teknisyenin 
çalı!masının yeterli olabilmesi bile maliyetleri dü!ürecektir. Ancak yine de bu geçi! oldukça 
maliyetlidir. Bu geçi! maliyetinin ise çe!itli fonlar aracılı"ıyla kar!ılanması dü!ünülmektedir. 
Dijital gösterimlerde eski projeksiyonlarda oldu"u gibi tekrarlanan gösterim sonucunda 
kopyanın eskimesi durumu gerçekle!mez. Dijital sinemanın bir di"er avantajı da 3 boyutlu 
gösterilen filmlerin henüz korsanlarının yapılamıyor olmasıdır. Sinema salonundan 
kamerayla görüntüyü do"ru !ekilde kaydetmek günümüzde mümkün de"ildir. Ayrıca yurtdı!ı 
filmler için uydu vasıtasıyla aktarılan, yerli üreticiler tarafından harddisklerde ta!ınan filmler 
kriptolanıyor ve bu !ifrelerin kırılması veya korsan kopyaların çıkarılması !u a!amada 
mümkün gözükmemektedir. (Karaba", 2011:117-118) 
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4. TÜRK S!NEMASI VE D!J!TALLE"ME 
 
Uzun süre teknik ve ekonomik sıkıntılar ya!ayan Türk sineması, televizyon  ve reklam 
sektörünün geli!mesi, resmi-özel, yerli-yabancı fon ve desteklerle dijitalle!menin 
olanaklarından yararlanmaya ba!lamı!tır. Genç yönetmenler dü!ük bütçeli dijital ekipmanları 
tercih ederken, önde gelen film yapımcıları da pahalı ve gösteri!li efektler için son sistem 
teknolojileri kullanır hale gelmi!tir. Dijital sinemanın yolunu açan Sony CineAlta kameralar ve 
Red Digital Cinema RED ONE 4K kameralar sayesinde Türkiye’de film sektöründe patlama 
ya!anmaktadır. Gereken her formatta daha verimli da"ıtım için dijital post prodüksiyonda 
artık DI (Digital Intermediate) master yapımı kullanılmaktadır. Bunun sonucunda dijital yapım 
zincirini tamamlamak için geli!mi! kurgu ve master sistemleri ihtiyacı, ba"ımsız yapım 
uzmanları için çok yeni olanaklar getirmi!tir. (Gül, 2009, 98). Türkiye’de de son 10 yılda çok 
sayıda film  DV kameralarla çekildi. Ümit Ünal, 2003 yılında “Dokuz” isimli filmini DV formatta 
çekti, Ahmet Uluçay “Karpuz Kabu"undan Gemiler Yapmak” filmini, U"ur Yücel ise “Yazı 
Tura” filmlerini 2004 yılında DV kamera ile çektiler. Bunun yanı sıra Sony’nin Full HD 
olmayan HD formatı HDV kameralarla da filmler çekildi ve gösterildi. (Karaba", 2011:117). 
Sony’nin çıkardı"ı kamera HDCAM formatında çalı!an ilk kameradır. Cine Alta adıyla da 
anılır. Son dönemde  Türk sinemasında “Gen” (2006), “Be! Vakit” (2006), “Kısık Ate!te 15 
Dakika” (2006), “#klimler” (2006) gibi filmler bu kamerayla çekildi. (Canikligil, 2007:232) 
 
Yakın zaman önce Canon markası Dijital foto"raf makinelerine video çekme özelli"i eklendi 
ve dü!ük bütçeli filmcilerin gözbebe"i oldu. Dünyada bu foto"raf makinalarıyla film çeken çok 
sayıda dü!ük bütçeli yapım üretilmeye ba!landı. Türkiye’de Selim Evci de ikinci uzun metraj 
filmi olan “Ya"murlar filmini Canon DSLR foto"raf makineleriyle çekti. Özellikle klip 
sektöründe çokça kullanılan bu foto"raf makinalarının profesyonel ses giri!lerinin olmaması 
gibi dezavantajları söz konudur. (Karaba", 2011:116) 
 
Cnbc-e adlı ekonomi dergisi Haziran 2010’da Türk sinemasıyla ilgili bir dosya hazırlamı! ve 
sektörden temsilcilerin görü!lerine yer vermi!tir. Bu ba"lamda Türkiye’de 1700’e yakın 
sinema salonu oldu"unu ve salonların dijital sisteme hazır olması için 250 milyon dolara 
yenilenece"i belirtilmektedir. Dosyadaki ba!ka bir bilgi ise Haziran 2010 itibariyle 3 boyutlu 
(3D) salon sayısının 80 civarında oldu"udur. Tolga Akıncı yıl sonuna kadar bunun 180 salon 
olaca"ını iddia etmektedir. Av!ar film sahibi $ükrü Av!ar 3 yıl içinde sinemaların dijital 
sisteme geçece"ini öngörmektedir.  Bir sinema salonunun 3 boyutlu film gösterebilmesi için 
de"i!kenler farklıdır. Salonun büyüklü"ü !ekli, koltuk sayısının yanı sıra projeksiyon 
cihazının ı!ık kayna"ının salonun büyüklü"üne ba"lıdır. Üç boyutlu filmler için gözlüklerin 
maliyeti önemli yer tutmaktadır. 3 boyutlu film gösterim sistemleri ithalatçısı ve kurulumcusu 
Matris Mühendislik sahibi  Atilla Mazlumca 7 yıl içinde tüm salonların dijitala geçece"ini iddia 
ederken,  3 boyutlu sinema yaygınla!tıkça maliyetlerin dü!mesinin zorlu"una dikkat 
çekmektedir. Zorluklardan bazıları kurulum için beklenmesi ve cihaz talebinin az olmasıdır. 
Dijital projeksiyon sistemin maliyetinin esas a"ırlı"ı,  dijitali üç boyutluya çeviren prizma 
kısmıdır. Fiyatın üçte birini te!kil etmekte ve dünyada tek üretici bulunmaktadır.Yapımcı 
$ükrü Av!ar üretim ve da"ıtımın dijitalle!mesi maliyetleri dü!ürdü"ünü, günümüzde bir filmin 
%30 bütçesinin ham film, banyo ve baskıya gitti"ini ifade etmektedir. Bu kalemlerin 
azalmasıyla maliyet de azalacak,  bu da prodüksiyona yansıyacak ve daha iyi i!ler çıkacaktır.  
Sinema salonlarında personel sayısı azalacaktır. Dijitalde negatif projeksiyondaki gibi teknik 
bir eleman gerekmemekte, i!letme daha az personelle çalı!acabilecektir. Yönetmen Biray 
Dalkıran, yapımcıların 3 boyutlu filmlerle ilgilendi"inin çünkü bununla ilgili i! imkanları 
artaca"ına dikkat çekmektedir. 3 boyutlu reklamlar, ve 3 boyutlu  televizyonlarla birlikte, 
setlerde istihdamın artaca"ını ileri sürmektedir. Tek kamera yerine iki kamera, iki kat ı!ık, iki 
kat eleman kullanılacaktır. Dalkıran, 3 boyutlu çekilen “Cehennem” adlı filminde  75 ki!ilik 
ekip kullandı"ını,  önceki filminde bu sayının 40 oldu"unu belirtmektedir (Kara, 2010). 
 
Cinebonus-AFM firmalarının birle!mesi toplam sinema adedinin üçte birini te!kil etmektedir. 
E"er dijitalle!me toplam ekranların yarısına yakınında gerçekle!irse, tüm filmlerin mutlaka 
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dijital kopyaları da da!ıtılaca!ı varsayılmaktadır. Bunun yerli sinema üreticilerinin 
maliyetlerini ciddi oranda dü"mesini sa!layaca!ı dü"ünülmektedir. Bu geli"meler sonrasında 
üretimin çok artaca!ı, çok daha fazla sayıda dü"ük bütçeli, ba!ımsız sinemanın gösterime 
girece!i tahmin edilmektedir. Bu üretim artı"ı sonucunda yeni denemelerin yapıldı!ı filmler ve 
çe"itilik artacak gibi durmaktadır. Çekilip gösterim "ansı bulamayan bir çok film rahatlıkla 
gösterime girebilece!i gibi, sinema salonu sahipleri tutmayan filmi daha hızlı bir "ekilde 
gösterimden alma ve yerine ba"ka film koyma "ansına sahip olmaktadır Tüm bunlar kopya 
ba!ımsız bir gösterim sürecinin getirileri olarak gelecek günlerde beklenen geli"melerdir. 
Kopya ba!ımsız gösterimler sinema salonu sahibinin birden fazla salonunda tek örnekten 
yayın yapması anlamına gelebilmektedir. Film bobinlerinin salonlar arasında gidip gelmesine 
gerek kalmamaktadır. Türkiye’nin büyük illerinden izlenmi" ve gösterimden çıkmı" film 
kopyalarının küçük illere do!ru giden kamyonlarla belirlenen film gösterim sıralaması da 
de!i"mi" olmaktadır. Hollywood’da bugün gösterilen film aynı gün içinde e!er altyazı veya 
dublajı tamamlanmı"sa hem Türkiye’nin büyük illerinde hem de küçük illerinde aynı anda 
gösterim imkanı bulmakta, bu da DVD korsanlı!ı ihtimalini azaltmaktadır. (Karaba!, 2011: 
118) 
 
1965 yılında kurulan AFM Sinemaları adlı "irket Türkiye çapında 26 bölgede 190 salon ve 10 
farklı kentte hizmet vermektedir. 1993 yılında ilk DTS ile djital sistemini AFM Mövenpick 
sinemasında açmı", 2002 yılında #stanbul’da THX ses sistemlerinin kullanmaya ba"lamı"tır. 
2005 yılında ise ilk 3 boyutlu IMAX Sineması açılmı"tır (AFM Hakkında, 2012). Sinema 
yazarı tarihçisi Agah Özgüç’e göre dijitalle"meyle herkes film yapar hale gelmi" ve her dijital 
makineyi alan  film çekmeye ba"lamı"tır. Filmler, 35mm’e aktarılmadan DVD ya da TV filmi 
olmakta, sinema filmi olmamaktadır. Biçimsel üstünlükler ve sloganlarla yola çıkan filmler i" 
yapmamaktadır. Özgüç ayrıca Türk sineması atakta sloganının sayı ile de!il kaliteli filmle 
olaca!ını ifade etmektedir. Sinema seyircisi de!i"mi" ve ya" ortalaması 15-22 arasına 
sıkı"mı"tır. Yazar ayrıca, bilgisayar yardımı ile yapılan filmin film de!il, bu animasyon filmi 
oldu!unu ve çocukların izledi!ini ifade etmektedir. Özgüç’e göre bilgisayarda üretilen 
binlerce figür sinema de!ildir. (Özgüç, 2009) 
 
Fono Film sahibi Cemal Okan, Türkiye’nin ilk 3D filmi olan “Cehennem”in (2010) 
yapımcılı!ını üstlendi. Okan’a göre, ilk 3D Türk filmi teknik olarak sınıfı geçse de, konsept 
olarak sınıfta kalmı"tır. “Cehennem” filmi ile Türkiye’nin 3D film çeken 9. ülke oldu!unu 
hatırlatan Okan, birçok ülkeden satın alma teklifleri geldi!ini, filmin teknik olarak sınıfı 
geçti!inin ama konsept olarak geçemedi!ini ifade etmektedir. Amerika, #talya, Japonya filmi 
izledikten sonra  satın almaktan almaktan vazgeçmi" ve 2–3 milyon dolarlık ihracat da bu 
nedenle kaçırılmı"tır. Okan’a göre senaryodan çekime, post prodüksiyondan pazarlamaya 
tüm ekip ilk a"amadan son noktaya kadar birlikte çalı"abilmi" olsaydı bu sorun olmayaca!ını 
iddia etmektedir. Bu sorun di!er 3D film çekmeyi planlayanların da önünü kesmi"tir. 
Türkiye’nin en büyük dijital film laboratuvarını açacaklarını bildiren Cemal Okan, sistemin 
avantajlarından bahsederken, negatif ile çekilen filmlerin bobin bobin oldu!unu, her filmin en 
az 5 bobin ile çekildi!ini ifade etmektedir. Bu mevcudiyetin kar"ısına bir sigara paketi kadar 
olmayan hard diski söz konusudur. Okan’a göre hard disk filmler çok yönlü ve müthi" bir 
katma de!er yaratacaktır. (#k Yerli 3D Filmi, 2011) 
 
5. SONUÇ 
 
Türk sineması uzun yıllar süren teknolojik yetersizli!ini 2000’li yıllardan itibaren kapatmaya 
ba"lamı"tır. #zleyicilerin, yapımcıların, da!ıtımcıların ve i"letmecilerin bilinçlenmesi, bir 
anlamda kendilerini yeti"tirmelerinin sonucunda teknolojik  geli"meler Türk sinemasına hızlı 
ve olumlu biçimde yansımaya ba"lamı"tır. Eski ku"ak ve yeni arasında küçük çapta 
tartı"malar ya"ansa da bunlar da zamanla ortadan kalkacaktır. Yapım ve çekim 
a"amalarında ba!ımsız ve A sınıfi yapımcı ve yönetmenler çe"itli kolaylıklara sahip 
olmu"lardır. Kurgu a"aması klasik kurgu masalarından evlere ki"isel bilgisayarlara 
ta"ınmı"tır. Da!ıtım ve gösterim dijitalle"tikçe teknik kalite kaybı ve korsan filmcilik azalma 
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a!amasına gelmi!tir. Bu ba"lamda dijital standartlarda çekilen bir Türk filmi dünyanın her 
yerinde gösterilebilir ve izlenebilir hale gelecektir. Bunların yanı sıra eski filmlerin dijitale 
aktarılması ve yeni filmlerin dijital ortamda saklanması da Türk film ar!ivcili"inde bir devrime 
yol açacaktır. 
 
Dijital sinemanın tam olarak geli!mesinin farklı tarzlarda film üretim ve gösterim sayısında bir 
patlama ya!ataca"ı sonucu açıkken, sinema diline katkı sa"layacak kadar farklılıklar 
gerçekle!ece"i iyimser bir yorum olmaktadır. Teknolojik yenilikler seyirciyi daha da fazla 
konunun içine çekmeyi, kendisini ana karakterin yerine koymasını sa"lamayı, kahramanın 
öykü içindeki yolculu"uyla beraber heyecanlanmasını kolayla!tırmayı, rahatlayıp 
sorunlarından uzakla!masını ve en önemlisi e"lenmesini sa"lamaktadır. Bugüne kadar 
yapılan teknolojik geli!meler seyircinin filme yabancıla!masına, anlatılanı irdelemesine, 
dü!ünmesine, rahatsızlık duymasına, sinema salonunda bilinçlenmi! ve de"i!im isteyen bir 
!ekilde ayrılmasına hizmet etmemi!tir. Sinemacılar anlatılacak öykü kalmadıkça aynı öyküleri 
yeni teknolojilerle tekrar tekrar anlatmak zorunda kalmı!lar bu da sinema teknolojisinde yeni 
tekniklerin arayı!ına sebep olmaktadır.Gerçekte filmin hangi teknoloji ve hangi ekipmanla 
çekildi"i bir yere kadar önemlidir. Önemli olan filmin içeri"idir. (Karaba", 2011:119) 
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ABSTRACT 
In an attempt to review discussions exposed by Omar Calabrese in the text The Neo-Baroque Era 
(1989) concerning the phenomena of contemporary artistic production of objects and the stylistic 
variants they present, we amend his explanation on how digital means have affected the aesthetic 
production and the reception of contemporary graphics in the post industrialization era. Calabrese 
explains how different variables like distortion and chaos are revalued in the contemporary visual 
culture, and how the production of objects takes on characteristics of complex procedures. 
Nevertheless, the notions of irregularity, arbitrariness, confusion, uncertainty, unpredictability, and the 
validation of the intangible and its significance are less relevant in the context of new digital media, 
where the notion of illusion gains relevance. This leads to the question, if Calabrese’s definition of 
postmodern aesthetics is appropriate for the whole spectrum of the dominant products released by 
new media, or if it necessary to rethink the dominant concept of postmodern aesthetics. 
 
Keywords:  Digital Graphics, Complex Images, Instability, De-narrativization 
 
 
1. INTRODUCTION 
In order to make a criticism of graphic design that has evolved over the last twenty years, it is 
crucial to evaluate and define the characteristics of what has become a new level or form in 
graphic design. In fact, the conceptual and structural changes that emerge through visual 
media technology make necessary to critically address inherited notions of postmodern 
aesthetics such as Calabrese’s, which by now seems to be the most influential one. We 
begin by noticing that Calabrese’s considerations concerning postmodern aesthetics do take 
new media into account, but in such a way that the only real function of new media would lay 
in deepening aesthetics transformations having appeared independently of such media, say 
in Cubism or Dadaism. 
 
In fact, already in Dadaism graphic design breaks down the tradition of design created in 
modernity, fostering new expressive qualities distinguished by the complexity in the repetition 
of the excessive, chaotic, hazardous, dynamic, inclusive, vernacular, expanded, dissonant, 
incidental, fractured, playful, the fragment, the detail, the reference – “quotation.” In some 
sense just such characteristics are picked up by Calabrese to define postmodern aesthetics 
in general, but it should be pointed out that the only new media that received attention from 
Dadaism was photography. 
 
To be sure, at least from Dadaism on, the idea of normality in design weakened, soon almost 
everything became possible. Particularly, the appropriation of graphic styles became a 
common practice that borrows imagery, concepts and techniques referring to former 
creations, and the precision of the imitation confuses it with its source or model. On the 
footsteps of artistic changes of this sort, many of the design rules were abandoned by 
graphic designers working with completely traditional means, like drawing, painting, 
serigraphy, and the like. Yet, the increasing resort to new media, especially to photography 
manipulated by digital means and to the screen as completely revolutionary interface, 
creates a new landscape in point graphic design and visual culture. [1] 
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Certainly, digitalization offers really unlimited possibilities for combination and manipulation. 
Irregular outlines, ragged edges, accidental draw up shapes, distortions of any kind, can be 
easily obtained; any kind of typeface can be combined with any kind of images. To some 
extent the spectrum of new technical means merely enhances traditional capabilities of 
graphic design, leading to graphics expressions that are quite similar to the products based 
on old techniques, especially when the designs are destined to print-out. Yet, from a 
theoretical point of view, the most interesting issue arises when the products generated using 
new techniques are not like the former ones, but when the objects look different from the old 
ones, because these objects are determined by the new production techniques. Not new 
techniques leading to old products, but new techniques fostering new products,  that is the 
point of theoretical interest for aesthetic considerations. 
 
2. THE BASIC VARIANTS ACCORDING TO THE MEDIUM 
 
The practice of graphic design has undergone a deep transformation in digital media 
production. Software for manipulating image, like Photoshop, and new devices such as 
drawing tablets and pens, like Wacom, open many possibilities for creating designs similar to 
the formerly ones. Such designs can be completely traditional or can follow the impulses 
generated by the avant-garde artists. Nevertheless, the same means can be applied in totally 
new ways, and to be sure, for attaining products of new kinds. 
 
Websites, videos or short films, music clips, cinematographic animation, and visual digital 
games, should be subsumed under a broadened concept of graphic design corresponding to 
core phenomena of the contemporary visual culture, namely digital imaging. In some sense 
2D graphics and visual digital games are antipodes, however, in talking of such games a 
main reference are their “graphics,” for the quality of such games depends to a great extent 
upon the quality of their graphics. In fact, animation, or more precisely, animated graphics 
become a main factor in websites, music clips, films, and digital games. In the case of 
websites designers have to a great extent abandoned the inherited modern design 
proposals. [2] A main point pertaining electronic and especially digital media is just the 
electronic screen as luminescent surface substituting for traditional, merely reflective 
surfaces. On a screen the images are of a completely new nature because they are 
luminescent. In seeing, say a Canaletto on the screen the picture looks completely different 
from the real painting: Each hue is much more brilliant than the corresponding pigments on 
the canvas, because the pigments are not luminescent but merely reflective. 
 

 
 

Figure 1. Hue in the HSB/HSL encodings of RGB 

Even if the graphic design is completely traditional, the designer has to take the difference 
pertaining luminescence and reflectance into account. A printout of the electronic image will 
have a very different aspect as the image on the monitor. In other words, graphic designers 
working with digital means have questioned the opacity of the printed page, the poster and 
similar means. On the other hand, the translucent image has degrees of “transparency.” By 
degree zero the image occludes any other image behind it, but by increasing transparency 
the image fades accordingly. This is an effect difficult to obtain by non-digital means – its 
antecedents are analogical cinematographic fading and superposition. Layers of different 
transparency are easily combined or composed producing astonishing images. But the most 
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noticeable effect is just changing transparency over time. This is a very fundamental 
transformation of the image, and can be combined with movement, yielding a very common 
procedure in website design. 
 
Of course, image edition software, say Photoshop, offers much more possibilities of 
manipulation than mere layers and transparencies, and such possibilities are widely used for 
generating very complex still images. Such complex images can be evident digital “collages” 
or, on the contrary, they can generate astonishing illusion based on the realism of the 
composed image. In both cases real photographic material can be combined with pure 
animation – images created from scratch. 
 

 

Figure  2. Living Surfaces, conference poster, 1992. Poster announcing the first American conference 
on communications design for new media, organized by the American Center for Design 

The manipulation aiming at still images, even for the WEB, is something completely different 
from images in movement or some kind of transformation in widest sense [3] – think of the 
screen savers. The most modern websites incorporate some kind of movement or 
transformation – displacement of elements, changes in their transparency, morphing, [4] and 
loops. [5] The antecedents of such techniques can be found, of course, in analogical cinema 
and TV. The issue here is a) image manipulation and b) some kind of movement or 
transformation. 
 
From advertising in cinema, TV and websites, one goes directly to animation in the widest 
sense. Animation is basically image creation from scratch, manipulation of photographic 
image, and some kind of movement or transformation. Image manipulation is attained by 
means of image edition software, like Photoshop, to such manipulations can be applied 
movement and variegated transformations in time using software for dynamic graphics, like 
After Effects, as well as specialized morphing-software. [6] All that can be used in 
combination with pure animations software, like Cinema 4D. The products of software like 
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Photoshop, After Effects, and Cinema 4D, are the most basic kinds of contemporary, 
digital graphic design. They can be incorporated into whatever image on screens one finds 
today, from websites to digital games. 
 
The next technological steps for image creation are the techniques – industrial software – for 
motion-capture, like Arena, [7] and moving-image editing software like Final Cut, as well as 
the image-software developed by the digital games industry. Just this high end of image 
creation tends, basically, to the opposite of that what Calabresse defines as de core of 
postmodern visual culture. 
 
3. UNSTABILITY VERSUS STABILITY AS TO THE FORM 
 
Calabresse uses a whole spectrum of related names: Saturation, versatility, redundancy, 
chaos, hazard, playfulness, fragmentation, and the like. It may be that one of the most 
general and salient characteristic summing up such adjectives or at least that what their 
conjunction summons up, is instability. Instability should be, thus, the core of the visual 
effects that disturb the beginning of the century XXI. To be sure, typographic [8] and iconic 
elements in movement, in merging and transformation, generating surprise and even 
disorientation, proliferate in the multimedia environment and posses continually expanding 
possibilities. Yet, metamorphosis and composition of forms make out only one main trend in 
new graphic design. Another one is the realism of illusion. This trend does not necessarily 
depend on the screen but mainly on image manipulation and creation. The goal here is not to 
surprise through the transformation of the image but through its realism. It may be even a 
realism concerning sheer impossible images. Impossible images either by its content or by 
the point of view they presuppose. This kind of images comes mainly from digital cinema but 
can be very well applied in graphic design. Because of their origins in animation films like the 
series Luxo (Pixar, around 1980), we will speak of “shots.” The novelty due to digital 
animation lies in generating impossible shots showing impossible contents, say a flying 
trajectory from the outside of a dinosaur through its mouth and digestive organs until 
reaching the outside through the rear of the beast. Once one has such shots, single still 
images – frames constituting the shot – can be isolated and taken by their own, and they do 
not lose any realism, even if by far they are not as spectacular as the shots themselves. 
  
This second trend is important in this context, for it is in a very definite sense quite different 
from the postmodern aesthetics addressed by Calabrese. This trend is linked neither to 
instability, nor to fragments, nor to bizarrely changing forms, but to the stability of realistic 
objects or situations. The technical means for attaining such quasi-photographic illusions are 
combinations of software described above (Photoshop, After Effect, Arena, Cinema 4D, 
Final Cut, among others). At the most basic level, say, Photoshop make for impossible but 
realistic still images, and After Effects makes for their movement or transformation without 
any instability or unpredictable fragmentation. [9] Everything happens here in the frame of 
predictable, that is, “stable” transformations. Such lawful transformations of moving images 
are regularly incorporated in web designs and video clips, and of course, in cinema and in 
digital games. 
 
Thus, new digital technologies conjoint two elements in graphic design: Instability of 
changing forms and on the other hand stability of perfectly illusionary forms. Both unstable 
and stable forms make together for surprise and novelty. Designs tend in variable ratios to 
instability or contrarily to stable illusions. A common characteristic to both kinds of designs 
lies in their increasing varieties and possibilities. Against Calabrese we could say that the 
aesthetics fostered by such graphics designs is not characterized solely by uncertainty, 
fragmentation, and instability. That is only an aesthetic tread. The other one is characterized 
by the stability and predictability – “lawfulness” – of the illusionary images. Yet, common to 
both kinds of designs is their spectacular character. So the meaning of contemporary design 
presents both a nature of clarity and on the other hand ambiguity. “Subversion” and 
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disintegration of form, and on the other hand attainment of the illusion of reality through 
lawful even if frequently impossible forms, those are the trends in contemporary graphic 
design and creation already at its basic level in websites. 
 
4. POSTMODERN AESTHETICS 

 
Following the lead of Calabrese’s considerations about postmodern aesthetics, only the trend 
of graphic design exploiting the instability in the creation of forms should be considered as 
postmodern. The question arises, thus, what does the trend toward lawful visual illusions in 
the landscape of design based on new, digital media mean? Here we have two possible 
actions. The first one is to say that the stable digital illusion is not postmodern at all but rather 
a relapse into the traditional, modern design with its stable forms. Notice that to embrace this 
possibility means to exclude the bulk of contemporary cinema and of digital games from 
postmodern aesthetics – obviously this would be problematic for the concept of 
Postmodernism itself. The second possibility is to rethink and redefine the notion of 
postmodern aesthetics. We propose to explore the second possibility and with this aim we 
resort to very specific notions Calabrese’s in his The Neo-baroque Era. 
 
Calabrese refers to the “poetic of the production of details” [10] and to the “autonomization of 
the detail” [11]. Calabrese himself expands such notions beyond the purely visual to the 
narrative sphere: “(!) the detail tends (!) to its autonomization: the whole ‘plot’ develops by 
means of tiny details.” [12] We can follow here Calabrese’s lead and examine his idea in the 
case of cinematographic illusion. The most influential films in today’s visual culture are the 
spectacular ones, for instance, the series Matrix (1999 – 2003), Avatar (2009), Tintín (2011). 
Consider the famous truck crash sequence in Matrix Reloaded (2003). [13] Two years were 
invested in creating this sequence from scratch, and it has a plenty of detail, producing an 
impressive realistic illusion. On the other hand, the sequence itself is no more than, using 
Calabrese’s words, a “tiny detail” in the plot. The plot does not gain or lose anything in 
showing or omitting this sequence, and it could be substituted by many other possible 
sequences, that is, it is a completely autonomous detail, and yet, decisive for the whole 
aesthetic effect of the film on its audience. In fact the film is a “juxtaposition” [14] of such 
highly realistic “details” – shots – forming the whole plot. It seems thus, possible to say that 
the postmodern aesthetic in Matrix Reloaded lies in the accumulation of dynamic graphics, 
each one of which acquires a quasi autonomous status in the film through the richness of 
their detail. True, each one is part of a “story,” but by force of their spectacularity these 
illusions become autonomous aesthetic magnitudes, that is, they are worthwhile to be 
contemplated for themselves, independently of the rest of the film. [15] 
 
The independence of the graphic detail as to the plot in the most salient contemporary films 
and digital games can be addressed as completely postmodern if we redefine “postmodern” 
not in terms of instability but in terms of de-dramatization. De-dramatization means here the 
rupture or at least the weakening of the linearity of modern narrative. Such linearity is 
characterized just by the causality of dramatic logic: A character acts through the logic of 
some inner conflict, which is the cause for each of his actions. According to the traditional 
narrative – remember theatrical drama –, each action or scene is only justified in terms of the 
dramatic logic; what is outside of this logic, is misplaced in the plot, and should be omitted. 
Nevertheless, in the most salient contemporary film production most of the sequences have 
an independent status as to the plot in the sense that they are worthwhile to be observed 
with total independence of the plot – Avatar, Tintin. Visual digital games reproduce this 
situation in even a higher degree. 
 
5. CONCLUSION 

 
If we define postmodern in general as loss of linearity through de-dramatization, then both 
the instability addressed by Calabrese and the stability of the spectacular illusion are 
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postmodern. Both stability and instability, as characteristics of contemporary, mostly digital, 
graphic design, are postmodern. Furthermore, spectacular films and visual digital games, as 
accumulation of details are not proleptic, that is, it is impossible to predict, “what follows.” In 
other words “narratives” guided by the autonomy of spectacular details are also unstable. 
Stable, lawful forms, build thus the core of instable “narratives.” The cutting-edge products of 
the visual culture of today generate instable narratives through the stability of the visual form. 
Postmodern instability amounts, thus, to a wholesale de-dramatization or de-narrativization. 
[16] The semiotics of new media products has to be considered from the point of view of a 
global de-narrativization. [17] Postmodern instability of image runs parallel to instability of 
narrative. In the sphere of images the de-dramatization amounts to instability of the referent, 
in the sphere of the discourse the de-dramatization amounts to instability of the narrative. 
Instability shows to be a formal term for postmodern aesthetics; de-dramatization is a term 
for the content of postmodern aesthetic objects. 
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[4] Morphing is a widely used technique for image transformation, be mans of which whatever image 
can be transformed smoothly into any other image. One of the earliest examples of such a procedure 
is the transformation suffered by Michael Jackson at the end of his famous video clip Black and White: 
http://www.youtube.com/watch?v=F2AitTPI5U0 
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typefaces or fonts are nothing but forms, they can suffer the same manipulations or transformations – 
including grades of transparency – like any other form. 
[9] A very well known case in point are the ads concerning beverages like whisky or Coca-Cola: 
Completely astonishing images of flowing liquids splashing against glasses and ice cubes are 
presented to us. In these cases there is nothing really uncertain, there is only the surprise caused by 
the spectacle of something that we have never seen before but which looks exactly as we have 
expected it should look like. Of course, some frames of this “shots” can be isolated and presented as 
still images in the guise of traditional graphic design. 
[10] Calabrese, O. (1999). La Era Neobarroca. Madrid: Cátedra. P. 98 
[11] __________   (1999). La Era Neobarroca. Madrid: Cátedra. P. 100 
[12] __________   (1999). La Era Neobarroca. Madrid: Cátedra. P. 99 
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[14] __________ (1999). La Era Neobarroca. Madrid: Cátedra. P. 101 
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[16] There is of course many films constructed through non-linear “stories”, they are at any rate 
ambiguous, unstable narratives. But we do refer in the text to completely lineal narrative but 
spectacular films. These films are the ones in which the richness of the image converts the sequences 
into autonomous “details.” In this case the narratives are not ambiguous but they are unstable 
because the details amount to easily interchangeable incidents. 
[17] In the case of cinema that what Calabrese calls “detail” can be thought of as Bazin’s “incident” 
(Bazin, A. (2005) What is Cinema? Vol. 1. California: University of California Press. P. 89), and to be 
sure, the incident having “priority (!) over plot” (Bazin, A. (2005), p. 89): parts of the plot having a 
high-degree of autonomy as to the plot itself. Bazin distinguishes narratives constituted by incidents 
from narratives based on the causality of dramatic logic, and he calls the narratives relying on 
incidents “then”-narratives and the narratives based on dramatic logic “therefore”-narratives (Bazin, A. 
(2005), pp. 58-59). So we can say that plots based on details are “then”-narratives and that such 
narratives are unstable ones. Bazin is quite clear concerning the non-dramatic character of the 
narratives based on incidents (cfr. Bazin, A. (2005), pp. 58-60). About both types of narratives see: 
Carrillo Canán, A. J. L. (2011), “El sesgo tecnológico de la narratología cinematográfica’” (p. 111-130), 
en: L. Zavala (coord.), Reflexiones teóricas sobre cine contemporáneo. México: Gobierno del 
Estado de México.  
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ABSTRACT 
Photograph, enter a new process in the transformation of traditional media  into digital media. Thereby 
photograph is the most important transporter of the visual culture in the internet environment. The 
photograph whose area of usage continues to expand from science to industry, from communication 
to education become widespread more quickly by the development of technology. In media, the usage 
of photo offer alternative options to reporters that they can transfer meanings which they are not able 
to fit in the written texts. The photo’s characteristic of recording events carry a meaning of the power it 
has got. This power, with the high-speed the photo transfer gets in the digital environment increases 
its importance. In this study, news photos which are used in internet course as a means of 
communication and expresssion will be analyzed by the method of semiotics. By comparing the 
photograph analysis to be made with the photo datas used in printed media, the present stage in the 
environment of newspaper and internet will be discussed. 
 
Keywords: Visual Culture, New Media, News Photo, Photo Analysis. 
 
1. G!R!#  
 
Geleneksel yazılı basında haberlerin olu!turulması metin ve foto"rafın birlikte kullanımı ile 
kabul görürken, günümüzde haberlerin sunumunda foto"rafın öncelik kazandı"ı 
görülmektedir. Yazılı basında foto"rafın yazıdan sonra ya da yazının bir parçası olarak 
kullanılması gelene"i yeni medya olu!umu ile de"i!mektedir. Bu de"i!im ile foto"raf belirgin 
bir biçimde haber metinlerinden daha öncelikli bir konuma yükselmektedir. Aynı zamanda 
internet ortamında sayfalardaki yer sorununun göreceli olarak ortadan kalkmı! olması 
haberlerde kullanılan görsel unsurların sayısının da artmasına neden olmaktadır. Böylece 
yeni medyanın geli!mesiyle, görsel unsurların egemenli"inde foto"rafın yazıya baskın oldu"u 
yeni bir dönü!üm süreci ba!lar. Bu çalı!ma, internet gazetecili"inde foto"rafın yazının önüne 
geçmeye ba!ladı"ı bu dönü!üme dikkat çekmek ve gazete inceleme örnekleriyle bu 
dönü!ümü ortaya koymak amacındadır.  
 
Giderek hızlanan bu dönü!ümde gerçekli"in haber görünümünde sunulu!u ve nesneleri 
algılama önem kazanır. Gerçekli"in önemli bir bölümünü olu!turdu"u varsayılan nesneler, 
“algılanan” (percipienda) olarak nitelenmektedir. Bu, nesnenin algılanabilecek özelliklerinin 
varlı"ı anlamına gelir. “Algı” (percepta) ise, nesneler hakkında bireyin duyu organları 
tarafından edinilen verilerdir (sense-data) (Derman,1991:34). Barthes’e göre (2009,196) 
nesne, insanın dünyayı etkilemesine, dünyayı de"i!tirmesine, dünyada etkin bir biçimde var 
olmasına yarar; nesne, eylem ile insan arasında bir tür aracıdır. Dolayısıyla foto"raf 
aracılı"ıyla gerçe"in farklı algılanı!larına olanak tanınır. Susan Sontag’ın “Foto"raf 
kaçınılmaz olarak gerçekli"e belli bir !ekilde tepeden bakmayı gerektirir.”  (Sontag,2008: 
100), görü!ü saklı kalsa da foto"raf medyanın kendi gerçekli"ini yaratma unsurlarından biri 
olmaya devam eder. 
 
Günümüz dünyasında imgelerle ifade edilen yeni bir anlayı!ın egemen oldu"u, görsel 
kültürün yazılı kültüre tercih edildi"i yeni bir anlayı! dikkat çekmektedir. Bu anlayı! ileti!imin 
di"er dallarında oldu"u gibi yazılı basında ve onun yeni uzantısı olan internet gazetecili"inde 
de farklılıklara yol açmaktadır. Dolayısıyla medyanın en önemli görsel unsurlarından biri olan 
foto"rafı anlamak ve çözümlemek gerçe"e ula!mada eskisinden çok daha fazla önem 
kazanmaktadır.  
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Foto!raf kullanımında yararlanılan görsel söylemin çözümlenmesinde en geçerli 
yöntemlerden biri Görsel Göstergebilim Yöntemi olarak kabul edilmektedir ("nceo!lu&Çomak, 
2009:289). Bu nedenle çalı#mada Groupe µ’nün görsel söylem çözümleme yöntemi 
uygulanmı#tır. Groupe µ (Grup mü olarak okunur), biçimsel kalmakla ele#tirilmi# olsa da 
göstergebilimi bili#sel, estetik, toplumsal ve ileti#imsel kaygılarla ele almı#tır. Groupe µ, 
imgenin ba#lı ba#ına bir dil olup olmadı!ı sorusuna yanıt arar. "konik ve plastik göstergenin 
iki ayrı gösterge sınıfı olarak ele alınmasını, her birinin de ayrı biçim ve içerik düzlemleri 
olması gerekti!ini savunur. Böylece göstergenin keyfili!i ve nedenlili!i olgularını yeniden ele 
alır (Groupe µ, Traité du signe visuel, 1992, 9, akt. "nceo!lu ve Çomak, 2009:293). 
 
Plastik Gösterge: "mgelerin plastik ö!eleri, renkleri, biçimleri, kompozisyon ve doku yalnızca 
ikonik göstergelerin anlatımı de!il, ba#lı ba#ına birer gösterge olarak incelenir. Büyük plastik 
gösterge ailelerinin i#levleri tanımlanır. Bu aileler renkler, biçimler ve dokulardır. Plastik bir 
söylem biçimler açısından, renkler açısından, dokular ve sonra da bunların olu#turdu!u 
bütünler açısından incelenebilir. Ayrıca bu verilerin birlikte var oldu!unu, bir dizge tarafından 
ortaya konuldu!unu da belirtmek gerekir. 
 
Renk: Groupe µ, renklerin sıcak/so!uk ve kontrastlar olarak bölümlenebilece!ini belirtir 
(1992:239). Bu kar#ıtlıklar anlam yaratmakta kullanılır. Plastik gösterge olarak renk ö!esi #u 
kurallara ba!lıdır: Her renk, anlatımın bir birimi olarak ı#ık, egemenlik ölçütlerine göre 
belirlenir. Her renk içeri!in bir birimi olarak bir ya da birçok anlambilimsel eksende yer alır. 
Her renk, görsel iletide yer alan öteki renklerle bir ba!ıntı olu#turur. Bu ba!ıntılardan bazıları 
gerilim bazısı da denge izlenimi verir. Renkler plastik göstergenin öteki bile#enleri biçim ve 
dokuyla, aynı zamanda ikonik göstergeyle kar#ı kar#ıyadırlar. Bu da kimi içeriklerin öne 
çıkmasına, kimilerinin geriye atılmasına neden olur. 
Doku: Doku da renk gibi bir yüzey niteli!idir, ö!elerinin do!ası, boyutu ve yinelenmesiyle 
belirlenir. Genellikle imgelerin iki boyutlu oldu!u dü#ünülür. Ancak dokuya ba!lı olarak çok az 
da olsa bir derinlikten söz edilebilir. Doku, üç boyutluluk, dokunsallık ve dı#avurum izlenimi 
verebilir. Bir ya!lıboya tablo ile dergi foto!rafı arasında dokusal olarak önemli fark vardır. 
"mgelerde yalnızca doku farklılı!ıyla bir ayrıma gidilme olasılı!ı vardır (1992:70). 
Biçim: Çizgi, alan, sınır, yüzey, çevre çizgisi (kontur), biçim ve fon gibi toplulu!un “görsel 
dürtüler” diye tanımladı!ı ö!eler algılamayı yönlendirir (1992:62). Bu ö!eler görsel sistemin 
algı niteliklerine ba!lı olarak ortaya çıkar, bir bakıma görsel dilbilgisinin ö!eleridir ve dilsel 
dizgedeki tümceler, sözcükler gibi kimi yapıların yerine geçerler. Sınır, alanı ikiye bölen bir 
çizgidir, alanların biri ya da öteki için daha üstün bir konum öngörmez.  
"konik Gösterge: "konik göstergeler evrende bulunan nesnelerin imge düzleminde 
dönü#türülmü# ya da yeniden olu#turulmu# biçimidir. Groupe µ’ye göre, bir betinin ikonik 
olarak de!erlendirilmesinin nedeni, türünün tek örne!i olmamasıdır. Böylece kendi dı#ındaki 
bir dü#ünceye göndermede bulunur. Alan belirginli!i ve derinli!i, ikonik göstergenin 
algılanmasında belirleyicidir. "mgenin tüm düzlemi eski ve klasik resimde, foto!rafta oldu!u 
gibi aynı belirginlikte verilmi#se, göz bu belirginli!i yalnızca yerel olarak algılar; gerisi daha 
silik kalır. Bu imge türünde tüm noktalar sabit bir görüntü sunar. Alan derinli!i objektif 
seçimiyle azaltılabilir. Optik dönü#ümler imgenin fiziksel niteliklerini etkiledi!inden, ikonik 
göstegenin algılanmasını de!i#tirebilir. Foto!rafçılar bunu bilir ve ı#ı!ı, yo!unlu!u ve uzamda 
yönelimleriyle incelerler. Görsel söylemi çözümleyebilmek için ikonik göstergelerin içerik 
düzlemindeki anlamlarını ve yananlamlarını ortaya çıkarmak gerekir. 
 
2. FOTO!RAFIN OKUMA B"Ç"MLER" 
 
Gazetelerde yer alan haber metinleri gibi foto!raflar da mesaj niteli!i ta#ır. Kaynak mesajın 
kodlandı!ı basın organıdır, hedef ise okuyucudur. Basında yer alan bir foto!raf sayısız 
etmenler tarafından etkilenir, anlamı bu etmenlerce belirlenir. Foto!rafın çekilmesi, seçilmesi 
a#amasında ba#layan anlam olu#turma, hangi sayfada yer alaca!ı, alt yazısı, metin ve 
man#et ile belirlenir. Foto!raf okunurken bütün bu etmenler göz önünde tutulmalıdır. Basın 
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foto!rafına ikincil anlamlar yüklenmesi i"inde yukarıda bahsedilen etmenler devreye girer. 
Bunun dı"ında poz verdirme ile foto!rafa farklı anlamlar yüklenir. Örne!in bir politikacı 
oldu!undan daha güven veren bir havaya kavu"turulabilir (Terzi,2006:37). Ayrıca de!i"ik ı"ık 
kullanımı ve çekim sonrası bilgisayar programları ile farklı etkiler yaratılabilir. Görüntü 
göstergebilimi, bir gazete foto!rafının, tanıtım amaçlı bir resmin, bir görüntünün okunmasını 
yönlendiren uzla"ımları ortaya çıkarmayı hedefleyen bir bilim dalıdır (Gezgin,1994: 49). 
 
Estetizmde ise foto!raf kompozisyon olarak i"lenmi"tir. Bir de sözdizimi denen bir olgu 
vardır. Bu da foto!rafların bir öykü olu"turacak "ekilde yan yana getirilmesidir. Metin, basın 
görüntüsünün yan anlamlandırılmasında en önemli etkendir. Metin ya da altyazı yan 
anlamlara i"aret eder. Ayrıca çekim açısı, makinenin bulundu!u nokta, çerçeveleme, editörce 
2.kez çerçeveleme foto!rafın anlamını etkiler. 
 
Foto!raflar zaman zaman tarihsel/kültürel perspektifte yer alan ya da almı" görüntülere 
göndermede bulunabilir. Foto!rafı izleyenin içinde bulundu!u kültürel ortam da foto!rafın 
anlamının çözümlenmesinde önem ta"ır. Kimi zaman bazı foto!raflar simge olabilir. #lk 
kullanıldıkları andaki anlamlarını yitirerek belli bir dünya görü"ünün, kültürün veya bilginin 
aktarıcısı olabilirler (Terzi,2006:41). Renklerin kontrastı ile di!er görsel unsurlarda oldu!u gibi 
foto!raflar da farklı anlamlar kazanır (Ketenci ve Bilgili,2006:110). Ba"lıca kontrastlar, açıklık-
koyuluk, sıcak-so!uk, doygunluk, kom"uluk, tamamlayıcı ve alan geni"li!i kontrastlarından 
söz edilir. Sıcak-so!uk kontrastı, alev renkleri olan sarı, turuncu ve kırmızı ile; so!uk etkisi 
veren mavi renklerle sa!lanır. Renkleri dengeye dayalı kullanmak amacıyla Gothe, renklere 
dikkat çekme özelliklerine göre a!ırlık de!eri tespit ederek bazı rakamlar vermi", ressamlar 
bunu geli"tirmi"tir. Sarı 3, Turuncu 4, Kırmızı 6, Mor 9, Mavi 8, Ye"il 6. Örnek olarak denge 
için mor/sarı oranı=3/1 olur. Foto!rafları çözümlerken belli kar"ıtlıklardan ve yan anlamlardan 
yola çıkılır. Örne!in askerlere çiçek veren çocuklar veya bir tüfe!in namlusuna takılmı" çiçek 
gibi. Bir foto!rafı okurken onun gerçe!i ne denli yansıttı!ı, düz ve yan anlamları, tarihsel, 
kültürel da!arcıktaki yeri, herhangi bir dü"ünceyi simgeleyip simgelemedi!i gibi etmenlere 
dikkat etmek gerekir. Foto!raf bir ileti"im aracı olmanın yanı sıra kültürel ve toplumsal i"leve 
de sahiptir. Her görüntünün bir anlamı vardır ve bir bilgiyi bir iletiyi ta"ır, aktarır veya 
bünyesinde bulundurur. Renkler de kullanılan topluma göre anlam kazanır. Siyah renk yas 
rengi iken Japonlarda onun yerine beyaz geçer. Beyaz bizim içinse saflık, temizliktir. Foto!raf 
makinesinin nesneyi ya da olayı gördü!ü nokta, bakı" açısı gibi etmenler farklı mesajlar 
içerir. Görüntüyü olu"turan dilsel ve simgesel ö!elerin iyi tanınması, bir foto!rafın 
çözümlenmesinde ku"kusuz yararlar sa!layacaktır. 
 
Basılı gazetelerde haber sayısı konusunda yapılan bir çalı"manın sonuçları ile bu çalı"manın 
internet gazeteleri sayfalarındaki bulgular kar"ıla"tırıldı!ında haber ve foto!raf sayıları 
kapsamında a"a!ıdaki sonuçlara ula"ılır. Gazeteler arasında en çok haber Star’da (120) yer 
almakta, onu 100’ün üzerinde haber sayılarıyla Hürriyet (105), Cumhuriyet (103) ve Ak"am 
(100) izlemektedir. 
 
Basılı Gazetelerde Kullanılan Foto!raf Sayısı: En çok foto!raf kullanan ilk be" gazete, 
Star (136), Hürriyet (130), Takvim (119), Vatan (103), Posta (102). Spor hariç en çok renkli 
foto!raf Hürriyet gazetesinde yer almaktadır. (105) (%98). 
Star Gazetesi: Gazetede, (54-71) 61’i (%45) spor konulu olmak üzere, toplam (107-169) 136 
foto!raf yayımlanmaktadır. Spor dı"ındaki (50-98) 75 (%55) foto!rafın (37-65) 52’si (%69) 
renkli, (13-33) 23’ü (%31) siyah-beyazdır. 
Hürriyet Gazetesi: Gazetede, (19-26) 23’ü (%18) spor konulu olmak üzere toplam (123-133) 
130 foto!raf yayımlanmaktadır. Spor dı"ındaki (99-114) 107 (%82) foto!rafın (99-110) 105’i 
(%98) renkli, (1-5) 2’si (%2) siyah-beyazdır. 
Takvim Gazetesi: Gazetede, (44-61), 51’i (%43) spor konulu olmak üzere, toplam (97-159) 
119 foto!raf yayımlanmaktadır. Spor dı"ındaki (40-88) 68 (%57) foto!rafın (27-55) 52’si 
(%76) renkli, (3-23) 16’sı (%24) siyah-beyazdır. 
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Vatan Gazetesi: Gazetede, (24-31) 27’si (%26) spor konulu olmak üzere toplam 103 (97-
108) foto!raf yayımlanmaktadır. Spor dı"ındaki (73-80) 76 (%74) foto!rafın (55-61) 58’i 
(%76) renkli, (16-21) 18’i (%24) siyah-beyazdır.  
Posta Gazetesi: Gazetede  (12-19) 15’i (%15) spor konulu olmak üzere toplam (92-111) 102 
foto!raf yayımlanmaktadır. Spor dı"ındaki (81-93) 87 (%85) foto!rafın (49-63) 52’si (%60) 
renkli, (21-41) 35’i (%40) siyah-beyazdır. Di!er gazetelerdeki foto!raf kullanımlarına örnek 
olarak; 
Cumhuriyet Gazetesi’nde, (7-9) 8’i (%13) spor konulu olmak üzere toplam (57-62) 61 
foto!raf yayımlanmaktadır. Spor dı"ındaki (50-54) 53 (%87) foto!rafın (3-6) 5’i (%9) renkli, 
(44-50) 48’i (%91) siyah-beyazdır. 
Zaman Gazetesi’nde,  (20-22) 20’si (%34) spor konulu olmak üzere toplam (57-60) 58 
foto!raf yayımlanmaktadır. Spor dı"ındaki (35-38) 38 (%66) foto!rafın (9-11) 10’u (%26) 
renkli, (26-29) 28’si (%74) siyah-beyazdır.  
 

 
 

Grafik 1. Basılı Gazetelerde Foto!raf Kullanımı 
 
Görüntü çözümlemesi ve ele!tirisine örnek: “Gazetelerin internet ana sayfaları” 
 
Star Gazetesi: Star gazetesinin ana sayfası, üçlü bir haber anonsları bölümü ve gündemi 
belirleyen haber listeleriyle ba"lar. Günlük haber listesi, tıklama ile de!i"en yedi adet 
foto!raflı haberden olu"ur. Dikey olarak yerle"tirilen haber listesinin ba"lıklarının açılı" 
sayfasının tam ortasına yerle"tirilmesi nedeniyle foto!rafı yardımcı ö!e olarak kullanan, 
yazıyı ön plana çıkaran, kolay okunan bir sayfa görünümündedir. Açılı" sayfası ilk planında 
10 adet foto!raf dahil 17 foto!raf görülmekte, foto!rafların ayrımı çerçeveler yerine bo"luklar 
kullanılarak yapılmaktadır. Logoda ve ana ba"lıklarda mavi rengin kullanılması, okumayı 
rahatlatan beyaz renkli zemin kullanılması ba"lıca görsel unsurlardandır. Sitenin açılı" 
sayfasında hiç reklam foto!rafı ya da anonsu kullanılmaması ayrı"tırıcı di!er özelli!idir. 
Genel olarak sayfada haber içerikli foto!raf kullanıldı!ı, yazı ve görsel unsurların dengeli bir 
biçimde birbirini tamamladı!ı söylenebilir. 
 
Hürriyet Gazetesi: Ana sayfa kırmızı bant üzerinde tasarlanan Hürriyet logosu ile açılıyor, 
altında üç adet foto!raflı haber ba"lı!ı yer alıyor. Günlük haber listesi yatay olarak 
yerle"tirilen 12 foto!raflı, tıklama ile açılan tasarıma sahip. Ba"lıklar haber foto!raflarının 
üzerine gömülerek tasarlandı!ı, yazı ile görselin tam bir ayrımı yapılmadı!ı görülüyor. Açılı" 
sayfasında haber listesinin foto!raflarıyla birlikte toplam 25 adet foto!rafın bulundu!u, 
bunların iki tanesinin reklam foto!rafı oldu!u dikkat çekiyor. Sayfada kırmızı ve beyaz 
renklerin hakim oldu!u bir tasarım kullanılırken, yeterince bo"luk bulunmaması ve fazla 
sayıda görsel unsura yer verilmesi algılamayı güçle"tiriyor. Ayrıca sayfanın sa! bölümüne 
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dikey olarak yerle!tirilen, içeri"i de"i!en, hareketli reklam görselleri okuyucunun en fazla 
dikkatini çeken, haberlerin önüne geçen unsurlar. 
 

 
!ekil 1 Hürriyet Gazetesi #nternet Ana Sayfası 

 
Takvim Gazetesi: #nternet ana sayfası di"erlerinden farklı olarak logo ile birle!en bir reklam 
görüntüsüyle açılıyor. Logonun altında üç adet haber ba!lı"ı ve foto"raflı haber listelerinden 
olu!an bölüm yer alıyor. Sayfanın dikkat çeken özelli"i iki farklı haber listesinin bulunması. 
Birincisi 12 foto"raflı unsurdan olu!an ana haber listesi, di"eri yedi foto"raflı haber listesi. 
Böylece sayfa toplamında 28 foto"raf görülürken, bunlardan iki tanesinin reklam foto"rafı 
oldu"u görülüyor. Haber listeleri üzerine tıklanmadan otomatik olarak de"i!en özellik ta!ıyor. 
Beyaz zemin üzerine mavi rengin a"ırlıklı olarak kullanıldı"ı sayfanın foto"rafları 
çerçevelendirilerek ayrılan bir tasarıma sahip. Bir gazete sayfası olarak önemli yazı ve 
foto"rafların öne çıkarıldı"ı bir sayfa olmak yerine dört adet görsel unsurun sürekli de"i!erek 
hareket etmesiyle okunması, algılanması ve anla!ılması çok zor, karma!ık, okuyucuyu yoran 
bir sayfa özelli"i ta!ıdı"ı söylenebilir. 
 
Vatan Gazetesi: Gazetenin internet ana sayfası gündemi olu!turan 12 adet haber listesiyle 
açılmaktadır. Bu liste “tüm man!etler” ba!lı"ı ile biterken bu bölüm tıklandı"ında bütün 
haberlerin ba!lık ve foto"raf olarak aynı sayfada sıralandı"ı görülmektedir. Yatay olarak 
yerle!tirilen 12 haberden bir tanesinin haberler arasına yerle!tirilen reklam foto"rafı oldu"u 
dikkat çekmektedir. Bu haber listesinin üstünde siyah çerçeve içinde foto"raflı olarak yatay 
üç adet haber kullanılmaktadır. Gazete logo satırı ile aynı hizada bir adet reklam foto"rafı 
vardır; ancak haberlerin önüne geçti"ini söyleyemeyiz. Haber listesi dahil 21 foto"raf ve 
ba!lıkların kullanımı yazının ikinci planda kaldı"ı bazı gazetelerle benzer !ekilde gömme 
olarak tasarlanmı!tır. Sayfanın a!a"ı olarak devam eden di"er haberlerinde foto"rafların öne 
çıktı"ı yazının az ya da sadece ba!lık olarak tercih edildi"i görülmektedir. 
 
Posta Gazetesi: Gazete di"er gazetelerle benzer biçimde 10 adet haber listesiyle internet 
gündemini olu!turmaktadır. Ba!lıklar haber foto"raflarından herhangi bir çerçeveyle 
ayrılmadan üzerine gömülerek verilmektedir. Bu haber listesi arasında reklamların da oldu"u 
dikkat çekicidir, böylece okuyucu haber ile reklamı aynı anda algılamaktadır. Günlük haber 
listesinin üstünde basılı gazetelerde sürman!et olarak adlandırılan uygulamaya benzer 
biçimde üç adet foto"raflı haber kullanılmaktadır. Ancak bunlar gündemin en önemli haberleri 
olarak de"il cinsel içerikli olan ve sansasyon amaçlı olarak yorumlanabilecek, “Grup seksli 
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fuhu!a suçüstü”, “Hiç erkek erke"e birlikte oldunuz mu?” örnekli haberlerdir. Gazetenin 
internet sayfasındaki 24 foto"raf ve di"er haberler basılı gazete örneklerine uygun biçimde 
birbirinden ayrılan ba!lık, siyah çerçeveli foto"raf ve metin sıralamasıyla beyaz fon üzerinde 
verilmektedir. 
 
Zaman Gazetesi: Gazetenin internet sayfasında foto"rafın yazıya göre tercih edildi"i 
görülmektedir. Ana sayfa yatay olarak yerle!tirilen 15 adet günlük haber “Tüm man!etler” 
ba!lı"ı ile foto"raflı olarak açılırken, logonun yanında iki foto"raf bulunmaktadır. Gazete 
böylece man!et kavramını da alı!ılagelen kullanımından farklı olarak yeniden 
yorumlamaktadır. Buradaki 10 foto"raf belli bir önem sırası amaçlanmadan otomatik olarak 
de"i!mektedir. Yatay kullanım olumlu anlamda dinlenme ve huzuru, olumsuz anlamıyla 
ölümü ça"rı!tırdı"ından,  sayfanın a"ırlıklı olarak yatay unsurlardan olu!ması gazete sayfa 
tasarımı için uygun görülmeyebilir. 
 
Ana sayfada a!a"ı do"ru sıralanan! küçük boyutlu foto"raflarla birlikte 30 kadar görsel yer 
almaktadır. Ana sayfanın üç tarafı bazıları hareketli reklam foto"rafları ile çevrilidir. Bu durum 
sayfadaki bütün haberlerin ve foto"rafların bu çerçevede algılanmasını zorunlu kılmaktadır. 
Gündem haberlerinin yanında bulunan sayfanın tek haber listesi de reklam foto"rafı etkisiyle 
güçlükle açılmaktadır. Sayfadaki gündemi olu!turan en önemli haberlerdeki foto"rafların 
kullanımında yazının ikinci planda kaldı"ı, görselli"in öne çıktı"ı görülmektedir. Ba!lıkların 
foto"raflara üzerine gömüldü"ü bu sayfa tasarımında önce foto"raflar algılanmakta; ba!lıklar 
adeta foto"raf altı yazısı gibi kullanılmaktadır. Sayfa tasarımında genel olarak kullanılan 
renkli fonlar ile foto"raflar öne çıkmakta, yazının önüne geçmektedir. Sayfanın beyaz fon 
üzerine kurulan tasarımı hareketli reklam foto"raflarının etkisiyle okuyucunun kolay 
algılamasını engeller niteliktedir. 
 

 
!ekil 2 Zaman Gazetesi #nternet Ana Sayfası 

 
Cumhuriyet Gazetesi: Gazete ana sayfası gündemi olu!turan en önemli haberleri dikey 
olarak sıralanan altı adet foto"raf listesiyle sunmaktadır. Bu foto"raflardan birinci olan 
gündemin man!et haberi olarak sabit durmakta, altında bulunan ba!lık ayrı bir çerçeve ile 
foto"raftan ayrılmaktadır. Basılı gazetenin birinci sayfasındaki man!et haberi ve foto"rafının 
da bununla aynı oldu"u görülmektedir. Tasarımda dikey unsurlar dura"anlı"a, saygınlı"a ve 
güce göndermede bulunur.  
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!ekil 3 Cumhuriyet Gazetesi !nternet Ana Sayfası 

 
Ayrıca bu altı adet foto"rafın algılamayı kolayla#tırıcı beyaz çerçeve ile birbirlerinden ayrıldı"ı 
dikkat çekmektedir. Günlük foto"raflı haber listesinin altında sadece yazıdan olu#an bir haber 
listesi bulunmaktadır. Sayfada yazı ve foto"raf dengesine özen gösterilen bir tasarım 
yapılmı#tır. Sayfa beyaz fon üzerine tasarlanmı#, ba#lıklar ve yazılarda kırmızı, mavi ve 
beyaz renkler kullanılmı#tır. Bu renk kullanımı yine basılı gazetenin renklerine sadık 
kalınarak yapılmı#; okuyucunun basılı gazete alı#kanlıkları dikkate alınmı#tır. Sayfanın 
altındaki di"er haberlerde de basılı gazete tasarımında oldu"u gibi ba#lık, 15 foto"raf ve 
metin ayrımının bo#luklar verilerek yapıldı"ı, foto"rafların tek ba#ına algılanmasına fırsat 
verilmedi"i görülmektedir. 
 
3. SONUÇ 
 
Basılı gazetelerde foto"raf kullanımı ile gazetelerin internet sayfalarında foto"raf kullanımı 
arasında belirgin farklar görülür. Grafik 1’e göre, basılı gazetelerde en çok foto"raf kullanan 
gazete Star (136) olurken, aynı gazete Grafik 2’ye göre internette en az foto"raf kullanan 
ikinci gazete konumundadır. Hürriyet basında çok foto"raf kullanan gazete olma gelene"ine 
uygun olarak bu durumu internet sayfalarında da devam ettirir, en çok foto"raf kullanan 
üçüncü gazete olur.  
 
Basılı gazetelerin foto"raf kullanımı ile internet sayfalarında foto"raf kullanımı 
kar#ıla#tırıldı"ında en büyük farklılık Zaman gazetesinde görülür. Basılan Zaman’da 58 adet 
ile en az foto"raf kullanan gazete olurken, internet gazetesi 30 adet foto"raf kullanımı ile ana 
sayfasında en fazla foto"raf kullanılan gazete olur. Bu aynı zamanda gazete de foto"rafın 
yazıya tercih edildi"inin önemli bir göstergesidir. 
 
Gazetelerin internet sayfalarında genel olarak 15-30 foto"raf kullanılır. Bunların arasında az 
da olsa reklam foto"rafı da bulunur. !nternet sayfalarında foto"rafın öne çıkarıldı"ı, yazının 
arka planda kaldı"ı bir tasarım görülür.  
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Grafik 2 !nternet Ana Sayfalarında Foto"raf Kullanımı 

 
Renk kullanımı açısından beyaz-kırmızı ve kırmızı-mavi kar#ıtlı"ını vurgulayan kullanımlar 
yo"undur. Foto"rafa anlam kazandıran çerçeveleme ve bo#luk kullanımı gazetelerde farklılık 
gösterir. Genel olarak ayrım bo#luklarla yapılır. Yazının öne çıkarılmasını sa"layan tek 
ba#ına kullanım Cumhuriyet gibi bazı gazetelerde azınlıkta kalır. Haberlerin liste olarak 
sunumunda olumsuzluk etkisi vermesine ra"men, yatay liste kullanımı yaygındır. Bu 
listeleme ile foto"raf kullanım özelli"inin Türkiye çıkı#lı gazetelerde yaygın oldu"u, New York 
Times, The Times, Le Monde, Financial Times, The New Yorker, Pravda, China News 
Digest, Inside China Today, Sngtao, Asahi Shimbun, The Japan Times ve Osaka Shimbun 
gibi yabancı gazetelerde tercih edilmedi"i, yabancı gazetelerin daha çok tek foto"raflı 
man#et haber tasarımını tercih ettikleri görülmektedir. Ayrıca renklerin kullanımı logo ve 
ba#lık gibi bazı içeriklerin öne çıkmasına haber metinleri gibi bazı metinlerin de geriye 
atılmasına neden olur. Foto"raf kullanımındaki bir ba#ka ayrıntı ise basılı gazetelerin tersine 
foto"rafı çeken muhabirin imzası bulunmamasıdır.  
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ABSTRACT 

Nowadays the corporations realize the importance of digital and mobile marketing practices as well as 
the traditional marketing practices since they are in an ever increasing competitive environment. In our 
country depending to the high mobile phone usage rate and the opportunities provided by technology 
such as  3G and internet connection, mobile marketing becomes an  important marketing method in 
reaching the corporation’s marketing goals and also  play an active role on brand equity. Within the 
scope of this study “Cornetto”s project “Multiplayer Interactive Wall Projection Mapping Game” that 
obtained the “best in the category“ award in “Mobile Advertising and Marketing Campaign” in one of 
the most prestigious awards of GSM sector “16th Annual GSMA Global Mobile Awards” , will be 
analyzed in terms of its benefits to the brand. 
 
Keywords:  Direct Marketing, Mobile Marketing, Mobile Advertising, Brand, Brand Equity. 
 
1. G"R"# 
 
Kurumlar gerçekle!tirdikleri do"rudan pazarlama etkinliklerinin sonucunda potansiyel 
tüketicilerin söz konusu ürün ya da markaya yönelik olumlu tutumlar geli!tirmesini ve satın 
alma eylemlerinde de satı!ın gerçekle!mesi yönünde tepkiler elde etmeyi amaçlamaktadırlar. 
Kurumlar bu amaçlar do"rultusunda alıcılarına do"rudan ula!mak durumundadırlar. 
Günümüzde ya!anan teknolojik geli!meler aracılı"ıyla artık kurumlar ve markalar mesajlarını 
iletmek için sadece medya ve yüksek bütçeler gerektiren reklam kampanyalarına ba"lanmak 
yerine az maliyetle maksimum etkiye ula!acakları mecraları tercih etmektedirler. Dolayısıyla 
mobil pazarlama etkinlikleri günümüzde kurumların ve markaların mesajlarını hedef 
kitlelerine do"rudan ula!tırmalarına olanak sa"layan bir mecra olarak giderek önem 
kazanmaktadır. 
 
2. KURAMSAL ÇERÇEVE 
 
2.1. Do$rudan Pazarlama ve Mobil Pazarlama Etkile%imi 
 
Do"rudan pazarlama, pazarlama alanında günümüzde hızla geli!im gösteren, teknolojik 
uygulamalarla etkinli"i giderek artan ve kurumlar tarafından yo"un bir biçimde kullanılan 
geni! uygulama alanına sahip bir kavramdır. Do"rudan Pazarlama Birli"i’nin yaptı"ı tanıma 
göre, do"rudan pazarlama, herhangi bir ortamda ölçümlenebilir bir tutumu ya da ticari bir 
faaliyeti etkilemek için, bir ya da birden çok reklam mecrasını kullanan etkile!imli bir 
pazarlama sistemidir (Odaba!ı ve Oyman; 2003:305). Berger ve Robert, do"rudan 
pazarlamayı, herhangi bir bölgeden kolay bir biçimde ölçümlenen ve arzulanan etki 
sa"lamaya, olu!turmaya yönelik olarak bir ya da birden çok reklam aracını kullanan ve 
potansiyel mü!teri ve kurum arasında interaktif biçimde di"er bir deyi!le çift yönlü ileti!im 
sa"layan etkile!imli bir pazarlama sistemi olarak tanımlamı!lardır (Pırnar; 2010:18). 
Tanımlardan da anla!ılaca"ı gibi, do"rudan pazarlama kavramı öncelikle kurum ve tüketici 
arasında kar!ılıklı bir ileti!im temeli üzerine yapılanmaktadır. Bu söz konusu ili!ki pazarlama 
uzmanları tarafından stratejik bir biçimde planlanarak uygulamaya konmaktadır. 
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Keane ve Wang do!rudan pazarlamayı veri tabanı pazarlaması olarak da 
adlandırmaktadırlar. Keane ve Wang’a göre, do!rudan pazarlama, i"letme yöneticilerine 
kurumların talep etti!i nitelikte ve uzun vadeli mü"terilerin bölümlere ayrılıp dilimlenmesine 
ve de!erlerinin hesaplanmasına olanak sa!layan analitik bir araçtır (Pırnar; 2010:18). Klasik 
pazarlama anlayı"ı kurumların hedef kitlelerine iletmek istedikleri mesajlarını tek yönlü ve 
ürün odaklı olarak aktarmalarını, yine klasik pazarlama anlayı"ına göre pazarlama sadece 
reklam anlamına geliyordu, reklamın kitlelere çekici gelmesi gerekmektedir. Ancak reklam 
sınırlı bir ömrü olan kampanyalara dayanmaktadır ve yaratıcılık reklamcılı!ın en önemli 
bile"eni sayılmaktadır (Scott; 2008:31-32). Geleneksel pazarlama yöntemleri, eskisi kadar 
etkinlik sa!layamamaktadır. Çünkü tüketicilerin geleneksel medya formlarına olan güvenleri 
giderek azalma göstermektedir. Teknolojik geli"melerle birlikte günümüzde artık 
enformasyona kolay bir biçimde online ya da mobil olarak eri"ilebilmektedir (Akar; 2010:35). 
 
Hergün tüketicilerin bilinçli ya da bilinçsiz bir "ekilde maruz kaldı!ı reklam iletilerinin niceliksel 
yo!unlu!u da göz önünde bulunduruldu!unda, gerek reklam alanındaki geli"melerin 
incelenmesi gerekse de yeni reklamcılık yakla"ımları,  e!ilimleri ve stratejileri ve olu"um 
süreci üzerinde durmak gerekmektedir(Küçükerdo!an;2009:65). Artık tüketicilerin dikkatini 
ürün ya da markasına çekmek isteyen kurumlar ve pazarlama profesyonelleri büyük bir 
ustalıkla iddialı mesajlar olu"turup bunları internet aracılı!ı ile do!rudan dünyaya 
anlatmaktadırlar (Scott; 2008:51). Di!er bir anlatımla pazarlama uzmanları, potansiyel hedef 
kitlelerine kurum mesajlarını do!rudan ve etkili bir biçimde iletebilmek için alıcıların mobil 
telefonlarına mesajlarını aktarmaktadırlar. Kurumlar daha önceden ula"abileceklerini 
akıllarına bile getirmedikleri mü"teri kitlelerine, kendilerini ürün ve hizmetlerini tanıtmak ve 
mü"terileri ile ili"kilerini sürdürmek ve geli"tirmek için mobil pazarlamayı giderek çok daha 
yaratıcı bir biçimde kullanmaya ba"lamı"lardır. Böylelikle kurumlar ve markalar mobil 
pazarlama etkinlikleri ile tüketicilerin dikkatini çekmekte adeta onların algılarında kurum 
yararına olacak biçimde seçici algı olu"turmaya ve böylece tüketicilerin zihninde 
konumlanmaya çabalamaktadırlar. 
 
