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Editörlerden
Türkiye Medya Akademisi Dergisi'nin Değerleri Yazarları, Okuyucuları ve Hakemleri;
Yayın haya na Nisan 2021'de başlayan ve ile şim alanında adından söz e ren Türkiye
Medya Akademisi Dergisi'nin (TÜMADER) üçüncü sayısı olan Nisan 2022 sayısını sizlerle
buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye Medya Akademisi Dergisi'nin bu sayısında, derginin
yöne m ve akademik kadrosunda birtakım yenilikler ve gelişmeler meydana gelmiş r. TÜMADER'in
kurulmasına önayak olan ve dergimizin bu aşamaya kadar gelmesinde büyük emeği bulunan Prof. Dr.
Enderhan KARAKOÇ hocamız, derginin sahibi olmayı kabul ederek dergimize ve ekibimize güç
katmış r. Bununla birlikte alanlarında önemli yere sahip farklı ülkelerden bilim insanları da dergimizin
yayın kurulunda ve danışma kurulunda yer alarak TÜMADER'in uluslararası dergi niteliğine önemli
katkı sağlamış r. Derginin, ASOS Indeks, Advenced Science Index, CiteFactor, Euro Pub, DRJI, ESJI,
Neli , Google Scholar, I2OR, İdealonline, Kaynakça.info, Journal Factor gibi birçok ulusal ve
uluslararası indekste taranması ve yeni uluslararası indekslerde taranma aşamasında olması da
TÜMADER'in uluslararası dergi statüsünü güçlendirmektedir.
Türkiye Medya Akademisi Dergisi'nin (TÜMADER) Nisan 2022 sayısında 7 (Yedi) araş rma
makalesi bulunmaktadır. Derginin Nisan 2022 sayısının ilk makalesi olan “Kolombiya Sineması ve
Karşıtlıkların Gölgesinde Bir Seyir Deneyimi: Şiddet, Ha za ve Ulus” başlıklı makalede Ramazan
Gündoğan, Kolombiya sinemasını tarihsel sosyolojik bir perspek en değerlendirmiş r. İkinci
araş rma makalesinde, Salih Gürbüz tara ndan İngilizce olarak kaleme alınan “A Theore cal Study on
The Meaning of Trust in Public Rela ons” adlı çalışmada ise halkla ilişkilerde güven kavramının yeri ve
ilişkisi tar şılmış, halkla ilişkilerde güven kavramının ne anlama geldiği araş rılmış r. “Youtube'daki
Spor Programlarında Etkileşimli Yayıncılığa Yönelik Bir Araş rma Analiz: Vole ve Tardini Büfe Üzerine
Bir İnceleme” başlıklı üçüncü çalışmada ise Veysel Koç ve Nagihan Turhan, dijital medyada yayınlanan
spor programları olan Vole ve Tardini Büfe programlarında izleyiciler ile nasıl bir etkileşimli ortam
yara ldığı incelemişlerdir. Serdar Tamgaç'ın yazarlığını yap ğı “Mağara Duvarlarından Sanal
Duvarlara; İle şimin Dönüşümü” başlıklı dördüncü makalede an k çağlarda mağara duvarlarına
yazılan yazılarla günümüz sosyal medya paylaşımları arasındaki ilişki ele alınırken; bu sayıdaki beşinci
makale olan “Potemkin Zırhlısı (1925) Filmindeki Duygulanımsal Propaganda İmgelerini Peirce
Semiyo ğiyle İzlemek” başlıklı çalışmada ise Ahmet Fa h Yılmaz, Potemkin Zırhlısı ﬁlmindeki
duygulanım-imgeler ve bunlara bağlı göstergeler arası ilişkileri araş rmış r.“Hegemonik Erkekliğin
Erkek Dergilerinde Yeniden İnşası” adlı al ncı çalışmada Gözde Özhan ve Nilay Başok adlı yazarlar
Connell'ın hegemonik erkeklik hakkındaki çalışmalarından hareketle, erkek dergileri içerisinde Türk
oyuncular üzerinden hegemonik erkekliğin nasıl inşa edildiğini ve toplum içerisinde ne şekilde
sunulduğunu incelemişlerdir. Muhammed Oğuzhan Şahin tara ndan kaleme alınan “Elon Musk'ın
Tweetlerinin Kripto Varlıklara Olan İlginin Artmasına Etkisi” başlıklı 2022 Nisan sayısının son
çalışmasında ise Elon Musk'ın Twi er üzerinden kripto paralarla ilgili olarak paylaş ğı mesajlar ve bu
mesajların bahsi geçen kripto paraların değerine etkisini eşik bekçiliği kuramı bağlamında ele almış r.
Dergimizin bu sayısının sizlerle buluşmasında emeği geçen başta yazarlarımız olmak üzere
hakemlerimize, editör kurulumuza, editör yardımcılarımıza, yayın kurulumuza ve danışma
kurulumuza teşekkür ederiz. Bu sayımızdaki çalışmaların ile şim alanında kaynak olmasını diler, Kasım
2022'de yayınlanacak olan yeni sayımızda ise değerli eserlerinizi görmeyi temenni ederiz.

Editörler
Doç. Dr. Sefer KALAMAN
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KOLOMBİYA SİNEMASI VE KARŞITLIKLARIN GÖLGESİNDE
BİR SEYİR DENEYİMİ: ŞİDDET, HAFIZA VE ULUS
Ramazan Gündoğan*

Özet
Kolomb ya s neması çatışmalar, anlaşmazlıklar ve ş ddet b rleş m yle karşı karşıya kalan
zley c ler ne s nemanın lk yıllarında çok fazla çer k sunamamıştır. Devlet otor tes n n b r türlü
sağlanamaması, kaynakların s nema ç n elver şl olmayışı, kanunların s nema üret m ç n b r
yasa oluşturmaması da Kolomb ya s neması ç n ağır b r lerlemeye sebep olmuştur.
Kolomb ya’da ﬁlm prodüks yonlarının gel şt r lmes ne duyulab lecek lg b r d z ç savaşla ve
özell kle de y rm nc yüzyılın başlarında B n Gün Savaşı le azaltılmıştır. Lat n Amer ka’nın d ğer
bölgeler nde olduğu g b ﬁlm malzemeler n n eks kl ğ de o yılları ncelemey zorlaştırmaktadır.
Kolomb ya tar h nde La V olenc a olarak adlandırılan ç savaş boyunca muhafazakar pol sler,
s v ller ve yönet mle resm b r bağı olmayan ancak sempat duyan l beral ger llaların vahşet
serg lenm şt r. Daha sonra FARC ve ELN grupları arasındak çatışmalar ülkey sürekl b r kaos
ç nde tutmuş ve s nema bu kaosun gölges nde hayatta kalmaya devam etm şt r. 2003 yılına
gel nd ğ nde kabul ed len b r yasa le ﬁlm çalışmalarında b r artış başlamış ve Kolomb ya
s neması toparlanma sürec ne g rm şt r. Bu yasa daha sonra 2013 yılında büyük rev zyonlarla
yen lenm ş ve s nema düzenlemeler gen şlem şt r. Kolomb ya s neması bu süreçlerden sonra
başarılı ﬁlm çalışmaları ortaya koymuş ve uluslararası ödüllerle bu başarıyı serg lem şt r. Bu
çalışmada Kolomb ya s neması tar hsel sosyoloj k b r perspekt ften değerlend r lmekted r.
Kolomb ya s nemasının tar hsel sürec ve bu ç huzursuzluğun s nemaya nasıl yansıdığı ele
alınacaktır. Kolomb ya’da s nemanın, s yas tar h nden bağımsız b r b ç mde okunması oldukça
zor olduğundan s yas tar h n de ele almak çalışma açısından gerekl d r.

Anahtar Kel meler: Kolomb ya, Kolomb ya S neması, Ş ddet.

*

Sorumlu Yazar: Öğret m Görevl s , Yozgat Bozok
Ün vers tes
ramazan.gundogan@bozok.edu.tr. ORCİD ID: 0000-0003-4433-9287
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Atıf B lg s / Reference Informat on
Gündoğan, R. (2022). Kolomb ya S neması ve Karşıtlıkların Gölges nde B r Sey r Deney m : Ş ddet,
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COLOMBIAN CINEMA AND A CRUISE EXPERIENCE IN THE
SHADOW OF CONTRAST: VIOLENCE, MEMORY AND NATION
Ramazan Gündoğan*

Abstract
Colomb an c nema could not oﬀer much content n the early years of c nema to ts aud ences who
were faced w th conﬂ cts, conﬂ cts and v olence. The fact that the state author ty could not be
prov ded, the resources were not su table for c nema, and the laws d d not create a law for c nema
product on also caused a heavy progress for Colomb an c nema. Interest n develop ng ﬁlm
product ons n Colomb a was curta led by a ser es of c v l wars, part cularly the Thousand Days
War n the early twent eth century. As n other parts of Lat n Amer ca, the lack of ﬁlm mater als
makes t d ﬃcult to study those years. Throughout the c v l war, known as La V olenc a n
Colomb an h story, the brutal ty of conservat ve pol ce, c v l ans, and l beral guerr llas who have
no oﬃc al t es to the adm n strat on but sympath ze w th t, has been exh b ted. Later, the conﬂ cts
between the FARC and ELN groups kept the country n a constant state of chaos and the c nema
cont nued to surv ve n the shadow of th s chaos. W th a law passed n 2003, an ncrease n ﬁlm
stud es started and Colomb an c nema entered the recovery process. Th s law was later renewed
w th major rev s ons n 2013 and c nema regulat ons were expanded. Colomb an c nema has
produced successful ﬁlms after these processes and has demonstrated th s success w th
nternat onal awards. In th s study, Colomb an c nema s evaluated from a h stor cal soc olog cal
perspect ve. The h stor cal process of Colomb an c nema and how th s nner unrest s reﬂected n
the c nema w ll be d scussed. S nce t s very d ﬃcult to read the c nema n Colomb a
ndependently of ts pol t cal h story, t s necessary for the study to cons der ts pol t cal h story.

Keywords: Colomb a, Colomb an C nema, V olence.

*

Correspond ng Author: Lecturer, Yozgat Bozok Un vers ty
ramazan.gundogan@bozok.edu.tr. ORCİD ID: 0000-0003-4433-9287
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GİRİŞ
Kolomb ya tar h n n öneml b r paradoksu, demokrat k sürece eklenen ş ddet ve
çatışma tar h d r. 1810’da gerçekleşen bağımsızlık savaşının ardından dokuz ç savaş ve
yaklaşık ell bölgesel ve yerel çatışma gerçekleşm şt r. Bu çatışmaların en sık yaşandığı
dönem se 1863 yılından 1865 yılına kadar olan dönemd r. Kolomb ya’dak 19.Yüzyıl
s yaset 20.Yüzyıl’a göre daha da sert pol t kalara sah pt r. Part c l k olaylarının çok sert
yürütüldüğü dönemlerde tarafsızlık d ye b r durum söz konusu değ ld r. Dav d Bushnell’e
göre 19. Yüzyıl’da k

taraf arasındak

dn

meseleler dışında güçlü b r fark

görünmemekted r. Bürokrat k poz syonların elde ed lmes anlamında rekabet n ş ddet
s yas çek şmen n de dozunu artırmış durumdadır. Çatışmalar babadan oğula hatta toruna
geçm ş ve bu durum uzun b r süre bu şek lde devam etm şt r. Ek olarak, Kolomb ya
halkında, ş ddet n şekl ve çer ğ aynı kalmamasına rağmen, ş ddet çeren b r geçm ş n
ş ddete yatkınlık yarattığı h ss yerleşm şt r. Kolomb ya’dak ş ddet olaylarını araştıran
Dan el Pecaut, La V olenc a dönem nde modern Kolomb ya’da 19. Yüzyılın yerel
a leler n n anılarına ulaşmıştır. Ona göre, geçt ğ m z yüzyılın ç savaşları, part s stem n
alt kültürlere dönüştürmüş ve s yas part ler b reyler , s yas ve pol t k bağlantılarla
bağlayan kolekt f k ml kler hal ne get rm şt r (Rojas, 2002, s. 19-20).
19.Yüzyıl’ın ortalarında Kolomb ya’dak söz konusu el tler, kt darı L beral Part
ve Muhafazakâr Part olarak k hegemon s yasal part ye paylaştırmıştır. Kamu kt darının
şlerl k kazanmasında oluşan eks kl kler, şç ve köylü ayaklanmalarına karşı ş ddetl
tepk ler verme, temel kamu h zmetler n n ver lememes , zeng nl k ve fak rl ğ n bölgeler
arasında kesk n b r şek lde ayrılması çatışmaları da beraber nde get rm şt r. Bu
çatışmalarda ayrılıkçı güçler olarak b l nen ve 1964 yılında kurulan Fuerzas Armadas
Revoluc onar as de Colomb a (FARC-Kolomb ya Devr mc S lahlı Güçler ) onun
ardından 1965’te kurulan Ejerc to de L berac ón Nac onal (ELN - Ulusal Kurtuluş
Ordusu) ve 1967’de kurulan Ejerc to Popular de L berac ón (EPL - Halk Kurtuluş
Ordusu) ell yıldan fazla sürecek olan b r ç savaşın taraﬂarı olmuşlardır (Ram rez, 2015,
s. 1-5).
Kolomb ya’dak s nematograﬁk gelenek 1897’ye kadar uzanab l r b r tar h
zlemekted r. Lum ere Kardeşler’ n ek b nde olan Gabr el Veyre’n n Lat n Amer ka’da
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yaptığı çek mlerle Kolomb ya’ya g ren kamera, d ğer Lat n Amer ka ülkeler g b ülkeye
t car olarak gelm şt r. B n Gün Savaşı’nın etk s yle ve devam eden ç çatışmalarla ﬁlm
prodüks yonunun gel şmes oldukça zaman almıştır. 1896 ve 1930 yılları arasında
kültürel korumanın hmal nden dolayı çek len ﬁlmler n kaybolması ve zarara uğraması
da söz konusudur. F lmler n kayıtları ve tar h b lg ler ne o dönem n basılı gazeteler nden
ulaşılmış ve bu sebeple bell b r zaman aralığı oluşturulmuştur. Tar h nden ç çatışmaların
ve ş ddet n eks k olmadığı Kolomb ya S neması se ülkede çok fazla gel şme
gösteremem ş ancak daha sonra konulan ve gen şlet len yasalarla

lerleme

kaydedeb lmey başarmıştır (Suârez, 2017, s. 307).
Çalışma, Kolomb ya S neması’nda uzun sürel çatışmaların, ç savaşların ve ç
huzursuzluğun s nemaya olan etk ler n ortaya koymak amacındadır. Kolomb ya’da
s nema sadece bel rl dönemlerde değ l neredeyse s nema tar h n n her dönem nde
çatışmaların etk s nde kalmış ve Kolomb ya s nemasının d l n tamamen pol t k s nemaya
dönüştürmüştür. Bu sebeple Kolomb ya’da s nemanın doğuşunun hang temeller üzer nde
yükseld ğ ve bu etk ler n neler olduğunu rdelemek oldukça öneml d r. Kolomb ya
s nemasının ver ler ne ulaşmanın zorluğu ve bu alanda herhang b r çalışmanın da
olmamasından ötürü makalen n önem b r adım daha ön plana çıkmaktadır. Bu çalışma
Kolomb ya s nemasına tar hsel sosyoloj k b r perspekt ften bakmaktadır. Çalışmada
l teratür taraması yöntem kullanılmıştır ve Kolomb ya s neması üzer ne der nlemes ne
b lg ler çermekted r. Bu etk ler araştırmak ç n Kolomb ya’nın s yas ve toplumsal tar h
de göz önünde bulundurulmak zorundadır.

ŞİDDET , HAFIZA VE ULUS ÜZERİNE
Kolomb ya, uluslararası toplum bakışında çatışma ve uyuşturucu t caret le adı
anılan b r ülke konumundadır. D ğer ülkelere nazaran bu bölgedek çatışmalar en uzun
sürel çatışmalar olarak tar hte yer n almıştır. Bölgede çatışan grupların asker olmayan
k ş lerden oluşması ve çocuk yaştak b reyler n bu ş ddet n ortasında kaldığı, c nsel
st smarların had safhaya er şt ğ Kolomb ya sorunu, ncelenmes gereken b r yapıdır.
Uluslararası kamuoyu da Kolomb ya’yı, uyuşturucu üret m ve tedar k yle suçlamaktadır.
Kolomb ya sorununun tar hsell ğ ne bakacak olursak, 16. Yüzyıl’dan 1808 yılına
kadar İspanya’nın sömürges altında kalmıştır. Lat n Amer ka ülkeler ndek İspanya
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sömürges sürec , Fransa’nın İspanya’yı şgal le azalmış ve Lat n Amer ka’dak d ğer
İspanyol sömürgeler n n de Kolomb ya le b rl kte bağımsızlık mücadeles başlamıştır.
1821 yılında Ekvador, Venezuela, Panama ve Kolomb ya topraklarından Büyük
Kolomb ya devlet oluşturulmuştur. Venezuela ve Ekvador’un 1829-1830 yılları arasında
bu oluşumdan ayrılması ve 1903 yılında da Panama’nın ABD’n n yardımıyla
bağımsızlığını lan etmes yle günümüz Kolomb ya devlet ortaya çıkmıştır. Panama’nın
bağımsızlığını kazanmasından sonra Panama Kanalı’nın kullanım hakkını ABD’ye
vermes Kolomb ya-ABD l şk ler n n 1920’l yıllara kadar gerg n b r şek lde sürmes ne
sebep olmuştur (Aktaran, Çınar ve Y usuf, 2017, s. 217).
Kolomb ya’nın kuruluşunda ve düzen nde öneml b r yer tutan anayasalar sürekl
olarak değ ş me uğramıştır. Hatta Corde ro’nun fades yle, 1810 ve 1830 yılları arasında
ülken n farklı konumlarında b rden fazla anayasa uygulaması söz konusudur. Ancak en
öneml olan anayasa 1886 tar hl anayasadır. Üzer nde 8 büyük reform yapılmasına
rağmen 1991 yılına kadar varlığını koruyan b r anayasa olarak b l nmekted r. 1886
Anayasası, L beral Part ve Muhafazakâr Part ’n n kurulması sonucu hazırlanmış ve bu
k s yasal eğ l m arasındak denge üzer ne nşa ed lm şt r. L beral Part ve Muhafazakâr
Part , Kolomb ya’nın sadece s yas çevres n şek llend rmekle kalmamış, aynı zamanda
uzun süre devam edecek çatışmaların da ortaya çıkmasına sebep olmuştur. 1886
Anayasası, zayıﬂamış düzen yen den kurmayı, ülkede Katol k nancı ve İspanyolca’yı
toplumun temel ne almayı amaçlamıştır. Ancak devlet başkanına son derece gen ş
yetk ler veren bu Anayasa, b reyler n hak ve özgürlükler n sınırlandırıp marj nal b r hal
almıştır. Ayrıca beled yeler n de devlet başkanının rades ne tesl m olması, seçmenler n
yerel yasama organları üzer nde b r etk s n n olmadığını gösterm şt r (DPI, 2013, s. 1516).
Gonzalez’e göre Kolomb ya’dak çatışma ortamı temel olarak k tar hsel neden
üzer nde konumlanır. Bunlardan lk , toprak sah pler n n ulus-devlet oluşturma sürec
sırasında baş gösterm ş olan köylüler n ayaklanma durumudur. Kolomb ya’da toprak
sah pl ğ eş t b r şek lde reforme ed lmed ğ nden dolayı köylü kes m devlet b r mler nden
ve h zmetler nden uzak bulunan sınır kısımlarına t lm şt r. Oldukça zor coğraﬁ
bölgelerde, s stemden dışlanmış b ç mde yaşamaya mahkûm ed len köylüler otor te
karşısında harekete geçm şlerd r. Bunun yanı sıra Kolomb ya’dak sömürge dönem nden
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ber k nc sınıf olarak n telend r len afro kökenl ler, yerl kab leler, el t olmayan gruplar
ve alt sınıf nsanlar pol t k ve coğraﬁ olarak b r uzaklaştırma pol t kasına da maruz
kalmışlardır. Otor ten n kurulamamasında k nc etken se bell bölgeler n yönet m n n
el t grupların el nde bulunmasıdır. Devlet se el t grupları kontrol altında tutab lmek adına
bu grupların topraklarını gen şleterek b r çözüm bulmaya çalışmıştır. Ancak bu
pol t kanın da doğru adım olmaması otor tey güçlü kılmaya yeterl olmamıştır (2004, s.
12-13).
Kolomb ya’da l beraller ve muhafazakârlar olmak üzere kurulan k s yas part yle
b rl kte, 19. Yüzyıl’da s yas part ye olan bağlılıklar neredeyse kalıtsal hale gel r ve
Kolomb ya’da nsanların l beral ya da muhafazakâr olarak doğdukları söylen r. Kurulan
k part n n, seçk nler, orta hall gruplar, kentsel ve kırsal yoksullar da dah l olmak üzere
çok sınıﬂı olarak yönet ld ğ b l nmekted r. 19. Yüzyıl’da k taraf arasındak sayısız ç
savaşlar bu dönemdek ş ddet n tanımını yapmaktadır. 1902’de B n Gün Savaşı’nı sona
erd ren barış antlaşmalarından sonra Kolomb ya 40 yıllık b r barış ortamı yaşamıştır.
Ancak La V olenc a olarak b l nen ç çatışma sürec tekrar başlamış ve bu çatışmalar k
yüz b n nsanın ölümüne sebep olmuştur. Ş ddet, Kolomb yalı l beral popül st pol t kacı
Jorge El ecer Ga tan 9 N san 1948 tar h nde Bogota sokaklarında öldürüldüğünde
başlamış, Ga tán’ın ölümü, Lat n Amer ka tar h n n en büyük kentsel syanı Bogotazo’yu
başlatmıştır. Part l derler arasındak s yas çatışmalar yerel halka da yansımış L beraller
ve Muhafazakarlar olarak büyük b r çatışmaya dönüşmüştür. (LeGrand, 2003, s. 171172).
Son derece karmaşık b r fenomen olan La V olenc a, hem part zan s yas rekabet
hem de saf kırsal haydutluk le karakter ze ed lm şt r. Bununla b rl kte, bu uzun sürel ç
kopukluk dönem n n temel neden , ardışık hükümetler n, nsanların sosyo-ekonom k
değ ş m talepler ne katılmalarını reddetmes d r. Bogotazo syanından sonra mevcut
Osp na hükümet daha baskıcı hale gelm şt r. Osp na Mart 1949’da halka açık toplantıları
yasaklamış ve Mayıs ayında tüm L beral val ler kovmuştur. O yılın Kasım ayında
Osp na, kongren n zorla kapatılmasını stem şt r. Bu stek üzer ne yerel pol s güçler ,
savaşçılara ve L berallere karşı baskıyı artırmıştır. Olayın sonucunda bakanlıktan yerel
düzeye kadar tüm L beraller protesto hal nde görevler nden st fa etm şlerd r. 1949 yılı
başkanlık seç mler nde L beraller n b r aday sunmayı reddetmes n n ardından tek
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Muhafazakar aday olan Gómez 1950 yılında göreve başlamıştır. Ancak Gômez de gücü
tekel nde toplamaya çalışmış ve 1953 yılında b r darbe le yönet mden olmuştur. Darbey
yöneten Rojas P n lla ülkede hızlı b r g r ş mle syanları bastırmıştır ve ülke b r k ay
n speten sess zl k ç nde yaşamıştır. P n lla dönem n n de d ğer dönemlerden farksız
geçmes yle b rl kte, 1957 yılında L beraller ve Muhafazakarlar, “Ulusal Cephe” hükümet
adı altında b rleşerek yönet m n yen den s v ller n el ne geçmes n sağlamışlardır. Yapılan
referandumun sonunda anayasa reformu kabul ed lm ş ve her k part de başkanlık
görevler n dönüşümlü olarak sürdürmey onaylamıştır. Kurulan “Ulusal Cephe” k grup
arasındak farkların ortadan kalkması adına ve barış sürec n n devam etmes

çn

kararlaştırılmış lk g r ş m olmuştur. 1958 ve 1974 yılları arasında Ulusal Cephe’n n
katkılarıyla çatışma ve güvens zl k ortamı en alt düzeye nd rgenm şt r 1.
1974 yılına geld ğ m zde yapılan başkanlık seç mler nden sonra Ulusal Cephe
koal syonu dağılmıştır. İk s yas kanattak adaylar tekrar b rb rler ne karşı yarışmıştır. 16
yıl sürmüş olan bu dönemde y ne ölümler yaşanmaya devam etm ş, tarım sorunları
çözülemem ş ve yoksulluk büyük oranda artmıştır (Leech, 1999). Ulusal Cephe
dönem nde ortaya farklı gruplar da çıkmıştır. Özell kle ger lla grupları, rad kal solun
deoloj s ne doğru büyük b r hızla g rm şlerd r. Bu gruplar sadece Kolomb ya’da değ l
farklı Lat n Amer ka ülkeler nde de ortaya çıkmışlardır ancak Kolomb ya’da var
olmalarına göster len en büyük neden, Ulusal Cephe’n n sebep olduğu pol t k dışlanma
olarak göster leb l r. Ulusal Cephe’n n varlığı, yönet mde olan part ler n karşıtlıklarını ve
sorunlarını azaltsa da toplumda oluşan d ğer varyasyonları öngöremem şt r. Ger llalar bu
kısıtlı s steme kend ler n b r tepk olarak tanımlamışlardır (Esqu rol, 2001, s. 28).
FARC2, ELN3 ve M-194 g b Marks st-Len n st örgütler n ortaya çıkmasıyla
Kolomb ya s yaset nde artık farklı konjonktürler rol almaya başlamıştır. 1960’lı yılların
başında ELN kurulmuş ardından 1964’lü yıllarda da FARC örgütü kurulmuştur. FARC
örgütü ELN örgütünden daha sonra b r kuruluş tar h ne sah p olsa da 1920’l yıllarda
ortaya çıkması bakımından en esk en gen ş katılımlı m l tan sayısına sah pt r. Örgüt

1

Bkz: Area Handbook of the US Library of Congress, History of Colombia. Erişim:
http://motherearthtravel.com/history/colombia/history-8.htm
2
FARC: Forças Armadas Revolucionarias da Colombia / Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri.
3
ELN: Ejército de Liberación Nacional / Ulusal Kurtuluş Ordusu.
4
M-19: Movimiento 19 de Abril / 19 Nisan Hareke .
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desteğ n , kırsal nüfustan ve bu nüfusun toprak reformunu gerçekleşt rme steğ nden
aldığını açıklamıştır. Bu talepler n örgütün varlığını da meşru kıldığını öne sürmüşlerd r.
ELN se örgütünün tabanını hem bu tabanı oluşturan hem de örgütün t c gücü olduğuna
nanılan ün vers te öğrenc ler ne dayandırır. FARC ve ELN grupları arasındak b r d ğer
fark k örgütün model aldığı örneklerd r. FARC, Bolşev k Devr m ’n n Çarlık
Rusya’sından b r model kend yle bağdaştırırken ELN, Küba Devr m ’ne öncülük etm ş
F del Castro ve Che Guevara’yı kend örgüt model yle bağdaştırmaktadır. M-19 se bu
örgütlerle b r kıyaslama yapılacak olursa şç ler n ve öğrenc ler n öncülük ett ğ b r
organ zasyon olarak adlandırılır. Bu farklılıklar eylem prat kler nde de kend n
gösterm şt r. FARC ve ELN kırsal bölgelerde hükümete karşı mücadele ver rken, M-19
kırsal ger lla takt ğ n Kolomb ya’nın büyük şeh rler nde hükümete karşı kullanmıştır
(Down ng, 2012, s. 1).
1970’l yıllara gel nce Kolomb ya’da uyuşturucu üret m ve t caret yaygınlaşmaya
başlamıştır. Kolomb ya’nın büyük b r sorunu hal ne gelecek bu sürec n üç sebeb vardır.
İlk olarak; kırsal kes m n sol örgütler n kontrolünde olması ve büyük şeh rlerdek
uyuşturucu karteller n n bu örgütlerle temasa geçmek stemes d r. Böylel kle elver şl
kırsal kes mler kullanmak steyen karteller n bu teması lk sebeb oluşturmaktadır. İk nc
olarak; devlet gücünün yeters z kaldığı kes mlerde hem devlet n kend s hem de zeng n
muhafazakâr kes m n param l ter güçler ne destek vermes d r (Bagley, 2012, s. 4).
Sol tabanlı hareket n b r türlü yatıştırılamaması ABD’n n müdahale etmes ne
olanak sağlamıştır. Başkan Kenedy, komün st tehl keye karşı tedb rler almış ve Cl nton
dönem nde de ler sev yede gen şlet lerek “Plan Kolomb ya” olarak uygulanmıştır. Plan,
Kolomb ya’dak örgütlere karşı bölgesel ayaklanma ve syanları önlemek ve d ğer ülkeler
ç n de b r örnek oluşturmayı hedeﬂem şt r. Cl nton yönet m , FARC’ın el nde tuttuğu
uyuşturucu araz ler n n tlafı ç n asker yardım da sağlamıştır. Madd olarak sağlanan 1.7
m lyar dolar yardım se uyuşturucu yet şt r c ler ne destek sağlayıp bu tarımdan onları
vazgeç rmek ç n gerekl görülmüştür. ABD açısından stratej k b r plan olan “Plan
Kolomb ya” bölgedek petrol kaynaklarını kontrol altına almak ve o bölgede oluşacak
Küba, Kolomb ya ve Venezüella bloğunu da engelleme amacı taşımaktadır. “Plan
Kolomb ya” le b rl kte bölge halkı ve ç ftç ler araz ler n terk etm şlerd r. Plan dah l nde
ülke uyuşturucu ekonom s nden kurtarılacak ve yönet m gücü tekrar Kolomb ya
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hükümet ne geçecekt ; ancak uyuşturucu üret m alanlarına yapılan tlaf çalışmaları, hem
araz ler n müdahaleye elver şl olmaması hem de ger llaların karşılık vermes yle havadan
müdahale yapılmak durumunda kalınmıştır. Havadan yapılan k myasal müdahaleler de
başarılı olamayınca yayılan laçlar, yakınlardak köyler , hayvanları ve tarım ürünler n
zeh rlem şt r. Üst tabaka ve el tler n ABD müdahales n olumlu bulmalarına rağmen
bölge halkı müdahaley çok sert ve yıkıcı olarak görmüştür. İç savaşı durdurmak ç n
yapılan bu yardım Kolomb ya çer s nde b r kurtuluş savaşına dönüşünce halkın her
kes m nden ger lla hareket ne katılım ve destek olmuştur (Arslan, 2015, s. 276-277).
Ulusal Cephe yıllarında, ülken n mutlak yoksulluk ç nde yaşayan şgücünün
yüzdes , %25’ten %50,7’ye kadar k kattan fazla artmıştır. Rakamlar, mutlak yoksulluk
oranının %25,4’ten %67,5’e yükseld ğ kırsal şgücü ç n daha da kötü durumdadır. Böyle
b r yoksulluğun ortasında uyuşturucu patlamasının caz bes şaşırtıcı olmamaktadır.
Uyuşturucunun get rd ğ yüksek karlar sebeb yle, kentsel şs z ve topraksız köylüler,
ağırlıklı olarak FARC tarafından kontrol ed len sömürgeleşt r lm ş bölgelere göç
etm şlerd r. Başlangıçta FARC’ın yen k tlesel göçle kontrolündek alanlarda, s yas ve
sosyal statükoyu zayıﬂatacağından end şe ed lm şt r. Bununla b rl kte yerel nüfusa
uygulanan savaş verg ler nden elde ed len gel r de öneml ölçüde artmıştır. Uyuşturucu
patlamasının lk yıllarında ger llalar ve uyuşturucu l derler b rl kte çalışmışlardır.
Ger llalar, yet şt rme bölgeler n n çoğunu kontrol ederken, karteller üret m n ve t caret n
g d şatını yönetmekted r. Bu gayrı resm

tt fak, Medellín ve Cal ’dek uyuşturucu

karteller n n servetler n mülke yatırmasıyla çökmüştür (Leech, 1999).
Kuzey Amer ka’nın 1970’ler n sonlarında artan uyuşturucu ştahı, Medellín’de
uyuşturucu kartel Pablo Escobar’ın güçlü ve zeng n b r suç send kasına dönüşmes ne
olanak sağlamıştır. Escobar, Forbes derg s n n dünyanın en zeng nler sıralamasına
yed nc sıradan g rm şt r. Escobar, Kolomb yalı pol t kacılar tarafından hmal ed len fak r
mahallelerde, evler ve okullar nşa ederek, özell kle Medellín’de yoksul Kolomb yalılar
arasında popülerl k kazanmıştır. 1982’de Escobar’ın Medellín’ n alt sınıﬂarıyla olan
popülar tes , Ulusal Kongreye b r L beral Part alternat ﬁ (m lletvek l ) seç lmes ne yol
açmıştır. Aynı zamanda, Escobar ve d ğer uyuşturucu kaçakçıları, sah p oldukları
zeng nl kler n çoğunu büyükbaş hayvan ç ftl kler ne yatırmışlardır. Böylece onlar da
FARC’ın geleneksel düşmanı saﬂarına geçm şlerd r. FARC, ger lla grubunun zeng n
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Kolomb yalılara uyguladığı savaş verg s n ödemey reddeden uyuşturucu kaçakçılarının
a le üyeler n kaçırmakla tehd t etm ş ve bunu gerçekleşt rm şt r. Hem Medellín hem de
Cal karteller ne bağlı uyuşturucu baronları bu duruma param l ter gruplar oluşturarak
karşılık verm şt r. Sağcı param l ter gruplar, agres f b r karşı-tarım reformu kampanyası
düzenled kler