Küçükerdo!an’a göre, seçici algı olarak nitelenen tutumlar, reklam ileti"iminde hedef kitlenin 
önemini ve yerini vurgulamaktadır. Seçici algı aracılı!ıyla tüketiciler kendilerine ula"an iletileri 
alılmayıp, içselle"tirdi!i zaman interaktif ileti"im gerçekle"mektedir (Küçükerdo!an;2005:12-
13). Do!rudan pazarlamada tüketici ile do!rudan interaktif bir ileti"ime girmek amacıyla, 
çe"itli ileti"im mecralarından yararlanılmaktadır. Son yıllarda mobil pazarlama yo!un bir 
biçimde kurumların tercih etti!i bir mecra olarak giderek önem kazanmaktadır. Keegan ve 
Green, do!rudan pazarlama kavramının üç önemli özelli!ini vurgulamaktadır. Bu özellikleri 
"u "ekilde sıralamak olanaklıdır (Pırnar; 2010:20): 

• Tüketicilere sunulan hizmet ya da ürünün tüketici beklentilerine göre 
ki"iselle"tirilebilmesi, 

• Tüketicilerin de!erleri açısından kurumlar tarafından sıralanabilmesi, 
• Tüketiciler ile dü"ük maliyetli ve etkin olarak etkile"imli ileti"im sa!lanabilmesi, 
• Mü"terilerin özelliklerinin ve benzeri bilgisinin kaydedilerek mü"terilerini 

tanımlayabilmesi. 
 
Geli"tirdi!i Tiffany Kuramı ile dinamik bir pazarlama kavramının temelini olu"turan minimum 
maliyetle maksimum etkiye ula"mayı hedefleyen Michael Levine, internet ve mobil pazarlama 
etkinliklerinin kurumlar için olaylara anında tepki verebilme, günlük geli"meleri kurum 
yararına kullanabilme ve i"lerde ba"arıya ula"ma olana!ı tanıdı!ını vurgulamı"tır (Levine; 
2004, s.20). Levine’a göre, internet ve mobil pazarlama etkinlikleri kurumlara ve markalara 
gerek pazarlama gerek marka bilinirli!i ve sadakati sa!lama konusunda birçok yarar 
sa!lamaktadır. Bu ba!lamda teknolojik alandaki geli"melerin pazarlama alanına kattı!ı 
yenilikleri "u "ekilde sıralayabiliriz (Scott; 2008:48-49); 

• Pazarlama, sadece reklamdan olu"maz; 
• Halkla ili"kiler sadece ana medya izleyicisine yönelik olmanın ötesindedir; 
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• !nsanlar yorum de"il gerçekleri ister; 
• Pazarlama tek yönlü bir müdahale yerine, hedef kitlenin gereksinim duydu"u 

anda içeri"i sunma ile ilgilidir; 
• Pazarlama uzmanları stratejilerini de"i#tirmeli ve pazarlama stratejilerini mobil 

pazarlama alanında hedef kitle ile birebir etkile#im kuracak yönde 
olu#turmalıdır; 

• Kurumlar insanları satın alma süreçlerine mobil içeriklerle çekmelidir; 
• Mobil kampanyalar, bloglar, pod yayınları, basın bültenleri ve di"er online 

içerik çe#itleri, organizasyonların alıcılarla do"rudan do"ruya ve onların de"er 
verece"i bir biçimde ileti#im kurmalarını sa"lar. 

 
Bu nedenle mobil araçlarla gerçekle#tirilen reklam etkinlikleri kurumun bütünle#ik pazarlama 
hedeflerine hizmet eder nitelikte olması gerekmektedir(Çivrili; 1993:41). Bu ba"lamda mobil 
pazarlama etkinliklerini do"rudan pazarlama aracı olarak de"erlendirmek önemlidir. 
Do"rudan pazarlama varolan ve potansiyel tüketicilere ula#mak, ürünleri ve hizmetleri teslim 
etmek için herhangi bir pazarlama aracı kullanmaksızın do"rudan kanalları kullanır. Bu 
kanallar, direk mail, katalog, telemarketing, interaktif tv, kiosklar, web siteleri ve mobil 
araçlardır. Do"rudan pazarlama tüketici hizmetlerinin en hızlı geli#im gösteren alanı 
konumundadır. Günümüzde birçok pazarlama uzmanı do"rudan pazarlamayı tüketicileri ile 
uzun vadeli ili#kiler kurmak için kullanmaktadırlar. Tüketicileri ellerinde tutabilmek amacıyla 
onlara do"um günü kutlama kartları, bilgi materyalleri ve promosyon hediyeler gönderirler 
(Kotler; 2003:628). 
 
Kurumlar ve markalar tarafından uygulanan mobil pazarlama etkinliklerinin kurumun 
amaçlarına uygun ve stratejik biçimde tasarlanmasının ve kurum ya da marka ile tüketici 
arasında do"rudan ili#ki kurulmasının ve ayrıca bu ili#kinin tüketicinin destek ve güvenini 
kazanacak nitelikte olmasının gereklili"i açıktır. Bilindi"i gibi, mobil pazarlama faaliyetleri 
mobil telefonlar aracılı"ıyla gerçekle#tirilmektedir. Dolayısıyla mobil telefon ve mobil 
pazarlama arasında önemli bir ili#ki bulunmaktadır.  Mobil telefonların, pazarlama faaliyetleri 
için önemli olmasının nedenlerini #u #ekilde sıralamak olanaklıdır (Barutçu ve Göl; 2009:25); 

• Mü#terilerin mobil telefonlarını her zaman, her yerde yanında bulundurması, 
• Mobil telefonlardan mü#terilere sürekli ula#abilme olana"ının bulunması, 
• Mobil pazarlama etkinli"inin mü#terilere bire bir ileti#im kurma olana"ı tanıması, 
• Mobil mesajları alan mü#terilerin mesajları saklayabilme ve daha sonra yanıt 

verebilme olana"ı olması, 
• Mobil pazarlama etkinliklerinin kuruma mü#terileri ile sesli ve görüntülü ileti#im kurma 

olana"ı sa"laması, 
 
Kurum ve markalar do"rudan pazarlama etkinlikleri ile hedef kitlelerine do"rudan ula#mayı 
amaçladı"ı ve bunun içinde do"rudan postalama, elektronik posta, ki#isel satı# gibi 
geleneksel araçları kullanarak son yıllarda teknoloji alanında ya#anan geli#imlerle önemi 
giderek artan mobil pazarlama etkinlikleri ile tüketiciye ula#tıkları söylenebilir. 
 
2.2. Türkiye’de Mobil Pazarlama 
 
Mobil !leti#im Sistemleri ve Araçları !#adamları Derne"i (MOB!SAD) verilerine göre 
ülkemizdeki GSM pazarında #u anda üç operatör faaliyet göstermektedir. Bunlar Türkiye’nin 
ilk GSM operatörü Turkcell, Vodafone ve Avea'dır. Türkiye’de GSM temelli mobil ileti#im 
$ubat 1994’te Turkcell’in hizmete girmesiyle ba#lamı#tır. MOB!SAD verilerine göre Turkcell 
30 Eylül 2006 itibari ile 30,8 milyon aboneye sahip sadece Türkiye’nin lider operatörü 
olmakla kalmayıp, Avrupa’nın da ilk üç GSM operatöründen biri olma ba#arısına ula#mı#tır. 
Vodafone, !ngiltere’de kurulan ilk GSM operatörü olarak 1 Ocak 1985 tarihinde !ngiltere’nin 
ilk mobil görü#mesini yapmı#tır. Vodafone Telekomünikasyon A.$. 1994 yılında faaliyete 
geçen Telsim’i, 24 Mayıs 2006 tarihinde Vodafone Grubu bünyesine dahil ederek Türkiye’de 
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hizmet vermeye ba!lamı!tır. TT&T"M "leti!im Hizmetleri A.#., Türk Telekom’un GSM 
Operatörü Aycell’in %51 "! Bankası Grubu ve %49 T"M ortaklı$ı ile kurulan "!-T"M ile 
birle!mesi sonucu, 19 #ubat 2004 tarihinde Avea resmen kurulmu!tur. Avea yakla!ık 7.5 
milyon abone sayısı ile %15 Pazar payına sahip olan Türkiye’de hızla geli!im gösteren mobil 
ileti!im operatörüdür (http://www.mobisad.org/#). Mobil Pazarlama uygulamalarında GSM 
operatörleri sundukları teknolojik imkanlarla önemli bir rol üstlenmektedirler. 

 
2.3. Mobil Pazarlamanın Kurumlara ve Markalara Sundu!u Yararlar 
 
Marka sadakatini sa$lamak ve marka bilinirli$ini artırmak için kurumlar do$rudan pazarlama 
strateji ve yöntemlerini geçmi!te bugüne oranla çok dar bir kapsama sahipti. Örne$in marka 
sadakati olu!turmak için pazarlama görevlileri, bankalarda hesabı olan mü!terilere do$rudan 
posta ile ula!arak depozit sertifikası almalarına ikna etmeye çalı!maktaydı (Pırnar; 2010:56). 
Kurumlar artık hedef kitlelerinin dikkatini çekmek ve varolan mü!terilerinin sadakatini 
sa$lamak amacıyla tüketicilere do$rudan mesajlarını aktarmaktadırlar. Geleneksel kitle 
ileti!im araçlarından televizyon ve radyo reklamları, basın ilanları, açık hava reklamları, 
afi!ler ve bro!ürler önceden kurumlar tarafından SMS veya görüntülü MMS’e oranla daha 
canlı, ilgi çekici, ikna edici ve etkili görülmesine ra$men, son yıllarda mobil telefonların 
kurumlara çift yönlü interaktif bir ileti!im ortamı sa$laması, mobil pazarlamanın, geleneksel 
pazarlama araçlarından önemli oranda farklı bir yapıya sahip oldu$unu göstermektedir 
(Barutçu ve Göl; 2009:26). Geleneksel kitle ileti!im araçları kurumların mesajlarını geni! 
kitlelere aktarma konusunda etkili olmalarına kar!ın tüketiciye do$rudan ula!ma konusunda 
yetersizdirler. Bu nedenle günümüzde do$rudan pazarlama kapsamında olan mobil 
pazarlama kurumlar tarafından yaygın biçimde kullanılmaktadır. 
 
Mobil pazarlama ve mü!teriye yönelik pazarlama, reklam ve satı! tutundurma çabalarının 
herhangi bir !ekli olarak giderek önem kazanmaktadır. Mobil reklamlar aynı zamanda 
mü!terilerle daha etkile!imli ve ba$layıcı ili!kilerin olu!turulması yönünde ili!ki pazarlaması 
çabalarını da hız kazandırmaktadır. Geleneksel pazarlama araçlarına oranla daha dü!ük 
maliyetli olması, mü!teriyi muhafaza etme oranı ve daha geni! kitleye ula!abilme olana$ı 
mobil pazarlama etkinliklerini önemli kılan nedenlerdir ( Çakır ve Çiftçi, 2010:29). Do$rudan 
pazarlama ve mobil pazarlama etkinlikleri mü!teriden do$rudan yanıt alınması her marka ve 
ürün kategorisi için uygun olmayabilir. Bu ba$lamda do$rudan ileti!im için uygun ürün, 
hizmet ve markalar a!a$ıdaki özellikleri içermelidir (Pırnar; 2010:56-57); 

• Marka yüksek fiyatlı ürün ve hizmetleri içermelidir. Kolayda mal özelli$i ta!ıyan 
dü!ük ilgilenime sahipse, o zaman yüksek miktarda satın alma mobil pazarlama 
ileti!iminin maliyetini kar!ılayabilece$i için uygun olabilir. 

• Markanın hedef kitlesi özel olarak belirlenmi! olmalıdır. Bu özel gruplara yönelik 
ki!iselle!tirilmi! mesajlar genel bir mesajdan daha etkili olmaktadır. 

• Marka sadakatini ve ba$lılı$ını artıracak !ekilde mü!teriler ile sürekli bir ileti!imin 
kurulabilmesi olana$ı bulunmalıdır. 

 
Bu ba$lamda tüm bu ko!ulların sa$lanması durumunda, kurumların uyguladıkları mobil 
pazarlama etkinlikleri söz konusu kurumun markasına ya da markalarına çe!itli faydalar 
sa$lamakta ve pazarlama amaçlarına ula!masında katkıda bulunmaktadır. Sosyal medya ve 
mobil pazarlama etkinlikleri ile kurumlar hizmet verdi$i ürün hizmet ve markaları için birtakım 
amaçları ba!arabilmektedirler. Bunlar (Akar; 2010:34); 

• Marka farkındalı$ı yaratma, 
• Tüketici davranı!larını ve kalabalık topluluklardan olu!an dı!sal kaynakları (ürün 

geli!tirme dü!üncesi için bir araya gelen mü!teri gruplarını) inceleme, 
• Yeni pazarlama stratejileri için dü!ünce yaratma, 
• Spesifik kurum mesaj ve kampanyalarını mobil olarak yayma olana$ı, 
• Marka mesajlarının aktarım süresini uzatma, 
• Markanın itibar ve imajını artırma ve tüketicilerin markayı içselle!tirmesini sa$lama, 
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• Ürün ve hizmetlerin satı!larını artırma, 
• Kurumun pazarlama amaçlarını etkili bir !ekilde ba!arma, 

 
Ayrıca mobil pazarlama etkinlikleri kurumlara potansiyel ve varolan mü!terileri ile bire bir 
ileti!im sa"lama ve mesajlarını do"rudan hedef gruplara gönderme imkanı sa"lamaktadır. 
Dolayısıyla mobil pazarlama etkinlikleri tüketicilerin zihninde olumlu marka ça"rı!ımları 
olu!turmakta ve markanın bilinirli"ini artırmaktadır. Kurumlar mobil pazarlama etkinlikleri ile 
tüketicileri ile sürekli etkile!im halinde olduklarından dolayı tüketicilerin markaya ya da 
kuruma kar!ı güven, sempati ve deste"ini de kazanmakta ve bu durumlar tüketicilerin marka 
sadakati olu!maktadır. 
 
2.4. Mobil Pazarlama ve Advergaming Etkile!imi 
 
Ulusal radyo ve televizyon yayınları geleneksel pazarlama anlayı!ının yükselmesine neden 
olmu!tur. Bu durum pazarlamanın birinci periyodu olarak adlandırılmaktadır. Do"rudan 
posta, tele pazarlama ve kataloglar yoluyla do"rudan pazarlamanın yükseli!i pazarlamanın 
ikinci periyodunu olu!turmaktadır. Pazarlamanın üçüncü periyodunu ise sosyal web ça"ının 
ya!andı"ı günümüzdür (Akar; 2010:30). Yaygınlı"ı, eri!im kolaylı"ı sunması, birçok aracın 
yerine getirdi"i i!levleri tek ba!ına yapabilmesi ve gün geçtikçe ba"ımlılarının sayısının 
artmasıyla internet ve mobil pazarlama bu süreçte en iddialı araç olarak kar!ımıza 
çıkmaktadır (Gülnar ve Balcı;2011:61). Yeni medya ortamları kapsamında olan internet, 
çoklu ortam, e-posta, bilgisayar ve video oyunları, sanal gerçeklik ortamları, interaktif TV, 
mobil medya, kablosuz ileti!im araçları gibi mecralar kurumlar ve markalar için yeni reklam 
alanları yarattı"ı görülmektedir (Öztürk, 2011:197).  
 
Çe!itli markalara ait görsel unsurlar ve pazarlama ileti!imi mesajlarının bilgisayar, cep 
telefonları ve video oyunlarına yerle!tirilmesi anlamına gelen advergaming günümüzde 
postmodern pazarlama ileti!imi anlayı!ına uygun bir mecra olu!turmaktadır 
(Özkaya;2010:467). Kurumlar advergaming aracılı"ı ile tüketicilerin gerek do"rudan 
ula!abilmekte gereksede e"lendirici bir unsur olma özelli"iyle tüketicilerin dikkatini 
çekmektedirler. Böylece kurumlar ve markalar tüketicilerin zihninde konumlanmakta ve 
marka farkındalı"ını artırma imkanı sa"lamaktadırlar. Advergaming kurum, marka ile 
tüketiciler arasında interaktif ileti!im ve pazarlama alanına hizmet veren, amacı kurumun 
pazarlama stratejilerine uygun içerikli mesajlarla marka bilinirli"ini artırmak amacıyla 
olu!turulmu! bir oyun türüdür (Özkaya;2010:468). Bu yeni teknoloji odaklı medya 
ortamlarının tüketici ile marka arasında yeni ba"lar kurulmasına aracılık etmesi, farklıla!ma 
olu!turabilmek amacıyla yaratıcılı"ı ve yeni arayı!ları körüklemekte, tüketimi artırmaya 
çalı!makta ve bilinçli tüketici olu!turmaya katkıda bulunmaktadır (Özkaya;2010:467). 
 
Bu çalı!mada, mobil pazarlama uygulamalarının advergaming faaliyetleri ile etkile!imi ve bu 
etkinliklerin kurumlara ve markalara ne gibi olanaklar sundu"u tüketicileri ne yönde etkiledi"i 
ortaya konulmaya çalı!ılacaktır. Çalı!manın uygulama bölümünde “16. GSMA Küresel Mobil 
Pazarlama Ödülleri”nde “Mobil Pazarlama ve Reklam” dalında “Kategorinin En #yisi Ödülü”nü 
alan Cornetto’nun “Çok Oyunculu #nteraktif Bina Projeksiyon Oyunu” uygulaması markaya 
sa"ladı"ı yararlar açısından irdelenecektir. 

 
3. “CORNETTO” ÇOK OYUNCULU "NTERAKT"F B"NA PROJEKS"YON OYUNU 
 
Cornetto, dünyada bir ilke imza atarak Temmuz 2010’da #stiklal Caddesi’nde gerçekle!tirdi"i 
“Çok Oyunculu #nteraktif Bina Projeksiyon Oyunu” ile 15 $ubat 2011 tarihinde Barselona’da 
düzenlenen dünyada en ba!arılı mobil pazarlama projelerinin de"erlendirildi"i, küresel GSM 
sektörünün en prestijli ödülleri arasında yer alan GSMA (Global Mobile Awards) 16. Global 
Mobil Pazarlama Ödülleri’nde uluslararası rakipleri arasından ön plana geçerek En #yi Mobil 
Reklam Kampanyası kategorisinde “Kategorinin En #yisi Ödülü”nü almı!tır 
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(http://www.gelecekonline.com/metin/cornetto_cok_oyunculu_interaktif_bina_projeksiyon_oy
unu_ile_gsma_global_mobil_odulleri_2011_de-10383).  
 
Cornetto’nun, Temmuz 2010’da !stiklal Caddesi’nde gerçekle"tirdi#i “Çok Oyunculu !nteraktif 
Bina Projeksiyon Oyunu” uygulaması, medya planlama ve satınalma ajansı Mindshare ve 
dijital reklam ajansı Mobilera ortaklı#ıyla gerçekle"tirilmi"tir. 
 
15 ak"am boyunca 2 saat süreyle oynanan, yakla"ık 3 milyon ki"inin izledi#i, 3500 ki"inin 
oynadı#ı oyun; açık hava mecrası, mobil ileti"im teknolojileri ve interaktiviteyi bir araya 
getirmesi bakımından dünyada türünün ilk ve tek örne#i oldu. Cornetto sayesinde 
!stanbullular, 2 hafta boyunca Mobilera’nın hazırladı#ı; dijital animasyon teknolojisinin en son 
örneklerini sergileyen, IVR teknolojisi ile yönlendirildikleri ve cep telefonları ile 
oynayabildikleri bir deneyim ya"adılar 
(http://www.gelecekonline.com/metin/cornetto_cok_oyunculu_interaktif_bina_projeksiyon_oy
unu_ile_gsma_global_mobil_odulleri_2011_de-10383). 
 
Cornetto’nun, Temmuz 2010’da !stiklal Caddesi’nde gerçekle"tirdi#i “Çok Oyunculu !nteraktif 
Bina Projeksiyon Oyunu” uygulaması, dünyanın IVR Entegre ilk Multiplayer Projeksiyon 
Oyunu olma özelli#ine de sahiptir. Çok Oyunculu !nteraktif Bina Projeksiyon Oyunu a"a#ıdaki 
a"amalarda gerçekle"tirilmi"tir: 
 

• Hedef kitle, cep telefonlarıyla tüm operatörlere hizmet veren bir telefon numarasını 
aradılar, 

• Hedef kitle, IVR (Interactive Voice Responce) teknolojisi ile oyun kurallarını 
dinleyerek oyuna ba#landılar; 

• Telefonlarının 2,4,6 ve 8 numaralı tu"larını kullanarak karakterini labirentte  
yönlendirdiler, 

• 45 saniye içinde 3 Cornetto topladılar, 
• Gönderilecek SMS sonundaki unique kodu Cornetto standında göstererek ücretsiz 

olarak Cornetto’larını aldılar. 
 
4. SONUÇ 
 
Cornetto’nun, Temmuz 2010’da !stiklal Caddesi’nde gerçekle"tirdi#i “Çok Oyunculu !nteraktif 
Bina Projeksiyon Oyunu” uygulaması 15 gün boyunca 2 saat süreyle gerçekle"tirilmi"tir. 3 
milyon ki"i oyunu ve etkinli#i izlemi", 3500 ki"i oyuna interaktif olarak katılım göstemi"tir. 
Cornetto’nun gerçekle"tirdi#i dünyanın IVR Entegre ilk Multiplayer Projeksiyon Oyunu 
özellikle sosyal medyada, bloglarda ve basında geni" basın yansıması elde etmi"tir. Böylece 
Cornetto gerçekle"tirdi#i bu etkinlik aracılı#ıyla hedef kitlesi ile bire bir etkile"im halinde 
olması nedeniyle hedef kitlenin sempati ve deste#ini kazanmı"tır. Etkinlik sonrasında, 
etkinli#e katılan ki"ilerle gerçekle"tirilen röportajdan elde edilen bulgulara göre; tüketicilerin 
zihninde Cornetto’ya yönelik olumlu marka ça#rı"ımları olu"mu", marka farkındalı#ı ve 
bilinirli#i artı" göstermi"tir. 
 
Cornetto’nun dünyada bir ilk olma özelli#ini ta"ıyan Çok Oyunculu !nteraktif Bina Projeksiyon 
Oyunu birçok ödül kazanmı"tır. Bu ödülleri "u "ekilde sıralamak olanaklıdır 
(http://www.globalmobileawards.com/awards/winners_2011.php); 

 
• 16. Global Mobil Pazarlama Ödülleri, En !yi Mobil Reklam Kampanyası kategorisinde 

Kategorinin En !yisi Ödülü 
• MMA – Mobil Pazarlama Birli#i 6. Global Mobil Pazarlama Ödülleri, En !yi !novasyon 

Ödülü 
• 3. Do#rudan Pazarlama Ödülleri, Özel Projeler Kategorisi, Birincilik Ödülü 
• MIXX – Marketing Intelligence and Excellence Awards, Ev Dı"ı !nteraktif Dijital 

Reklamlar Kategorisi, Birincilik Ödülü 
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Cornetto gerçekle!tirdi"i Çok Oyunculu #nteraktif Bina Projeksiyon Oyunu ile geni! basın 
yansımaları elde ederek mevcut ve potansiyel tüketicileri nezdinde marka farkındalı"ını 
artırmı!, sözkonusu etkinlik markanın hedef kitlesinin ilgi ve dikkatini çekmesinin yanı sıra 
be"enisini kazanmı!tır. Ayrıca marka gerçekle!tirdi"i bu etkinlik ile tüketicilerin zihninde 
‘e"lenceli’,’yenilikçi’,’yaratıcı’ ve ‘çarpıcı’ gibi olumlu marka ça"rı!ımları olu!turmu!tur. Bu 
bakımdan de"erlendirildi"inde sözkonusu uygulama grek kuruma gerek markaya birçok 
yarar sa"lamı!tır. 
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   ABSTRACT 
The purpose of this paper is to introduce the digital recording of traditional ceramics with samples and 
to reach an agreement about some inaccurate usage of the records on traditional Turkish ceramics. 
The sources of this research are views from experts, personal experiences and observations as a 
ceramic producer. 
 
Keywords: Traditional ceramic, Digital documenting, 3D, Fritware. 

 
 
1.G!R!$ 

  
Güzel Sanatlar Fakültesi kapsamında, geleneksel Türk serami!i (çini) alanında, ö!renim 
süresince uzmanla"ırken, bazı seramiklerin yurtdı"ında veya yurt içinde uzak mesafelerde 
bulunması gibi nedenlerle objeye ula"mak mümkün olmamaktadır. Bu nedenle seramik 
üreticileri ve ara"tırmacıları çe"itli yayınlardaki yazılı ve görsel belgeleri kullanılmaktadır ve 
ders kapsamı gerektirdi!inde, bazı belgeleme çalı"maları yapmaktadır. Dünya’da, arkeoloji, 
sanat tarihi, mimarlık, müzecilik yanı sıra matematik, bilgisayar, fotogrametri gibi bazı fen 
bilimlerine ait uzmanlıklar, kültürel seramikleri belgelerken, teknolojik ve teknik çalı"malarla 
yeni yöntemler geli"tirmektedir. Bu yöntemlerin, geleneksel Türk seramiklerinde 
uygulanmasının ise yeni ba"ladı!ı söylenebilir. Dünya çok farklı belgeleme problemleri ile 
u!ra"ırken geleneksel seramik üreticisi ve ara"tırmacısı olarak belgelerden yararlanırken 
veya belge olu"tururken tespit edilen, basit olarak kabul edilecek bazı hatalar hatırlatılmak 
istenmi"tir.  
 
Geleneksel Türk serami!i, günlük kullanım e"yaları ve mimari plastik ö!eleri olarak iki 
gruptur. Selçuklular ile var olmaya ba"layan geleneksel Türk serami!inin ço!unlu!unu, 
günümüzde “çini” denilen fritli çamur tekni!i ile üretilmi" mimari ve kullanım seramikleri 
olu"turmaktadır (Bernsted:2003; Raby Henderson:1989;Mason:1995). Fritli çamur (çini) 
üretimler yanı sıra, yörelerin geleneksel çamur ve tekniklerinde üretilen seramikler ve 19. 
yüzyıldan sonra üretilen porselenler, geleneksel Türk serami!inin kapsamındadır.  
 
Geleneksel seramikler, kullanıldıkları döneme ait ya"amları, alı"kanlıkları, tasarım 
çözümlemeleri, bezemeleri ile be!enileri, inançları, di!er uygarlıklarla olan etkile"imleri, 
kullanılan hammaddeleri, üretim teknikleri gibi bilgileri barındırmaktadır. Kültürel de!erlerin 
belgelenmesi, barındırdıkları bilgilerin anla"ılması, gelece!e aktarılması açısından önemlidir. 
Belge olu"tururken, çizim yapan, foto!raf çeken, kelimelerle ifade eden ki"inin titizli!i ve 
belgelenen kültürel varlık hakkındaki bilgisi, belgelemedeki ba"arıda birincildir. 
 
Günümüzdeki belgeleme çalı"malarının birço!u dijital ortamlarda yapılmaktadır. Bu 
çalı"malardaki amaç, bilgisayarda üç boyutlu görüntü elde etmek, sınıflandırmak, 
birle"tirmek, di!er müzeler veya veritabanlarındakilerle beraber de!erlendirmek veya sözlü 
anlatımlarla resimleri kullanarak görüntülerin veritabanlarının anlamsalını ö!renmek gibi 
çe"itlenerek geni"lemektedir.  
 
Foto!raf çekmek en yaygın belgeleme yöntemidir. Foto!raf yanı sıra, dijital ortamda 
belgeleme, foto!raf ve 3B tarama, az da olsa çizim pedi (graphics pad, drawing tablet) gibi 
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araçlarla elde edilen dijital ortam verilerinin, AutoCAD, Architect, Corel Draw, Adobe 
Illustrator, Adobe FreeHand, Tachy Cad, Photo Plan, Photomodeler, 3D Max, AutoCAD, 
Architect gibi çizim programları ile i!lenmesi ile olu!turulmaktadır. Bu dijital belgeler de 
bilgisayar aracılı"ı ile kütüphane ve sanal müzeler gibi alanlarla payla!ılmaktadır. Böylece 
bilgilere uzaktan ula!mak mümkün olmaktadır. Verileri dijital teknoloji ile elde etmek özellikle 
zaman kazandırmaktadır, fakat dijital belgeleme teknik ve sistemleri, operatör gibi yeni 
ihtiyaçlar gerektirmektedir. Dijital ortamda yapılan belgelerin temelini, belgeleme tekniklerinin 
prensipleri olu!turmaktadır. 

 
Görsel 1.  Profil tara"ı ile profilin ölçülmesi (Kampel, vd. 2005) 

 
2. DÜNYA’DA KULLANILAN BAZI D!J!TAL BELGELEME YÖNTEMLER!  

 
2.1. Veri Olarak Foto"raf Kullanımı  

 
Foto"raf, Yunanca’da phos (ı!ık) ile graphe (yazı) nin birle!mesinden olu!an bir sözcüktür ve 
ı!ıkla yazı anlamına gelir. Foto"raf verisi ile fotogrametri, ortofoto (orthophotografhy), genetik 
algoritma gibi hesaplamalar yapılmaktadır. Bunlar kısaca !öyle tanıtılabilir:   
Genetik algoritma analizi ile geçmi!e ait seramik bir objenin, tek renkli bir görüntüsünden, 
seramik objenin dekoratif motifleri belirlenebilmektedir. Kullanım seramiklerinin, form ve 
motiflerinin, veri tabanını geli!tirmek için bilinmeyen kamera parametreleri olan tek 
(monocular) görüntüsü ve objenin 2B çıkarılmı! motif bilgisi kullanılarak, düzeltilmi! yüzey 
elde edilmektedir. Genetik algoritma kullanarak kameranın parametreleri elde edilip, 
düzeltilmi! yüzeyler, yeniden düzenlenmektedir. Sonra bu yüzeyler 2B düzlemlere 
dönü!türülmektedir. 

 
Görsel 1. Genetik algoritma örne"i. (solda): Foto"raf görüntüsü. (ortada): Projeksiyon 

görüntüsü. (sa!da): Geli!tirilmi! görüntü. (Tanahashi, vd. 1995). 
 

Foto"raf verisi ile yapılan çalı!malardan bir di"eri ortofotodur. Dikfoto"raf ortofoto, 
düzeltilmi! görüntülerin bir araya getirilmesi ile meydana gelen dijital görüntü haritalarından 
olu!ur. Model ile ilgili olarak, kamera verileri ve pozisyonlarının bilinmesi gereklidir. Hesap 
sonucu, ortogonal (dik, birbirinden ba"ımsız ama birbirini tümleyen !eyler) gösterimdir. 
Ortofoto süreci yapının sadece x, y koordinatları üzerindedir. (Güleç A.) 

 
Görsel 2. (Solda): Ortofoto için foto"raf çekimi. (ortada): Yayınlanmı! örnek bina. (sa!da): 

Örnek binaya ait detay. http://www.bertrandchazaly.fr/Saint-Pierre.htm!
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Fotogrametri eski Yunancadaki photos (ı!ık)+ gramma (çizim)+ metron (ölçme) 
kelimelerinden olu!an ve ı!ık ile çizerek ölçme anlamına gelen bir kelimedir. Fotogrametri 
öncelikle bir bilim dalıdır. Kainatta resmi çekilebilen her türlü büyük ya da küçük objeler 
fotogrametrinin konusunu olu!turur. Resim çekili! yerlerine (yerden/havadan), de"erlendirme 
tekniklerine (sayısal/fotografik/çizgisel), amacına (topo"rafik/ topo"rafik olmayan) göre 
de"i!iklik arz eder. Ço"unlukla yeryüzünün topo"rafik yapısının belirlenmesi amacıyla 
kullanıldı"ından harita (jeodezi) mühendisli"i bilim alanı içerisinde geli!mi!tir. (Telci 2011. 
Kork 2006) 

 
Görsel 3. Fotomodel yazılımı ile ya" kandilinin fotogrametrik düzeltimi. (solda): Kalibre edilmi! Nikon 

Coolpix 950 model dijital kamera ile çekilmi! görüntüler. Kalibrasyon parametreleri fotografik 
düzeltmede kullanılmı!tır. (ortada sa!da): Photomodeler yazılımı ile ayrı ayrı düzeltilmi!, ya" 

kandilinin ön yüzüne ait çizim. (sa!da): Ya" kandilinin ön yüzüne ait ortofoto. (Kork 2006) 
 
Matematik ve bilgisayar bilimlerinin ortak geli!tirdikleri bir yöntemde ise formun, 3B modeli, 
foto"raf kullanarak, “Projektör- Kamera” sistemine dayalı, yakın resim (yersel) fotogrametri 
(close range) metoduyla elde edilmektedir. Bu sistemin çalı!ması için, projektör kamera 
sistemi slayt projektörü, dijital kamera, bir kontrol zemini ve bir bilgisayar gerekmektedir. 
Bilgisayar, otomatik olarak bir arada hareket eden di"er üç ekipmanı kontrol etmektedir. 
Kontrol zemini, dönen platformun merkezine yerle!tirilmi!, karelenmi! (planar grid) (3 cm. x 
3cm.) bir düzlemdir. Bu düzlemin, çalı!ılacak seramik forma göre çok büyük olması 
gerekmektedir. Karelenmi! düzlem, slayt projektörünün ve dijital kameranın kalibrasyonu 
olarak kullanılmaktadır. Kalibrasyon do"ru olarak yapıldıktan sonra 3B görüntü elde etmek 
için gerekenler, 3B yapılandırma prensiplerinde bulunan binoküler 2B görsel sistemine 
benzemektedir. 

 
Görsel 4. Projektör kamera sisteminde kullanılan karelenmi! düzlem ve elde edilen görüntü. 

(Jun T. 2007) 
 

Foto"raf ile olu!turulan panaromik görüntülerin yaygınla!tı"ı görülmektedir. Geleneksel Türk 
serami"i içeren bazı binaların da 360 derece panoramik görüntülerine internet aracılı"ı ile 
ula!mak mümkündür. Bu görüntüler, dijital kamera, 10.5 mm balıkgözü lens, uzaktan 
kumanda, panoramik tripod kafası ve tripod kullanılarak, de"i!ik açılardan çekilen 
foto"rafların bilgisayarda birle!tirilmesiyle olu!turulmu!tur. (www.3dmekanlar.com) 
 
Kelimelerle görüntüleri birle!tirerek görüntüleri anlamlandırma çalı!masında, çizim, resim, 
heykel ve seramiklere ait (San Francisco Güzel Sanatlar Müzesi), on bin adet foto"raf, çizim 
gibi görüntüler kullanılmı!tır. Bu yöntem ile görüntü ve kelimelerin elementleri için olası 
bölünmelerin birle!tirilmesi sa"lanmaktadır. Obje tanıma formu olu!turma olarak da 
tanımlanabilecek bu sistem, kelimelerin istatistiklerinin modellenmesi gibi hesaplamalarla 
çalı!maktadır. (Barnard K. vd. 2001). 

 
2.2. Üç Boyutlu Tarayıcılar ile Veri Elde Edilmesi 



!
!

!
!

648 

 
Lazer tarama sistemleri son yıllarda hem arazi detayı, hem de yakın uzaklıklardan cisimlerin 
elde edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Lazer tarayıcılar kültürel varlıkların 
belgelendirilmesi ve projelendirilmesi yanı sıra, tıbbi görüntülemeden, endüstriyel tasarıma, 
çarpı!ma testlerinden risk haritası üretimine kadar birçok farklı amaçlarla kullanılmaktadır. 
Günümüzde kullanılan jeodezik ve fotogrametrik yöntemlerle birlikte lazer tarayıcılar geni! bir 
kullanım alanı bulunmaktadır. Lazer tarayıcılar nesne yüzey verisini 3B koordinat olarak elde 
etmektedirler. Her saniyede binlerce nokta verisi elde edebilen otomatik ve sistematik bir 
i!lem akı!ına sahiptirler. 3B tarayıcılar, yerinde durarak sabit konumda i!lem yapan (üretim 
hatları gibi i!lem yapan), bir tripod gibi bir düzenekle i!lem yapnalar (close- range), topografik 
uygulamalar için kullanılan uça"a monte (airborne) sistemler olarak sınıflandırılabilir. (Askın 
2009) 
 
3B tarayıcıların çalı!ma prensibi genel olarak !öyledir: Ölçülecek yapı, lazer tarayıcı cihaz ile 
gerekti!i kadar pozisyon kurularak ölçülür ve elde edilen veriler referans noktaları 
kullanılarak, yapının 3B gerçek nokta bulutu modeli olu"turulur. Olu"turulan bu 3B nokta 
bulutu modelinden yararlanılarak ve 3B lazer tarayıcıya özgü programlar kullanılarak (3D 
Point Cloud Processing Software) yapının CAD (Computer Aided Desing) ortamında plan, 
kesit ve görünü"leri elde edilir. 

 
Görsel 5. (solda): Riegl 3B Lazer tarayıcı. (Ortada): Türkiye’de 3B tarayıcı kullanan firma. 

(sa!da): Elde edilen i!lenmemi! nokta bulutu görüntü. (www.ekolmimarlik.com.tr) 
 

 
 
Görsel 6. Mensi GS 100 yersel lazer tarayıcısı kullanılarak taranan, (solda): #stanbul Yıldız 

Teknik Üniversitesi bünyesinde yer alan Pembe Kö!kün görünü!ü (orta solda): Pembe Kö!ke ait farklı 
açılardan taranmı! nokta bulutu kümesi. (orta sa!da): nokta bulutu parçasının kaba hatalarını silme 
i!lemi. (sa!da) Düzeltmelerden sonra elle düzeltme i!lemiyle e!lenik noktalar yardımıyla birle!tirilmesi 

 
Görsel 7. Pembe Kö!k’ün kenar ayrıntı çizgilerinin çıkarılmı! hali: Sonuç ürün CAD modelleri için .dxf, 
.iges, .stl, .obje v.b. formatlarında kaydedilir ve farklı görselle!tirme amaçlarını kar!ılamak için her türlü 

CAD modellerine dönü!türülebilen solid (katı) yüzeyler üretilebilir. (Askın 2009) 
 
Arkeolojik ara!tırmayı, belgeleme ve görselle!tirmeyi desteklemek amaçlı kurulmu! Dijital 
(Computerized) Arkeoloji Laboratuarı gibi kurulu!larda, seramik buluntuların analizleri ve 
yayınlanmaları için düzenli standart prosedürler olarak kullanılan çe!itli aletler ve algoritmalar 
geli!tirilmektedir. Bu gibi kurulu!larda seramik bir objenin belgelenmesinde veri elde etmek 
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için 1- 3B tarayıcılar kullanarak, yüksek hassasiyetli verimli veri edinimi, 2- çömlek parçasının 
otomatik olarak simetrik eksenini belirleyen sabit ve güvenilir bir algoritma, 3- objenin 
yazdırma kalitesindeki çizimlerini yapan bir kullanıcı arayüzü, 4-dikine kesitlerinin 
matematiksel sunumlarına dayanan, seramik montajlarının sınıflandırılması ve otomatik 
tipoloji için yeni bir prosedür gerekmektedir. Bu dört madde bir kez olu!turulduktan sonra 
onbinlerce arkeolojik seramik parça üzerine uygulanabilmektedir. Sonuçları kar!ıla!tırmak 
için standart bir yöntem kullanılmaktadır. (Karasik A.:2010).  
 

 
Görsel 8. (sırasıyla soldan sa!a): 3B Tarama sistemi ile dönen tabla üzerindeki çerçeveye yerle!tirilen 

6 seramik parça. 3B model. En iyi simetri ekseninin hesaplanması ve üç yelpaze düzlemi. Üst üste 
bindirilmi! profil (Profillerin mükemmel üst üste binmeleri, simetri ekseninin saptanmasındaki ba!arıyı 

göstermektedir). Hesaplanmı! profilin standart çizgi çizimi. (Karasik A., 2010). 

 
Görsel 9. (sırasıyla soldan sa!a): 3B edinimi ve çoklu ı!ın da"ılımı (multi- spectral) okumaları için 

yapılandırılmı! ı!ık prensibine dayalı Konica- Minolta Vi-9i 3B tarayıcı kurulumdan detay. 3B modelin 
tamamı. Ölçülendirme sırasında objenin bir parçasıyla birlikte kaydedilen ı!ın vektörleri. I!ınlarla 3B- 

modelin kesi!tirilmi! durumu. (Mara H., vd. 2007) 

 
Görsel 10. (Solda): Formun 3B modelin üstten görünümü. (Ortada): Modelin çizgisel görünümü. 

(sa!da): 3B modelleme ile detay ölçüler yanı sıra hacimler de tam olarak bilinmektedir. 

 
Görsel 11. Seramik parçaların 3B modellerinin birle!tirilmesi. (Solda): #!aretlenmi! Arkeolojik objeler, 
(ortada): Serbest iki açının birle!tirilmesinden kesit. (Sa!da): Arkeolojik a"ız parçaları (a) parça 1 (b) 

parça 2 (c) dı! çizgilerinin e!le!mesi (d) e!le!tirilmi! parçalar (Kampel, Sablatnig 2004). 
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3B tarama ile elde edilen verilerle, seramikler kolaylıkla kar!ıla!tırılmaktadır. Farklı sistem 
analiz teknikleri ile kullanılan pigmentler, fırça darbeleri gibi farklı tanımlamalar 
yapılabilmektedir. Seramik objelerin orijinal ve geçmi!te restore edilmi! yerleri 
tanımlanabilmektedir. Ayrıca seramik objelerin yüzey ve bünye durumları hakkında bilgi 
sa"layarak o döneme ait teknik bilgiler vermektedir. Detayların ço"altılabilece"i dijital 
verilerden olu!an belgeleri barındırmak, edinmekten daha zordur. Yine de detaylandırılmı! 
belgeler, kültürel varlıkların hareket ettirilerek zarar görmelerini engellemektedir.  

 
2.3. Geleneksel Türk Serami!ine "li#kin Dijital Ortam Belgeleri 

 
Türkiye’de bazı fotogrametrik ve 3B tarama yöntemleri ile Türk mimarisine ait sayısal veriler 
olu!turulmaya ba!lanmı!tır. Ancak ula!ılabilen bu çalı!maların henüz, kullanım seramiklerini 
kapsamadı"ı görülmektedir. Bu yayınlardaki bazı binaların mimari seramikleri barındırması 
nedeni ile geleneksel Türk mimari seramiklerinde dijital belgelemenin olu!maya ba!landı"ı 
söylenebilir. Ula!ılabilen bu çalı!malar, akademik lisans üstü tezler ve Riegl, Faro marka 
tarayıcılar ile hizmet veren bir mimarlık, mühendislik hizmetleri firması aracılı"ı ile yapılmı!tır.  
 
Türkiye’de 3B lazer tarayıcı ile gerçekle!tirilen çalı!maların bazıları !öyledir: 2006 yılında 
#stanbul Büyük!ehir Belediyesi’ne ba"lı Tarihi Çevre Koruma Müdürlü"ü tarafından Tarihi 
Yarımada Projesi Ba!latılmı!tır. Bu proje kapsamında #stanbul’da yer alan Süleymaniye 
Camii ve Çevresinde yer alan tüm tarihi yarımadayı 3B lazer tarayıcılar ile kopyalanarak 
dijital ortam aktarılması çalı!maları yapılmı!tır. Ayasofya Camii’ndeki hasarın tespiti için 3B 
lazer tarama çalı!ması #talyan Akademisyenler tarafından gerçekle!tirilmi!tir. (Askın, 2009) 
 
Türkiye’de, 3B tarama tekni"inin henüz 5- 6 yıllık bir geçmi! oldu"u için öncülerin, çe!itli 
problemleri çözmeleri gerekmektedir. Bu teknolojinin kullanılabilmesi için öncelikle 
makinenin, büyük paralar ödenerek temin edilmesi sonra makinenin kullanılması için e"itimli 
bir operatör ve elde edilen verileri de"erlendirmek için bilgisayar kullanıcısı gerekmektedir. 
“Olympos Projesi”nde 3B optik tarama (Breuckmann smart scan 3D + HE 5 megapixel color) 
kullanılmı!tır. Ancak Türkiye’de henüz, elde edilen verileri düzenlemek için gerekli olan 
donanımlı bir Tachy CAD programı operatörü yaygın olmadı"ı için verilerin düzenli ve 
sürdürebilir olarak de"erlendirilmesinde zorluklar ya!anmaktadır. Bu sorunun ise ancak alaylı 
operatörler yeti!tirilerek ülkede !imdilik a!ıldı"ı belirtilmektedir.  
 
Fotogrametri alanında yapılan bazı lisans üstü tezleri arasında geleneksel Türk mimari 
serami"i barındıran bazı binaların konu edildi"i görülmektedir.  

 
Görsel 12. Photomodeler programı ile üstte (solda) Koordinat noktalarının e!le!tirilmesi. (sa!da) 

Detay çizimi. altta (solda): Autocad programındaki 3B görüntü. (sa!da): Sırçalı Medrese Taç Kapısı 
fotogrametrik cephe rölövesi. (Güleç 2007). 

 
Güzel Sanatlar Fakültesi kapsamındaki belgeleme çalı!maları ise foto"raftan çalı!ılan 2B 
veya 3B bilgisayar çizim program ortamlarında yapılmaktadır. Geleneksel seramik 
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kapsamındaki tabak, çanak, sürahi, lavabo gibi kullanım e!yaları, kullanılmaları için, 
hacimlerine ihtiyaç duyulan üç boyutlu formlardır. Dolayısı ile iki boyutlu formu tanımlayan 
teknik çizimleri, desenin iki boyutlu çizimi ve mümkünse tamamının üç boyutlu çizimi ve 
restitüsyonu belgeleme açısından gereklidir. Bazı özelliklerinin kelimelerle tanımlanması, 
bütünü bilmeye yardımcı olacaktır. Ancak bunun için formun kendisini görmek gerekecektir. 
 
Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde bulunan ve çizmek için çekilmi! foto"raf verisi ile 
erken Osmanlı serami"i örnek olarak belgelenmeye çalı!ılmı!tır. Kırmızı çamur üzerine 
beyaz astarlı ve kobalt dekorlu olan seramik tabak, yakla!ık 35 cm. çapındadır. Edirne 
Arkeoloji ve Etnografya Müzesi tarafından 2008 yılında ba!latılan kurtarma kazılarında 
bulunmu!tur. (Yılmaz, Türkmen). Tabakta bulunan desen 4 alana bölünmü!tür. Göbek 
desen, simetrik rumi kompozisyondan olu!maktadır. Göbek desenini çevreleyen küçük 
dairede, 49 ya bölünmü! fırça darbesi, büyük dairede ise 80’e bölünmü! fırça darbesi ve 
bordürde 9 kez tekrarlanan fırça darbesi ile çizgi ve noktadan olu!an motif 
bulunmaktadır.Taba"ın merkezindeki rumi kompozisyon, #znik fritli çamurla üretilmi!, benzer 
kompozisyonları ile kar!ıla!tırıldı"ında, geçme motifinde, deformasyon oldu"u görülmektedir. 
formun ay"ı dı!arıya do"ru geni!lemektedir. formun a"zı yere dik yukarı do"ru küçük bir 
çıkıntı ile sonlanmaktadır. 

 
Görsel 13. Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesinde bulunan erken Osmanlı serami"i tabak. Üstte 
(solda): Foto"raf, #rem Pala, 24 Temmuz 2010. Üstte (sa!da): Taba!ın kesit profil çizimi, Autocad, 
#rem Pala. Altta (solda): Taba"ın çizimi, Autocad, #rem Pala. Altta (sa!da): Taba"ın restitüsyonu, 3D 

Max, Cafer Özgür. 
 
Güzel Sanatlar Fakültesi kapsamında geleneksel Türk serami"i e"itiminde ders kapsamının 
gerekliliklerinden biri olan reprodüksiyon (tıpkı yapım) çalı!maları sırasında renk belirlerken 
birincil kaynak olarak yayınlanmı! kimyasal analizler kullanılmalıdır. Çünkü foto"raflarda en 
çok deformasyon ı!ıktan kaynaklı renklerdedir. Kaynak yayın, güne! altında kalmı!sa bile 
renk de"i!ecektir. Foto"raf ı!ı"ı, kelvin ayarları, bilgisayar ve foto"raf makinesi 
kalibrasyonları, baskı renkleri gibi foto"rafın rengini de"i!tiren faktörleri ço"altmak 
mümkündür. Örne"in a!a"ıdaki, ilk foto"rafta pembe tonlarında olan form, ikinci foto"rafta 
sarı tonlarındadır. Ayrıca foto"raflardan, formla ili!kili kesin sonuçlara varmamak 
gerekmektedir. Yine a!a"ıdaki fincan foto"raflarında aynı forma ait ilk foto"rafta, beyaz 
zemin kullanılması ve formdaki bezeme (A.H. arması) ön plana çıkarılmak istendi"inden, ilk 
bakı!ta kulp ayrıntısı görülmemektedir. #kinci foto"rafta ise formun kulplu oldu"u ve renginin 
pembe tonlarında olmadı"ı görülmektedir. Bazı foto"rafların gerçe"i do"ru 
yansıtmayabilece"i bilinmektedir.  
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Görsel 14. Porselen fincan foto!rafları 

 
 
Foto!raflardan, desen çıkarırken, hataya neden olmamak için, perspektifin neden oldu!u 
desendeki deformasyon göz önünde bulundurulmalıdır. Çe"itli yayınlarda bulunan, motif 
veya kompozisyon kuralları dikkate alınarak foto!raftaki desen çözümlemesi yapılmalıdır. 
Photoshop ile yapılan düzeltmelerin gerçe!i yansıtmayaca!ı bilinmelidir.  
 
3. SONUÇ  
 
Çe"itli uzmanlıkların olu"turacakları belgeleme sistemleri, güzel sanatlar ö!renimi 
kapsamında üreticilerin ve ara"tırmacıların, geleneksel seramiklerin güzelliklerine, 
özelliklerine ula"malarını ve do!ru olarak görmelerine yardımcı olacaktır. Geleneksel seramik 
ürünler, el eme!ine dayalı olmaları nedeni ile fabrika üretimi ürünler kadar düzgün de!illerdir. 
Bir forma ait bezemede, aynı motifler, sistemler ve kompozisyonlar kullanılsa da, sonuç, 
birbirleri ile aynı olmayabilir. Bilgisayarda yapılan düzenli çizimler, geleneksel serami!in 
özgünlü!ünü bozmasına ra!men, desen sisteminin çözümlenerek belgelenmesi açısından 
gereklidir. Do!ru çözümlenmi" bezeme sistemleri ve form özellikleri, form ve bezeme ili"kisi, 
geleneksel seramiklerin korunmasında, onarılmasında ve anla"ılmasında hata yüzdesinin 
azalmasını sa!layacaktır. 
 
Türkiye’de, 3B tarayıcı kullanımının yaygınla"masını beklenmeden önce fotogrametri bilimi, 
orthofoto sistemleri gibi foto!raf verilerini de!erlendiren fenbilimlerinden yararlanmak 
gerekmektedir. Arkeolojik kazılarda seramik obje buluntularının çoklu!u bu seramiklerin 
belgelenmesinde kolaylık sa!lanmasını gerekli kılmı"tır. Arkeolojik buluntular veya müze 
envanter çalı"malarında, Dünya’da geli"tirilmekte olan yöntemlerin, geleneksel Türk 
serami!inde de uygulanması ve bunların yayınlanması gerekmektedir. Geleneksel Türk 
serami!inin dijital ortama aktarılabilmesi için gereken teknolojik donanım, özellikle arkeolojik 
kazılarda ve müze envanter çalı"malarında da oldu!u gibi, maddi olanaklarla 
sınırlanmaktadır. Kelimelerle görselin birle"tirilmesi, kültürel etkile"imlerin ve seramik 
objelerin rakamla"arak hesaplanması gibi sistemler, geçmi"e ait seramiklerin tıpkılarının, hiç 
insan eli de!meden üretilebilece!ini gösterir niteliktedir. Gelecekte, üretilecek seramik, 
Dünya seramikleri veri bankasından seçilip, do!rudan 3B seramik yazıcısı ile "ekillendirilip, 
pi"irilecek gibi görünmektedir. 
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ABSTRACT 
Ceramic, that is accepted as a branch of art today  which has existed for over  eight thousand years 
since the  Neolitic era, continues its effectiveness and prevalence with advancing tecnology all over 
world.   Ceramic art is tecnology addiction.  It has been direct proportional from potter’s wheel, which 
is the first tech device, into ceramic to digitalization in present. Ceramic  exhibits  its efficient and 
benefits not only in ceramic art, but also in many areas such as the outer coating, electrical, sanitary 
ware, nuclear services. Ceramic, which is scattered over a wide area, is a very previous material. In 
this study, it  will  explained how not to defeat  and with its always in the same lane how to succeed in 
beign at peace as long as the effect of technology  of ceramic art which is described  with earth, fire, 
water and air cycles that is survived for eight thousand years     
 
Keywords: Ceramic, Digitalization, Tecnology, Art 
 
 
1. G!R!" 
 
Neolitik ça!dan günümüze 8000 yıldır varlı!ını sürdüren; toprak, ate", su ve hava terimleriyle 
tanımlanan, bugün sanat dalı olarak kabul edilen seramik; ilerleyen teknolojiyle birlikte 
etkinli!ini ve de yaygınlı!ını tüm dünyada sürdürmektedir. Geçmi"ten günümüze kadar 
geçen zaman diliminde; toplumların duyarlılı!ını, kültürel düzeyini, dinsel inançlarını, 
toplumsal yapılarını,  duygu dü"üncelerini yansıtmak amacıyla seramik yüzeylerde çe"itli 
dekor süsleme yöntemleri kullanılmı"tır. Endüstri Devrimi’yle ba"layan teknolojik geli"meler, 
insanlı!ın üretim tarihi boyunca kullandı!ı tüm araç-gereç ihtiyaçlarının alanını ve boyutlarını 
de!i"ime u!ratmı"tır.  Canlı enerjinin yerine mekanik enerjinin geçmesi, insan yaratıcılı!ı, 
karar verme yetene!i yerine alternatif arayı"lara gidilmi"tir. Bu arayı"lar; insan beyninden çok 
daha hızlı ve çok daha hassas i"leyen makineler kurmaya olanak sa!lanmı"tır. Endüstri 
Devrimi’ne kadar her "ey elle yapılmaktayken makinele"me, el üretiminin birçok alanına 
egemen olarak yaygınla"mı"tır. Ça!ımızda geli"en modern dekor teknikleri her türlü tasarımı 
sınır tanımadan en hassas "ekliyle uygulayabilme imkânı sa!lar. Endüstri Devrimi ile ortaya 
çıkan teknolojik geli"melerin toplu ve seri üretimin ve bunun getirdi!i fikirlerin ça!da" seramik 
sanatını etkilemi"tir. Sanayile"me ile o güne kadar sanatçının eliyle yaptı!ı birçok teknik; i" 
makineleri tarafından yapılmaya ba"lanmı"tır. ”Artık de$erli olan, bir #ey yapmak de$il, 
bir #eyi dü#ünebilmektir”. (Duchamp) Endüstri Devrimi ve bununla birlikte sanayile"menin 
ba"laması, makine ve üretimin yaygınla"ması ile seramikte kendi payına dü"eni alır. Seramik 
sanatı teknolojiyle e"de!erdedir. Dekorlama basama!ında tekniklerin ve uygulama 
yöntemlerinin hızla de!i"mesi bunları makinelerin sürekli de!i"erek desteklemesi sektöre 
yeni dekorlama yöntemlerini getirmi"tir. Bunların en önemlisi serigrafi (ipek baskı) tekni!idir. 
 
Seramik endüstrisine makinele"menin sayesinde giren serigrafi (ipek baskı);aynı desenleri 
büyük miktarda ço!altma imkanı sa!layan bu teknik, çabuk ö!renilen ve uygulaması kolay 
bir yöntem olmakla birlikte elle yapılan dekorlardaki canlılık ve kaliteye ula"ır. Düz yüzeylere 
ve üç boyutlu formlara da rahatlıkla uygulanabilen bu yöntem ile geni" yüzeyli desenler kadar 
ince ve ayrıntılı desenler de kolaylıkla yapılabilir. Bu nedenlerden dolayı seramik 
endüstrisinde çok fazla tercih edilen bir yöntemdir. Serigrafinin çıkı" noktasını "ablon baskı 
tekni!i olu"turur. #ablon Baskı; önceden hazırlanmı" desenler kâ!ıt üzerine çizilir. Daha 
sonra bisküvi seramik ya da deri sertli!indeki çamur üzerine biraz nemlendirilerek yapı"tırılır. 
Bisküvi seramik ya da deri sertli!indeki seramik üzerine nemlendirilerek kâ!ıtlar yapı"tırılır. 
Formların üzerine sır ya da boya atılır. Sırlama i"lemi bitti!inde kâ!ıtlar kaldırılır, böylelikle 
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hazırlanan desenler ortaya çıkmı! olur. Desenler de"il de di"er alan kapatıldı"ında negatifi 
alınmı! olur. Bu yönleriyle serigrafinin (ipek baskı) çıkı! noktasını olu!turur.  
 
#lerleyen teknoloji ile birlikte serigrafinin yerini alan yeni bir baskı tekni"i ortaya çıkmı!tır. 
Dijital baskı tekni"i; kâ"ıt baskılarda yaygın bir !ekilde kullanılmaktadır. Son dönemde 
seramik kaplama sektöründe dekorasyon makinelerinde önemli geli!meler meydana 
gelmi!tir. Artık seramikte de bu baskı tekni"i kullanılmaktadır. Seramik üretiminde kullanılan 
en son teknoloji dijital baskı teknolojisi ile üretilen tamamen gerçek dayanıklı ürünler elde 
edilir. Dijital baskı ürünlerinde üretim teknolojisi ile çok detaylı görüntüler ürün yüzey üzerine 
uygulanabiliniyor. Geleneksel baskı tekniklerine oranla çok daha fazla kabartma 
derinliklerinde renk i!lenebilmesi nedeni ile ürün yüzeyinde olu!turulan derinlik ve görsel etki 
çok daha zengin,vurgulu ve do"al oluyor.Kabartma yüzeyli,her renk ve desende,birbirine 
geçmeli sistemle dö!enebilen,derz dolgusu istemeyen karolar üretilebilir. Bu makinelerin 
çalı!ma prensibi günlük hayatımızda kullanılan renkli bilgisayar yazıcılarından farklı de"ildir. 
Seramik kaplama malzemesi üreten fabrikaların sır dekor hatlarına yerle!tirerek normal 
hareket ile seramik karolar üzerine desenin geçmesi ile yapılır. Bu makinelerde özel olarak 
hazırlanmı! seramik boyalar kullanılmaktadır, nozulların tıkanmaması için boyalar çok ince 
ö"ütülmü!tür.1mm’nin altına inilmemesi gerekmektedir; hazırlanan ana renkler makinedeki 
program vasıtasıyla karı!tırılarak istenilen renkteki desenler karo üzerine çıkarılmaktadır. 
 
2. SER!GRAF! BASKI, D!J!TAL BASKI TANIMI VE TAR!HSEL GEL!"!M! 
 
“Serigrafi elek niteli"indeki bir yüzeyde yapılan bazı i!lemlerle çe!itli amaçlar için resim !ekil, 
yazı ve benzerlerinin olu!turulması, bununla üzerinden boya sıyırmak suretiyle de"i!ik 
yüzeylere basılması ve ço"altılması i!lemidir” ( Pekmezci, 1992). Serigrafi sözcü"ü Latince 
sericum(ipek), Yunanca Graphe (yazma eylemi) sözcüklerinin birle!mesinden olu!mu!tur. Bu 
terim !ablon olu!turulmasında, ba!langıçta en çok kullanılan bezin do"al ipekten dokunmu! 
olması nedeni ile böyle türetilmi!tir. Fransızcada ise “serie”dizi demektir. Belli kurallara göre 
birbirini izleyen nesnelerin olu!turdu"u bütün anlamına gelmektedir. Serigraphie bu 
sözcükten türetilmi!tir. Serigrafi #ngilizcenin etkin oldu"u alanlarda Silk Screen ve Silk Screen 
Printing, Fransızcanın etkin oldu"u alanlarda Serigraphie,Almanca’nın etkili oldu"u yerlerde 
Siebdruck olarak kullanılmaktadır.Ancak tüm bu adlandırmaların yanında,Serigrafi adı 
uluslarası baskı ortamında bu yöntemin genel adı durumundadır. 
 
Serigrafi baskı tekni"inin tarihçesi; ilk kez nerede ve nasıl uygulandı"ını kesin bir tarihle 
belirtilememesine ra"men bin yıl kadar önce bazı kültürlerde; Eski Mısırlılar, Romalılar, 
Çinliler ve Japonlarda duvar, yer, tavan süslemeleriyle çömlekçilikte ve dokuma bezlerinde 
!ablon tekni"inin kullanıldı"ını gösteren kalıntıların varlı"ından söz edilmektedir. Serigrafi 
baskı tekni"i 19.yüzyılda Uzak Do"ulu Göçmenler tarafından Amerika’ya getirilerek ülkeye 
yayılmı! fotografın bulunmasıyla da geli!erek önem kazanmaya ba!lamı!tır. Tekstil 
endüstrisi 1920 ve 1930’larda film ve foto-!ablonlarla çalı!arak, tasarımcılara ait desenlerleri 
yüksek kaliteli dokumalara basmı!lardır. Serigrafi tekni"iyle ilgili ilk bilimsel eser 1930’larda 
Antoni Welonis tarafından yazılmı!tır. Bundan birkaç yıl sonra da Guy Macoy ilk ki!isel 
sergisini açmı!tır. Serigrafi endüstrisinde ve sanatsal uygulamalarda serigraf baskı uygulama 
teknik ve alanları !öyledir. Dolaylı baskı; dekal: sır üstü, sır içi, sır altı baskılar. Do"rudan 
baskı; sıratlı ve sır üstü baskı. çi"sır üzerine ve pi!mi! sır üzerine baskı olmak üzere 
çe!itlere ayrılır. Seramik dekor çe!itlerinde baskı tekni"i açısından gelinen en son nokta 
dijital baskı tekni"idir. Bu teknik sayesinde artık serigrafi tekni"inde kullanılan uzun i! gücü 
yerini çok daha pratik bir hale getirmi!tir. Hem zaman açısından hem de kullanılan araç 
gereç bakımından daha kullanı!lıdır ve de daha pratiktir. 
 
Dijital sanat, bilgisayarların geli!mesi ve grafik i!leme yazılımlarının artmasıyla gerçekle!en 
bilgisayar devrimi sonucu do"mu!, kurallarını, ifade biçimlerini, karakteristik özelliklerini ve 
etik de"erlerini di"er sanat dallarında oldu"u gibi zamanla geli!tirerek yerle!tirmeye çalı!an 
bir olu!um olarak dikkat çekmi!tir. Dijital sanat, fizik, matematik gibi bilimlere olan 
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yakınlı!ından dolayı geleneksel anlamıyla sanat, sanatçı, sanat yapıtı ve izleyici kavramlarını 
de!i"tirmektedir. Bilgisayar teknolojisi, sadece baskı resim, foto!raf, video, müzik, heykel gibi 
sanatın geleneksel formlarını dönü"türmekle kalmamı", internet sanatı, yazılım sanatı, piksel 
sanatı, dijital sergilemeler ve sanal gerçeklik gibi tüm yeni ürünlerinde sanatsal çalı"malar 
olarak kabul edilmesini sa!lamı"tır. 
 
Günümüzün dünyası, fizik, kimya, optik, elektronik gibi giderek geli"en teknolojiler ile 
etkile"ime girmi",internet sanatı,yazılım sanatı vb. yeni biçimlerin multimedya vb. tekniklerin 
ortaya çıkmasına neden olmu"tur. Günümüzde teknolojiye ve bilgisayara yakınlık duyan 
sanatçının çalı"ma alanının sınırlarını geni"letmi", algılayı"ını, dü"ünce yapısını ve 
davranı"ını de!i"tirmi"tir.Dijital sanatın temeli olarak kabul edilen teknoloji,günümüzde 
hayatın ve sanatın bütün alanlarına girdi!inden artık ça!da" sanat üretiminin yalnızca bir 
aracı de!il,tama ortasında durumuna gelmi"tir.Dijital teknolojiler,yeni anlatım biçimleri 
yaratmakta devrim niteli!i ta"ırken,dijitalle"me ile anlamı güçlenmi"tir. 
 
Dijital sanatın tarihi, teknoloji ve bilimin tarihi tarafından biçimlenmi", dijital teknoloji ve sanat 
ö!elerinin bir araya gelmesiyle ilk örnekler üretilmeye ba"ladı. Bilgisayarın geli"mesi ile 
gerçek anlamda uygulama alanı bulan dijitalle"me ba"langıçta yaygın bir teknoloji olmadı!ı 
için daha çok bilim adamlarının eser verdi!i bir alan dikkat çekmektedir. 
 
3. SER!GRAF! BASKIDA KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER 
 
Dijital baskının bir alt evresi olan serigrafi baskı tekni!inde kullanılan araç gereçleri tanıyalım 
ve de dijital baskı tekni!indeki  araçları kıyaslayalım. 
 
Rakle  

 
Görsel-1 Rakle 

 
Serigrafi baskıda kullanılan rakle do!al ve sentetik lastikten yapılmı"tır. Her iki malzemede 
zamanla kullanılan boyalar ve medyumlara kar"ı dirençlerini yitirirler. Bundan dolayı 
raklelerin belli aralıklarla kontrolleri yapılmalıdır. Rakleler baskı sonrasında temizlenmelidir. 
Baskının kötü çıkmasına neden olacak lekelenme ve çizikler rakle yüzeyinde 
bulunmamalıdır. Kenarların keskin ve temiz olması baskı kalitesini do!rudan etkilemektedir. 
Rakleler ne çok sert ne de çok yumu"ak olmalıdır. Çok sert olan rakle ipe!i yırtarken; 
yumu"ak olan rakle de açısı bozulaca!ından boyanın baskı yüzeyinde hareket ermesine 
sebep olur. 
 
Elekler 
 
Elekler, elek bezleri ve çerçevelerden olu"ur. Yöntemin uygulamasında önemli yer tutarlar. 
Ba"arılı bir baskının yapılabilmesi büyük oranda uygun bir elek kullanımına ba!lıdır. 
 
Çerçeveler 
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Çerçeveler ah!ap ve metal olmak üzere iki grupta incelenir. Ah!ap çerçeveler, sudan 
etkilenerek deforme oldu"undan dolayı kullanım süreleri kısadır. Bu yüzden alüminyum 
çerçeveler tercih edilir. 
 
Elek Bezleri 
Serigrafi yönteminde iyi bir baskı kalitesine ula!abilmek için basılacak yüzeyin yapısına, 
kullanılacak boyanın türüne ve baskı sayısına göre elek bezi seçimi çok önemlidir. Geli!i 
güzel elek bezi seçimi ile yapılacak baskılardan olumlu sonuç almak mümkün de"ildir. 
Yapılacak elek bezi seçimin malzeme cinsine göre ve elek bezi seçimini,cm2 deki delik 
sayısına göre ve elek bezi telinin kalınlı"ına göre sınıflandırılır. #pek Dokumalar, Naylon ve 
Polyester Dokumalar, Metal ve Metal Kaplamalı Dokumalar, Silikonlar. 
 
!pek Dokumalar: Elek bezinin ilk malzemelerinden olan do"al ipek, elek baskının 
bulunmasıyla ba!langıçtan itibaren birkaç yüzyıl kadar kullanılmı!tır. Teknolojik sundu"u 
olanakların artmasıyla bu malzeme de yerini sentetik dokumalara bırakmı!tır. Kullanımında 
çabuk yıpranma ve kullanılabilir alanlarının azlı"ı nedeni ile günümüzde sadece özel 
meraklıları tarafından kullanılmaktadır. 
Naylon ve Polyester Dokumalar: Dokuma sanayisinde seramik sektöründe ve grafikerler 
tarafından çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Dayanıklı olu!ları, kimyasal maddelere kar!ı 
dirençli olu!u ve rahat boya geçirme özelikleri olması nedeni ile kullanımları tercih 
edilmektedir.    
Metal ve Metal Kaplamalı Dokumalar: Daha çok tekstil ve seramik alanında kullanılırlar. 
Bronz ve çelik telciklerden dokunarak yapılmı!lardır. Kullanımındaki dayanıklılı"ı ve binlerce 
kez baskı yapma olana"ının bulunması en önemli özelliklerindendir. 
Silikonlar: Seramik sektöründe son zamanlarda kullanılmaya ba!lanmı!tır. En önemli 
özelikleri esnek ve yumu!ak olmaları nedeni ile rölyefik yüzeyler üzerine de baskılar 
yapılabilmesidir. 
Seramik sektöründe yo"un olarak kullanılan naylon ve polyester elek bezleri, kullanılacak 
olan boyalara ve uygulanacak olan bünyeye göre cm2’deki delik sayıları ve baskı türleri !öyle 
sıralanır(Sevim,2007). 
Cm2’deki Delik sayısı; uygulanacak baskı türüne göre: 20’ye kadar kaba ve etkili sır baskısı, 
20–62 orta incelikte sır baskısı 62-100sıriçi ve sıratlı boya baskısı,77–150 sır üstü boya 
baskısı,100–200 yaldız ve tramlı baskılar da kullanılır. 
 
ELEK GERME S!STEMLER! 
 
Elek germe i!lemi el ve makine ile olmak üzere iki !ekilde yapılır. Elek germe i!lemi hangi 
sistemde yapılırsa yapılsın öncelikle desenin büyüklü"üne göre çerçeve seçimi yapılır. El ile 
germe i!lemleri daha çok ah!ap çerçevelere uygulanan bir yöntemdir. Bunun için hazırlanmı! 
olan elek bezleri bir süre ılık su da bekletildikten sonra ah!ap çerçevenin kö!elerinden 
zımlanır. Arada kalan kısımların tam ortalarından kar!ılıklı bir !ekilde gerilerek tutturulur. 
Makineler ile yapılan germe i!lemleri ise genellikle metal çerçevelere uygulanan bir 
yöntemdir. Germe i!lemi mekanik, hidrolik mekanizmalarla yapılır. Bunun için çerçeveler 
germe aparatlarına yerle!tirilerek önceden hazırlanmı! olan elek bezleri, elek germe 
aparatlarına yerle!tirilerek, elek germe makinesinin ma!aları ile düzgün bir !ekilde tutturulur. 
Önceden ayarlanmı! hava basınçları ile germe i!lemi yapılır. Bu sürenin beklenmesi 
esnemenin sona ermesi içindir. Germe i!leminden 15–20 dakika sonra çerçevenin elek bezi 
ile temas eden kısımlardan bu i! için hazırlanmı! özel yapı!tırıcılarla yapı!tırma i!lemi 
gerçekle!ir. 
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Görsel-2 Elek Germe Aparatı 

 
Serigrafi Baskı Masaları 
Direkt baskı makineleri; bir ucu herhangi bir çalı!ma masasına ba"lanır ve di"er ucu ise ele"i 
sıkı!tırarak basit bir kıskaç aparatından olu!ur. Bu tip el tezgâhlarında saatte 50–60 adet 
baskı yapılırken, yarı otomatik makinelerde 400–500 tam otomatik makinelerde ise binlerce 
baskı yapılır. 