ç n, özell kle kuzey Kolomb ya’da tüm nüfusu korkutup yer nden

etm şlerd r. Bu takt kler, narko-toprak sah pler n n araz boyutunu daha da artırmasına
z n ver rken, aynı zamanda ger llalar ç n köylü desteğ n n tabanlarını da bozmuştur.
1980’ler n sonunda, uyuşturucu kaçakçıları ülken n en büyük toprak sah b konumuna
gelm ş ve bunun sonucunda Kolomb ya’nın ek leb l r araz ler n n çoğunu ver ms z sığır
ç ftl ğ ne dönüştürmüşlerd r (Leech, 2011, s. 56-57).
Medellín kartel

1980’lerde büyük param l ter örgütlerle yakın

l şk ler n

sürdürmeye devam etm şt r. Medellín kartel ndek rekabet, Escobar’dan ayrılan ve ona
karşı muhalefet hal nde olan Cal kartel ve d ğer küçük kartellerle çalışan b rçok
param l ter gruba katkıda bulunmuştur. Bu bölünmeler farklı param l ter gruplar arasında
çatışmanın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Escobar’ın örgütü, Magdalena Med o’dak
öneml param l ter l derlere su kast düzenlem şt r. Bu ç bölünmelerden, Organ zasyon
(The Organ zat on) ve Los Pepes grupları doğmuştur (Av lês, 2006, s. 115).
Amer ka B rleş k Devletler , uyuşturucunun şeh rler ne akışı konusunda g derek
daha fazla end şe duymaya başlamış ve uyuşturucu savaşında ana hedef olarak Medellín
kartel ne odaklanmaya başlamıştır. Eylül 1984’te Wash ngton, Kolomb ya hükümet ne
Escobar ç n b r tutuklama emr çıkarması yönünde baskı yapmıştır. Uyuşturucu lordu,
devlete savaş lan ederek ve hükümet yetk l ler ne karşı b r c nayet ve yıldırma
kampanyası başlatarak yanıt verm şt r. Escobar ve d ğer nsan tac rler n n en çok
korktukları şey se ABD’ye ade durumudur. Escobar ç n şu slogan bu olayı açıklayıcıdır;
“Kolomb ya’da b r mezar ABD’dek

b r hap shane hücres nden daha

y d r.”

Kolomb ya'nın uyuşturucu kaçakçıları, hükümet n ade sürec n sona erd rmeye zorlamak
ç n param l ter güçler n kentsel nüfus merkezler ne yönlend rm şt r (Leech, 2011, s. 5859).
1980’ler n sonuna gel nd ğ nde hükümet, s v ller n veya ordu mensuplarının meşru
müdafaa grupları oluşturmasını, yardım etmes n veya bu gruplara katılımı yasadışı hale
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get ren 1194 Sayılı Kararnamey yayınlamıştır. Escobar ve ortakları, ülken n s yas
l derler n hükümet le kaçakçılar arasında b r barış anlaşması müzakere etmeye zorlamak
amacıyla kampanyalarını tırmandırarak yanıt verm şt r. Kartel n l derler , kend ler n
“ ade ed leb l rler” olarak n telend rerek, m llet terör ze eden b r bombalama dalgası
başlatmıştır. 1989 ve 1993 yılları arasında, kırk bombalı araç 500’den fazla k ş y
öldürmüş ve 1989’da Bogotá’dan Cal ’ye g den b r Av anca uçağının bombalanmasıyla
119 yolcu ve mürettebatı öldürmüştür. Kolomb ya vatandaşlarının ades n yasaklayan ve
1991 yılında ülken n yen anayasasının yürürlüğe g rmes yle Escobar ve hükümet
arasındak müzakereler başlamıştır. Aynı yıl, Escobar, lüks ve özel olarak nşa ed lm ş b r
Kolomb ya hap shanes nde haﬁf b r hap s cezası le ş ddet sona erd rmes ve tüm
uyuşturucu kaçakçılığı faal yetler n durdurmasını gerekt ren b r anlaşmaya varmıştır.
Ancak Temmuz 1992’de Escobar hap shaneden kaçmış ve yen b r nsan avını
ateşlem şt r. On altı ay boyunca ABD st hbarat teşk latları, Kolomb ya kolluk kuvvetler
ve rak p Cal kartel , hızla parçalanan Medellín kartel n n l der n zlemek ç n b rl kte
çalışmıştır. Aralık 1993’te devlet güvenl k güçler Medellín çatısında Escobar’ı vurarak
öldürmüştür. Escobar’ın ölümünden sonra Kolomb ya’nın uyuşturucu üret m ve
kaçakçılığı hız kesmeden devam etm şt r. ABD yönünü uyuşturucu savaşçılarının odağı
olan, Kolomb ya’nın yen kaçakçılık örgütü Cal kartel ne döndürmüştür. Escobar’ın
aks ne, Cal ’n n l derler uyuşturucu karlarını Cumhurbaşkanı Ernesto Samper de dah l
olmak üzere Kolomb ya’nın pol t kacılarının b rçoğuyla nüfuz kazanmak ç n g zl ce
kullanmışlardır. Bununla b rl kte Cal kartel ne düzenlenen operasyonlarının büyüklüğü
ve kapsamı onu savunmasız bırakmıştır. Bu uyuşturucu savaşının zafer de ABD’ye
uyuşturucu akışını yavaşlatamamıştır (Leech, 2011, s. 58-59).
Pastrana’nın 1998’de seç lmes nden kısa b r süre sonra FARC, barış görüşmeler ne
katılmanın ön şartı olarak arındırılmış b r bölge ç n pazarlık yapmıştır. Bu bölge kırk k
b n k lometrekarel k b r alanı kapsamaktadır ve Kolomb ya’nın merkez nde yer
almaktadır. Bu güvenl bölge, anlamlı barış görüşmeler ne yol açamamıştır; ancak
FARC’ın uyuşturucu altyapısını tam olarak gel şt rmes ne z n verm şt r. FARC’ın b r
uçağı kaçırmasının ertes günü 20 Şubat 2002’de Devlet le FARC arasındak barış
görüşmeler başarısız olmuştur. B rçok s yas , FARC’ın barışı gerçekten stemed ğ ne
nanmaktadır. Bunun yer ne bölgey saldırılara hazırlanmak ve b r araya gelmek ç n b r
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üs olarak kullandıklarını savunmaktadırlar. FARC se hükümet n bölgey bloke ett ğ n
ve param l ter saldırıları durdurmadığını dd a etm şt r. ELN’e geld ğ m zde se 1991 ve
1992 yıllarında d ğer ger lla gruplarıyla b rl kte barış görüşmeler ne başladığı
b l nmekted r. Ancak bu görüşmelere daha sonra devam etmem şt r. 1998 ve
1999’yıllarında ELN, ş dünyası ve s v l l derlerle b r araya gelm ş ve olası barış
görüşmeler hakkında tartışmalara başlamayı kabul etm şt r. ELN, Temmuz 1998’de
Magunc a’da hükümetle b r anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşma, prosedür b r anlaşmadır.
25 N san 2000’de Kolomb ya hükümet

ELN

ç n b r bölge oluşturulduğunu

duyurmuştur. Ancak bu g r ş m hükümet ç ndek unsurlar ve param l terler tarafından
hoş karşılanmamıştır. Ocak 2001 yılına geld ğ m zde bu süreç, öner len b rçok kural
uyarınca yen den başlatılmış ancak Ağustos ayında tekrar askıya alınmıştır. Bununla
b rl kte ELN grubuna Zona de Encuentro adı ver len s lahtan arındırılmış b r alan veren
bu anlaşma, ülke çapında tepk yle karşılanmıştır. Halk ve param l ter gruplar d ren ş
başlatmıştır. Barış görüşmeler ve bölgen n uygulanması başarısızlıkla sonuçlanınca,
ELN örgütü bazı ş ddetl olaylar gerçekleşt rm şt r. ABD’den yardım paket alarak ELN’e
karşı pek çok m s lleme yapan hükümet le ELN arasında bu süreç sancılı olmuştur. Barış
görüşmeler sürekl baştan başlamış ve sürekl askıya alınarak devam etm şt r (Holmes,
P neres, Curt n, 2008, s. 135-137).
İncelenen son grup AUC5 grubudur. 15 Aralık 2002 tar hl mektupta AUC, 1 Aralık
2002’den başlayarak hükümet güçler yle ateşkes lan etm şt r. AUC, barış görüşmeler ne
açık olduğunu ve s yas aktör olarak tanınmalarını stem şt r. Barış sürec nde Katol k
K l ses , B rleşm ş M lletler ve Amer kan Devletler Örgütü’nün (OAS) yardımını stem ş
ve Kolomb ya hükümet n n yükümlülükler n yer ne get rme kab l yet ne olan güven d le
get rm şt r. Başkan Ur be’n n barışa yaklaşımı öncek başkanların yaklaşımlarından çok
farklı durumdadır. Daha önce, 1992 yılından 1997 yılına kadar pol t k b r süreç olmayan
som tento a la just c a (adalete tesl m) dışında param l terlerle müzakere etmek ç n
mevcut b r yasal çerçeve oluşturulmamıştır. 2002 yılında se Ur be, 782 sayılı kanun le
bunu değ şt rm şt r. Bu yasa, pol t k mot vasyonlarından veya platformundan bağımsız
olarak; tanınmış b r komuta yapısı, sürekl asker operasyonları üstlenme kapas tes ve

5

AUC: Autodefensas Unidas de Colombia. 1997 yılında Castano kardeşler liderliğinde kurulmuş bir milis
örgütüdür.
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öneml b r bölgesel kontrol veya mevcud yet olan grupların, hükümetle d yalog ç ne
g reb lmeler ç n ç çatışmaya taraf olma statüsüne sah p olmalarını sağlamıştır. Ur be,
31 Aralık 2005 yılına kadar param l ter grupları dağıtma üzer nde yoğunlaşmıştır.
Al anza Del Or ente ve Bloque Central Bolívar g b münfer t param l ter gruplar
dağılmaya başlamıştır (Holmes, P neres, Curt n, 2008, s. 135-137).
FARC’ın son dönem nde, Alfonso Cano’nun komutasında başlattığı sözde Yen den
Doğuş Planı’nın (Plan Renacer) 2008 yılında yürürlüğe g rmes yle, 2012 yılında
üstlen len barış müzakere sürec n n başlangıcını şek llend rm şt r. Hükümet ve
Havana’dak FARC görüşmeler aynı yılın 23 Şubat ve 26 Ağustos tar hler arasında
“keş f toplantısı” olarak tar he geçm şt r. Bu toplantı, “Çatışmanın Sona Erd r lmes ,
İst krarlı ve Kalıcı B r Barışın İnşası Anlaşması” le sonuçlanmıştır. Anlaşma sayes nde,
hem FARC hem de Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos hükümet öneml noktaları
görüşmek üzere uzlaşmıştır. Bunlar; toprak reformu, s yasete katılım, s lahsızlanma, yasa
dışı uyuşturucu sorununa çözüm, kurbanların hakları ve barış anlaşmasının
uygulanmasıdır. Y en den Doğuş Planı, öneml b r ağırlığa sah pt r. FARC tarafından
V atansever Planı’nın (Plan Patr ota) ve Álvaro Ur be hükümet sırasında uygulanan
güvenl k pol t kalarının etk s n n devamını sağlamakla kalmayan anlaşma, aynı zamanda
orduda ve s yasette kaygan zem n n toparlanması adına öneml b r gel şme olarak görülür.
Barış sürec n n başlamasından yaklaşık b r yıl sonra, tarım sorunu üzer nde b r anlaşmaya
varılması, FARC’ın hak dd alarına ve mağdurların tazm nat talepler ne daha fazla önem
ver lmes öneml b r adımdır. 26 Mayıs 2013 yılında Hükümet ve FARC, Havana’dak
barış d yalogları gündem n n başlangıç maddes olan tarım sorunu üzer nde anlaşmaya
vardıklarını duyurarak barış sürec n n lerlemes yle lg l

lk raporu yayınlamıştır.

Müzakere masasının lk raporunda anlaşmanın ayrıntıları açıklanmasa da, tarım
sorununun çatışmanın merkez nde yer alan ve bunun nedenler nden b r olduğu
yönündek duyuru son derece öneml d r. Tar hsel olarak, kırsal alanlar yoksulluk ve
sosyal eş ts zl ğ n kalıcı b r sahnes olmuştur. Ancak bu sorunların g der lmes ne yönel k
önlemler yüzeyseld r veya süres z olarak ertelenme eğ l m nde kalmıştır (Gómez, 2014,
s. 271-330). B ld r de taraﬂar, “her şey kararlaştırılana kadar h çb r şey kararlaştırılmadı”
lkes n göz önünde bulundurarak anlaşmanın çer ğ ne ışık tutab lecek bazı kr terler n
altını ç zm şlerd r. Anlaşma toprak yasasını pek şt rerek çatışmanın etk ler n ters ne
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çev rmeye ve araz ades n sağlamaya çalışmaktadır. Üretkenl ğ artırmak ç n teşv kler
ve çeş tl desteklerle kırsal kes mdek yoksulluğu azaltmaya yönel k b r anlaşmadır. B r
d ğer durum se ﬁ l meslekler n resm leşt r lmes ne ve kırsal çatışmaların son bulmasına
şaret etmekted r. Bu açıklama, yasal sınırlamaları ve çevren n korunmasını göz önünde
bulundurarak, toprak mülkler n n aşamalı olarak yasallaştırılmasını öngördüğü ç nd r.
Ayrıca kadastro güncellemes ve kred n n faydalarına z n veren b r “yasal güvenl k”
kararlaştırılmıştır (Gómez, 2014, s. 332-333).
Kolomb ya’dak barış sürec halen aksayarak da olsa devam etmekted r. Tam
anlamıyla b r durulma söz konusu değ ld r. Halk tarafından çatışmaların b tm ş olduğu
aş kardır ancak m l s grupların açıklamaları suyun bulanık kalmasına sebep olmaktadır.
Kolomb ya’nın s yas tar h n aktardıktan sonra çatışmaların ve toplumsal olayların
süzgec nden geçen b r s nema tar h ne odaklanmak konu bütünlüğü açısından öneml d r.

KOLOMBİYA SİNEMASINA BAKIŞ
Kolomb ya’da s nema serüven 1897 yıllarına kadar uzanmaktadır. Jorge Alberto
Moreno ve R to A. Torres’a göre 13 N san 1897 günü Panama, sonra Kolomb ya bölges
olan Puerto Colón’da, b r çadırda halka açık lk göster m gerçekleşt r lm şt r (Ram rez,
2015, s. 4). Kolomb yalı ﬁlm tar hç s

Lu s Alfredo Álvarez, Kolomb ya’da

s nematograﬁk etk nl ğ n 1897’de Thomas Ed son v tascopenun gel ş yle başladığını
söylemekted r. 21 Ağustos’a geld ğ m zde se Bucaramanga’da k Peralta t yatrosunda
Manuel Truj llo Durán,

lk kez mevcut Kolomb ya topraklarında b r göster m

gerçekleşt rm şt r6. 1897 yılının Eylül ayında Bogota Beled ye T yatrosu’nda, Ernesto
V eco lk kez başkent halkına v tascope kullanarak b r ﬁlm göster me çıkarmıştır.
S nemanın tanıtılmasından kısa b r süre sonra, ülke B n Gün Savaşı (1899-1902) olarak
b l nen b r ç savaşla karşılaşmış ve bu olay tüm ﬁlm yapımlarının askıya alınmasına
neden olmuştur.
1905 yılında, General Rafael Reyes Pr eto’nun, (ülken n aynı zamanda
Cumhurbaşkanı) kamu hayatında resm olayları ﬁlme almak ç n b r Fransız kameraman
le anlaştığı b l nmekted r. O dönemde ﬁlm arş vler daha çok resm eylemler , resm

6

Kolombiya 1890’lı yıllarda şu an bulunduğu sınırlarında değildir ve o zaman için kurulu Kolombiya daha
geniş topraklara sahip r. Bu nedenle Kolombiya tara ndan kabul edilen topraklar ibaresi kullanılmış r.
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yem n törenler n ve asker derg ler tems l etmekted r. 8 Aralık 1912’de nşa ed len
Bogotâ Olymp a g b merkez yapılara pek çok ﬁlm thal ed lm şt r. Kolomb ya’da
Fransız ve İtalyan ﬁlmler

thal eden İtalyan kardeşler Francesco ve V ncenzo D

Domen co, daha sonra 1913 yılında Lat n Amer ka F lm Endüstr s ’n (SİCLA7)
G useppe, Erm n o D Rugg ero, Donato ve G ovann D Domên co Mazzol ’n n
yardımlarıyla kurmuşlardır. Bu g r ş m Lu s Alfredo Âlvarez’e göre ulusal s nemanın lk
organ ze g r ş m olarak açıklanır. D Domen co b r yıl sonra El Drama Del 15 De
Octubre (15 Ek m Dramı) adlı belgesel çekmek ç n harekete geçm şt r. Belgeselde 15
Ek m 1914’te su kast sonucu öldürülen General Rafael Ur be’n n su kastı anlatılıyor ve
ﬁlm skandal olarak anılıyor. Çünkü hap shane hücres nde yapılan görüşmelerde k
su kastçı ﬁlme alınmış ve bu durum da skandal olarak n telend r lm şt r. D Domen co
kardeşler n halkı hassas b r konuyla çekmeye yönel k avant-garde g r ş m , sonrak
yıllarda düzenl b r ﬁlm üret m n n durmasına sebep olacaktır. Bu sebeple de Alfredo D el
D estro ve Máx mo Calvo Olmedo’nun 1922 yılında lk Kolomb yalı uzun metrajlı ﬁlm
olan María’yı, Jorge Isaacs’ın aynı adlı romanından uyarlaması ç n yed yıl beklemek
gerekm şt r8
22 Ek m 1922 yılında, Kolomb ya s nema tar h n n lk kurgusal uzun metrajlı ﬁlm
olan María ç n Buga’da özel etk nl k gerçekleşt r lm şt r. Máx mo Calvo ve Alfredo del
D estro’nun yönett ğ ve 180 dak ka süren ﬁlm n sadece 25 san yes günümüze kadar
ulaşab lm şt r. María’nın b r sonrak göster m 11 Aralık 1924 yılında Bogota’da Teatro
Ol mp a’da yapılmıştır. Kayıp olan görüntülere ulaşmak ç n 1986 yılında Jorge N eto ve
Lu s Osp na, b rkaç görüntüyü kurtarıp bu prodüks yonun ayrıntılarını yen den
yaratmışlardır. B r başka öneml zaman aralığı se 1924 ve 1955 yılları arasındadır. Arturo
Acevedo Vallar no ve oğulları Gonzalo ve Álvaro tarafından kurulan Kolomb ya F lm
Ş rket , (Compañía C nematográﬁca Colomb ana) ülken n güncel olaylarını ve hatırlarını
görüntüler. Ş rket n çalışmaları sayes nde, Acevedo Sono F lms’ n ulusal haberler (19241948), yaklaşık 250 s yas sınıfın ana konuşmalarının kayded ld ğ değerl b r arş v
oluşturmuştur (Ram rez, 2015, s. 4).

7
8

SİCLA: Sociedad Industrial Cinematogrâﬁca Lan no Americana.
Bknz: https://www.icﬀ.co.uk/?p=328 Erişim tarihi: 2 Mayıs, 2020.
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Kolomb ya sess z s nemasının neredeyse bütünüyle hayatta kalan üç ﬁlm , zamanın
özell kler n n ve eğ l mler n n b r görüntüsünü sunuyor ve hem üret m hem de oyunculuk
anlamında uluslararası ş b rl ğ n n g r ş mler n kanıtlıyordur. Kolomb ya s nemasının
öncüler nden b r olan Arturo Acevedo Vallar no, yabancı ﬁlmler n tanıtımından ve
yaptıkları t yatro faal yetler nden sonra Acevedo e H jos (Avecedo ve Oğulları) adlı b r
ﬁlm ş rket kurmaya karar ver r. 1924 yılında La Traged a Del S lenc o (Sess zl k
Trajed s ) ve Bajo El C elo Ant oqueño (Gökyüzü Altında Ant oqueño) adlı ﬁlmler
çekerler. İk nc ﬁlm Kolomb ya’nın zeng nler nden olan Gonzalo Mej a tarafından
ﬁnanse ed l r. F lm halk arasında olumlu karşılanır ancak seçk n olduğu ç n eleşt r l r.
Kolomb ya’dak

ﬁlmler genell kle doğa, folklor ve m ll yetç l k g b

temalara

dayanmaktadır. Bazı edeb st snalar da vardır. 1926 yılında Garras De Oro (Adalet n
Şafağı)

yayınlanır.

F lm

Panama’nın

Kolomb ya’dan

ayrılmasını,

ABD’n n

çatışmalardak rolünü anlatır. Acevedo, Başkan Enr que Olaya’nın görev süres boyunca
kamu şler n n uygulanmasını görsel olarak belgelemeye olan lg s nden yararlanmıştır
ancak Kolomb ya s nemasına b r vme get remem şt r. Acevedo le b rl kte çalışan Alman
kökenl Carl Schroeder s nemada ses kullanmak ç n bazı çalışmalar yapmıştır. 1937
yılında, sesl s nemadan tam on yıl sonra From Cradle to the Grave (Beş kten Mezara)
adlı senkron ze olmayan seslerle b r belgesel çekmey başarmışlardır. Belgeselde,
Enr que Olaya Herrera’nın Roma’dak ölümü, vücudunun ger get r lmes ve Eduardo
Santos’un başkanlık kampanyası başlatması konuları anlatılmaktadır.
Kolomb ya s nemasına ses resm olarak 1938 yılında gelm şt r ve ses n gelmes yle
ﬁlm endüstr s n pek şt rmek ç n yen tasarımlar üzer nde çalışılmıştır. S nemaya lk
devlet yatırımı bu zamanda gerçekleşm şt r. 1940’lı yıllarda ﬁlm yapımı faal yetler M ll
Eğ t m Bakanlığı’na atanmıştır. Böylel kle, Kolomb ya s nemasında m ll yetç ﬁlmler n
üret m

ve L beral Part ’n n m syon b ld r ler n

desteklemek üzere tasarlanmış

malzemeler n dağıtımına önem ver lm şt r (Suârez, 2017, s. 310-311).
Kolomb ya s neması 1950’ler n ortalarında s nemat k b r estet k oluşturmak ve
kend temalarıyla ﬁlm yapmak amacıyla lk adımlarını atmaya başlamıştır. Gu llermo
R bón’un The Great Obsess on (1955) ve Lu s Moya’nın 1958 tar hl uzun metrajlı
ﬁlmler bu duruma örnek olarak göster leb l r. Bu dönemde tanınab l r karakterler, toprak
ve güç çatışmaları, ş ve günlük görevler

le Kolomb yalı ﬁlmler olarak görülür.
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Dönem n en lg nç ﬁlmler nden b r La Langosta Azul adlı ﬁlm d r. Álvaro Cepeda
Samud o, Nereo López ve Lu s V ncens’ n yönetmenl ğ nde ﬁlme alınmıştır. Ayrıca
senaryosunun yazımına Gabr el Garc a Marquez’de katkıda bulunmuştur. F lmde
doğrudan sosyal ya da pol t k b r konum yoktur. F lm, mahalle, sokaklar, evler ve nsanlar
hakkında neredeyse belgesel tarzı b r görüş ve sosyoloj k olmaktan çok kültürel b r açık
görüş barındırmaktadır.
1960’lı yıllara geld ğ m zde yönetmen José María Arzuaga ülke ç n s nema
alanında öneml b r yer ed necekt r. Yapımcı ve senar st Jul o Roberto Peña le temas
kuran Arzuaga, Ra ces de P edra’nın (1961) yapımına katılmıştır. Reklam ﬁlm
çek mler yle uzun süre uğraşmış ve 1967’de k nc uzun metraj ﬁlm olan Pasado el
Mer dano’yu tamamlamıştır. 1977 yılında k son ﬁlm Pasos En La N ebla ﬁlm n
tamamlamak ç n t car s nema kaygısı güderek çekt ğ ﬁlmler de ekonom k olarak
başarısızlıkla sonuçlanmıştır. S nematograﬁk olarak sted ğ n yansıtamayan Arzuaga,
Rhapsody n Bogatá adlı ﬁlm yle San Sebast án’da Perla del Cantábr co Ödülü’nü
almıştır. Arzuaga 1960’lı yılların kusurlu ama aşkın çalışmalarıyla öneml yönetmenler
arasında kend ne yer bulmuştur (Ram rez, 2015, s. 7).
1960’lar ve 1970’ler Küba Devr m ’nden es nlenen, sosyal belgesel ve pol t k
odaklı s nemanın yaygınlaştığı b r dönemd r. Yen Lat n Amer ka s nemasının farklı
tezahürler , Carlos Álvarez, Jul a de Álvarez, D ego León G raldo, Gabr ela Samper,
Marta Rodríguez ve Jorge S lva g b yönetmenler n ﬁlmler nde yankılanmıştır. 1968’den
1987’ye kadar Rodríguez, Jorge S lva le Marks st teor lere dayanan belgesellerde
çalışmıştır. Bu dönemde çek len Ch rcales (1968), hala Lat n Amer ka belgesel n n b r
klas ğ konumundadır. F lm, Lat n Amer ka’dak en y neoreal zm parçası olarak
görülmekted r. Belgesel, grupları, yerl gruplara karşı nsan hakları hlaller ne ve köylüler
ç n haksız çalışma koşullarına l şk n sosyal meseleler ele almaktadır. S lva’nın 1988’de
ölümünden sonra Rodríguez v deoda çalışmalarını sürdürmüş ve daha genç ﬁlm
yapımcılarıyla b rl kte s yas çatışmanın Afro-Kolomb yalı ve Yerl toplulukları nasıl
etk led ğ ve narko kaçakçılığının etk ler konusunda öneml çalışmalar ortaya çıkarmıştır
(Suârez, 2017, s. 314).
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1970’lerde Kolomb ya’da t car s nema yapımları daha etk n olmuştur. Görselş tsel prodüks yon, ﬁlm yapımında çok ht yaç duyulan sürekl l ğ sağlamak adına
sağlam mekan zmalar yaratamayan b r d z yasal ve özel g r ş mden geçm şt r. 1972
yılında yasada sobreprec o (ek ücret) olarak geçen madde kabul ed lm şt r. Böylel kle
Kolomb ya yapımı b r kısa ﬁlm n ülkedek her yen ﬁlm e eşl k etmes zorunlu kılınarak
s nema b letler ne ek b r ücret get r lm şt r. Bu ek ücret le b rl kte f lm üret m ç n
sermaye b r k m , deney m ve becer oluşturmak, hatta ﬁlm yapımcıları ç n b r teşv k
olarak h zmet etmek amaçlanmıştır. Söz konusu yasa, ulusal serg endüstr s

çn

beklenmed k b r gel r kaynağı olmuştur. 1974 yılına gel nd ğ nde Kolomb ya s neması
ç n lk amaç, yapımlardak kötü şöhretl kal te eks kl ğ n g dermekt r. İk nc amaç se
üret c lere karşılık gelen gel r yüzdeler n tesl m etmekte gec ken dağıtımcılar tarafından
yapılan st smarlara karşı olmuştur. Bu yasanın yürürlüğe g rd ğ yıllarda, 134 farklı
s nemacı tarafından yaklaşık 439 belgesel üret lm şt r. Ek Ücret Yasası’nın geçerl l ğ n n
b t ş tar h kes n olarak b l nmemekted r. Ancak, Devlet S nematograﬁk Kalkınma
Ş rket ’n n

(Foc ne)

kurulmasının

ardından

1979

yılında

önem n n

azaldığı

görülmekted r. Bu yen ş rket, ulusal s nemanın panoramasını değ şt rm şt r. Her b r
y rm beş dak kalık 75 belgesel ve 16 mm formatında yen belgeseller ç n yen b r sahne
başlatmıştır (González, 2015).
Y ne bu yıllarda Kolomb ya’da, bazı ﬁlm yapımlarının para kazanmak ve
uluslararası tanınırlığa sah p olmak ç n yoksulluk ve nsan sefalet ne dönüşmeye karar
verd ğ pornograﬁn n (İspanyolca: pornom ser a) ortaya çıktığı görülmekted r. İnsanların
sefalet , ötek leşt r lm ş sokak çocuklarının hayatı, uyuşturucu kaçakçılığı faal yetler ,
kayıtsızlık ve s yas yolsuzluk g b b rçok konu bu yen s nema tarzında ele alınmaktadır.
Bu türün tüm özell kler ne sah p ﬁlmlerden b r Gam n (Clochard), C ro Durán tarafından
Fransız Ulusal Görsel-İş tsel Enst tüsü le ortak yapım b r belgesel olmuştur. 1978 yılında
yayınlanan belgeselde Bogota’dak sokak çocukları hakkındadır. D lenc l k ve yaşamak
ç n a le bağlarını koparan çocuklar ele alınır. Carlos Mayolo ve Lu s Osp na 1977 yılında
Agarrando Pueblo adlı kısa ﬁlm çekm şlerd r. B rkaç ulusal ve uluslararası ödül kazanan
bu ﬁlm n yayınlanmasıyla b rl kte

k

ﬁlm yapımcısı man festo pornom sère

yazmışlardır. O man festo da şöyled r: “Bağımsız Kolomb ya s nemasının k kaynağı
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vardır. B r nc s , gerçekl ğ yorumlamayı veya anal z etmey amaçlar ve k nc s de bu
gerçekl k ç nde b le, onu dönüştürmek ç n antropoloj k ve kültürel unsurları keşfeder9.
1980’l yıllar Kolomb ya ç n çok çeş tl eleşt rmenler n söylemler ve estet k
kaygılarla b rl kte ulusal b r ﬁlm endüstr s nşa etme ht yacını ortaya koymuştur. Bazı
y ﬁlmler, tamamen eğlencel olanlardan grotesklere kadar halka ulaşmaya çalışmış
“popüler s nema” olarak anılan çeş tl ﬁlmlerle beraber v zyonda yer n almıştır. Bu
yıllarda temel amaç; bell b r k tlen n yapılan düşük bütçel ﬁlmlerden key f alacağı
Kolomb yalı ﬁlm geleneğ oluşturmaktır. Lat n Amer ka’da Sor Tequ la, Capul na ve La
Ind a María g b büyük t car etk s olan bazı Meks ka ﬁlmler , Kolomb ya endüstr s nde
de etk s n

gösterm şt r. Meks ka endüstr s n n başarısı Arjant n ve Brez lya’da

(pornochanchada) benzer h kayeler ortaya çıkarmıştır. Kolomb ya s nemasının d ğer
Lat n Amer ka s nemasına karşı farklı yanı, muhafazakâr b r topluma c nsel çer kler
dah l etmek ç n çok bel rs z b r g r ş m olarak kalmıştır (McAnany, 2010, s. 15-16). Bu
yıllarda y ne ülken n tar h nde uzunca süren çatışma dönemler yle lg l büyük b r ﬁlm
üret m vardır; Canaguaro (Dunav Kuzman ch, 1981), P s ngaña (Leopoldo P nzón,
1982), Caín (Gustavo N eto Roa, 1984), La v rgen de las Mercedes (Dunav Kuzman ch,
1985) g b ﬁlmler örnek olarak göster leb l r. Bu ﬁlmler anlaşmazlığı açıkça ele almış
ülke ç nde k durumlara değ nm şt r (Bentancur ve Moreno, 2010, s. 509).
Kolomb ya’da bu dönemde ortaya çıkacak olan b r durum s nema tar h nde
değ ş kl klere yol açacaktır. Ulusal Hükümet n, Ulusal Radyo ve Telev zyon Enst tüsü
(Inrav s ón), Popular F nance Corporat on ve Company’n n yetk lend rd ğ 1978 yılında
çıkarılan 1244 sayılı kararla; La Compañía de Fomento C nematográﬁco (Foc ne S nematograﬁk Gel ş m Ş rket ) kurulmuştur. Ş rket n a macı, ﬁlm endüstr s üzer nde
etk s olan pol t kaların yürütülmes ve F lm Tanıtım Fonu’nun kaynaklarının toplanması,
yönet m ve yatırımıdır. Devlet desteğ yle beraber yaklaşık 10 yıl ç nde, 29 uzun metrajlı
ﬁlm, çok sayıda kısa ﬁlm ve belgesel çek lm şt r. Foc ne k aşamada; b aşlangıçta borç
veren olarak daha sonra da ﬁlmler n doğrudan yapımcısı olarak gerçekleşt r lm şt r. Her
k adımda da yeterl dağıtım ve serg mekan zmaları yer almadığından kötü b r ekonom k
performans serg lenm şt r. 1985 yılında, Foc ne’n n s nematograﬁk ﬁlmler n tanıtım f onu