 
Görsel-3 Direk Baskı Makinesi 

 
#ndrekt baskı için tasarlanan baskı makinelerin daha farklıdır. Bu baskılar özel çıkartma 
kâ"ıtları üzerine yapıldı"ı için el tezgâhlarında baskı esnasında kâ"ıtları yerinde sabitlemek 
çok zordur. Bu i! için özel tasarlanmı! baskı makineleri, kâ"ıtların baskı esnasında kâ"ıtları 
yerinde sabitlemek çok zordur. Bunun için alttan vakum yapılacak !ekilde tasarlanmı!tır. 
Tasarımı gerçekle!tirmek için baskı masasının üzeri sık deliklerle delinerek masanın altından 
delikleri kapsayacak !ekilde emici motor sistemi yerle!tirirlmi!tir. Baskı esnasında ele"i 
ta!ıyan kol ele"i ta!ıyan kol masaya indi"inde emici motor sayesinde vakum devreye girerek 
masanın üzerindeki çıkartma kâ"ıdını çekerek masaya yapı!tırır. Elek masadan kalkınca 
emici devre dı!ı kalarak kâ"ıt serbest kalır. 

 
Görsel-4 #ndirekt Baskı Makinesi 

 
Pozlandırma  
Pozlandırma, desenlerin ele"e aktarılması i!lemidir. #yi bir pozlandırma i!leminin 
yapılabilmesi için; uygun bir film, yeterli ı!ık kayna"ı, desen ve pozlama süresi, uygun 
emülsiyon ve kalınlı"a ihtiyaç vardır. Bu i!lemi gerçekle!tirebilmek için sıralama !öyledir. 
I!ık, cam, desen, elek ve ele"in cam ile temas etmesi, alttaki ı!ık kayna"ının pozlama 
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esnasında dı!arı sızmamasının sa"lanması. Pozlandırma sayesinde asetat kâ"ıdına 
basılmı! desenlerin, emülsiyonu çekilmi! eleklerin üzerine geçmesi sa"lanır. Böylelikle de 
seri üretimin ba!langıcı yapılmı! olur 

 
 

Görsel-5 Pozlama Makinesi 
 

Serigrafi Yönteminin Uygulanması 
#lk a!ama tasarımların yapılmasıdır, yapılan tasarımlar filmlere aktarılır. Filme aktarma i!lemi 
için önce renk ayrımları yapılır, Her renk için ayrı bir asetat kullanılır. Çok renkli çalı!malarda 
hem hazırlık, hem de basım sırasında do"abilecek hataları önlemek için filmlerin üzerine 
desenin dı!ında kalan kısımlara “artı” i!areti konulur. Filmler ister elle rapido kalemiyle tek 
tek yapılır, istenirse de bilgisayardan çıktı alınarak yapılır. Çıktı alma i!lemi bittikten sonra 
her bir renk için hazırlanmı! filmler elekler üzerine ayrı ayrı yerle!tirilerek pozlandırılır. 
Pozlandırma i!lemine geçilmeden evvel temiz eleklerin üzerine emülsiyon çekilir. Emülsiyon 
kimyasal bir malzemedir. Emülsiyonlar rakle yardımı ile 60 oc lik bir açı ile tutularak i!lem 
sabit bir hızla çekilir. Emülsiyon ı!ı"a duyarlıdır ve desenlerin ele"e geçmesini sa"lar. 
Pozlama i!lemi de yapıldıktan sonra tazyikli su ile ele"e püskürtülür, böylelikle desenlerin 
ortaya çıkması sa"lanır. Kurutma kabinine alınır, Kuruduktan sonra baskı i!lemine geçilir. 
Serigrafi dekorlarında düz elek baskı en eski baskıdır. Sanatsal i!ler ve küçük sayıdaki 
baskılar el ile yapılırken büyük sayıdaki i!ler özel serigrafi makinelerinde yapılır. Atölyelerde 
yapılan düz elek baskı düzenekleri tezgâhlara yerle!tirilerek elekler bu tezgâhlara tutturulur. 
 
#ndrekt baskılarda baskı i!lemi özel sulu çıkartma kâ"ıtlarına yapılır. Kâ"ıtlarda vakumlu 
baskı makinesinde baskı yapılır. Baskı yapılan boyalar kuruduktan sonra lak sürülür. Lak 
ta!ıyıcı bir film tabakasıdır. Bu i!lem desenlerin büyüklüklerine göre emülsiyon çekilmemi! 
elekler yardımı ile yapılır. Desenlerin üzerine çekilen lak, transfer i!leminde ta!ıyıcı görevi 
görevini yüklenerek desenlerin ürünler üzerine geçirilmesini sa"lar. Lak kuruduktan sonra 
hangi formlara yapı!tırılacaksa o ebadlarda kesilerek su dolu kabın içerisine atılır. Desenler 
çıkartma kâ"ıdından çözülüp lak tabakasına geçinceye kadar 1–2 dakika beklenir. Sudan 
alınan çıkartmalar, zedelenmeden dekor yapılacak ürünün üzerine yerle!tirilip yava!ca 
çıkartma kâ"ıdından kaydırılarak seramik formlara yapı!tırılır. Daha sonra da pi!irimleri 
yapılır. 
 

 
Görsel-6 #ndirekt Baskı Uygulama 
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Serigrafi dekorları ba!ta olmak üzere gerek sanatsal üretimlerde gerekse toplu üretim 
seramiklerinde estetik de"erlerin yanı sıra pazarlama kaygısı da göz önünde 
bulundurulmu!tur. Serigrafi baskı üretimi sayesinde daha fazla ki!iye ula!ılmı!tır. Kapitalist 
olu!umlarda insanların alım gücünün kısıtlı olması sebebiyle de serigrafi çok yaygındır. #nsan 
eliyle yapılan hataların makinele!me ortamında daha do"ru yapılarak ve gene makinele!me 
ortamında çok daha hızlı bir !ekilde ve de sayıca çok fazla !ekilde insanlara aktarılır. Hem 
zaman kazandırır, hem de insanları mutlu kılar. Ürüne talebin artmasıyla el ile yapılan 
üretimin yerini seri üretimler ve de serigrafi almı!tır. 
 
Günümüzde seramik endüstrisinde ekonomik etkenler nedeniyle ticari de"erin arttırılması 
amacıyla yapılmaktadır. Seramik endüstrisinde makinele!menin getirdi"i kolaylıklarla 
seramik dekorları çok daha kolay ve pratik bir biçimde yapılabilmektedir. Gene teknolojiyle 
birlikte yol arkada!ı olan serigrafi tekni"inin daha engin bir noktası dijital baskı ile yoluna 
devam etmektedir. Dijital baskı seramikte devrim niteli"i ta!ımaktadır. 
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ABSTRACT 

In this study, we attempt to examine the use of new media in the information of Romanian immigrants 
in Greece. In modern historiography we involve digital sources and oral evidences in order to record 
more documentation on group’s history. We have already interviewed 25 Romanian citizens who live 
and work in various Greek geographical areas – big cities, rural areas, islands - aged between 25 and 
60 and we try to investigate the sources of their every day information on local and international news 
as well as current events of their country of origin. The results show the need of communication 
among the members of Romanian Communities and the necessity to stay updated led to the wide use 
of the web information. In this spirit, we explored the use of local Diaspora web sites which offer local, 
domestic and international information to their users in their mother tongue eg. www.romedia.gr 
 
Keywords: Romanian Diaspora, Digital History 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
Digital history is an approach to examining and representing the past that works with the new 
communication technologies of the computer, the Internet network, and software systems. 
On one level, digital history is an open arena of scholarly production and communication, 
encompassing the development of new course materials and scholarly data collections. It is 
also a methodological approach framed by the hypertextual power of these technologies to 
make, define, query, and annotate associations in the human record of the past. To do digital 
history, then, is to create a framework through the technology for people to experience, read, 
and follow an argument about a historical problem.  
 
In this case, the historical problem refers to the usage of Romanian language websites by 
Romanian immigrants in Greece. The report provides evidence and analysis of how and why 
these people use the internet. It also attempts to note the frequency of their using national 
websites and inventory the reasons for which they prefer domestic sites to international ones. 
Likewise, we attempt to investigate their relationship with the Diaspora sites especially with 
the one addressed to Romanians who live in Greece (www.romedia.com). 
 
The Internet’s potential for migrants lies in improved and simplified communication and 
information possibilities as well as in an intensified participation in the public sphere. This 
potential of the Internet is, however, limited by low Internet penetration rates in the countries 
of origin as well as by the foreclosure of the public sphere towards migrants through 
mainstream society and mainstream media1. 
 
In 2010 only 35,5% of the Romanian population used the internet, that is to say only 
7,786,700 people out of 21,979,278 were internet users2.!Romania has among the lowest 
Internet use rates in the EU, statistics show. More than half of Romanians have never used 
the Internet, the highest figure in the EU3. 
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The use of digital sources changes the landscape of information and transaction costs that 
historians have traditionally faced. Digital history can be defined as the theory and practice of 
bringing technology to bear on the abundance we now confront.  
 
Digital sources: 
 
• Can be created and altered with relatively little effort or expense 
• Can be duplicated with near-zero marginal cost and shared by any number of people 
• Can be transmitted near or at the speed of light 
• Can be stored in nanoscale volumes 
• Can serve as the inputs to any process that can be specified algorithmically 
• Allow form to be more easily separated from content 
• Allow historians to gain the well-known benefits of working in a networked mode. 
 
In this study, we attempt to examine the use of new media in the information of Romanian 
immigrants in Greece. In modern historiography we involve digital sources and oral 
evidences in order to record more documentation on group’s history. We have already 
interviewed 25 Romanian citizens who live and work in various Greek geographical areas – 
big cities, rural areas, islands - aged between 25 and 60 and we try to investigate the 
sources of their every day information on local and international news as well as current 
events of their country of origin.  
 
In this case digital history is about the medium, not the method. Amy Murrell Taylor 
emphasises on the idea of genre and medium very much. It is especially helpful because the 
focus on the medium helps us widen our scope and recognize the breadth that digital history 
can encompass4. 
!
2. AIM OF THE STUDY 
 
Our study aims at researching why and how Romanian migrants in Greece make use of the 
Internet. On the one hand, we attempted to gather information around the reasons which 
made them visit various Romanian sites on the web and tried to relate it to their desire to 
preserve bonds with the home society. On the other, we registered the ways they utilize the 
web in order to keep being in touch with Romania as well as fulfill their information, 
communication and leisure needs. 
 
3. PUBLIC 
 
Our public consisted of 25 Romanian immigrants, 9 men and 16 women who live in different 
places of Greece. One of them is 25 years old, the rest are aged between 35 and 60. 8 of 
them live in rural areas and 17 in cities, big and middle sized towns. 13 of them have a 
university diploma and 12 of them a high school degree. 5 of them were unemployed; all the 
others had either permanent or seasonal jobs. 
 
As far as their social identity is concerned, 19 of them had a family identity and 4 of them 
were professionally oriented. Regarding their national identity, 18 of them had a stronger 
Romanian identity. In 6 cases, Greek identity was dominant whereas 4 persons declared 
Europeans as far as their national determination is concerned.  
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Table1. Demographic data of the public 

 
Gender n % 

Male 9 36,0 
Female 16 64,0 

Age n % Years in Greece n % 
25 – 40 y.o. 6 24,0 10 – 20 17 68,0 
41 – 55 y.o. 18 72,0 21 - 30 8 32,0 

Older to 56 y.o. 1 4,0    
Education n % Profession n % 

High School 12 48,0 1 7 28,0 
University degree 13 52,0 2 4 16,0 

Family n % 3 2 8,0 
Single 6 24,0 4 2 8,0 

Married 19 76,0 5 5 20,0 
   6 5 20,0 

Residence n % Social Class n % 
Metropolitan Urban 
Center (Athens – 

Thessaloniki) 

5 20,0 Blue collar worker or 
farmer  

11 44,0 

Prefecture Capital 
(Major Cities) 

10 40,0 Middle class 14 56,0 

City 2 8,0    
Rural area 8 32,0    

Identity Yes No 
 n % n % 

Family Identity 19 76,0 6 24,0 
Professional Identity 4 16,0 21 84,0 
Rumanian Identity 18 72,0 7 28,0 

Greek Identity 6 24,0 19 76,0 
European Identity 4 16,0 21 84,0 
Rumanian Culture 18 72,0 7 28,0 

Greek Culture 9 36,0 16 64,0 
 
4. METHODOLOGY 
 
We distributed an 8-item multiple choices’ and open question questionnaire (Annex) to 25 
Romanian migrants from different parts of Greece. At the same time, we interviewed and 
asked them the following questions: 1.Why they visit Romanian websites. 2. If visiting the 
Romanian Diaspora Sites gave them solutions to problems –difficulties related to their stay 
and work in Greece. The results were developed in an excel sheet and turned into tables and 
diagrams. 
 
5. RESULTS 
 
According to the data analysis, 18 out of the 25 Romanian participants to the survey use the 
Internet more than 1 hour a day, 6 of them less than 1 hour a day and one only several times 
a week. The reasons for using it constitute for all of them (100%) the need for 
communication, information and leisure. 
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Diagram 1. Use of the Internet by the Romanians in Greece 

 

 
Diagram 2. Reasons for using the Internet 

 
Among them, 13 out of 25 spend less than 50% of their Internet time for visiting Romanian 
sites whereas 12 of them declared their preference for Romanian language sites which they 
mostly visit when connected. 
 
Those who showed preference for international sites were in their majority in possession of a 
University degree (76,9%) and only three of a High School degree (25%). As for the 
interviewees visiting mostly Romanian sites, they had in their majority a High School 
education (75%). There was also a 21% with University degree who preferred visiting 
Romanian sites. 

 
 

Table 2. Time spent on visiting Romanian sites by Educational level 
 
Time spent on 
visiting 
Romanian Sites 

Education  
High School University 

degree 
Anova 

n % n % 
>50% 3 25,0 10 76,9 F = 8,490, df = 1, 

p< 0,01 
<50% 9 75,0 3 23,1 F = 8,490, df = 1, 

p< 0,01 
 

 
The analysis of the questions concerning the ways of communication with their 
friends/relatives, 12 of them mentioned the use of the e-mail, 11 of them the messenger and 
only 6 of them the practice of blogging. On the contrary, all of them admitted that they used 
the internet in order to make phone calls and communicate with their family in the home 
country.  
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E-mail users were in their majority (76,9%) highly educated, 16,7% of the interviewees 
having a  High School degree only. Among them, 4, live in metropolitan – urban centres, 5 in 
prefecture capitals, 2 in cities and only 1 in rural areas. Only two of the users (18,2%) belong 
to the blue collar, worker and farmer class whereas  the vast majority (71,4%) come from the 
middle class. Finally, all of them stated the use of the internet for making phone calls. 
 

Table 3. Use of the E-mail by educational level 
 Education  

High School University 
degree 

Anova 

n % n % 
E-mail 2 16,7 19 76,9 F = 13,111, df = 

1, p< 0,01 
 

Table 4. Use of the Email by area of residence 
 

Use of e-mail Area of residence  
Metropolitan 
Urban 
Center 

Prefecture 
Capital 

City Rural 
area 

Anova 

n 
 

% n 
 

% n 
 

% n 
 

% 

E-mail 4 80,0 5 50,0 2 100,0 1 12,5 F = 3,462, df = 
3, p< 0,05 

 
 
 

 
 

Diagram 3. Frequency of making phone calls through the internet 
 
The analysis of the kind of sites visited by the interviewees showed that all them (100%) do 
general browsing during their leisure time.65,2% obtain songs and music, 8,6% play online 
games, 73,9% listen to music over the internet and 26% download movies and/or watch TV. 
 

 
Table 4. Types of Romanian sites visited during leisure time 

 
General 
Browsing 

Obtaining 
Songs and Music 

Playing Games Listening to Music 
Over the internet 

Downloading 
Watching TV or movies 

100% 65,2% 8,6% 73,9% 26% 
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The most visited sites according to the interviewees are  www.remembertoday.ro (19 
references) and www.sfin.ro (15 references) which are both general information sites. 
www.muzica.ro (15 references), www.bucataria.ro (13 references), a cuisine site and  
www.rimel.ro (11 references) a gossip – celebrity news sites followed. Finally, Diaspora sites 
were mentioned 12 times. There was a gender differentiation regarding the thematic of the 
visited sites. The gossip site www.rimel.ro has been visited by 10 women and only one man 
whereas not one man mentioned the cuisine - recipe site www.bucataria.ro. 
!

!
!

Diagram4. Visit of Romanian Diaspora Sites 
!
Reasons for using Romanian sites 
 
The transcription and analysis of answers to the two questions asked during an interview, 
gave us the following results: 
 
The reasons for visiting Romanian sites by the interviewees have to do mainly with their 
desire to continue belonging to the home country community ‘I can comment with my 
friends’, ‘Share opinions with my friends and relatives’, ‘We integrate into the home society 
more easily when we go there’ ‘I want to continue being a part of the Rumanian society’ 
There were many references to the feeling of homesick ‘Visiting Rumanian sites make me 
feel as if I am still there’, ‘as if a part of me continues being there’,’I do not feel a foreigner in 
Romania’, I feel less homesick’, ‘It makes me feel more comfortable and less homesick’. 
 
Finally, 4 of the interviewees mentioned reasons of direct interest ‘I’ve got property back 
home and I need to know that exactly is going on there’, one stated business reasons and 
two related their frequent use of Romanian sites to their intention of returning soon in their 
motherland. The answers to the question: ‘Has the use of Rumanian Diaspora Sites given 
you any solutions to problems –difficulties related to their stay and work in Greece?’ were 
negative in 20 cases whereas the five positive ones mentioned advertisement reasons, 
professional opportunities, possibilities of keeping updated on legal and  financial  matters of 
the host country. Only one referred to the need of ‘sharing with friends and family leisure 
activities, ideas, news etc.’ 
 
Discussion 
 
All Romanian immigrants (100%) use the internet for information, communication and leisure 
reasons. 52% of them, mainly the ones in possession of a University Degree, spend most of 
their internet time to visit International sites whereas 48% of them prefer using mainly 
Romanian language sites for navigating on the web. Communication is performed through 
internet phone calls at 100%, e-mailing (48%), using a messenger (44%) or blogging (24%). 
E-mail users are the ones with a higher degree of education (76,9%)  as well as those living 
in metropolitan urban centers (80%), capital of prefectures (50%) and cities (100%). During 
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the general browsing, 65,2% of them obtain songs and music, 8,6% play online games, 
73,9% listen to music over the internet and 26% download movies and/or watch TV. 
They definitely prefer visiting general information, music, gossip and cuisine - recipe sites 
with a gender differentiation as far as the last two are concerned which are mainly and 
exclusively respectively visited by women. It should also be stressed that only 5 women with 
university diplomas mentioned visiting art – cultural sites. The desire to continue belonging to 
the home community, homesick and the direct personal interest/profit are the main reasons 
for which the interviewees visit Romanian sites. Communication tools, as blogging, can 
function as a multiplier of relationships (corridors) between home and host countries, 
developing around social networks based on shared interests and hobbies." 
As far as the Diaspora sites are concerned, only 12 out of 25 visit them, mainly for 
professional reasons and less of entertainment or communication purposes. 
 
To sum up, we assess that Romanians who live and work in Greece are highly interested in 
dominant political topics, political orientations (home/host country), online ethnic media 
productions and uses and, on a lesser extent, online contact/communication patterns of 
migrants. It is also very important that they can use their mother tongue on line and maintain 
the bonds with their homeland. 
 
Finally, it seems that Romanian migrants, due to the fact that they are very close to their 
homeland - which they visit quite often - do not feel the need to follow the Diaspora sites. 
Instead, they desire to be in direct contact with their country of origin and keep up to date 
with the local social, political and artistic events. Obviously, in this case! information and 
communication technologies (ICTs) can have a central role6 in the maintenance of an 
emotional connection to the home country7 as it makes possible for migrants and their 
children to have simultaneous participation in their communities of destination and origin. 8   
 
The final message through this research is that all historians can use the web to make the 
historic information more richly documented, more accessible, more diverse, more 
responsive to future researchers9.!
!
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ABSTRACT 
There currently exists a sharp boundary, in both technological and design terms between graphic 
design for screen and for print. This boundary is based on some rules and principals of color 
management system, which go through the process of graphic design. Quality control for Litho-Offset 
printing is considered to be the most related process to graphic design digitally achieve. Color is one 
of the most essential items of design and printing process. This paper to put rules for graphic designer 
in order to color control vectors and raster designs in some graphic software. The relationship 
between design on screen and final print will be basely studied to enhance the color translations result 
between different devices in the reproduction workflow. The practical study will be the method of this 
study and the aim is to enhance the reproduction color quality depending on the graphic designer. 

Keywords: Color management, Profiling tool, Litho-Offset Printing, Quality control  
 
1. INTRODUCTION 

In graphic design world there are some terminology about using color in design. In the past, 
designers were taught how to work with the object, following subtractive color theory; this 
theory shows how to mix ink pigment, days, and colorant to create an array of color. On other 
hand in digital world, using traditional software application, simple subtractive color mixing is 
simulated to demonstrate how objects will appear when paint, dyes, or colorants are applied. 
However, there is more for subtractive color theory than just mixing paint. Pigments, dyes, 
and colorants posses no color; the process of mixing paint involves altering which 
wavelengths are absorbed, which are subtracted, and which are scattered by manipulating 
the pain pigments. Changing the objects physicality, whether it is apparent to the naked eye 
or not. Alters the object’s appearance through its effect of the absorption, reflection, and 
scattering of wavelength. This paper is trying to help the graphic designer and pre-press 
operator how to understand, calibrate and manage his colors before final print in lithographic 
method. In order to have this aim, the designer should understand the color matrix, which 
helps him to understand how human eye can see colors in juxtaposition, and to predict the 
appearance of an individual hue or hues. Understanding how color combinations will interact 
with one another before building the electronic mechanical is crucial. This may seem an 
obvious statement, but there are plenty of examples produced that appear to violate this rule.  
!!
COLOR PROFILING OF THE DISPLAY 

Profiling the display has two parts to it. First of all, the designer has to have profiling 
software. The profiling software takes color information from the computer and sends it off to 
the monitor display. Second, he has to have a spectrophotometer (also called a colorimeter). 
The spectrophotometer is a device that is attached to the monitor screen using rubber 
suckers, or hung over the edge of the screen resting delicately against the surface of the 
screen. What the spectrophotometer does is that it reads the color info that is actually being 
displayed on the monitor screen, and sends that info back to the profiling software so that the 
profiling software can make its measurements and map the color of monitor displays to the 
color info the computer sends for it to actually display, insuring that what you see on your 
screen is the color you’re actually intended to see, instead of the color your monitor thinks 
you should see (Figure 1). 
 



!
!

!
!

672 

This being said, this process is creating a profile for your monitor that will always work as a 
link between your computer and your display to make sure the screen is displaying the right 
color its being told by your computer to display. 1 
 

 
 
Figure 1. It will show the progress through a progress bar, and when done it’ll ask when you want it to 
remind to run the calibration and profiling process again. It is recommended to be reminded once 
every 4 weeks to ensure monitor profile stays fine-tuned and up-to-date. The process is so easy and 
straight; the wizard is explanatory and will guide you through every step of the way. 
 
1.1. Color Calibration And Overprinting 

Nowadays graphic designers can manage, process, and produce color. This ability has had 
both benefits and drawbacks in the way color is visually communicated. Since the 
introduction of the computer as a tool and medium, designers have found it frustrating to 
color calibrates and color sink their monitors to printing devices. Many color swatch books, 
monitor devices, and application programs are overlay complex and do not yield effective 
results. Due to the physical nature of color, these devices are not accurate enough in the 
presentation of color. 

The first step in color sinking monitor to a color printer is to create a color matrix comprised 
of 5-percent increments, from 0-100 percent. Such a matrix is appropriate for ink-jet, plotter, 
color laser, Iris, and color key proofs. It can be used for any six-color ink-jet printer. For high-
end color proofs, a color matrix comprised of 2.5 percent increments is warranted. This type 
of matrix is appropriate for eight-color and 12-color ink-jet printers, Cromalins, Matchprints, 
and press proofs. 

There are many different color matrices available for the Designer and pre-press operator, 
some having finer steps than others. All of these matrices are used to simulate color 
appearance, and for good reason: this is by far the most accurate way of determining the 
subtle differences found within the spectrum of hues created using set primaries. However, 
some of these color matrices are worth owning and others are not. 

For color proofs, a color matrix must be created as an electronic file to be printed to the 
printing device that will be used for the finished project. This is the only way to create 
accurate color appearance to color sink what is on the screen to what appears on paper. 
One of the recommended color systems has over 485 pages of color matrices built in 5-
percent increments, creating over 12,000 individual hues. These matrices have been saved 
as a PDF file (300dpi). 

When dealing with low-end color proofs, the software application in which the file is printed 
out influences color appearance (Figure 2). This means that the same file printed out in 
QuarkXPress will have a different color appearance than when printed out in Adobe 
Illustrator, Photoshop, Painter, Freehand, or any other software program. The color 
appearance also changes when, for example the color swatches are saved in EPS format 
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versus TIFF format in Adobe InDesign. Each of these manufacturers uses different coding 
technology to simulate colors for low-end printers, thereby creating different color 
appearances. 2 

 

Figure 2. The Acuity Color System is an-extensive four-color process library. The matrices found 
within this system allow the designer to color calibrate their printer with ease.3 

 

A four-color (CMYK) process can simulate up to 60 percent of the PANTONE color formula 
guide for both coated and uncoated papers. The pantone solid to process guide swatch book 
shows the Designer which colors can be simulated using CMYK primaries, cyan, magenta, 
yellow, and black. Using this swatch book to verify which spot colors can be simulated, 
designer can create color matrices in Adobe Photoshop to duplicate the overprinting of two, 
three, four and more colors. However accurate color appearance can be simulated up to only 
60 percent utilizing CMYK primaries. Adobe Photoshop also has the ability to overprint spot 
colors from any ink-matching system including Toyo and TRUMATCH, and the overprinting 
ability to mix and match these systems. 

Using low-end printer, the designer can produce a fairly accurate PANTONE color simulation 
of two spot color overprinting if they are within the range of the CMYK process and specified 
from the PANTONE solid to process guide swatch book. The designer can then make 
adjustments on the electronic file. Utilizing the color matrices used to simulate overprinting 
for the client proof to verify them (Figure 3). (To view overprinting spot colors that falls 
outside of CMYK process color gamut on-screen). 

 
Figure 3. Diagrams of cyan and yellow are combined to overprint, creating additional hues. Color 
tinting is also utilized within the overprinting process. 
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1.2. Color Sinking And Overprinting 

The graphic designer can set up to color sink hues on-screen to printout easily by simulating 
document overprinting for client proof, and setting up an electronic file for press to allow over 
printing. These steps can be summarized as the following points: 

1. Open the document and make a duplicate copy so that both documents are on the 
screen together. 

2. Choose the color matrices that are color appropriate for the document from the Acuity 
Color System, and open the color matrix document. If you are using two spot colors, 
create a color matrix. 

3. Print out the color matrices appropriate to the working document. 

4. From the printout, choose the hues that represent the colors on screen. 

5. Make the necessary color adjustments on the duplicate document by plugging in the 
new CMYK color builds (Figure 4). (The color builds in the original will no longer 
match the color builds in the duplicate document-they will look very different) 

 
Figure 4. Steps for building spot color matrix for overprinting, this color matrix is a ready digital file. 

6. Print out the duplicate document. It should closely match the original working file on-
screen. (Note, repeat this process every time the original document is printed to 
another device or different paper is used: changing the printing device from ink-jet 
printer to an Iris, or changing the paper stock from uncoated to coated will alter the 
color appearance.) 

Building a spot color matrix for overprinting 

Another way of secondary colors and their tints is to create a color matrix of each primary 
hue with 5-percent increments, from 0-100 percent. This method can also be used to create 
a press proof for monotones, duotones, tritons, and four-color process images. To create a 
press proof the press proof the designer should where and on what printer the color proof will 
be pulled. The designer should always print the color matrix and images on the same paper 
as intended for the final proof. It is recommended to have examples of one image set up tree 
of four times with different color densities: in this way its sure that one of the samples strips 
will be correct. This method can be practically applied following the next steps: 

1. Using Photoshop set up a document at 72dpi. 

2. Use guidelines to create vertical and horizontal strips, (2.5 x 25cm), on two layers. 

3. Using the rectangle marquee tool and fill setting under edit in the main menu, fill the 
vertical strips with the primary colors. Each time creating and filling one of the 
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vertical strips, designer should change the opacity setting within the fill dialog box. 
Starting with 5 percent and move up in 5 percent increments to 100 percent. 

4. Repeat the process for the other color on another layer, making sure you to change 
the direction of the strips from vertical to horizontal. 

5. After completing the hues and tints, designer must use the multiply feature in the 
Layers dialog box and delete the unwanted layers. Within the layers dialog box he 
should turn the multiply feature quickly on and off to see different color effects. And 
shouldn’t use the Multiply feature in the fill dialog box. 

6. Flattening the document by selecting Flatten Image under Layer in the main menu, 
and printing it out (Figure 5). 

 
Figure 5. C. Print out color matrix from CD (step 3), and then choose hues from matrix (step 4). d. 
Adjust image on screen (step 5). e. Color printout after making adjustment to document (step 6). 

Setting up a client color proofs for overprinting 

This process allows graphic designer to create a document that simulates two overprinting 
spot colors for client approval only. If this document were taken to press, four pieces of film 
should be RIPed (Raster Image Processor), and the job would no longer be considered two-
color. By following the next steps the designer can produce a client proof using three and 
four spot-color builds: 

1. Choosing the spot color desired from the PANTONE solid to process guide. 
2. Creating the spot color matrix as described previously. Apply the multiply feature in 

the Layers dialog box in Adobe Photoshop once the matrix is created. This allows the 
designer to visually verify how the color will overprint (Figure 6). 

3. Printing out the color matrix and selecting and selecting the colors he desires from the 
printed spot color matrix, making sure to skip at least two or three squares between 
the colors to be used. The designer shouldn’t pick colors that are side by side as their 
color value differential will not be sufficient for hue difference to be selected. 

4.  

 
Figure 6. These four diagrams illustrate how documents built in the four-color process primaries 
can be altered to print in any spot hues. Three spot hues are shown in 6a-c; all three spot hues 
from 6a-c are overprinted to create a new color palette. 
 
5. In Adobe Photoshop Designer must use eyedrop tool to click on each color chosen. 

Then writing down the CMYK percentages. 
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6. Choosing the software application desired for the print job. Any software application 
program can be used. 

7.  Under the color feature found within the chosen software application, plug in the 
CMYK percentages for each color. 

8. These percentages will be used to name each new color, for example, “C20 M80 Y5 
K3,) then typing in the color builds to create the new color. 

9. In the application chosen, the designer should create the design using only the colors 
that are derived from the spot color matrix to allow the client proof to simulate the 
overprinting of two spot colors. 

10. For monotones and duotones, produce photographs with one or both spot 
colors at 100 percent. 

11. After the monotones and duotones have been created, the designer should copy 
these files in duplicate and save them as CMYK documents. 

Color Management for Prepress and Printing 

Managing the use of color in different media and platforms is becoming more and more 
routine. Understanding how color changes and is applied, not only from application to 
application, but from one environment to another, and one medium to another, is necessary 
to understand how prepress color issues are handled and applied within graphic design. This 
chapter of the research paper explores many of these issues, giving designers tremendous 
color flexibility in the practical field. 

 

Figure 7. How color profiles function with a color management system. 

The ICC profiles used in this scheme (Figure 7) are actually simple translation tables. They 
support translation from device-dependent color values to device-independent color values 
(and vice versa). 4 

1.1.1 Dot Gain 

Hues, shapes, and depths have the potential to radically change color perception of 2-D 
static forms. When dealing with the static printed form, either by overprinting flat color fields, 
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textures, tints, and shades, or utilizing photographs, illustration, or continues-tone drawings, 
dot gain must be taken in consideration in order to control the overall color appearance. 

Dot gain on press is caused by ink absorption. When ink is imprinted on paper, depending 
upon the type of paper (uncoated, coated, clay-coated, etc.), the ink is absorbed like water 
into a sponge. Dot gain happens with all papers to some degree; typically the uncoated 
paper has the highest absorption rate. When dealing with photographs, images, illustrations, 
drawings, etc., a halftone screen is commonly used to simulate continuous tone. If, for 
example, the print job calls for process colors on an uncoated paper stock, the absorption 
rate will be high, and if it’s not managed, this will drastically alter the color appearance. 
Printing on uncoated paper versus coated paper, clay coated paper, matte finished paper, 
etc., will alter color appearance for monotones, four-color photographs, illustrations, and 
hues at any percent of color. Most paper companies and their distributers make paper 
samples available for professional whose intent is to use the paper for commercial printing. 
An easy test to determine the absorption rate of paper is to place the head of a black 
permanent marker on the paper for 4 or 5 seconds. Repeating this exercise on different 
types of uncoated and coated paper to obtain a visual read of the absorption rate of each 
(Figure 8). 

 

Figure 8. (a and b) The image above is an enlargement of the flower to the left and is printed on 
coated paper. It shows the clarity and richness of each screened dot with very little overlap 
between dots. The image to the right (1b), printed on uncoated stock, shows many dots bleeding 
into their neighbors. For coated paper the dark area of a photo should not exceed 98% and 
lightest area should have no less than 2% or 3% of color. For uncoated paper these percentages 
need to be adjusted according to the absorption rate.   

If the paper chosen has a high absorption rate, the shadow areas should be color corrected 
3-6 percent lighter than normal. The higher the paper absorption rate, the lighter the shadow 
areas need to be. This phenomenon applies to illustrations, monotones, duotones, and 
tritons. Visible dot gain usually happens while on press, and it is the press operator’s 
responsibility to bring the job into balance. Most press operators use densitometers to 
determine and regulate the density or amount of color laid down on press. With this said, 
color appearance still shifts. A press check by the designer is always prudent. 

1.1.2 Undercolor Removal 

Undercolor removal (UCR) is the process of removing cyan, magenta, and yellow from the 
shadow areas of a four-color process image and replacing it with black. Graphic designer 
can use Adobe Photoshop as an excellent program for accomplishing UCR. 

1.1.3 Resolution And Lines Per Inch 

Pixels per inch (ppi), lines per inch (lpi), and dots per inch (dpi) can all affect color 
appearance. The number of pixels per inch affects the tonal range, pixel depth, and color 
shape. For press an image, regardless of its kind, must have at least 266 ppi at the size the 
image is used. If the image for press has less than 266 ppi, the insufficient in ppi will affect 
both the tonal range and the shape of the hues. A drum scanner is the lightest quality 
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scanner for the images used for press. The ability to scan images at a medium to high range 
coupled with a high-bit color depth (42- to 48-bit color) allows the scanner to detect millions 
of colors. Eight-bit color depth equates to 256 shades of color, 16-bit to 65,000 shades of 
color, 24-bit 16,000,000 shades of color, and so on. (Humans have the ability to distinguish 
700 million colors.) 

 

Figure 9. Each red box representing a varying screens frequency in lines per inch, from 10lpi 
to 150lpi. The lower the screen frequency, the coarser the tonal range will appear. 

Lines per inch and dots per inch can affect the tonal range of color as well as the shape and 
the depth of the object. Lines per inches can also be affect the shape and depth of color 
within an image. Since Lpi has the ability to influence shape. The lower the line frequency, 
the coarser the appearance of the object. For example, scanning in a photograph of a coffee 
cup at 1,200dpi and assigning the image a 55-line screen frequency will make the image of 
the coffee cup appear coarse (Figure 9). 

1.1.4 Bit Depth Range And Raw Formatting 

For color the most common bit depth range is from 1-64. However, when dealing with 
photographs, the two most common settings are 8-bit and 16-bit. Eight-bit color gives color 
value range of 256 colors per pixel; 16-bit color gives a range of roughly 65,000 colors per 
pixel. In both RGB and CMYK mode the channels play an important part in color 
appearance. 

When taking digital images, it is best to shoot in raw format. With Photoshop, raw-formatted 
photographs can be downloaded easily. Such a photographs offer the highest resolution and 
pixel-depth (16-bit). Raw images contain the actual information captured by the electronic 
sensors within a digital camera and are not filtered or processed by any in-camera software. 
This allows for a greater range in size and better quality for color management.   

1.1.5 Printing Order 

In four-color process printing, offset lithography, the typical printing order of the color 
primaries is black, cyan, magenta, and then yellow. The yellow primary is commonly printed 
last for color purposes. For print jobs that use spot colors, it is generally the darker of the two 
hues that is printed last. However the order of printing can be changed in order to achieve 
color effects, or for better trapping. 

2. CONCLUSION 

In digital imaging, color management is the controlled conversion of color representation 
between the various digital devices involved in a workflow. This includes digital cameras, 
computer monitor screens, scanners, printers! etc. The goal is to measure and adjust those 
devices in a way that insures they represent colors in the same way and that they represent 
them right. 
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It’s recommended for graphic and publishing designer to be trained with some color 
management technics with a good command and understanding of color science and its 
application in digital graphic design.   
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ABSTRACT 
Film making has been a very expensive hobby for ameteurs from the day it was discovered. Also it 
has not been taken as a professional tool for years. Especially after Griffth’s approaches on camera 
movements, camera angles, framing techniques such as medium shot or close-up. The quality level of 
filmmaking between amateurs and professionals has been highly spread. Today, by the help of new 
technologies these two fields got closer. Now we can make near-professional films by using amateur 
equipments; we can edit them at our home computer, we can even prepare some music at home by 
using the help of some softwares. Also we can freely share it by using websites such as Youtube, 
Vimeo or some others. So for amateurs its not only easy and cheap to produce a film but also it is 
easy and cheap to distribute it. The number of amateur movies produced today are much more then 
professional movies. The enormous number of amateur productions also affected the audience and 
created “a new way” of story telling like shaked camera movements, deficient lighting, grainy look. 
This way of story telling first was discomforting and disorienting for the audience, but later they got 
used to it. This also affected the professionals: lots of production firms started to make professional 
films which used ‘amateur way’ of story telling. This study intends to discuss this new way of telling a 
story and implications associated with this new approach. The discussion will focus on three selected 
professional films using this new approach, namely “District 9” (2009), “Cloverfield” (2008) and 
“Paranormal Activity” (2007). These films use jump-cuts, deficient lighting and grainy pictures, 
contrasting strongly with traditional way of story telling. Thus, the study will explore the important 
points of using editing applications, lighting, image composition and camera movements with their 
relationship to the existing cinematography, trying to find an explanation to this new perception of 
reality in digitalization.  
 
Keywords: The elements of cinema, language of traditional cinema, Amateur video, Digital 
moviemaking. 
!
1. INTRODUCTION 
 
Filmmaking has been a very expensive hobby for amateurs from the day it was discovered. 
Also it has not been taken as a profession for years, until  D.W. Griffth’s approaches on 
camera movements, editing, camera angles and framing techniques such as medium shot or 
close-up. The quality level of film making between amateurs and professionals has been 
highly spread. Today, by the help of new technologies these two fields got closer. Now we 
can make near-professional films by using amateur equipments: we can edit them at our 
home computer, we can even prepare some music at home by using the help of some 
softwares. Also we can freely share it by using websites such as Youtube, Vimeo or some 
others. So, for amateurs it is not only easy and cheap to produce a film, but also it is easy 
and cheap to distribute it. The number of amateur movies produced today is much higher 
than the number of professional movies. The enormous number of amateur productions also 
affected the audience and created “a new way” of story telling like shaky camera 
movements, deficient lighting and grainy look. This way of story telling first was discomforting 
and disorienting for the audience, but later they got used to it. This also affected the 
professionals; lots of production firms started to make professional films, which used 
‘amateur way’ of story telling.  
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2. CLASSICAL NARRATIVE 
 
Classical narrative is based on continuity editing. In continuity editing the cuts should not 
take the attention of audience, that’s why best cut was used to be the invisible cut where film 
editing was also called the invisible art. To construct a lucid continuity the first aim is to find a 
way to make a smooth cut. Making a smooth cut means cutting two neighbor frames in a way 
that the cut should not take unnecessary attention (1). Especially, the word “seamlessness” 
has become a popular term in effective film editing. An invisible cut is the first goal of a 
director or an editor. It is not easy to describe the appropriate cut point but the audience 
definitely understands when it is inappropriate. Filmmakers call these inappropriate cuts 
“jump-cuts” and the director must take care of “matching action”, “matched framing”, “screen 
direction”, “similar setting” and “tone, rhythm and pace” (2). 
 
2.1 Matching action 
 
If  a man is shot when walking into a room and if we see him sat on a chair the other frame 
that cut would definitely take attention and the illusion of continuity will be broken (3). That’s 
why the director should show the man while sitting down for not letting his audience to be 
interrupted by the cut. 
 
2.2 Matched framing, similar setting, screen direction 
 
Cutting someone from long shot to a mid-shot, the director should think about how to frame 
his actor. Cutting from long shot of a man to another long shot of the same character would 
be noticeable because the visual information would not be changing enough. Cutting the 
neighbor framings would not be enough as the director should choose from long shot to 
medium, close up to get enough change in the visual information. Another thing that should 
not be forgotten is to change the position of the camera to at least 30 degrees. That’s how 
we can change the visual information in the background (4). The light and color should not 
change in between shots for continuity editing. The exposure and the color temperature for 
each shot should be similar.  
 
Also the screen direction is very important for continuity editing. The character should move 
to the same direction in each shot unless he changes his walking direction, and even if he 
changes his direction the change should be shown to the viewer. If a director shoots a film b 
using a classical narrative style he or she should take the topics which were told above into 
considration. The purpose of classical narrative is to create and emotinoal reaction on the 
audience when its first screening. Thats why the viewer should forget that he or she is 
watching a film. When ever there is a noticable cut it will not be easy to create the desired 
emotinal reaction. 
 
3. “A NEW WAY” OF STORY TELLING 
 
From the director’s point of view there seems like having two main problems; first one is the 
reason for using amateur video look in a professionally produced film. The second one is to 
legalize the usage of amateurish camera movements and editing. Before answering these 
questions we should discuss what the principles of amateur approach are. As most 
filmmakers know, classical narrative is based on continuity editing. One of the most important 
purposes of using continuity editing is to convert real time into screen time without distracting 
the audience or confusing them (3). That’s why the audience will be seeing fragments from a 
scene but still will not lose the illusion of continuity. By the help of continuity editing the 
viewer can feel emotionally connected to the main character, then he would feel the tension 
and in the end of the film the director will be able to get the emotional reaction from the 
viewer. The main purpose of filmmaking, which uses classical narrative, is to get an 
emotional reaction from the audience not a critical one. 
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3.1. Why and how filmmakers use this approach 
 
As mentioned before the first problem is the reason to use this new approach. Amateurs 
most likely shoot the way they like. Very few of them have the knowledge about composition, 
lighting, and basic cinematography. The word “amateur” comes from the word “love” and 
that’s why most of them are so passionate about their works. Especially during the screening 
the most important advantage of this way of story telling is that it creates the atmosphere of 
reality. When the audience sees this type of movies, the belief in reality occurs naturally. 
There seems to be a big contradiction between two different ways of story telling. In 
continuity editing the purpose is to create the illusion of reality but with this new approach, 
which does not give importance to “match cutting”, similar framing or similar setting creating 
this reality feeling seems very easy. That’s why filmmakers especially the ones making horror, 
fantastic or science fiction movies are starting to use this approach to give the feeling of 
reality to their audience.  
 
3.2. Digitalization 
 
The feeling of reality is coming from the similarity between amateur works, which are being 
shared in video sharing web-sites such as Youtube or Vimeo and the professional works 
which look like them. In 1995, Sony and Panasonic both came out with a component ! inch 
digital formats designed to be used by both professional and consumers (5). (Mini DV and 
DVCAM from Sony and DVC–pro from Panasonic) This format was able to record excellent 
component digital image on a very small tape and the DV cameras were highly compatible 
with fire-wire connections. Most computers used for video editing have a fire-wire port or one 
can be easily fitted. Fire-wire connection is also called IEEE 1394 or i-link. A fire-wire cable is 
able to carry video signal, time-code, and deck control information easily. (Figure 1) 
 

 
Figure 1. Fire-wire port 

http://www.mycomputerclub.com/reference-cables-guide.html 
 
The original fire-wire port was also called fire-wire 400, which was able to carry 400 Mbps. 
Today most computers are equipped with fire-wire 800 ports, which are able to carry 800 
Mbps. By the help of this port, the amateurs are able to produce movies with much cheaper 
budgets. They can easily shoot their films and easily capture their footage to their home 
computers and edit them easily. Then they can export their films in any format they like and 
can share them on the Internet. Digitalization is even easier these days by the help of 
technology. Most video cameras are recording on SD cards. There are even some Digital 
photo cameras able to record high definition videos. By using the SD card technology, the 
filmmakers can easily use a card reader and can import or transfer their footage to their 
computers easily. While capturing from DV or HDV tape, capture time was the main problem. 
If you have a one-hour tape then the capture was taking one hour time. But with the card 
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technology its much faster. That’s why the amateurs can easily import their footage, edit it 
and export it to a certain media (1). Today almost all amateur video cameras and even new 
generation DSLR photo cameras are equipped with the card technology. There are several 
types of recording cards such as SD , P2, XD vs. All these card formats works with more or 
less the same system. Codec becomes an important term for video technology. Codec is 
short of  two words Compress/Decompress. Video cameras compresses the footage to be 
able to record on a card. Then to be able to edit it the filmmaker should decompress the files. 
For example 10:1 compression ratio means 1GB clip can be reduced to 100MB by using the 
particular compression. There are two types of compressions lossy and lossless. The 
lossless compression means what you put is exactly what you get out. In lossy codecs you 
lose some image, video or audio information. But in lossy codecs the good compressions are 
good at balancing the quality, data rate, file size, color depth and fluid motion (6). Most 
popular codecs today are H.264, AVCHD and  AVCIntra. Almost all video editing softwares 
are compatible for these codecs.  
 
The lack of information about classical narrative in those films prevent them from telling a 
story in a fluid way. There usually are several jump-cuts and mis-matching frames. After 
being watched by a huge audience those jumps cuts and mis-matching framing started to 
add some reality to those films. As every individual can easily produce similar films at home 
by himself, the feeling of reality is added to those amateur films. Then the latter problem 
occurs, the legalization of using this approach. In this study we are using one sample from 
each genre to discuss this. The film “Paranormal Activity” as a sample of horror films. 
“Cloverfield” as a sample of fantastic films and “District 9” as a sample of science fiction films. 
Legalization of using this approach occurs in different ways within each film.  
 
4. SAMPLES FOR NEW WAY OF STORY TELLING 
 
4.1. The case of Paranormal Activity  
 

 
 

Figure 2. The poster of Paranormal Activity. 
http://www.imdb.com/title/tt1179904/ 

 
The film Paranormal Activity is about a young, middle class couple who moves into a 
suburban 'starter' tract house. They become increasingly disturbed by a presence that may 
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or may not be somehow demonic which is mostly active in the middle of the night (7). 
(Figure2) 
 

 
Figure 3. Still from Paranormal Activity. 

http://kalafudra.wordpress.com/2011/02/12/paranormal-activity-2007/ 
 
In Paranormal Activity the film starts with a text saying: Paramount would like to thank to 
families of Micah Sloat and Katie Featherston and the San Diego Police Department. Instead 
of opening credits, by the help of this text, the filmmaker prepares the audience to an 
amateur approach. Starting from the first scene, the audience starts to see a shooting of an 
amateur, shaking camera. Also this shooting is more like an amateur testing the camera 
features. Then with the second scene, by the help of a mirror, we see the cameraman 
shooting himself. Normally with a classical narrative, which uses continuity editing style, we 
don’t see this type of camera movement; unbalanced color temperature and a grainy look 
because of low light intensity.  
 
Also the cameraman uses the top light of the camera, which erases all shadows and makes 
a two dimensional look at the picture.(Figure 3) Almost all professional cinematographers 
know that front light causes this defect and they don’t prefer to use that angle as a key light. 
Also because of inverse square rule the light intensity drops so fast at the image, the areas 
away from the camera look underexposed. The duration of the first shot is 1 minute 23 
seconds, which is a pretty long time to control the pace. At the first cut, we cut from the 
medium shot of a woman who arrives at home to medium cut of the same women inside the 
house. This cut can be a good example to jump cut. The film looks like documenting 
supernatural incidents and the camera usage is like only documenting those incidents.  
 
During the movie there is almost no transition in between shots. Both the scenes, which have 
been shot by the actors and the scenes which were documenting the incidents are very 
similar to each other. Mostly these shots are point of view shots and these shots give the 
impression of an “amateur video”. The story of the film was mostly made from the 
conversations of the young couple, and being followed by the “thing” during the day and night. 
Besides these actions, the audience can’t see any living actions of the couple. That’s why the 
way of using the film language makes the film interesting. Although this type of narrative is 
very different than classical narrative, the film was accepted as, successful by its audience. 
This way of story telling reminds most of them their past experiences with their consumer 
video cameras. This feeling increased their attention more and added up more reality to this 
horror movie. According to the Internet Movie Database (IMBD) the film's cost was 15,000 
USD and made a worldwide gross of approximately 194,000,000 USD (7). 
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4.2. The case of District 9 
 

 
Figure 4. The poster of District 9 

http://en.wikipedia.org/wiki/District_9 
 
The storyline which was written by Kenneth Chrisholm explains the movie as: “In 1982, a 
massive star ship bearing an alien population, nicknamed "The Prawns", appeared over 
Johannesburg, South Africa. Twenty-eight years later, the initial welcome by the human 
population has faded. The refugee camp where the aliens were located has deteriorated into 
a militarized ghetto called District 9, where they are confined and exploited in squalor. In 
2010, the munitions corporation, Multi-National United, is contracted to forcibly evict the 
population with operative Wikus van der Merwe in charge. In this operation, Wikus is 
exposed to a strange alien chemical and must rely on the help of his only two new 'Prawn' 
friends” (8). (Figure 4) 
 

 
Figure 5. Still from District 9 

http://ozgurilgin.wordpress.com/2010/02/21/yasak-bolge-9-district-9-2008/ 
 
The movie District 9 is quite different. Unlike Paranormal Activity, the film starts as a 
professional production and in the first scene we see the main character Vikus Van de 
Merwe seem like getting prepared for a TV interview. In the first shot we see an inappropriate 
zooming, which is done to find the right composition, in this case for the television interview. 
Also we see him trying to attach the microphone to his sweater while talking to the 
cameraman. In the first shot, he is shot at medium shot, the second one is medium close-up, 
third one is close-up, and then the fourth one is medium shot again. The camera position is 
the same in each shot. Actually these first four scenes are good examples to show jump 
cutting. He seems like getting bigger and smaller in the frame without the background being 
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changed. In the fourth one the interview starts. Later during the film there is a cameraman 
assigned to document the evacuation of aliens from the camp they live in. (Figure 5)  
 
Although the film is closer to classical narrative than the other two samples, the shots, which 
are being screened all during the film, makes the film look like a semi-documentary. Those 
shots are like being recorded years ago and also they are being used as a reference. We 
also see lots of shaky camera movements and jump cuts till the end of the movie. The movie 
has an interesting story and very high quality cinematography. The way of visualization and 
especially the way of using digitalization are highly impressive.  District 9 is an expensive 
production compared to Paranormal Activity. The total cost was 30,000,000 USD but the total 
worldwide gross was 115,500,000 USD (8). 
 
4.3 The case of Cloverfield 
 

 
Figure 6. The poster of Cloverfield. 

http://www.imdb.com/title/tt1060277/ 
 
The storyline which was written by Pip Carlson explains the movie as follows: “Cloverfield 
follows five New Yorkers from the perspective of a hand-held video camera. The movie is 
exactly the length of a DV Tape and a sub-plot is established by showing bits and pieces of 
video previously recorded on the tape that is being recorded over. The movie starts as a 
monster of unknown origin destroys a building. As they go to investigate, parts of the building 
and the head of the Statue of Liberty come raining down. The movie follows their adventure 
trying to escape and save a friend, a love interest of the main character” (9). (Figure 6) 
 

 
Figure 7. Still from Cloverfield. 

http://moralpremise.blogspot.com/2010/10/cloverfield-in-pursuit-of-those-we-care.html 
 
 



!
!

!
!

687 

The film Cloverfield starts in a similar way to the movie Paranormal Activity. The opening 
credits inform us about the movie production soothe where audience already knows that it is 
a professional production. The film Cloverfield seems like being professionally produced. 
Just after the opening credits we see a color bar in the frame and we also see the time-code 
running at the bottom of the frame, which does not look professional. By the help of the 
written texts on the screen we are informed about the camera being somewhere in the 
Central Park. The image fades out. With the fade in, the time-code, which is running at the 
bottom of the page, disappears. This time at the left bottom of the frame we see the date 
stamp, which is only a feature for amateur cameras. Also the first image is underexposed 
and not color balanced. The person who carries the camera is shaking the camera while 
carrying it. Duration of the first shot is about a minute long which is quite long for a movie. 
During this shot, a male voice who seem like the person recording the footage, gives us 
information about the time and the place. During the cuts, matching almost never takes place.  
All during the film sometimes the actors are looking at the camera and talking. Besides that, 
some other times the camera seems like a candid camera intruding peoples’ personal lives. 
 
The audience also hears the ambience noise like it is recorded by the camera microphones. 
The camera microphones are usually omni directional and record all the sounds equally. One 
other thing about the camera sound feature is auto gain control. This feature finds the 
strongest sound in the location and increases the recording sound levels accordingly. So 
when there is silence in the scene, the auto gain control automatically increases the 
ambience noise sound level and this voice becomes disturbing. Just like the other two films, 
in this film the camera usage is like documenting an incident by an amateur cameraman 
rather then telling a story. (Figure 7)  This way of camera usage and editing seem like being 
accepted by the audience because Cloverfield was produced for 25,000,000 USD and the 
worldwide gross was 170,000,000 USD (9).  
 
5. CONCLUSION 
 
The purpose of using this ‘new way’ of story telling seems to be giving the audience a feeling 
of reality. That is why, the color balancing, exposure, composition, and match cutting, can be 
disregarded by some filmmakers, within this new way. Still today there are two ways of story 
telling in cinema; the first one is the classical narrative, which gives importance to lighting, 
framing and match cutting. And the new way of story telling, which denies almost all 
cinematographic elements for classical narrative. The purpose of both styles, are the same: 
to create an emotional effect on their audience, but they use completely opposite ways while 
telling their stories. The way of filmmaking has always been taught from the professionals to 
amateurs, but lately the direction of information seems to go backwards. By the help of the 
technology amateurs seem to create their own way of story telling. Instead of losing time with 
continuity editing, they choose to tell their stories in a much ‘naïve’ way, and this way of story 
telling seems to be accepted by the audience. May be the first time in film history the 
professionals started to use the same language while telling their stories. It seems like there 
will be a competition between these two styles and filmmakers will use the advantages of 
both film styles for a while. All three movies are good examples for the “amateur video” style. 
Their production, contents and genres make them eligible for using this new style easily. It 
can be seen in all three samples that horror, sci-fi and fantastic movies are more appropriate 
to visualize their content in this way rather than using the classical narrative or continuity 
editing. These type of movies are not produced in a traditional way of story telling and also 
during the visualization of their structure, they are produced by not using the tools of classical 
narrative such as classical continuity in editing, aesthetical self concern, framing, lighting and 
color. Therefore, it seems like the term “amateur video” is being defined as a new film 
language and this new approach is serving to the majority of movies especially with the 
genres of horror, sci-fi, and fantasy.  
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APPENDIX 
 
Name of the film: “Paranormal Activity” 
Production year: 2007 
Country: USA  
Production Company: Blumhouse Productions.  
Running time: 86 min. 
Director: Oren Peli 
Genre: Horror 
Budget: 15,000 USD 
Logline: After moving into a suburban home, a couple becomes increasingly disturbed by a nightly 
demonic presence. 
 
Name of the film: “District 9” 
Production year: 2009 
Country: USA, New Zeland, Canada, South Africa 
Production Company: TriStar Pictures, Block / Hanson, WingNut Films 
Running time: 112 min. 
Director: Neil Blomkamp 
Genre: Action- Sci-Fi 
Budget: 30,000,000 USD 
Logline: An extraterrestrial race forced to live in slum-like conditions on Earth suddenly finds a kindred 
spirit in a government agent who is exposed to their biotechnology. 
 
Name of the film: “Cloverfield” 
Production year: 2008  
Country: USA 
Production Company: Paramount Pictures, Bad Robot 
Running time:  85 min. 
Director: Matt Reeves 
Genre: Horror, Fantasy 
Budget: 25,000,000 USD 
Logline: Revolves around a monster attack in New York as told from the point of view of a small group 
of people. 
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ABSTRACT 
Nowadays, we are witnessing new horizons in the contemporary cinema: the 3D technique’s giant 
step.  The question is: is 3D a valid criteria? The filmmaker wants you to live with the characters, 
offering Cinema an incredible flexibility as a multicultural platform.  We have no universal scale at our 
disposal to measure the quality of a good story, of a memorable film, or even of an innovative 
technique.  It is more a matter of communis opinio: what is generally accepted as good quality. At the 
start of the film you have to engage the minds and hearts of the audience. It’s crucial, it is a hyatus. 
The presentation is based on individual film analysis, exemplified by interviews with James Cameron 
(the director of “Avatar”), with Wim Wenders (the director of the 3D documentary “Pina”) and as well, 
will take into consideration a case study focused on how the Romanian public understands 3D.  
 
Keywords: 3D, Cinema, New cultural wave, Storytelling 
 
1. INTRODUCTION 
 
In his book “The Century”, Alain Badiou asks himself : “How many years has century? A 
hundred years?” Is a century really defined by the number of years or by something more 
intrinsic than that?  His question is, in fact: are our criteria efficient enough? Extrapolating, 
how can we measure three-dimensionality, culture, new media, digitalization, democracy, 
fairness or happiness? Which one is our main criteria? Box office? Google searches? Or 
maybe!  something deeply connected to our inner selves, our inner perception, our own 
cultural imago mundi.  
 
When talking about cinema from the point of view of its technical evolution, more specifically 
about three-dimensionality it is fitting to begin with a question “Which facet of a diamond do 
you want to light?” The light being our own analysis, and the facet being certain 
characteristics that we associate to 3D. Of course, it is tremendously hard, maybe almost 
impossible to predict the future of 3D, it’s even harder to explain the history of this technique, 
which was invented more than 100 years ago, but despite this it became well-known to the 
audiences only now. Therefore, it would be the most appropriate to discuss the present time 
of three-dimensionality, the way we perceive it, imagine it, feel it. How do our attitudes, as 
both audiences and filmmakers influence 3-D and how does it influence us?   
 
1.1. The Definition Of 3D As A Hyatus Between History And Evolution 
 
Nowadays, we are witnessing new horizons in the contemporary cinema: the 3D technique’s 
giant step.  The question is: is 3D a valid criteria? The filmmaker  wants you to live with the 
characters, offering Cinema an incredible flexibility as a multicultural platform.  We have no 
universal scale at our disposal to measure the quality of a good story, of a memorable film, or 
even of an innovative technique.  It is more a matter of communis opinio: what is generally 
accepted as good quality. At the start of the film you have to engage the minds and hearts of 
the audience. It’s crucial, it is a hyatus.  
 
Stricto sensu, a three-dimensional film or stereoscopic 3D film is a motion picture that enhances 
the illusion of depth perception. Derived from stereoscopic photography, a regular motion picture 
camera system is used to record the images as seen from two perspectives, and special 
projection hardware and/or eyewear are used to provide the illusion of depth when viewing 
the film. 3-D films are not limited to feature film theatrical releases; television broadcasts 
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and direct-to-video films have also incorporated similar methods, primarily for marketing 
purposes, or for what we will define in the next chapter as an “adaptive unconscious” of an 
audience. 
 
The perceptions are still different. James Cameron, while he's not the first to embrace the 
technology, he has become its most vocal evangelist, asserting that digital 3-D is now good 
enough to make it-after sound and color--the third sea change to affect movies affirms: "This 
really is a revolution".  Director Christopher Nolan, instead, doesn’t separate very much the 
techniques, he unifies them: “I think it’s a misnomer to call it 3-D versus 2-D. The whole point 
of cinematic imagery is it’s three-dimensional!95% of our depth cuescome from occlusion, 
resolution, color and so forth, so the idea of calling a 2-D movie a “2-D movie” is a little 
misleading...” 
 
1.2. The Chronology Of The 3-D Ars Combinatoria 

 
The history of the 3-d technique is one of the most intricate in the history of cinema. 
  

• In 1894 William Friese Greene files a patent application for a 3D viewing process 
using two screens side by side, united in the viewer's eye by a cumbersome 
stereoscope headset. As with all his endeavors, he is ahead of his audience by about 
30 years. 

• In 1915 the first presentation of 3D films before a paying audience took place at the 
Astor Theater, New York. The program consisted of three one-reels, the first of rural 
scenes in the USA, the second a selection of scenes from Famous Players' Jim, the 
Penman (US '15), with John Mason and Marie Doro, and the third the Niagara Falls. 
The anaglyphic process used, developed by Edwin S. Porter and W.E. Waddell, 
involved the use of red and green spectacles to create a single image from twin 
motion picture images photographed 2" inches apart. The experiment was not a 
success. Lynde Denig wrote in Moving Picture World: "Images shimmered like 
reflections on a lake and in its present form the method couldn't be commercial 
because it detracts from the plot." 

• In 1922, premiered the first 3D feature film, Nat Deverich's 5-reel melodrama Power 
of Love, starring Terry O'Neil and Barbara Bedford, at the Ambassador Hotel 
Theater, Los Angeles. The film related the adventures of a young sea captain in 
California.  

• In 1936 was released the first feature-length talkie in 3D,  Sante Bonaldo's Nozze 
vagabonde (Italy), starring Leda Gloria and Ermes Zacconi, which was produced by 
the Società Italiana Stereocinematografica at the Cinee-Caesar Studios.  

• In 1947, the first feature-length talkie in color and 3D was Alexander Andreyevsky's 
Soyuzdet film production Robinson Crusoe (USSR). The process used, Stereokino, 
was the first to successfully dispense with anaglyphic spectacles. The most difficult 
technical problem encountered during the production of Robinson Crusoe was 
persuading a wild cat to walk along a thin branch towards the camera. After five 
nights occupied with this one scene, the cameraman succeeded in getting a 
satisfactory shot. The effect, according to accounts, was riveting, the animal seeming 
to walk over the heads of the audience and disappear at the far end of the cinema. 

• In 1953 is created the first 3D feature with stereophonic sound,  Andre de 
Toth' House of Wax (US). When it was premiered at the Paramount Theater, New 
York, with 25 speakers, the Christian Science Monitor was moved to deplore the 
"cacophony of sound hurtling relentlessly at one from all directions".  

• During the 3D boom that began with the low-budget Bwana Devil (US 1952), over 
5,000 theaters in the US were equipped to show 3D movies, but the fad was short-
lived. 3D production figures were: 1952—1; 1953—27; 1954—16; 1955—1. Many of 
these 3D movies were released flat. 
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• In 1979-85, thanks to the technological run-off from suddenly superfluous industrial 
research, all manner of sequels, remakes, rip-offs and low-brow entertainment 
staples benefit from the technological improvement of the 3D format (Friday the 13th 
Part III in 3D, Jaws 3D, Amityville 3D), but the technique remains disreputable. 

• Nonetheless, 3-D films experienced a worldwide resurgence in the 1980s and '90s 
driven by IMAX high-end theaters and Disney themed-venues. By 2004, 54% (133 
theaters of 248) of the IMAX community was 3D-capable. 3-D films became more 
and more successful throughout the 2000s, culminating in the unprecedented 
success of 3-D presentations of Avatar in December 2009 and January 2010. 

 
2. SEMIOTICS OF 3D AS A PERTURBATIO ANIMI 
 
John Fiske affirms in his study “Introduction to Communication Studies” published in 
1982 that communication is a focal point of our life; without communication there is 
no culture. Therefore, studying communication determines as well studying the 
culture that integrates it. The question would be, therefore: what is 3D 
communicating, from a semiotic point of view? Of course, we could find numerous 
answers by interpreting semiotic theory like the ones elaborated by T. Newcomb, G. 
Gerbner, H. Lasswell, but the theory that fits the best would be probably Jakobson’s 
interpretation. Because 3D doesn’t communicate first of all a message, but rather a 
feeling, and in order to achieve it uses all the functions defined by Jakobson: 
referential (contextual information of the story), aesthetic, emotive (self-expression), 
conative (vocative or imperative addressing of the audiences in our case), phatic 
(checking channel of communication working- film), metalingual (checking code 
working- visual storytelling). 
  
 2.1. Semiotic Functions Determining The Evolution Of The Film Industry 
 
The changing structure of the Film Industry declared a new direction: from oligopolies to 
conglomerates. During Hollywood’s golden age, from the 1920s through the 1940s, five 
major studios dominated the industry: Paramount, Warner Brothers, MGM, Twentieth 
Century Fox and RKO. The majors began investing in and distributing smaller, independent 
films rather than producing their own. Studios used this strategy because it reduced risk; 
independent productions with smaller budgets didn’t have to rely on huge audiences to turn a 
profit. “Hollywood Renaissance” filmmakers addressed social and political issues head-on 
and rejected the classical style in favor of more daring approaches borrowed from 
international art cinema directors. At the loftiest levels of commercial filmmaking, many 
major, big-budget studio productions, including “Avatar” (James Cameron,2009), “Public 
Enemies” (Michael Mann 2009) and “Shelock Holmes” (Guy Ritchie,2009) were shot on 
digital formats rather than on film. With the advent of digital cinematography has come the 
resurgence of 3D, which, until recently, was considered a quaint, outmoded technology from 
the 1950s. In 2010 the president of the Motion Picture and 3D hold the promise of a dramatic 
game change in moviemaking and movie-going” (“Worldwide Box Office”) 
 
2.2.“We Don’t Buy The Product, We Buy The Package” 
 
Many film critics and analysts considered 3D a marketing tool, rather than an artistic or a 
semiotic function or even a “next step” in filmmaking. They seem to define three-
dimensionality only as a package for selling the film, designed exclusively for increasing the 
box-office. The truth is, instead, that high-quality 3D can really enrich the storytelling in 
unexpected way, in a much more engaging platform for audiences. Even so, if we don’t take 
into consideration the artistic contribution of 3D, the main question would be: what is our 
criteria, when choosing the “package”?  
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In his book “Blink”, Malcom Gladwell speaks about the adaptive unconscious. The adaptive 
unconscious is not to be confused with the unconscious described by Sigmund Freud, which 
was a dark and murky place filled with desired and memories and fantasies that were too 
disturbing for us to think about consciously. This new notion of the adaptive unconscious is 
thought of, instead, as a kind of giant computer that quickly and quietly processes a lot of the 
data we need in order to keep functioning as human beings.  
 
For example, when you walk out into the street and suddenly realize that a truck is bearing 
down on you, do you have time to think through all your opinions? Of course not.  The only 
way that human beings could ever have survived as a species for as long as we have is that 
we’ve developed another kind of decision-making apparatus that’s capable of making very 
quick judgments based on very little information. As the psychologist Timothy D. Wilson 
writes in his book “Strangers to Ourselves”, the mind operated most efficiently by relegating a 
good deal of high-level, sophisticated thinking to the unconscious, just as a modern jetliner is 
able to fly on automatic pilot with little or no input from the human “conscious” pilot. The 
adaptive unconscious does an excellent job of sizing up the world, warning people of 
dangers, setting goals, and initiating action in a sophisticated and efficient manner.  
 
Whenever we meet someone (or somewhat in the case of a film) for the first time, whenever 
we react to a new idea (3D, for example), whenever we’re faced with making a decision 
quickly and under stress, we use that second part of our brain. How long, for example, did it 
take you , when you were in college, to decide how good your professor was? A class? Two 
classes? A semester? The psychologist Nalini Ambady proved that a person watching a 
silent two-second video clip of a teacher he or she has never met will reach conclusions 
about how good that teacher is that are very similar to those of a student who has sat in the 
teacher’s class for an entire semester. That’s the power of our adaptive unconscious.  
 
The question is then, when you choose to see a film. How long does it take you?  
Malcom Gladwell answers: less than two seconds. In this short amount of time, 3-D could 
play a pivotal role in the minds of audiences (it happened in the case of “Avatar”) or could be 
diminished, when comparing with other possible “fast criteria” like the trailer, story, actors, 
director of the film.   
 
2.3. Avatar- A New Type Of Expresis Verbis  
 
Avatar is a 2009 American epic science fiction motion capture film (fig.1) written and directed 
by James Cameron.  The story is set in the mid-22nd century: a paraplegic Marine 
dispatched to the moon Pandora on a unique mission (fig.2) becomes torn between following 
his orders and protecting the world he feels is his home. 

   
Figure 1. Poster                      Figure 2. A frame surprising the challenging mission 
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The development of Avatar began in 1994, when Cameron wrote an 80-page script for the 
film. Filming was supposed to take place after the completion of Cameron's 1997 film Titanic, 
for a planned release in 1999, but according to Cameron, the necessary technology was not 
yet available to achieve his vision of the film.  Avatar was officially budgeted at 
$237 million. The film was released internationally in more than 14. 000 screens, for 
traditional viewing, 3-D viewing and for 4-D experiences in select South Korean 
theaters. The stereoscopic filmmaking was touted as a breakthrough in cinematic 
technology.  
The film has received various other awards, nominations and honors, The Academy 
Awards for Art Direction, Cinematography, and Visual Effects, and was nominated for a total 
of nine, including Best Picture and Best Director. Avatar also won the 67th Golden Globe 
Awards for Best Motion Picture – Drama and Best Director, and also won the British 
Academy of Film and Television Arts (BAFTA) award for Production Design and Special 
Visual Effects. Before launching it, some box office analysts were skeptical but there were 
also few of them who estimated that the film would be a box office success.“The holy grail of 
3-D has finally arrived" said an analyst for Exhibitor Relations. "This is why all these 3-D 
venues were built: for Avatar.”  Cameron tried to engage his audience at the maximum level: 
"We owe them (audiences) a good time. We owe them a piece of good entertainment. [!] If I 
can just get 'em in the damn theater, the film will act on them in the way it's supposed to, in 
terms of taking them on an amazing journey and giving them this rich emotional experience." 
 