9

Bknz: https://www.icﬀ.co.uk/?p=328 Erişim tarihi: 11 Mayıs, 2020.
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le b rleşt r lmes amacıyla 55 sayılı kanun çıkarılmıştır. Bu şek lde ulusal s nemanın
tanıtımına yönel k tüm kalemler ve bu amaçla İlet ş m Bakanlığı tarafından bel rlenen ek
ücretler aynı varlığa g recekt r. Buna katılımcılara uygulanacak %16’lık verg kes m de
dah ld r. Aynı yasada, Kolomb yalı uzun metrajlı ﬁlmler göster me sokan s nemalar
har ç olacak şek lde ve s nemaların tüm şlevlerde Kolomb yalı kısa ﬁlmler sunmakla
yükümlü olduğu da bel rt lm şt r. Bununla b rl kte, katılımcılarının büyük çoğunluğu b let
ﬁyatından olacak %16’lık verg kes m n ptal etmek stem şlerd r. Foc ne, leh ne üret len
paraların toplanması ve bu toplama ş n zorlamak ç n bell başlı mekan zmalardan
yoksun kalmıştır. Bu durumda da ş rket madd kaynak sıkıntısı çekmeye başlamıştır.
Sorunlara rağmen Dunav Kuzman ch’ n Canaguaro’su ve Foc ne’n n destekled ğ
ﬁlmlerden b r olan Condores, b rden fazla uluslararası fest valde ödül alan Franc sco
Norden g b yönetmenler le b rl kte daha gerçekç ﬁlmler ortaya çıkmış ve lg uyandıran
uzun metrajlı ﬁlmler v zyona get r lm şt r. Daha sonra 1993 yılında, 1991 tar hl
Anayasa’nın 20. maddes nde geç c

olarak Ulusal Kurucu Mecl s tarafından

Cumhurbaşkanı’na ver len yetk ler n b r sonucunda da Foc ne tasﬁye ed lm şt r (Lara,
2009, s. 18-19).
1993 yılında, Foc ne kötü yönet m ve bütçe sorunları neden yle tasﬁye ed ld kten
sonra ﬁlm yapımcıları kend çözümler n oluşturmak durumunda kalmışlardır. Evler
potek ett rmek, arabaları satmak, ortak yapımlar aramak g b çözümler, Kolomb ya
s nemasını canlı tutmak ç n bulunan çözümlerd r. Son yıllarda, büyük prodüks yonlar
sadece yerel olarak değ l, uluslararası olarak da tanınmıştır. Bu da tüm Kolomb ya
s nematograﬁs nde büyük b r beklent yaratmıştır. Yol, Serg o Cabrera’nın La Strategy
De Caracol (1993), Fel pe Aljure’un La Gente De La Un versal (1994) ve Víctor
Gav r a’nın La Yendedora De Rosas (1998) ﬁlmler yle açılmıştır. Serg o Cabrera’nın La
Strategy De Caracol (1993) uluslararası ödüller kazanmıştır ve Kolomb ya ﬁlmograﬁn n
görsel ölçütü olmuştur. Y ne aynı zamanda Fel pe Aljure, La Gente De La Un versal le
Bogotá’da pol s portres n n nasıl yansıdığını gösterm şt r. Medellín’de kurulan b r ek p,
gelecekte Víctor’un uzun metrajlı ﬁlmler olacak h kayeler üretmeye başlamıştır. Y erel
s nemanın b r kısmı da başarılı olmuştur; Serg o Cabrera’nın Golpe de Estad o (1998),
Jorge Echeverr ’n n La Pena Máx ma (2001), Jorge Alí Tr ana’nın Bolívar Soy Yo (2002),
R cardo Coral’ın Te Busco (2002), ve Lu s Alberto Restrepo’nun La Pr mera Noche
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(2003) örnekler sayılab l r. Tekn k olarak, zley c ler n sevd ğ komed türü de kend ne
v zyonda yer bulmuştur (Ram rez, 2015, s. 18-19).
2000’l yıllara geld ğ m zde bu dönem n en öneml gel şmes 814 Sayılı Kanunun
kabul ed lmes olmuştur. 2003 yılında gerçekleşen s nema yasası, s nematograﬁk
prodüks yonlar, yerel ve uluslararası gel şmey daha doğrudan hedeﬂeyerek öneml b r
şek lde öne çıkarmaya başlamıştır. Kolomb ya s neması, her türlü zley c tarafından
tanınab len ve ülkede s nema ç n ortaya konulanı sah plen p kend k ml k özell kler n de
doğrudan fade etmeye çalışmıştır (Ram rez, 2015, s. 20). 814 Sayılı Kanunun temel
amaçlarından b r , Kolomb ya’da ﬁlmler n üret m n kolaylaştırmak ve yavaş yavaş
sürdürüleb l r b r endüstr ye dönüşmes ne katkıda bulunmaktır. Yasa, sektörü tam olarak
gel şt rmey ve tüm Kolomb ya ﬁlm üret m z nc r n desteklemey amaçlayan yatırım
teşv kler sağlamıştır. Bu teşv kler yapımcılar, dağıtımcılar ve katılımcılardan görselş tsel m rasın korunmasına, eğ t me ve teknoloj k gel ş me kadar uzanacaktır. İk
mekan zmadan oluşan teşv kler n lk ; El Fondo para el Desarrollo C nematográﬁco’dur.
(S nematograﬁk Kalkınma Fonu-FDC) Ulusal topraklardak s nematograﬁk eserler n
serg lenmes sonucunda katılımcılar, dağıtıcılar ve yapımcılar tarafından ödenecek
verg yle toplanan gel r alacaklardır. Böylel kle s nematograﬁk sektörün ürett ğ m ktar
aynı sektöre ger dönecekt r. FDC’ye a t tüm kaynaklar kamusal n tel kted r ve bu nedenle
devlet kontrol kurumları tarafından zlemeye tab d r. İk nc olarak; f lm projeler ne
yatırımlar ve bağışlar ç n verg teşv kler ver lmes d r. Kolomb ya yapımı ﬁlm
projeler nde, gel r verg s mükelleﬂer nde bağışçıların ve yatırımcıların verg ler nden b r
kes nt y kapsamaktadır. Yatırılan veya bağışlanan değer n %125’ n verg ye tab
tabanlarından düşeb leceklerd r (bağış durumunda net gel r n %30’u sınırı vardır). Amaç,
b reyler ve özel ş rketler tarafından ﬁlme bağış ve yatırımı teşv k etmekt r. Bu amaçla
daha fazla ve daha y ﬁlm yapab lmek ç n öneml b r ﬁnansman kaynağına sah p olacak
olan g r ş mc ler ve ﬁlm yapımcıları desteklenecekt r 10.
2012 yılında devlet, F lm Çekme Yasası adını verd ğ 1556 sayılı kanunu
yayınlamıştır. Estados Un dos (TLC) olarak b l nen serbest t caret anlaşması kapsamında
sunulan bu k nc yasa, hükümet tarafından yabancı kaynakları ülkeye çekmen n, yerl ve
10

Bknz: https://www.mincultura.gov.co/areas/cinematograﬁa/Paginas/Ley -de-Cine.aspx Erişim Tarihi:
19 Mayıs, 2020.
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yabancı üret c ler arasında b lg alışver ş n mümkün kılmak ç n yapılmıştır. 2012 yılı
yerl s nematograﬁ ç n en başarılı yıl olarak kayded lm şt r. El Paseo 2 (Dago García,
2012) b r m lyon k yüz b nden fazla zley c ye ulaşarak ulusal tar h n en çok hasılat
yapan ﬁlmler nden b r olmuştur. Ay nı yıl Kolomb ya s nemalarında en kazançlı ﬁlm olan
Avengers ﬁlm k m lyon zley c y aşmıştır. İk nc olarak en çok zlenen yerl ﬁlm (La
Cara Oculta) altı yüz b n aşmıştır. En çok zlenen d ğer yerl ﬁlm (Apapor s) se kırk beş
b n zlenmede kalmıştır. Kolomb ya’nın en çok zley c sayısına ulaşmasıyla, ulusal
halkın katılımı o yıl %7,25’e yükselerek ülke yüzdes n Meks ka ve Arjant n g b
kend s nden daha güçlü endüstr ler n üzer ne koymuştur (Betancur, 2014, s. 130-131).
Kolomb ya s neması zor koşullarda da olsa lerlemes n sürdürmeye devam
etm şt r. Devlet destekl ve üret c yönetmenlerle pek çok ﬁlm yapmayı başaran
Kolomb ya s neması 1980 yılından t baren En İy Uluslararası F lm Akadem Ödülü
başvuruları yapmaya başlamıştır. 2017 yılıyla b rl kte ödül ç n toplam 26 Kolomb ya
ﬁlm aday adayı olmuştur. C ro Guerra’nın yönetmenl ğ n ve senaryosunu üstlend ğ El
Abrazo de la Serp ente ﬁlm , 2015 yılındak 88. Akadem Ödüller Yabancı D lde En İy
F lm Akadem Ödülü adaylığını elde eden tek ﬁlm olmuştur. 2019 yılı yapımı “Monos”
ﬁlm de 92.Oscar aday adaylığı l stes nde kend ne yer bulmuştur.

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Kolomb ya, tar hte varlık göstermeye başladığı günden t baren k l karşıtlıkların
ve çatışmaların ülkes olmuş; kt dar ve mülk yet sah pler tarafından yaratılmış olan bu
mevcut şartlar sürekl olarak üst sınıfın leh ne y leşt r lmeye çalışılmıştır. 19. Yüzyıl’da
b r sömürge ülkes olmaktan kurtulan Kolomb ya, anayasal düzenlemeler ve kurulan
l beral ve muhafazakar part ler aracılığıyla kend s yasal s stem n kurmaya başlamıştır.
Ancak l beral ve muhafazakar kanadın karşıt l şk ler n n yarattığı uzlaşımsal olmayan
s yasal gelenek, demokrat k görünmekten çok mülk yet ve kt dar sah pler n n avantajına
olab lecek b r yapı oluşturmaktan öteye g demem şt r. Demokrat k b r düzen sağlanmaya
çalışılmasına rağmen, esk toprak ve kt dar sah pler n n kurduğu feodal bağların şlerl k
hal nde olduğu rahatlıkla görüleb lmekted r. Toprak sah pler devlet güvences ve adalet
altında varlıklarını korurken, afro kökenl ler, yerl kab leler, el t olmayan gruplar ve alt
sınıfa mensup nsanlar varlıklarını zor şartlarda yaşanan coğraﬁ bölgelerde yaşamaya
t lm şt r. Bu durum Kolomb ya’dak lk çatışmaların merkez n oluşturan bu lksel sebep

30

9-39

TÜRKİYE
MEDYA AKADEMİSİ
DERGİSİ

JOURNAL OF
TÜRKİYE MEDIA ACADEMY

C lt / Sayı: 2 / 3 - Yıl: 2022

öneml d r. Çünkü bu lksel durum, Kolomb ya’da ortaya çıkacak d ğer çatışmaların da
temel n oluşturmaktadır.
S yasal yönet mler n karşıtlık çeren yapıları ülkedek çatışma ortamının sürekl
artmasına neden olmuştur. 1950’lerdek Muhafazakâr kt darın gücü el nde toplama
yönündek kontrolsüz davranışları, ülkede 1953 yılında b r asker darben n yaşanmasına
neden olmuştur. 1957’de L beraller n ve Muhafazakarların s v l düzen yen den tes s
etmek ç n b r araya gelmeler yle kurdukları Ulusal Cephe hükümet , ülken n 1974 yılına
kadar büyük oranda çatışmalardan ve güvens zl k ortamından uzaklaşmasını sağlamıştır.
Ancak bu dönem çer s nde etk n olarak faal yetler n gerçekleşt ren FARC, ELN ve M19 g b Marks st ve Len n st örgütler n 1960’larda yüksel şe geçen varlığı, tam anlamıyla
kaostan uzak kalınamayacağını gösteren öneml etkenler olmuştur. İç çatışmalar ve
karışıklıklardan uzak kalmak böyles b r ortamda Kolomb ya ç n çok da olası olmamıştır.
1970’lere gel nd ğ nde, Kolomb ya artık uyuşturucu üret m n n ve t caret n n yoğun
olarak yapılmaya başladığı b r ülke konumuna gel r. Uyuşturucu t caret ve karteller n
konumu öyle noktalara ulaşır k Amer kan dış pol t kasının b le en merkez sorunlarından
b r hal n alır. Bu durum ülken n ç ve dış pol t k durumunda daha da karmaşık
zamanların yaşanmasına neden olur. Özell kle ülken n dış dünyadak majı ger dönülmez
b ç mde bozuluma uğrar. Ülkede toprak reformu, s yaset n düzenlenmes , yasa dışı
uyuşturucu sorununun çözümü, s lahsızlanma ve barışın tes s ed lmes g b konularda
bell reformlara g d l r. Ancak söz konusu durumlardan bazıları y leşt r lm ş olsa da
düzen n tam anlamıyla sağlanması günümüzde b le gerçekleşt r leb lm ş değ ld r.
Ülken n s yasal ortamı, s nema sektörünün oluşumu ve gel ş m üzer nde de der n
etk lerde bulunmuştur. Öyle k s nemanın gel ş m daha 20. Yüzyıl’ın başlarında ç
savaşlar ve karışıklıklardan etk lenm şt r. 1897 yılında Kolomb ya lk göster mler
aracılığıyla s nema le tanışmıştır. Ardından ülkede yaşanan B r Gün Savaşı (1899-1902)
neden yle tüm göster mler ve yapımlar askıya alınmıştır. 1905 yılında kamuya a t resm
hayatın kayda alınması sürec le lk yapımlar başlamış, 1912’de ﬁlm thalatı devreye
g rm ş, 1913 yılında Lat n Amer ka F lm Endüstr s kurulmuş ve böylece ulusal s nemaya
da r lk g r ş m gerçekleşt r lm şt r. 1914 yılında tartışmalı b r belgesel yapımını tak ben,
1922 yılında lk uzun metraj ﬁlm sayılan María yapılmıştır. 1950’lere kadar yapılan
s nemada b le bunun zler n açıkça görmek mümkündür. Kolomb ya s neması sess z
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dönemde üret len neredeyse çoğu ﬁlm n y t rm şt r. Günümüze kadar ulaşan yalnızca üç
ﬁlm vardır. Bunlar se çoğunlukla dönem n özell kler n ve görüntüsünü sunar. 1924 1955 yılları arasında çoğunlukla doğa, gelenek, kültürel yapı ya da m ll yetç l k g b
temalara sah p olan belgeseller ve edeb uyarlamalar gerçekleşt r lm şt r.
1950’ler n ortalarına gel nd ğ nde, kend temalarına ve estet ğ ne sah p b r s nema
oluşturma düşünces devreye g rm şt r. Genell kle toprak ve güç çatışmaları le ş ve
günlük görevler g b temalar etrafında toplanan b r Kolomb ya s neması görülmeye
başlanır. Ancak bel rg n olarak görüleb len farklı b r estet k tarza rastlamak mümkün
olmaz. 1960’lar ve hatta 1970’ler boyunca da söz konusu yapı yerleş kleşt r lmeye
çalışılmıştır. Kusurlu ancak aşkın çalışmalar ortaya koymak, b r deal olmaktan öteye
geçemem şt r demek bu durumda yanlış olmaz. 1960 ve 1970’l yılları öneml kılan nokta,
Küba Devr m ’nden es nlenen toplumsal çer kl belgeseller n ve pol t k yapıyı rdeley c
yapımların ortaya çıkmaya başlamasıdır. Bu ﬁlmlerde yerl gruplara uygulanan
zorbalıklar, nsan hakları hlaller , alt sınıfın adalets z çalışma koşulları, AfroKolob yalıların yaşadığı problemler, uyuşturucu g b toplumsal sorunlar merkezded r.
Bunlar, Lat n Amer ka’da üret lmekte olan ﬁlmler n pol t k tarzına benzer ﬁlmler
olmuştur.
1970’ler pol t k s nema dışında, t car s nemanın yoğun olarak varlık göstermeye
başladığı yıllar olmuştur. F lm üret m ç n sermaye ve teşv k düzenlemeler ya da ﬁlm
kal teler n arttırmak ç n deney m ve becer düzey n arttırıcı kaynaklar yaratarak,
Kolomb ya s nemasını kalkındıracağı düşünülen b r d z düzenleme yasal olarak
get r lm ş ancak h çb r s s nemanın sürekl l ğ ne h zmet sağlayacak yetk nl kte b r
şlerl k sağlayamamıştır. Y ne bu yıllarda Brez lya ve Venezuela g b ülkelerde de t car
başarı kazanma ve uluslararası b l n rl ğ arttırma g b steklerle g r ş len, yoksulluk ve
nsan sefalet temalı pornom ser a oluşumunun Kolomb ya’da da etk n olduğu görülür.
Alt sınıfın sefalet dolu yaşamı, sokak çocuklarının ötek leşt r lm ş yüzü, uyuşturucu
kaçakçılığı faal yetler , s yas yolsuzluk benzer pek çok konu ele alınır. Az da olsa ulusal
ve uluslararası başarı kazanıldığı görülür ama tam anlamıyla b r yayılım alanına
kavuşulamaz.
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1980’lere gel nd ğ nde tamamen popüler ve tüket me çabucak hazır hale
get r leb lecek düşün bütçel ﬁlmler geleneğ ortaya çıkar. K tle tarafından yoğun b ç mde
tüket lmes amaçlanan bu ﬁlmler n yanında, ülken n tar h n uzunca b r süre meşgul eden
çatışmaları konu alan ﬁlmler de üret lm şt r. Anlaşmazlıklar ve sorunlara neden olan
sorunlar açık b r b ç mde ele alınmıştır. 1978’de kurulan La Compañía de Fomento
C nematográﬁco’nın varlığı, s nema ç n kaynak oluşturulması, yönet m ve yatırımların
yapılması ç n öneml görülmüştür. Ancak yapılan herhang b r faal yet başarıya
ulaşmamıştır. Kuruluş 1990’lara doğru c dd b r madd kaynak sorunu yaşamaya
başlamış, lg uyandıran uzun metraj ﬁlmler ortaya çıksa da 1993 yılında kuruluş tasﬁye
ed lm şt r. Bundan sonrasında ﬁlm yapımcıları kend çözümler n üretmek zorunda
kalmıştır. 1990’lı yıllar boyunca gerçekleşt r len bazı büyük prodüks yonlu şler,
uluslararası başarı elde etm ş ve Kolomb ya s nemasına duyulan beklent lerde b r artış
yaşanmıştır.
2003’te get r len s nema yasası, prodüks yon ve uluslararası görünürlük
hedeﬂer yle öne çıkmış ve Kolomb ya s neması, her türlü