2.3.1. Strategy: “Repeated Business” as a Box-office Crescendo 
 
Cameron was aware of the sentiment that Avatar would need significant "repeat business" 
just to make up for its budget and achieve box office success, and believed Avatar could 
inspire the same "sharing" reaction as Titanic. He said that the film worked because, "When 
people have an experience that's very powerful in the movie theatre, they want to go share it. 
They want to grab their friend and bring them, so that they can enjoy it. They want to be the 
person to bring them the news that this is something worth having in their life.”  
 
Brandon Gray, president of Box Office Mojo, believed in the film's chances of becoming the 
highest-grossing film of all time, though he also believed it was too early to surmise because 
it had only played during the holidays. He said, "While Avatar may beat Titanic's revenue 
record, it will be tough, and the film is unlikely to surpass Titanic in attendance. Ticket prices 
were about $3 cheaper in the late 1990s." Still, the 3-D appeal made the magic happened. 
Though analysts have been unable to agree that Avatar's success is attributable to one 
primary factor, several explanations have been advanced. First, January is historically "the 
dumping ground for the year's weakest films", and this also applied to 2010. Cameron 
himself said he decided to open the film in December so that it would have less competition 
from then to January. Titanic capitalized on the same January predictability, and earned most 
of its gross in 1998.  
 
Undoubtedly, marketing the film as a "novelty factor" helped. Fox positioned the film as a 
cinematic event that should be seen in the theatres. "It's really hard to sell the idea that you 
can have the same experience at home" stated David Mumpower, an analyst at 
BoxOfficeProphets.com. Films in 3-D accumulated $1.3 billion in 2009, according to Variety, 
"a threefold increase over 2008 and more than 10% of the total 2009 box-office gross". The 
increased ticket price – an average of $2 to $3 per ticket in most markets – helped the film.  
 
Likewise, Entertainment Weekly attributed the film's success to 3-D glasses, but also to its 
"astronomic word-of-mouth". Gray said Avatar having no basis in previously established 
material makes its performance remarkable and even more impressive. "The movie might be 
derivative of many movies in its story and themes," he said, "but it had no direct antecedent 
like the other top-grossing films: Titanic (historical events), the Star Wars movies (an 
established film franchise), or The Lord of the Rings (literature). It was a tougher sell ..."  
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2.3.2. Film Critics Reactions 
 
Review aggregator Rotten Tomatoes reports that 83% of 275 professional critics have given 
the film a positive review, with a rating average of 7.4 out of 10.  As a consensus the critics 
agreed that it might be more impressive on a technical level than as a piece of storytelling, 
but Avatar reaffirmed James Cameron's singular gift for imaginative, absorbing filmmaking. 
Richard Corliss of Time magazine thought that the film was, "the most vivid and convincing 
creation of a fantasy world ever seen in the history of moving pictures." CinemaScore polls 
conducted during the opening weekend revealed the average grade cinemagoers 
gave Avatar was A on an A+ to F scale. Every demographic surveyed was reported to give 
this rating. These polls also indicated that the main draw of the film was its use of 3-D. 
 
James Berardinelli, film critic for ReelViews, praised the film and its story, giving it four out of 
four stars he wrote, "In 3-D, it's immersive—but the traditional film elements—story, 
character, editing, theme, emotional resonance, etc.—are presented with sufficient expertise 
to make even the 2-D version an engrossing two and a half-hour experience." Avatar 
even received compliments from filmmakers, with Steven Spielberg praising it as "the most 
evocative and amazing science-fiction movie since Star Wars". On the other hand, many 
filmmakers, like Duncan Jones for example, considered it way too predictable.  
 
3. THE FIRST 3D DOCUMENTARY “PINA” BY WIM WENDERS 
 
Another case-study is the very first 3D documentary of our times. Premiered in 2011 at the 
Berlinale International Film Festival, Pina is a feature-length dance film in 3D with the 
ensemble of the Tanztheater Wuppertal Pina Bausch, featuring the unique and inspiring art 
of the great German choreographer who died in the summer of 2009. “Pina” is a film for Pina 
Bausch by Wim Wenders. He takes the audience on a sensual, visually stunning journey of 
discovery into a new dimension: straight onto the stage with the legendary ensemble and 
follows the dancers out of the theatre into the city and the surrounding areas of Wuppertal- 
the place which for 35 years was the home and center for Pina Bausch’s creativity. 
 

  
Figure 3. Film Poster                        Figure 4. Pina Bausch (portrait) 

 
Using the choreographies which had been jointly selected- “Café Muller”, “Le Sacre du 
prientemps”, “Vollmond” and “Kontakthof”, and using some images and audio files of her life 
as well as 3D recordings of individual ensemble members of the Tanztheater Wuppertal  who 
in spring of 2010 danced personal memories of the precise, critical and loving nature of their 
great mentor. With the latest possibilities created by digital 3D technology, Wim Wenders 
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found the aesthetic means to bring the unique plasticity and emotional expressiveness of 
Pina Bausch’s innovative Tanztheatre to the cinema screen.  
 
Only now can the dimension of the space could be reproduced in the cinema. It is the 
dimension in which movement and dance take place, and into which the new 3D cinema can 
take the viewer on a sensual journey of discovery: “Until now movement as such as never 
touched me. I always  regarded it as given. One just moves. Everything moves. How many 
stories can be told without saying a single sentence?”30 Wim Wenders was deeply impressed 
and moved when in 1985 he saw for the first time “Café Muller” by choreographer Pina 
Bausch.  Wenders felt that he had not yet found a way to adequately translate Pina Bausch’s 
unique art of movement, gesture, speech and music into film.  Over the years, the film 
concept, which was supposed to be a joint project of Wim and Pina turned into a friendly 
ritual, almost a running gag, with both artists reminding one another of their plan. “When? “ 
asked always Pina, receiving the answer “As soon as I know how.” The “how” was the 3-D 
technique itself, just that Wenders had to opportunity to bring it to life only after Pina passed 
away. Alain Derobe, the stereographer of the “Pina” described 3D as an organic instrument 
“3D tells you to come inside the screen. He wants you to dance with the dancers.” He then 
added “We had an incredible flexibility. 3D made a giant step.” 
 
3.1. Case Study: Romanian Audiences  
 
In the Romanian Box-Office of 2009 the national box-office changed radically: “ Avatar” 
became the film with the biggest box-office of all times. And this taking into consideration that 
the ticket for a 3D film was almost double compared to a regular ticket, in a country with a 
rather diminished film industry, so this came as a total surprise, however it could be 
motivated mainly due to the 3D technique, and to the existence of the first Imax in Romania, 
which became a cultural temple of innovation for weeks. After two years, 3D cinemas started 
to be initiated also in the rest of the country, but this didn’t increase the incomes of the other 
3-D films considerably. On the second place, but at a long distance is situated “”Ice Age: 
Dawn of the Dinosaurs” directed by Carlos Saldanha and Mike Thurmeier  followed by the 
2D film directed by Roland Emmerich, “2012”.   
 

 Film 
Number 

of 
weeks 

Number 
of 

spectators 
Boxoffice Spectators 

first week 
Boxoffice 
first week 

1. Avatar 38 881.718 18.614.408,00 67.200 1.527.705,00 

2. 

Ice Age: 
Dawn of 
the 
Dinosaurs 

38 337.261 6.876.618,00 65.139 1.425.865,00 

3. 2012 11 292.018 4.844.214,00 51.562 1.001.118,00 

 
The year 2010 had another 3-D film as winner “Alice in Wonderland”, directed by Tim Burton, 
but the numbers were much smaller this time, more precisely, almost five times smaller than 
the winner from the precedent year. On the second place it is situated Christopher Nolan’s 
“Inception” followed by another winner “Shrek forever After”, however not in its 3D version 
this time.  
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 Film 
Number 

of 
weeks 

Number 
of 

spectators 
Boxoffice Spectators 

first week 
Boxoffice 
first week 

1. 
Alice in 
Wonderland 
 

17 222.314 4.572.425,00 41.919 919.581,00 

2. Inception 
 21 229.152 3.801.450,00 34.469 657.337,00 

3. 
Shrek 
Forever 
After 
 

18 158.799 3.287.160,00 44.748 1.075.765,89 

 
3-D started to decrease step by step, and in 2011, the first place is conquered by a 2-D film       
“Pirates of the Carribean: On Stranger Tides”.  
 

 Film 
Number 

of 
weeks 

Number of 
Spectators Boxoffice First Week 

Spectators 
First Week 

Boxoffice 

1. 

Pirates of 
the 
Caribbean: 
On 
Stranger 
Tides 
 

19 346.344 6.723.370,00 83.213 1.755.443,00 

2. 
Puss in 
Boots 
 

7 213.924 4.169.875,68 57.834 1.267.520,74 

3. Immortals 
 10 179.031 3.764.560,85 44.914 1.021.508,30 

       

 
In the same year, we witness another surprise. The first artistic 3D film, Wim Wender’s 
documentary dedicated to Pina Bauch is situated on the 108th place.  Is 3D a temporary trend 
or this is just a fluctuation influenced as well by socio-political causes? 
 

108. Pina 12 12.929 199.455,87 2.307 41.719,57 

 
Not only in Romania, but also in countries around the world, film industry observers 
have noted that 2011 has shown a considerable decline in audience interest in 3-D 
presentation. In view of this trend, there has been box office analysis concluding the 
implementation of 3-D presentation is apparently backfiring by discouraging people 
from going to movie theatres at all.  
 
One of the leading proponents of 3-D film and the producer of some of the most 
critically acclaimed films in this format such as How To Train Your Dragon and Kung 
Fu Panda 2, Jeffrey Katzenberg, blames oversaturation of the market with inferior 
films, especially ones photographed conventionally and then digitally processed 
in post-production for the 3-D format, such as The Last Airbender that have led to 
audiences concluding the format is not worth the additional expense to 
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see.[54] However at the global box office 6 3D films have grossed over $1 billion each, 
3 from 2011, 2 from 2010 and 1 from 2009. 
 
The influences of 3D and of new techniques in promoting the films had a strong 
impact on the Romanian New Wave Cinema. It can be easily witnessed from an 
esthetical and also economical point of view. Just as an example, in 1970 the 
Romanian film “Mihai Viteazul” was promoted by different film posters in different 
countries. If we compare them, the story of the film seems to be different from one 
poster to another: one of them expressed a gaining-confidence-in-yourself theme, the 
second one seems a passionate love story, and the third one looks like a war film. 
But all these posters describe the same historical film.  
 

   
Figure 6. Poster in Romania;    Figure 7. Japan             Figure 8. Iugoslavia 

 
In 2011, the Silver Bear-awarded film “If I want to whistle, I whistle” seems to 
approach a more concise strategy, being more coherent, and as well being more 
global as a “local story”, a mechanism used as well by 3-D films. 
 

  
Figure 9. Film poster in Romania and Film poster in U.S.A. 

 
In a world conquered by what Pierre Bourdieu used to call "fast food, fast love, fast 
thought" we have to stop, to re-evaluate our criteria and to believe in cinema, 
because cinema integrates the very few quintessential human values: creativity, 
simplicity, capturing the essence of our times. 
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ABSTRACT 

Special effects cinematography is as old as cinema itself. The cinematographer had a major role in 
making the special effects scene either by making the whole effect in camera or combined with the 
optical effects in laboratory after shooting. A question pops up after the digital revolution: Does the 
cinematographer have the same role as before? Is there a need to adopt new techniques to master 
the cinematographer work in the digital era? This paper attempts to explore the differences between 
the conventional and the digital visual effects from the cinematographer’s technical point of view, 
based on a comparative study. Before the digital era most of the effects were done by the camera or 
in the laboratory. Nowadays, however, there are new tools and techniques such as digital visual 
effects that overruled the cinema industry, sometimes the only live-action elements are the actors. The 
term CGI (Computer Generated Images) is currently well known to many people and filming is only the 
first step to be followed by many other procedures. The mentioned procedures are called post 
production, which is the region where most of the visual effects creation takes place.  
 
Keywords: Cinematography, Digitalization, Visual Effects 
 
 
1. INTRODUCTION 
 
‘Special effects’ are created where techniques beyond the ‘normal’ film making procedures 
are used. That is to say when things might be more complex or time-consuming or involve 
‘special’ techniques. ‘Special’ effects, as currently defined, would be where modifications are 
made physically to any of these elements or the interfaces between them.[1] visual 
effects (also called optical or photographic effects) are special effects achieved with the aid 
of photographic or digital technology, occurring after the principal photography, or main 
shooting, of a film. Includes miniatures, optical and digital effects, matte paintings, stop-
motion animation, and computer-generated imagery (CGI).[2] 
 
 2. VISUAL EFFECTS: THE DEFINITION  
 
Until fairly recently, the art and craft of visual effects went by the name special photographic 
effects because the work was accomplished photographically on film and relied heavily on 
special optical cameras called optical printers. Most of the serious visual effects work took 
place in postproduction. Nowadays we simply call it visual effects. But even defining a visual 
effect is far from straightforward. For one thing, some people include visual effects in the 
general category of special effects, while others may refer to them as special visual effects.  
 
Before the introduction of computer graphics, it was relatively easy to say what a visual effect 
was: If a shot required some sort of treatment in postproduction and rephotographing on an 
optical printer, it was called a “special photographic effect.” John Dykstra, one of the top 
visual effects supervisors in the business today (and one of the main creative forces behind 
the visual effects for the seminal film Star Wars of 1977), once defined a visual effect as “two 
or more elements of film combined into a single image.” [3] 
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AS described by the Visual Effects Society: Visual effects is the term used to describe any 
imagery created, altered, or enhanced for a film or other moving media that cannot be 
accomplished during live-action shooting. In other words, much of the art of visual effects 
takes place in post-production, after primary image capture is complete. Visual effects can be 
added to live-action capture through techniques such as matte painting; rear- and front-
screen projection; miniature or forced perspective sets; computer graphic objects, 
characters, and environments; and compositing of disparate images recorded in any number 
of ways.[4] From both points of view we can reach that: A visual effect is the manipulation of 
moving images by photographic or digital means that creates a photorealistic cinematic 
illusion that does not exist in the real world.  
 
3. VISUAL EFFECTS, THE BEGINNING AND DEVELOPMENT 
 
3.1. The Sielent Era 
 
Visual effects have been a part of the filmmaker’s creative toolbox almost from the first time a 
cinematographer cranked a handle on a wooden camera back in the 1890s. The first known 
visual effect that seems to have survived was created in 1895 in a short film called The 
Execution of Mary, Queen of Scots. Some film makers like Geoges Melies accidently 
discovered techniques accidently like the substitution shot which he discovered when his 
camera jammed, he soon turned this technique into an art form, many of the techniques 
Melies invented are still implemented among them stop motion animation and double 
exposure.[5]  
 
In the very first years of commercial filmmaking, 1895 to 1905, any visual effect was limited 
to what could be done in-camera, which included fairly rudimentary effects such as 
substitution shots (stopping the camera and changing the scene before starting it again) or 
simple frame splits. In this latter technique, the first part of the effect would be shot, during 
which hand-drawn mattes would be slipped into the light path before the film plane, placed in 
front of the camera on stands, or even attached directly to the lens of the camera. The film 
was wound back to the starting point of the scene and the second element then exposed 
onto the film in the area that had no exposure from the black matte. In these early days, the 
camera was always locked down, which made such effects possible. [6] 
 
Any good cameraman was capable of producing number of 'live' tricks during the hand-
cranked filming process including the basic fading and iris effects. Cameramen could also 
produce dissolves, by which one image merges seamlessly into another. The effect was 
achieved by reducing the camera's aperture at the end of a sequence to produce a fade to 
black, rewinding the film, starting a second exposure and opening the aperture as the new 
scene was shot. By varying the speed at which they cranked the camera, cameramen could 
also produce fast or slow motion. Methods that required running the film through the earner 
twice, such as split screens and double exposures, became much more practical after the 
introduction of a new Bell and Howell earn era in 1912. [7] 
 
3.2. Influence Of Sound On Visual Effects 
 
From about 1933, sound recording restricted filming on location, and for the next twenty 
years the great Hollywood outdoors would be filmed almost entirely within studio walls. The 
coming of sound is often held responsible for this wholesale move into the studios. For 
special effects departments, sound brought some new challenges. With films being made 
exclusively on the studio lot, effects technicians had to find ways to bring exotic and even 
everyday locations to the set. The technology that was developed enabled the first practical 
use of rear projection, a process enabling background scenery to be projected on to a screen 
behind actors while filming in the studio. 
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Although rear projection often replaced the uses of travelling mattes, effects technicians 
continued to perfect travelling matte photography. The development of advanced optical 
printers, which enabled the separately filmed elements involved in travelling matte 
photography to be combined on film with greater control than had previously been possible, 
resulted in much-improved image quality. The optical printer also found favour in the 
production of many 1930s musicals whose spectacular dance sequences needed flamboyant 
scene transitions, such as the star-wipe and the now iconic spinning newspaper effect.[8] 
 
3.3. The Digital Age 
 
In the late 1950s and into the 1960s, John Whitney, Sr., began creating intricate and 
involving images using surplus analog military equipment. He photographed moving patterns 
of light and lit objects that were moved by these analog computers. The patterns recorded by 
a camera synchronized to the motion were intricate and complex. This work was the 
inspiration for the slitscan technique used to create the stargate sequence in the film 2001 
(1968). Followed by this many visual effects artists scientists, computer engineers and 
companies entered the race of developing visual effects.  
 
Major advancements in computing speed, power, and storage led to the creation of tools to 
record and then film out scenes captured by motion picture cameras. Visual effects facilities 
and visual effects and special effects artists and scientists used imagination, technical 
knowledge, and an amazing amount of creativity to invent and create these first tools. In the 
late 1980s Kodak, with collaboration from ILM, developed the technology for the first (more 
or less) practical film resolution scanner. Along with this invention came the development of 
the Cineon digital film format, which became the standard format for motion picture image 
recording and filming across the world. 
 
In 1988 audiences were excited by the use of digital “morphs” in Willow. The Abyss, with its 
water character, and Terminator 2, featuring a fully CG leading man, opened 'in 1991. In 
1992 the first attempt was made to replicate real, recognizable creatures in a feature film the 
penguins and bats in Batman Returns.  
 
The years since 1993, it can be argued, included as much innovation as the previous 100 
years of visual effects. Everything was open, and a legion of incredibly clever visual effects 
artists, scientists, and engineers redrew the landscape such that no effect was beyond our 
reach. We saw the world of optical printing fade from common use faster than any of us 
would have believed possible as digital scanners and printers, augmented by new 
compositing, 2D software, and fantastic developments in 3D camera and object tracking 
came to the fore. [9] 
 
4. THE VISUAL EFFETS TECHNIQUE  
 
Many of the conventional techniques are still in use even after the digital era, changes were 
made and improvements while others were replaced by digital components.  
 
4.1. Conventıinal Techniques In Categories 
 
The technique of visual effects cinematography improved over the years by many 
technicians and inventors, if we have a look at the conventional visual effects before 
implementing digital techniques; we will see that some of the effects were done by the 
cinematographer in the location other techniques were mainly lab process and optical 
printing work and sometimes a combination of the two techniques: 
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1- In the camera effects: in which all of the components of the final scene are 
photographed on the original camera negative:  

A. Basic effects 
1- Change in object speed, position or direction. 
2- Image distortions and degradations. 
3- Optical transitions. 
4- Superimpositions. 
5- Day- for- night photography. 

B. Image replacement. 
1- Split screen photography.  
2- In the camera matte shot. 

3- Glass shot. 
4- Mirror shot. 

2- Laboratory processes: in which duplication of the original negative through one or 
more generation is necessary before the final effect is produced: 

A. Bi – pack printing. 
B. Optical printing. 

C. Travelling mattes. 
D. Aerial – image printing. 

3- Combination techniques: some of the image components are photographed directly 
on to the final composite film, while others are produced through duplication or before 
shooting: 

A. Background projection  
1- Rear projection. 
2- Front projection. [10]
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Some of the visual effects can be done with several techniques and the cinematographer will 
decide the suitable technique. The choice of which technique to be used was mainly based 
on the image quality, nature of the scene, desired effect on the screen and the cost. 
 
4.2. Motion Controlled Cameras 
 
Borrowing technology from developments in sound in the late 1940s and early 1950s, visual 
effects artists adapted the use of synchronous motors to control pans, tilts, and dolly moves. 
This allowed for accurately duplicating a camera move shot on one set or location with a 
matching move back on the lot in the visual effects department. The gear was clumsy, and 
true-frame accurate recording and playback of moves was not always possible or consistent, 
but this precursor to motion control of film cameras provided visual effects artists with 
another tool to meet the growing demands of directors and camera people for more 
innovative shots. [11]  
 
The use of motion-controlled cameras on set has been a great boon for actor duplication and 
interaction. In such scenes, the lighting is exactly the same for each take, and the two per-
formances can be choreographed to interact precisely. A great example of this type of work 
can be found in the Back to the Future films (1985–1990) and The Lord of the Rings trilogy, 
in which actors of different scales (meaning same size actors) were made to look like giants 
or dwarves interacting with one another. [12]  
 
Nowadays with the aid of computer engineering and programming the motion control camera 
has a system for the identical repetition of camerawork by computer control. It can, for 
example, be used to convert a few extras into a crowd of thousands by multiplying images, or 
prepare a CG background for a real scene using the sequential camera data of the original 
shooting. Special operations of this kind require use of a very precise motion control camera 
with great repeatability and cannot be performed by manual camera work. The motion control 
camera has, therefore, come to be regarded as an essential system for VFX productions.[13]   
 
4.3. Front And Rear Projection 
 
Front and rear projection are both in-camera compositing techniques. By this we mean that 
two (and rarely three) separate images are combined into one image in-camera at the time of 
filming. In front projection, an image is projected through a beam-splitter placed in front of the 
camera onto a highly reflective Scotchlite screen. In rear projection (RP), the image that is to 
be combined with a live-action plate is projected from the rear onto a translucent screen, and 
the live action plays in front of it.[14] In the pre-digital era of visual effects, front projection, 
rear screen projection, and “side-screen” projection were processes used for creating large-
scale sets and new environments as well as for moving images out the windows of cars and 
planes. Although the techniques for using these tools have changed a great deal, the 
mechanics of the tools are basically the same, except for the new digital projection systems. 
In the past the background plates had to be created prior to on-set shooting, and once the 
on-set shooting was done, there was no fixing it in post, but it did and still does allow one to 
shoot many versions of the action with the subjects to give the director a variety of takes from 
which to choose. Experimentation can be done on the set with lighting and other smoke and 
debris elements to blend the subjects together. A good example of this is a shot from The 
Fugitive (1993), in which dust and debris shot from an air cannon landed on top of Harrison 
Ford just as a train crashed into the hillside. This was done using a front projection system 
that tied in all of the dust and debris on top of Harrison with the plate for integration of the 
elements [15] Today, front projection has virtually disappeared. And while film-based rear 
projection is almost extinct as well, the process has made a significant comeback in digital 
production, in features as well as in television and commercials. For example, the movie Get 
Smart (2008) used digital rear projection for dozens of shots.  
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4.4. Miniatures vs. Digital Models 
 

The first miniature ever captured on film appears to have been the recreation in 1897 of a 
naval battle during the Greco-Turkish War by the French film pioneer Georges Melies. It 
didn’t look very convincing by our standards, but miniatures have been an invaluable adjunct 
to live-action photography ever since. We can use miniatures in various combinations with 
live action or digital elements, and like other visual effects, we use miniatures when it’s 
impossible to use the real thing because it’s too expensive to film, is inaccessible, or doesn’t 
exist in the first place. Miniatures can be either hanging in front of the camera and the live 
action in the back ground, or stand alone miniatures as in plane crashes and explosions or 
miniatures with composited elements This technique involves the compositing of a miniature 
either with a live-action plate, a matte painting, or some form of computer-generated 
background that will supplement the miniature photography. Compositing miniatures with 
other elements is probably the most common use of miniatures, and certainly one of the 
most widely used visual effects techniques. The Lord of the Rings and Harry Potter trilogies, 
for example, were full of such shots.  
 
In recent years, miniatures have run into stiff competition from computer-generated 
environments and objects. The trend began mainly in television and gradually spread into 
feature films as software became more sophisticated, allowing digital artists to model, 
texture, and paint their creations in the computer faster and cheaper than their colleagues 
who were building physical models. That trend appears to have stabilized as filmmakers 
found that each technique has its merits, depending on the requirements of a particular 
project. A good example of this is the 2004 film The Aviator, a film starring Leonardo Di 
Caprio in the role of famed aviation pioneer Howard Hughes. That film seamlessly blended 
both physical and CG models. The re-creation of an aerial dogfight near the beginning of the 
film was realized almost entirely with CG models, while later sequences — including a 
spectacular sequence of Hughes crashing an experimental aircraft into a Beverly Hills 
neighborhood — were accomplished entirely with physical models. [16] 
 
4.5. Blue Screen Photography 
 
Blue screen process is one of the survivals techniques; it was used in conventional VFX and 
still in use with digital cinema. Blue screen was used as early as the silent period for 
generating high-quality composites on black-and-white film using the Dunning Pomeroy 
process. As the years progressed and color film came into being, many effects artists 
adapted the idea of using a blue screen to isolate an element photographically to create color 
composites. One of the early examples of the process was that developed by Lawrence 
Butler for Alexander Korda's The Thief of Baghdad in 1940. The color blue was first used for 
the simple reason that there is very little blue in skin tones. The blue wavelength can be 
isolated while still getting a fairly acceptable color rendition for faces. 
 
The process made use of black-and-white separations. A separation is a black-and-white film 
that contains only one of the color components. It is made by placing the color negative in 
contact with black-and-white film and exposing it with a primary color. There were many 
problems with this method Some development were made to enhance  the quality of the blue 
screen mattes. In the mid-1950s that a brilliant inventor named Petro Vlahos perfected the 
system and created the color-difference process. The Vlahos system was so successful that 
effects artists used the system for all the blue screen effects from the mid-1950s to the age 
of digital.[17] 
 
With the introduction of digital cinema and the ability to make the seperation digitaly it was 
just easier to composite the live action with either CGI or pre-shooted live background, yet 
The scene shooting can makes it either easy or painfull task for the compositer. 
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It is the DP’s job to to design the blue/green shots lighting; this involves three main tasks: 
matching subject lighting with the background shot, making the screen very evenly lit and 
ensuring that neither area interferes with the other. 
 
The DP should fully understand certain procedures and apply them when preparing to the 
blue screen shot; The DP will have to: 

1- Consult with the post house, determine well in advance what components are eeded 
and resolve the order in which elements should be most efficiently and creatively shot. 

2- Coordinate the shooting of foregrounds and background to ensure that they will visually 
and photographically match. 

3- Document details of camera, lighting and scenic set-up for use by crew shooting the 
foreground elements. 

4- Match foreground camera and lighting to background data very precisely, with 
particular attention to perspective and direction of light.  

5- Choose keying colour, screen method and subject positioning carefully to maximize 
separation, evenness and thus quality of composite. 

6- Consider colour, texture and design of costumes and scenic elements in the 
foreground shoot to avoid technical problems.  

7- Provide full information to the post-production team detailing precisely what was done 
during the shoot. 

8- Do not degrade the foreground image by filtering or abnormal processing.[18] 
 
5. THE ROLE OF VFX DIRECTOR OF PHOTOGRAPHY 
 
After looking into some of the techniques involved in the making of the VFX scene and its 
development we reach the question: what is the VFX director of photography role?  
The camera department consists of the director of photography (DP) and a crew of camera 
operators and camera assistants. The DP is in charge of all photography, including lighting 
and composition. The gaffer, head of the electrical department, works very closely with the 
DP on the lighting. Whatever is captured by the camera system (film or digital) will be used 
as the basis for the visual effects plates and will also be used as a look reference for any 
virtual shots. The DP should work with the VFX Supervisor, director, and production designer 
regarding the format and look desired since these will have a direct impact on the visual 
effects and post-production pipeline.  
 
With the use of previsualization (previs) – which is similar to the storyboard - in pre-
production, some DPs are starting to rough-in lighting designs even at this stage. These 
designs provide them with a guide for lighting the real sets. This information will be useful in 
the post-production phase if the lighting design remains consistent. The VFX DP will pare in 
mind some of the issues include film format, capture media (film/digital), color correction, and 
special equipment requirements (repeatable heads, etc.). The overall look of the images and 
any required VFX shooting tests should also be discussed with the VFX producer. The VFX 
Director of Photography plays a major role in the art of visual storytelling. It is the VFX DP’s 
job to make all visual effects elements - be they background plates, miniatures, stunt doubles 
on a blue screen, aerial photography, or match the look of the 1st Unit DP’s photography so 
that all the elements will ultimately look like they have been photographed together.  
 
VFX DP will use the previs to: 
• Help to drive the process by providing critical input on camera moves, lens choice, and 

composition. 
• Pre-determine equipment needs (including special rigs) early enough to figure budget 

implications and build what is deemed necessary. 
• Predetermine the size of a green screen. 
• Design or modify a lighting scheme once lens choices and fields of view are known. 
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• Perform a virtual prelight, in more advanced systems, using physically accurate models for 
individual lighting instruments and other main components of the scene. 

• Get a sense of the rhythm and coverage of a scene, based on a preliminary previs cut put 
together by the editorial department. [19] 

Doing this job well requires an extraordinarily good creative eye, a thorough understanding of 
cinematic techniques, and more than a dollop of technical ingenuity. The nature of visual 
effects usually requires the VFX DP to photograph places, objects, and events under vastly 
different conditions from those of principal photography. [20]  
 
6.CONCLUSION 
 
The Cinematographer role did actually change over the years since the invention of cinema 
as an art through the days of classic cinema reaching the digital era. The limited crew 
members at the birth of cinema (usually the director and the camera man and sometimes 
they were the same person) expanded to be different departments one of them is the special 
effects department which deals only with the visual effects scenes. In many cases the VFX 
Director of photography is not the DOP of the entire film; his main job is to shoot the life 
action part of the visual effects shot, he works more closely with the CG artist to achieve 
unity of the shot in lighting, perspective and mood and also to keep in mind many other 
factors, such as the entire film visual continuity and the characteristics of the medium he is 
using, the difference between film and digital cameras and to be able to come up with 
solutions to accomplish the shooting and reach the desired result in. The work of VFX DP 
requires great technical and artistic skills. In fact the cinematographer’s role did not diminish 
but expanded to further aspects. 
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ABSTRACT 
Contemporary moving image (film and video) is looking for a new form of expressing the sacred, after 
decades of refusing all kinds of explicit “religious” content. The notion of Sacred changed with the 
social evolution and today its representation is directly related to the image of reality, that allows a 
sincere and immediate contact with the viewer. The body’s image can be a strong mediator between 
the expression of the sacred and reality, because it questions the position of man in the world and its 
relation to others. Bill Viola and The Dardenne Brothers – among others, are directors who work with a 
totally different cinematographic form but they have the same challenge: to reveal the potential sacred 
of life through light and image movement. 
 
Keywords: Film, Sacred, Realism, Body. 
 
1.INTRODUCTION 
 
A “new sacred” art with new forms of expression has established itself in our western 
contemporary culture. This sacred art shows new contents and refuses the traditional styles. 
The modernity of the sacred has been possible because of the rejection of the obvious 
religious image, and its exhausted use. 
 
Today, the notion of sacred itself has evolved and is no longer a concept which meaning is 
exclusively transcendental; actually, it is often used to promote universal human values. For 
example, film and video have explored in very subtle ways the possibility of revealing this 
“new sacred”, through the new technologies. The image of the body has been decisive: since 
the embodiment of the Christian deity has been the key of the divine image, it is consistent 
that it has also been the way to express the “new sacred” in contemporary moving image. 
Gilles Deleuze saw the body as an element of time expression (The Time-Image); we ask if 
this representation couldn’t be an expression of the “new sacred”. Without God (Nietzsche), 
the human being has to face his finitude and his loneliness in an incomprehensible world. But 
the absence of God can also be a sign of the sacred. Contemporary!cinema and video are 
also interested by the concepts of transgression and inversion to implicitly introduce the 
sacred. The work of video artist Bill Viola and filmmakers Dardenne Brothers among others, 
will allow us to show how contemporary digital filmic image can reveal a new form of the 
sacred through the body representation. First, we will study the notion of “new sacred” in 
general and after we will apply it to the contemporary video and cinema. Based on these 
examples, we will analyse how the new sacred is expressed, particularly through the filmic 
image of the body.  
 
Secularization of western societies set aside religious practices that only interest a limited 
number of believers. Art itself turned away from the idea of transcendence, and to do so, for 
a long time it transgressed religious institution through blasphemy for example. Nowadays 
this transgression doesn’t make sense anymore, because the religious issue – and partly the 
catholic one – has run out of steam. There is a new reflection upon the notion of belief, 
directly linked to realism that questions human nature and its relation to the other and to the 
world, insisting on its limitations and on its finitude. How and what do we believe in? These 
are the issues that led again to religious themes such as the fall, redemption or death, and 
that allow artists to express their point of view in a new perspective, which focuses more on 
interrogations than criticism.!
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The body is a mediator between reality and sacredness, caught between the two, or better 
yet: its material nature becomes sacred when it is directly involved in consciousness. To 
express this revelation, new technologies can be a powerful tool, especially digital video 
image, because they allow the video-artist to represent the relation between the body and 
the sacred through the profundity of light. Bill Viola used a new optical device to represent 
the idea of resurrection of the body in a transcendental way. In “Ocean Without a Shore” 
(2007), just as reality is more connected to experience than to knowledge, it is the image of 
the body that brings the unknown realm of death into our reality, through its transfiguration 
(Fig. 1). The body, which is not material in the first, finds its materiality through light in the 
second for it becomes visible in its almost hyper-realistic appearance. 

!
Figure 1. Bill Viola, Ocean Without a Shore, 2007. 

 
In his images, the American video artist creates atmospheres that transform the perception 
of time (and space) but at the same time, and through the perception, the presence of the 
viewer is reinforced toward the work of art. Bill Viola shows that if knowledge, that is a 
western concept, illuminates us, and makes reality perceptible and intelligible, mystery allows 
us to go further, to an unknown place where we can discover something new. The 
endlessness of mystery leads us to infinite discovery and contact with something new. Video 
art gave a new energy to the image through the representation of movement but also of time. 
It’s not like a painting that remains the same throughout time: when a video ends, it no longer 
conveys life. It’s its visibility and experience that are at stake. Bill Viola asks himself why do 
we exist at the same time inside our body and outside from it. His work is based on this 
tension, between the external image of the body (and its sensations) and the internal world 
(rational and emotional). That is why he says that his work is about “the realism of emotions 
and sensations, perceptions or experiences (!) realism of the perceptions of the objects, not 
of the object in itself” [1]. 
 
In contemporary cinema, the representation of the fall refers to consciousness and to the 
ordeal of human condition. It places the human in a regressive state and leads to disorder: it 
provokes chaos. The fall can also help one to experience humility through consciousness of 
human finitude, with ultimately a desire of being saved [2]. More and more, it is reality that is 
summoned by the cinema for it is through life experience that directors strive to approach 
and question the world. No artifice, just reality in and of itself. Cinematographic social realism 
(that is not exactly Bazin’s realism) allows a meeting between the image and the intimate 
experience of the world as life experience. The form of reality almost always goes through 
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the representation of man. Directors even refuse to intervene in the image as if the image 
itself were capable to express reality in its purest state. Therefore, there is no need to stylize 
the world. It’s a matter of “speaking” reality so that the viewer can “hear” it better. The contact 
between the image and the viewer is instantaneous. The sacred has moved: it’s no longer in 
the expression of transcendence for it is in reality that the immanent truth reveals itself.  
 
The expression of suffering is best represented by realistic cinema because the image of 
reality deeply touches the viewer who doesn’t feel the screen between himself and the film: 
he’s a part of the reality of the image. In a way, reality replaced the catholic institution, which 
imposed its dogmas. Since there is no need to keep fighting religious tradition (it doesn’t 
have very much impact on society anymore), lack of faith, which had been an expression of 
freedom before, is today felt as a missing path for man to relate to the world. Because it 
creates a new form of communication, that is individual and collective, profound and infinite, 
transcendence allows an experience that goes beyond the surface of reality and urges man 
to reach consciousness. Nowadays, cinema shows that religion is implicit in reality, because 
it is in this reality that the truth is genuinely and directly expressed. 
 
In My Joy, directed in 2010 by the Ukranian Sergei Loznitsa, the main character, the truck 
driver Georgy, is a victim of the inhumanity of man. After a serial of bad encounters, 
Georgy’s mind lost its capacities and his body is reduced to a passive being. This is the 
discontinuity of the narrative that is looking for a coherent world, but doesn’t find it. As in Au 
Hasard Balthazar, directed by Robert Bresson in 1966, alienation and evil are part of reality, 
and the image of reality allows the questioning of it. How is it possible to live in a reality that 
lost its humanity and privileged the idea of an objective to reach, without regarding to the 
means that have to be used? Since the body is a mediator between the spirit and the world, 
it is its consequences that have an impact on reality. When, at the end of My Joy, the 
characters truly become savages, having completely lost the sense of humaneness, it is 
Georgy, or rather Georgy’s body, that not being able to stand it any longer, ends the violence 
through the extreme violence of murder. However this is also his way of saving a world that 
had lost its humanity. The challenge here is to find where the sacred can hide, in a world 
without rules and compassion! Maybe it stands into the compassion that the viewer feels 
for Georgy, when he finally ends with the unbearable human insanity and frees both of them.  
 

!
Figure 2. Georgi’s body, in My Joy, Sergei Loznitsa, 2010. 

 
The Dardenne Brothers work with the notion of “pure realism”. They use the camera, not to 
build reality, but to unveil it. It is also in material depuration that spiritual disarray manifests 
itself [3]. It is therefore human fragility that is at stake, in its quest for survival and 
immortality. We always wonder, whether the main characters of their stories are fighting to 
live, or fighting against existence. And it is there that lies the mystery: if images must not be a 
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destiny (such as reality could be to man), man has to take care of himself in order to discover 
himself and to bloom. In realistic films, bodies express their suffering and make the viewers 
react; this is why they cannot be sentimental. Sentimentalism, just like morbid pity 
anesthetizes the viewer instead of urging him to act. There is no indulgence in suffering in 
the image. Bodies are never mute; they scream their outrage.  
 
The body is a reflection of the relation between man and world. For example, a sick body 
reveals a malaise that is also a rupture between oneself and reality; in their movie, The Son, 
directed in 2002, The Dardenne Brothers show us that “salvation” is necessary and that it is 
possible through the recognition of others and with others. Olivier, a carpenter who works as 
an employer at a rehab Center, happened to take his son’s murderer as an apprentice, by 
chance. The relation that grows between the two men is ambiguous, and Olivier is definitely 
divided between hatred and forgiveness. The violence that exists between the two is created 
through a physical distance produced by an optical figure: the lack of depth of field secludes 
each character in his own external and internal space. Olivier’s body is massive, strong and 
always dynamic; the camera follows his movements and his restless breathing. In this cruel 
situation, it looks like that there is no place and no way to be at peace. Dardenne Brothers 
hate the idea of a fatalist void as a human condition. They believe that man has the 
possibility of finding oneself, and this capacity is sacred: for example, even if forgiveness is 
transcendent feeling, it is a real liberating process. In any case, “salvation” is essentially 
terrestrial since it must happen in the “here and now” and not on a transcendental level. The 
way in which the bodies are filmed, without ever being overwhelmed, emphasizes the idea of 
the body as a mediator between reality and desire. Often, behind the characters, the camera 
does not try to dramatize the action using emotions. The Dardennes Brothers refuse 
stereotype and respect reality and its mysteries. The world’s ambiguity, so important to 
Bazin, should be present in the image and leave the viewer interpret what he sees, in his 
way, with his subjectivity. 
 

 
Figure 3. Olivier and Francis, in The Son, Dardennes Brothers, 2002. 

 
With realism as revealing of the sacred, the image changed its status: it is no longer 
perceived as a simulacrum but on the contrary, it brings into mind of a transcendental 
expression in its purest form, turning into its referent. Cinematographic realism sets man in 
the heart of the world and provides him with a right relation. The trivial, death and the 
meaning of existence are themes that re-establish a link with spirituality, based on the 
conception that the human being lives through its body and has a profound relationship with 
everything that surrounds him. Gilles Deleuze showed that the body is a truly mediator 
between reality and time because it manifests the experience of life [4].Contemporary film 



!

!
!

712 

and video are each time more interested by the expression of the sacred based on the image 
of reality because it is through the realistic image that humanity reveals itself, in its 
immediacy and sincerity. Modernity has been fundamental to transform the notion of sacred 
in arts; after its denial as an intangible entity, it is now reconsidered as a concept that is 
immanent to man’s existence, as he passes through it. 
!
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ABSTRACT 

Digital technologies have heightened the debate on convergence where technologies, corporations 
and people [target audiences] meet. New media has become a new meeting place and a social 
platform for people. As more brands choose to employ relationship marketing strategies that 
emphasize consumer’s experience with the brand, it is inevitable that they explore opportunities to 
connect with their target audiences in this new meeting place. Thus, user-created content and 
electronic word of mouth [eWOM] have become important concepts for influential and noteworthy 
advertising campaigns in this new medium. The aim of this study is to understand the dynamics of 
viral marketing campaigns and to identify the strategies that make viral advertising successful. 
International cases, such as brand applications of 3D Mapping Projections are used to understand the 
relationship between cutting-edge digital art and their use in advertisements. Recent Turkish viral ad 
campaigns such as Profilo’s “O Tabak Bitecek!” [Finish everything on your plate] and Turkish Airlines 
Miles and Smiles’ “!nanılmaz Evlenme Teklifi” [Unbelievable Proposal] disseminated through social 
networks are used as cases to identify the message strategies used in making these advertisements 
successful. 
 
Keywords: Advertising, Viral Advertising, 3D mapping projection, Branding 
 
1. INTRODUCTION 
 
The terms viral marketing, viral communication, buzz marketing, word-of-mouth marketing, 
electronic word-of-mouth advertising (eWOM) and viral advertising are all terms that center 
around a concept that differs from traditional advertising [1]. Viral communications utilize the 
pre-existing social connections in order to spread the desired message. Viral marketing is 
based on the idea that consumer discussions about a product or a brand are more valuable 
and powerful than traditional advertising. For viral advertising to be successful, there must be 
a core viral element in the content of the communication. It is also important for the target 
audience to be equipped with the tools that are necessary to disseminate the content. As 
listed above, there is a range of terms used for viral communication in academic literature. 
The theories and beliefs are varied, yet at the core, these seemingly different concepts focus 
on similar phenomena. Thus, it seems to be wise to define viral advertising using necessary 
elements of these varied descriptions, yet clearly differentiate it from traditional advertising. 
 
1.1 Viral Advertising 
 
Viral marketing was first introduced by media critic Douglas Rushkoff in his book Media Virus 
in 1994. It was further theorized by Jeffrey Rayport in an article in Fast Company magazine. 
Viral marketing model is explained with the analogy of an infectious disease. As consumers 
let each other know about the content, the communication message is spread similar to a 
virus, with human contact. Six fundamental principles were explained in order for viral 
marketing to succeed. Using stealth and subtlety to convey the message, giving free stuff up-
front, exploiting peer-to-peer networks in order to spread the message, making the message 
memorable and ‘sticky’, exploiting the strength of weak ties and working to reach a tipping 
point were the initial principles that viral marketing is based on. [2] In 1997, Steve Jurvetson 
brought the concept to public attention with a Netscape newsletter [3]. 
 
As Seth Godin explains, “the idea is to create an environment where consumers will market 
to each other” instead of trying to market at them. An ideavirus is a “fashionable idea that 
propagates through a section of the population, teaching and changing and influencing 
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everyone it touches.” As consumers are not obsessed with products but with ideas, it is 
imperative that the viral strategy is based on an inherently brilliant idea in order to reach its 
target audience. “Viral marketing is an ideavirus, but not all ideaviruses are viral marketing. 
Viral marketing is an ideavirus in which the medium of the virus IS the product.” [4]  
 
Rosen’s concept of “buzz” that is defined as “the sum of all comments about a certain 
product that are exchanged among people at any given time” is similar to the “ideavirus.” 
Rosen argues that people share a message about something that relates to their lives 
therefore the challenge for viral marketing is to stimulate this pass-along process artificially. 
[4] Gladwell shows that ideas, products and even behavior patterns can spread just as 
viruses do. Contagiousness and epidemics are the central ideas that explain the dynamics of 
viral phenomena. [8] Contagiousness is also related with the idea of “memes.” A meme is 
explained as a “unit of cultural transmission, or a unit of imitation. !Examples of memes are 
tune, ideas, catch-phrases, clothes, fashion, ways of making pots or building arches. 
!memes propagate themselves in the meme pool by leaping from brain to brain via a 
process which, in the broad sense, can be called imitation.” [6] Since consumers’ minds are 
cluttered from information overload, the success of the message relies on its infectiousness. 
Creativity and uniqueness of the message clearly create the basis of a potent meme. Viral 
advertising differs from viral marketing in the sense that the former refers to a comprehensive 
marketing strategy while viral advertising is the online advertising technique. Thus it is 
important to investigate the similarities and differences between traditional and viral 
advertising. 
 
Advertising is traditionally defined as “paid persuasive communication that uses non-
personal mass media to reach broad audiences to connect an identified sponsor with a target 
audience” [7]. When advertising becomes viral, it changes some of its traditional properties. 
While traditional advertising is non-personal, viral advertising is highly personal. The content 
of viral advertising is intended to be shared among trusted sources such as friends and 
family. In other words, viral advertising aims for personal recommendations. The sponsors in 
viral advertising, although usually not as overt as traditional advertising, can be identified. 
Through the provocative content of the sponsor, viral advertising’s aim is to associate 
positive feelings to the product or brand. Provocative content may be achieved by the use of 
humor as well as emotional appeals so that the consumer is inclined to pass it along to other 
users. Viral advertising might use elements of mass communication, however its main 
medium is the Internet. Thus, viral advertising can be defined as “unpaid peer-to-peer 
communication of provocative content originating from an identified sponsor using the 
Internet to persuade or influence an audience to pass along the content to others.” [1]  
 
Focusing on eWOM, early studies that focused on forwarding email concluded that 
advertisers mainly concentrate on “desires for fun, entertainment and social connections” [9]. 
Most viral advertising follows this recommendation. Although an inspiring tool, viral marketing 
is open to overuse as a concept to push products that are not inherently viral. Some 
marketers are inclined to use a new concept ad nauseam boring the public with the same 
tools of reaching the consumers. Yet, consumers are able to use their judgment on 
forwarding content [5]. 
 
2. STRATEGIES FOR SUCCESSFUL VIRAL ADVERTISING 
 
2.1. Raw, provocative content 
 
Viral advertising depends heavily on provocative content to “motivate unpaid peer-to-peer 
communication of persuasive messages from identified sponsors” more than traditional 
advertising. Although emotional content has been the key influencer in captivating traditional 
advertising audiences, with viral advertising, raw content tends to be a more important 
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element for actual dissemination. [1] Viral advertising works better when the content is 
surprising, unique, challenging or inspiring. 
 
2.2. Use of humor 
 
Humor and sexuality are the main advertising appeals used in viral advertisements [1, 9]. 
Humor is found to be one of the two main memes that make the advertisements worth 
forwarding to others. However, fashion industry and issue advocacy viral advertisements use 
humor significantly less than other industries [1].  
 
2.3. Use of emotional appeal 
 
Viral advertising aims to associate a momentary good feeling experiences from the raw 
content, which is provocative enough to make an impact on the consumer with the sponsor 
[1]. Using emotions to create this bond between the advertiser and the viral content is a 
classic advertising idea that has been used successfully in traditional advertising as well. 
 
2.4. “Stickiness” 
 
The viral concept can be explained as epidemics are explained. The messenger matters in 
epidemics since s/he plays an important role in spreading the epidemic. As the person who 
spreads the viral concept is important, the actual content of the message is as important. The 
“stickiness” of the content is what defines the viral concept as worthy of passing along to 
others. Memorability can be identified as the core for “stickiness” as it acts as the most 
important decision criteria for spurring someone to action. [8] 
 
2.5. Product as part of the communication process 
 
When the product itself has passive viral features, studies show that peer-to-peer promotion 
increases compared to products without viral features.  [11] It is then important for products 
to become part of the viral content. 
 
3. 3D MAPPING PROJECTION 
 
3D projection mapping is a form of graphics or video content projected on the surface of a 
building or object [12]. Powerful electric arc lights were illuminating public monuments in 
Paris, which date the history of projections back to 1840s. In the United States, in the 1860s, 
a “stereopticon” was used to project slides outdoors on screens, walls and public 
monuments. In 1866, projections were used to announce election results [13]. Today, 
projections are used for entertainment and art purposes. Furthermore, commercial use of 
entertainment tools is expected. Projection mapping was co-opted starting from 2009 and 
this spectacular light show has been used by many brands. 3D projections can be 
considered as a form of spectacle that creates its own buzz. This quality puts 3D projections 
in a prime spot for viral advertising content. 
 
The projection mappings are treated as a regular animation project and a “graphical score, a 
waveform that sets the emotional tone of the piece” is created. An “abstract narrative” is 
formed and the audience then reconstructs the narrative as a part of the show. As a result it 
becomes a narrative the audience interacts with instead of just a light show [12]. Following 
are some of the 3D projection mapping examples that have created an impact on the 
audiences and have been viewed on social media by thousands. 
 
3.1. Samsung 3D TV Amsterdam 
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Between May 20 and May 22 2010, Samsung implemented a 3D projection on the façade of 
the Beurs van Berlage in Amsterdam. The use of the architectural details of the building 
resulted in extraordinarily lifelike effects in this application of 3D projection mapping. The 
product affiliated with this event, a 3D TV, highly benefits from the well-executed 
digitalization of visuals. The Samsung case is a great example of the impact of raw content. 
 

 
Figure 1. Samsung 3D TV projection mapping on Beurs van Berlage 

 
3.2. Bombay Sapphire Re-Powered – London, UK 
 
The Re-powered campaign was created with the collaboration of RKCR/Y&R and Drive 
Productions in 2010 and was displayed on Battlesea Power Station on June 8 (Figure #). It is 
the continuation of a previous 3D projection campaign that featured sea creatures in a blue 
ocean projected onto Queen’s House in Greenwich in September 2009. After the first 
projection, fans on Facebook suggested ideas for the Battlesea Power Station projection and 
the winning idea was a giant Rubik’s cube that became the theme for the Re-powered 
campaign [14]. This projection is an example of the use of an iconic landmark building in 3D 
projection events. 
 

 
Figure 2. Bombay Sapphire projection mapping on Battlesea Power Station 

 
 
3.3. Saks Fifth Avenue New York 
 
On November 22 2010, Saks Fifth Avenue unveiled their iconic holiday window display in 
New York. Their window display for the holidays is enjoyed by New Yorkers as well as 
tourists every year during the holidays. The 3D projection mapping along with original music 
ran every night for 6 weeks in December 2010. This event was the first in terms of scale and 
duration. The story of the snowflake, which is their signature design, and bubble create a 
warm feeling and holiday associations that relate to the spirit of the season developing the 
brand story for Saks Fifth Avenue.  
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Figure 3. Saks Fifth Avenue 3D projection 

 
3.4 Wrigley’s 5 Gum South Africa 
 
Wrigley showcased the first user-generated 3D projection events in Johannesburg on May 
17-18 2011 and Cape Town on May 20-21 2011, South Africa.   [15]  In the campaign 
created by TribalDDB South Africa, users first created their own personalized 3D building 
projections online (http://www.5gum.co.za) and submitted their work through a website 
[Figure 4]. The best participants were rewarded with watching their projections live onto 
landmark buildings [16]. 
 

 
Figure 4. Wrigley’s 5 gum 3D building projection website 

 
As explained earlier, it is important for viral advertising to include the product as a 
communication tool. In the Wrigley case, the projection becomes the interactive viral 
advertising created by the consumers.  
 
3.5 Adidas France 
 
One of the most impressive 3D projection mapping campaigns in 2011 was the Adidas 
France’s “Adidas is all in” campaign event on March 23 2011 at the Palais du Pharo in 
Merseille, France. The scale of the project as well as the creative direction build the intensity 
of Adidas brand identity. It is important that the brand identity, story and associations are in 
complete unison with the tone of the narrative of the projection. The Adidas France case 
might be shown as one of the best examples for “stickiness” of the content. In the end, it is 
the story that sticks. 
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Figure 5. Adidas France 3D building projection at Palais du Pharo 

 
3.6. Profilo “O Tabak Bitecek!” [Finish everything on your plate] 
 
Profilo, a Turkish white goods brand, launched a viral advertising campaign for Mother’s Day 
2011 with the “the things Turkish moms say” concept. The viral advertisement created by 
Trafo is based on an original song with the lyrics repeating various “mom saying” such as 
“finish everything on your plate”. As mentioned earlier, humor plays a key role in viral 
advertisements and this campaign is a textbook example of successful usage of humor in 
viral advertising. 

 
Figure 6. Profilo viral advertising campaign 

 
3.7. Turkish Airlines Miles and Smiles “!nanılmaz Evlenme Teklifi” [Unbelievable 
Proposal] 
 
Turkish Airlines reward program Miles and Smiles launched a viral advertising campaign on 
April 18 2011 and the video was watched more than 50,000 times in less than 24 hours. The 
story behind the viral advertisement made by Fakülte was about a young man traveling to 14 
countries with his free miles and videotaping locals say phrases in Turkish in order to make a 
montage of the footage with a specific message to his girlfriend, asking her to marry him. 
This viral advertisement was part of a viral marketing campaign with a proper website to go 
along with the ad. In the website (ididitallforyou.tumblr.com), the “making-of” the proposal 
video is documented. With every country visited, there is a new entry to the blog. 
 

 
Figure 7. Unbelievable Proposal campaign blog 
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This is a successful example of all the elements mentioned earlier, raw content, emotional 
appeal, use of humor, “stickiness” and the use of the product in the content of the viral itself. 
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ABSTRACT 

In the present  study, historical and contemporary masterpieces in Istanbul will be discussed and 
analyzed considering “lighting scheme” as a design tool in the “lighting master plan”. The present 
image of the city will be analyzed together with the light mapping tool.  It was intended to introduce a 
“conceptual lighting master plan” where a lighting vocabulary is introduced for both educational 
purpose and as a metaphor in line with the enormous historical background of Istanbul. The scheme 
can be an overview or road map of how lighting might be used to meet the various program 
requirements while it also enhances and entegrates with the architecture.Through the effective use of 
the lighting scheme, the unity and diversity in the history of the old city can be highlighted.  
 
Keywords: Light Mapping, Visual Culture 
 

1. INTRODUCTION 
 
!stanbul is one of the most important cultural centers of the world. The city embraces two 
continents, one arm reaching out to Asia, the other to Europe.Through the city’s heart, The 
Bosphourus strait, course the waters of the Black Sea, the sea of Marmara and The Golden 
Horn. !stanbul is the former capital of three successive empires-Roman, Byzantine and 
Ottoman. Today city honors and preserves the legacy of its past while looking forward to its 
modern future. The historical buildings; museums, churches, palaces, great mosques, 
bazaars and sights of natural beauty are Istanbul’s variety and these architectural and 
natural beauties constitute environment and fascinate its visitors. 
 
Also, lighting is a fascinating subject, which has physical, psychophysical and aesthetic 
aspects. Light and colour are two basic factors of human perception. Lighting of historical 
buildings and monuments plays an important part in the creation of urban lighting conditions. 
Lighting scheme can be used to emphasize the hierarchy and identity of masterpieces while 
city lighting plan can be designed with a zoning of the historical places on a light map. The 
color and lighting scheme can set a mood for the image of the city. Exterior lighting gives 
scope for new creativity, the opportunity to design in light and color on a scale that extends 
from distant view of a town to the close detail of the building facade.  
 
In the study, historical and contemporary masterpieces in Istanbul will be discussed and 
analyzed considering “lighting scheme” as a design tool in the “lighting master plan”. The 
present image of the city will be analyzed together with the light mapping tool. In the 
transformation and interpretation of the historical identity to the city silhouette, light can be 
used to formulate this idea. This statement will be discussed at various viewpoints in the 
specially selected historical places in Istanbul. 
 
 
 
 
2. URBAN IDENTITY AND LIGHTENING 
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The term of identity is commonly used in a number of disciplines concerned with the study of 
human behavior, conduct and societal structures in general. Lynch [1] defines identity as “the 
extent to which a person can recognize or recall a place as being distinct from other places”. 
Like individuals, cities should have character and distinctions; like individuals, this flavour is 
made up of numerous characteristics, or identifiable elements [2],[3]. Urban spaces created 
through urban design come along as determining and guiding parameters with respect to 
urban identity [4]. Cities acquire an identity through the effects of the environment and their 
interaction. Especially, historical places are great importance because of reflecting the 
life styles of their era in spite of the monotonous view of city’s general structure and 
because of having symbolic characteristics of the city so that they provide the region 
to be known by the others and present the wealth of beautiful views. 
 
Lighting has physical, psychophysical and aesthetic aspects for human perception on urban 
identity. A renovated interest about light in the city has grown in the last few years. This due 
to a change in life style and way of living public spaces during the night. This interest for 
public in general, born in 80’s, was the base for social and architectural studies and for 
involving of lighting in urban studies. City lighting was seen more as functional and crime 
prevent lighting projects were based on “more lighting equals to more safety”. Starting from 
this point of view, a misunderstanding on terms and definitions of outdoor lighting happens 
today. 
  
Many cities  worldwide are interested in the topic of nighttime urban planning. The 
purpose is clearly to enhance citizen safety, security, to support bussiness interests, 
to save energy and improve the city’s nighttime ambience, while at the same time 
minimizening all aspects of light pollution. When urban centers are being considered 
the following issues become important: 

• the provision of lighting that will ensure safety from moving vehicles for pedestrians 
• the provision of lighting that is appropriate for the type and volume of the vehicular 

traffic 
• the provision of lighting designs and equipment appropriate to the architectural scene 

and urban landscape 
• the provision of lighting that will deter anti-social behaviour [5]. 

 
Lighting is highly visible and a positive nighttime image of the city can help enhance 
communication; social interaction, esthetical enhancing, visual comfort, safety and 
security. The goals of a city lightening plan are likely to be [6]; 

• to establish the city as a leader in sensitivity to its appereance and utility an 
night as well as in the day, and to insure recognition of its effective and 
efficient lighting of the public and private 

• to create a greater sense of the vitality of the city at night, encouraging more 
frequent visits by residents and tourists  

Urban lighting includes some basic factors in the field of lighting and urban space as; 
communication, esthetical enhancing, renewal of outdoor environment, urban renewal. 
These factors should be integrated with another one, that is essential. It is the notion of 
“environment” as system of relations between subject and his space. It depends on our 
sensitivity, it is the result of our perception of space, difference between light and shadow, 
colour, of planting, movements and other things.   
 
Urban lighting and public lighting are, in fact, deeply different for the concept itself and for the 
way to face  a lighting Project. Public lighting is seen more  as functional lighting in outdoor 
environment, responding to technical parameters, while “urban lighting” is a multidisciplinaire 
concept. So in this study, urban lighting will be  discussed at various view points in the 
specially selected historical places on the Bosphourus Strait. 
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3. REINTERPRETATION OF ISTANBUL’S IMAGE THROUGH LIGHT 
MAPPING 
 
Urban lighting affects the nightscape of a city.  Many cities in the world have embarked on 
similar schemes where lighting is included as an integral part of the city planning. Istanbul is 
one of these cities which has become a cultural melting pot where there is the remnants of 
history from Byzantine to today. There is a bridge between the past and the present, 
unvisible powers of light energy,color are carried through years and this power is hidden in 
various historical buildings. A lighting scheme need not address all areas or spaces.  
Especially Bosphorus Strait offers a delightful mixture of past and present.Therefore, in the 
study it is aimed that a conceptual lighting master plan for Bosphorus region is introduced 
and analyzed in line with the enormous historical background of Istanbul (Figure 1).  
 

  
Figure 1.Historical Background of Istanbul 

[http://www.turkeymaps.net/istanbul-tourist-map.html/istanbul-bosphorus-map] 
 
The scheme can be an overview or road map of how lighting might be used to meet the 
various program requirements while it also enhances and entegrates with the 
architecture.Through the effective use of the lighting scheme, the unity and diversity in the 
history of the old city can be highlighted. The color of light can change from white to red and 
blue following the chronological order of the masterpieces in the city. There also can be a 
progression of the light level from the bright (symbolizing contemporary masterpieces) to the 
dark (symbolizing historical masterpieces). Lighting is an expression of civic pride, so lighting 
master plan is necessary, but individual, uncoordinated approaches are likely to bring 
negative results. Preparation of lighting master plan needs close interaction among the 
authorities, architecture, city planner, lighting designer and electrical consultant. 
 
Architectural Features; It is necessary to study the historical background and architectural 
details. Historical peninsula, galata-pera presents historical heritage, Levent-Maslak region 
presents modern images to the visitors (Figure 2). Architectural features affect the city 
silhoutte, so while analysing the city,  revealing basic architectural  features is  important. 
Historical silhoutte and modern silhoutte can be seen in figure 2. In such cases, these 
differerences must be evaluated perfectly. Silhouttes which take place at the certain view and 
within one sight, should be evaluated according to the lighting master plan of the city.   
 

   
Figure 2. Architectural Features Affect  Historical Silloutte and Modern Silloutte 
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This study deals with lighting design which displays a building as an object of interest and 
architectural merit because of its function or age. The art of floodlighting of such buildings 
usually depends upon illuminance variation to achieve its objectives. Floodlighting does not 
seek to reproduce a  daylight appearance, but rather to show the structure in a different but 
recognizable and attractive way. To this end it is important to realize that when displaying a 
building designing shadow is also important. Shadows created can be as important as the 
illuminated areas, and therefore, in a way, the term floodlighting is in appropriate, since 
merely flooding a building with light produces a very uninteresting result. 
 
Hierarchy; In case a great number of important buildings take place at the silhoutte, their 
effective images must be analyzed from the near and far viewpoints. To make the building or 
monument more interesting, artistic use of light and light,shade and shadow or colour 
difference is necessary. The lighting plan shall be in accordance to the architectural identity 
of the building, its location in the community and the view of those who own the building, 
should be undertaken before an attempt at external lighting of a building is made(Figure 3). 
This is particularly true with regard to the colour of the light to be employed. 
 

 
Figure 3. Traditional  Waterfront Houses On The Bosphorus Strait, Istanbul 

 
Symbols;  Elements which identify, associate, make marks on the image of a city are 
important for the lighting master plan of a city. These elements might be historical, unique, 
original structures or modern structures. Galata Tower can be given as an example or   Kız 
Kulesi is one of the most romantic symbols of !stanbul, too (Figure 4). 

   
Figure 4. Symbols of the City- Galata Tower and Kız Kulesi 

There is a temptation to use coloured light to obtain a dramatic effect. This can be very 
successful, but only in very specific and appropriate circumstances. In general, a building 
usually benefits from unifying effect of a single colour of light or, occasionally, a subtle 
change of colour with direction. It is the revealing power of the light that should be harnessed 
in the scheme’s design. Light from a prominent direction can display a building very 
successfully by allowing the varying orientation of the building’surfaces to create the 
shadows necessary to reveal its features [7]. 
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Viewing Points – Proximity; In outdoor and architectural lighting, viewing directions of the 
observers also has to be kept in mind for the lighting  master plan. Viewing points for the 
visitors or people passing by should be known to decide the aiming directions of the 
luminaires, while eliminating the glare.  Facades shall be illuminated in a way to overcome 
flatness and being uninteresting. As far as possible, the direction of the lighting should not be 
from the same direction as the main direction of view of people looking at it. 
 
4. CONCLUSION 
 
In this study, historical and contemporary masterpieces in Istanbul is discussed and analyzed 
considering “lighting scheme” as a design tool in the “lighting master plan”. The present 
image of the city is analyzed together with the light mapping tool. In the transformation and 
interpretation of the historical identity to the city silhouette, light was used to formulate this 
idea. According to the results, there are three key factors to effective lighting on cities:  

• Practical, feasible and functional. Lighting scheme must be sensitive to the character 
of the city and must address the needs of the city in a way that meets the city’s 
objectives. 

• Holistic design. Lighting scheme must include all the components of the outdoor 
urban environment, maximizing the value of the night lighting and minimizing all the 
potential adverse effects. 

• Technically aware. There is no need to light everything all night or to light at the same 
level late at night as early in the night. 
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ABSTRACT 
The gap between the digital era in undeveloped places, in the 21st century, is an important issue to be 
discussed. Based in the research called Antenna and Roots, developed at the Fine Art School at the 
Federal University of Bahia, Brazil, called Antenna and Roots, this paper proposes a dialogue 
between Visual Culture and contemporary visual languages, creative process, its methodology, and 
how the students are encourage to investigate with low tech equipments, certain that what makes a 
good art work is not only the equipment, but how an artist approaches material, equipments, etc., in 
order to materialize ideas, along the knowledge and understand about the world they live, without 
illustrating theories.  
 
Keywords: Visual culture, Visual arts, Digital image, Antenna and Roots.  
 
1. INTRODUCTION 
The gap between the so called low and high technology can be seen in most of undeveloped 
countries in contrast with developed ones, where the increase of new equipments is 
extremely fast. This fact has two mainly aspect. One is the impact of the new technologies in 
many cultures with an invasion of all kind of machines, such as cellular phone, i-pads, 
compact and portable computer, wireless internet, etc. The second aspect is how those 
cultures may deal with this fast transformation in communication, in order to preserve its own 
traditional roots.   
 
With the advance of digital technology, we are officially incorporating machine words as a 
universal language, and what we call now Visual Culture has many definitions and theories 
approaches in different areas of knowledge, as Science, Arts, Religion, Philosophy, etc.  
 
When Socrates was opposed to the written word because it may erode memory, he believed 
that the switch from oral to written knowledge transmission would end up making people 
reliant on written documents as memory, and truth could be hard to distinguish. Now we are 
facing a challenge between written words, oral knowledge and machines memory. What 
Socrates actually voiced was the mistrust of new technology — or ideas, for that matter — a 
mistrust that has reemerged in the last 30 or 40 years as visual culture encroached on 
written culture.  
 
While many scholars are studding the impact of digitalization on written language, others are 
turning towards visual languages, asking what we can do with the machine in order to be 
creative. It is well known that all machines are only instruments, and when the discussion is 
about visual arts, this issue has to be more considered, as the rise of new visual language, 
such as video and computer art, mediums that apply digital technology, since 1970. By that 
time, with a change in all areas of human knowledge, John Berger (1972) understood Visual 
Culture as mainly acknowledges the reality of living in a world of cross-mediation—where our 
experience of culturally meaningful visual content appears in multiple forms, and visual 
content and codes migrate from one form to another, i.e., the experience of everyday life can 
be described as code-switching or hacking the visual codes around us to navigate and 
negotiate meaning. Therefore, since the post-modern period, contemporary studies on Visual 
Culture has being focus in deconstruct potential visual/textual binary opposition, as most of 
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our experience of media is a hybrid of texts, images, and sounds, rather than pure states of 
any one mode.  
 
During that time, mostly by the end of 1960s, the so called Fine Arts faced a great paradigm. 
Post-modern scholars, such as Rosalind Krauss in “Sculpture in the Expanded Field” (1983), 
Lucy Lippard’s “The Dematerialization of The Art Object” (1968), and Arthur Danto (1998), 
who describes this period as “Pluralist”, wrote a vast amount of articles and books. The 
concepts were applied to the all the new art practices outside the traditional canvas and 
sculpture, mostly performance, installation, earth and land art, video, computer art, and many 
others with its own hybridization of mediums.  

  
1.1 Antenna And Roots 
 
What does happen when digital equipment invades cultures where technological language is 
not yet well understood? What does happen to a rich visual culture society and the 
impossibility to follow what is called digital progress? How does society maintain its own 
visual culture and take advantage of progress, at the same time? Based in these questions 
our approach to Visual Culture in this paper aims to propose a reflexion about a research 
called Antenna and Roots.  
 
As a full professor from the Fine Art School of the Federal University of Bahia, teaching at 
both graduate and undergraduate levels, it was very clear to see the student’s desire to 
experiment with technology, in the beginning of 2000s. However, considering the socio-
financial aspect of a public university, as well as the financial condition of our country, we 
had to start to think how important was the digital equipments in art, and what could we do to 
work with them. Because of the so called low tech equipments became more popular and 
available, they could contribute to encourage students to create images with any kind of 
machine, softwares, with the understanding that a good art work does not rely only in the 
equipment, but how an artist approaches it in order to materialize his/her ideas, without 
illustrating any kind of theory. Following the title-name of our project, the word antenna, that 
means the apparatus that transmit information, in a mostly fast way, in short time and space, 
is a metaphor word applied to progress. While root means a person or family as the source 
of offspring or descendants, a person's original or ancestral home, environment, culture, 
affinity for a place, habits, etc., that make a locale one's true home.  
 
The "high art" world is both a source and destination for the whole of visual culture, but 
popular forms get rechanneled through art world validated art genres and venues, when we 
think about the hybridization of visual media. The Post-1980s expansion of art media and 
image technologies, mostly centered in digital images, or photography, can dialogue with 
other traditional visual practices and materials. The contemporary visual languages, 
intrinsically, connects questions that involve man facing a world in constant development, 
globalized, multifaceted, technological, where the signs that represent things changes its 
meaning in function of spaces that they occupy temporarily or of a more lasting form. The 
21st century, unlike previous periods, allows a look to the past, democratically, and divides 
the same space without hierarchies.  The gap of specific limits between material and 
techniques – before defined as "noble" – were part of the concept that characterized the 
transition of the post-modern transition. This transition became a great paradigm in the visual 
arts, when concepts of transformations, appropriation, hybridization, dematerialization, 
deconstruction, displacement and relocation became part of the new visual vocabulary, 
permitting to the artist occupy several positions and explore organizations of work that were 
not conditioned to an alone language.   