zley c

tarafından

tanınab lecek b r k ml k nşa edeb l r hale gelm şt r. Ortaya konulan ve herkes kapsayan
yatırımlar, sürdürüleb l r b r s nemanın varlığını yaratmıştır. 2012 yılında, yabancı ve
yerl üret c ler arasında nterakt f b r yapım sürec n mümkün kılan ﬁlm yasası,
Kolomb ya s neması ç n oldukça ver ml olmuştur. Devam eden süreçte, lerleme devam
etmey sürdürmüştür. Hatta bu durum 2019 yılında Oscar adayı olmaya kadar g tm şt r.
Kolomb ya s nemasının genel ne bakıldığında, devlet desteğ nden uzak,
çatışmaların ve ç karışıklıkların merkez noktasında bulunan sorunlardan bağımsız b r
s nema görmek pek mümkün değ ld r. T car kaygılarla üret lm ş olan ﬁlmler n dışında,
görülen ﬁlm çer kler toplumsal olaylar ve pol t k durumlar etrafında gerçekleşt r lm şt r.
S nemasını gerçekleşt rmeye çalıştığı günden t baren, Kolomb ya’da görülen yegane
şey, s nemasının da en az tar hsell ğ kadar çalkantılı olduğudur. Varlık gösterme çabası,
s yasal gel şmelerden ya da çalkantılardan bağımsız olarak lerleyemem şt r. Ancak bütün
sorunlu yapılara rağmen hem s yas olarak hem de s nemasal özgünlük olarak nşa
ed lmeye çalışılan tablo, başarı göstermeye dönük b r hal barındırmaktadır den leb l r.
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EXTENDED ABSTRACT
Colomb an c nema has not been able to show a full c nemat c development due to
the lack of state author ty and the ongo ng conﬂ cts and d sagreements. In Colomb a,
where laws and laws could not dom nate due to the vacuum of author ty, the data n the
ﬁrst years of c nema are very l m ted. In 1897, the year of the ﬁrst screen ngs n the world,
there was also a screen ng on the terr tory of Colomb a. However, the Thousand Days
War, wh ch started n these years, also led to a heavy progress for c nema. Local people
n Colomb a have exper enced d v s ons among themselves w th l beral and conservat ve
part es. The loyalty to the establ shed part es s so h gh that th s s tuat on becomes
hered tary among the people. It s known that the two part es that were establ shed had a
mult -class structure nclud ng el tes, m ddle class groups and rural poor. Throughout the
c v l war, known as La V olenc a n Colomb an h story, the brutal ty of conservat ve
pol ce, c v l ans, and l beral guerr llas who have no oﬃc al t es to the adm n strat on but
sympath ze w th t, has been exh b ted. An extremely complex phenomenon, La V olenc a
was character zed by both part san pol t cal r valry and pure rural band try. However, the
root cause of th s prolonged per od of nternal d sorder s the refusal of success ve
governments to jo n people's demands for soc o-econom c change. Dur ng the Nat onal
Front per od, d ﬀerent groups emerged. In part cular, guerr lla groups rel ed on the
deology of the rad cal left. These groups were present not only n Colomb a but also n
d ﬀerent Lat n Amer can countr es. However, the b ggest reason for ts act v t es n
Colomb a can be shown as the pol t cal exclus on caused by the Nat onal Front. The
guerr llas deﬁned themselves as a react on to th s restr cted system. W th the emergence
of Marx st-Len n st organ zat ons such as FARC, ELN and M-19, d ﬀerent conjunctures
have begun to play a role n Colomb an pol t cs. The ELN was founded n the early 1960s,
and then the FARC organ zat on was establ shed n 1964. Although the FARC
organ zat on has a later found ng date than the ELN organ zat on, t has the oldest and the
largest number of m l tants n terms of ts emergence n the 1920s. The conﬂ cts between
FARC and ELN groups kept the country n a constant state of chaos and c nema cont nued
to surv ve n the shadow of th s chaos.
The adventure of c nema n Colomb a dates back to 1897. Accord ng to the
chronology of the arr val of c nema n Colomb a (1897-1899), made by Jorge Alberto
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Moreno and R to A. Torres, on 13 Apr l 1897 n Panama, then the Colomb an reg on
Puerto Colón, the ﬁrst open to the publ c n a tent bu lt n the James & Coy's Bu ld ng
demonstrat on has taken place. Shortly after the ntroduct on of c nema, the country faced
a c v l war known as the Thousand Days War (1899-1902), wh ch resulted n the
suspens on of all ﬁlm product on. A spec al event was held n Buga for María, the ﬁrst
ﬁct onal feature ﬁlm n Colomb an c nema h story. Only 25 seconds of the 180 -m nute
ﬁlm, d rected by Máx mo Calvo and Alfredo del D estro, has surv ved. Sound was
oﬃc ally ntroduced to Colomb an c nema n 1938, and w th the arr val of sound, new
des gns were worked on to consol date the ﬁlm ndustry. The ﬁrst state nvestment n
c nema was also real zed at th s t me. The 1960s and 1970s were a t me when soc al
documentary and pol t cally or ented c nema nsp red by the Cuban Revolut on became
commonplace. The d ﬀerent man festat ons of the new Lat n Amer can c nema are
echoed n the ﬁlms of Carlos Álvarez, h s w fe Jul a de Álvarez, D ego León G raldo,
Gabr ela Samper, Marta Rodríguez and Jorge S lva. Commerc al c nema product ons
became more act ve n Colomb a n the 1970s. There were a number of legal and pr vate
n t at ves for c nema dur ng th s per od. The most mportant of these was the sobreprec o
(add t onal fee) clause adopted n the law n 1972, and an add t onal fee was added to
mov e t ckets by mak ng t mandatory for a Colomb an short ﬁlm to accompany every
new ﬁlm n the country. The 1980s revealed the need for Colomb a to bu ld a nat onal
ﬁlm ndustry, w th a w de var ety of cr t cs' d scourses and aesthet c concerns. Some good
mov es have appeared n theaters, w th var ous ﬁlms known as “popular c nema” try ng
to reach the publ c, from the purely funny to the grotesque. W th the FOCINE nst tut on,
wh ch was establ shed later, t was tr ed to prov de support for mot on p ctures, but th s
support was not enough for development. When we come to the 2000s, the most mportant
development of th s per od was the adopt on of the Law No. 814. The c nema law enacted
n 2003 started to h ghl ght c nematograph c product ons more d rectly by target ng local
and nternat onal development. Colomb an c nema has tr ed to d rectly express ts own
dent ty features by embrac ng what can be recogn zed by all k nds of aud ences and put
forward for c nema n the country. In 2012, the state publ shed the Law No. 1556, wh ch
t called the F lm ng Law. Th s second law, ntroduced under the free trade agreement
known as Estados Un dos (TLC), was made by the government to attract fore gn
resources to the country and to enable exchange of nformat on between domest c and
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fore gn producers. 2012 was recorded as the most successful year for domest c
c nematography. The study generally a ms to reveal the eﬀects of pol t cal h story and
c nema h story on each other, and n l ne w th th s a m, t a ms to convey how the language
of c nema s aﬀected by the pol t cal one. How Colomb an c nema progressed n the
context of these conﬂ cts and nternal unrest, and what k nd of format on t had are among
the other a ms of the study. The study was organ zed by the l terature rev ew method due
to the nterconnectedness of the data. The ﬁnd ngs we obta ned as a result of the study
show that Colomb an c nema does not have a very sol d foundat on n these sl ppery so ls.
The mages reﬂected on the screen of Colomb an c nema deal ng w th ts own nternal
ssues for centur es have also found a place as a reﬂect on of these nternal unrest. The
fact that the language of c nema s so pol t cal and the contr but on of ﬁlmmakers to th s
language has been due to the suﬀer ng of the r own lands and nat on. The sh ft of c nema
to a more commerc al format on n Colomb a w th ﬁlms com ng from abroad, however,
only found the 2000s, and th s s tuat on sh fted to a l ttle more popular n the language of
c nema. The h story of Colomb a and c nema has thus revealed a structure that has been
stud ed n an nseparable whole.
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A THEORETICAL STUDY ON THE MEANING OF TRUST IN
PUBLIC RELA TIONS
Sal h Gürbüz *

Abstract
Trust s one of the most mportant elements of the relat onsh p between two l v ng th ngs. In the
absence of trust, all forms of bus ness, relat onsh p and commun cat on cannot fully ach eve the r
goals. Trust s also very mportant n the commun cat on of an nd v dual w th nst tut ons. Trust
s very mportant both n the commun cat on of nst tut ons w th the r nternal target groups and
n the r commun cat on w th the publ c. Trust has a very mportant pos t on n terms of publ c
relat ons, wh ch s to understand the publ c closely, to commun cate w th the publ c, to carry out
planned act v t es between the nst tut on and the publ c by analyz ng the data obta ned about the
publ c. Trust s the bas s of the pos t ve mage and reputat on that w ll be formed by publ c
relat ons act v t es. In th s study, the place and relat onsh p of the concept of trust n publ c
relat ons has been d scussed, what the concept of trust means n publ c relat ons has been
researched, and t has been revealed that publ c relat ons s a ﬁeld of act v ty based on trust,
based on the evaluat ons presented n the l terature.

Keywords: Trust, Publ c Relat ons, Corporate Reputat on, Corporate Commun cat on, Corporate
İmage.
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HALKLA İLİŞKİLERDE GÜVENİN ANLAMI ÜZERİNE TEORİK
BİR ÇALIŞMA
Sal h Gürbüz*

Özet
Güven, k canlı arasındak l şk n n en öneml unsurlarından b r d r. Güven n yokluğunda, her
türlü ş, l şk ve let ş m hedeﬂer ne tam olarak ulaşamaz. B rey n kurumlarla olan let ş m nde
ve kurumların hem kend ç hedef gruplarıyla let ş m nde hem de halkla let ş m nde güven çok
öneml d r. Halkı yakından anlamak, halkla let ş m kurmak, halk hakkında elde ed len ver ler
anal z ederek kurum ve halk arasında planlı faal yetler yürütmek olan halkla l şk ler açısından
güven çok öneml b r konuma sah pt r. Halkla l şk ler faal yetler n n oluşturacağı olumlu maj
ve t barın temel güvend r. Bu çalışmada halkla l şk lerde güven kavramının yer ve l şk s
tartışılmış, halkla l şk lerde güven kavramının ne anlama geld ğ araştırılmış ve l teratürde
sunulan değerlend rmelere göre halkla l şk ler n güvene dayalı b r faal yet alanı olduğu ortaya
konmuştur.
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Introduct on
Due to the d vers ﬁcat on of med a env ronments, t has become eas er for the
nd v dual to access nformat on. In the past, the close fr ends that the nd v dual consulted
to buy a product or prefer an nst tut on have been replaced by the comments that one
cl cks on the nternet.
People have begun to take nto account the messages and contents they encounter
n the med a n the r travel preferences, accommodat on and hol day preferences, meet ng
the r food and cloth ng needs, and meet ng the needs of many da ly l ves. The nformat on
that the nd v dual can eas ly access through the nternet and the med a n general for the
supply of any nst tut on and product has an mportant role n determ n ng the percept ons
of the nd v dual towards the nst tut on w th wh ch he or she w ll nteract. In part cular,
var ous comments about nst tut ons, var ous med a texts and news contents can aﬀect
the percept ons of nst tut ons pos t vely or negat vely. Th s s tuat on, on the other hand,
can d rect the trust n nst tut ons from the very beg nn ng, even before the exper ence s
real zed. Thus, any content that s produced at any t me, espec ally n nternet
env ronments, draws attent on as factors that can aﬀect the trust of the nd v dual to the
nst tut on. The d vers ﬁcat on of the med a at th s level and the fact that t has a place n
the l fe of the nd v dual has made the concept of trust more mportant than ever for
nst tut ons.
Issues such as trust n the employee, trust n the serv ce, trust n the product, trust
n commun cat on, trust n behav or, trust n hyg ene, trust n qual ty can be expressed as
the expectat ons of the publ c from an nst tut on under the t tle of trust.
The most eﬀect ve way to ensure trust ssues, wh ch have such a w de var ety and
can ncrease n var ety accord ng to the serv ce sector, s through publ c relat ons
act v t es. Inst tut ons need to be rel able n order to keep and ma nta n commun cat ons
w th both the r own corporate nterests and the publ c at the best level.
Because be ng rel able can mean be ng d st ngu shed and be ng preferred for
nst tut ons. In th s study, publ c relat ons and trust relat ons were exam ned by l terature
rev ew, and the ﬁnd ngs were evaluated n the conclus on part.
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Publ c Relat ons
If publ c relat ons s deﬁned as the most mportant sentence of th s age, t can be
sa d that both the subject and the object of th s sentence are person. Publ c relat ons str ves
to put forward a w de var ety of pract ces n var ous areas of th s world, wh ch naturally
belongs to human be ngs. S nce the pract ces areas of publ c relat ons are very d verse
and w de, a w de var ety of deﬁn t ons are made.
In ts most general deﬁn t on, publ c relat ons s all of the work done to mprove
and regulate the relat ons of a person or organ zat on w th ts env ronment or publ c (Onal,
2000, s. 15).
The concept of publ c relat ons s also expressed by some assoc at ons as follows:
Accord ng to the German Publ c Relat ons Assoc at on, “consc ous and leg t mate
eﬀorts to ga n and ma nta n the trust of the publ c and to ga n understand ng of the publ c,
based on systemat c research”. Accord ng to Denmark Publ c Relat ons Assoc at on,
Publ c relat ons s the totally adm n strat ve eﬀorts systemat cally spent by the pr vate
sector and publ c nst tut ons n order to create the ex st ng or expected d alogue and
understand ng, sympathy and support w th the people they are n contact w th (Yalçındağ,
1996, s. 4).
In Se tel's deﬁn t on, publ c relat ons serves as an early warn ng system to help
pred ct trends; uses deep research, rel able and eth cal commun cat on techn ques as ts
ma n tools (Se tel, 2004, s. 4). Asna (1998, s. 11) deﬁnes publ c relat ons as a planned
management art that creates and ma nta ns strong bonds based on trust between
nst tut ons and the r publ cs. Kılıçkaya (1992, s. 31-32) draws attent on to the pr nc ple
of creat ng trust and sympathy n the soc ety wh le l st ng the common pr nc ples that
should be n publ c relat ons pract ces. Tortop (1990, s. 10-11), on the other hand, states
that publ c relat ons s espec ally mportant for publ c nst tut ons. Accord ng to h m,
publ c relat ons s a ﬁeld of study that w ll turn the feel ngs and att tudes of d strust about
publ c nst tut ons nto pos t ve.
In the h stor cal process of publ c relat ons, there have been examples that expla n
the relat onsh p of trust and publ c relat ons. Among these examples, the well-known
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pract ces of Ivy Lee n the 1902 Anthrac te Coal str ke and for the Pennsylvan a Ra lroad
n 1906, are l sted as act v t es that pr or t ze trust n publ c relat ons.
By assoc at ng the concept of trust w th publ c relat ons, t can be evaluated that
publ c relat ons can be bu lt on trust, and publ c relat ons can be ma nta ned eﬃc ently as
trust s establ shed. Thus, nclud ng the concept of trust n some deﬁn t ons of publ c
relat ons m ght tell us that publ c relat ons s a d sc pl ne of bu ld ng trust.

Concept of Trust
The term of trust has been among people from the beg nn ng of human h story. All
good relat ons and surely commun cat on types are related w th and supported by trust.
When the term of trust announced or told, a post ve feel ngs and deas can appear n the
m nds of people. Thus, f trust and ts elements are managed and controlled n a r ght way,
l ke people relat onsh ps, corporates can have mportant ach evements. For th s reason,
trust and ts components should be understood well, and the necess t es should be deﬁned,
des gned and done. At that po nt, the deﬁn t on of trust would be tr ed to present
accord nly publ c relat ons l terature. Surely, trust deﬁn t ons are var ed ac cord ng to the
l teratüre.
Ales na and Ferrara (2000, s. 2-3) try to understand what determ nes trust.
Accord ng to them, there can be a some probable factors. It s stated that the source of
trust m ght be related w th a moral and cultural att dudes. In th s regard, trust can be
aﬀected by personal character st cs l ke educat onal var t es and rel g ous bel efs; past
exper ences about someone or someth ng; s m lar t es or relat onsh ps such as same
soc al, rac al or ethn c group; longer nteract ons w th someone or someth ng; legal
nst tut ons.
Wang and Emur an (2005, s. 108) try to summar ze w th the reasons why the
mult ple deﬁn t ons are n the l terature. F rstly, trust s an abstract term, and s generally
used w th some s m lar concepts l ke cred b l ty, rel abl ty and conﬁdence. Secondly, trust
s versat le term that nclude the cogn t ve, emot onal and behav oral d mens ons. Thus,
ts mean ng can be changed accord ng to each d sc pl ne.
Trust s both a sens t ve human feel ng and a strong expectance related w th the
someth ng that we w sh others w ll support us n the future because they done n the past
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(Moloney, 2005, s. 552). Lew ck , McAll ster and B es (1998, s. 439) deﬁne trust " n
terms of conﬁdents pos t ve expectat ons regard ng an other's conduct". When the s des
trust each other, they assume that the r nterests are shared or care about the others's
nterests. When the threats and r sks are not h gh, occur ng trust s supposed. Thus,
nd v duals do not th nk much about how the others are or act and they feel no need to
worry anyth ng (Schul, Mayo and Burnste n, 2008, s. 1293).
Keh and Z e (2009, s. 737) found some factors n the r research to measure the trust
to an organ zat on. These are l sted as be ng competent at what t s do ng, be ng
respons ve to the publ c, be ng trustworthy and be ng ntegr ty. Researchers deﬁne some
qual t es nvolved n evaluate trust as conﬁdence, rel ab l ty, car ng, goodw ll ntent on,
altru sm, honesty, fa rness and etc. (Cho, 2006, s. 27).
Park, Lee and K m (2014, s. 296) deﬁne trust as the target groups' bel ef on a
corporat ons' performance related w th ts expert se, ntegr ty and goodw ll. In other
words, to represent trust, three d mens ons are stated wh ch are expert se, ntegr ty and
soc al benevolance (Mayer et all.,1995, s. 709-734). Expert se trust s deﬁned as people's
bel ef that a company has the proﬁc ency and techn cal eﬀect v ty to produce and
d strubute ts products, and that t s able to perform necessary serv ce funct ons
eﬀect vely. Integr ty trust s deﬁned as the people's bel ef on a corporate of wh ch
cons stency between ts corporate values and behav ours, and adherence to the eth cal
factors. Soc al benevolence or goodw ll trust s deﬁned as people's bel ef about how a
corporate protects and support of ts env ronment and soc ety.

Publ c Relat ons and Trust
When evaluated n terms of publ c relat ons, trust s one of the mportant results of
publ c relat ons. Accord ng to Hon and Grun g, trust s deﬁned as the level of conﬁdence
of one s de to the other s de. They state several underly ng elements of trust as ntegr ty,
dependab l ty and competence. Accord ng to them, ntegr ty s deﬁned as a bel ef on a
corporate that t can can be fa r and just; dependab l ty s deﬁned the bel ef of a corporate
m ght ach eve on what t says before or n the process; competence s also deﬁned as the
bel ef on ts talent to be able to ach eve what t says (Hon and Grun g, 1999, s. 19). Hung
et all. (2016, s. 593) stated that these three elements of trust were dent ﬁed and have
adopted n publ c relat ons.
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In short, trust can be deﬁned as one of the most mportant components of all
corporat ons. It s a valuable factor n long-term relat ons between corporat ons and ts
target groups (K ve Hon, 2007, s. 421).
Accord ng to Karatepe (2008, s. 84) be ng rel able means be ng reputable. Thus, a
corporat on wh ch ach eve be ng rel able n the eyes of ts publ c, t has already behaved,
worked, produced, commun cated trustfully. It s also mportant for corporate reputat on
(Walsh et all., 2009, s. 197). It has also an mportant role customer loyalty (S rdeshmukh
at all., 2002:15). Because trust s among the reputat on components such as soc al
respons b l ty, serv ce qual ty and relat ons w th stakeholders and const tutes the source
of corporate sk lls of publ c relat ons (Sykes, 2002, s. 79). Corporat ons should be n the
m nds of consumers or the r publ c w th behav ors that w ll ga n trust. For th s, act ons
should be taken rather than words. Thus, an nst tut on/organ zat on that ga ns trust also
ga ns a pos t ve reputat on. However, all k nds of corporate act v t es and behav ors
should be susta nable n a way that supports and strengthens the reputat on and trust
ga ned. As a result, the words of the nst tut on, the deas and v ews of the nst tut on ga n
a respectable and remarkable qual ty n the eyes of publ c nst tut ons and organ zat ons,
the med a and the soc ety (Karapınar, 2018, s. 133).
Wh le Cheng and Shen (2020, s. 2) deﬁnes the term of trust related w th cr s s
s tuat ons, they state the stakeholders' trust n a corporate at the t me of cr ses and the
level of conﬁdence how the corporate can resolve the cr ses. Accord ngly, t can be stated
that the reputat on created as a result of trust prov des beneﬁts to nst tut ons n cr s s
s tuat ons.
Wh le try ng to understand the concept of trust, the concept of d strust should be
understood. D strust generally occurs others nterests conﬂ ct w th ours. Eventhough we
are somet mes unaware of any clear conﬂ ct of nterest, we can feel uneasy, sense that
the s tuat on or event s abnormal and we can th nk others m ght act unpred ctably or they
can cause someth ng unexpected to happen (Schul, Mayo and Burnste n, 2008, s. 1293).
If there s a problem of trust or d strust towards nst tut ons, th s s a factor that can cause
var ous threats to occur for nst tut ons. The threat can br ng cr s s or cr ses. Cr ses, on
the other hand, are events that no corporat ons wants to face. Therefore, nst tut ons
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should attach great mportance to the concept of trust n order to close the paths to cr ses.
Publ c relat ons has a very mportant funct on n bu ld ng trust.
Trust s related w th safety and transparency. Thus, nd v duals know and bel eve
there s not anyth ng to be afra d of the act ons or serv ces between them and others.
Contrary to th s, d strust s connected w th the lack or less of transparency. Establ sh ng
and ma nta n ng trust n the nst tut on among the target aud ences are among the most
bas c object ves of publ c relat ons. Contemporary publ c relat ons pract ces su table for
two-way symmetr cal commun cat on based on mutual harmony and d alogue; W th ts
structures that support the pr nc ples of transparency, accountab l ty and part c pat on, t
plays an eﬀect ve role n bu ld ng trust n nst tut ons n target aud ences (Boztepe, 2013,
s. 54). Trust n nst tut ons can contr bute to the format on of pos t ve mages and
strengthen ng of reputat on. There may be var ous elements n the format on of trust, but
commun cat on and corporate commun cat on are very mportant among these elements
(Jefk ns, 1992, s. 155).
Karatepe (2008, s. 84) expresses that trust g ves power to nst tut ons as well as
nd v duals. Accord ng to her, be ng rel able s a frag le value, wh ch can be acqu red over
a long per od of t me, on the other hand, can be lost n a very short t me, and nvolves the
r sk of be ng m staken and dece ved. Just at th s po nt, publ c relat ons pract ces play an
mportant role n develop ng long-term relat onsh ps based on d alogue, goodw ll and
understand ng and ga n ng the trust of the r target aud ences.
Accord ng to Kent and Taylor (2007, s. 15) trust, as a bas c element n publ c
relat ons, s seen as an mportant factor that should be establ shed and ma nta ned n the
all commun cat on processes. Th s can be seen between the employee and the customer
commun cat on n an organ zat on and n the commun cat on of the organ zat on w th ts
publ c. Rawl ns (2008, s. 3) l sts certa n cr ter a for nst tut ons to establ sh trust.
Accord ngly, nst tut ons should be open and honest n all the r act v t es and pract ces;
commun cate d rectly, clearly and eﬀect vely, and organ zat ons should show a d st nct
concern for the r employees. Accord ng to the results of Rawl ns’ study (2008, s. 16),
when an organ zat on become more transparent t w ll also become more trusted. S m lar
to Rowl ns, Yıldırım's (2021, s. 63)study also revealed that transparent commun cat on s
pos t vely assoc ated w th organ zat onal trust of employees.
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RESULT
Accord ng to the evaluat ons on the relat onsh p between trust and publ c relat ons
n the l terature, ﬁrstly t s sa d that trust s one of the mportant results of publ c relat ons.
Also, trust s related w th safety and transparency. Thus, nd v duals know and bel eve
there s not anyth ng to be afra d of the act ons or serv ces between them and others.
Accountab l ty and part c pat on are also other elements of trust for all corporat ons.
Integr ty, dependab l ty and competence are stated as other elements of trust. So all
corporat ons should be aware of the r capab l t es, try to behave and serv ce by all
orgazan at ons n all s tuat ons w th ts all equ table and try to ma nta n on all occas ons
what t has already sa d and prom sed by means of var ety of veh cles.
Trust s among the fundamental elements of the long-term relat onsh p of
nst tut ons w th the publ c. Thus, t can be suggested to a m a susta nable relat onsh p for
the beneﬁt of both the nst tut on and the publ c, w th publ c relat ons act v t es carr ed
out n order to ensure the eﬀect veness of commun cat on between the publ c and the
nst tut on. It can be stated that a susta nable relat onsh p and commun cat on
env ronment w ll play an mportant role n ensur ng the trust of the publ c to nst tut ons.
Trust also means reputat on. Therefore, nst tut ons should work to fulﬁll the sense
of trust and requ rements to be reputable. Trust br ngs w th t the loyalty of the publ c and
customers. Therefore, the more trustworthy an nst tut on s, the more loyal publ c t w ll
have. In poss ble cr s s s tuat ons loyal customers and publ c w ll be able to stand by
nst tut ons. For th s reason, t can be stated that trust s a prevent ve element n cr s s
management and cr s s commun cat on processes, wh ch are one of the mportant ﬁelds
of act v ty of publ c relat ons.
As a result, commun cat on and corporate commun cat on, wh ch are the bas s of
publ c relat ons, m ght be sa d the necess ty elements of trust, too. So commun cat on
m ght be thought the bas c source of trust. For th s reason, commun cat on s very
mportant both to ensure the trust of the nternal target aud ence and to ensure the trust of
the external publ c.
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GENİŞLETİLMİŞ ÖZET
Bu çağın en öneml cümles “halkla l şk ler” olarak tanımlanırsa bu cümlen n hem
öznes hem de nesnes “k ş d r” den leb l r. Halkla l şk ler, doğal olarak nsana a t olan
bu dünyanın çeş tl alanlarında çok çeş tl uygulamalar ortaya koyma çabası ç nded r.
Halkla l şk ler n uygulama alanları çok çeş tl ve gen ş olduğu ç n çok çeş tl tanımlar
yapılmaktadır.
Halkla l şk ler n tar hsel sürec nde güven ve halkla l şk ler l şk s n açıklayan
örnekler olmuştur. Bu örnekler arasında, Ivy Lee'n n 1902 Antras t Kömür grev nde ve
1906'da Pennsylvan a Dem ryolu ç n y b l nen uygulamaları, halkla l şk lerde güven
ön planda tutan faal yetler olarak sıralanmaktadır.
Güven kavramı halkla l şk ler le l şk lend r lerek halkla l şk ler n güven üzer ne
kurulab leceğ ve güven oluştukça halkla l şk ler n etk n b r şek lde sürdürüleb leceğ
değerlend r leb l r. Bu nedenle, halkla l şk ler n bazı tanımlarında güven kavramına yer
vermek, halkla l şk ler n güven oluşturma d s pl n olduğunu b ze söyleyeb l r.
Güven kavramı, nsanlık tar h n n başlangıcından ber nsanlar arasında gerçekleşen
her türlü let ş m ve etk leş mde var olmuştur. Tüm y l şk ler ve elbette let ş m türler
güvenle l şk l d r ve güven le desteklen r. Güven ter m telaﬀuz ed ld ğ nde ya da
söylend ğ nde nsanların z hn nde olumlu b r duygu ve düşünce oluşab lmekted r.
Dolayısıyla güven ve unsurları, nsan l şk ler g b doğru b r şek lde yönet l r ve kontrol
ed l rse, kurumlar öneml kazanımlar elde edeb l r. Bu nedenle güven ve b leşenler y
anlaşılmalı, ht yaçlar tanımlanmalı, tasarlanmalı ve yapılmalıdır. Bu noktada güvene
dayalı gerçekleşen halkla l şk ler faal yetler nde güven n tanımı halkla l şk ler
l teratürüne uygun olarak anlaşılması gerekmekted r.
Uzmanlar güven , b r ş rket n ürünler n üretmek ve dağıtmak ç n yeterl l ğe ve
tekn k etk nl ğe sah p olduğuna ve gerekl h zmet fonks yonlarını etk n b r şek lde yer ne
get reb leceğ ne da r nsanların nancı olarak tanımlanmaktadır. Dürüstlük güven ,
nsanların kurumsal değerler ve davranışları arasında tutarlılık olan b r kuruma olan
nancı ve et k faktörlere bağlılığı olarak tanımlanmaktadır. Sosyal yardımseverl k veya
y n yet güven , nsanların b r ş rket n çevres n ve toplumu nasıl koruduğuna ve
destekled ğ ne da r nancı olarak tanımlanır.
Kurumlara karşı b r güven veya güvens zl k sorunu varsa bu kurumlar ç n çeş tl
tehd tler n oluşmasına neden olab lecek b r faktördür. Tehd t kr z veya kr zler get reb l r.
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Kr zler se h çb r kurumun yüzleşmek stemed ğ olaylardır. Bu nedenle kurumlar,
kr zler n yollarını kapatmak ç n güven kavramına büyük önem vermel d r. Halkla
l şk ler n güven oluşturmada çok öneml b r şlev vardır.
L teratürde güven ve halkla l şk ler l şk s ne l şk n değerlend rmelere göre
öncel kle güven n halkla l şk ler n öneml sonuçlarından b r olduğu söylenmekted r. Bu
bağlamda ortaya konan genel yargılar değerlend r ld ğ nde, halkla l şk ler n güven tes s
yapıcı özell ğ ortaya çıkmaktadır. Ayrıca güven, güvenl k ve şeﬀaﬂık le l şk l d r.
Böylece b reyler, kend ler

le başkaları arasındak eylemlerden veya h zmetlerden

korkulacak b r şey olmadığını b l r ve nanırlar. Bunun aks ne, güvens zl k şeﬀaﬂığın
olmaması veya daha az olması le bağlantılıdır. Hedef k tleler arasında kuruma duyulan
güven n sağlanması ve sürdürülmes halkla l şk ler n en temel amaçları arasındadır.
Hesap vereb l rl k ve katılım, tüm ş rketler ç n d ğer güven unsurlarıdır.
Dürüstlük, güven l rl k ve yeterl l k, güven n d ğer unsurları olarak bel rt lm şt r.
Bu nedenle tüm kurumlar yetenekler n n farkında olmalı, her durumda tüm kuruluşlara
tüm hakkan yet le davranmaya ve h zmet etmeye çalışmalı ve daha önce söyled kler n
ve vaat ett kler n her durumda çeş tl araçlarla sürdürmeye çalışmalıdır.
Güven, kurumların halkla uzun vadel

l şk s n n temel unsurlarından b r d r.