In that setting of changes in the formal structure of the visual arts, the impact of the 
happenings, performances, events, actions, videos, among others, surpassed the simple 
repertoire, affirming themselves as a language that permits to the artist expresses his 
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interior world and the things that surrounded him/her. Upon breaking the barriers and 
traditional limits, visual arts approached science, penetrating in diverse areas of the human 
knowledge, including the utilization of the machine as visual support - the technological art -, 
esthetics considered like one of the most expressive inventions in the history of the art.   
According to Roy Ascott, in his essay called Is There Love in the Telematic Embrace? (apud 
Stiles, Selz, 1990, p. 491-492) the art in 1980 has been considered one as the most 
powerful computer technology, with video performances, video installations, etc.  

Ascott also comments that this new approaches has influenced in human behavior, both in 
society as in his private life, and it has leading researches to question what is to be human 
being, what is creativity, how do people think and perceive, and finally how do people relate 
to each other and with the planet as a whole. Since the advent of the first art video work, by 
Nam June Paik, in 1960, the artist was concerning with what Ascott described above, 
machine and man, as the following video makers, such and Bill Viola, has done ever since.   

David A. Ross, Director of the San Francisco Museum of Modern Art, San Francisco, 
California, EUA, in a catalog, “Bill Viola – a 25-year Survey” (1999) explains that many 
people want to know about the means by which the art and the new technologies interact. 
For Ross, although Viola works with video equipment installations and hi-tech highly 
sophisticated computer, his themes at the same time, is universal. He talks about life, death, 
fire, water, earth, etc.  The simple beauty, the impact visceral to eternal spirituality in his work 
is based in a spiritual worthy assembly, which has influenced deeply and continues providing 
its Buddhist Zen development, the Christian mysticism, to optical physical and the 
mechanisms of the perception, the Islamic lyrical poetry Sufi.  His art achieves the origins of 
the knowledge that resides inside his everyday routine.  Ross ends his presentation about 
Bill Viola work with this phrase:  “Wherever you are is the entry point” – Kabir (1440-1518). 
Although it dates from the 15th century, this phrase of Kabir is considered a contemporary 
concept in digital languages, mostly at the internet, as a person can be at many different 
places at the same time.   
 
However bringing this subject closer to the light of the Latin-American contemporary art, the 
authors Gerardo Mosquera and Mari Carmen Ramírez recognize that Identity in the context 
of globalization art scenery is a question conditioned to the legitimation, i.e., it must be 
understood in the configuration of new esthetics systems.  For them, the circulation of the 
symbolic should be contained in an output as place of assertion of the supposed autonomy 
of the artistic field in order to be exercising their hegemonic power, transgressor of any 
dominant gesture. In "Beyond the Fantastic:  Contemporary Art Criticism from Latin 
America", Gerardo Mosquera (1996) presents the global world as a paradox, a world of the 
difference.   
 
The Latin-American art still remain analyzed by many art critics to the light of diverse 
theories, where its culture is linking to illustrative and merely stereotypical narrative.  One of 
the most harmful consequences of the colonization is how they call native cultures through 
the Europeans, i.e., it is the interpretation of complex mental and cultural structures under 
the diffuse light of the ethnic fantasies of the colonizer. There is a lack of information about 
the importance of Latin American artist in the contemporary international art scenery. Those 
who recognize that can appreciate big exhibitions at major museum and galleries around the 
world, as well as the most famous biennials.   
 
Joseph Kosuth (apud SANDLER, 1996, p. xxvii) considers that the artist is one of the most 
important representant of his/her culture: 
 

It is the authenticity of the cultural production of a human being connected to his or her 
historical moment so concretely that the work is experienced as real; it is the passion of a 
creative intelligence to the present, which informs both the past and the future.  It is not that 
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the meaning of a work of art can transcend time, but that a work of art describes the maker's 
relationship to her or his context through the struggle to make meaning, and in so doing we 
get a glimpse of the life of the people who shared that meaning. [A] work of art must be so 
singularly the concrete expression of an individual (or individuals) that it is no longer simply 
about that individual, but rather, is about the culture that made such expression possible.  

 
1.2 Passage – An Installation  
 
The images that complement this paper illustrate the one of the many kinds of work that has 
been done in our group. In order to develop our work, we follow some basic methods, 
appropriate for the visual arts, mostly what we may call the relationship between the artist 
and his creative process; the relationship between the artist and the work.   
 
Art works, frequently, are not exhausted in his initial proposal, in what concerns the first 
ideas of the artist.  In this sense, it becomes part of our methodology to encourage the 
students to let the work takes its own directions, no matter how many they are. Each initial 
work can take many other forms. It can change from object to installations, it can be mixed 
together, since the working process to the final work, i.e. after installed in its exhibition 
spaces, they are still give many possibilities to grow and take others  new artistic 
propositions. For the solo show titled Passage, in May of 2011, in the Galeria Cañizares da 
Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, in Brazil, Valter Ornellas 
elaborated an installation that illustrates our thought for this event. The reason to present this 
work in the Conference Visualist 2012 is to show the many concepts of contemporary visual 
art, how this project was created, and the kind of materials were used, and finally how 
digitalization with low equipment can be an important matter.  
 
Upon covering a whole room of the gallery with white transparent fabric (silk), from the ceiling 
to the floor, in a meander shape, the space became a passage where visitors could walk 
thought out the path. The sensation of haze was created with the quality of light, the scenery 
of transparence and brightness, that generated a mysterious expectation and anxious by 
what would be found to the end of the “journey”. Figure 1 
 

 
Figure 1 

 
The visitor had an opportunity to experiment with space, displacement, transparency, and a 
perception of being walking between moving walls, as the air caused by each participant 
walk interfere on the soft and light fabric.  In this way, it could arouse many narratives for the 
work, with only few elements: space, fabric and light.  
In this case the visitors became co-participants of the work, as his/her presence was part of 
the installation. Their shadow could be seeing from any point of the room, in different 
dimensions. Figure 2  
 
The lack of horizon interfering many times as a body could appear floating in the mist or 
cloudy space.  
 



!

!
!

729 

 
Figure 2 

 
Due to its ephemeral condition, the whole scenery changed, provoked by the light inside the 
gallery, different people walking between the walls, the number of people, the lack of people, 
more or less lightning, shadows, movement etc. Figure 3 
 

 
Figure 3 

 
For the artist the installation was created to enable allusions to man as part of Nature. This 
theme brings others elements such as reference of Identity and Alterity, man and its 
environment, and the relationship between the mundane dimension and the transcendental 
dimension. From this point of view the concern with human relations continues illuminates 
and highlights many other issues. 
 
Concerning the importance of the word root on this paper, prima face, we would like to say 
that “Passage” is a conceptual art work; therefore it does not tell a story step by step. The 
narrative is constructed by the visitors while co-participants of the work as much as the way 
they relate to it.  
 
It goes without saying that the race in each country is a made by a complex form of 
individuals, and in Brazil the existence of a significant dimension of inequality is undeniable. 
The celebration of syncretism, especially in the state of Bahia, helps to the constructions of 
identity, with a great influence of African descendents. In this sense, people from this region 
can fairly be seen as under many different mixtures of colors, that goes beyond black or 
white. Consequently by the visitors or co-participants of this installation we can see the 
presence of our culture, in a very subtle way.   
 
On the other hand, the installation experience gave an artist a chance to create other works. 
The panels gave a new idea: with an overhead projector and other digital projection 
equipments, images and texts were projected direct to these fragile walls. Figure 4 and 5 
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Figure 4 
 

 
Figure 5 

 
Most of the images of landscape and flowers were photographs by Maria Celeste de Almeida 
Wanner. Some of these flowers, such as the one bellow, are very popular in Bahia, and 
many times used in Afro Brazilian spiritual manifestations. Figure 6 
 

 
Figure 6 

 
In order to register these moments it was necessary the use of photography and video. 
However these visual practices are not only and simple registration, but another visual 
language, as they are independent and defined by the intention and choice of the artist. 
This Installation was also based in Gaston Bachelard’s book; The Poetics of Space 
published in the 1960s, where home remains a deeply symbolic space. 
 
According to many reviewers, this book is a philosophical study of how space and our 
environment affect our understanding of ourselves and our society. It is many manifestations 
of "home" as both a tangible place and a place of dreams. The home acts as a shelter from 
outside forces as well as a space of the mind, one which inhabits an imagined as well as 
actual existence. As we encounter the manifestations of that space it affects our behavior 
and our understanding of both ourselves and our environment. Bachelard’s theory 
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acknowledges how the spaces in which we live begin to consume us, affect us, and help 
define who we are. By looking at corners, attics, stairways, and rooms, Bachelard addresses 
how different physical formations psychologically affect us. We are deeply affected by our 
environment and how we encounter each other depends upon this space. To describe a 
place as "home" is to acknowledge its relationship to ourselves, to create a mutual sense of 
belonging. The space of home is a sanctuary, a refuge from outside sources, but also, 
according to Bachelard, if that space is in some ways less than ideal the crooked nature of 
the house will create a life that is warped or changed by its environment. A small or 
oppressive physical living space can make us feel oppressed, uncomfortable and stifled.  

 
It serves of grass to the winds.  My house is diaphanous, but is not of glass. It would 
have before the constitution of the vapor.  It walls condense and are expanded 
according my desire.  But, sometimes, I leave the walls of my house to be expanded in 
the space of its own that is to extensibility infinite. The delirium permits that the image of 
home assumes lightness, "air lightness," as it was integrated to the wind. Winged home 
that interacts with the elements of the nature, as the wind.  Then, other winds came 
around. Home of wind, dreamlike, of the caves and of the labyrinth.  I would like that my 
house went similar to the wind of the sea, palpitating of seagulls. (Translation and 
selection of parts of citation by the authors) (Bachelard, 2008) 
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ABSTRACT 
In this century, which we name as digital age, the information has being shown as numbers. Without a 
doubt, the internet has made a huge contribution to the structuring of digital process. Especially the 
social media, which has been in our lives since the mid-2000s, differentiated doing politics and 
transported it into the internet. Social media tools, alleged to be more democratic, more transparent, 
and more interactive, have received wide acclaim during the entire process. Within these tools which 
bring visuality in the foreground, the insurgencies are more romantic, elections campaigns are more 
colorful, and the protest actions are more attractive. In these terms, social media have been exalted 
regarding social participation and facility of organization. When we look at the other side, these 
freedom promising tools, in fact, shelter a market worth billions of dollars behind. Is social media really 
a tool for freedom and progress? What lies beneath the back side of this market? Are the work of 
amateur spirit which is developing on the internet is of poor quality? Is Facebook really affective during 
the so-called ‘Arab Spring’? From a critical point of view, this study aims to discuss the back and 
unseen side of social media. The theoretical framework will be based on the internet culture and the 
transformation of this culture in itself (Lovink, 2007) and YouTube, Facebook, Twitter, blogs and 
Wikipedia which are the part of internet culture and our visual culture since the mid-2000s, will be 
analyzed and what these tools really serve for will be discussed. As noted by internet critic Carr, " All 
the things Web 2.0 represents - participation, collectivism, virtual communities, amateurism - become 
unarguably good things, things to be nurtured and applauded, emblems of progress toward a more 
enlightened state. But is it really so? "(2005). 
 
Keywords: !nternet culture, Sosyal media, web 2.0 
 
1. G"R"# 
 
Dijital kültürün giderek daha fazla önem kazandı!ı günümüzde, bu kültürün tanımının neleri 
kapsadı!ı, gerek akademisyenler gerek bu kültürün bir parçası olan herkes için merak 
konusu olmaktadır. Dijital kültür, internetin geni" kitlelere yayıldı!ı 1990’ların ortalarından 
itibaren de!i"im geçirmi"tir. Kullanılan internet araçları çe"itlendi!i gibi kullanım amaçları da 
farklılıklar göstermi"tir. Dönü"en bu kültür içerisinde, interneti ve sosyal medyayı kendi 
amaçları do!rultusunda ve kendi istekleriyle kullandıklarını dü"ünenler önemli bir noktayı 
gözden kaçırmaktadır. Dünyada sürekli artan bir söylem sosyal medyanın herkesi ne kadar 
kapsadı!ını söylerken, bu göstermelik kapsamanın aslında nasıl dı"lamaya döndü!ünü 
görebiliyoruz. Aynı zamanda yine ele"tirel kuramlardan yola çıkarak, sosyal medyanın 
kapsamasının, toplumu ne kadar dahil etti!i de tartı"ılır. Daha demokratik, daha etkile"imli ve 
daha "effaf oldu!u iddia edilen sosyal medya araçları, tüm süreçte büyük övgüler almı"tır. 
Görselli!i ön plana çıkaran bu araçlar; ayaklanmaları oldu!undan daha romantik, seçim 
kampanyalarını oldu!undan daha renkli ve protest eylemleri ise oldu!undan daha cazip bir 
hale çevirmektedir. Bu da, sosyal medyanın toplumsal katılım ve organizasyon kolaylı!ı 
açısından göklere çıkarılmasına vesile olmu"tur. #nternet ve demokrasi ili"kisinin, internetin 
olası demokrasi potansiyelinin bu kadar tartı"ıldı!ı bir ortamda, ne kadar etkin oldu!u 
sorusuna hiç "üphesiz ülkeye ve o ülkedeki demokrasi anlayı"ına göre cevap verebiliriz. Bu 
bildiride öncelikle dijital kültür ve onun ö!eleri tanımlanacak, sonrasında dönü"en siyaset ve 
günlük ya"am en çok konu"ulan web 2.0 araçlarının i"levleri açısından sorgulanacaktır.  
 
1.1.Dijital Kültür Ya Da Kültürün Dijitalle$mesi 
 
“Siberuzay. Matematiksel kavramların ö#retildi#i çocuklar tarafından, her milletten milyarlarca 
yasal operatörün deneyimledi#i, her gün ya"anan içgüdüsel ve tepkisel bir halüsinasyon... 
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!nsan sistemindeki tüm bilgisayar kümelerinden olu"turulmu" verilerin grafiksel gösterimi. 
Dü"ünülemez bir karma"ıklık. Belle#in mekansızlı#ında, verilerin kümelerinde ve 
takımyıldızlarında gezinen ı"ık çizgileri. $ehir ı"ıkları gibi, geri çekilen.” (Gibson, 1984:69-
70). 
 
1984 yılında “Neuromancier” adlı romanı yayınlanan William Gibson, ortaya attı!ı sanal 
gerçeklik, siber uzay ve yapay zeka gibi kavramların, günümüzde dijitalle"en kültürün bir 
parçası olaca!ını tahmin edebilir miydi? Yazar siberuzay kavramını ilk olarak yazdı!ında 
kelimenin gerçekten acayip oldu!unu ve söyleni" biçiminin ho"una gitti!ini ve bir "ey ifade 
ediyormu" gibi gelmesine ra!men, temel olarak bo" oldu!unu dü"ündü!ünü belirtmi"tir. 
(Gibson, 2011).  
 
Bugün geldi!imiz noktada ise, siberuzay katılım ve etkile"im kavramlarıyla birlikte 
anılmaktadır ve her geçen gün kullanıcılara sunulan yeni bir uygulamalarla bu ortamın 
içeri!ini geni"letilmektedirler. Tim Lee Berners ve ekibi tarafından 1993 yılında #sviçre CERN 
merkezinde geli"tirilen World Wide Web’in kurulu"undan bu yana geçen zaman içerisinde 
internet kültürü kendi içinde dönü"üm ya"amı"tır. Bu yeni medya ortamını inceleyen 
ara"tırmacılar ba" döndürücü bir hızla geli"en siber kültür kar"ısında disiplinlerarası 
çalı"malara yönelmi"lerdir. #nternetin toplumlar için ne kadar yararlı olup olmadı!ı sorusu ise 
çoktan tarihe karı"mı"tır. Bugün geldi!imiz noktada kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan 
internet ve onunla birlikte geli"en kültürün tanımlanması ve bu kültürün içerdi!i kavramların 
açıklanması yönündeki çalı"malar hız kazanmı"tır.   
 
2000’li yılların ortalarına do!ru hayatımıza giren web 2.0 ve sosyal medya kavramlarıyla 
birlikte, internet hakkında geli"tirilen teorik çalı"malar, internetin gelece!i ve toplumsal 
sonuçlarını açıklamakta ne kadar yetersiz olundu!u da ortaya koymu"tur. Elihu Katz ve 
Everett Rogers (1999:144-145) tarafından ortaya konan yayılma teorisi ve ‘S modeli’nde yeni 
ileti"im teknolojilerinin adaptasyon süreci açıklanabilir. Buna göre ilk ba"larda yava" bir 
oranda topluma uyum sa!layan yeni teknolojiler, yayılma seviyesi doygunluk noktasına 
do!ru zirve yapar. Bu ba!lamda topluma ve günlük hayatımıza giren internet, dijitalle"en 
kültürün de en önemli unsuru olarak kar"ımıza çıkar. 
 
19. yüzyıl basılı kültür, 20. yüzyıl elektronik kültür ve 21. yüzyıl da dijital kültür olarak 
adlandırılmasıyla; dijital kültürün neyi ifade etti!i ve içeri!inde neleri barındırdı!ı sorusu 
kar"ımıza çıkmaktadır. Dijital kültür pek çok ara"tırmacı tarafından farklı 
kavramsalla"tırılmı"tır. Manovich (2001:19) belirtti!i üzere “ Bugün yeni medya devriminin 
tam ortasındayız- bütün kültürlerin, bilgisayar ortamlı üretim, da!ıtım ve ileti"im biçimlerine 
dönü"mesi ”. Bu kültür Lévy (2001) tarafından ‘siber kültür” olarak adlandırılırken; Manovich 
(2001) ‘enformasyon kültürü’ kavramını ortaya atmı"tır. Ya da Castells’a (2001) göre ‘internet 
kültürü’, Johnson’a (1997) göre ‘arayüz kültürü’, Jones’a (1998) göre ise ‘sanal kültür’ ve 
‘siber toplum’ kavramlarıyla isimlendirilmi"tir.  
 
Tüm bu kavramsalla"tırma çabaları içinde sorulması gereken önemli bir soru vardır: “ Dijital 
kültür içinde ne tür de!er ve beklentiler tarif edilmektedir?” (Gere, 2002). Deuze’a göre dijital 
kültür, geli"en de!erler sistemi ve bir dizi beklentinin online kullanıcılar ve bilgi ve haber 
medyasının in"a edicileri tarafından ifade edilmesidir ve bu kültürün tatbikatı bireyselcilik, 
post nasyonalism ve küreselle"me olarak kendini göstermektedir. (2005:3).   
 
Bu ba!lamda Deuze dijital kültürün bile"enlerini; medya katılımı, medyanın iyile"tirmesi ve 
sosyal medya kar"ısında ingilizce ‘do it yourself-DIY’ "eklinde tabir edilen içeri!in kullanıcı 
tarafından yaratılması olguları olarak sıralar. Ancak dijital kültürü açıklayan bu bile"enlerin 
‘yeni’ olup olmadı!ı sorusu ayrı bir tartı"ma konusu olarak kar"ımıza çıkmaktadır. Bu 
bile"enler di!er bir deyi"le medya katılımı, iyile"tirmesi ve sosyal medya kar"ısında içeri!in 
kullanıcı tarafından yaratılması olguları, aslında bilgisyarlar hayatımıza girmeden önce de 
vardı: Lessig’e göre (2004:184): “Gelecek on yıl içerisinde dijital teknolojilerin patlamasına 
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tanık olaca!ız. Bu teknolojiler hemen herkesin içeri!i ele geçirilmesi ve payla"masına olanak 
tanımakta. #çeri!in ele geçirilmesi ve payla"ılması aslında insanlık tarihi kadar eski bir 
olgudur. Bu aslında bizim ileti"im kurma ve ö!renme sürecimiz. Ancak dijital teknolojiler 
aracılı!ıyla bilgi içeri!inin ele geçirilmesi ve payla"ılması süreci faklıla"maktadır”.      
 
Dijital kültürün bir parçası olan ‘katılım’, özellikle web 2.0 uygulamalarıyla ve uygulamların 
kullanıcı katılımına olanak sa!layan araçlarıyla birlikte artı" göstermi"tir. Yukarıdaki savdan 
yola çıkarak Wellman’ın bu teknolojik geli"melerin yenili!i hakkında söylediklerine yer 
vermek yerinde olur: “ bile"ik yapılı sosyal a!lar her zaman vardı, ancak son geli"meler bu 
sosyal a!ları güçlü bir sosyal organizasyon yapısına dönü"türmü"tür” (2002). 
 
#nternetin ilk yıllarında da varolan ‘katılım’ özelli!i, kendini ba"ka formlarda göstermi"tir. 
Özellikle seçim anlayı"ına dayalı demokratik toplumlar dü"ünüldü!ünde, katılımın siyasi bir 
boyutu da vardır. Daha fazla bilgi sahibi olmaya ba"layan vatanda"lar kendi seslerini daha 
fazla duyurma ihtiyacı duymu"lardır. Böylelikle, geli"en uygulamlarla birlikte kar"ımıza 
topluluk blogları, sayfa imleme (bookmarking), etiketleme (tagging) ya da wikiler gibi çe"itli ve 
katılıma olanak sa!layan araçlar çıkmı"tır. Özellikle her an ve her yerden içerik üretimine izin 
veren akıllı telefonlarla birlikte katılımın boyutu üst noktalara ula"mı"tır. Katılım aracı olarak 
bloglar ise basit birer web günlü!ü olmaktan çıkmı", pazarlama, reklam ve halkla ili"kiler 
alanlarında de!i"ik uygulamalar için kullanıldı!ı kadar siyasetçilerin de halka temas etmesine 
olanak veren ilk web 2.0 araçlarından biri olmu"tur.   
 
Dijital kültürün bir di!er bile"eni olan ‘iyile"tirme’ kavramı yeni medyanın her yeni aracıyla 
eski medyanı yenilemesi- bir anlamda iyile"tirmesi- hatta eski medyayı tekrar üretmesi söz 
konusu olur (Bolter ve Grusin). 
 
Sosyal medya ortamında insanları bir araya neyin getirdi!i sorgulandı!ında ise Deuze (2005) 
‘mesafe’ kavramına de!inir: 
“#nsanlar dijital medya ile me"gul olmaya ba"ladıklarında ne yaptıkları ya da birbirlerinden ne 
bekledikleri esas olarak özel ilgi alanlarıyla "ekillenmektedir ve ender olarak alternatif, 
aktivist, radikal duyguların ifadesi olarak tezahür eder. Bu ba!lamda ‘mesafe’ sosyal bir 
e!ilim olarak bireyselcili!e vurgu yapar. Toplum üyeleri giderek bireyselle"erek, ana akım 
medya ürünlerini bozarak ve yeniden yapılandırarak eski medyanın yeni medya biçimleriyle 
iyile"tirilmesine hizmet ederler”. 
 
Bloglar ya da son yıllarda popülerlik kazanan mikro blog örne!i olan Twitter’da gönderilen ve 
‘tweet’ olarak adlandırılan iletiler bireysel olmasına kar"ın sosyal çevreye bir katkı 
sa!lamaktadırlar. Aynı "ekilde eski medyaya özgü hız ve yer limiti sorunları bu araçlarla 
ortadan kalmı"tır. Dijital kültürün bir özelli!i olarak ortaya atılan “ iyile"tirme” kavramı yeni 
medyanın sundu!u ileti"im araçlarıyla bir sosyal eyleme dönü"mü"tür.    
 
Dijital kültürün bir di!er bile"eni olan ‘bricolage’ yani #ngilizce’de ‘do it yourself’ olarak 
adlandırılan ve Türkçe’de kendi kendine yapılabilen kavramına denk gelmektedir. Hartley 
(2002), Lévi-Strauss’a atıfta bulunarak ‘bricolage’ ı “objelerin var olan artefaktları ve parçaları 
birle"tirerek yaratılması” olarak tanımlar. #nternet ortamında ‘bricolage’ ise, web 2.0 araçları 
üzerinden kullanıcıya yeniden ve tekrar içerik yaratma imkanı verilmesiyle ortaya çıkar: 
“($) sanal ortamlarda kullanıcının tatmini do!rultusunda parçalar tekrar seçilerek ve tekrar 
düzenlenerek yaratılır. Ve son metin diye bir "ey söz konusu de!ildir. Varolan metin her 
zaman tekrar seçilip düzeltilebilir” (Chandler, 1998). ‘Bricolage’ kavramı kendi içinde hibridlik, 
karı"ım ve alıntı özelliklerini barındırır ve bu da bize Baudrillard’ın (1998 [1981:174]) ‘ikinci el 
gerçeklik’ tanımlamasına götürür. Blog yazarlarının metinlerini olu"tururken eklektik bir 
biçimde internette buldukları metinleri kendi yazılarına eklemeleri ya da internet gazeteleri – 
Indymedia örne!i- ve wiki siteleri buna güzel bir örnek olu"turur. 
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Buraya kadar özetlemeye çalı!tı"ımız konular dijital kültür ve bu kültürün özellikleri, eski 
medyadan farkı ve yarattı"ını yeni toplumdan olu!maktadır. Bu bölümün ikinci kısmında ise, 
dijital kültürü tam olarak anlamak ve açıklayabilmek için bu kavramın bir ba!ka boyutu olan 
dijital ekonomi ve beraberinde getirdi"i de"i!imlere de"inece"iz.  
 
1.2. Dijital Ekonomi: Vikinomi, Dotcom Balonu ve Uzun Kuyruk Teorisi 

 
1990’lı yıllardan itibaren kar!ımıza çıkan internet ve yeni ileti!im teknolojilerinin geli!mesiyle 
birlikte adından sıkça söz edilen bir kavram ile kar!ıla!tık: Yeni Ekonomi. En basit tanımı ile 
internet üzerinden yapılan her türlü ticarete verilen bu isim, Web 2.0’ın ortaya çıkması ile 
birlikte boyut de"i!tirdi. #nternet üzerinde yapılan ilk e-ticaret i!lemi 11 A"ustos 1994’te 
Net.Market.com firması tarafından yapılmı! be satın alınan ürün Sting’in bir müzik CD’si idi 
(Tanyol, 2011:97). Özellikle Web 2.0 araçlarıyla sunulan ve yukarıda dijital kültürün ö"eleri 
olarak sıraladı"ımız katılım, iyile!tirme ve bricolage özellikleriyle; web üzerinden yapılan ilk 
e-ticaret i!leminin üzerinden geçen 18 yıldan sonra, bugün geldi"imiz noktada bu kültürün bir 
parçası olarak milyar dolarların döndü"ü bir ekonomiden bahsediyoruz. Bilgi ve ileti!im 
teknolojileri ile desteklenen ürün ve hizmet üretimi ile da"ıtımının çe!itli endüstriler üzerinde 
oynadı"ı bu önemli rol, dijital ekonomi dü!üncesinin do"masına yol açmı!tır (Ayres ve 
Williams, 2004:2). 
 
Bu yeni ekonominin en emel özelli"i olarak kitelesel i!biri"i öne çıkıyor ve vikinomi olarak 
adlandırılıyor: 
“(!) isminin de ça"rı#tırdı"ı üzere bu kavram ‘wiki’ altyapısının popülaritesini baz almaktadır. 
Wiki altyapısının en bilindik ve en popüler uygulaması Wikipedia liberal ansiklopedi sitesi. 
Bilindi"i üzere bu ansiklopedi sitesine dileyen herkes ansiklopedi maddesi ekleyebilmekte ya 
da mevcut maddelerdeki açıklamalara ekleme ya da düzeltme yapabilmektedir. Öte yandan 
wiki kendisi bir yazılım altyapısı olup, dileyenler bu yazılımdan istifade ederek, kendi web 2.o 
sitesini kurabilirler” (Tanyol, 2011:80) 
 
Vikinominin bir di"er önemli özellikleri arasında açık olmak, peering, yani insan kitlelerinin, 
firmaların faaliyet gösterdikleri sektörde inovasyonu ve geli!imi arttırmaya yönelik olarak 
katılıma açık i!birli"ine gitmeleri, payla!ım ve global hareket etme ön plana çıkmaktadır. 
(Tapscott ve Williams, 2007). Bugün ya!adı"ımız bu geli!meler, geçmi!te ya!anan ve 
dotcom balonu olarak ifade edilen bir dönemi hatırlattı"ına ve hatta bu dönemin tekrar 
ya!anabilece"i konusunda yorumlara yol açmaktadır. Dotcom balonu 2000 yılının Mart 
ayında teknoloji firmalarını yer aldı"ı borsa endeksi olan NASDAQ'daki senetlerin büyük 
de"er kaybı ya!amasıyla sönen ekonomik balonu ifade eder. Sözkonusu kriz, geli!en 
bilgisayar ve internet teknolojilerine yatırım yapan risk sermayesi !irketlerinin yatırımlarının 
geri dönü!ünü sa"layamamaları sonucunda bu sektörlerden çekilmeleri sonucu ya!anmı!tır  
(Tanyol, 2011:111). 
 
Ekonomistler tarafından sıkça dile getirilen ikinci dotcom balonu ise internet !irketlerinin 
piyasa de"erlerindeki tırmanı!a dikkat çekmektedir. ABD merkezli Kauffman Vakfı’nın Silikon 
Vadisi’nde faaliyet gösteren Risk Sermayesi E"itim Merkezi (Centre for Venture Education) 
CEO’su Phillip Wickham’a göre de; “Facebook, Foursquare, Xinga, Groupon ve LinkedIn gibi 
astronomik de"erlere sahip yeni internet liderleri türedi. Yatırımcılar bu geli!meleri de elbette 
yakından izliyor. Bu beraberinde hiç risk getirmiyor de"il. Bazıları yeni bir de"erleme 
balonuna do"ru gitti"imizden endi!e ediyor”($enerdem, 2011). 
 
#nternet üzerinden yapılan ticari faaliyetler kendi içerisinde internetin topluma uyum sa"lama 
dönemleriyle benzerlik göstererek ilerlemi!tir. Bu ba"lamda internet kültürünü kendi içinde 3 
döneme ayıran Lovink (2007); ilk dönemi bilimsel ve ticari olmayan, ikinci dönemi 1990’ların 
sonuna do"ru ya!anan dotcom çılgınlı"ı ve kullanıcıların olu!turdu"u keyfi dönem ve üçüncü 
dönemi ise dotcom balonu sonrası web 2.0 balonu ile sona eren dönem olarak 
sınıflandırmı!tır.    
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Yeni ekonomi, internet ekonomisi ya da dijital ekonomi; internetin geçirdi!i süreçler içerisinde 
de!i"im ya"amı" hatta Lovink’in (2007:29) belirtti!i internet kültürü dönemlerinde -dotcom 
balonunda oldu!u gibi- bir dönemden di!erine geçi"i simgelemi"tir. Dijital ekonominin bugün 
geldi!i noktada, en çok kar eden i"lerin aslında birer aracı oldu!u anla"ılmı"tır. Özellikle 
Google’ın geli"tirdi!i bazı uygulamalar, Google Adsense gibi, internet üzerinden e-ticaret 
yapan küçük ölçekli firmalar için bir kazanç kapısı olmu"tur. Bu durum "üphesiz, küçük 
ölçekli firmalardan ziyade internet üzerinde e-ticaret ile ilgili uygulamaları geli"tiren Google 
gibi dev firmaların i"ine yaramı"tır:      
“!unu anladılar ki, i" Web üzerinden para kazanmaya geldi#inde, önemli olan de#i"imi 
kontrol etmek de#il ama tıklamaları kontrol etmektir. Reklam tıklamaları online kar 
ortamlarının asıl aracı haline gelmi"tir. En çok tıklamayı kontrol eden kazanır”.   (Carr, 2004).  
 
Yeni ekonomi ile birlikte özellikle medya ve e!lence sektörü ürünlerinin internet üzerinden 
satı"ında Amazon ve iTunes gibi firmaların artan satı" grafikleri, yeni modellerin 
geli"tirilmesine vesile olmu"tur. Bu modeller içinde Chris Anderson (2004) tarafından ortaya 
atılan uzun kuyruk teorisi; talebi ya da satı"ı az olan ürünlerin toplam satı"ının, çok satan bir 
ürününün satı"ından daha fazla olabilece!i yönündedir. Di!er önemli bir nokta ise, “The Long 
Tail” kitabında Anderson, tüketicilerden sürekli alınan girdilerle olu"turulan süzgeçlerin 
(filters) Uzun Kuyruk üzerinde yol gösterici makenizmalar olarak i"lev gösterdi!ini söylüyor. 
Böylece tüketiciler çe"itler arasında dola"ıp seçim yapabiliyorlar. Amazon tavsiye sistemi, 
Google PageRank, YouTube oy sistemi veya Flickr etiketleri en belirgin örnekler arasında 
sıralanabilir.  
 
Tüm bu geli"meler olurken, sosyal medya hakkında olumlu oldu!u kadar olumsuz ve ele"tirel 
kuramlar çerçevesinde söylemler de meydana gelmi"tir. #kinci bölümde öncelikle genel 
olarak sosyal medya söylemlerini ele alıp, alt bölümlerde ise sosyal medyanın siyaset ile 
ba!lantısına de!inece!iz.  
 
2. SOSYAL MEDYA SÖYLEMLER! 
 
Web 2.0 kavramının ortaya çıkmasıyla, bir kaç yıl öncesine kadar alt kültüre ait olarak 
algılanan terim, günümüzde internet çalı"maları için bir dönüm noktası olmu"tur. #nternete 
ili"kin ara"tırmalar, özellikle sosyal bilimcilerin ilgisini çekmekle birlikte, kavramın teknolojik 
boyutu da farklı incelemelere konu olmaya ba"ladı. 90’lı yılların ortalarından itibaren iki 
kutuba ayrılan ara"tırmacılar, yerini yava" yava" inkar edilemez bu olgunun sosyal etkilerini 
ara"tıran bilim adamlarına bırakmı"tır. 2005’li yıllarda user-created web yani kullanıcıların 
kendi içeriklerini üretmeleri ve webin patlamasıyla yeni bir medya biçimi ortaya çıkmı"tır. 
Uygulanı" bakımından bu evren, özgür web platformları ve ucuz yazılım araçlarıyla, 
kullanıcılara yarattıklarını payla"ma imkanını da sa!lamı"tır. Ancak bu evren, 20. yüzyıl 
medya kültürünün bir üst versiyonu olarak algılanmamalıdır. Gerçekte olan medya 
olgusundan sosyal medya olgusuna geçti!imizdir. Bu geçi"le birlikte, internet kullanımında 
ciddi artı"lar görülmü"tür.  
 
Böylelikle ortaya çıkı"ından on yıl sonra, internet kültürü ile ilgili, örne!in bu teknolojinin iyi mi 
yoksa kötü mü bir yöne gitti!ine dair söylemlerden bahsetmek imkansız hale gelmi"tir. 
Sürekli de!i"imle yeniden "ekillenen internet kültürü aynı zamanda kontrol rejimlerini de 
yaratmı"tır ve her ay internete eklenen on milyonlarca kullanıcı internetten sunulan yeni 
araçları pazar gözlemcilerinin asla tahmin edemeyece!i "ekillerde kullanarak, bu aracın 
dönü"ümüne neden olmu"tur.  
 
Web her zaman katılımla ilgili bir olgu olarak ele alınmı"tır. Sosyal imleme sitesi olan Digg’in 
kendi tanımına baktı!ımızda “ Digg sadece içeri!ini kullanıcı gücünden alır”. (Davis, 2005). 
Digg üzerinden yayınlanan her makale kullanıcı tarafından oylanır ve yayınlanır. Kullanıcıya 
yeni gelen her"eyin ke"fi, payla"ımı ve promosyonu yapılır. #nternet giri"imcisi ve 
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Wikipedia’nın kurucusu Jimmy Wales “ özgür ve ücretsiz olacak 10 !ey” adında bir liste 
yapar ve ansiklopediden, sözlü"e, müzikten sanat eserlerine, haritalara kadar listeyi sıralar. 
(Zuckerman, 2005). Lovink’e göre, bu “özgür ve ücretsiz” söylemidir ve aslında ucuz bir 
postmodern kli!edir(2007:9):  
“ (#) burada özgür ve ücretsiz arasında bir ba!lantı yoktur. Ancak özgür ve ücretsiz söylemi, 
interneti kullanan milyonları ayartmak, tatmin etmek "a"ırtmak adına kullanılırken, sosyal 
medyakullanımını te"vik eden sanal kullanıcıların genel olarak bu zincir içinde nakde 
çevrildikleri gerçe!ini gizlemektedir”. 
 
Liberal komünist olarak adlandırılan yeni medya devleri, Bill Gates gibi, internet üzerindeki 
her!eyin ücretsiz olarak verilmesini savunur. Ancak bu !ekilde, amatörlerin deste"i 
sa"lanabilir:  
“Yanılsamaya kapılmayalım: liberal komünistler bugünkü gerçek mücadelenin tek 
dü"manlarıdır. Liberal komünistler bir eliyle verdiklerini di!er elleriyle gasp ederler. Bu da; 
özgürlü!ün ba!ı" ekonomisine katılmaktan mutluluk duyarken ne ödedi!imizi görmeyecek 
kadar bizi körle"tiren internet ideolojinin temelidir (Zizek, 2006). Bu körle!tirme neticesinde 
de, sürekli de"i!imden bahseden i! dünyası kar!ısında, muhalifler aya"a kalkıp ‘özgür’ ve 
‘açık’ kavramlarını arkasında yatan ikiyüzlülü"ü sorgulamamı!tır.   
 
$nternet, geni! kitlelerce kullanılmaya ba!lamasından beri, demokrasi için iyi bir araç olup 
olmadı"ı sorusu tartı!ılmaktadır. Bu tartı!malar, Facebook ve Twitter gibi web 2.0 
uygulamalarının yaygınla!masıyla daha derinlik kazanmı!tır. Özellikle bu uygulamalar, yeni 
siyasi aktivite alanları yaratmı!tır. Pek çok çalı!ma, sosyal medyanın politik akımları nasıl 
etkiledi"ini, sosyal hareketlerin ve aktivistlerin sosyal medyanı nasıl kullandı"ı 
ara!tırmaktadır.  
 
2.1. Dönü!en Siyaset 

 
Pesimist söylemler, internetin tek ba!ına sosyal de"i!ime imkan tanımayaca"ını çünkü 
vatanda!ların interneti politik amaçlarla kullanmadı"ını savunmaktadır. Hatta internet 
kullanıcıları, politik gündemin de gerisinde kalabilir.  Tewksbury and Althaus’ın (1999) ortaya 
attı"ı siyasi çözülme teorisine göre internette yer alan politik haberler, di"er haberlerle aynı 
önemdeymi! gibi verilir ve internet üzerinden politik haberleri takip edenler, di"er medya 
organlarından bu haberleri takip edenlere göre daha az bilgili olurlar. Bu da onların 
politikadan kopmalarına sebep olur. Bunun sonucunda da, internet politik hayat içerisinde 
yok edici de"il ama ek bir araç olarak kalır (Margolis & Resnick, 2000). Pesimist ve optimist 
literatür aslında yalnızca internetin de"il her yeni teknolojinin çıkı!ıyla söylemlerini 
çe!itlendirirler. Benzer söylemler radyo ya da televizyon içinde yapılmı!tır. Tek fark, bazı 
ütopistler için, örne"in Negroponte ya da Gates gibi, internet ile birlikte enformasyon ya da 
bilgi ça"ının ba!lamı! olmasıdır. 

 
$nternetin olası demokrasi potansiyeli, bazı ba!arı hikayelerine imza atmı! olsa da, kesin bir 
vargıya varmadan iyi analiz edilmelidir. Bu bölümde son olarak, popülerlik kazanmı! bir 
ba!ka kavramdan ve o kavrama yönelik ele!tirilerden bahsedece"iz: ‘diktatör ikilemi’. Siber 
optimist teoriler içinde, ‘diktatör ikilemi’, kavramı Christopher Kedzie (1997) tarafından 
kullanılmı! ve interneti demokrasi için iyi bir olgu olarak tanımlamı!tır. Bu teoriye göre, 
diktatör ikilemi, küreselle!me neticesinde artan ticari ve finansal baskılar sonucunda, 
diktatörlerin telekomünikasyon sistemleri üzerindeki monopolü kaldırmaları durumunda 
ortaya çıkar.  Bu bir ikilemdir çünkü diktatörün medya üzerindeki kontrolünü kaybetmesi zayıf 
bir siyaset olarak algılanır ve vatanda!ların artan özerkli"i ortaya çıkar. Di"er taraftan bu 
gücü kaldırmadı"ı takdirde diktatörün yeni dünya düzeni içinde ya!ama !ansı kalmamı! olur. 
Bu teorinin önemi, özellikle Hillary Clinton’ın %ubat 2011’de internet özgürlü"ü ve politikaları 
hakkında yaptı"ı bir konu!masında bahsedilince artmı!tır: “#nanıyoruz ki internet 
özgürlü!üne kar"ı olan hükümetler- teknik filtreleme ya da sansürleme ya da kendi haklarını 
internet ortamında arayanlara kar"ı saldırılar- sonunda kendilerini hapsetmi" olacaklar 
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(Clinton, 2011). Morozov’un ba!ı çekti"i bazı ara!tırmacılar ise, siber optimisme kar!ı 
çıkmakta ve internetin ancak olumsuz yönleriyle ele alındı"ı takdirde demokrasi için iyi bir 
araç oldu"unu savunmaktadır: “2009 #ran’da meydana gelen ayaklanmalar sırasında, Twitter 
ve Facebook’un ne kadar etkili oldu"u üzerinde durulmu! ancak; i!in di"er tarafı göz ardı 
edilmi!tir” (2011). Morozov’un etkili yorumları arasında, otoriter rejimlerin aslında sosyal 
medyayı kullanarak kar!ı eylemcileri nasıl yakaladı"ı ve bu yüzden sosyal medya kullanımı 
kendi lehlerine çevirdi"i öngörüsü vardır. Ayrıca sosyal medyanın toplu eylemleri 
kolayla!tırdı"ı gerçe"ini inkar etmeden sadece i!in otoriter rejimler açısını anlatmaya çalı!ır.  
 
Di"er taraftan Yochai Benkler “Wealth of Networks” kitabında internetle birlikte gelen 
özgürlü"ün hem toplumu hem özgürlük anlayı!ımızı hem de medya sistemimizi olumlu yönde 
de"i!tirdi"ini savunur: “ Bireylerin demokrasi olgusu ile nasıl ileti!ime geçtikleri ve vatanda! 
olarak rollerini deneyimledikleri ile ilgili olarak çok temel bir de"i!ime !ahit oluyoruz. Artık 
sadece okuyucu, dinleyici ve izleyici olmayacaklar. Bunun yerine aktif katılımcı olarak 
kar!ımıza çıkıyorlar” (2006:272).  

 
Çok !eyin yazılıp söylendi"i sosyal medyanın gücü elbette bundan sonra da tartı!ılmaya 
devam edecektir. Ancak internetin demokratik potansiyeli hakkında iki kampta yer alan 
ara!tırmacılar, kendi fikirlerini güçlendirmek yerine bir uzla!ma durumuna da varmı! 
gözüküyorlar. $artlar ve çevreye ba"lı olarak, internet hem bir demokrasi aracı hem de bir 
baskı aracı olarak da kullanılabilir.  
 
2.2. Dönü!en Görsellik: Facebook, Tweeter, Wikipedia, Youtube 

 
#nternet ve sosyal medya sadece siyasi ya!antımızı de"il, günlük hayatımızı da de"i!tirmi!tir. 
Bloglar, YouTube, Facebook, Twitter, Wikipedia gibi araçlar hem içerik hem de görsellik 
olarak çevremize daha farklı bakmamızı sa"lamı!tır. Weblog ya da bloglar, 1990’ların 
sonunda dot.com çılgınlı"ının gölgesinde ortaya çıkmı!tır. Kullanıcıların belli bir konuda 
dü!üncelerini içeren ya da günlük olarak tuttukları bloglar, genel olarak sıklıkla güncellenen 
web tabanlı kronolojik yayınlar olarak tanımlanır (Lovink, 2007:21). Dijital kültürün önemli bir 
parçası olan bloglar, bize web uygulamalarının kullanıcı tarafından nasıl dönü!türüldü"ü ve 
nasıl kullanıcı kültürünün ortaya çıktı"ının ipuçlarını vermesi bakımından önemlidir. #lk 
zamanlardaki elektronik posta bazlı net kültürü, muhalif bir kültür olarak ele alınırdı. Web 2.0 
uygulamalarıyla birlikte bu durumun her zaman için geçerli olmadı"ını savunan taraflar 
ortaya çıktı. Aynı durum bloglar içinde söz konusu oldu. Örne"in Lovink, blogların kitle 
ileti!im medyasının hegemonyasına kırdı"ından bahsetmektedir: “Bloglar merkezi 
anlamlandırma yapısına kar!ı, temel olarak haber medyası söylemleri dı!ında kalan ki!isel 
tecrübelere odaklanır” (Lovink, 2007:21). Di"er taraftan yapılan ara!tırmalar blogların 
zannedildi"i gibi bir kar!ıt kültür hareketi olmadı"ını ve ço"u zaman devlet politikalarıyla 
örtü!en bir tutumla muhafazakar yapıda oldu"unu ortaya koyar (Liu, 2004:47). Di"er taraftan 
Morozov da bloglar hakkında !evkinin kırıldı"ını ve blogların para ödenerek yapılan bir 
propaganda aracına dönü!tüklerine de"inir (2011:14-15).  

 
Sosyal medyanın özgürlük da"ıtmadı"ını ve sanılanın aksine otoriter rejimlerin elinde, bir 
baskı aracı olarak kullanıldı"ı söylemi bazı çevreler içinde yaygınlık kazanmı!tır. Özellikle 
Facebook ve Twitter gibi sosyal medya araçları için geçerli olan bu söylem, bu araçların bir 
taraftan sundu"u kolaylıklar ile eylemlerin daha organize olmasını sa"larken di"er taraftan 
bizim her an ve herkes tarafından kolaylıkla görünebilir olmamızı sa"lamı!tır. ‘Arap Baharı’ 
diye tabir edilen, Kuzey Afrika ve Ortado"u’daki ayaklanmalar acaba sosyal medya, özellikle 
Twitter ve Facebook olmadan da aynı oranda etkili olur muydu? Bu sorunun cevabı vermek 
oldukça güç gözükmektedir. Ancak getirdi"i bütün bu kolaylıkların ve özgürlüklerin arkasında 
dönen büyük bir ekonomi oldu"u gerçe"i ço"u zaman sıradan kullanıcıların dikkatinden 
kaçmaktadır. Bizlerin ne amaçla Facebook ya da Twitter’ı kullanmaya bu kadar te!vik 
edildi"imiz göz ardı edilmektedir.  
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“Facebook ya da elektronik posta hesabınıza girip arkada!larınızın kim oldu"unu ö"renmek 
isteyen hükümetler de"ildir. Bu bilgiyi gönüllü olarak siz veriyorsunuz. Ayrıca pazar 
ortamında bu bilgiyi otoriter hükümetler için toplamaktan mutlu olan pek çok firma var. 
Neden? Çünkü bu bilgi i!leyici ve veri i!leyici teknolojiyi onlardan alan otoriter bir hükümet ya 
da yoksa Wall Street olmasını çok önemsemiyorlar” (Morozov, 2011). 

 
Sosyal medyanın bir parçası olan Wikipedia ve Youtube da ele!tirel kuramlar içinde kar!ıt 
söylemlerin hedefi oluyorlar. Her gün ortalama 100 milyon videonun payla!ıldı"ı ve izlendi"i 
Youtube, özellikle son yıllarda milyonlarca ki!inin komik videolarını payla!tı"ı bir mecra 
olarak popülerli"ini arttırıyor (Toeman, 2007). Buna kar!ın Youtube’un kitleleri apolitize 
ederek, ideolojik söylemlerden uzakla!tırması, bir !eylerle me!gul olması sistemin devamını 
sa"lamak gibi fırsatlar yaratıyor. Aynı !ekilde Wikipedia da, amatör kültünü yaratması ve 
içeri"indeki bilgilerin do"rululu"un tartı!ılır olması bakımından ele!tirilere maruz kalmaktadır. 
(Carr, 2006).    
 
3. SONUÇ 
 
“Web 2.0’ın temsil etti"i her!ey, katılımcılık, kollektivite, sanal topluluklar, amatör ruh hiç 
tartı!masız iyi ve alkı!lanması gereken ve ilerlemenin bir göstergesi, daha aydınlanmı! bir 
durum olarak kabul edilmektedir. Ama gerçekten öyle midir?” (Carr, 2004). Bu makale, 
Carr’ın ortaya attı"ı bu sorudan yola çıkarak ana akım söylem kar!ısında sosyal medyanın 
görünmeyen yüzünü ortaya koymaya çalı!mı!tır. Sosyal medyanın görünmeyen ya da 
karanlık yüzünde yatan, trilyon dolarlık bir ekonomi, hükümetlerin uyguladı"ı kontrol ve 
‘büyük birader’ senaryoları ve kitlelerin giderek daha apolitize olması gibi sonuçlar 
yatmaktadır. Bu durumda sosyal medya, söz verdi"i gibi bir çözüm olu!turmaktan ziyade bir 
yanılsama olarak kar!ımıza çıkmaktadır. Bu konuda Morozov’dan gelen çarpıcı bir anekdot 
aktarılmaya de"erdir. Yasal olmadı"ı halde Türkiye’nin özellikle kırsal kesiminde uygulanan 
çok e!lilik, kırsal kesimde bir kasabaya bir internet kafenin açılmasıyla artmı!tır. Bunun 
sebebi ara!tırıldı"ında, kasabanın erkeklerinin interneti kullanarak kendilerine yurtdı!ından 
ikinci e! bulmak için kullandıkları anla!ılmı!tır. Bu durumu ironik bir !ekilde ele!tiren Morozov  
“kasabanın erkeklerini kadın hakları için sava!an bir gruba dönü!türmekten ziyade, internet 
onları küresel çok e!li erkeklere dönü!türmü!tür” aynı zamanda yeni medya söyleminin 
fanatiklerini de bir kez daha dü!ünmeye zorlamı!tır” (2011:246).   
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ABSTRACT 

Today internet is not only technology, but also a versatile phenomenon.  Internet has not only built 
economical and technological infrastructure, but also it has been progressing to be a communication 
and media network surrounding the lives of everyone with the rise of social media. While this 
surrounding causes social changes, "privacy" has been a matter of argument which intensifies 
everyday. Dominant disclosure in privacy studies, individual privacy is under serious threat with the 
internet technology. This fear increases tendency of individuals to disclose themselves instead of 
decreasing. Studies on reasons of this increase focus on exhibisionism and voyeurism motives. While 
studies are fed with fear culture, it also has threat of transforming privacy concept into deprivation. 
However if we approach this subject from another point, behind increase in individuals' willing to 
disclose themselves in online area, can there be a scream of human being who with time gets lonely 
and ordinary? Has not obeying to privacy concept which has always been glorified by the society 
found itself in online sexuality show as rebellion of amenable bodies? The most important question in 
this concept is on individuals' privacy perception. The subject which we summarized its theoretical 
infrastructure above will be examined by applying sampling online questionnaire method chosen in 
social media area. In scope of the analysis, responses will tried to be found to the subjects such as 
users' privacy perception, whether they feel any threat to their privacy, how much they agree with the 
privacy concept defined by the society, if they skip out of this privacy concept and which tools they use 
to escape from this concept. 
 
Keywords: Internet, Privacy,  Social networking site,!Disobedience. 
 
1. G!R!#  
 
Temmuz 2011 rakamlarına göre, 800 milyondan fazla Facebook kullanıcısı var. Ortalama bir 
kullanıcı ayda 700 dakikasını Facebook’ta geçiriyor. Aynı zamanda, her dakika 35 saatlik 
video yüklenirken, her saniye flick’a da 3500 foto!raf upload ediliyor. Layd Gaga Twitter’da 
yakla"ık 16 milyon ki"i tarafından takip ediliyor (http://webrazzi,2011). Bu sayı #stanbul’un 
nüfusundan fazla olup, birçok Avrupa ülkesinin de genel nüfusundan fazladır. Üstelik bu 
sayılar ve uygulama aplikasyonları neredeyse her saniye de!i"mektedir. Bu i"in sonucunun, 
nereye varaca!ını "imdiden kestirmek zor ve aynı zamanda da ürkütücüdür. Hiç ku"ku yok 
ki, bu inanılmaz tablonun ba"langıcı a$ların a$ı olarak tanımlanan internete dayanmaktadır. 
#nternet, bilindi!i üzere Amerikan Savunma Bakanlı!ı’nın bir ara"tırma projesi olarak 
do!mu"tur. Yani savunma amaçlıydı. A!ların a!ı bugün artık çok de!i"mi"tir. Bu de!i"ikli!in 
temelinde, Kaplan ve Haenlein (2010)’e göre, internet kullanımının kullanıcıları için yazılım, 
veri, mesaj ve haber de!i"imine izin veren dev bir ilan tahtası olma görevinden, çok ilerilere 
ta"ınması yer almaktadır. Bunu, son 20 yılda meydana gelen teknik geli"melerin, a!lar 
üzerinde payla"ılan sanal içeri!in 1970’lerdekinden daha farklı ve güçlü olmasına imkân 
sa!laması borçluyuz (Kaplan ve Haenlein, 2010). Bu teknik geli"me teknik anlamda Web 1.0 
dan Web. 2.0’a geçi" olarak adlandırılmaktadır. Web 1.0 kullanıcı ile yayıncının tek taraflı bir 
ileti"im içinde oldu!u bir dönemdi. Yani salt okunur olandı. #çeri!i, üreten yayıncının üretti!i 
"ekliyle yayınlar, bu "ekliyle içerik tüketilirdi. #çerik, kullanıcı yorumları ile zenginle"mezdi. 
Web 2.0‘ a geçi", kullanıcıların etkinlik alanını birden geni"letti. Web 2.0’ın yarattı!ı en 
önemli dönü"üm, kullanıcı etkile"imini, deneyimin merkezine yerle"tirmesi ve herkesi bir 
internet yayıncısı haline getirmesi oldu. Böylece “payla"ım”, “katılım”, “çoktan çoka ileti"im” 
özelli!i ile Web 2.0 etkile"imin yanındaki baskın konumuna yerle"ti (Uçkan,2010). Web 2.0 
yalnızca, www ile ilgili olarak yapılan teknik bir geli"meye verilen bir ad de!ildir. Ayrıca 
kullanı" biçimine, kendisine yüklenen yeni fonksiyonlara i"aret eden bir addır. Bunlar 
arasında; Adobi Flash animasyon eklemek, daha interaktif bir sayfa hazırlamak, ses ve video 
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stream’i için kullanmak; ya da RSS son güncellemeleri edinmek için kullanılan yöntemlerden 
biridir (Uçkan,2010). Web. 2.0’larla birlikte internet kullanıcılarının hayatına bugün genel 
anlamıyla sosyal medya olarak tanımlanan uygulamalar yerle!mi!tir. Web 2.0 ilk zamanlar 
da sosyal a" siteleri, bloglar ve wikiler ile kar!ımıza çıkmaktaydı. Daha sonraları bu terimin 
içi ba!ka internet teknolojileri ile doldurulmu!tur. 
 
Buna ra"men bugün “Sosyal Medya” denince akla Facebook, Twitter veya Youtoube gibi 
sosyal medya siteleri gelmektedir. Oysaki kavram, tanımı gere"i sırf buna indirgenemez. 
Çünkü terim daha geni! bir alanı ve uygulama içeriklerinin kapsamaktadır Kaplan ve 
Haenlein’in da belirtti"i gibi sosyal medya; “Web 2.0 üzerinde, ideolojik ve teknolojik 
içeriklerin, yapılanmaların kullanıcı merkezli olmak üzere üretilmesine ve geli!tirilmesine izin 
veren internet tabanlı uygulamaların bütünüdür (Uçkan,2010). 
Bir ba!ka tanımda ise (a) ki!ileri ya da grupları belli sınırlar içinde birbirlerine ba"layan, (b) 
bilgi, deneyim ve fikirlerin payla!ılmasına olanak tanıyan, (c) ba!kalarını izlemek ve ili!ki 
içinde oldu"u ki!ilerin listesini sürekli yenileme imkânı veren teknolojiler olarak 
tanımlanmaktadır(Grandeo,2009). 
 
Çalı!mamızın bundan sonraki kısmında sosyal medya terimi yerine, sosyal medya 
siteleri(SMS) terimini kullanmayı tercih edece"iz. Çünkü ara!tırma kapsamımız, bu 
teknolojinin tümü de"ildir. Bu kısa açıklamanın ardından SMS’lerinin bu kadar gündemde 
olmasına olanak sa"layan, profil olu!turma özelli"ine de"inmeden geçemeyiz. Bu özellik, 
bireylerin sınırları belli olan bir sistem içerisinde açık veya yarı açık profil olu!turmalarına izin 
veren, farklı ki!ilerle ba"lantı payla!ımında bulunulan ki!ilerin listesini, bu ki!ilerin ba"lantılı 
oldu"u di"er ki!ilerin listesini gösteren web tabanlı hizmetler olarak tanımlamaktadır(Body ve 
Ellison,2007). 
Sosyal medya sitelerinin erken dönemdeki tarihi,1979 yılında makalelerin haber gruplarına 
gönderilmesi amacı ile Duke Üniversitesi’nden Tom Truscott ve Jim Ellis tarafından kurulan, 
Usenet’e kadar götürülebilir. Ama bizim günümüzde anladı"ımız !ekliyle sosyal medya 
ça"ının temelleri 20 yıl önce Bruce ve Susan Abelson’ın ‘‘Open Diary”ı kurmasıyla atılmı!tır. 
Bu sayfa, günlük yazarlardan olu!makta olup sosyal network olu!turuyordu. Yüksek hızlı 
internete eri!imin artmasıyla, bu kavram daha da popülerlik kazanıp sosyal network 
sayfalarının ortaya çıkmasına öncülük etmi!tir (Body ve Ellison,2007). Ancak kullanıcının 
daha fazla etkili olabildi"i modern sosyal medyanın tarihçesi ise kullanıcıların basit profiller 
olu!turdu"u SixDegrees ile ba!lar. Site 1997 yılında kurulmu! ve 2000’da kapanmı!tır (Body 
ve Ellison,2007). 2001 yılından itibaren Wikipedia, H#5, Second Life,Myspace, LastFm, 
Youtoube gibi kullanıcı sayısı her geçen gün artan  uygulamalar a"a dahil olmu!tur. Bununla 
birlikte sosyal medya siteleri, internet üzerindeki a"ırlı"ını 2004 yılında kurulan Facebook’a 
borçludur. Facebook, kullanıcıların arkada!larıyla ileti!im kurmasını ve enformasyon 
alı!veri!ini amaçlayan bir sosyal web sitesidir. 2005 yılında ise günümüzde Facebook’a 
alternatif olarak geli!tirilen Twitter kurulmu!tur. Twitter günlük konu!ma dilimize “twitt” atma 
terimini hediye ederken anlık ileti!im trafi"ine yeni bir boyut getirmi!tir.  
 
Sosyal medya siteleri ile uygulamaların niteli"i her geçen de"i!mekle birlikte, kullanıcı sayısı 
da katlanarak artmaktadır. Bu sayının en son durumunu ComScore Social Report 2011 
ara!tırmasına göre verebiliriz. Rapora göre; 15 ya! üstü internet kullanıcı sayısı 1,2 milyara 
ula!mı! ve sosyal medya siteleri internet kullanıcılarının yüzde 82$sine yani yakla!ık 1 milyar 
ki!iye ula!mı!tır (http://www.comscore.com,2011) .Dolayısı ile #nternet kullanıcılarının 
nerdeyse tamamı SMS’leri içinde yer almaktadır. #statisti"in kendisi konu ile ilgili birçok 
ara!tırmayı zorunlu hale getirmekle birlikte konu bir yanda taraftarlarını bir yanda da 
muhaliflerini ortaya çıkarmı!tır. Sosyal medya siteleri “Arap Baharı”nın yarattı"ı rüzgârla 
birlikte, siyasal sistemleri çökertmeye gücü yetecek güçlü bir örgütlenme yeri olarak, yeni bir 
ba!langıcın habercisi sayılmakla birlikte belki de bir ba!langıcın tam ortasındayız. Bu 
ba!langıç nedir? Bunun cevabı için belki henüz erkendir; bununla birlikte hiç ku!ku yok ki 
cevap içinde mahremiyet konusu mutlaka yer alacaktır. Mahremiyet olgusu ça"lar boyunca 
tartı!ılmakla birlikte, internet konunun bile!enlerini de"i!ime u"ratmı!tır. #nternet, 1970’li 
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yıllardan itibaren insanların hayatlarında yer almaya ba!lasa da, ilk dönemlerde kullanıcıların 
gerçek kimlikleri ile var oldukları bir alan olmaması, konunun bu kadar tartı!ılmasını 
engellemi!tir. "nternet bu dönemde kullanıcıları için “Alice Harikalar Diyarında” olma 
idealini gerçekle!tirmi!tir. SMS’leri artık ki!ilerin bu görünür olmama istençlerini tersine 
çevirmi! ve onların görünür olmasına olanak sa#lamı!tır. Böylece internet çok bildi#imiz 
!ekliyle artık te!hir etme ve seyretme mekânı haline gelmi!tir. Bir if!a mekanizması 
i!lemektedir, Bu if!a mekanizmasında genellikle üstünde durulan nokta te!hir etmekten ve 
izlemekten duyulan haz üzerinedir. Konudaki fikir birli#i genelde Baudrillard’ın belirtti#i gibi 
te!hir etme ve izlemenin artık bir ya!antı biçimine dönü!mesi !eklindeydi (Güven 
vd.,2008:419-431). Bu çıkarımın do#rulu#unu kabul etmekle birlikte konu artık farklı 
nedenlerle ele alınmaya muhtaçtır. Biz çalı!mamızın saha kısmında bu nedenleri belirlemeye 
çalı!aca#ız. Bununla birlikte çok kısaca mahremiyet kavramının çerçevesini hatırlamak 
yararlı olacaktır.  
 
2. MODERN!ZM!N SANCISI: MAHREM!YET! TANIMLAMA ÇALI"MASI 
Mahremiyet kavramı, 21. yüzyılın di#er bir deyi!le enformasyon ça#ının bir sonucu olarak 
günlük hayatımızın gündemine oturmu! gözükmekle birlikte aslında varlı#ı hep tartı!ıla 
gelmi! bir konudur. Dünyanın neresine giderseniz gidin mahremiyet nedir? sorusuna  
herkesin kendi ya!adı#ı deneyimlere dayanan bir cevabı olacaktır. Kimileri için evin içinde 
olan, belki ailevi sayılan, kimi zaman çok yakın arkada!ları ya da tanımadıklarımızı dı!arıda 
bırakmayı içeren anlamlar içermektedir. Mahremiyet kavramı açıklanırken kamusal alanla 
birlikte tanımlanmaktadır. Kamusalın dı!ında kalan mahremiyet olarak algılanırken, bu 
dı!ında kalmanın kıstaslarının ne oldu#u konusu aslında konunun kendi içindeki 
paradigmalarını da ortaya çıkarmı!tır. Bu tartı!ma, artan bir !ekilde devam etmekle birlikte 
bugün için kabul edilen söylem mahremiyetin köklü bir de#i!iklik içinde olmasıdır. Bu 
de#i!iklik içinde mahremiyet ve mahrem alanımıza ait kurgularımız ve sınırları de#i!irken, 
kültürel ve toplumsal normlarımızda beraberinde de#i!ikli#e u#ramaktadır. Bu saptama bizi 
iki ünlü tarihçi Geoeges Duby ve Philippe Aries yönetiminde hazırlanan özel alanın tarihi ile 
ilgili olarak yapılmı! en geni! kapsamlı ara!tırmaların biri sayılan “Özel Hayatın Tarihi” adlı 
çalı!manın giri! yazısındaki sava götürür. “Özel hayat, zamanın ba!langıcından bu yana 
verili olan do"al bir gerçeklik de"ildir; her toplumca farklı biçimde kurulan tarihsel bir 
gerçekliktir. Sınırları kesin olarak belirlenmi! bir özel hayat yoktur” (Prost, 2010). Sınırları 
kesin olarak belirlenmi! bir özel hayat olmamasına ra#men bu sınırsızlık onu tanımlamadan 
mahrum bırakmamı!tır. Konu ile ilgili olarak literatürdeki ba!at tanımlamalara, Güven’in 
(2008) Gözetim Toplumu Olma Sürecinde Mahremiyet Yoksunlu#u çalı!masına dayanarak, 
kısaca bir göz attı#ımızda bu mu#lâklık sorunu daha da görünür kılacaktır.  
 
Westin’in ünlü eseri Privacy and Freedom’da mahremiyeti, bireylerin, grupların ya da 
kurumların, kendilerine dair bilgileri ne zaman, nasıl ve ne ölçüde di#erlerine aktarabilece#ini 
kendilerinin belirleme hakkı olarak tanımlamı!tır. Ayrıca mahremiyet, ona göre birçok ki!isel 
ve manevi de#erlerin toplamı ve gerekti#inde toplumsal baskılardan kurtulmaya çabalayan 
bir özgürlük biçimidir. Bu özgürlük bütün dünyaya kar!ı ki!isel bir duvar örer ve ki!ili#i korur. 
Özgür ki!i, bazı dü!ünce ve yargılarını kendisi için saklayan, her !eyi sevenleriyle ve 
güvendikleriyle bile payla!mak zorunda olmadı#ını hisseden, özel hayatı olan bireydir. 
Warren ve Brandies ise mahremiyeti, !ahsın yalnız bırakılma, kendi dü!ünce ve duygularının 
gizlili#ini koruyabilmesi !eklinde tanımlamı!lardır. Parent için ise mahremiyet, birisinin bir 
ba!kası hakkında dökümante edilmemi! ki!isel bilgiye ula!ma hakkının olmamasıdır. 
Mahremiyetin bir di#er tanımı da McCloskey tarafından öne sürülmü!tür. Ona göre 
mahremiyet, bir !ahsın ki!isel bilgilerine ula!ma hakkı olarak tanımlanmı!tır. Bu, bir ki!inin 
kendine ait bilgileri geni! kitlelere serbestçe ula!tırma hakkının olmasıdır. Hyman Gross da 
Mc Closkey ile aynı görü!ü payla!maktadır. O da mahremiyeti, “bireyin kendi ki!isel 
tanı!ıklı#ı üzerindeki kontrolü” olarak tanımlar (Güven,2008:81-97). Kılıço#lu da özel ya!amı, 
ki!inin ailesi, arkada!ları ve dostları gibi çok yakından bilinen alanıdır. Ba!ka bir deyi!le özel 
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ya!am alanı, ki!iye çok yakından ba"lı kimselerle payla!ılan etkinlikleri ve davranı!ları içeren 
alan olarak tanımlamaktadır (Kılıço"lu,1993).  
 
Bu ve buna benzer tanımlamalarda mahremiyet genel bir söylem olarak, Tapscott’un da 
belirtti"i gibi yalnız bırakılma hakkını, fiziksel olarak eri!ilmeme hakkını, ki!isel hayatımızı ve 
ki!isel bilgilerimizi kapsamaktadır (Kılıço"lu,1993). Sorun da tam olarak bu tanımların ortak 
kelimesi olan yalnız olabilmede yer almaktadır. Buradaki yalnız kalabilme gerçekten mümkün 
müdür? Sorunun cevabının izlerini Guess’in Augustinus’un 10. Kitaptan yaptı"ı alıntılarda 
bulmaktayız. Augustinus’a göre, bizim en önemli özelliklerimiz bedensel de"il, iç dünyamızın 
durumuyla, ruhlarımızla Tanrı ile nasıl bir ili!ki içinde oldu"umuzla ilgilidir. #ç dünyamızın bu 
durumu, di"er insanlardan saklıdır ve eri!ilmezdir. Bu iç dünyamıza, sadece kendimiz ve 
Tanrı eri!ebilir (Guess,2007). Guess’e göre; Augustinos’un tahlil etti"i bu içsel olgular, 
aslında privacy yani mahremiyet/ki!isel gizlilik olarak tanımladı"ımız olgulardır. Ona göre; 
“kendi zihnimizin –gerek kavramaya gerek arzulamaya ili!kin- durumu özeldir. Ona, ba!ka 
hiçbir insanda olmayan eri!me imkânı, bizde var” (Guess,2007). Kavrama bu !ekilde bakmak 
aslında mahremiyeti, tinsel bir yoruma dayandırmaktadır. Özel ya!amı Tanrı ve birey arasına 
sıkı!tırmaktır. O, bireyi tek olarak ele almı! ve izole etmi!tir. Oysaki insan varoldu"undan beri 
yalnız de"ildir, belli grupların içinde di"erleri ile birlikte ya!amaya ihtiyaç duymaktadır. Bu 
ortak ya!am bir anlamda Prost’un belirtti"i gibi özel hayatın tarihidir. Onun belirtti"i gibi, özel 
hayat ya da kamusal hayat toplumun bütün kesimleri için aynı de"ildir. Örne"in Burjuvazi için 
özel hayatın kendisi ailenin kendisidir: “Servetler, sa"lık durumları, gelenekler, din bu alana 
aittir: çocuklarını evlendirme arzusunda olan anne babaların, müstakbel e!in ailesi hakkında 
noterden ya da papazdan “bilgi almak” zorunda olmasının nedeni, ailenin, i!leri kötüye giden 
amcayı, verimli kız karde!, yoldan çıkmı! erkek karde!i ve gelirlerin tutarını herkesten 
titizlikle gizlemesidir”. Mekânlar da aileye göre dizayn edilmi!tir. Bununla birlikte özel hayat, 
tüm sınıflar için aynı de"ildi, Köylüler, i!çiler ya da kentli yoksullar ya!amlarını yabancılardan 
saklayamıyorlardı. Çünkü onların ev ve sokak arasındaki ayrımı burjuva kadar net de"ildi.  
Yani özel hayata sahip olmak burjuvazinin ayrıcalı"ı iken, ko!ullar gere"i çalı!an sınıflar, 
özel hayatlarıyla kamusal hayatlarını iç içe geçmi! biçimde ya!ıyorlardı; biri ötekinden 
bütünüyle ayırt edilmiyordu (Guess,2007).Burjuvazi dönemimdeki bu mahremiyet 
tanımlamasını Niedzviecki !u !ekle tanımlar: “Kral’ın koydu"u kurallara uyuyorsan ve 
erkeksen mahremiyetine saygı duyulur. Tabii bir de kale sahibi olman ve onu koruyacak 
"hizmetçiler" çalı!tırman gerekiyor”. Bunu ayrıca "!ık bir ev + kale = mahremiyet" denklemi 
ile formalize eder (Niedzviecki,2010).19. Yüzyıla kadar öncelikle, özel alanın sınırlarının ya 
da hangi sınıf için neyi temsil etti"i çok netken, bu netlik ilk olarak sanayile!me ile birlikte 
bozulmu!tur. Yo"un nüfus ve kentle!meyle birlikte anonim bireylerin bir aradalı"ının 
olu!turdu"u modern toplumda bireyler ait oldukları sınıfla birlikte de"il “birey” olarak bir de"er 
ta!ımaya ba!lamı!lardır. Birey kendi hakları ve ya!am alanı üzerinde söz hakkı olmaya 
ba!larken, mahremiyet hakkı kavramı da hukuksal ve toplumsal olarak ya!ama girmi!tir. Bu 
de"i!im içinde, internetin vaat etti"i yeni toplumsal yapının sınırsız, açık, etkile!imli ve 
merkezi olmayan özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler #nternet kullanıcılarını bir yandan 
“netda!” yaparak yeni bir topluluk olu!tururken bir yandan modernizim içinde sıradanla!an 
bireyin açılır penceresi olmu!tur. Bu açılır pencere sosyal medya siteleri aracılı"ı ile daha da 
büyümektedir. Niedzviecki ifadesi ile 21'inci yüzyıl ufukta belirirken, “yeni do"mu! 
mahremiyet ku!u çoktan kafese konmu!tu” (Niedzviecki,2010). Bu kafes, bir yandan bireyi 
daha fazla tüketici yapmak için geni!letilirken, bir yandan da güvenlik gerekçesi ile 
daraltılmaya çalı!ılmaktadır. Birey bu noktada nerde durmaktadır? Mahremiyet 
tanımlarındaki mu"lâklık bireylerin mülkiyet kaygıları ile birle!ince ortaya daha karı!ık bir 
durum çıkmaktadır. Mahremiyet iddia edildi"i gibi özgürlük müdür? Yoksa !u anda "!ık bir ev 
+ kale = mahremiyet denklemi, “internet + sosyal payla!ım a"ı hesabı = mahr(u)emiyet’e 
mi dönmü!tür?.  
 
SMS’leri ile birlikte gönüllü olarak feda edilen mahremiyet’ten sıkça bahsedilmektedir. Neden 
her !eyimizi if!a ediyoruz. Güven ve Kovanlıkaya, Tüfekçi’ye dayanarak bunu !u !ekilde 
açıklarlar: “insanlar özellikle de gençler aleni olmayı, görülebilmeyi ve elbette görmeyi 
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isterler. Facebook benzeri sosyal payla!ım siteleri bu amaca hizmet eden çok güçlü bir 
araçtır. Neredeyse tüm sosyal a" sitelerinde çe!itli seviyelerde gizlilik kontrolleri mevcuttur, 
bunların arasında en önemlisi de “görülebilirlik” sınırıdır.  Bu sitelerin içinde sınırlama sistemi 
olmasına ra"men kullanıcıların birço"u bunun farkında de"iller ya da önemsemiyorlar. Çünkü 
“görülebilirlik” sınırı koymak, kullanıcıyı görünür kılmamakta ve bunu uygulayan di"er 
kullanıcıların da görmesini engellemektedir”( Niedzviecki,2010). 
Konu ile ilgili tartı!maların bir boyutunda “mahremiyetimiz” ölüyor savı yer almaktadır. 
Bununla birlikte, yakın zamanda gerçekle!en MODAP (Mobility, Data Mining and Privacy) 
konferansının ba!lı"ı olan Mahremiyet: Ba!langıç mı Yoksa Son mu? sorunsalı aslında 
konunun ne kadar çetrefili oldu"unu ortaya koymaktadır. Facebook’un kurucusu olan Mark 
Zuckerberg'in belirtti"i, "mahremiyetin yeni nesiller için bir de"er ta!ımadı"ı" görü!ü de 
tartı!maya ba!ka bir boyut kazandırmı!tır. Bir yanda artık mahremiyet istiyorsanız webte 
hiçbir !ey payla!mayacaksınız yakla!ımı, bir yanda da mahremiyetin modası geçmi! bir 
kavram oldu"u yakla!ımı bulunmaktadır. Durum öyle bir noktaya gelmi!tir ki; mahremiyetin 
teminatını artık yasal düzenlemelerden bekler hale geldik. Önümüzdeki dönemde bu yasal 
düzenleme çe!itleri ile çok sıklıkla kar!ıla!aca"ız gibi gözükmektedir. Oysaki konunun asıl 
öznesi “birey” internetin üretici- tüketicisi durumuna indirilirken, gönüllü mahremiyet ihlalcisi 
olma nedenleri kalıplara oturtulmaya çalı!ılmaktadır. Biz alan çalı!mamızda, sosyal medya 
sitelerinde kullanıcıların, tanımlanan mahremiyetin ihlaline yönelme sebeplerini bulmaya 
çalı!aca"ız. Bunu yaparken mahremiyet ihlalini te!hir ve röntgencilik kıskacından çıkarıp,  bu 
sitelerin aslında onların hayatlarındaki kar!ılıklarını bulmaya çalı!aca"ız. 
 
3. ARA!TIRMANIN METODOLOJ"S" 
 
Yukarıda teorik çerçevesi çizilmeye çalı!ılan konuda çıkarımlarımızın do"rulu"unu test 
etmek amacıyla bir alan ara!tırması yapılmı!tır.  Bu amaçla yapılan ara!tırmanın anketleri, 
gerek dünyanın pek çok ülkesinde ve gerekse Türkiye’de en yaygın olarak kullanılan sosyal 
medya sitesi Facebook kullanıcılarına online olarak ula!tırılmı!tır. 
Amaç:  Sosyal payla!ım sitelerini kullanan ki!ilerin, mahremiyet kavramını irdelemek 
amacıyla yapılan saha çalı!masında ele alınan ba!lıca konu ba!lıkları !unlardır; 

• üye olunan ya da takip edilen toplumsal payla!ım a"ları ve kullanım amaçları, 
• payla!ılan profil bilgileri, 
• kendileri ve di"erleri için ki!isel mahremiyet alanına girdi"i dü!ünülen bilgiler, 
• sosyal medya siteleri kullanıcıların hayatlarındaki kar!ılıkları nelerdir? 

 
Yukarıdaki ana ba!lıklar etrafında, sosyal medya siteleriyle bir biçimde ili!ki içinde olan 
ki!ilerin,  gerek kendi ki!isel ve gerekse di"er ki!ilerin mahremiyetlerine yönelik algıları analiz 
edilmeye çalı!ılmı!tır. 
 
Yöntem ve Örneklem: Ara!tırmanın anketleri Türkiye’de en yaygın kullanıcı a"ı oldu"u 
bilinen sosyal medya sitesi, Facebook üzerinden online olarak yapılmı!tır. Anket formu, 
“freeonlisurveys” sitesi kullanılarak hazırlanmı! ve makaleyi hazırlayan iki ara!tırmacının 
bu sitedeki hesapları üzerinden payla!ıma açılmı!tır. Ayrıca site üzerinden ara!tırmacıların 
arkada!ı konumundaki ki!lerin de (iki sitede toplam 367 arkada! ili!kisi bulunmaktadır) 
olabildi"ince kendi arkada! gruplarında payla!ması sa"lanmı!tır. Bu nedenle ara!tırmaya 
katılan ki!ilerin Facebook üyesi olması ko!ulu dı!ındaki tüm ki!isel özellikleri “tesadüfi” 
olarak olu!mu!tur. Facebook sitesinde günlük haberlerin çok hızlı akması nedeniyle anketin 
güncel kalması için hergün yeniden gündeme getirilmesi gerekmi!tir. Buna kar!ın 10 gün 
içinde anketi toplam 182 ki!i doldurmu!, bunların yalnızca 163’ü de"erlendirmeye 
alınabilmi!tir.  
 
Analiz: Anket çalı!ması sonucunda elde edilen veriler, “freeonlinesurveys” sitesinin analiz 
imkanları ve SPSS analiz programı kullanılarak de"erlendirilmi!tir.  
!
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3.1. Ara!tırma Sonuçları 
 
3.1.1. Kullanıcı Profili 
 
Cinsiyet açısından bakıldı!ında ara"tırmaya katılan ki"iler arasında kadın a!ırlı!ı 
gözlenmektedir. Ara"tırmaya katılan toplam 163 ki"inin 102’si (%63) kadın, 61’i (%37) 
erkektir. Ya" da!ılımına baktı!ımızda katılımcılarımızın önemli bir bölümünün 23-29 ya" 
aralı!ındaki olgun - genç kesim olarak tanımlanan  (young-adult) ki"ilerden olu"tu!u 
görülmektedir (%44,5). 30-49 ya" aralı!ındaki olgun kesim ikinci sırada gelmektedir (%27,1), 
17-22 ya" aralı!ındaki daha genç kesim 3. sırada gelirken (%23.7) 50 ya" ve üzerinde ise 
(%4.9) sosyal medya kullanıcılarının önemli ölçüde azaldı!ı dikkat çekmektedir. 
Katılımcıların medeni durumları ise; bekâr ve bir ili"kisi olmayanlar ile (%37,7), bekâr olup 
ili"kisi olan ki"ilerin (%34,8) a!ırlıkta oldu!u görülmektedir. Evli olanların oranı (%22.6) iken  
bo"anmı"/dul olanlar (%4.3)"eklindedir. Bu sonuçları Dünya’daki sosyal medya sitelerinin 
kullanıcılarının demografik verileri ile kıyaslanırsa; kadınların (%55) erkeklere (%45) oranla 
daha aktif oldu!u orada da görülmektedir (htpp://www.webrazzi.com,2011). Ya" da!ılımı 
olarak Google Reklam Planlayıcısı (Birle"ik Devletler demografik verilerini göz önüne alırsak, 
(Facebook, MySpace, LinkedIn,MySpace, Twitter, Slashdot,Reddit, Digg, Delicious, 
StumbleUpon, FriendFeed, Last.Fm, Friendster,LiveJournal, Hi5, Tagged, Ning, Xanga gibi 
en çok kullanılan siteler baz alınarak yapılan ara"tırma sonuçlarına göre) toplam 
kullanıcıların yüzde 25#i, di!er bir deyi"le sosyal payla"ım a!larında küredeki baskın grup 35 
ila 44 ya"ında olup toplamın sadece yüzde 3#ü 65 veya üstündedir 
(htpp://www.youthwithyou.com,2010). Ya" ve cinsiyet ile ilgili genel veriler ara"tırma 
sonuçlarını destekler niteliktedir. Medeni durum ile ilgili çıkan sonuçları Türkiyede’ki 
Facebook kullanıcılarına ait olarak yapılmı" 2011’in ilk yarısına ait sonuçlarla kıyaslarsak; 
Facebook üzerinden ili"kisi olmayan (%47),  Evli (%33), ili"kisi olan (%20) ve Ni"anlı (%10) 
"eklindedir. Yine burada özellikle Facebook kullanıcılarının daha genç oldu!u dü"ünülürse 
sonuçların paralellik ta"ıması ola!andır(http://www.sosyalmedyapazarlama.com,2011). 
 
Ara"tırmaya katılan ki"ilerin e!itim durumuna batkımızda, yarısına yakını üniversite 
mezunlarından olu"maktadır (%45,7), lise mezunlarının oranı (%22,6), üçüncü sırada ise 
lisans üstü e!itim yapmı" olanlar (%15,2) gelmektedir. $lkokul mezunları (%0.6), ön lisans (% 
8.5), doktora (%4.3) ve di!er mezunları da katılımcılar arasında bulunmaktadır. Ara"tırmanın 
üniversite a!ları üzerinden yapılmasının sonuç üzerinde etkili oldu!u dü"ünülebilece!i gibi 
yinede bu a!ların hakim olmanın temel birtakım yetkinlikler gerektirdi!i göz önüne 
alınmalıdır. Meslek da!ılımlarına gelince, ara"tırmaya katılan ki"ilerin %40.4’ünün 
ö!rencilerden olu"tu!u ortaya çıkmı"tır.  Di!er meslek alanlarında çalı"anların oranları ise 
oldukça çe"itlilik göstermektedir; örne!in, satı" ve pazarlama i"lerinde çalı"anların oranı 
(%10,6), ticaret i"leriyle u!ra"anların oranı (%6,2), emekliler (%5), ö!retim üyeleri (%3,1) ve 
bankacı, finans ve borsa alanında çalı"anların oranı (%3,1)dir. Mühendis (%2.4), devlet 
memuru (%3.7), bili"im-teknoloji çalı"anları (%1.2), emekli(%5), kültür-sanat (%2.5),insan 
kaynakları (%1.9),doktor (%1.2),hem"ire (%1.8),di!er (%11.8)dir. 
 
3.1.2. Üye Olunan Sosyal Medya Siteleri ve Kullanın Amaçlarına Yönelik Veriler 
 
Katılımcıların, üye oldu!u ve aktif olarak kullandıkları sosyal medya sitelerinin ba"ında 
Facebook gelmektedir (%79.0). En aktif kullanılan ikinci sosyal medya sitesi YouTube 
(%32.2) ve üçüncüsü ise Twitter (28.6)’dır. LinkedIn de aktif olarak kullanılan siteler arasında 
sayılabilecek orana sahiptir (%14.6).Windows Live Space (%4.2), Myspace (%0.7), di!er 
(%3.1). Bu sonuçları genel verilerle kıyaslarsak, Facebook %82 ile dünya üzerinde bulunan 
1.2 milyar internet kullanıcısının en fazla zaman geçirdi!i sosyal medya sitesi olarak ön plana 
çıkmaktadır (http://sosyalmedya.co,2011). Ayrıca genel olarak Facebook 800 milyon(TR 30 
M), Twitter 225 milyon (TR 5 Milyon), Linkedin 135 milyon (TR1 Milyon), YouTube ise 490 
milyon farklı kullanıncaya sahiptir (http://www.webrazzi.com, 2011). Turkiye genel Facebook 
kullanıcı oranında listede 4. sırada yer almakla birlikte, internet nufusu sayıca, ilk üc sırayı 



!

!
!

748 

paylasan ulkelerden fazla oldu!u için kullanıcı sayısı bakımından Facebook’da Amerika ve 
Ingiltere’den sonra 3. büyük ülke konumundadır (http://www.comscore.com,2010). 
Ara"tırmamıza katılan kullanıcıların tercih ettikleri SMS tercihleri genel sonuçlarla 
kıyaslandı!ında örtü"tü!ü görülmektedir. Bu a!larda yapılan aktiviterin da!ılımınlarına 
baktı!ımızda;haberleri ve duyuruları okumak (%57,8) ve video izlemek (%47,3) ve haberlere 
ve duyurulara yorum yapmak (%18,6)tır. Blog okumak (%13.9), bloglara yorum yapmak 
(%5), foto!raf payla"mak (%5.44), profil yönetmek-güncellemek (%8.1), kendi blo!unu 
yönetmek (%3.5).Sosyal medya a!larında blog açmak yaygın olmayan bir faaliyet olarak 
görülmektedir. Bununla birlikte, katılımcıların bloglara yorum yapmak e!ilimi göstermedikleri 
ortaya çıkmaktadır (%45). Ara"tırma sonuçları sosyal medya siteleri ile ilgili olarak tartı"ılan 
konularından birine parmak basmaktadır. Bu a!lar Niedzviecki’nin de belirtti!i “Dikizleme 
Kültürünün” çok önemli bir parçasıdır. Yani görmek ve görünmek üzerine kuruludur. 
Ba"kalarının sırlarının okumak ve izlemek önemlidir. Bununla birlikte yorum yapmak yani 
yazılı metinler üretmek çok tercih edilmiyor. A! kullanıcıları içerik üreticisi olmaktan çok içerik 
tüketicisi durumdadır. 

3.1.3. Payla!ılan Profıl ve Mahremıyet Algılarına Yönelık Sonuçlar 

Ara"tırmaya katılan ki"ilerin sosyal medya sitelerinde payla"tıkları profil bilgileri oldukça 
çe"itlilik göstermektedir. Profil bilgileri içinde öncelikle e!itim durumu (13,6), cinsiyet (%12,7), 
ya" (%11,6), aile ve arkada" foto!rafları (%11,1) yer almaktadır. Adres (%1,3),dini inanç 
(%3), ili"ki durumu (%5,9), i"le ilgili bilgiler (% 6,5), hobiler (%7,3),ilgi alanları (%7,8), siyasi 
görü" (%2,2), e-posta (%7,8), telefon (%1,1), internet sitesi (%2,6),e!lendi!im mekanlar 
(%5,3). Ayrıca kullanıcıların payla"maktan sakınca görmedikleri payla"ımların içerikleri 
sırasıyla; foto!raf (%16,6), ki"isel etkinlikler (%14,3), Video (%12), arkada"larının kendisi 
hakkında payla"tı!ı foto!raf, video v.b. bilgiler (%12,1), çe"itli konularda yorumları (%11,1) 
ve grup üyelik bilgileri (%10,7) bulunmaktadır. Adres telefon (%3,1), cinsel tercihler 
(%4,3),politik dü"ünceler (%7.5), yazı"malar (%8,1). Ara"tırmaya katılanlar kendi 
payla"tıklarına paralel onlar di!er kullanıcıların hangi bilgilerine bakıyorlar diye 
sordu!umuzda sonuçların çok önemli farklılıklar ta"ımadı!ı ortadır. Kullanıcılar sırasıyla 
sosyal medya sitelerinde arkada" oldukları ki"ilerin en çok foto!raflarına (%23), 
arkada"larının onunla ilgili payla"tı!ı foto!raf, video gibi bilgilere (%18,5), yorumlarına 
(%14,8), videolarına (%11,3) ve yazı"malarına (%10,8) bakmaktadırlar. Adres-telefon 
(%1,5), grup üyelikleri (%3,9), etkinlikler (%8,7), politik dü"ünceler (%4,2), cinsel tercihler 
(%0,5), hiç bir"ey (%0,3) "eklindedir. Kullanıcıların nerdeyse tamamı (%96.9), arkada"ları ile 
ilgili bu verilere bakarken onların mahremiyetlerini ihlal ettiklerini dü"ünmemektedir. 
 
Kullanıcıların payla"tıkları içerik ve profil detayları ile ilgili olarak çıkan sonuç bizi iki çıkarıma 
ula"tırır.Bu görü"lerden ilkini Goffman’ın tespitinde buluruz. Ona göre; e!itim, cinsiyet, ya" ve 
foto!raflar vitrinde sergilenecekler için birtakım olmazsa olmazlardır. Bunlar sahne 
performanslarının enstrümanlarıdır (Goffman,2008).Özellikle foto!raf kısmı olu"turulan 
maskelerdir. Colomina, Nietzsche’den aktararak bu maskeleri "u "ekilde anlatır:  "Hiç 
kimsenin oldu!u gibi görünmeye cesareti yok, herkes kendini iyi yeti"tirmi" bir insan, 
ara"tırmacı, "air, siyasetçi maskesi takıyor” (Colomina,2011). #kinci çıkarımımız; yalnızla"an 
insanların, daha kolay ula"ılmak istedikleri için bu bilgileri açık bir "ekilde vermeyi istemeleri 
yönündedir. Ayrıca bu kadar bilgiyi payla"mak bir yandan internetin anonim kültürünün 
dı"ında,  daha gerçek ya da bilinir/do!rulu!u onaylanır kimliklere, olan iste!i ortaya 
çıkarmı"tır. Sosyal medya sitelerinde yorum yapmak ve foto!raf payla"mak, aslında ki"ilerin 
kimliklerini yansıtmalarında bir aracıdır. Bu sitelere yükledi!iniz ve takip edildi!iniz 
kadarsınızdır. Ara"tırma sonuçlarına tekrar dönecek olursak, kullanıcıların telefonları ile ilgili 
veriyi payla"mak istememeleri bizi bu aracın, sahip oldu!umuz en ki"isel teknoloji aracı 
olarak gözüktü!ü sonucuna götürebilir. Ayrıca kullanıcıların dini inanç ile ilgili ketumlu!u da 
dikkat çekicidir. Guess, Miil’den yaptı!ı alıntı ile dini inanç ve özel alan arasındaki ili"kiye 
de!inir. Mill’e göre; dini inanç özel bir meseledir, çünkü inanma eyleminin sadece failini 
etkiledi!inin anla"ılması gerekti!ini söyler. #"te o zaman, dini inancın özel alana girdi!i 
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görülebilir. Burada özellikle Mill’in altını çizdi!i bir husus vardır. “Sizin dini inancınız dahi, 
onun hakkında bilgi sahibi olabildi!im veya oldu!um oranda beni pekâlâ etkileyebilir - 
örne!in benim itici buldu!um inançlarınız olabilir veya ben. Tanrı’nın belli bir toplumda 
ya"ayanları, o toplumun bütününde "gerçek" inanca homojen biçimde uyum sa!lanmasından 
sorumlu tuttu!una inanıyor olabilirim. [Ba"kalarının inancı] belki de beni hiç alakadar etmez -
nihayetinde, bunlar onların ontolojik olarak özel görü"leridir- fakat e!er bütün kom"ularım 
benim hakkımda belli bir yönde hayali bir "eyler kurguluyorlarsa, örne!in benim, (sonunda, 
vakti geldi!inde ve güçler dengesi de!i"ti!inde) ya din de!i"tirme ya da yok edilme arasında 
seçim yapmak zorunda bırakılacak bir "kâfir" oldu!umu dü"lüyorlarsa, her ne kadar !u anda 
bana kar!ı davranı!ları ayıplayıcı olmasa da, ben elbette etkilenirim” (Colomina,2011). Bu 
etkilenme olayını ya"amama ve baskı altında kalmama dü"üncesi, dini görü"ün mahremiyet 
alanındaki yerini gittikçe sa!lamla"tırmaktadır. Peki ki"ilerin bu a!larda sınırlarına kimler 
giriyor? Katılımcıların bilgilerini genellikle tüm arkada"ların görmesine izin verildi!i (%47,4) 
ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte, bu bilgileri yalnızca yakın arkada"larının görmesine izin 
verdi!ini belirtenlerin oranı da yüksektir, (%34,9). Oranları dü"ük olmakla birlikte, bu bilgileri 
yalnızca aile üyelerinin görmesine izin verenler (%12,0) ile üye oldu!u özel gruplar dı"ında 
kimseye açmayanlar da (%4,3) bulunmaktadır. Herkese (%1,0) ve di!er (%0,5).Ara"tırmaya 
katılan kullanıcıların önemli bir kısmının, sosyal medya sitelerinde birçok gizlilik ayarı varken, 
bilgilerini(kendilerince onları tanımlayan) açmaları yukarda belirtti!imiz ula"ılma isteklerini 
desteklemektedir. Bilgileri gizlemek SMS’lerinda e!er teknik yeterlili!iniz varsa(gittikçe 
karma"ık hale getirilen gizlilik ayarları bunu yazmamıza neden oldu) mümkün olmakla 
birlikte, bunun gerçekle"mesi, ula"ılmamayı tercih etmekle mümkündür. 
 
Peki, katılımcılar temel problamati!imiz olan “mahremiyet” kapsamları ile ilgili ne 
dü"ünüyorlar? Ara"tırmaya katılan ki"iler, sosyal medya sitelerinde en çok “cinsel” içerikli 
bilgilerin ki"isel mahremiyet alanına girdi!ini dü"ünmekteler.(%31,6)  Her türlü ki"isel bilginin 
mahremiyet alanı içinde oldu!unu dü"ünenler ise ikinci sırada gelmektedir (%17,3).  Politik 
görü"lerin (%16,5), ki"isel yazı"maların (%16,2),ki"isel foto!raf ve videoların (%12,5) ki"isel 
mahremiyet alanına girdi!i de dü"ünülmektedir.Sayıları az da olsa sosyal payla"ım 
sitelerinde “mahrem” olan bir ki"isel bilgi olmadı!ını ya da bu alanda mahremiyete 
inanmadı!ını belirtenler de bulunmaktadır (%5,1), di!er (%0,8).  
 
Kullanıcılar, e!itim, ya", foto!raf (kendi ve ailesinin), e-posta ula"ımı, hobileri ile ilgili verileri 
mahrem alandan çıkarılırken, mahremiyet e"ittir cinsellik gibi çok dar bir alana sıkı"tırılmı"tır. 
Mahremiyet dönü"üyor derken, aslında temel olan "eyin hala kaldı!ını görmekteyiz. Oysaki 
Giddens’ın ünlü eseri “Mahremiyetin Dönü"ümünde”  dönü"üm öncelikle seks ve cinsiyet 
alanlarında gerçekle"ir, burada özellikle bahsedilen kadındır. “Kadının cinsel haz talebi 
mahremiyetin yeniden in"asının temel bir parçasını, kamu alanında aranan her özgürle"me 
kadar önemli bir özgürle"meyi olu"turmaktadır” (Giddens,2010). Fakat hem erkekler hem de 
kadınlar hala bu dönü"ümü kamusal baskıdan kurtaramamı" gibi gözükmektedir. Bunun 
yanında cinsel içerikli bilgiler mahremiyet alanına girsede kazara internete dü"mü" seks 
kasetlerinin izlenme oranı bile bizlerin bu sonucu sorgulamamıza neden olabilir. Bunu 
yanında açılan bloglara, Twitter sayfalarında yüklenen foto!raflar fark edilme ve cinsellik 
üzerinde do!rudan bir ili"ki içerisindedir. Bu ikilili!in açıklaması için kısaca Foucault’un 
“Cinselli!in Tarihi” kitabına göz gezdirelim. “Biz belki de her "eyden çok cinsellikten söz 
etmekteyiz; kendimizi bu i"e veriyor, garip bir kuruntuya dayanarak asla yeter derecede 
anlatamadı!ımız, a"ırı utangaç ve korkak oldu!umuz, cansızlık ve boyun e!mi"li!imizden 
dolayı, bu göze batan apaçıklı!ı kendimizden bile saklıyoruz” (Foucault,1986).Evet hala 
saklıyoruz. Ona bakıyoruz ama kutsallı!ı sanal vicdanlarımızda bile devam ediyor. 
 
3.1.4. Sosyal Medya Sitelerinin, Kullanıcıların Hayatlarındaki Kar!ılıkları 
 
Ara"tırmaya katılan ki"ilere; sosyal medya sitelerinin, hâkim söyleme göre; hayatlarında çok 
ciddi mahremiyet ihlali sorununu ortaya çıkarma ihtimaline ra!men,  bu sitelerden neden 
vazgeçemedikleri dolayısıyla bu sitelerin onların hayatlarındaki kar"ılı!ının ne oldu!u 
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sorusunun cevabının ne olabilece!ine yönelik, bazı faktörlere ait çıkarım cümleleri 
sorulmu"tur. Bu amaçla, toplam yirmi bir cümle hazırlanmı"tır. Katılımcıların bu cümlelere 
katılıp katılmadıklarını “5” üzerinden puan vererek ifade etmeleri istenmi"tir (de!erlendirme 
ölçe!inde Likert aralıklı ölçekleme tekni!i kullanılmı", 5 Kesinlikle katılıyorum, 1 ise kesinlikle 
katılmıyorum anlamında kullanılmı"tır. Tablo 1’de verilen faktörlerin ortaya çıkmasındaki 
temel dü"üncemiz aslında modern bireyin içine dü"tü!ü “yalnızlık” durumu ve bunu kar"ı 
olu"un tepkinin ba!lamıydı.  Bu ba!lamda, bazı dü"ünürlerin; Simmel, Wirth, Senet ve 
Bauman’ın modern insanın kendi özerkliklerini ve bireyselliklerini koruma çabasının, 
mahremiyet algılarını nasıl de!i"tirmeye zorladı!ı dü"üncesi referans noktamız oldu. Buna 
göre,  Simmel modern insanın metropol ortamında hissetti!i güvensizlik duygusunun onu 
daha temkinli ve bunun sonucunda da kayıtsız yaptı!ına parmak basar. Kentsel ortamda   
“temkinli olma” ve “kar"ılıklı kayıtsızlık”, bedeli  “kaybolmu"luk” ve “yalnızlık” olan bir özgürlük 
sa!lar. Yani Simmel’e göre; birey kentte ne kadar özgürse, o kadar yalnız ve kaybolmu"tur 
(Simmel,1950:409) 20. yüzyılın önemli kent sosyologlarından biri olan Louis Wirth’de 
Simmel’in belirtti!i bu temkinli olma durumunun, ki"ileri ba"kalarına kar"ı uzak, so!uk ve 
bezgin görünümlü yaptı!ını belirtir. Ona göre; bu görünüm aslında ki"inin koruyucu kalkanıdır 
(Wirth,2002:77-107). Bu koruyucu kalkan bir yandan da “Sennet’in belirtti!i gibi, insanın daha 
içe kapanmasına ve birbirleri olan diyalogun ve açılmanın sona ermesine sebep olmu"tur. 
#nsanlar incinmekten korktukları ve kamusal alanda yer alma hakkından mahrum kalmama 
adına sessizle"mi"lerdir. Ona göre; modern insan hem görünür hem de yalıtılmı"tır.  
Mahremiyetin bu ba!lamda bir ideolojisi ortaya çıkmı"tır, bu  “gayri "ahsilik”, “yabancıla"ma” 
ve “so!ukluk” kavramının bir arada kullanılması Mahremiyet #deolojisi’ni olu"turur 
(Sennett,2002).Bu yabancıla"ma dünyası Bauman’a göre yabancılar yasam dünyasını 
“asimile etme” ve “ehlile"tirme” amaçlarının ürünleridir. Yabancılardan olu"an kentsel 
kalabalıklar arasında insan kendini, sorunların üstesinden kendi imkânlarıyla basa çıkmak 
zorunda bırakılmı",“önemsiz”, “yalnız” ve “vazgeçilebilir” hisseder.(Bauman,1998) Sorunda 
artık bu noktadan itibaren ba"lamı"tır. Çünkü nerdeyse hepimiz böyle "ehirlerde ya"ıyoruz. 
Niedzviecki’nin, belirtti!i gibi, bu "ehirlerde te"hirin ve mahrem olanın arasında sıkı"mı" 
kentlerde ya"ıyoruz. Hayatımız günlük rutinlerin arasında geçiyor. “!"e gidip geliyoruz; 
ço#unlukla da pek kimsenin, hatta kimsenin dikkatini çekmiyoruz. Zaten biz de böyle 
olaca#ına inanarak hareket ediyoruz. Bir de "undan ku"ku duymuyoruz: Takıntılı ve saçma 
alı"kanlıklarımız ya da kusurlarımız konusunda yalnız de#iliz. Koca bir "ehri doldurmu" 
insanlarız ve hepimiz aynı "eyleri yapıyoruz. Dolayısıyla kim bizim farkımıza varacak ki?” 
Ama bizler fark edilmek istiyoruz. Milyonlarca insanla aynı "ehirde ya"ıyoruz ve bu devasa 
an kovanlarına girip çıkan yı#ınlar içinde bir dakikalı#ına bile olsa bize ilgi gösterecek birisi 
mutlaka vardır, diye dü"ünüyoruz; ama belki de yoktur!” (Bauman,1998)Bu çaba insanları 
hergeçen gün biraz daha sosyal medya sitelerine yönlendiriyor.  #nsanlar gerçekten internete 
yüklemek ve fark edilmek için çılgınca "eyler yapıyorlar mı? “Yalnızlıktan yoruldu#umuz için 
bunca zaman yapmamız gerekti#ini dü"ündü#ümüz "eyi yapmaktan çekindi#imiz için 
pi"manız. En iddialarımız -gerçi artık bunda iddialı bir yan kalmadı- çıplak foto#raflarını 
yayınlayarak, bireyselli#ini dünyaya duyurmaya çalı"ıyor. Kendimizi ortaya çıkarmaya 
hazırız, hatta bunu ümitsizce yapıyoruz; çünkü monitörün mavi ı"ı#ı yüzümüze vururken, 
"ehrin göbe#indeki karanlık odamızda oturmaktansa, ya"adı#ımızın artık birileri tarafından 
bilinmesini tercih ediyoruz. Bu tek ba"ımıza kalma hakkını yadsımamızdan ya da birileri bizi 
izlemezken kendimize bir u#ra" bulamamaktan kaynaklanmıyor. Biz, ba"kaları ile aramıza 
mesafe koymak, ili"kilerimizde mayınlı bölgeler bulundurmak ve üyelerinin varlı#ım yadsıyan 
toplumun bir parçası olmak istemiyoruz.” (Bauman,1998) Artık bize kamusal alanda yer alma 
pahasına uymak zorunda bırakıldı!ımız kurallara bedeli ne olursa olsun itaat etmek 
istemiyoruz. Bunun bedelinin mahremiyet kaybı olması bizi ilgilendirmiyor. Endi"e 
duyduklarımız listesinde mahremiyet kaybı en son sırada yer almaktadır. Payla"mak ve fark 
edilmek istiyorlar..Olası tehlikelere ra!men sanal toplumun do!ru söylediklerini anlayaca!ını, 
hatta onları ödüllendirece!ini dü"ünüyorlar. #nsanlar birbirleriyle ileti"ime geçtiklerini 
hissettiklerinde, bürokratik ortamlarda ya da i"yerlerinde verdikleri tepkinin aksine daha açık 
sözlü oluyorlar.  Üstelik her ileti"im belki de bir itirafı do!ruyor ve bu kısa süre bir ba!ımlı!a 
dönü"üp daha fazlasını yapmak istiyoruz. Öyle ya, madem ba"ladık, neden duralım ki! 
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(Engin,2011:33-38).Sosyal siteleri tüm çekici bu yanlarının yanında, endi!eli sıradan bireye 
yeniden oyunda olmayı kazandırmı!tır. Halk, uzun bir süredir ilk kez kendini yeniden oyunda 
hissetmektedir. Ayrıca bu siteler, Arap Baharı’nda görüldü"ü üzere ayrıcalıklı olmayan 
kesimlere bir etki imkanı sa"lamaktadır.(slideshare,2011) 

 
Tablo:1 Faktör Analizi Sonuçları: Sosyal Medya Siteleri Kumlanıcıların Hayatlarındaki Kar!ılıkları 

 

Faktörler Faktör Yükleri 
  1 2 3 4 5 
I.Grup: !taatsizler / Özgürlük Arayanlar          
#        Yeni / ba!ka bir kimlik olu!turabilmek ,879         
#        Kimliksiz ya da ba!ka kimliklerle kullanabilmenin verdi"i cesaret ,849         
#        Cesaret edilemeyecek !eyleri deneyimleyebilme imkânı ,781         
#        Her zaman içinde kalan o ba!ka beni fiziksel ve duygusal olarak 
canlandırabilme imkânı ,729         
#        $nsanın bedenini mahalle baskısı olmadan özgürce 
sergileyebilmesi ,714         
#        Fark edilebilmek için paraya ihtiyaç olmaması ,674         
#        Flört vb amaçlarla partner bulma kolaylı"ı ,591         
II.Grup: Farkedilmek / Sıradanlıktan Kurtulmak !steyenler           
#        Takdir edilen bir insan oldu"unu hissetmek   ,846       
#        Merak edilen bir insan oldu"unu hissetmek   ,801       
#        Be"enilen bir insan oldu"unu hissetmek (fiziksel) olarak   ,781       
#        Ki!inin kendisini daha özel hissettirmesi   ,516       
III.Grup: Payla"ım !steyenler           
#        Kendi hayatını ba!kalarıyla payla!mak     ,804     
#        Her !eyi sansür ve sınır koymadan payla!abilmek     ,819     
#        Kendini bir gruba ya da bir yere ait hissetmek     ,613     
IV. Grup: Yabancıla"maya Kar"ı Sosyalle"me Çabası !çinde 
Olanlar           
#        Mahalle baskısının olmaması       ,512   
#        Herhangi bir konuda rahatlıkla örgütlenebilmek       ,754   
#        Kendine benzeyen insanlara daha kolay ula!abilmek       ,725   
#        Sürekli yeni bir !eyler payla!ma arzusunun insanı canlı/hayata 
ba"lı tutması       ,462   
V.Grup: !leti"im Arayanlar           
#        Eski kaybedilmi! arkada!ların izini bulabilmek         ,805 
#        Daha kolay ve hızlı ileti!im kurulabilmesi         ,578 
#        Daha aktif bir sosyal hayat kurabilme imkanı         ,436 
KMO: 0,882  KayKare:1592,589, sd:210, *p< 0,000; Açıklanan toplam 
varyans:69,6         
**- 5 puanlı likert ölçe"i kullanılmı!tır: 5-Kesinlikle katılıyorum, 4: Katılıyorum, 3:Kararsızım, 
2:Katılmıyorum, 1:Kesinlikle katılmıyorum. 
 
Ara!tırmaya katılan ki!ilere yukarıda özetlemeye çalı!tı"ımız çıkarımlara yönelik ifadeleri 
de"erlendirmeleri istemi!tir. Söz konusu ifadeleri de"erlendirmeleri sonucunda, benzer 
yönde dü!ünenler arasında,  anlamlı gruplar olu!up olu!madı"ı “factor analizi” ile test 
edilmi!tir. Buna göre, sosyal medya sitelerinin kullanıcıların hayatlarındaki kar!ılı"ında etkili 
oldu"u dü!ünülen faktörler açısından katılımcıların “5” anlamlı gruba ayrıldıkları ortaya 
çıkmı!tır. (KMO: 0,882 KayKare:1592,589, sd:210, *p< 0,000; Açıklanan toplam 
varyans:69,6).  
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4. SONUÇ YER!NE 
 
Sosyal Payla!ım Siteleri, her gün yeni bir tartı!ma konusu ortaya çıkarmaktadır. Kimileri bu 
sitelerin hiç kullanılmamasını savunurken, kimileri nerdeyse insana dair olan her !eyi buna 
indirgemektedir. Bununla birlikte hangi tarafta olursanız bu konu söz konusu oldu"unda, 
mahremiyet ile ilgili tartı!ma girdabına girmemeniz mümkün de"il gibi görünmektedir. Biz, 
çalı!mamızı bu girdaptaki hâkim söylemi tekrarlayarak yapmak yerine, endi!eli modern 
insanın bu siteleri her !eye ra"men her geçen gün artan bir !ekilde neden kullandı"ını 
ö"renmek istedik. Çıkan sonuçlar gösterdi ki; endi!eli, yalnız, tepkisiz ve sıradan birey artık 
fark edilmek istiyor. Ayrıca tepkisizlik yerine artık oyunun içinde olmak istiyor. Bu fark edilme 
iste"i onu artan bir !ekilde kimli"ini göstermesine neden olmaktadır. Bunun yanında 
kullanıcıların bu istekleri biryandan ulusla!ırı !irketlerin reklam ve pazarlama departmanları 
için veri bankasının malumatına dönü!ürken, di"er yandan da iktidarın denetim 
mekanizmasının aracı haline dönü!mektedir. Bununla birlikte, birey artık kendisine dayatılan 
mahremiyet baskısına kar!ı gelerek, uysallı"ından sıyrılmak istiyor. Birey, kendi kendine 
uyguladı"ı oto-denetim sistemini terk edebilme olasılı"ının çekicili"ine kapılmı! durumda. Bu 
çekicilik önce örülen mahremiyet duvarlarının yıkılmasına neden olmu!tur. Bu noktada 
ortada çıkan sorunu, insanın içinde kötü olarak görülen tarafa,  ya da di"er bir anlatımla 
cinsellik ve haz birlikteli"ine yüklemek bizleri sansürün ortasında bırakacaktır. #lerleyen 
günler ne kestirecektir simdiden bunu hesaplamak zor. Ama artık sosyal medya sitelerinin 
kullanımına ba!ka bir açıdan yakla!manın zamanı geldi de geçiyor. Kullanıcılar Aldous 
Huxley’in “Cesur Yeni Dünya” romanındaki ki!i gibidir “Mutsuz olmayı de"il mutsuz olabilme 
hakların istemektedir.  
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ABSTRACT 

With the globalization process, the changes in sense of entertainment and fast consumption have 
affected the way people treat their leisure time which they keep  for themselves for their self - 
development and socializing except the time they work. Sport-minded sense of entertainment,  which 
is preferred to get rid of the daily stress and fatigue caused by industrial society, has started to 
become widespread and today sports has become an industry in itself. Especially, after the fast 
development and growth in 1990s, besides the professionalization in  sports industry , which has 
become the biggest  fifth industry, technology has been able  to guide sports and this leads to pull 
other non- sector  companies’ attention towards this area. By this way, today sports sponsorship has 
the feature of being the most invested way among attempts of brands to reach the target audience. 
Most of these investments are generally made in sports clubs which take part in professional leagues 
and have wide audience and supporters. In this study, we will look at the amateur teams which have 
taken place in leagues since the foundation of  Turkish Premier  Professional Football League and 
today struggle in the lower leagues.  The case detection and web page and media analysis of their 
position in the process of industrialization of sports, their presence in virtual environment and their 
relationship with digitalization will be included. 
 
Keywords: Sports Industry, Sports marketing, Sports sponsorship, Leisure time, Supporter, Amateur 
sports clubs, Digitalization 

 
“Futbol, 

  gücünü sa!layan de!erleri koruyabildi!i sürece 
 hükmünü sürdürebilecektir.” 

 
1. G!R!" 
 
1960’lı yılların sonlarından, günümüze kadar geçen zaman diliminde, spor ile ilgili 
i!letmelerin, sportif malzeme üreten firmaların, kitle ileti!im araçlarının, spor sahalarının, 
stadyumların, salonların, sporcuların ve liglerin; spor alanı içinde gösterdikleri geli!im ve 
büyümeler, sporu sadece bir endüstri haline getirmekle kalmamı!, aynı zamanda endüstri 
içinde sektörel büyümeyi de beraberinde getirmi!tir. 1970’li yıllara gelindi"inde, özellikle 
Batılı toplumların neo-liberal politikaları benimsemeleri ve post-modern ya!am biçimi 
arayı!ları sonucunda; toplumsal anlamda serbest zaman diliminde ya!anan de"i!imler ile 
teknolojik, sosyal ve ekonomik geli!meler, bireyleri tüketime yönelik ve daha özgür bir ya!am 
biçimine yönlendirmi!tir. Bu ba"lamda, bireylerin serbest zamanlarında önemli bir artı! 
meydana gelirken, aynı zamanda serbest zamanlarını de"erlendirebilecekleri birçok farklı 
alternatiflerin de olu!umu söz konusu olmu!tur. Bu alternatiflerin ba!ında da spor 
kar!ıla!maları ile her geçen gün radyonun yerini alan televizyon yayınları yer almı!tır. 
Örne"in; 1952 yılında, #TÜ aracılı"ıyla ilk kez televizyon yayınlarıyla ile tanı!an Türkiye’de, 
yine ilk canlı spor yayını TRT tarafından 1971 yılında, ilk Dünya Kupası yayını ise 1972 
yılında Münih’ten gerçekle!mi!tir. Siyah – beyaz olan bu yayınların yerini, günümüzde Full 
HD yayın teknolojileri almı!tır. 
 
1980’li yılların ba!larında, Avrupa’da futbol, Amerika Birle!ik Devletleri’nde ise Basketbol 
kulüpleri ba!ta olmak üzere, çe!itli spor kulüplerinin gelirlerini arttırmak amacıyla yeni 
stadyumlar ve salonlar in!a etmeleri ile ba!layan süreçte, reklam ve sponsorluk gelirlerini 
arttırma çabaları sonucunda spor pazarlaması olarak da tanımlayabilece"imiz sürecin 
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endüstriyel anlamda i!lemeye ba!ladı"ı ve karlılı"ı öncelikli kılan, taraftarı mü!teri olarak 
tanımlayan, logolu ve patentli ürünlerle ya!amın her anında yer almaya çalı!an ürün ve 
iletilerin çe!itli mecralarda pazarlanması, starların; bir ba!ka deyi!le idollerin ve rüya 
takımların yaratılması sürecinin temellerinin atıldı"ı görülmektedir. Hızlı geli!melerin 
ya!andı"ı 90’lı yılların ardından, 2000’li yıllarda dünyanın en büyük be!inci sektörü haline 
gelen spor endüstrisinde ya!anan profesyonelle!me ve teknolojinin spora yön verebilir hale 
gelmesi, sektörün dı!ında faaliyet gösteren firmaların da dikkatini çekmektedir. Sözgelimi, 
2012 Londra Olimpiyatları’nın 3D yayınlanacak olması ve markaların spor sponsorlu"una 
verdikleri önem ile her geçen gün sektörün daha da büyümesine katkı sa"ladıkları 
gözlemlenmektedir. Küreselle!en dünyada, endüstrile!en sporun ve özellikle de futbol 
pazarının geni! kitlelere ula!ma imkanının yaratmı! oldu"u cazibe, futbolu en çok yatırımın 
yapıldı"ı, sponsorların en fazla ilgi gösterdi"i alan olma özelli"ine sahip kılmaktadır. Büyüyen 
ve marka de"eri yaratma sürecine giren futbol kulüplerinin dijitalle!me olan ili!kileri de her 
geçen gün yo"unla!arak devam etmektedir. Kulüplerin resmi facebook ve twitter sayfaları ile 
taraftarları ile kurmaya çalı!tıkları online ileti!imin yanında, web sayfalarında 
gerçekle!tirdikleri satı!, promosyon ve benzeri uygulamaları, mailing, Mobile Iphone, 
advergaming ve benzeri uygulamalar takip etmektedir.  
 
Kulüplerin, facebook ve twitter kullanıcı sayıları ile resmi web sayfası takipçileri ve taraftar 
sitelerinin varlıkları, spor pazarlaması açısından önem ta!ıyan kriterler olarak güncelli"ini 
korumakta ve sponsorların yatırımlarına yön verebilmektedir. Taraftarların kendi kulüplerine 
olan ba"lılıkları ve gönül verdikleri renkler için tüketime hazır oldukları inancı ve bu görü!ü 
destekleyen ekonomik, istatistiksel göstergeler; interaktif ileti!im ve satı!ların geli!tirmesi 
açısından internetin pazarlama ileti!imi çalı!malarında stratejik önemini her geçen gün 
arttırdı"ı gözlemlenmektedir. Ya!anan tüm bu geli!meler kar!ısında, spor sektöründe yer 
alan kurumlar ça"a ayak uydurmakta, dijitalle!en dünyada dijital pazarlama uygulamalarını 
hayata geçirmekte geç kalmamakta ve hatta pek çok sektörden de önce davranmaktadırlar. 
Artık ço"u zaman mü!teri olarak görmeye ba!ladıkları ve pazarlama anlayı!ı çerçevesinde  
bölümlendirdikleri, sınıflandırdıkları taraftarlarına, sosyal medya sayesinde hayatın her 
anında ve her yerde ula!abilme avantajını, sponsorlar aracılı"ıyla maddi gelire çevirebilme 
çabalarını sürdürmektedirler.  
  
2. KÜRESELLE!EN DÜNYA’DA ENDÜSTR"LE!EN SPOR KAVRAMI ve FUTBOL  
 
Pascal Boniface, “ Futbol ve Küreselle!me ” isimli kitabında (2006), futbolu küreselle!menin 
son evresi olarak tanımlamaktadır. Boniface’a göre; günümüzde futboldan daha küresel bir 
olgu yoktur. Futbol imparatorlu"u, ne sınır ne de engel tanımamaktadır. Boniface’a göre; 
futbol imparatorlu"u tartı!masız en evrensel imparatorluktur.31 Christian Bromberger’e göre; 
futbolun öteki sporlar kar!ısındaki en önemli nedeni ise basitli"idir. Futbol her yerde, sokakta, 
bahçede, herhangi bir meydanda, otoparkta, tarlada, plajda, çim olsun olmasın gerçek bir 
futbol sahasında da oynanabilir. Üstelik, oyuncu sayısı da de"i!ebilir# Christian 
Bromberger, daha sonra Boniface’ın da açıkça etkilendi"ini belirtti"i; “ Futbol: Dünyanın En 
Ciddi Saçmalı"ı ” (1998) kitabında, futbolun popülaritesine neden olan bazı etmenler 
üzerinde durmu!tur. Buna göre; bireysel sporlarla kar!ıla!tırıldı"ında futbolun ya!attı"ı 
empati duygusunun çok daha güçlü olması, taraftarlarca daha co!kulu ve heyecanla 
desteklenmesi, topluca özde!le!me imkanını sunmasının yanında; eylem birli"i ve kırk be!er 
dakikalık iki devreye ayrılsa da zaman birli"i imkanını sunmasıdır.32 Küreselle!me ile futbol 
arasında ya!anan ili!ki, her ne kadar bir endüstrile!me sürecine do"ru yol almı! olsa da 
bugün gelinen noktada dünyanın en çok sponsorluk yatırımının yapıldı"ı, geni! kitlelere 
ula!mada sınır tanımayan bir araç olarak hükmünü sürdü"ü görülmektedir. Ancak, her 
imparatorlu"un bir sonunun oldu"u gerçe"i de göz ardı edilmemelidir. Bu gerçeklik elbette 
futbol için de geçerlidir. Bir imparatorlu"un egemenli"ini sürdürebilmesi için sürekli kabul 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"#!Pascal Boniface.Futbol ve Küreselle!me, $stanbul : NTV Yayınları Yayın No:5, 2007, s.9.!
"$!Boniface, A.g.e.,s.10-12. 
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görmesi ve arzu edilir olması gerekmektedir. Oysa futbolun fetihle de!il, kabullenme ve 
katılım yoluyla geli"ti!inden, bu geli"imin de halen devam etti!inden söz etmek mümkün 
olmaktadır. Futbola yatırılan yüklü miktardaki paralar, elbette ki ba"arının i"aretleridir. Ancak, 
futbol sektörüne yatırılan bu paralar, Boniface’ın da vurguladı!ı gibi gelecekte onun 
ölümünün habercileri de olabilir#33 Artık mali gelirler, kulüpler arasındaki sportif hiyerar"i 
alanında da git gide belirleyici olmaktadır. Buna göre; markalar hakkında sektörel 
ara"tırmalar yapan bir $ngiliz firması olan Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL) 2009 – 
2010 Dönemi’nde Avrupa kulüplerinin gelirleri ile ilgili ara"tırma verilerini kamuoyu ile 
payla"mı"tır. Ortaya çıkan tablodaki sıralama ya da bir ba"ka deyi"le hiyerar"i; Tablo 2’de, 
yine Avrupa kulüplerinin sosyal medyadaki varlıkları ile facebook ve twitter kullanıcı 
sayılarına yönelik ara"tırmayla da büyük benzerlikler içermektedir.  
 

Tablo 1.!!!!!!2009-2010 Dönemi Avrupa Kulüplerinin Gelir Tablosu 
!

Kulüp adı   Gelir ( Euro )   2009 /2010 Dönemi 
1 -  Real Madrid   438  Milyon Euro 
2-   FC Barcelona  398  Milyon Euro 
3-   Manchester United 349  Milyon Euro 
4-   Bayern München  323  Milyon Euro 
5-   Arsenal   274  Milyon Euro 
6-   Chelsea   255  Milyon Euro 
7-   AC Milan   235  Milyon Euro 
8-   Liverpool   225  Milyon Euro 
9-   Internazionale 224  Milyon Euro 
10- Juventus   205  Milyon Euro 

 
Kaynak : www.deloitte.com 

 
Futbolun geçmi"ten bugüne kadar aldı!ı yola baktı!ımızda, istihdam sa!layan, hacmi 
milyarlarca dolara ula"an dev bir sektör oldu!unu ve futbol kulüplerinin bu dev sektörün artık 
ba"rol oyuncuları olduklarını söyleyebiliriz. Örne!in, Avrupa kıtası modern futbolun do!um 
yeri olmakla birlikte endüstriyel anlamda da doruk noktasına ula"tı!ı adrestir. Futbol 
endüstrisinin dev pastasından en fazla payı ise yine Avrupa kıtası di!er bir deyi"le, 
Avrupa’daki futbol kulüpleri almaktadırlar. Hızla büyüyen futbol sektöründe ba"ı çeken 
Avrupa kulüpleri, rekor oyuncu transferleri, sponsorluk – reklam gelirleri, isim hakkı gelirleri, 
stadyum ve naklen yayın gelirleri ile artık birer uluslararası "irket haline dönü"mü"lerdir.34 Bu 
do!rultuda, söz konusu ara"tırmalarda görülen çe"itli sıralamalar ve takımların mali 
anlamdaki gelirleri ile sanal ortamdaki izleyici sayıları ve varlıkları; sporda ya"anan 
endüstrile"mede kat edilen yolun parçaları olma özellikleri ile bilgilendirici, destekleyici ve 
aynı zamanda dü"ündürücü de olabilmektedirler. Çünkü, amatör spor kulüplerinin bu 
hiyerar"ik yapı içerisinde nasıl bir yer aldıkları ve ne konumda oldukları sorularının yanıtları 
gerçekten dü"ündürücüdür. Çalı"manın temel alındı!ı Tablo 4’te bu durum açıkça 
gözlemlenmektedir. 
 
Futboldaki endüstrile"me, ülkemizde 1980’li yılların sonlarına do!ru gerek spor kulüplerinin 
mali ve idari yapılarında gerekse futbol kültüründe önemli yapısal de!i"imlerin ba"langıç 
dönemini temsil etmektedir. 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında kurulan yeni hükümetlerin 
önerdi!i ekonomik modellerin sonucunda sermaye hareketlerinde ya"anan serbestlik,  
futbola da yansımı", spor kulüpleri bir yandan "irketle"meye ve kurumsalla"maya ba"larken 
di!er yandan devletin verdi!i ekonomik destekle bütçesel anlamda giderek büyümü"lerdir.35 
Ancak, bu büyüme, öncelikli olarak “ 3 büyükler ” olarak tanımladı!ımız; Galatasaray, 
Fenerbahçe ve Be"ikta" kulüplerinin lehine olmaktadır. Genel olarak spor kulüplerinin önde 
gelen gelir kalemleri arasında yer alan reklam, lisanlı ürün satı"ı, bilet satı"ı, sponsorluk ve 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
""!Boniface, A.g.e.,s.193-195. 
"#!Sema Tu!çe Dikici. Çar!ı Bir Ba!ka Taraftarlık, Ankara: Dipnot Yayınları,2009, s.13.!
"$!Sema Tu!çe Dikici. A.g.e.,s.18 - 46.!
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yayın geliri ile kombine kart satı!larında da göstergeler yine bu kulüplerin lehine olmaktadır. 
“Futbolun Ekonomi Politi"i ” kitabında Tu"rul Ak!ar, konu ile ilgili olarak tarihsel demografi 
açısından da de"erlendirmelerde bulunmu!tur. Örne"in; Ak!ar’ın saptamaları arasında, 
Türkiye Birinci Ligi’nde rekabet analizi bakımından, bölgesel katılımlarda, bir takım 
göstergelerin mevcut oldu"udur. Buna göre; 53 yıllık Türkiye Birinci Ligi’nde, bölgelerin 
takımlarla temsili açısından; Marmara, #ç Anadolu, Karadeniz, Ege, Akdeniz, Do"u Anadolu 
ve Güney Do"u Anadolu sıralaması ortaya çıkmaktadır ve lig Marmara a"ırlıklı olarak devam 
etmektedir.36 Özellikle, Do"u ve Güney Do"u takımları temsilde oldukça geri kalmı!lardır. Bu 
sıralama, Türkiye’deki bölgesel gelir da"ılımının, aynı zamanda futbol ile olan maddi ili!kisini 
de yansıtmaktadır. Türkiye’de spor endüstrisinden bahsedildi"inde, akla gelen sıklıkla, 
kli!ele!mi! “ 3 büyükler ” tanımlaması ve onların marka de"erleri olurken; bir zamanlar 3 
büyüklerin aynı liglerde mücadele ettikleri, hatta onlara göre daha az taraftara sahip oldukları 
“di"er” takımların ise futbol arenasındaki unutulmu!lukları göze çarpmaktadır. Küreselle!en 
dünyada ve spor endüstrisinde, futbolun amatör kulüplerinin varlıkları, gelir kalemleri, taraftar 
sayıları, sponsorları, pazarlama stratejileri ve bu kulüplerin sosyal medyadaki varlıkları gibi 
konular; adı geçen endüstrile!me sürecinde oldukça arka planlarda kaldı"ı 
gözlemlenmektedir.  
 
3. D!J!TALLE"MEN!N SPOR PAZARLAMASI ve SPOR KULÜPLER!N!N MEDYA 
STRATEJ!LER!NE  ETK!LER! 
 
Argan ve Katırcı’nın da ifade etti"i gibi günümüz endüstri toplumlarında, toplumsal i! bölümü 
ve uzmanla!manın geli!im düzeyine ba"lı olarak, sportif faaliyetlerin sayıları ve çe!itleri de 
artmaktadır. Hatta spor, birçok ülkede kendi ba!ına çok büyük ve karma!ık bir endüstriyi 
olu!turmakta ve çok sayıda tüketicisi olan bir ürün olarak kabul edilmektedir. Stadyumlardaki 
ve televizyon ba!ındaki izleyici sayısının fazlalı"ı, gazete ve dergilerde spor haberlerini 
okuyan okuyucu sayısının artı!ı ve taraftarların takımlarını ve hayranı oldukları sporcuları anı 
anına takip etme arzuları ile benzer birçok nedenden dolayı, bir ba!ka ürünün tanıtımı için 
spor alanları sıkça tercih edilmeye ba!lamı!tır.37 Geleneksel medya anlayı!ı ve kitle ileti!im 
araçlarına yeni medyanın ve dolayısıyla da sosyal a"ların dahil olması, spor endüstrisinin 
büyümesini ve geli!mesini sa"layan faktörler arasında yer almaktadır.  
 
#leti!im teknolojilerinde ya!anan hızlı geli!imlerle gündeme gelen ileti!im devrimiyle birlikte; 
kablolu tv, internet, uydu yayınları, dvd, blue-ray disk ve yüksek tanımlı televizyon ( HDTV ) 
yayınları ile üç boyutlu yayın teknolojileri gündelik hayatlarımızdaki yerlerini almı!lardır.38 
Artık, cep telefonları sayesinde yalnızca haberle!me ve bilgi akı!ı sa"lanmamakta, 3G ile 
görüntülü konu!ma teknolojisine de sahip olunabilmektedir. Zaman ve mekan farklılıkları 
ortadan kaldırılarak, çe!itli spor organizasyonları canlı olarak izlenebilmektedir. Kamuoyunun 
gündemini günlerce me!gul eden bir maç, milyarlarca insan tarafından aynı anda, ancak 
çe!itli kitle ileti!im araçları aracılı"ıyla izlenebilmektedir. Bu süreçte sponsor markaların 
logolarını hedef kitleleriyle bulu!turup, onlarda farkındalık yaratma çabaları ve kurmaya 
çalı!tıkları duygusal ba"ların izlerine, iletmeye çalı!tıkları mesajlara, sıkça rastlamak 
mümkün olmaktadır. Tıpkı; $ampiyonlar Ligi, Dünya kupası ya da Premier Lig kar!ıla!maları 
ile Türkiye Süper Ligi örneklerinde oldu"u gibi. Günümüzde, dijitalle!me aracılı"ıyla spor 
kulüpleri, web sayfalarını taraftarlara görüntülü, yazılı ve sesli bilgi aktarmak ve onların 
istekleri do"rultusunda hareket etmek gibi amaçlarla kullanmaktadırlar. Özellikle dijital ça"ın 
getirdi"i etkile!imlilik ( interaktivite özelli"i ) ile yeni medyanın kullanımı, sunulan bilgi 
yapısının da hızlı geli!imine neden olmu!tur. Yeni medyanın büyümesiyle birlikte, sanal 
dünya’daki kullanıcıların sayısında da bir artı! ya!anmaktadır. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"#!Tu"rul Ak!ar. Futbolun Ekonomi Politi!i, #stanbul: Literatür Yayınları, 2010, s.432-434.!
"$!Metin Argan, Hakan Katırcı. Spor Pazarlaması. #stanbul: Nobel Yayın No: 392,2008,s.5. 
"%!Argan, Katırcı, a.g.e., s.12. 
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Tablo 2.!!!!Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin facebook ve twitter izleyici sayıları (06.02.11) 
 

Facebook  Twitter 
Real Madrid  : 26.197.720   3.421.351 
M.United  : 22.154.783          - 
Barcelona  : 21.376.981   3.248.063 
A.C. Milan  :   7.996.893      336.215 
Galatasaray  :   6.453.583      900.000 
Fenerbahçe  :    5.279.364      541.587 
Be!ikta!  :   3.066.557      120.827 
Juventus  :   3.023.616        97.351 
Bayern Munchen :   2.885.438            - 

!
Kaynak : www.fotomac.com.tr (07.02.2012) 

 
6 !ubat 2012 tarihi itibariyle, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin facebook ve twitter 
takipçilerini gösteren Tablo 2’den de anla"ılaca#ı gibi sosyal medyada zirvede yer alan 
takımlar, aynı zamanda maddi güçleri ve taraftar sayıları ile sponsor firmalar için hedef 
kitlelerine ula"maları açısından önemli bir potansiyeli olu"turmaktadırlar. Üstelik bu 
sponsorluklar yalnız takım bazlı kalmayıp, bireysel sporcu ve organizasyon sponsorlu#u 
olarak kar"ımıza çıkmaktadır. Bu durum, sponsorluk ili"kilerinde, dijital ortamdaki ileti"im 
stratejilerini de do#rudan etkilemektedir. Teknolojik pazarda meydana gelen geli"meler, 
kurumlara güç kazandırırken, spor dünyası’nda da önemli de#i"imlerin ya"anmasına neden 
olmu"tur. Sporcu ve kulüpler hedef kitleleri ile ileti"im kurmada artık sadece gazete, dergi, 
televizyon ya da radyo gibi geleneksel medyadan yararlanmayı yeterli görmemekte; yeni 
medyada; facebook sayfaları ve twitter aracılı#ıyla, takipçileriyle bulu"makta ve resmi web 
sayfalarından ileti"imlerini örgütlendirmektedirler. En genel tanımıyla, “spor tüketicilerinin 
ihtiyaç ve isteklerini kar"ılamak amacıyla mal ve hizmet de#i"im sürecindeki bütün 
faaliyetlerin düzenlenmesi” olarak ifade edilen spor pazarlaması terimi, ilk kez 1978 yılında 
Advertising Age dergisi tarafından kullanılmı"tır. Günümüzde spor pazarlaması; sporu veya 
sportif motifleri kullanarak, sporla do#rudan ilgili olmayan ba"ka tüketim ürünlerinin 
pazarlanması için olu"turulan bir platform, spor ürünlerinin veya sporla ilgili ürünlerin 
pazarlanması ve sporun bir ürün gibi pazarlanması anlamlarında da algılanmaktadır. 39 
Tüketicilerin sporla ilgili ürün, hizmet ve olaylara ayırdıkları bütçeler kadar, sporla ilgili 
sektörlerin de pazarlamaya ve spora yönelik ilgileri giderek artmaktadır. Hemen hemen tüm 
spor yarı"malarında kaybedenlerin sayısı, kazananlardan daha çoktur. Yarı"ta kaybedenlerin 
ço#unlukta oldu#u böyle bir piyasada kar ve kazançların çoklu#u ise dikkat çekmektedir. Bu 
karlar, taraftarların çoklu#u ve yine taraftarların bütçeleri ile yakından ilgili olmaktadır. Ba"ta 
futbol olmak üzere; bilet satı"ları, saha içi reklam alanlarının kullanımı, sanal reklam 
uygulamaları, devre arası etkinlikleri, SMS ile ba"arılı futbolcuların seçimleri ve daha pek çok 
uygulama ile spor pazarının büyüklü#üne dikkat çekmektedir. Görünenlerin yanında, spor 
endüstrisinden beslenen di#er yan alanların da varlı#ı sporu ve futbolu e#lence i"i’nin bir 
parçası haline getirmektedir.40 Sosyal, ekonomik ve siyasal yönden hızla geli"en günümüz 
toplumlarında artık hedef kitlelere ula"mada tek bir araç yetersiz kalmakta; bu nedenle 
kurumlar sergiledikleri bir dizi ileti"im faaliyeti arasında pazarlama ve reklamın yanında, 
halkla ili"kiler aracı olarak sponsorluk faaliyetlerine de yer vermektedirler.41 Günümüzde, 
spor sponsorlu#u, sponsorluk türleri arasında en geni" yeri alan sponsorluk türü olarak 
kar"ımıza çıkmaktadır. Ancak, dikkate de#er bir konu olarak teknolojik geli"melerin, 
sponsorluk stratejilerinin de de#i"imine neden oldu#u ve sanal ortamdaki varlı#ın artık 
vazgeçilmez oldu#udur. Bu çalı"mada ise  kurulu"undan bugüne kadar geçen 52 yıllık 
süreçte olu"an, Türkiye Birinci Profesyonel Futbol Ligi, genel puan tablosu temel alınarak; 
dijital ileti"im çerçevesinde, kulüplerin sanal ortamdaki ileti"im çabaları ile ilgili ara"tırma 
bulgularına yer verilecektir. Buna göre; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"#!$smail Kaya. Pazarlama Bi’Tanedir. $stanbul, Babıali Kültür Yayıncılı#ı, 2010,s.326-327. 
$%!Kaya, A.g.e., s.327.!
$&!Aydemir Okay. Halkla !li"kiler Aracı Olarak Sponsorluk, $stanbul, Epsilon Yay., 1998, s.13.  
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Örneklem : 1959 Yılında kurulan Türkiye Birinci Profesyonel Futbol Ligi’nde, bugüne 
kadar 67 takım yer almı!tır. Bunlardan, günümüzde süper lig dı!ında çe!itli liglerde 
mücadele eden "stanbul, Ankara ve "zmir takımları, ara!tırmanın örneklemini 
olu!turmaktadırlar. 
Yöntem : 1959 Yılından beri Türkiye Birinci Profesyonel Futbol Ligi’nde mücadele 
etmi! olan takımların olu!turdu#u genel puan tablosunda; Türkiye Süper Ligi’nde yer 
almayan ve sıralamadaki ilk on "stanbul, Ankara ve "zmir takımlarının web sayfaları ile sosyal 
medyadaki varlıkları ara!tırmaya konu edilmi!tir. 
Hipotez : Türkiye’de sporun endüstrile!mesi sürecinde; spor sektörü dı!ından olan 
küresel ve ulusal markaların, hedef kitlelerine ula!ma çabalarında bir kanal olarak 
kullandıkları spor sponsorlu#u uygulamalarında, üst ligler seviyesinde olmayan takımlara 
sundukları deste#in yetersizli#i ve bu takımların sanal ortamdaki pazarlama stratejilerindeki 
eksiklikler dikkat çekmektedir. Bu ba#lamda; çalı!manın örneklemlerinin belirlenebilmesi için 
evreni temsil eden, 52 yıllık Türkiye Birinci Profesyonel Futbol Ligi genel puan tablosu 
olu!turulmu!tur. 

Tablo 3.!!!!!!1959 – 2011 Dönemine ait Türkiye Birinci  Profesyonel Futbol Ligi Genel Puan Tablosu. 

  Takım 

Oynadı!ı Son 

Puan 
Maç 
sayısı G. B. M. 

Atılan 
Gol 

Yenilen 
Gol Av. 

3 Puanlık 

Sezon katıldı!ı sistemde 

  sezon puanı 

1   Fenerbahçe 53 2010-11 2947 1732 986 463 283 3053 1461 1592 3421 

2   Galatasaray 53 2010-11 2902 1732 973 447 312 2993 1463 1530 3366 

3   Be!ikta! 53 2010-11 2830 1730 929 486 315 2761 1395 1366 3273 

4   Trabzonspor 38 2010-11 2021 1222 628 333 261 1895 1087 808 2217 

5   Ankaragücü 48 2010-11 1749 1568 508 462 598 1821 2033 -212 1986 

6   Bursaspor 42 2010-11 1620 1366 471 399 496 1596 1624 -28 1812 

7   Gençlerbirli"i 39 2010-11 1530 1298 434 392 472 1652 1698 -46 1694 

8   Altay 41 2002-03 1372 1326 413 413 500 1415 1608 -193 1652 

9   Gaziantepspor 25 2010-11 1091 824 304 218 312 1037 1080 -43 1130 

10   Samsunspor 29 2005-06 1054 952 310 245 397 1056 1258 -202 1175 

11   Eski!ehirspor 25 2010-11 886 802 279 259 264 891 862 29 1096 

12   "stanbulspor 23 2004-05 813 756 237 229 290 855 945 -90 940 

13   Kocaelispor 20 2008-09 784 640 225 184 265 858 934 -78 859 

14   Göztepe 25 2002-03 763 780 245 249 286 827 910 -83 984 

15   Denizlispor 19 2009-10 736 654 202 174 278 806 933 -108 780 

16   Adanaspor 21 2003-04 667 670 196 206 268 738 887 -149 794 

17   Boluspor 20 1991-92 654 638 192 215 231 637 709 -72 791 

18   Antalyaspor 16 2010-11 612 546 159 143 234 639 794 -155 620 

19   Sarıyer 13 1996-97 527 436 148 135 153 553 551 2 579 

20   Kar#ıyaka 16 1995-96 508 528 152 141 235 533 752 -219 597 

21   Adana Demirspor 17 1994-95 490 550 146 157 247 514 773 -259 595 

22 Rizespor 13 2007-08 485 444 145 99 200 472 626 -154 534 

23   Malatyaspor 11 2005-06 467 384 134 102 148 507 544 -37 504 

24   Konyaspor 11 2010-11 452 398 116 104 178 470 627 -157 452 

25   Zonguldakspor 14 1987-88 424 454 135 148 171 425 484 -59 553 

26 
Ankara 

Demirspor 13 1970-71 385 418 116 153 149 447 509 -62 501 

27   Sakaryaspor 11 2006-07 370 380 114 89 177 452 586 -134 431 
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28   Vefa 14 1973-74 363 422 110 143 169 364 514 -150 473 

29   Kayserispor 6 2010-11 292 204 78 58 68 288 244 44 292 

30 
  Kayseri 

Erciyesspor 11 2006-07 343 356 85 110 161 346 532 -186 365 

31 
  (PTT) Türk 
Telekomspor 12 1972-73 328 384 97 134 153 352 467 -115 425 

32   Diyarbakırspor 11 2009-10 320 362 91 84 187 323 554 -231 357 

33   Mersin !.Y. 11 1982-83 306 336 102 104 130 295 339 -44 410 

34   !zmirspor 10 1968-69 296 326 93 110 123 312 385 -73 389 

35   Sivasspor 6 2010-11 299 204 82 53 69 271 261 10 299 

36   Feriköy 9 1967-68 272 302 92 88 122 266 320 -54 364 

37   Altınordu 10 1969-70 269 332 84 101 147 314 447 -133 353 

38   "ekerspor 10 1997-98 255 320 73 100 147 309 481 -172 319 

39   Orduspor 9 1985-86 251 284 86 79 119 240 335 -95 337 

40   Kasımpa#a 8 2010-11 250 292 68 91 133 257 436 -179 295 

41   Beykozspor  8 1965-66 238 264 72 94 98 262 314 -52 310 

42   Keçiörengücü 8 1967-68 210 252 67 76 109 243 334 -91 277 

43   Ankaraspor 6 2009-10 219 204 53 57 94 210 319 -109 219 

44   Manisaspor 5 2010-11 191 170 50 41 79 211 254 -43 191 

45   Karagümrük 6 1983-84 157 182 53 51 78 207 236 -29 210 

46   !stanbul B"B 4 2010-11 178 136 50 28 58 168 182 -14 178 

47 Vanspor 5 1999-00 153 170 38 39 93 165 298 -133 153 

48   Giresunspor 6 1976-77 151 180 47 57 76 156 209 -53 198 

49   Zeytinburnuspor 5 1996-97 145 162 36 37 89 159 290 -131 145 

50 
  Kardemir. 

Karabükspor 4 2010-11 139 132 37 28 67 141 229 -88 139 

51 
  Çanakkale 

Dardanelspor 3 1998-99 109 102 28 25 49 107 154 -47 109 

52   Bakırköyspor 3 1992-93 105 90 28 21 41 131 135 -4 105 

53   Aydınspor 3 1992-93 105 90 26 27 37 105 140 -35 105 

54   Erzurumspor 3 2000-01 98 102 25 23 54 116 205 -89 98 

55   Yozgatspor 2 2001-02 76 68 19 19 30 101 113 -12 76 

56   Hacettepe  2 2008-09 62 68 15 17 36 54 99 -45 62 

57   A. Sebatspor 2 2004-05 61 68 14 19 35 85 131 -46 61 

58   Elazı$spor 2 2003-04 59 68 15 14 39 77 138 -61 59 

59   Beyo$luspor 2 1963-64 50 64 15 20 29 59 90 -31 65 

60   Ye#ildirek 2 1962-63 42 58 13 16 29 51 94 -43 55 

61 
  Adalet 

(Alibeyköyspor) 2 1959-60 35 52 10 15 27 38 69 -31 45 

62   Petrolofisi SK 1 1994-95 29 34 8 5 21 38 73 -35 29 

63   Bucaspor 1 2010-11 26 34 6 8 20 37 65 -28 26 

64   Balıkesirspor 1 1975-76 25 30 9 7 14 18 39 -21 34 

65   Siirtspor 1 2000-01 24 34 6 6 22 47 81 -34 24 

66   K.Mara#spor 1 1988-89 23 36 4 11 21 22 71 -49 23 

67   Kırıkkalespor 1 1978-79 18 30 5 8 17 21 64 -43 23 

Kaynak : www.tff.org.tr 
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Tablo 3’ten yola çıkılarak olu!turulan Tablo 4’te ise Türkiye Birinci Profesyonel Futbol 
Ligi’nde mücadele etmi!, ancak bugün Türkiye Süper Ligi’nde yer almayan ve ara!tırmanın 
yöntemi çerçevesinde belirlenen ilk on "stanbul, Ankara ve "zmir takımlarının web sayfaları ile 
sosyal medya uygulamalarının analizlerine yer verilmi!tir. 
 

Tablo 4. Ara!tırmaya konu olan örneklemlerin, sosyal medya uygulamalarının analizi. 

 
4. SONUÇ 
 
Günümüzde, sporun ve özellikle de futbolun küreselle!ti#i ve bu küreselle!me sürecinin de 
beraberinde endüstriyelle!meyi getirdi#i gerçekli#i ile kar!ı kar!ıya bulunmaktayız. 1970’li 
yılların sonlarına kadar olan dönemlerden farklı olarak; sporun bir ürün olarak pazarlandı#ı, 
taraftarların gruplara ayrıldı#ı, mü!teri olarak görülmeye ba!landı#ı, kendilerini 
özde!le!tirdikleri takımlarının; renklerine, formalarına, armalarına, oyuncularına ve hatta 
teknik heyetinden yöneticilerine kadar bir kulübün tamamına duydukları sevgi, saygı ve 
ba#lılıklarının; pazarlama açısından tam da ihtiyaçların çıkı! noktası olarak kullanıldı#ı; 
içinde sponsorların, reklam verenlerin, spor malzemesi üreten firmaların, yayıncı kurulu!ların 
bulundu#u, sporcu, yönetici, organizatör, menajer, gazeteci, yorumcu, i! adamları ile 
teknolojinin getirdi#i yeniliklerin ve hatta bahis kulüpler aracılı#ıyla bahis oyunlarının 
oynandı#ı, medyanın her anlamda etkin rol oynadı#ı, politikadan uzak olmayan, kazanmanın 
ve kar etmenin olmazsa olmaz oldu#u bir dünyadan bahsetmekteyiz.  
 

!  ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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Resmi web 
sayfası (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 
Facebook  (+) (+) (-) (-) (+) (+) (-) (-) (-) (-) 
Twitter (+) (+) (+) (-) (+) (+) (-) (-) (-) (-) 
Vimeo (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
Mobile 
!phone  (-) (-) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
Lisanslı ürün 
satı"ı (+) (-) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
Sponsorlar (+) (+) (+) (+) (+) (-) (+) (+) (+) (+) 
   A) Yerli (+) (-) (+) (+) (+) (-) (+) (+) (-) (-) 
* Ulusal (+) (-) (+) (+) (+) (-) (-) (+) (-) (-) 
* Yerel (+) (-) (+) (+) (+) (-) (+) (-) (-) (-) 

* Vakıf / 
Dernek (+) (+) (+) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
   B) Yabancı          
(Küresel ) (-) (-) (-) (-) (+) (-) (-) (-) (+) (-) 
Online bilet 
satı"ı (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

Kombine 
kart satı"ı (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
Banner  Uyg. (-) (+) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (-) (-) 
Blog / Forum (-) (-) (-) (-) (-) (+) (+) (-) (-) (-) 
Bahis sitesi (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
Advergamin
g (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
Sanal müze (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
Radyo yayını (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 

TV yayını (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 
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Çalı!ma için gerçekle!tirilen analizin sonucunda olu!turulan Tablo 4’te, içinde özellikle gelir 
kalemleriyle !ekillenmeye ba!layan futbolun hiyerar!ik yapısının, küreselle!menin de 
etkisiyle Türkiye’deki izlerini de görmek mümkün olmaktadır. Örne"in; 53 yıllık lig tarihinde 67 
farklı takımın mücadele etmi! olmasına ra"men, yalnızca 5 takımın !ampiyonluk ya!amı! 
olması ya da Türkiye Süper Ligi ve Birinci Ligi dı!ında kalan takımların içinde bulundukları 
mali güçlükler ile günümüzde taraftar ve medya ile ileti!im kurmada vazgeçilmez hale gelen 
dijitalle!me aracılı"ıyla yürütülen ileti!im çalı!malarında, amatör kulüplerin yürüttükleri web 
sayfası ve sosyal medya uygulamalarında oldukça yetersiz kaldıkları; kulüplerin, resmi web 
sitelerinin hem kullanım kolaylı"ı, hem de içerik anlamda ki eksikliklerinin yanı sıra önemli bir 
gelir kayna"ı olabilecek olan banner uygulamalarından da yeteri kadar yararlanamadıkları 
gözlemlenmi!tir. 
 
TV – radyo yayınları, sanal müze, advergaming uygulamaları, kombine kart satı!ı, online 
bilet satı!ı, bahis oyunları gibi uygulamalar ise örneklemlerin hiç birinde bulunmamaktadır. 
Özellikle, #zmir kulüplerinin resmi siteleri aracılı"ıyla facebook ve twitter uygulamaları 
bulunurken, yine Mobile IPhone uygulaması yalnızca bir #zmir takımının sitesinde 
bulunmaktadır. #nternet üzerinden lisanslı ürün satı!ında da olması gerekenden geri kalındı"ı 
ve yerel sponsorların a"ırlıkta bulundu"u sonucuna varılmaktadır. Özetle; endüstriyelle!en 
futbol yapısının, henüz Türkiye’deki amatör liglerde mücadelelerini sürdüren takımlara, 
teknolojik ve mali anlamdaki etkilerinin yansımadı"ı görülmektedir. 
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ABSTRACT 
Today’s environment, where knowledge is considered to be the most essential capital, is regarded as 
information society. Having become a significant value for the economies which  go through the period 
of  structuring, information is the source of  the level of  development. Especially the diversity of the 
environments brings out information and information mines. And amid this abundance one doesn’t 
really know what and/or how to use and faces and intensive information bombardment. Today’s rapid 
change of technology entails the change of communication process along with it. Through 
digitilization, new media become the invididuals’ new social areas of  activity. However, the digital 
transformation gives rise to several problems. Especially the ethical problems become an issue as far 
as the communication between the individuals in concerned. The examples used in this study are 
contextually analyzed. The results of this analysis are evaluated in relation to the concept of ethics.  
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1. G!R!" 
 
Bireylerin ileti!im sürecinde her gün, her saat, her dakika, her saniye kullandıkları yer alan 
ileti; insanların ya!ayı! biçimini ve !ekillerini belirleme gücüne sahip olmaktadır. Özellikle 
teknolojik yeniliklerle birlikte ileti!im ortamlarında iletinin aktarımı hız kazanmı!tır. Yeni 
ileti!im ortamının temelinde bilgisayar teknolojisi yer almaktadır. Sayısal bir teknikle ifade 
edilen bilgisayar ikili kodlamayla i!lem görmektedir. 0 ve 1 sayıları, durumun açık ve kapalı 
olmasını belirtmektedir. Bireyler tarafından tam olarak bilinmeyen bu kodlama analogda olan 
bir ürünün dijital olarak temsili durumundadır. Dijitalle!meyle birlikte haberler ya da iletiler, 
arayüzler aracılı"ıyla kolaylıkla kurgulanabilmektedir. Gündemi olu!turan ve dikkat çeken 
haberler yeni ileti!im ortamlarındaki kullanıcılar tarafından payla!ılmaktadır. Bu payla!ımda 
kullanıcılar haberlerin içeri"iyle dijital ortamlarda oynayabilmekte ve yeniden 
kurgulayabilmektedir. Bu ba"lamda; çalı!mada örneklem olarak seçilen bobiler.örg sosyal 
payla!ım portalı, yeni ileti!im ortamlarında etiksel açıdan incelenmektedir. Bu portalda 
gündemle ba"lantılı konularla ilgili seçilmi! ve payla!ılan görsel tasarımlar içerikleri 
ba"lamında çalı!ma gerçekle!mektedir. Bu incelemede; tasarımları kurgulayanların bakı! 
açıları, haber dilinde kullandıkları anlatım biçimleri, etkileme, yönlendirme, ele!tirel yakla!ımı 
ve takipçileri ikna etme kabiliyeti de"erlendirilerek ara!tırma yapılmaktadır.   
 
2. MEDYA ET!#! 
 
Mesaj, bireylerin ileti!im kurmalarındaki en önemli olgudur. Bu mesajlar do"rultusunda 
olu!an enformasyon, bireyler tarafından yorumlanarak toplum içinde de"er bulmaktadır. 
McLuhan’a göre enformasyon; alınıp satılan bir ürün üretmekte kullanılan bir araç de"il 
bunun yerine enformasyonun kendisi alınıp satılan bir meta haline gelmi#tir. Bu tanımlar 
ı!ı"ında; ileti!im ortamlarıyla bireylere aktarılan mesajların içeri"i önem kazanmaktadır. 
Ancak mesajların içeri"i dikkatle bakıldı"ında etik sorunlar dikkat çekmektedir. Özellikle 
ulusal gazeteler incelendi"inde bir olay hakkında birbirinden farklı yorum ve bilgiye 
ula!ılabilmektedir. Günümüzde özellikle bireylerin ya da kurumların ideolojik duru!ları ve 
bakı! açılarıyla iletiler üretilmekte ve bu üretim de beraberinde ahlaki sorunları beraberinde 
getirmektedir. 
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Töre bilimi anlamını ta!ıyan etik kavramı yerine genellikle ahlak kelimesi kullanılmaktadır. 
Etik; “ahlak” ya da “ahlakla” ilgili anlamını ta!ımaktadır. Ancak ahlak; yöresel, etik ise 
evrensel bir bakı! açısına sahiptir. Ahlaki olmayan anlamını ta!ıyan etik; “ahlaki açıdan kabul 
edilebilir bireysel, kurumsal ve toplumsal de!erlerin tanımlanması ve bu de!erlerin insan 
davranı"ını de!erlendirmenin temel kıstası olarak kullanılması” olarak da tanımlanmaktadır. 
(Demir, 2006, s.25) Bu tanımlar ı!ı"ında etik; evrensel olarak kabul görülen ilke, de"er ve 
ahlaki olgulara ba"lı davranı!lardır.  
 
Günümüzde birbirinden ba"ımsız alanlarda etik dı!ı uygulamalara sıklıkla rastlanmaktadır. 
Özellikle kitlelere ula!an ve kitlelerin kullanımına sunulan yeni ileti!im ortamlarında etik dı!ı 
iletiler göze çarpmaktadır. Yeni ileti!im ortamlarında üretilen ve yayınlanan veri 
bombardımanı içinde güvenilirlik konusunda sorunlar göze çarpmaktadır. 
Özellikle verilerin payla!ımında günümüzde toplumsal sorumluluklar ve düzensizlik 
noktasında sorunlar bulunmaktadır. Kitle ileti!im araçlarının temel i!levlerini yerine getirmesi 
ba"lamında McQuail; toplumsal sorumluluk kuramının ana ilkelerini !u !ekilde 
sıralamaktadır; (1) medya toplumuna kar!ı sorumlulu"u ve bu sorumlulu"un uygulanması, 
(2) görevlerin (profesyonel ö"reticilik, gerçeklik, do"ruluk, nesnellik ve denge standartları) 
yerine getirili!i, (3) medya kanunlar ve yerle!mi! kurumlar çerçevesinde kendi içinde 
düzenleyici olmalı, (4) medya suça, te!vik edici ya da azınlık gruplarını tahrik edici olgulardan 
kaçınmalı, (5) medya ço"ulcu olmalı ve toplumların farklılıklarını de"i!ik görü!lere yer 
vererek aktarmalı (6) halkın iyili"ini temin için müdahaleye izin verebilmeli ve (7) medya 
profesyonelleri i!verene ve pazara oldu"u kadar topluma kar!ı da sorumludurlar. (Demir, 
2006, s.37) 
 
Çaplı ise; medyanın güvensizli"iyle ilgili be! temel ele!tiri noktasını belirtmektedir. Bunlar; 
medyanın güvensizli"i ve medya çalı!anlarının bakı! açıları; mesleki yetersizlikler; de"er 
yargılarındaki görü! ayrılıkları; medyanın toplumsal i!levleri konusundaki görü! ayrılıkları ve 
medyanın yapısalcılı"ıdır. (Çaplı, 2002, s.9) Ancak günümüzde bu ele!tirilerin yerine maddi 
amaçlı bir yapı daha da göze çarpmaktadır. Temel amacı kar etmek olan medya 
endüstrisinde etik uygulamalar ikincil bir durumdadır. Çaplı ara!tırmasında medya, içerik ve 
izleyici üçgeninden yola çıkarak medya eti"inin anla!ılabilmesi için; medyanın tarihsel 
geli!imi, medya endüstrisi, medya içerikleri, standartla!ma ve medyanın etkisi ve zararları 
konusundaki tartı!maları açıklayarak gerçekle!tirmektedir. (Çaplı, 2002, s.18)     
 
Günümüzde ileti!im ortamlarında güvensizlik ve ya!anan sorunların artmasıyla birlikte 
medya eti"i kavramı önem kazanmı!tır. Ward; medyanın dürüstlük ve objektiflik felsefelerini 
kullanarak kitleye ula!ması gerekti"ini ifade etmektedir. (Wilkins, 2009, s.81) 
Clifford Christians haber üretiminde özellikle dürüstlük, haysiyet ve !iddetten kaçınma olması 
gerekti"ini vurgulamaktadır. (Wilkins, 2009, s.250) Lou Hodges ise basının ilk ba!ta özel 
hayatın gizlili"ine saygı duyması gerekti"ini vurgulamaktadır. (Wilkins, 2009, s.277) Haber 
Foto!rafçılı!ında Etik adlı çalı!masında Julianne Newton; gazeteyi günlük olayların kayıt 
altında toplandı"ı ortamlar olarak tanımlamaktadır. Bu haberlerin do"rulu"unu 
kuvvetlendirmek ve durumu tam olarak verebilmek için foto"raflar kullanılmaktadır. (Wilkins, 
2009, s.87) Bu noktada haberlerin en önemli araçları olarak yazılı malzeme ve resimli 
belgeler gündelik ya!amımızın de"i!mez unsurları olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak 
buradaki en dikkat çekici unsur, aynı haberlerin birbirinden farklı biçimlerde ve içeriklerle 
kar!ımıza çıkmaksıdır. Kitlelere sunulan haber iletileri bakı! açılarına göre derlenmektedir. 
Bu derlemeler beraberinde medyada etik sorunları da do"urmaktadır.  
 
3. YEN! !LET!"!M ORTAMINDA ET!K: BOB!LER.ÖRG ÖRNE#! 
 
Bili!im odaklı bir ça"da ya!amaktayız. Ancak bili!im kelimesinin anlamını tam olarak 
bilmemekteyiz. Bili!im genellikle teknoloji olarak tanımlanmaktadır ve bu de"erlendirme tam 
olarak do"ru de"ildir. Türk Dil Kurumu’nda bili!im kelimesi “insano!lunun teknik, ekonomik 
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ve toplumsal alanlardaki ileti!iminde kullandı"ı ve bilimin dayana"ı olan bilginin özellikle 
elektronik makineler aracılı"ıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde i!lenmesi bilimi” olarak 
tanımlanmaktadır. Orkan ise bili!im teorisini; bilginin elde edilmesi, depolanması ve 
aktarılması ile tüm problemler, bilgisayar sistemlerinde temel konuları olu!turmanın yanı sıra, 
günümüzde tüm örgütsel toplumlarda oldu"u gibi, i!letme örgütlerinde de kar!ıla!ılan en 
karma!ık ve zor problemlere ili!kin çözümleri arayan ve geli!tiren bilim dalı” olarak 
açıklamaktadır. (Orkan, 1992, s.14) Bili!im Ça"ında Etik adlı çalı!masında Tıngöy ise; 
ileti!im biliminde yer alan veri alı!veri!inin bili!imle birlikte hesaplanabilir durumunu 
açıklamaktadır. (Tıngöy, 2009, s.30) Bu çalı!maların ortak noktasında veri olgusu 
bulunmaktadır. Bu açıklamaların ortak kesi!iminde verinin; ekonomik kodlama yollarıyla 
ileti!im kanalından geçerek veritabanlarında saklanabilmesidir. Bu çalı!mada özellikle bili!im 
toplumu ba"lamında dijitalle!meyle birlikte bireylerin bakı! açılarıyla yeni ileti!im ortamlarını 
kullanarak üretmi! oldukları ve kitlelere payla!tıkları iletilerin içerikleri çalı!manın inceleme 
konusudur. 
 
3.1. Metodoloji 
 
Bili!im ça"ıyla birlikte teknolojik yenilikler medyanın kendini güncellemesini zorunlu 
kılmaktadır. Dijitalle!me özelli"ini ta!ıyan yeni ileti!im ortamı olarak adlandırdı"ımız bu 
alanlar etkile!imli bir biçimde kullanılarak tüketilmektedir. Günlük olarak kullandı"ımız ileti!im 
alanlarının yapısı hızlı biçimde gelenekselden elektroni"e do"ru dönü!mektedir. Bu dönü!üm 
özellikle gazetelerin internet ortamına aktarılmasıyla daha da yaygın hale gelmektedir. 
Gündemi olu!turan haberler yeni ileti!im ortamlarıyla birlikte ki!ilerin bakı! açılarına ve 
görü!lerine göre yeniden kurgulanmaktadır. Özellikle bireyler arasında ya!anan ileti!im 
sürecinde etik sorunlar dikkat çekmektedir. Bu ba"lamda çalı!mada; “bobiler.örg” sosyal 
payla!ım portalı örneklem olarak seçilmekte ve bu portalda payla!ılan kurgulanmı! görsel 
ara!tırmanın evrenini olu!turmaktadır. Bu çalı!ma;  tasarımları kurgulayanların bakı! açıları, 
haber dilinde kullandıkları anlatım biçimleri, etkileme, yönlendirme, ele!tirel yakla!ımı ve 
takipçileri ikna etme kabiliyetleri de"erlendirilerek içerik analizi yöntemiyle gerçekle!mekte ve 
toplanan veriler ı!ı"ında, hem nitel hem de nicel de"erlendirmelerle irdelenmektedir.      
  
3.2. Ara!tırmanın Bulguları 
 
#çerik analizi; sözel, yazılı ve di"er materyallerin içerdi"i mesajı, anlam ve/veya dilbilgisi 
açısından  nesnel ve sistematik olarak sınıflandırma, sayılara dönü!türme ve çıkarımda 
bulunma yoluyla sosyal gerçe"i ara!tıran bilimsel bir yakla!ımdır. (Tav!angil ve Aslan, 2001, 
s.22) Bir ba!ka deyi!le, bu yöntem ileti!im sürecindeki yer alan iletilerin içeriklerini 
açımlamaya çalı!maktadır. Bu ba"lamda; içerik analizi yöntemi kullanılarak 2011 yılında 
gündemi olu!turan seçilen haberler çalı!manın örneklemini olu!turmaktadır. 12 ay boyunca 
ön plana çıkan haberler, Bobiler.örg portalında kurgulanarak yeniden üretilmekte ve bu 
!ekilde payla!ılmaktadır. Payla!ılan bu haber iletileri, hem Hürriyet gazetesi hem de 
bobiler.örg portalında aktarıldı"ı gibi içerik analizi yöntemiyle incelenmektedir.  
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Resim 1. “Basılmamı! kitaba imha” ba!lıklı haberi  

(Hürriyet gazetesi, 25 Mart 2011) 
 
Günümüzde bili!im toplumunun dinamikleri, bireyleri ileti bonbardımanına tutmaktadır. 
Özellikle dijital temelli yeni ileti!im ortamlarının sınırsız veri aktarımı ve hızı, bireylerin 
gündemi aralıksız takip etmelerine olanak sa"lamaktadır. Çalı!mada seçilmi! 12 haber 
kayna"ı bulunmakatadır. Bu haber kaynaklarından sadece Mart ayında gündemi olu!turan 
Ergenekon Davası, Hürriyet gazetesi ve bobiler.örg portalında payla!ıldı"ı görselleriyle 
birlikte aktarılmaktadır. Di"er haberler Tablo 1’de içerik analiziyle sunulmaktadır. 
“Basılmamı! kitaba imha” ba!lıklı haber, Ergenekon’dan dolayı tutuklanan gazeteci Ahmet 
#ık’ın yazdı"ı kitapla ilgilidir. Bu kitabın basılmaması için yapılan uygulamalar haberin 
içeri"ini olu!turmaktadır.(Resim 1) Bobiler.örg portalında bu haber içeri"iyle ilgili “imamın 
ordusu” ba!lıklı payla!ım facebook arayüzü kullanılarak gerçekle!mektedir. CHP Genel 
Ba!kanı Kemal Kılıçdaro"lu, MHP Genel Ba!kanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti 
Ba!bakanı Recep Tayyip Erdo"an ve CHP Milletvekili Deniz Baykal facebook kullanıcısı ve 
ortak arkada! olarak gösterilmektedir. Facebook kullanıcılarının payla!tı"ı dosya(pdf) siyasi 
görü!lere göre indirilmekte, be"enilmekte ya da yorumlanmaktadır. (Resim 2)    
 

 
Resim 2. “"mamın ordusu” konulu görsel  

(Bobiler.örg, 25 Mart 2011) 
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Tablo 1. Hürriyet ve Bobiler.örg Haber !letilerinin Kar"ıla"tırmalı Tablosu 
 

 HÜRR!YET BOB!LER.ÖRG 

2011 
(AY) HABER BA"LI#I HABER 

TÜRÜ 
TASARIM 
BA"LI#I 

ANLATIM 
B!Ç!M! !ÇER!K BA"LI#I 

ENGELLEY!C! / 
DESTEKLEY!C! 
(ET!K DURUMU) 

OCAK Kar"ılı#ı bu olmamalıydı Siyasi Arena Görsel ve yazı Yanlı" anlamayın 
Ba"bakanım, stat 

yuhalatıyor 

Engelleyici 

"UBAT Hıncal Uluç’un Defne Joy 
yazısı sanal dünyada 

kıyamet koparttı 

Magazin Hıncal Uluç Görsel ve yazı Testisi elinde Engelleyici 

MART Basılmamı" kitaba imha Siyasi !mamın ordusu Görsel ve yazı Download dokunan 
yanar.pdf 

Engelleyici 

N!SAN Kitapçı#ın "ifresi Siyasi ÖSYM Görsel ve yazı ÖSYM’ye güveniyor 
musunuz? 

Destekleyici 

MAYIS 
 

BBG evi gibi izlediler Dünya Bin Ladin’in ölümü Görsel ve yazı Barrack Obama: “Nihayet!” Engelleyici 

HAZ!RAN Yine Erdo#an Siyasi Salgın haritası Görsel ve yazı Salgın büyük bir hızla 
yayılıyor 

Engelleyici 

TEMMUZ Liste ba"ı Spor Cezaevi Görsel ve yazı Fenerbahçe cezaevi nakil 
aracı 

Engelleyici 

A#USTOS Fenerbahçe’ye Avrupa 
"oku 

Spor $ampiyonlar ligi Görsel ve yazı 404 not found Destekleyici 

EYLÜL Hakimlerden "oke eden 
tecavüz önerisi 

Gündem Tecavüzcüyle 
evlenme 

Görsel Hayvanla evlenme Engelleyici 

EK!M 
 

Bu dünyadan Jobs geçti Dünya Steve Jobs Görsel Dokunmatik kültür Destekleyici 

KASIM 
 

Kötü ba"ladık iyi gitmiyor Siyasi Kamer Genç Görsel Kürsüden uzakla"tırma Destekleyici 

ARALIK 
 

Meslis’te bardaklı "iddet Siyasi Hasip Kaplan Görsel TBMM’nde "iddet Engelleyici 

 
Ara"tırmada incelenen 12 birbirinden farklı haber kayna#ı dijital ortamda özellikle görsel 
materyaller kullanılarak kurgulanmaktadır. Bu görsellerin büyük bir ço#unlu#u yazılı ifadelerle 
desteklenerek iletiler payla"ılmaktadır. Politika, spor, magazin, dünya gibi haber türleri 
bobiler.örg portalının tasarımcıları tarafından ideolojik görü" ve bakı"ları do#rultusunda 
güncellenerek kitlelere aktarılmaktadır. Üretilen tasarımların etik olma ve olmama durumları 
engelleyici ve destekleyici olarak ifade edilerek ara"tırma gerçekle"mektedir. Haberlerin 
içeri#ine ters dü"en yorumlar ya da görseller eklenmesi etik dı"ı ya da engelleyici olarak 
ifade edilmektedir. Çalı"ma sonunda 12 haber kayna#ının 8’inde etik dı"ı yorumlar ve 
görseller bulunmaktadır. Haziran 2011 seçimleri sonrasında Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 
ba"arısı, ülkede ya"anan bir salgın gibi ifade edilmekte ve Türkiye haritasının illere göre 
seçim sonuçlarının da#ılımı, salgın sonuçları "eklinde sunulmaktadır. Burada özellikle 
ele"tirel bir tutum sergilenerek etik dı"ı bir durum ya da dü"ünce aktarılmaktadır. Bir di#er 
etik dı"ı payla"ım 2011 Eylül haberinde yer almaktadır. Hakimlerin tecavüz edilen 
tecevüzcüsüyle evlensin haberi yine etik dı"ı bir görselle payla"ılmaktadır. Tecavüz gören 
ki"i hayvan olarak gösterilmekte ve Hakimlerin önerisi a#ır bir "ekilde ele"tirilmektedir.  
 
Ara"tırma sonucunda; tasarımları kurgulayanların bakı" açıları, haber dilinde kullandıkları 
anlatım biçimleri, yönlendirme ve ele"tirel yakla"ımları etik dı"ı olarak belirlenmektedir. 
Bobiler.örg portalında kullanılan haberlerin büyük bir ço#unlu#u ara"tırmada engelleyici 
olarak ifade edilen etik dı"ıdır. Tasarımlarda en çok dikkat çeken durum ise siyasi haberlere 
eklenen görü" farklılıklarıdır. Bu farklılık etik dı"ı yorumlarla ifade edilmektedir. !ncelenen 
bulgular sonucunda yeni ileti"im ortamlarında etik dı"ı payla"ımlara rastlanmakta ve bu tür 
payla"ımlar giderek artmaktadır. Yeni ileti"im ortamı olarak incelenen Bobiler.örg portalında 
özgür dü"ünceyle üretildi#i ifade edilen payla"ımlar etik dı"ı tasarım ve kullanımlarla 
gerçekle"erek payla"ılmaktadır.       
 
4. SONUÇ 
 
Teknolojiyle birlikte sosyal ya"amın bir parçası olmayı ba"aran yeni medya, her geçen gün 
daha da hızlı bir biçimde kitleler tarafından kullanılmaktadır. Bu bollu#un içinde insano#lu 
neyi nasıl kullanaca#ını tam olarak bilmedi#i için bo#ulmakta ve bilgi bombardımanıyla kar"ı 
kar"ıya kalmaktadır. Günümüzde ya"anan hızlı teknolojik de#i"im beraberinde ileti"im 
sürecinin de de#i"imini zorunlu kılmaktadır. Dijitalle"meyle birlikte yeni ileti"im ortamları, 
bireylerin yeni sosyal etkinlik alanları olmaktadır. Ancak ya"anan dijital dönü"üm beraberinde 
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birbirinden farklı sorunları do!urmaktadır. Gündemi olu"turan haberler birbirinden farklı 
ortamlarda dijital sistemler kullanılarak yeniden tasarlanmakta ve yeni tasarımlarıyla üretilen 
iletiler payla"ılmaktadır. Bu payla"ım beraberinde farklı sorunlar do!urmaktadır. Özellikle 
bireylerin dü"ünceleri ve bakı" açıları haberlerin içeri!ine etki ederek tasarımlar 
olu"turulmaktadır. Bu dü"ünce ve bakı" açıları ba"ta tanımladı!ımız etik kavramıyla 
örtü"memektedir. Evrensel olarak kabul görülen ilke, de!er ve ahlaki olgulara ba!lı 
davranı"lar olarak tanımladı!ımız etik kavramı; yeni ileti"im ortamlarında gözardı edilerek 
haberler, iletiler ya da payla"ımlar gerçekle"mektedir. Çaplı’nın medyada etik konusu üzerine 
belirtti!i; medyanın güvensizli!i ve medya çalı"anlarının bakı" açıları; mesleki yetersizlikler; 
de!er yargılarındaki görü" ayrılıkları; medyanın toplumsal i"levleri konusundaki görü" 
ayrılıkları ve medyanın yapısalcılı!ı konuları günümüz yeni ileti"im ortamlarının da en önemli 
sorunu durumundadır. Geleneksel ileti"im ortamında tam olarak çözüm bulamadı!ımız etik 
de!erler, dijitalle"meyle birlikte yeni ileti"im ortamlarının da ileti payla"ımında ba"lıca 
problemi olmaktadır. Dijitalle"meyle birlikte yeni ileti"im ortamlarında kullanılan arayüzler 
aracılı!ıyla kurgulanan iletilerin payla"ımı her geçen gün daha da artarak devam edecektir. 
Belkide haber üretiminde ve payla"ımda; Harold Laswell’in ileti"im sürecinde belirtti!i be" 
soruyu yeniden kendimize sorarak gerçekle"tirmeliyiz.    
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ABSTRACT 
Cinema industry is changing from celluloid-based film (35mm film) production, distribution and release 
net to the digital production, distribution and release net. Today digital process about production phase 
has been completed, providing the standardization is waited. So In digital cinema distribution and 
release phase which seem a real problem involves suspense out of a few practice. It is underlined that 
right away cinema industry need to invest in digital cinema which reduces the costs to compete with 
innovations such as HD TV broadcasting, developing DVD market. Also, new digital technology 
enables film distribution, download and viewing via internet so this appeals to the audience and 
causes lose of audience in the movie theatres. It is asserted that with digital cinema distribution and 
release, costs will be lower and its positive results in the ticket prices (lower ticket price) will appeal the 
audience to the movie theatres again. At this point in spite of the finance ,suspense of technological 
standardization and inadequacy of craft, main concern is how to transform movie theatres to the digital 
cinema. This notice focuses on observed release aspect of digital process in Turkey cinema both in 
production and release field. Within this scope the question of has Turkey got a ‘policy of digital 
cinema’ will be answered. 
 
Keywords: Digital cinema,  Digitisation of cinemas,  Policy of digital cinema 
 
1.G!R!" 
 
Teknoloji ile mutlak ili!ki içinde olan sinema, tarihsel geli!im süreci içerisinde yeni teknolojik 
geli!melerle kendisini sürekli yenilemi! ve geli!tirmi!tir. Dijital sinema bu sürecin do"al bir 
sonucu olarak ortaya çıkmı!tır. Dijital sinema kavram olarak yapım, da"ıtım ve gösterim 
prati"inin tamamen dijital olarak gerçekle!tirilmesi sürecini içermektedir. Ancak genellikle 
dijital sinema derken, sinema salonunda dijital projeksiyonla gösterim anla!ılmaktadır. Bugün 
a"ırlıklı olarak tartı!ılan ve bir standarta oturtulmaya çalı!ılan da dijital sinemanın da"ıtım ve 
gösterim aya"ının nasıl olaca"ıdır. Endüstrinin güçlü aktörleri olarak yapımcılar, da"ıtımcılar, 
i!letmeciler ve donanım üreticileri farklı birlikler içinde bu alanda rekabet etmektedirler. Bu 
çalı!ma, Türkiye sinemasında hem üretimde hem de gösterim alanında gözlemlenen 
dijitalle!menin gösterim aya"ına odaklanmakta ve bu zorunlu dönü!üm sürecinde Türkiye’nin 
bir “dijital sinema politikası” var mı sorusuna da yanıt aramaktadır.  
 
2. D!J!TAL S!NEMA  
 
90’lı yılların sonunda ilk dijital uygulamalara ba!lanılmı! ve 2005 yılından sonra özellikle 3B 
(üç boyutlu film/3D/stereoskopik film) filmlerin ilgi görmesi sonucu dijital sinema beklenilenin 
ötesinde bir hızda ilerleme kaydetmi!tir. Dijital sinemanın dünyada çapında tahmin edilenin 
üstünde bir hızla ilerlemesinde, 3B filmlerin seyirciden görmü! oldu"u ilginin payı büyüktür. 
Polar Express (Zemeckis,2003) ve özellikle Avatar (Cameron,2009) filmlerinin gi!e ba!arıları, 
dijital sinemanın ve 3B filmlerin önünü açmı!tır. 3B filmlerin endüstri tarafından tercih edilme 
nedenleri olarak seyirci tarafından ilgi görmeleri,  di"er filmlerden farklı olarak sinema 
salonundan kopyalanamamaları, Real D ve Dolby 3D gibi geli!kin teknolojilerle Imax 3D 
sistemlerinden daha ekonomik olmaları ve böylece daha fazla sayıda filmin sinema 
salonunun gösterime girebilmesidir. 
 
Dijital sinema bir dizi yeni ve farklı prati"i gerektirmektedir. Geleneksel yapım pratiklerinden 
hareketle dijital sinemanın i! akı!ı !öyle özetlenebilir (Erkılıç:2006): Yapım prati"i dijital 
yöntemle ya dijital kamerayla objektif önü gerçekli"in kaydıyla ya da Computer Generated 
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Images (CGI) yöntemiyle bilgisayarda görüntü üretimiyle gerçekle!tirilecektir. “Dijitalin 
olanaklarıyla yeniden üretilebildi"i ça"da” sinemanın yapım sonrası i! akı!ı, DI (Digital 
Intermediate) sürecini içermektedir. Bunu da"ıtım için sıkı!tırma, güvenlik amacıyla kodlama 
ve depolama sürecini içeren DCDM (Digital Cinema Distribution Master/Dijital Sinema 
Da"ıtım Ku!a"ı) izlemektedir. Da"ıtım ve gösterim alanında olası üç uygulama üzerinde 
çalı!ılmaktadır. Birincisi ve günümüzde de uygulamalarını gördü"ümüz 35mm gösterim 
kopyası yerine, filmlerin bir dijital ortamda (özel hard disc gibi) da"ıtımlarının yapılması ve 
dijital projeksiyonda gösterilmesidir. #kinci ve üçüncü seçenek ise filmlerin bir merkezden 
uydu ya da internet üzerinden aynı anda farklı sinema salonlarına ula!tırılması ve dijital 
projeksiyonla gösterilmesini öngörmektedir. Bu uygulama, zaman-mekân arasındaki sınırları 
da ortadan kaldırması açısından sinema seyir felsefesi ba"lamında yeni ufuklar açmaktadır. 
Gösterim prati"i ise DCP (Digital Cinema Package/Dijital Sinema Paketleri) güvenlik 
kodunun çözümü, sıkı!tırmanın açılması, sıkı!tırılmamı! hale getirme ve dijital projeksiyon 
cihazıyla gösterim sürecini içerir. Digital projeksiyonların ilk örnekleri olarak 2K (1998x1080) 
teknolojisi kullanılırken, günümüzde 4K (3996x2160) projeksiyonların standardı olu!turaca"ı 
dü!ünülmektedir (Slater,2009). 
 
Bu yapım anlayı!ı geleneksel film üretim patri"inin ve standartlarının tamamen de"i!mesini 
ve yeni standartların yerle!mesini öngörmektedir. Günümüz tam da bu de"i!iklik sürecine 
denk gelmektedir. Dijital sinema kopyalama, de"i!im, kontrol ve sunum gibi avantajlarının 
yanı sıra standardizasyon, kusursuz bir donanıma ve yazılıma ihtiyaç duyması, teknolojinin 
sürekli de"i!imi ve teknik eleman yeterlili"i konusunda dezavatajlar içermektedir 
(Swatz,2005:2-5). Bu noktada finansman, teknolojik standardizasyonun belirsizli"i ve teknik 
uzman yetersizli"ine kar!ın, temel sorunu sinema salonlarının nasıl dijital sinema haline 
getirilece"i olu!turmaktadır. Dijitalizasyonla birlikte sinema salonlarının daha uzman ki!ilerin 
yönetiminde i!letilecektir. Bugünün makinistleri nostaljik bir unsura dönü!ecektir. Dijital 
sinemada film gösterimi, dijital yayıncılıktan anlayan, ses ve görüntü teknolojileri bilgilerine 
sahip, bilgisayar ve internet altyapına hakim, özel olarak yeti!tirilmi! uzmanlar tarafından 
yapılacaktır. Usta-çırak ili!kisine ve sinema sevdasına dayalı bir meslek olan makinistlik 
yerini daha teknik ve e"itimli “dijital sinema uzmanı”na/ dijital sinema salonu yöneticisi 
/operatörüne bırakacak. Bu i!in teknik bakım onarım ve servisinde çalı!acak ki!ilerin de özel 
e"itimden geçirilmesi gerekecektir. 
 
Teknolojinin çok hızlı ilerlemesi ve de"i!imi dijital sinema konusundaki çalı!maları 
etkilemektedir. En büyük sıkıntı standart belirlemede ve dönü!ümün finansını 
üstlenmekte/bölü!mekte olu!maktadır. Öyle görünüyor ki yakın bir gelecekte standarta dair 
sorunlar a!ılacaktır. Dijital dönü!ümün finansman konusu ise yeni ve farklı sinema 
politikalarının geli!tirilmesine ve bunlar arasındaki uyla!ımlara ba"lı olacaktır. ABD’nin 
öncülü"ünde geli!en dijital sinemanın Hollywood cephesindeki görünümü bu konuda bize 
fikir verebilir. Stüdyoların bir kısmı bu sürecin hızlandırılmasını isterken (sahip oldukları ar!ivi 
dijital ortamda yeniden de"erlendirmek istemektedirler), büyük bir ço"unlu"u ise maliyetleri 
üstlenmekten kaçınarak, güvenlik sorununun çözülmesini, dünya çapında bütün ürün ve 
servislerin uyumlulu"unu ve birbirinin yerine geçebilmesini, ortak bir dijital sistem ve format 
olu!turulmasını ve bu süreçte de izleyicinin dijital sinema hakkında bilgilendirilmesini 
istemektedirler. Gösterim grubu ise maliyetlerin a"ırlıklı olarak da"ıtımcılar tarafından 
kar!ılanması gerekti"ini dü!ünmekte ve birlik örgütü NATO (National of Theater Owners), 
küresel tek bir standart, 35mm’den daha fazla görüntü kalitesi ve adil bir i! planı istemektir 
(Slater,2004). Bu çerçevede birçok ülkede sinema salonlarının dijital dönü!ümü üzerine 
çalı!ılmakta, takvimler belirlenmekte ve bunun için uygun politikalar geli!tirilmektedir. 
Örne"in AB, bu konuda birlik ülkelerinde olu!acak standart ve geçi!le ilgili çalı!malar 
yürütmektedir. Uzakdo"u ülkeleri salonların digitalizasyonunda daha atak çalı!malar 
yapmaktadırlar.  
 
ABD’de yakla!ık 36.000 projektörün de"i!mesi gerekmektedir. Dünyada toplam 150.000’nin 
üstünde sinema salonu oldu"u tahmin edilmektedir (Pramaggiore ve Wallis,2011:446). 



!

!
!

771 

Ancak dünya çapında yakla!ık 16.000 dijital salon vardır ve bunun yarısı 3B gösterimlerine 
uygundur (Karakorhsian,2011). Tablo I, dünya genelinde dijital sinema salonlarının geli!imini 
çarpıcı bir biçimde göstermektedir. ABD 2009’da %42’ oranında büyüme ile liderli"i, %196 
oranında büyümeye sahip Avrupa’ya bırakmı!tır. Asya %137’lik büyüme ile sürece 
katılmaktadır. Özellikle Çin’deki büyüme dikket çekicidir. Her gün 3 yeni dijital salon hizmete 
girmektedir. 5 yıl içinde ülke 20.000 dijital salon ile mevcut salon sayısını 3’e katlamı! 
olacaktır. Ayrıca bu salonların ço"u 3D kapasitelidir. David Hancock’un tahminine göre, 
dünyadaki dijital salonlarının %85’ini olu!turan 127.000 dijital salona, 2015 yılında 
ula!ılacaktır (Charlotte,2011).  
 

Tablo 1: Dünyada Dijital Salonların Geli!imi ve Da"ılımı (Karakorhsian, 2011). 

 
Dijital sinema ile genel anlamda da"ıtım ve gösterim masraflarının kısılaca"ı ve bunun bilet 
fiyatlarına olumlu etkisiyle (biletlerin ucuzlaması) seyircinin yeniden sinema salonlarına 
çekilebilece"i öngörülmektedir. Örne"in dijital sinema konusunda öncü bir rol üstlenen 
George Lukacs, “35mm bir filmin baskı maliyetinin yakla!ık 1200$, dijital baskının ise 200$ 
civarında oldu"unu belirterek, aradaki farkın sinema salonu dönü!ümünde kullanılabilece"ini 
ve bunun 5 yıl içinde amorti edebilece"ini” ifade etmektedir (Ulin,2010:127). Dijital alanındaki 
dönü!ümün finansmanı noktasında öncelikle sektördeki de"i!imden elde edilecek gelire 
(da"ıtım ve gösterim alanında azalan maliyetler ile önlenecek korsan gelirler) bakılmaktadır.  
Blue-Ray, video on demand, mobil cihazlar, 3D HDTV yayını gibi seçeneklerle ev 
sinemasıyla rekabet etmek zorunda kalan sinemanın aynı zamanda de"i!en seyirci 
beklentilerine uygun olarak insanların evden çıkıp sinema salonuna gitmeleri için “rahat 
koltuk, kaliteli ses ve görüntü, uygun saat, rahat yer bulabilme, otopark, yiyecek- içecek 
seçenekleri, bar-café gibi ko!ulları da sa"laması” (Costello:2000:23) gerekmektedir. 
Salonların dijitalizasyonu, aynı zamanda bu tür mekansal organizasyonların ve hizmet 
düzenlemelerinin yenilenmesi için de fırsat sunmaktadır. Bu süreçte seyircilerin dijital sinema 
konusunda bilgilendirilmeleri gerekmektedir. Dijital sinema konusunda seyircilerin 
bilgilendirilmesi ve alı!tırılması hususunda sinema i!letmecileri önemli adımlar atmakta, 
ABD’de Megaplex sinemalarında oldu"u gibi kendi web sitelerinde dijital sinema teknolojisini 
tanıtmaktadırlar.  
 
3. S!NEMA SALONLARININ D!J!TAL!ZASYONU !Ç!N DESTEK POL!T!KALARI 
 
Sinemanın sektörel yapılanması, teknoloji ile olan ili!kisi, endüstri, sanat, toplumla etkile!imi, 
uluslararası dola!ıma girmesi gibi farklı özellikleri bir arada bulundurması üzerine sinema 
politikaları geli!tirilmektedir. Sinema politikaları, koruma ve destek politikalarını içeren 
müdahalecilik ile pazara açılma ve onun belirleyicili"ini savunan liberal yakla!ım arasında 
salınmaktadır. Avrupa Birli"i, koruma ve destek politikaları geli!tirirken, ABD’de liberal 
politikalar belirleyici olmaktadır (Erkılıç,2008). ABD'de sinema endüstrisi içinde olu!an 
konsorsiyumlar, sinema salonlarının dijitalizasyonunda standart olu!umuna ve finansmanın 
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nasıl sa!lanaca!ına çözüm ararlarken  Avrupa ülkelerinde, salonların dijitalle"mesine yönelik 
olarak destek politikaları olu"turulmaktadır. Avrupa Görsel-#"itsel Gözlemevi verilerine göre 
2010 yılı içinde Avrupa’da toplam 10,346, Türkiye’de ise 205 dijital salon bulunmaktadır.  
 
Blázquez (2010) dijital sinemanın konumu ve destek politikalarını inceleyen yazısında, 
Avrupa için dijital sinema yol haritasını olu"turmaya çalı"maktadır. Bu kapsamda destek 
politikaları açısından Fransa, her zaman oldu!u gibi öncü görünmektedir. Fransa’da Centre 
national du cinéma et de l’image animée (National Film Agency – CNC, Ulusal Sinema 
Merkezi), farklı destek fonlarıyla sinema salonlarının dijitalle"mesine destek olmaktadır. Fon 
dijital projeksiyon ekipmanı yatırımında sinemaları %75 oranında destekleyecektir. Kültür 
Bakanlı!ı ile Maliye Bakanlı!ı himayesinde bir finansal kurulu" olan IFCIC, kültürel 
endüstrinin geli"imine katkıda bulunmak, operasyonları organize ederek bu alandaki banka 
finansmanlarına yön verme misyonuna sahiptir. Digital ekipman alımı için yapılacak banka 
borçlarının %50’sinin IFCIC tarafından kar"ılanması garanti edilmektedir. IFCIC ayrıca 
bankalara sinema gösterim sektörü ve digitalizasyon süreci hakkında uzmanlar da 
sa!lamaktadır (Blázquez,2010:9). Almanya’da uzla"ılmı" bir destek politikası olmamasına 
kar"ılık, farklı örgütlemeler üzerinden sinema salonlarının dijitalle"mesine destek amacıyla 5 
yıllık bir dönem içerisinde 40 milyon Euro destek sa!lanacaktır. FilmFernsehFonds Bayern 
(Bavaria Film and TV Fund – FFF) Bavaria’da -en fazla 6 salona sahip - çoklu sinema 
salonlarının dijitalizasyonunda bir destek programı yapmı"tır. Destek kapsamında küçük 
kentlerde (50.000 nüfus) FFF deste!inden 6’nın üzerine salona sahip çoklu sinema salonları 
da faydalanabileceklerdir. Her salon için maksimum 18.000 Euro’luk miktarın %25’lik 
ekipman masrafları kar"ılanacaktır. Norveç’te destek politikası birkaç açıdan son derece 
ilginçtir. Norveç kendine özgü bir gösterim yapısına sahiptir. Belediye tarafından sahip 
olunan ve i"letmesi yapılan sinema salonları pazarda %72.6’lık bir orana sahiptir. Tüm 
sinemalar (hem belediye hem de özeller) Norveçli gösterim organizasyonunun himayesinde 
Film&Kino ile i"birli!i halinde dijitalizasyonu gündemdedir (Blázquez,2010:11). 
 
4. TÜRK!YE’DE SALONLARIN D!J!TAL!ZASYONU  
 
Türkiye’de sinema alanındaki dijitalle"me faaliyetlerini birkaç noktada özetlemek mümkündür. 
Yapım alanında dijital kameralar kullanılmaya ba"lanmı", 3B film (Cehennem 3D, Dalkıran, 
2010) üretimine de geçilmi"tir. Üç Maymun (Nuri Bilge Ceylan, 2009) dijital kamera ile 
çekildikten sonra gösterimi de dijital projeksiyonla gerçekle"tirilmi"tir. Ar"iv alanında Mimar 
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema-TV Merkezi, ar"ivindeki filmleri dijital ortama 
aktarmak için 4K üzerine yatırım yapmı"tır. Dijital sinema prati!i açısından #F #stanbul 
Ba!ımsız Filmler Festivali, ‘!f $ ba"lı!ı altında festival filmlerin bir kısmını internet üzerinden 
farklı "ehirlere aynı anda ula"tırmaktır. 2010 yılında 13 farklı "ehirde toplamda 3.000 olan 
seyirci sayısı, 2011 yılında ise 26 "ehirde toplamda 8.000’in üzerine çıkmı"tır. (Bu gösterim 
merkezlerinin bazıları Türkiye sınırları dı"ındadır) Sinema salonlarında dijitalizasyon 
çalı"maları 2007 yılından itibaren ba"lamı"tır. 2010 yılı içerisinde Türkiye’de 1874 sinema 
salonu içerisinde 205 salon dijital projeksiyona sahiptir. Bu projeksiyonların ço!u da 2K 
(1998x1080) teknolojisindedir. Türkiye’de sinema salonlarının dijitalizasyonu yapılırken 
maliyet ve günün teknolojik düzeyi nedeniyle 2K kullanıldı!ı görülmektedir. Ülkemizde 2010 
yılı içinde 4K projeksiyonlu salon sayısının 6 oldu!u saptanmı"tır. Dolayısıyla var olan 2K 
projeksiyonların da de!i"tirilmesi gerekmektedir. Türkiye’de 3B filmlere olan seyirci ilgisinin 
dijital yatırımların önünü açtı!ı ve i"letmecilerin bu konuda istekli oldu!u görülmektedir 
(Kara,2010). 
 
Ülkemizde bir salonunun dijitalizasyon maliyetinin 2010 rakamlarıyla 120-170 bin dolar 
arasında de!i"ebilece!i tahmin edilmektedir (Kara,2010). Dolayısıyla bu maliyetin ne 
i"letmeci, ne da!ıtımcı, ne de ithalatçı tarafından tek ba"ına üstlenilmesi mümkün de!ildir. 
Ayrıca büyük i"letmecilerin yanında küçük i"letmelerin, ba!ımsız film gösteren cep 
sinemalarının, bu bütçeler do!rultusunda rekabet ederek ayakta kalma "ansları yoktur. 
Tanrıöver’in (2011) sinema sektörü ara"tırmasında, da!ıtıma ili"kin talepler ve hedefler 
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(Tablo 3) ba!lı"ı altında talep olarak 7.sırada “salonların dijitalle!mesi için kamu deste"i 
verilmesi” belirtilmi!tir. Bu maddenin payda!ı olarak “ilgili Bakanlıklar, ilgili kamu kurum ve 
kurulu!ları” gösterilmi!tir. Hedef olarak  ise “kopya maliyetinin dü!mesi, az sayıda dijital 
salonun sadece 3D’ye ayrılmaması” ifade edilmi!tir (211). “Gösterime #li!kin Talep ve 
Hedefler” tablosunda (Tablo 4) ise talep olarak 8.sırada “salonların dijitalle!mesi için kamu 
deste"i verilmesi” belirtilmi!tir.  Bu maddenin payda!ı olarak da “ilgili Bakanlıklar, ilgili kamu 
kurum ve kurulu!ları” gösterilmi!tir. Hedef olarak ise “dijitalle!menin a"ır maliyetinin salon 
i!letmecilerinin sırtına binmemesi” ifade edilmi!tir (212). Bu saptamalardan anla!ılaca"ı 
üzere sinema salonlarının dijitalizasyonunda sektör, kamudan açıkça destek istemektedir. 
Çünkü maliyetlerin yüksek olması ve amortismanın uzun bir zaman sürecinde alınaca"ı 
açıktır. Türkiye’de i!letmecilerin kendi giri!imleri dı!ında sinema salonlarının dijitalizasyonu 
ile ilgili bir çalı!ma yürütülmemektedir.  
 
5. SONUÇ 
 
Dijital sinema, sinema teknolojik ilerlemesinin yeni bir evresi olarak yorumlanmalıdır. 
Teknolojik determinizmin büyüsüne kapılmadan sinema alanındaki dijital dönü!ümü, 
ekonomi ve standartizasyon açısından sektörel, seyirci açısından sosyal, destek politikaları 
açısından siyasal olarak tarihsel ba"lam içerisinde yorumlayıp de"erlendirmemiz 
gerekmektedir.  
 
Bu çalı!ma kapsamında yapılan ara!tırma sonunda, 2010 yılında Türkiye’de ne bir kamu 
kurulu!unun ne de bir sektör örgütünün dijital sinema konusunda bir giri!iminin olmadı"ı 
saptanmı!tır. Dolayısıyla dijital dönü!üm kar!ısında bir ülke politikasının olu!umuna ihtiyaç 
vardır. Bu politikanın belirlenmesinde tüm payda!ların katılımı !arttır. Çünkü yatırım yapılan 
alan, teknolojik de"i!imlere ba"lı olarak her yıl yenilenmektedir. Dolayısıyla ülke 
ekonomisinden her yıl binlerce dolar dı!arıya çıkmakta, bazen de yanlı! yatırımlar 
yapılmaktadır. Yatırım yapılacak olan teknolojik standardın saptanması, bu maliyetin 
payda!lar arasında adil bir !ekilde da"ılımının yapılması, verilecek destek oranlarının 
belirlenmesi ve dijitalizasyonun belli bir takvim içinde gerçekle!tirilebilmesi için politikalar 
üretilmelidir. Destek politikası yalnızca djitalizasyonun ekipmanıyla sınırlı kalmamalı, bu 
ekipmanı yetkince kullanabilecek olan uzmanların ve teknik elemanların yeti!tirilmesini de 
kapsamalıdır. Bu dönü!üm kapsamında ba"ımsız film gösteren sinemalar, cep sinemaları, 
arthouse sinemaların konumu da gözetilerek bir çözüm arayı!ına gidilmelidir.  
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ABSTRACT 

From the Crimean War photographs that Roger Fenton went by a coach and authenticated to today, 
the war photography has showed a remarkable and rapid evolution in sense of technology especially 
after 1975 when the digital technology has entered in our daily lives and pervaded. As time goes by, 
instead of carrying a photo camera, cellular phones with the photo camera option has become a 
preference, yet became a standard. A Pulitzer Award winner newspaper photographer Damon Winter, 
assigned by New York Times to observe the U.S. operations in Afghanistan has awarded in “Pictures 
of the Year” Contest by the pictures that he has taken by his cellular phone with the help of a software  
called “Hipstamatic”. The utmost in the digitalization in the photography, by all means, is also bringing 
a wide range of debates with it. By this study, the history of war photography will be reviewed from the 
first day to today and will be analysed with the photographs including the 1st and 2nd World Wars, 
Vietnamese Conflict, the Iraq War where digital photography was used and thus the photographic 
effects of digitalization on the war photography is aimed to be revealed.  
 
Keywords: Digitalization, Photograph, War Photography 
 

 
Resim 1. Bazı kaynaklara göre Roger Fenton, bazı kaynaklara göre ise Matthew Brady 
 

1. SAVA! FOTO"RAFI TAR#H#NDEN 
 
1.1. Kırım Sava%ı (1853-56) 
 
1853’te Osmanlı !mparatorlu"u’nun Rusya’ya kar#ı girdi"i Kırım Sava#ı’na, daha sonra 
Fransa ve 1854’te !ngiltere, Osmanlı’nın yanında katılmı#tır. Asıl mesle"i avukatlık olan 
Roger Fenton, !ngiltere hükümeti tarafından, askeri kayıplar nedeniyle olu#abilecek, sava#a 
kar#ı olumsuz kamuoyu baskısını engellemek dü#üncesiyle, “No dead bodies” (Cesetlere 
Hayır) #artıyla Kırım Sava#ı’nı foto"raflamak için Thomas Agnew & Son firması 
sponsorlu"unda görevlendirilmi#tir. Dört asistanıyla, bir at arabasıyla yola çıkan Fenton, ıslak 
plaka yöntemi kullanıldı"ı için 3-20 saniye arasında de"i#en poz süreleri ile, 360 kadar 
foto"raf çekmi#tir. !lk sava# belgeselleri olarak kabul edilen Fenton’un foto"rafları, gerek 
foto"raf teknolojisi, gerekse uygulanan sansür mekanizması nedeniyle, foto"raflarda sava#ın 
gerek sivil gerekse askerler üzerindeki etkisi, deh#eti de"il, çatı#ma sonrası bo# arazileri, 
çadırların önünde kahve veya pipo içen, adeta piknik yapan poz veren askerlerin 
görüntülerinden olu#maktadır.  
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Resim 2-3-4. Roger Fenton, Kırım Sava!ı, 1853-56 

 
Roger Fenton’un koleraya yakalanıp ülkesine dönmesinden sonra, Osmanlı Darphane’sinde 
!ef hakkak olarak çalı!an James Robertson ve Felice Beato görevlendirilmi!tir. Roger 
Fenton’un çekmi! oldu"u Kırım Sava!ı foto"rafları, henüz foto"raf baskı teknolojisinin 
geli!mi! olmaması nedeniyle, #llustrated London News’te gravür baskı yöntemi ile basılmı!tır.  
 
1.2.AMER!KAN !Ç SAVA"I (1861-65)  
 
Portre foto"rafçısı olarak çalı!an ve alanında büyük ba!arılara imza atan, Matthew Brady, bir 
ülkeyi ikiye bölen bu sava!ı belgelemi!tir. Fenton gibi Brady ve ekibi de, atların çekti"i 
hareketli karanlık odalar kullanarak foto"raflar çekmi!, ancak Fenton’dan farklı olarak kendisi 
tüm masraflarını portre foto"rafçılı"ından edindi"i tüm kazancı ile finanse etti"i için ya!adı"ı 
özgürlük foto"raflarına da yansımı!tır. Teknolojik zorluklara ra"men, sava!ın deh!et verici 
atmosferini yakalamayı ba!arabilmi!tir.  
 

  
Resim 5-6. Matthew Brady, Amerikan #ç Sava!ı 1861-1865 

 
Sava! sonrası sataca"ı foto"raflarla kazanacaklarına umut ba"layan Brady, büyük hayal 
kırıklı"ı ya!amı!tır, çünkü kimse sava!ı de"il görmek, hatırlamak, dü!ünmek istememi!, 
foto"raflarını satamamı!tır, bu sayede yıllar içinde edindi"i serveti sava! foto"rafı çekerek 
harcamı!tır.    
 

   
Resim 7-8. Matthew Brady, Amerikan #ç Sava!ı 1861-1865 

 
Birçok üst düzey asker foto"rafının yanı sıra, darmada"ın olmu! birlikleri ve mahalleleri, ölen 
askerleri Brady’nin foto"raflarında görmek mümkündür. Bu sayede tarihte ilk kez insanlar, 
foto"raflar aracılı"ıyla, sava!ın acı gerçekleriyle yüz yüze gelmi!lerdir. Amerikan #ç Sava!’ı 
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bütünüyle foto!raflanan ilk sava"tır ve Matthew Brady’den ba"ka Alexander Gardner, 
Timothy O’Sullivan da, bu sava"ı belgeleyen ve öne çıkan isimler olmu"tur.  
 
1.3. I DÜNYA SAVA!I (1914-1918) 
 
#ttifak Devletleri (Almanya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı  ve Bulgaristan) ile #tilaf Devletleri 
(Britanya, Fransa, Rusya,  Sırbistan, Karada! #talya, ABD, Japonya, Yunanistan, Portekiz, 
Romanya ve Belçika) arasında gerçekle"mi"tir. Hükümetler ancak görevlendirdi!i, özel izin 
alan foto!rafçıların çarpı"ma bölgelerine gitmesine ve foto!raf çekmesine izin vermi" olması 
nedeniyle, foto!raf tarihinde yo!un sansür uygulanan bir sava" olarak de!erlendirebiliriz. 
#lerleyen ve hızlanan foto!raf teknolojisine ra!men, uygulanan sıkı sansür nedeniyle, dört 
yıldan uzun süren, 5 milyondan fazla insanın öldü!ü bu sava"tan günümüze, çok az sayıda 
foto!raf kalmı"tır.  

   
Resim 9-10. #simsiz, I. Dünya Sava"ı, 1914-1918 

 
1924 yılında Vicdani retçi Ernst Friedrich’in, içeri!inde yayınlanamayacak kadar sava"ın 
deh"et verici yüzünü yansıtan foto!rafların oldu!u “Krieg dem Kriege” (Sava"a kar"ı sava") 
adlı eseri yayınlanmı"tır. Özellikle “sava"ın yüzü” ba"lıklı bölümde parçalanmı" yüzler yer 
almı", kısa süre sonra kitap toplatılmı" ve satı"ına askerler ve hükümet tarafından saldırıyla 
kar"ılık verilmi"tir. Buna kar"ın bu kitap 10 baskı yapmı" ve pek çok dile çevrilmi"tir.    
 

   
Resim 11-12. Ernst Friedrich, “Krieg dem Kriege” (Sava"a Kar"ı Sava"” kitabından 

 
I.Dünya Sava"ı’ndan sonra piyasaya sürülen Leica 35 mm foto!raf makinesi hem çok küçük 
ve hafif olmasıyla ta"ımayı, hareketi özgür kılmı", hem de fark ettirmeden, habersiz foto!raf 
çekilmesini de olanaklı kılmı"tır.   
 
1.4. II. DÜNYA SAVA!I  (1939-1945)  
 
Müttefik devletler olarak; #ngiltere, Fransa, Sovyetler Birli!i, ABD ve Çin, Mihver Devletler 
olarak ise; Almanya, #talya ve Japonya katılmı"tır. Hükümetlerin görevlendirdikleri 
foto!rafçıların yanı sıra çok sayıda ajans ve gazetelerin, dergilerin de fotomuhabir gönderdi!i 
bu sava", nükleer silahların kullanıldı!ı ve Yahudi Soykırımı gibi kitlesel sivil ölümlerin 
gerçekle"tirildi!i, insanlık tarihindeki en kanlı ve en çok foto!raf çekilen sava"tır. 
Foto!rafların hükümetler tarafından sıkı bir "ekilde kontrol edilmesinin yanı sıra kendi 
çıkarlarına göre, propaganda amacıyla kullanım dikkat çekmektedir. “Kahraman asker” 
dü"üncesini benimsetmeyi amaç edinen foto!raflar, sıkça çekilmi" ve kullanılmı"tır. Örne!in 
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Almanya hiçbir sivil foto!rafçının sava" alanından foto!raf çekmesine izin vermemi", bütün 
foto!raflar Propaganda Bürosuna ba!lı foto!rafçılar tarafından çekilmi"tir ve yine aynı 
amaçla kullanılmı"tır. 
 

    
Resim 13. #simsiz, Nagazaki’ye atılan atom bombası, 1945  

Resim 14. Margaret Bourke White, Buchenwad Kampı, 1945 
Resim 15. Eugene Smith, II. Dünya Sava"ı, 1945 

 
Sava"ın foto!raflanması ve bu foto!rafların cephe gerisindekilere ula"masında Life 
dergisinin payı çok büyük olmu"tur.  II. Dünya Sava"ı sırasında Life’ın Londra’daki foto!raf 
sorumlusu olan John Morris, 1972 yılı Eylül ayında Harper’s Magazine’de yayımladı!ı bir 
yazıda "öyle diyordu: “A!ır yaralıların ve ölülerin yüzleri tabuydu, “yakınlarının” görüp "ok 
geçirmeleri istenmiyordu. Sonuç olarak silahlarımızın dü"man topraklarında yarattı!ı korkunç 
görünümler foto!raflara yansıtılmıyordu ve bu nokta, kamuoyunun nasıl yönlendirilmi" 
oldu!unu anlamak için son derece önemli. Berlin’e yapılan hava saldırılarının kurbanlarını 
görüntüledi!im foto!rafları Life’a göndermek istedi!imde, sansür görevlisinin cevabı çok 
sade oldu: “Çok ilginç, bunları sava"tan sonra kullanırsınız.” Bu yanıt, sansür görevlisinin 
saflı!ını göstermiyordu, aslında son derece bilinçli bir hareketti, foto!rafların yayımlanması 
yasaklanarak, halkın bilinçlenip sava"a kar"ı cephe alması önleniyordu. Sava"ın akı"ına 
zarar verecek foto!rafların yayımlanmaması gerekiyordu. Bu bakı" açısı, foto!rafçıların da 
kafalarına öyle i"lemi"ti ki, kendi kendilerine sansür uyguluyor, temsil ettikleri ülkelerin 
aleyhine foto!raflar çekmiyorlardı. “#kinci Dünya Sava"ı’ndaki standart yöntem, sava"ma 
biçimimizin son derece uygun oldu!unu göstermek üzerine kuruluydu:  güne"in altında, gün 
ı"ı!ıyla birlikte ilerleyen bombalar$ Onların saldırılarının neden oldu!u yıkımları biraz 
gösterme iznimiz vardı, ama a"ırıya kaçmaya izin yoktu, acıma duyguları uyandırılmalıydı. 
Öteki tarafta da aynı yasalar hakimdi. Hitler’i çalı"ma kamplarındaki gaz odalarını dola"ırken 
gösteren bir tek foto!raf bulamazsınız. Japonlar Pearl Harbour’da yıkıma u!rayan insanların 
foto!raflarını görmediler, havadan çekilen görüntülerle kazandıkları zafere tanık oldular 
sadece. Biz de aynı "ekilde Hiro"ima’da patlayan bombanın olu"turdu!u, mantar "eklindeki 
fotojenik görüntünün foto!rafını çektik.” (Mary Price, Foto!raf Çerçevedeki Gizem, s.152) II. 
Dünya Sava"ı unutulmaz foto!raf karelerine sahne olmu"tur. 

 
1.5. V!ETNAM SAVA"I (1955-1975) 
 
Do!u Blo!u ülkeleri olan Kuzey Vietnam, Çin ve Sovyetler Birli!i ile Güney Vietnam ve ABD 
arasında ya"anmı" olan sava"tır. I ve II. dünya sava"ları boyunca hükümetler tarafından 
empoze edilen, haklı bir dava u!runa sava"ıldı!ı dü"üncesini yıkmaması için yapılan 
otosansür, Amerika’nın Vietnam’da yaptı!ı yıkım ve Amerikalı askerlerin sıkıntıları 
foto!raflara yansıdıkça çok ciddi bir kamuoyu bilinci olu"mu", bu sava"ın anlamsızlı!ı ve 
Amerika’nın sava"a katılmasına dair hararetli tartı"maların yükselmesine neden olmu"tur.  
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Resim 16. Nick Ut, Napalm bombasından kaçan Vietnamlılar, 1972 
 Resim 17. Eddie Adams, Polis !efince öldürülen Vietnamlı, 1968  

 
Ronald L. Haeberle 16 Mart 1968 tarihinde Amerikan askerlerinin My Lai katliamında çok 
sayıda kadın ve bebe"in öldürülü!ünü foto"raflamı!, gizlice ülke dı!ına çıkardı"ı negatifleri 
sayesinde, bu foto"raflar ancak 20 Kasım 1969 yılında Life dergisinde yayınlanabilmi!tir. 
 

 
Resim 18. Ronald L. Haeberle, My Lai köyü katliamı, 1968 

 
Vietnam Sava!ı sırasında çekilen çok sayıda foto"raf, yansıttıkları sava!ın deh!et edici 
görüntüleri ile foto"raf tarihinde ikon halinde gelmi!tir. Bu sava! sırasında Robert Capa 
mayına basarak, Larry Burrows ise Kent Potter, Henri Huet ve Keisaburo Shimamoto adlı üç 
fotomuhabiri ile birlikte bindikleri helikoptere, Amerikan birlikleri tarafından ate! açılması 
nedeniyle hayatını kaybetmi!tir. Larry Burrows’un renkli olarak çekti"i i!kenceye u"rayan 
Vietnamlılar ve yaralı Amerikan askerleri foto"rafları, çok ciddi bir tepki olu!masına neden 
olmu!. Özellikle gençler arasında yaygınla!an, sava! kar!ıtı eylemler, hükümetin geri adım 
atmasına neden olmu!tur. Foto"raf tarihinde, foto"rafın kamuoyundaki gücünü, etkisini en 
açık !ekilde hissettiren sava!, Vietnam Sava!ıdır.  
 

   
Resim 19-20-21. Larry Burrows, My Lai köyü katliamı, 1968 

 
Ünlü sava! foto"rafçısı James Nachtwey kendisi ile ilgili olan, “War photographer” (Sava! 
foto"rafçısı) belgesel film çalı!masında foto"rafa ba!langıcını !öyle anlatmaktadır: 
“Foto"rafçı olma kararım, sava! foto"rafçısı olma dü!üncesiyle ba!ladı. Bu kararı, 70#li 
yılların ba!ında Vietnam Sava!ı sırasında aldım. Vietnam’dan gelen foto"raflar, bize 
gerçekte perdenin arkasında neler oldu"unu gösterdi. Bu foto"raflar, siyasi ve askeri 
liderlerin söylediklerinin tam tersini gözler önüne sermekteydi. Bunlar, güçlü ve ölümcül 
sava!ın ne kadar insafsız ve ne kadar so"uk oldu"unu gösteren, do"rudan belgesel 
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foto!raflardı. Bu foto!raflardan çok etkilendim ve sonunda hayatımı bu gelene!i devam 
ettirmeye adamaya karar verdim. (James Nachtwey, War photographer, (2001) filminden 
replik) 
 
1.6. KÖRFEZ (B!R!NC! KÖRFEZ) SAVA"I (1990-1991) 
 
1990'da Irak'ın Kuveyt'i i"gal etmesiyle ba"layan krizin sonucunda gerçekle"en, ABD 
öncülü!ünde, Birle"ik Krallık, Fransa, Suudi Arabistan, Suriye, Mısır gibi 28 devletin askeri 
koalisyonuyla, Irak arasında yapılan çok uluslu sava"tır.  Vietnam Sava"ında foto!rafın 
etkisinin-gücünün farkına varan ABD, bu sefer temkinli davranmı", foto!rafçılara ancak Basın 
Bürosundan foto!raf alarak yayın yapılmasına izin vermi"tir. Bu nedenden dolayı bu sava" 
ile ilgili olarak, foto!rafın yerini televizyonun aldı!ını söyleyebiliriz. Televizyon foto!rafa 
oranla hızı, aynı zamanda da kontrolü, sansür uygulamada daha garantili olmasıyla ön plana 
çıkmı"tır. Tu!rul Çakar’ın “Foto!rafın mütevazi ya"amı adlı makalesinde “#insanların 
öldürüldü!ü sava" gecelerini, havai fi"ek gösterisi gibi evime sokan teknoloji#olarak 
adlandırdı!ı, gecegörü"lü kamera gözünden gösterilen, ye"ilimsi televizyon ekranlarımızdaki 
havai fi"ekvari ı"ık ya!murları, belleklerimize kazınmı"tır. 
 

   
Resim 22. Petrole bulanmı" karabatak görüntüsü 

Resim 23. CNN televizyonunun Körfez Sava"ı yayınlarından bir kesit 
 

Komutan onayı olmadan yayın yapamayan CNN’in, yapmı" oldu!u ABD yanlısı yayın ve 
foto!raflar, kamuoyu deste!ini sa!lamayı amaçlamı"tır. Bu amaçla 1. Körfez Sava"ı’nın en 
akılda kalıcı foto!rafı olarak kabul edilen petrole bulanmı" karabatak görüntüsü için ise Zafer 
Arapkirli "unları söylemektedir: “Yine Saddam Hüseyin yönetiminin Körfez kıyılarındaki petrol 
tesislerini havaya uçurup denizi “bir daha tarih boyunca temizlenemeyecek düzeyde kirletti!i” 
yalanı, müttefik a!ızlarca ortaya atıldı!ı gibi, CNN ba"ta olmak üzere Amerikan “network”leri 
petrole bulanmı" zavallı deniz ku"larının filmlerini saatlerce yayınlayarak “sadece insanlara 
de!il, hayvanlara bile eziyet eden Saddam” imajını perçinlemeye kalkı"tılar. Sonradan bu 
filmlerde görünen ku"ların aslında yıllar önce Exxon -Valdez adlı tankerin yaptı!ı kaza 
sonucu (Alaska’da) denize yayılan petrolden kirlenen ku"lar oldu!u ortaya çıktı ve yine “özür” 
dilendi. Ku" öyküsü de yalanlandı... “ (http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/110341.asp?0m=-
305) Bu sava", gazetecilik terminolojisine yeni bir deyim katmı"tır: “Embedded journalist' 
($li"tirilmi" fotomuhabir). Melih A"ık “Açık Pencere'den 2000'li yıllar-1” adlı kitabında bu terimi 
"öyle açıklamı"tır: “Embedded sözcük anlamında 'gömülmü", ili"tirilmi"' demek. Sava"ı 
ordunun imkanlarıyla ve ordunun gözüyle izleyen gazeteci anlamına geliyor. Ancak, 'gömülü 
gazeteci', 'ili"tirilmi" gazeteci ' kula!a pek ho" gelmiyor. ‘Embedded gazeteci'nin en güzel 
çevirisini Hasan Pulur yaptı: 'Yamanmı" gazeteci'. (Melih A"ık:115). Sava"ı, askerlerin 
tanklarından izleyen ve onların çizdikleri sınırlar dahilinde, yine onların gözünden aktaran 
foto!rafçıların, özel sözle"me imzalaması gerekmi"tir.  
 
2. F!LMDEN D!J!TALE GEÇ!" 
 
Foto!raf teknolojisindeki hızlı de!i"im sonunda, 1960'lı yıllarda NASA, analog sinyalleri 
dijitale dönü"türme ve casus uydularda kullanmak üzere dijital teknoloji alanında çalı"malar 
yapmı", 1972 yılında Texas Instruments, film kullanmayan ilk kameranın patentini almı"tır. 
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1981 yılında ise Sony tarafından video çekimi dondurarak kayıt yaptı!ından, tam olarak dijital 
foto!raf makinesi olarak tanımlanamayacak olan, Mavica FD5 üretilmi", 1986 yılında Kodak 
tarafından ilk Megapiksel sensörü bulunmu"tur. 1991 yılında Nikon F-3 gövde üzerine 1.3 
Megapiksel  çözünürlü!ünde, bir dijital sensör yerle"tirerek yapılan ilk foto!raf makinesi 
olmu"tur. 

  
Resim 24. Apple Quictake 100 Camera 

 
17 #ubat 1994’te 30,000 dolar fiyatla tüketiciye sunulan ilk dijital foto!raf makinesi, “Apple 
Quictake 100 Camera” olmu"tur. Onu, 28 Mart 1995’te “Kodak DC40$,  1995 sonlarında LCD 
monitöre sahip  “Casio QV-11$ ve 1996’da piyasaya Sony tarafından sürülen “Cyber-Shot 
Digital Still Camera” izlemi"tir.  
 
%lk dijital foto!raf makineleri hantal ve yava" olmasına ra!men çok hızlı bir "ekilde bu 
sorunlar çözülmü", günümüze gelinmi", bugün foto!raf makinesinin bünyesine, video çekme 
ve kablosuz olarak foto!raf gönderilebilme özellikleri de eklenmi"tir.  
 
Dijital foto!raf makinelerinin film kullanan makinelerden en önemli farkı, kimyasal bir süreç 
gerektiren film yerine, elektronik bir sistem ve makinenin arka kısmında görüntünün 
görülebilece!i bir ekranının bulunmasıdır. 36 kare foto!raf çekip, filmin banyo ve baskısı 
süreçleri yerine deklan"öre basmak, ekrandan bakmak gibi saniyeler ile sonucu görmek, 
gerekiyorsa silip tekrar çekmek, günümüzde her ya" grubuna hitap eden dijital foto!rafın 
cazibesini çok kısa bir "ekilde özetlemektedir.  
 
Ça!ımız hız ça!ıdır. #urası tartı"masızdır ki, dijital teknoloji foto!rafın olu"um sürecini 
kısaltmı"tır. Hızın en büyük önem kazandı!ı sava" foto!rafçılı!ında da, dijital foto!raf 
teknolojisi büyük oranda süreci kısaltmı" ve foto!rafçının i"ini kolayla"tırmı"tır. Bu çalı"ma 
kapsamında ele alınan sava"lar arasında dijital teknolojinin kullanıldı!ı tek sava", Irak (II. 
Körfez) Sava"ı olmu"tur.  

 
IRAK SAVA!I-II. KÖRFEZ SAVA!I (2003-2011) 
 
2003 yılında ba"ta ABD olmak üzere, Koalisyon Güçleri olarak tanımlanan ülkeler 
ordularınca, Irak’a kar"ı ba"lamı", 2011 yılı Aralık ayında son Amerikan bayra!ının 
indirilmesi ile sona ermi"tir.  

 
Gazetecilerin, foto!rafçıların sokulmadı!ı, foto!rafların Basın Bürosu aracılı!ı ile da!ıtımının 
yapıldı!ı, dijital foto!raf makinelerinin iyice yaygınla"tı!ı, amatör kompakt foto!raf 
makinelerinin- profesyonel foto!raf makinelerinin, cep telefonlarının ise amatör kompakt 
foto!raf makinelerinin yerini aldıkları bu sava"ta, foto!rafçıların yerini askerler almı" ve 
askerler çok sayıda foto!raf çekmi"lerdir. Irak sava"ı, sava" foto!rafı tarihine Ebu Garib 
Cezaevinde Amerikalı paralı askerlerin, Iraklı tutuklulara yaptıkları i"kenceleri, dinsel ve 
cinsel a"a!ılamaları gösterdikleri foto!raflar ile, önemli bir yer kazanmı"tır.  
 



!

!
!

782 

 
Resim 25-26-27. Ebu Garib Cezaevinde çekilmi! olan foto"raflar, 2003 

 
Foto"rafların ve i!kencenin ba! aktrislerinden olan Lynndie England adlı kadın asker, 
foto"rafların ortaya çıkmasının ardından görevinden alınmı! ve “Neden pi!man olacak 
mı!ım?” adlı kitabını yazmı!tır. Ortaya çıkan foto"raflar dı!ında elinde 600 adet daha bunlar 
gibi foto"raf oldu"unu söylemi!, bunların birer hatıra foto"rafı oldu"unu da ileri sürmü!tür. #lk 
anda bu çekilen foto"raflar çekim amacı nedeniyle hatıra foto"rafı olsa da, ortaya 
çıkmasından itibaren, artık bunlar birer belge foto"rafı niteli"i kazanmı!lardır. 2007 yılı 
yapımı Rory Kennedy’nin yönetti"i ‘Ghosts of Abu Ghraib / Ebu Garib’in Hayaletleri’ adlı 
belgesel filmde Ebu Garib Cezevinde tutuklulara uygulanan i!kence foto"rafları, uygulayanlar 
ve uygulananların a"zından, konu edilmi!tir.  
 
3. D!J!TALLE"ME SÜREC!N!N FOTOGRAF!K ETK!S! 
 
Teknik bir icad olan foto"raf makinesinin serüveni çok hızlı ilerlemi!, büyük format, orta 
format ve sonrasında 35 mm, 36 karelik foto"raf filmi kullanan ve dijital foto"raf makineleri, 
!imdi ise cep telefonunun bünyesindeki foto"raf makineleri yerlerini almı!tır.  

 
Foto"rafçı ve yazar Tu"rul Çakar, foto"raf dünyasındaki teknolojik tüketim çılgınlı"ını !u 
sözlerle aktarmaktadır: “Birileri bizim hiç durmadan foto"raf çekmemizi istiyorlar. Daha çok 
film tüketmemizi, eskisini atıp yeni foto"raf makineleri almamızı istiyorlar. Ba!ka hiçbir sanat 
ortamında ya!anmayan bu garip tüketim zorlaması bitmiyor. Bu kez sayısal görüntü aygıtları 
devreye sokuluyor. Bizi öylesine çaktırmadan, öylesine ustalıkla programlıyorlar ki, daha 
cazip, daha keyifli diye sevinç çı"lıkları atıp, ekranların-tu!ların önüne oturuyoruz. Gün a!ırı 
yeni programlar tutu!turuyorlar ellerimize. Biz de haliyle daha yaratıcı (!) oluyoruz.” (Tu"rul 
Çakar, “Foto"rafın Mütevazi Ya!amı”, Papirüs Dergisi:48) 
 
Bununla birlikte, 5 Ocak 2012 tarihli The Wall Street Journal'da yayınlanan habere göre 
Kodak firması, elindeki dijital patentleri kısa sürede satıp, yeterli sermayeyi yaratamazsa, en 
geç $ubat ayında iflas edecektir. Haberde !u bilgilere yer verilmi!tir: “2000 yılında kendini 
dijital kamera alanında bir numara olarak gören Kodak, 2005'te dijital kamera satı!larında 
ABD'de bir numaraydı. Ancak zaman içinde dijital foto"raf makinelerinin satı!ları dü!ü! 
e"ilimine girdi; zira artık akıllı telefonlarını yeterli gören kullanıcılar bu makinelere ihtiyaç 
duymamaya ba!ladı. Zaten NPD ara!tırma !irketinin yayınladı"ı son rapor da bu olguyu 
do"rular nitelikte. Bu rapora göre kamera satı!ları geçen yıl yüzde 17 oranında dü!ü! 
kaydetti.” (http://online.wsj.com/article/SB10001424052970203471004577140841495542 81 
0.html?mod=WSJ_hp_us_mostpop_read) 19 Ocak 2012 tarihinde ise !irket iflas 
ba!vurusunda bulunmu!tur.  
 
Günlük ya!amımızın kaçınılmaz olarak, vazgeçilmezleri arasında ilk sırada yer alan cep 
telefonları, artık aynı zamanda birer foto"raf makinesi ve video kamera olma özelli"ini de 
ta!ımaktadır. Çözünürlü"ü ve özellikleri fiyatıyla orantılı olarak de"i!en cep telefonu 
kameraları, !u gün itibariyle piyasada bulunan pek çok kompakt dijital foto"raf makinesi ile 
ba!a ba! gitmektedir,  hatta bazılarını da geçmi! durumdadır. Çözünürlü"ü 12 MP olan cep 
telefonu kameraları çıkmı!, her geçen gün de daha da artarak yenileri çıkmaktadır. Her 
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zaman yanınızdada ta!ıma, hafif ve küçük olma özellikleri nedeniyle cep telefonu kamerası 
özelli"i, cep telefonu satın alınmasında önemli kriterlerden birini olu!turmaktadır.   
 
ABD'nin Afganistan'daki operasyonlarını izlemek üzere gazetesi New York Times tarafından 
görevlendirilen, Pulitzer ödülü sahibi foto muhabiri Damon Winter, cep telefonuna yükledi"i 
'Hipstamatic' programı yardımı ile çekti"i foto"raflarla  ‘2011 Pictures of the Year' (Yılın 
Foto"rafları) yarı!masında üçüncülük ödülünü almı!tır. Gerek cep telefonu ile çekilmesi, 
gerekse çekilen foto"raflara uygulanan filtreler nedeniyle gerçekli"i yansıtmadı"ı görü!üyle 
bu ödüle dair yükselen itirazlara, Winter Poytner Enstitüsünde katıldı"ı bir programda !öyle 
yanıt vermi!tir: “Afganistan’da sava!an Amerikan askerleri sürekli cep telefonlarıyla birbirini 
çekiyorlar. Ben de onların yaptı"ını biraz daha foto"rafçı gözüyle belgeselle!tirmek istedim. 
Bu program sayesinde foto"raflarda bazı detayları yakalamamın daha etkili oldu"unu 
dü!ünüyorum" diye konu!tu. "Birincilik ödülü alan foto"rafın da siyah-beyaz bir kare 
oldu"unu" kaydeden Winter, "Biz dünyayı siyah-beyaz görmüyoruz. Üstelik alan derinli"i çok 
yüzeysel tutulmu! ve bu sayede ana konuya odaklanma sa"lanmı!. Biz dünyayı böyle de 
görmüyoruz. 1.2 diyafram ile çekilmi! bir foto"raf. #nsanlar dünyayı 1.2’lik bir lensin sa"ladı"ı 
!ekilde görmüyorlar. Bu durumda birincilik kazanan foto"rafa da gerçek dememiz mümkün 
de"il" dedi. Afganistan’da bulundu"u sırada cep telefonunun bazı yerlerde çekmedi"ini, bu 
yüzden "Hipstamatic"in güncellemelerini yükleyemedi"ini kaydeden Winter, bu duruma 
üzüldü"ünü, çünkü güncellemeleri yüklese daha farklı filtrelerin kullanıldı"ı foto"raflar elde 
etme !ansı do"acaktı.” (http://www.fotografokulu.org/ 2011/03/yilin-fotografla ri-cep-
telefonuyla-cekildi/) Foto"raf tarihinde ilk kez, bir cep telefonu aracılı"ıyla çekilen 
foto"rafların, uluslararası alanda saygın bir yarı!mada ödül almı! olması, süregelen birçok 
ele!tiriye ra"men, foto"raf alanında dijitalle!mede gelinen son noktayı ortaya koymaktadır.  

 
4. SONUÇ 
 
Ya!amsal gerçekli"in içinden, deklan!öre basan ki!inin görü! ve bakı! açısının 
!ekillendirdi"i bir kadrajla, bir kesit seçmesi sonucu olu!an foto"rafa, dijital teknolojinin 
geli!imi ile manipülasyon, müdahale kolayla!mı!tır. Çünkü artık bilgisayar programları 
aracılı"ıyla, hiç gidilmeyen bir yere gidilmi! gibi, hiç olmayan görüntüleri varmı! gibi, hatta hiç 
var olmamı! ki!ileri ya!ayan bireylermi! gibi göstermek mümkün olmaktadır. Bu !ekilde 
foto"rafa uygulanan dijital müdahaleler temel amacı ya!amı estetize etmek olan, sanat 
foto"rafı alanında kabul görürken, temel amacı ya!amı estetize etmek olmayan, ya!amsal 
gerçekli"i yansıtmayı amaçlayan belgesel foto"raf alanında, tartı!malar yaratmı!tır. 
Foto"rafın bir kanıt, bir belge olma özelli"inin sarsılması nedeniyle, artık foto"rafa bakan ki!i 
ku!ku ile yakla!maktadır.  

 
Son söz olarak !unu söyleyebiliriz ki foto"raf, ça"ının getirdi"i teknik olanakları geçmi!te de 
sonuna kadar kullanmı!, gelecekte de kullanacaktır. Ancak tekni"in bir araç, özünde ise 
teknik bir icat olan foto"rafı çeken ki!inin oldu"u unutulmamalıdır. Bir foto"raf gerek dijital 
veya analog makine, gerekse cep telefonu kamerası aracılı"ı ile çekilmi! olsun, gerçekli"i 
yansıtıp yansıtmadı"ı, foto"rafçının niyet, vicdan ve sorumluluk duygusuyla ortaya 
konmaktadır.  

 
Dijital teknolojinin foto"rafçıya sa"ladı"ı kolaylık ve avantajlar inkar edilemez, ancak burada 
tartı!ılan, dijital teknolojinin getirdi"i olanakların foto"rafın en hassas alanlarından olan 
belgesel foto"rafın bir alt ba!lı"ı, sava! foto"rafındaki yeri ve önemidir. Dijital teknoloji sava! 
foto"rafçılarının i!ini çok kolayla!tırmı!, süreç çok hızlanmı!tır. Bununla birlikte dijital 
teknoloji sayesinde foto"rafçıların sayısında çok ciddi bir artı! olmu!, her kompakt foto"raf 
makinesi, foto"raf çekebilen cep telefonu olan asker veya sivil birer foto"rafçı halini almı!tır. 
Bu çekilen foto"rafların bir kısmı hatıra foto"rafının ötesine geçemezken, bir kısmı ise yo"un 
sansürün uygulandı"ı, bir fotomuhabirin giremeyece"i bölgelerden sızan birer belge niteli"i 
kazanmı!tır. Bu ki!ilere “yurtta! fotomuhabiri” terimi kullanılmaktadır. Onlardan biri de 2004 
yılında, Irak’ta ölen ABD askerlerinin bir kargo uça"ındaki görüntülerini foto"raflayan, kargo 
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çalı!anı Tami Sicilio’dur. Çekti"i foto"rafın, The Seattle Times gazetesinde yayınlanmasının 
ardından, olu!an tepki nedeniyle i!ten atılmasına ra"men, Irak Sava!ı’na dair önemli bir 
belgeyi foto"raf tarihine kazandırmı!tır.  
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ABSTRACT 
The visual element of the Internet, which can distribute message to the mass, web design, at the end 
of the interaction it created on the receptive mass should be suitable to the aim and the style of the 
institution.  Web designer and programmer should produce designs and software unique to the identity 
of the institution. Web sites that are ready made are far from being authentic and professional. Web 
sites are prepared in accordance with to the visual satisfaction to the institution that demands it, rather 
than the inclination of the clients or the visitors using them. This is an extremely wrong attitude. A 
professional web site should be prepared according to its aim. It should be functional, shouldn’t 
include unnecessary and improper items. An effective web design interface can be recognized clearly 
and consistently by the target group. The sustainability of the institutional identity design in the 
process of digitalization can materialize by protecting the factors that form the resource and values 
that are unique to the design while using them. The reason of being unqualified is not being able to 
have a good relation between web design interface design and sustainability in the process of visual 
identity design. The most important supplementary that forms the web design interface, typeface will 
be shaped with examples on the need of using it appropriate and in place. As a sample research that 
different aspects of a design can be detected relational screening model has been adapted. In this 
study, it is aimed that a new model is submitted to digitalization, with sustainability approach and by 
protecting the values of web design, which is included in visual identity design that is a part of 
institutional identity design, as the extension of identity in the Internet environment. With the model 
that is aimed to be submitted steps to solve to the problems of typography concord and identity 
towards progression are meant to be taken. It also aims to create an integrity by making the design 
more qualified and with to increase sensibility by schematic and social responsibility. 
 
Keywords: Digitalization, Web Design, Typography, Sustainability 
 
 
1. G!R!# 

 
1990’ların ba!ında World Wide Web (WWW)’in ortaya çıkı!ı ile internet, hem multimedya 
uygulamaları açısından uygun bir platforma dönü!mü!, hem de ticari kullanıma hazır hale 
gelmi!tir. WWW üzerindeki ileti!imin kurallarını belirleyen HTTP’nin (Hyper Text Language – 
Hiper Metin Aktarım Protokolü) ortaya çıkı!ı WWW’nin hızla yaygınla!masına neden 
olmu!tur (Ba!aran, 2010: 152). 1990’ların ikinci yarısından itibaren ise de"i!tirici ve 
dönü!türücü bir etki yaratan internet ve beraberinde gelen yaygın kullanımı ile web temelli 
teknolojiler; son yıllarda sayıları binleri bulan internet !irketlerinin ortaya çıkı!ı ile günümüz 
rekabet ortamı olu!mu!tur. 
 
Türkiye’de internet ba!langıçta, tüm dünyada oldu"u gibi, bilgi aktarımı amacıyla 
kullanılmı!ken; 1995 yılı içinde, dünyadaki geli!melere paralel olarak bir takım yapısal 
dönü!ümlerin ya!anıyor olması dikkat çekmektedir. Türk giri!imciler günden güne artan bir 
talep ile internet ortamını, web sayfaları, elektronik posta ve di"er servisleri ile, kullanıcıların 
beklentileri do"rultusunda, etkile!imli olarak, özellikle tanıtım ve pazarlama için kullanmaya 
ba!lamı!lardır (Tutar, 2005: 185).   
 
Bu çalı!mada enformasyon alı!-veri!i için birbirlerine ba"landı"ında kitle ileti!im aracı 
olabilen web tasarımında bulunan ço"ul ve da"ınık göstergelerin okunmasında, 
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yorumlanmasında kar!ıla!ılan sorunların, aracı ileti!im biçimi ile kendini en iyi ifade edecek 
hale getirilebilmesi sa"lanmaya çalı!ılacaktır. 
 
Öncelikle kurumsal kimlik, görsel kimlik ve tipografi kavramları, stratejik boyutları 
açıklanacak, daha sonra web tasarımında kullanılan teknolojiler ile özellikleri irdelenerek 
anlam içeri"ini biçimle örtü!türmeyi amaçlayan tasarım anlayı!ı ortaya konulacaktır. 
 
2. KURUM K!ML!"! KAVRAMI VE UNSURLARI 
 
Kurum kimli"i, bir kurumun içsel ve dı!sal ilgili gruplara kendini anlatan toplam ileti!imidir. 
Söz konusu toplam ileti!im; kurumsal ileti!im, kurum çalı!anları, kurum çevresi, kurumun 
görüntüsü ve hizmetleri aracılı"ıyla gerçekle!ir (Bir, Yayınlanmamı!:1).  Bununla birlikte 
temel kurum kimli"i, bir kurumun ne oldu"u, nereye do"ru yol aldı"ı, tarihçesi, i! karması, 
yönetim biçimi, ileti!im politika ve uygulamaları, terminolojisi, yeterlilikleri, pazar ve rekabet 
farklılıklarını tanımlayan ve gösteren faktörlerin toplamıdır. 
 
Kurumlar insanlara benzetilebilir. Bu nedenle, insani terimlerle bir !irketin ruhu, ya!am tarzı, 
tepki ve davranı! biçimi oldu"unu söyleyebiliriz. Bir kurumun portresini insani terimlerle 
çizmenin sayısız avantajı olabilir. Bu portre, kurumun tüm olumlu ve olumsuz yönlerini 
vurgulayacaktır. #çe dönük ve dı!a dönük, nesnel ve öznel, duygusal ve pasif ki!iler arasında 
temel bir fark oldu"u ku!ku götürmez (Behaeghel, 1985:3). 
 
E"er bir kurum kendinde var olan özellikleri ilgili gruplara aktarmakta sorunlar ya!ıyorsa, algı 
açı"ı denilen olayla kar!ıla!maktadır. Kurumun gerçekleri ba!ka iken, toplumda algılanan 
!ey çok ba!ka olabilir (Bir, Yayınlanmamı!:3). Görüntüde revizyona duyulan gereksinim 
!irkette meydana gelen önemli de"i!imlerden kaynaklanabilir. Ba!ka bir !irketle birle!me, 
ürün geli!tirme, yeni pazara girme gibi de"i!imler bütün görüntüyü modası geçmi! yapıp 
devre dı!ı bırakabilir. Bu de"i!imler sonucunda bir kurumun görsel kimli"i yeni kurum 
kimli"ini yansıtmakta yetersiz kalabilir. Ancak görsel kimlik yenilenmesine gidilmeden önce 
kurum kimli"inin ara!tırmalar yapılarak incelenmesi ve net olarak belirlenmesi gerekir. Kurum 
kimli"i her ne kadar kurum görüntüsü üzerindeki en güçlü etkiye sahipse de, tamamı 
planlanmı! ve görseldir. Ba!arılı bir kimlik sistemi bir !irketi rakiplerinden ayırır ve farklılı"ını 
yaratır. Kurum kimli"i bir !irketin dünyaya ne ve kim oldu"unu açıkladı"ının ve kendini nasıl 
gözledi"inin ifadesidir. Böylelikle bu görsel ifade, dünyanın o !irketi nasıl gördü"ü ile 
yakından ilgilidir (Çimenser, 1997:8).  
 
Spesifik kurum felsefelerinin giderek geli!mesiyle birlikte, kuruma has hem kurum içi hem de 
kurum dı!ı ileti!im kültürü için kavramlar ve kuralların geli!tirilmesi gere"i do"mu!tur. Bir 
kurum felsefesinin hareket noktasını ve ana unsurunu kurum vizyonu olu!turmaktadır (Okay, 
2000:118). Kurum kimli"i programının yapımına ba!lanmadan önce iki konseptin çok iyi 
anla!ılması gerekmektedir: Kimlik ve imaj. Kurumlar insanlar gibidirler. Kendilerine özgün 
karakteristik özellikleri, kültürel etkile!imleri, ya!am felsefeleri vardır. Kurumlara ki!ilik 
kazandıran, isimlerdir ve bu isimleriyle tüketici/kullanıcı kitle arasında ileti!im sa"layan 
kavram ise sembollerdir. 
 
Firmanın sahip olmak istedi"i ürün kalitesi, ambalajları, üretimi gerçekle!tirdi"i binanın 
görünü!ü, halkla ili!kiler, reklam stratejileri organizasyonun kimli"ini ortaya koyarlar. Bütün 
bu faktörlerin tüketicilere, kullanıcılara, firmanın çalı!makta oldu"u bankalara, da"ıtım 
kanallarına, hükümete ve topluma yansıma !ekli ise organizasyonun imajını belirler. 
 
Firmaların yansıttıkları imajların dört ana ortak özelli"i bulunmaktadır: 
1. Marka / sembol kombinasyonundaki sadelik.  
2. Güçlü görsel kimlik 
3. Sembol / kimlik ba"ıntısındaki süreklilik 
4. Hatırlanabilirlik 
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Kurumlar arzuladıkları imaja ula!abilmek için, ifade edilmi! bir felsefeye dayanan görsel 
kimlik, ileti!im ve davranı!ı uyumlu ve uygun bir biçimde kullanmalıdırlar. Ba!arılı bir imaj 
olu!turuldu"unda ise, kurum kimli"i çabaları onu koruyarak, geli!tirmek için yeniden devreye 
girmelidir. Ba!arılı bir imaja sahip olabilmi! ya da olmak isteyen kurumlar ve markalar, imaj 
transferi olanaklarından da yararlanabilmektedirler. #maj transferinin ise ba!lıca !ekilleri, 
mevcut bir imajın bir ürüne transferi, sonradan gelen bir ürünün imaj transferi, farklı ürün 
sınıfları arasında imaj transferi veya ürün etkile!im zincirleri içerisinde gerçekle!mektedir. 
 
2.1. Görsel Kimlik nedir?  
 
Görsel kimlik tasarımı, “bir kurumun de"erlerini görünür hale getiren” bir uzmanlık i!idir. 
Bireylerin sosyal bir ya!antı içerisinde bir arada ya!amaya ba!lamalarıyla birlikte, kendilerini 
bir bütün olarak ve bir kimlik ile ifade etme ihtiyaçları do"mu!tur.  
 
Grafik tasarım bir mesajı iletmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir 
düzlemde organize edilmesini sa"lamaktadır. Bu bilgi bir ürüne, kuruma ya da ki!iye ait 
olabilir. #leti!im dilinde bunlara, mesajın kayna"ı denmektedir. Kayna"a ait bilginin ba!ka 
insanlara iletilmesi istenmektedir. Bu bilgi üçüncü !ahıslara, do"ru ve etkili bir !ekilde 
iletilecek görsel mesaj olarak tasarlanmaktadır. Yirminci yüzyılın ilk yarısında reklam 
sanatçısı denen, ikinci dünya sava!ından sonraki yıllarda grafik tasarımcı adını alan bu i! 
kolu çalı!anları, son yıllarda görsel ileti!im tasarımcısı olarak nitelenmektedir. Bugün artık 
ileti!im tasarımı olarak adlandırılan grafik tasarımın üç temel i!levi var: #kna etmek, bilgi 
vermek ve kimlik belirlemek.  
 
Reklamcılar, ileti!imciler, tasarımcılar, danı!manlar, kurumlar için kimlik yaratamazlar. 
Onların i!i zaten var olan kimli"i ortaya çıkarmak, tanımlamak, sınırlarını belirlemek, varlı"ını 
kanıtlamak, a"ırlı"ını hissettirmek, dil, tarih ve co"rafyasının altını çizmektir (Karamustafa, 
Yayınlanmamı!:7).  
 
Kurum kimli"i pek çok ki!i tarafından, kâ"ıtlara, zarflara, e!yalara, web sitelerine kurum 
logosu koymak ya da i!yerinin arabalarını kurumsal renklere boyamak olarak 
dü!ünülmektedir. Oysa bunlar, kurum kimli"inin unsurlarından olan görsel kimli"in belli bir 
yönüdür. Bu ba"lamda görsel kimlik çalı!malarını geli!tirmeye ba!larken metodolojik bir 
süreç izlenmelidir. Bu sürecin kapsadı"ı çe!itli a!ama ve ko!ullar; ara!tırmanın verdi"i 
sonuçlara uygun olarak geni!letilmelidir. $irketin kurum kültürü, felsefesi, kurumsal ileti!imi 
ve vizyonu, vermek istedi"i imaj gibi ara!tırmaları, ba"lantılı dü!ünerek analiz edilir, tartı!ılır 
ve bu unsurlardan olu!an sentez görsel dile aktarıldı"ında, içsel ve dı!sal gruplara do"ru 
ileti!imin en iyi !ekilde nasıl yansıdı"ını görmek olasıdır. Grafik tasarımın, üç temel i!levi ve 
bu alanlara yönelik tasarım türleri bu kadar kesin çizgilerle birbirinden ayrılmıyor. Bir trafik 
i!areti bilgi verdi"i gibi, ikna etme özelli"i de ta!ıyabilmektedir. Bir siyasi partinin seçim 
öncesi verdi"i iki sayfalık gazete ilanı, seçmenleri kendi adaylarına oy vermeye ikna etmeye 
çalı!tı"ı gibi mesajın verili! biçimi, ba!vurulan söylem ile de partinin kurumsal kimli"inin 
te!his edilmesine yaramaktadır. Kurumsal tasarımı, bir kurumun görsel kimli"inin bütün 
tasarım unsurlarına yansıtılması, görsel kimli"in temel elemanları olan amblem, logo ve 
kurum renginin, tasarlanmı! bir sistematik içinde iki ya da üç boyutlu, sabit ya da hareketli 
ileti!im ve kullanım malzemelerine uygulanması diye tanımlayabiliriz. Görsel kimlik ile her 
türlü basılı malzeme, bina cephesi, ula!ım araçları, i! giysileri, yönlendirme ve uyarı 
i!aretleri, reklam ürünleri yoluyla yaygınla!tırılarak, kurum felsefesi mesajının iletilmesi, 
kurum atmosferinin olu!ması sa"lanır (Karamustafa, Yayınlanmamı!: 7).  
 
Günümüz rekabet ortamı kurulu!ların ürün ve hizmetlerini en iyi !ekilde pazarlama ihtiyacını 
do"urmu!tur. Her !ey her gün de"i!mektedir. Bir ülkenin zenginli"i yarattı"ı güçlü markalarla 
ölçülebilir duruma gelmi!tir. Bu güç ancak sa"lam temeller üzerine oturtulmu! bir kurum 
kimli"i ve içerisinde yer alan görsel kimlikle sa"lanabilir. Görsel kimlik, aynı zamanda 
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dü!ünce süreci, ya!am biçimi ve anahtar strateji ile ba"lantılı olarak ortaya konulmalıdır. 
Belirlenen görsel kimlik ile tüketiciye ula!ıldı"ı unutulmamalıdır. Bununla birlikte ülke, kurum 
kültürü, marka, tasarımcı ve biçimsel etmenler de üretim süreçlerine yönelik belirleyici bir role 
sahiptir.  
  
Görsel kimlik ve kurum kimli"i birbiriyle aynı kavramlarmı! gibi de"erlendirilmektedir. Kurum 
kimli"i, kurumun çe!itli hedef kitleler tarafından nasıl algılandı"ının ifadesi olan kurum 
görüntüsü ile karı!tırılmamalıdır. Kurum görüntüsü, kurumsal kimlik sunumlarının hedef 
kitleler üzerine bıraktı"ı bütünsel algıdır. Aynı !ekilde kurum kimli"i, iyi planlanmı! ve 
uygulanmı! kurum kimli"i programlarının sözlü ve görsel ifadesi olan kurum kimlikle!tirilmesi 
ile de karı!tırılmamalıdır. Oysa pek çok ki!i kurum kimli"ini kâ"ıtlara, zarflara, e!yalara, 
ambalajlara, web sitelerine, vs. kurum logosunu koymak ya da en basitinden !irket 
arabalarını kurumsal renklere boyamak oldu"unu dü!ünmektedir. Bunlar, kurum kimli"inin 
unsurlarından olan görsel kimli"in belli bir yönüdür. Kurum kimli"i yalnız bir görsel çalı!ma 
olmamakla birlikte, genelde bir marka kimli"i olarak ifade bulan stratejik marka çalı!maları 
kapsamında yapılmaktadır. Kurum olmadan kurum kimli"i olmaz. Kurulu! önce kendini iyi 
tanımalı, davranı!larını, ileti!im !eklini belirlemeli, sembollerini kullanmak için gerçek 
durumunu iyi analiz etmeli ve anlamalıdır. Ki!ilik aynı zamanda kurulu!un kendi felsefesini 
ortaya koymaya biçimidir yani onu di"erlerinden ayıran en önemli özelli"idir.  
 
De"i!en teknolojiyi anlamak algıyı yönetmek için çok önemlidir. Ya!anan mesaj yo"unlu"u 
insanların yava! yava! mesajları gözardı etmesine ve görmemelerine yol açmaktadır. 
Bugünün tasarımcılarının artık motive edici ve duygusal ileti!im kurmaları da gerekmektedir. 
Sektörde teknolojinin hızla de"i!imi, kurum stratejisine ve buna paralel olarak tasarlanan 
görsel kimlik yapılarına yansıtılmaktadır. Bu de"i!im firmaların kalıcı ve tutarlı bir görsel 
kimlik formu olu!turmalarına engel olmaktadır. Yaratıcılık, tutarlılık ve süreklilik olmadan ikna 
ve ba!arı sa"lanamaz. 

 
3. T!POGRAF! VE TEKNOLOJ! 
 
Yazının bir sistem içinde boyutlandırılması, düzenlenmesi, basılı hale getirilmesi sürecini 
kapsayan tipografi, yazıyı olu!turan karakterin seçimi, harflerin iç ve dı! bo!lukları, 
birbirlerine oranı, zemin ve de"er ili!kileri algılamadaki önemli etken olarak ileti!imi 
sa"lamaktadır. 
 
Tipografiyi sınıflandırmak genellikle harfler arasındaki ince farklılıkları netle!tirmeye yarar. 
Ayrıca tipografinin içinde barındırdı"ı tarihsel ve kültürel referanslar, yazılan metne 
ço"unlukla artı bir boyut katabildi"inden, tipografinin sınıflandırılması tasarımcıya daha 
uygun bir harf seçme imkânı sa"lar (Jury, 2002:8). 
 
Harf ölçümüne ek olarak tipografik elemanlar arasındaki ölçümde tipografik tasarımın ve 
standartların tanımlanabilmesi için son derece önemlidir (Rob Carter, Ben Day, Philip Meggs 
2002 :40).!
 
Sayısal dizgi, tamamen mantıksal ve tekrara dayalı sistemle çalı!an bilgisayar dizgisidir. 
Dijital depolama ve katod ı!ın teknolojisinin lazer teknolojisi ile bir araya getirilmesiyle dizgi 
sistemlerinde yeni bir ça"ın kapısı aralandı: Dijital dizgi; Bu dönemin dizgi teknolojisinde 
bilgisayar destekli i!lemler artarken, mekanik dizgi süreci giderek yok olmaya ba!ladı (Becer, 
2007:274). 
 
Dijital teknolojinin tipografi alanında izlenen ilk önemli etkisi, harflerin “kimliksizle!tirilmesi” 
olmu!tur. Bütün karakterleri küçük birimlere bölen sayısalla!tırma i!lemleri sonucunda 
yazılar standart formlara dönü!mü!; romen, italik ve bold gibi sıcak dizgi teknolojisine ait 
tipografik norm ve sınıflandırmalar anlamını yitirmi!tir. Dijital teknoloji bir yazıdaki biçimsel 
de"i!imleri malzemeden ba"ımsız olarak, anında uygulanabilir hale getiriyordu. Bütün bu 
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geli!meler sonucunda tipografide “kalite ideali” tekrar sorgulanmaya ba!landı. Metinlerin 
ki!isel ya da mikro bilgisayarlarda dizilip düzenlenmesine olanak sa"layan dijital teknoloji ise 
tipografik kalitenin yükselme ve yaygınla!ma sürecini daha da hızlandırdı. Dijital ça"da 
tipografik malzeme ve araç-gerecin ekonomik yapısı da büyük de"i!ime u"ramı!, metal dizgi 
makinelerinin ve foto dizgi sistemlerinde kullanılan foto"rafik ve kimyasal malzemelerin 
üreticileri birer birer sahneden çekilmeye ba!lamı!tır. 
 
Dijital teknolojinin tipografi alanındaki evriminde iki önemli bulu!tan söz etmek gerekir. 
Bunlardan birisi; sonuçların ekran üzerinde belirli bir görsel analog sistemi içinde kusursuz 
biçimde görüntülenebildi"i küçük ve ekonomik “ki!isel bilgisayarlar”, di"eri ise; basılı sayfanın 
bütün unsurlarını tanımlayabilen “bilgisayar yazılımları”dır. 
 
Postcript sayfa tanımlama dili dizgi makinelerinden ba"ımsız, konforlu bir çalı!ma ortamını 
gerçe"e dönü!türmü!tür. 1080’lerin ortalarından itibaren Postcript olarak tanımlanmı! yazı 
karakterlerinin sistemle uyumlu her türlü ortamda kullanılıp basılması mümkün hale gelmi!tir. 
Böylelikle dizgi süreci elle dizginin sa"ladı"ı özgür kompozisyon olanaklarına tekrar 
kavu!mu!, yazı karakterlerinin-eskiden oldu"u gibi-tasarımcılar tarafından hazırlanması 
imkânı do"mu!tur. Dijital teknoloji matbaacılık sektörünün tutucu ve sınırlayıcı yapısını 
kırmı!, tipografi ve matbaacılık ile ilgili bilgiler önceleri bu konunun dı!ında tutulan insanlar 
arasında da yayılmaya ba!lamı!tır (Becer, 2007:275). 
 
Baskı teknolojisi küçülerek daha sofistike ve daha kolay ula!ılabilir hale dönü!tükçe; mesajın 
içeri"ini belirleyen kitlenin tasarım ve üretim üzerindeki denetimi de artmaktadır. Ancak 
sa"ladı"ı bu üstünlüklerin yanı sıra, dijital teknolojinin tipografi alanında yarattı"ı bazı 
olumsuz etkilerden de söz etmek gerekir: Metinlerin klavye üzerinde karakter tanımlayan 
kodlara dönü!mesi, tipografi tasarımcısına duyulan ihtiyacı azaltmı!tır. Yüzyılların birikimiyle 
elde edilen “tipografik bilgelik” artık büyük bir risk altındadır. Tipografik ayrıntılardaki ustalık, 
incelik giderek kaybolmaya yüz tutmu!; sayfa düzenlenmelerinde ve kelimenin bölünme 
biçiminde egemen olan sanatsal ve ekonomik bakı! açısı, kaba ve katı ekonomik yapı içinde 
konumunu büyük ölçüde yitirmi!tir. Ki!isel bilgisayarlar; dijital teknolojinin hızlı bir biçimde 
geli!mesiyle tipografik uygulamaların yanı sıra yazı karakteri tasarımlarında da kullanılmaya 
ba!lanılmı!tır. Örne"in; “font” terimi metal dizgi döneminde belirli bir kalınlık ve punto 
ölçüsündeki yazı karakteri setini tanımlamada kullanılıyordu. Ama bu terim dijital teknoloji 
ça"ında herhangi bir yazı karakterini belirten genel bir tanıma dönü!mü!tür.  
 
3.1. Bitmaplar ve Vektörler 
 
Resim bilgisinin dijital olarak depolanabilece"i “Bitmap ve Vektör” olarak iki ayrı yolu vardır: 
Ekranda ya da dijital olarak üretilmemi! baskıda, metin piksel olarak adlandırılan mozaik 
!eklinde boyanmı! noktaların parmaklıkları !eklinde, arzu edilen !ekli olu!turmak için 
sunulur. Bu ızgara !ekillendirmesi bir bitmaptır. Dosyalar her tekil pikselin sayfasında renk ve 
pozisyon hakkında bilgi içerdi"i için bitmaplar hafıza-yo"unluklu olabilir. E"er Bitmap 
resimleri büyütülmek istenirse, yazılım sadece piksellerin sayısını hesaplayabilir, çünkü esas 
pikseller ve esas hacmin çentikli özellikleri geni!letilir.  

 
Stratejik noktaları birle!tiren düz ve kıvrık satırlar vasıtasıyla vektörler bir taslak !ekli 
betimler. Düz çizgiler ve kıvrımlar matematiksel bir formül olarak bir dosya üzerine kaydedilir. 
Sonuçlanan !ekiller daha sonra pikseller ile doldurulur. Bu da iyi özellikli ölçme için olanak 
sa"lar vektör resmi geni!letildi"i zaman, vektör noktalarının koordinatları tekrar 
konumlandırılmı!tır. Fakat bu noktalar arasındaki kıvrımlar ve düz çizgilerin kontrolü 
matematiksel formülü sabit kalır; daha sonra yeni !ekil pürüzsüz kenar çizgili, iyi tanımlanmı! 
resim ile sonuçlanan pikseller ile doldurulur. Vektör resim dosyaları bitmap dosyalarından 
daha küçüktür. Resim !ekilleri vektör veya bitmap olarak kaydedilir ve bu yazına e!it olarak 
uygulanır. Her unsur için koordinatlar çizili !ekilleri temsil etmek için gerekti"i için vektörlerle 
çizmek, sunuma bir katkı sa"lar. Fakat depolanmasına kar!ın, ekran üzerinde noktaların 
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matrisleri olarak sunulmak zorundadırlar;  di!er bir ifadeyle bitmap’a çevrilmek zorundadırlar. 
Taslak bilgisi baskı için bitmapa çevrilmelidir, farklılık basılı bitmap’ın daha yüksek 
çözünürlü!e sahip olmasıdır.  Dolayısıyla bu, tasarımcıyı etkiler. Tipografi çalı"malarının 
ço!u, detaylı olarak yargılama yapabilmekle ilgilidir ve baskı ile bitmesi amaçlanan 
çalı"malar için ekran gösteriminde "unu görmek imkânsızdır; ekran do!ru renk, çözünürlük, 
karakter "ekli ve bo"lu!u tam olarak yansıtamaz. Baskı da aynı beklentiyi vermez çünkü 
lazer yazıcılar ve inkjet yazıcılar her zaman tam mükemmellikte ayrıntılı olan belge 
üretemezler. Son ürün için kullanılaca!ından, daima aynı donanımı tarafından kullanmak 
daha iyidir (Gordon, 2001:26). 
 
3.2. Okunaklılık ve Elektronik Sayfa  
 
Tasarım ve tipografide meydana gelen dijital devrim, beraberinde çok okunaklılık 
problemlerini de getirdi. Bunlar arasında yazılım ve ekran çözünürlü!ü problemleri önde 
gelenleridir. Elektronik sayfa tasarımı sayfa tasarımcılarına daha önceki tüm teknolojilerin 
sa!ladı!ından çok daha fazla seçenek sunmaktadır. Bu nedenle tipografik okunaklılık 
hakkında yeterli bilgisi olmayan kullanıcılar bu kadar çok seçene!i kullandıkları bilgisayar 
programlarının olanakları ve yersiz hevesleri ile birle"tirip yazıyı yanlı" kullanmaktadırlar 
(Rob Carter, Ben Day, Philip Meggs, 2002: 25). 
 
Ekran fontları çok küçük noktalardan olu"an rakamlanmı" resimler olan bitmap’lardır. Bir harfi 
bilgisayar ekranında sunmak için piksel olarak adlandırılan küçük noktalara dönü"türmek 
gerekmektedir. Her inç için 72 veya 96 piksel matrisi olan bilgisayar ekranları bu "ekilde çok 
ince ayrıntıları olan harfleri sa!lıklı bir "ekilde görüntüleyemez. Yazın ekranda çizim ölçüsü 
ince kıvrımlar ve serif ayrıntısı gibi birçok detaydan arınmı" bir "ekilde görünür. Bu durum 
harflerin kö"egenli kenar çizgisi görünümündeki “Jaggies” olarak adlandırılan çentikli "ekilde 
görünmelerini sa!lamaktadır. Bunun sonucu olarak özellikle küçük harflerde olu"an 
pikselle"me okunurluk sorununu üst seviyeye çıkartmaktadır. (Rob Carter, Ben Day, Philip 
Meggs, 2002:101). 
 
4. WEB S!TES! VE YAZI T!PLER!  
 
Bir web sitesi tasarladı!ında kullanılmak istenen yazı tipi ziyaretçilerin bilgisayarında 
bulunmadı!ında internet tarayıcısı bu yazı tipini tanımayarak ve yazı karakteri için bir ba"ka 
yazı tipi kullanacaktır. Bu durumda seçilen yazı tipinin herkes tarafından tanınması ve 
kullanılması istenen kurumsal yazı karakteri istenilen yazı tipi sunucuya yükledikten sonra 
CSS kodlarında tanımlanan “@font-face” etiketi ile ziyaretçilerin seçilen yazı tipini görmeleri 
sa!lanabilmektedir. #nternet tarayıcılarının genel olarak destekledi!i 4 çe"it yazı tipi 
bulunmaktadır. Bunlar .ttf, .otf, .eot ve .svg’ dir. .ttf yazı tipi: Windows i"letim sisteminin 
kullandı!ı bu yazı tipi Firefox, Safari, Chrome ve Opera tarayıcıları tarafından 
desteklenmektedir. Açılımı True Type Font’tur. .otf yazı tipi: Yine genelde windows i"letim 
sisteminin kullandı!ı bir yazı tipi dosyasıdır. Açılımı Open Type Font’tur. Firefox, Safari ve 
Opera tarayıcıları tarafından desteklenmektedir. eot yazı tipi: Embedded Open Type 
anlamına gelen bu yazı tipi Microsoft’un destekledi!i bir yazı tipidir. Internet Explorer’ın 
tanıdı!ı tek yazı tipi dosyasıdır. Bu yüzden web tasarımcıları için bir sorun olu"turmaktadır. 
Bazı yazı tipi dönü"türücüleri ile .ttf uzantılı yazı tipine .eot yazı tipine dönü"türüp 
kullanılabilmektedir. .svg yazı tipi: Esnek yapılı yani vektörel bir yazı tipi dosyasıdır. Açılımı 
Scalable Vector Graphics yani Ölçeklenebilir Vektörel Grafikler’dir. Safari, Chrome ve Opera 
tarayıcıları tarafından desteklenmektedir. 
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Tablo 1. Font-face kullanım alanları 
 

 
 

 
@font-face Kodu ve Kullanımı: 
 
Basit olarak @font-face kodunun kullanımı: 
Kod: 
@font-face { 
font-family: Sorbize; 
src: url(http://www.sorbize.com/fontlar/Sorbize.ttf); 
} 
  
p { 
font-family: Sorbize; 
} 
Kod yapımız görüldü!ü gibi iki kısımdan olu"maktadır. #lk olarak yazı tipi yüklenir ve daha 
sonra bu yazı tipi istenilen yerde font-family etiketi ile kullanılabilmektedir. 
 
Burada kullandı!ımız yazı tipi .tff uzantılı yazı tipi dosyası oldu!unda, bu yazı tipi belirtti!im 
gibi internet explorer tarafından desteklenmeyebilmektedir. Ayrıca her tarayıcının her 
versiyonun @font-face kodumuzu desteklemesi içinse "u "ekilde bir kod yapısı kullanılması 
gerekmektedir. 
 
Kod: 
@font-face { 
 font-family: 'Sorbize'; 
 src: url('Sorbize2.eot'); 
 src: local('Sorbize'), 
 url('Sorbize2.woff') format('woff'), 
 url('Sorbize2.svg#Sorbize2') format('svg'), 
 url('Sorbize2.TTF') format('truetype'); 
} 
  
p { 
font-family: Sorbize; 
} 
(wmaraci.com, 2012) 

 
Bu kod yapısında sisteme öncelikle .eot uzantılı “Sorbize2$ yazı tipi ve internet explorer için 
çözüm üretilmi"tir. Bu local tanım e!er ki"inin bilgisayarında bu yazı tipi mevcutsa yazı tipini 
indirmeden kullanmak ve bir sonraki kodu internet explorer’dan gizlemek için 
kullanılabilmektedir. Ardından gelen kodlama ise di!er tarayıcılar içindir. 
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Sonuç olarak tarayıcı istatistiklerine bakıldı!ında %94 ‘lük bir kesim @font-face‘ i 
desteklemektedir. "leride tarayıcı teknolojisinin ve kullanım oranlarının de!i#mesi ile birlikte 
bu sayı %98 ‘e kadar çıkacaktır. Bu sayede web sitesinin görünümünün yazı tipi bakımından 
estetik görünmesi ziyaretçileri daha çok sitede tutacak ve daha fazla ziyaretçi sa!layacaktır. 
 
Genel olarak küçük boyutlu fontlar kaliteli görünebilirken, büyük boyutlu fontlarda iyi görüntü 
alınamayabilir. Ayrıca kıvrımlı hatlara sahip yazı tiplerinde kenarlar daha pürüzlü 
görünebilmektedir. Kullanılan font Windows Xp’de test etmeden yayına alınmamalıdır. 
 
HTML dili, yani web siteleri pek çok fontu desteklemektedir.  CSS yazılım kodu ile hazırlanan 
web siteleri yazı tiplerini her sayfada do!ru ve sürekli olak görüntülenmesini sa!lanabilir. 
Ancak her tarayıcı Microsoft Internet Explorer (MSIE), Netscape,  Mozilla ya da Opera sitede 
yer alan yazı tipini gösterirken farklı özellikler sergileyebilmektedir. Sitede kullanılan yazı tipi 
belirtilse bile e!er o yazı tipi siteyi ziyaret eden ki#inin bilgisayarında yoksa onun 
bilgisayarında hangi font seçilmi# ise bu font ile siteyi görebilecektir. Bu #u anlama 
gelmektedir; örne!in bu paragraf arial ile yazılıdır e!er kullanıcının bilgisayarında arial fontu 
yok ise bu yazıyı bilgisayarda kayıtlı bulunan ba#ka bir font ile görüntüleniyor olacaktır 
demektir. 
Bir yazı tipinin her bilgisayarda do!ru görüntülenmesi ancak üç #ekilde gerçekle#ir.  pdf 
dosyası olu#turularak, genelde menu tasarımları ya da #irket raporları, sunumlar ve bro#ürler 
bu #ekilde tasarlanır ; resim olarak kulanılırsa, ço!u logo ve banner bu tarz tasarlanır; flash 
programında tasarlanarak (flash siteleri, animasyonlar, flash foto galerileri fontları flash 
programının içine yerle#tirebilirler; embed) Ancak bu do!ru görüntülemelerde de güncelleme 
esnasında eski metnin yeniden düzenlenerek tekrar grafik objeye dönü#türülmesi ve 
görüntüleme hızı gibi sorunlarla kar#ıla#ılmaktadır. 
 
En büyük sorunlardan biri de hala a!ırlıklı olarak kullanılan Windows XP’de ClearType 
seçene!inin ba#langıçta aktif olmamasıdır. Macintosh kullanıcılarının i#letim sisteminin 
yazıları daha yumu#ak kenarlı göstermesinden dolayı yazıları daha iyi bir #ekilde 
görmektedir. Windows kullanıcıları ise ClearType seçene!i seçili oldu!u durumda standart 
font görünümünden daha iyi görüntüler elde edilebilmektedir.  
 
5. SONUÇ 
 
Görselli!in anlam ve önemi içeri!ine odaklanan bu çalı#ma ile dı#sal biçim ve içerik 
süreçlerinde sorunlar de!erlendirilmeye çalı#ılmı#, algılama hatalarının en aza indirgenmesi 
amaçlanmı#tır. Enformasyon ça!ı, sayısal ça! ve teknoloji ça!ı gibi çok sayıda ismin verildi!i 
bu ça!da yüksek düzeyde bir ba!lantı durumunda iken, küreselle#menin geli#imine paralel 
olarak geli#en web tasarımı ile ba!ımsız, sanal bir ortamda algılarımız yönlendirilmektedir. 
Görsel kimlik ba!lamında tek düze ve tek biçimlilik sorununun sorumlulu!u ile resmin 
bütünün bilinci ortaya konulmaya çalı#ılmı#tır. 

 
Kitlesel boyutta ileti da!ıtabilen bir araç olan internetin görsel yüzü olan web tasarımının, 
alıcı kitlesi üzerinde yarattı!ı etkile#im sürecinde web tasarımcısı ve programcısının kurumun 
kimli!ine özgü tasarım ve yazılımlar üretmesi gereklili!i üzerinde durulmu#tur. Yazı 
tiplerindeki sınırlamalara ra!men, yaratıcılı!ı kısıtlayan ko#ullara ait farkındalık 
olu#turulmu#tur. Ki#isel yayın ve kullanıcı üretimi içerikli web sitelerinin görsel  
malzemelerinin  hacmi ve ya#anılan güçlükler üzerinden; de!i#en teknolojiyi anlamak algıyı 
yönetmek için çok önemlidir. Ya#anan mesaj yo!unlu!u insanların yava# yava# mesajları 
gözardı etmesine ve görmemelerine yol açmaktadır. Kurumsal kimlik tasarımının dijitalle#me 
sürecinde sürdürülebilirli!i, kaynak te#kil eden etkenler ile tasarım alanlarına özgü de!erlerin 
korunarak kullanılmasıyla gerçekle#ebilir. Niteliksizli!in sebebi, görsel kimlik tasarımının 
dijitalle#mesi sürecinde web tasarım yüzünün ve sürdürülebilirlik ili#kisinin iyi 
kurulamamasıdır. Web tasarım yüzünü olu#turan en önemli tamamlayıcısı olan yazı 
karakterinin do!ru ve yerinde kullanılması gereklili!i üzerinden sürdürülebilir yakla#ımla 
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kimlik ve tipografi uyum sorunlarının da çözülmesine yönelik adımlar ve geli!iminin 
sa"lanmasına dönük, tasarımın nitelikli hale getirilerek bir bütünlük olu!turulması, toplumsal 
ve tasarımsal sorumluluk ile duyarlılı"ın arttırılması amaçlanmı!tır. Teknolojinin hızlı 
de"i!imi, kurum stratejisine ve buna paralel olarak tasarlanan görsel kimlik yapılarına 
yansıtılmaktadır. Bu de"i!im firmaların kalıcı ve tutarlı bir görsel kimlik formu olu!turmalarına 
engel olmaktadır. Yaratıcılık, tutarlılık ve süreklilik olmadan ikna ve ba!arı 
sa"lanamamaktadır. 
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ABSTRACT 

The starting point of the product in the career of architecture, whose main goal is to create liveable 
sites, is suitability. All designers and architectures from Otto Wagner to Zaha Hadid, labelled the 
direction of their designs by taking form, function and constructional elements into account. During this 
labelling of direction, with the developing technology, new materials and visual design values led the 
way for architectures. The 2 and 3D drawing programmes, nowadays backbones of architectures 
careers, came out in the 1980s and after, prepared an environment that forced the designers to widen 
their vision. Besides, the raise of the awareness of the customer mass that we name the user put forth 
the necessity of the simulation programmes. The main goal of this communiqué is to present how the 
designs according to the reflection of technological developments to the careers of architecture take 
form.   
 
Keywords: Architecture, Simulation, Organization of space (site), Design 
 
1. G!R!" 
 
Günümüzde, ya!amımızın her alanında bilgisayarlar, bilgisayarların ek donanımları, görsel-
i!itsel çoklu-ortam teknolojileri ile veri ileti!imini sa"layan !ebeke (Networking) teknolojileri 
artan yo"unlukta kullanılmaktadır. Bilgi ve ileti!im teknolojilerinin, kullanıldı"ı alanlarda 
verimlili"i artırması ve sa"ladı"ı olanaklar mimarlık mesle"inde de etkisini göstermektedir. 
Bili!im teknolojilerinin mimari alanda önem kazanması, dijital ortamda tasarım ve ara!tırma 
olanaklarının kullanılmasını zorunlu hale getirmi!tir. Bilgiyi kullanmada güncel teknolojilerin 
sa"ladı"ı görsel/i!itsel ileti!im ortamlarının, mimarlık mesle"inde tasarımsal açıdan hız ve 
mesleki kaliteyi arttırdı"ı da bilinmektedir. Tasarım mimarinin ana etkinli"idir. Tasarlamak 
bir!eyin kendisini de"il, gösterimini yapmak demektir. Bazı dillerde de tasarım demek olan 
design kelimesi, Latince de signare den gelen i!aret etmek anlamını ta!ımaktadır. 
Tasarlanan objenin gösterimi, çizim, maket gibi iki veya üç boyutlu modellerle olabildi"i gibi, 
günümüzde bilgisayar ortamında modellenmektedir. Bu modellemeler sanal tasarımlar 
olmasına kar!ın, kullanıcı olarak tabir edilen mü!teriye yapılan çalı!malarda gerçeklermi! 
etkisi vermekte ve uygulama sonucu ortaya çıkacak olan ürünü orjinaline yakın olarak 
görmeye imkan sa"lamaktadır.  
 
2. M!MARLIK VE TASARIM 
 
Mimari mekân olu!turulmasında mimar; geometrik, fiziksel mekâna müdahale eder ve mekân 
belirleyici ö"elerle bir bölge olu!turur. Ba!ka bir söyleyi!le mimari mekân kapatılır. Mekân 
genelde kütleler arasındaki bo!luk olarak ele alınır. Fakat gerçekte mekân kendi 
olanaklarıyla mimari biçimlemeye sahip kütlelerin arasındaki bir biçimdir. #çeri ve dı!arının 
de"i!kenli"i mimarinin özünü olu!turur. #çeride olmak gözlemci tarafından dı!arıda olmaya 
kar!ı her zaman tercih edilir. Mekân içinde olu!turulan sınırlayıcı ö"eler, insanları psikolojik 
olarak rahatlatabilmektedir. Tüm duyularına farklı oranlarda etkiyen sınırlar ve vurgu 
elemanları ile bir gözlemci bulundu"u mekânı bir bütün olarak algılamaktadır. Mekanlarda 
dikdörtgen prizma geometrisi, hücrelerden çok katlı yapılara kadar en çok kullanılan formdur. 
Gerek do"a stati"i gerek uygulama kolaylı"ı ve i!levsel ko!ullar bu formun her ça"da 
kullanılmasını sa"lamı!tır (Erdem, T. 2004). Mekan olu!umunda geometrik formların varlı"ı 
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her daim gözle görülür !ekilde varlı"ını hissettirmektedir. 
 
#ç mimari tasarım süreci ise mekan organizasyon’ unun en do"ru, uygun ve tüm ihtiyaçların 
kar!ılanması sürecidir. #ç Mimarlık disiplininin temelini olu!turan mekan tasarımı kullanıcının 
ihtiyaçlarını kar!ılama eylemidir ve bu eylem bir organizasyon !emati"ini olu!turur. Bu 
eylemin sonucu ise iç mimarın dü!ünce dünyasındaki fikirlerin bir arada toplanarak, 
kullanıcıların ihtiyaçlarını kar!ılama, memnuniyetini kazanma ve ileriki safhalarda  kullanıcı 
tarafından be"eninin sa"lanmasına  kadar geçen her a!amada olu!an bir organizasyon 
sistemati"idir. Mekan organizasyonunda iç mimar için önemli olan konu, mekanın istenen 
özellikleri ta!ımasıdır. Bu a!amada geometrik formlar yardımı ile tasarımını olu!turmaya 
çalı!maktadır. Genel kurguyu ve ili!kileri olu!tururken kullandı"ı formlar,  yöntemler ve 
araçlar izleyece"i yolu belirler. Konu, dü!üncelerin imgesel dünyadan gerçek dünya ya 
aktarılmasına geldi"inde, mekanın algılanır ve ya!anılabilir bir hale dönü!mesini sa"layan 
geometrik formlar önem kazanır. 
 

            
!ekil 1: Geometrik formlardan, mekan olu!umuna tasarım süreci örne"i 

 
 
3. M"MARLIK VE M"MAR" Ç"Z"M PROGRAMLARI 
 
Tasarım sürecinde önem kazanan ve mekanın !ekillenmesinde de yararlanılan geometrik 
formlar 2 ve 3 boyutlu programlarında alt yapısını olu!turmaktadır. Resim 1 de görüldü"ü 
üzere geometrik formdan olu!turulan mekan yine 3 boyutlu bir tasarım programında 
çizilmi!tir. 1980’li yıllar itibari ile mesleki açıdan önem kazanan çizim programları mimarlar, iç 
mimarlar ve benzer disiplinlerde çalı!anların zaman açısından en büyük yardımcısı 
durumunu almı! bulunmaktadır. Kullanılan bu çizim programları ile 2 boyutlu çizilen 
projelerin, 3. boyutta statik hesaplamaları, aydınlatma, ısıtma ve havalandırma gibi benzeri 
sorunları da hesaplanabilmektedir. 
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Görsel 1. Cad veri tabanlı çizim programı 

 
Bu tip programların mesleki açıdan getirdi!i bir di!er kolaylı!ı da yapılan iç mekan 
tasarımlarında malzeme, renk, doku ve benzeri donatı özelliklerinin seçiminde görmekteyiz. 
Resim 1 ve 2 de gördü!ümüz 3 boyutlu çizim programları ile yapılmı" olan tasarımlarda bu 
programların tasarımcıya sundu!u kolaylık ortaya konmu"tur. Benzer mekanlar da yapılan 
farklı tasarımlar renk, ı"ık, donatı seçimleri, malzeme farklılıkları gibi yapılan de!i"iklerin 
sadece birkaç komutla kolaylıkla gerçekle"tirilmesine imkan sa!lamaktadır.   
 

   
Görsel 2. Cad veri tabanlı 3d çizim programı 

 
Tasarım sürecinde özel amaçlı bilgisayar yazılımları; iki boyutlu çizim, üç boyutlu modelleme, 
animasyon, görselle"tirme, yapı tasarımının sanal ortamda deprem dayanımı, aydınlatma, ısı 
korunumu gibi performans ları nın simule edilmesinde kullanılmaktadır. Tasarım programları 
ilgili alanda (mekanik, elektronik ya da mimari) çizim kolaylıkları sa!lamanın ötesinde 
tasarıma ili"kin matematiksel çözümlemeleri de gerçekle"tirerek mühendislik yükünü 
hafifletmektedirler. Tasarım programları çizim programlarında bulunan temel çizim 
nesnelerini barındırmalarına ra!men, bu nesnelerin teknik resim çizme disiplini içinde 
kullanılmalarını sa!larlar. Yaygın olarak kullanılan tasarım programlarına Auto CAD örnek 
verilebilir. Üç boyutlu tasarım tekniklerinin ba"ında yüzey modelleme ve katı modelleme 
teknikleri gelmektedir. Yüzey modelleme ile önce tel kafes modeli olarak biçimlendirilen 
nesnelere daha sonra yüzey kaplanabilmektedir. Böylece son derece karma"ık nesnelerin 
gerçe!e yakın tasarımı yapılabilmektedir. Katı modellemede ise tasarımı yapılan üç boyutlu 
bir görüntünün temel fiziksel özellikleri belirlendi!inde, di!er fiziksel özellikleri bilgisayar 
tarafından elde edilebilmektedir. Örne!in a!ırlı!ı verilen bir görüntü nesnesinin a!ırlık 
merkezi, hacmi, bu nesneyi içine alabilecek en küçük kutunun boyutları ve bir dizi moment 
de!erleri gibi veriler tasarım programı tarafından elde edilebilmektedir. Katı modellenen bir 
nesnenin herhangi bir eksene göre kesitini almak ve görüntülemek son derece kolaydır. 
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Görsel 3. 2 boyutlu çizilen objenin 3 boyut’a ta!ınması 

 
Üç boyutlu olarak tasarlanan bir nesnenin herhangi bir kamera açısından görünü!ünü elde 
etmek mümkün olmaktadır. Böylece bir parça (ya da bir mimari yerle!im) fiziksel olarak 
üretilmeden önce her açıdan incelenebilmektedir. Ayrıca dijital ortamda mimari tasarım 
organizasyonunun sa"lıklı yürütülebilmesi, teknolojik olanakların verimli kullanımıyla 
mümkündür. Yeterli teknolojik donanıma ve bilgiye sahip olmadan yapılan organizasyonlarda 
bir takım sıkıntılarla kar!ıla!ılmaktadır. Mimari tasarım sürecinde, mühendislik alanları gibi 
di"er bilgi disiplinleri ile ili!kilerde, bilgisayar yazılımlarının kullanımı ile grafik standartları, 
notasyonlar ve e!güdümlü ileti!im kavramları gündeme gelmektedir. Günümüz i! 
organizasyonlarında en çok kar!ıla!ılan sorun, farklı yazılımların ve farklı standartların 
kullanılması ile ileti!im problemleri olarak görülmektedir. Bu sorunları rasyonalize etmek 
amacı ile disiplinler arası standartla!malar ve ortak yazılımların kullanılması ve uygun ileti!im 
yönteminin kullanılması önem kazanmaktadır. 
 
4. SONUÇ 
 
Mimari tasarım, mimarlık ile mühendislik alanları ba"lamında disiplinlerarası ekip 
çalı!masıdır. Günümüzde büyük alanlı, farklı teknolojiler içeren ve karma!ık i!levli yapıların 
tasarlanmasında, çe!itli disiplinlerden uzman ki!ilerin bilgi giri!ine gereksinim duyulmaktadır. 
Mimarlık-mühendislik tasarım sürecinin dijital ortamlarda yapılmaya ba!lanmasından dolayı, 
mimar ve çe!itli disiplinlerdeki meslekta!ların bilgi alı!veri! !ekli de de"i!ikli"e u"ramı! ve 
daha kolay bir hal almaya ba!lamı!tır. 
 
Günümüzde her alanda oldu"u gibi mimarlık ve iç mimarlık hizmetlerinde de bilgisayarlar 
yo"un olarak kullanılmaktadır. Teknolojideki geli!meler her geçen gün yeni olanaklar 
sa"lamakta, üretimin kolay, hızlı ve daha hassas yapılabilmelerine olanak sa"lamaktadır. 
Geli!en ileti!im teknolojileri sayesinde, bilgisayarların kullanılmadı"ı geleneksel sistemlerdeki 
bilgi alı! veri!i için belli dönemlerde bir araya gelmek zorunlulu"u ortadan kalmakta, tasarım 
ekibinde görev alan ki!iler arasında zaman ve mekana ba"lı kalınmadan dijital-senkronize bir 
ileti!im ortamı sa"lanmaktadır. Böylece, zamanı daha verimli kullanma imkanı do"makta, 
tasarımın her a!amasında bilgi alı! veri!i sa"landı"ından karar verme hızını arttırmakta ve 
ortak çalı!malar daha verimli hale gelmektedir. Böylelikle mü!teri memnuniyetide artmakta 
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ve istenilen de!i"ikliklikler hızlı bir "ekilde ya!ılabilmektedir. Geli"en CAD programları, 
internet, intranet gibi "ebeke ileti"iminde her geçen gün yeni olanaklar sa!lanmaktadır. Bu 
olanaklarla proje ekibinde görev alan ki"iler istedikleri zaman intranet/internet üzerinde 
bulu"up, tasarım üzerinde bilgi alı" veri"i yapabilmektedirler. Bilgisayar ve ileti"im 
teknolojilerindeki geli"im, mimarların di!er disiplinlerle olan ili"kilerini de etkilemekte, 
“disiplinler arası dijital-senkronize” tasarıma olanak tanımaktadır.  
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