Böylece halk le kurum arasındak let ş m n etk nl ğ n sağlamak ç n yürütülen halkla
l şk ler faal yetler le hem kurum hem de kamu yararına sürdürüleb l r b r l şk n n
hedeﬂenmes öner leb l r. Sürdürüleb l r b r l şk ve let ş m ortamının halkın kurumlara
olan güven n n sağlanmasında öneml rol oynayacağı fade ed leb l r.
Günümüz b reyler ve kurumları ç n t bar her zamank nden daha da fazla öneml
olan b r yaşamsal değer olarak görülmekted r. Hem nsanlar hem de kurumlar t barlı
olab lmek ve bunu sürdürüleb l r yapab lmek adına halkla l şk ler n sunduğu çeş tl
olanaklardan ve uygulamalardan yararlanab lmekted r. Bunların başında da t bara g den
yolun zlen m ve zlen mler n toplamı olan majlardan geçt ğ b lg s n n de tekrarlanması
yer nde olacaktır. Bu açıdan değerlend r ld ğ nde b rey ve kurumlar karşısındak lerde
olumlu zlen mler bırakab lmek ç n çabalar ve bu çabalarını da nşasını güven duygusu
üzer ne gerçekleşt r leceğ n de b l r. Ancak bu b lg n n olmadığı ya da uygulanmadığı
zamanlarda se kurumları ç nde yaşadıkları çevrede c dd t bar tehd tler bekleyecekt r.
Bu noktada t bar güven ve halkla l şk ler l şk s ortaya çıkmaktadır.
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Çünkü, güven aynı zamanda t bar demekt r. Bu nedenle kurumlar t barlı olmanın
gerekler n ve güven duygusunu yer ne get rmek ç n çalışmalıdır. Güven, beraber nde
halkın ve müşter ler n sadakat n get r r. Dolayısıyla b r kurum ne kadar güven l rse, o
kadar sadık b r k tleye sah p olacaktır. Olası kr z durumlarında sadık müşter ler ve halk,
kurumların yanında yer alab lecekt r. Bu nedenle halkla l şk ler n öneml faal yet
alanlarından b r olan kr z yönet m ve kr z let ş m süreçler nde güven n önley c b r
unsur olduğu fade ed leb l r.
Sonuç olarak halkla l şk ler n temel n oluşturan let ş m ve kurumsal let ş m n de
güven n olmazsa olmaz unsurlarından olduğu söyleneb l r. Dolayısıyla let ş m, güven n
temel kaynağı olarak düşünüleb l r. Bu nedenle let ş m hem ç hedef k tlen n güven n
sağlamak hem de dış kamuoyunun güven n sağlamak ç n çok öneml d r.
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YOUTUBE’DAKİ SPOR PROGRAMLARINDA ETKİLEŞİMLİ
YAYINCILIĞA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ANALİZİ: VOLE VE
TARDİNİ BÜFE ÜZERİNE BİR İNCELEME
Veysel K oç*
Nag han Turhan**
Özet
Temat k yayıncılığın telev zyonda önem kazanmaya başlamasının ardından spor programlarının
sayısı da g derek artmıştır. Bunun sonucunda geleneksel telev zyondak çoğu kanalda spor
programları yer almaya başlamıştır. İzley c pas f b r durumda bu yayınları tak p edeb lmekteyd .
İnternet n hayatımıza g rmes le beraber yen k tle let ş m araçları da ortaya çıkmıştır.
Teknoloj k alt yapıların büyümes le sosyal medya platformları da kurulmuştur. Bu sosyal medya
platformlarındak kullanıcılarının sayısının artması sonucu nsanlar b rb rler le daha kolay b r
şek lde let ş m kurmaya başlamıştır. Tüm bu teknoloj k gel şmeler n sonucu olarak da lg odaklı
yayıncılık anlayışı da d j tal medyada ortaya çıkmıştır. YouTube’un kullanımının artması le
d j tal medyada spor kanalları ve spor programları oluşmaya başlamıştır. Etk leş ml yayıncılığın
günümüzde artması le de Tw tter ve Instagram g b sosyal medya platformlarını ortaya
çıkarmıştır. Tüm bu gel şmeler le ortaya çıkan spor programlarında zley c ler de artık pas f
olmaktan çıkmışlardır. D j tal medyada yayınlanan spor programlarında zley c ler etk leş ml
yayıncılık le programa dâh l olab lmekted rler. Bu araştırmada d j tal medyada yayınlanan spor
programları olan Vole ve Tard n Büfe programlarında zley c ler le nasıl b r etk leş ml ortam
yaratıldığı ncelenm şt r. Çalışmada Örnek Olay Anal z Yöntem kullanılmıştır. Bu anal z
yöntem le ortaya konan Vole ve Tard n Büfe programlarında der nlemes ne durum anal z
yapılmıştır. Bu çalışmada bahsed len k programda kullanılan etk leş ml yayıncılık b ç mler n n
hang yollar le sağlandığı ortaya koyulması amaçlanmıştır. Çalışmanın sonucunda,
YouTube’dak spor programlarına zley c dolaylı yoldan program çer s nde dâh l olduğu ortaya
konmuştur. D j tal medyada yayınlanan programlarının temel n etk leş ml yayıncılık anlayışı
oluşturmaktadır.
Anahtar Kel meler: Etk leş m, D j tal, Spor, Sosyal Medya.
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A RESEARCH ANALYSIS ON INTERACTIVE BROADCASTING
IN SPORTS PROGRAMS ON YOUTUBE: A REVIEW ON VOLE
AND TARDİNİ BÜFE
Veysel K oç*
Nag han Turhan**
Abstract
After the themat c broadcast ng began to ga n mportance n telev s on, the number of sports
programs ncreased gradually. As a result, sports programs began to appear on most channels
n trad t onal telev s on. The aud ence could follow these broadcasts n a pass ve state. W th the
ntroduct on of the Internet nto our l ves, new mass med a have emerged. Soc al med a platforms
have also been establ shed w th the growth of technolog cal nfrastructures. As a result of the
ncrease n the number of users on these soc al med a platforms, people have started to
commun cate w th each other more eas ly. As a result of all these technolog cal developments,
nterest-or ented publ sh ng has emerged n d g tal med a. W th the ncrease n the use of
YouTube, sports channels and sports programs have started to app ear n d g tal med a. W th the
ncrease n nteract ve broadcast ng today, soc al med a platforms such as Tw tter and Instagram
have emerged. In the sports programs that emerged w th all these developments, the v ewers are
no longer pass ve. In sports programs broadcast on d g tal med a, v ewers can part c pate n the
program w th nteract ve broadcast ng. In th s research, t has been exam ned how an nteract ve
env ronment s created w th the aud ence n Vole and Tard n Büfe programs, wh ch are sports
programs broadcast on d g tal med a. Case Analys s Method was used n the study. In-depth
s tuat on analys s was made n the Vole and Tard n Büfe programs, wh ch were put forward w th
th s analys s method. Th s study, t s a med to reveal how the nteract ve broadcast ng forms used
n the two programs ment oned are prov ded. As a result of the study, t has been revealed that
the aud ence s nd rectly nvolved n the sports programs on YouTube. The bas s of the programs
broadcast on d g tal med a s the understand ng of nteract ve broadcast ng.

Keywords: Interact on, D g tal, Sport, Soc a Med a.
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GİRİŞ
21. yüzyıl t barıyla d j tal medya g derek büyüyen b r medya hal ne gelm şt r. Bu
durum spor programlarını da etk lemekted r. Geleneksel telev zyonda

zlemeye

alıştığımız spor programları, farklı b r formatta d j tal medyada yer almaya başlaması
zley c ler de o yöne doğru kaydırmaya başlamıştır. Başta YouTube platformu olmak
üzere Tw tter ve Instagram g b sosyal medya platformları hayatımızda fazlasıyla yer
almaktadır. Dünya genel nde 436 m lyon akt f üye sayısına ulaşan Tw tter kullanıcıları,
aylık ortalama olarak 5,1 saat n bu sosyal medya platformunda geç rmekted rler. (We
Are Soc al, 2022). Günümüzdek b r d ğer popüler sosyal medya uygulaması olan
Instagram’ın se akt f kullanıcı sayısı 1,5 m lyarı bulmaktadır. Bu sayı günümüzde sosyal
medya platformlarına olan lg y açıkça ortaya koymaktadır (We Are Soc al , 2022). Spor
programlarının telev zyondan YouTube platformuna ev r lmes , YouTube’dak c dd
kullanıcı sayısının etk s vardır. Bu v deo paylaşım s tes n n, 2 m lyardan fazla kullanıcısı
vardır. Her b r kullanıcı ortalama olarak günde 16 dak ka 44 san yes n YouTube’da
çevr m ç olarak geç rmekted r. Ayrıca kullanıcılar ortalama olarak günlük 1 m lyar
saatten fazla çer k zlemekted rler (Aﬀde, 2021).
Y en medya olarak adlandırılan bu sosyal medya platformlarının kullanıcı sayısı
c dd rakamlara ulaşmış durumdadır. Bu durum, sosyal medya platformlarında her geçen
gün b rçok çer k üret m n sağlamaktadır. İnsanların vak tler n n çocuğunu artık sosyal
medya platformlarında geç rmeler çer k üret c ler n de harekete geç rm şt r. Geleneksel
telev zyonda özell kle temat k kanalların etk n olmasından sonra b rçok spor kanalı ve
spor programları ortaya çıkmıştır. B rb r n takl t ederces ne klas k b r stüdyoda karşılıklı
tartışma yaratılan spor programları ortaya çıkmıştır. Günümüzde d j tal medyanın önem
kazanması sonucunda burada yayınlanan spor programları da farklı b r formatta karşımıza
çıkmaktadır. Özell kle YouTube’da yayınlanan spor programları zley c ler le etk leş m
çer s nde b r çer k akışına sah pt r. Bu durum geleneksel telev zyon yayıncılığı
anlayışının karşısında durmaktadır.
İzley c le etk leş m hal nde lerleyen YouTube spor programları her geçen gün
daha fazla zlenme oranına sah p olmaktadır. Burada yayınlanan spor programları farklı
formatta ve farklı b r çer kte karşımıza çıkmaktadır. Özell kle zley c ler dolaylı yoldan
programa dâh l etmes bu platformu çek c kılan sebeplerden b r tanes d r. YouTube’dak
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değ şen bu spor programlarının yapısı geleneksel telev zyonu da etk lem şt r. Son
zamanlarda ortaya çıkan bazı spor programları, YouTube’dak spor programları g b
zley c y dâh l ederek etk leş ml b r yayıncılık anlayışını ben msem şt r. Günümüzde
değ şmeye başlayan bu spor programları geleneksel telev zyon yayıncılığını da
etk lemekted r. D j tal çağa ayak uydurarak zley c ye yönel k programların sayısı g derek
artmaktadır. Bu doğrultuda hem d j tal medyadak

spor programları hem de

telev zyondak spor programları sosyal medyayı etk n olarak kullanmaktadırlar.
Y ouTube üzer nden yayınlanan spor programları genel olarak bant yayını terc h
etmekted rler. Bant olarak yayınlanan spor programlarında zley c ler le hafta boyunca
çeş tl sosyal medya hesaplarından etk leş me g r lmes ve üret c ler n zley c ler
programa hazırlama sürec n bu sosyal medya hesapları üzer nden yapması programa
zeng nl k katan etkenlerden b r tanes d r. Tard n Büfe programı Socrates Derg Y ouTube
kanalında her hafta pazar günü bant yayını olarak yayınlanmaktadır.
B r d ğer YouTube kanalı olan V ole aynı zamanda b r sosyal medya platformu
olarak karşımıza çıkmaktadır. V ole’de hafta boyunca b rçok spor programı hem V ole
uygulamasında hem de YouTube’da yayınlanmaktadır. Hafta sonları Türk ye Süper L g
maçlarından hemen sonra YouTube ve V ole uygulaması üzer nden canlı olarak spor
programları gerçekleşt r l r. Bu programlarda zley c lerden sorular alınır ve programın
çer k akışı bu şek lde bel rlenmekted r.

1. Yen Medya ve Etk leş m Kavramı
Y en medya ve etk leş m kavramının temeller

nternet n ortaya çıkmasıyla

atılmıştır. İnternet, ortaya lk çıktığı dönemde kısıtlı mkânlar sunarken günümüzde görsel
ve ş tsel olarak b rçok mkân sunmaktadır. İnternet ağının gel şmes ve tüm dünyaya
yayılması let ş m alanında da gel şmelere zem n hazırlamıştır. İnternet teknoloj s n n
telev zyon le tanışması sonucunda telev zyon zleme deney m k ş selleşm şt r. B rey n
kend s ne h tap eden yayınlar nternet teknoloj s le daha mümkün hale gelm şt r (Lotz,
2014, s. 11-12). İnternet n yayılması le b rl kte yen teknoloj k aletler de ortaya çıkmıştır.
Telefon, tablet ve b lg sayar g b yen let ş m araçların nternet le beraber gel şm ş ve
yayılmıştır. Tüm bu teknoloj k gel şmeler telev zyon le b r etk leş m çer s ne g rmeye
başlamıştır. İnternet alt yapısının oluşturduğu yen yayıncılık b ç mler le beraber zley c
t p de değ şkenl k gösterm şt r. Geleneksel telev zyon yayıncılığında karşımıza çıkan
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pas f zley c , yen medya le b rl kte değ ş me uğramıştır. Buradak yayınlarda zley c
le programlar arasında b r etk leş m durumu oluşmuştur. Bu etk leş m le b rl kte zley c ,
pas ﬂ kten sıyrılarak akt f b rer zley c konumuna gelm şt r (Akcan, 2017, s. 25-27).
Türk ye’de lk nternet projes TÜBİTAK ve ODTÜ tarafından 1991 yılında
başlanmıştır. İlk nternet bağlantısı se 1993 yılında ODTÜ B lg İşlem Da re
Başkanlığı’nda kurulan sunucular aracılığıyla gerçekleşm şt r (Aljazeera.com, 2014).
Ülkem zde 1990’lı yıllardan sonra nternet kullanımı hızla artmaya başlamıştır. İnternet,
günümüzdek hal n almadan önce b rçok aşamadan geçm şt r. Bu aşamaların lk Web
1.0 olarak adlandırılmaktadır. Web 1.0 teknoloj s nde zley c pas f b r durumda yayınları
tak p etmekted r. Bu dönemde telev zyon kanallarının s teler ortaya çıkmıştır. İnternet
ağı sınırlı olmasından dolayı telev zyon kanallarının s teler nde

çer kler sınırlı

durumdaydı. Bu web s teler nde daha çok met n ve görsel çer kler yer almaktaydı.
Kullanıcılar

da

bu

met nler

er ş m

sağlayarak

okuma

deney m n

gerçekleşt rmekteyd ler. Bu b lg ler , paylaşma, yorum yapma veya beğenme g b
herhang b r ger b ld r m söz konusu değ ld r. Kullanıcılar pas f b r durumda sadece
çer k üret c s n n kend s ne sunulan çer klere er şeb lme mkânı bulmaktaydı. Yayınlara
herhang b r müdahaleler söz konusu değ ld r. Web 1 dönem nde yayınlar stat k ve
etk leş me z n ver lmeyen b r konumdaydı. Web 1 teknoloj s nde paylaşılan çer kler tek
yönlü let ş m şekl nde oluşmaktaydı (D kmen, 2017, s. 428-431).
Web 1.0 teknoloj s nde tek yönlü let ş m n olması ve karşılıklı etk leş m kısıtlayan
b r ortam oluşması yen teknoloj k alt yapılara olan ht yacı da arttırmıştır. İnsanların bu
ht yaçları doğrultusunda b rtakım teknoloj k gel şmeler yaşanmıştır. Bu gel şmeler
beraber nde Web 2.0 teknoloj s n get rm şt r. Web 1.0 teknoloj s ndek eks kler bu
teknoloj de gel şt r lmeye çalışılmıştır. Web 2.0 teknoloj s le b rl kte karşılıklı etk leş m
mümkün kılınmıştır. Kullanıcılar, bu teknoloj

le b rl kte artık beğend kler yayını,

v deoları, görüntüler ve sesler başkaları le paylaşab lme mkânı bulmuşlardır. Bu
teknoloj le b rl kte zley c ler artık yayınlarda akt f konuma gelm şlerd r. Tüket c ler,
b rer üret c hal ne gelm ş ve yayınlara müdahale edeb lme şansı bulmuşlardır.
Tüket c ler, artık

çer k üretmeye ve ürett kler

çer kler

paylaşab lme fırsatı

bulmuşlardır. Web 2.0 dönem le b rl kte nternet s teler ev r lm ş ve hayatımıza sosyal
medya platformları olarak g rmeye başlamıştır. Sosyal medya platformları üzer nden
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kullanıcılar, kend aralarında let ş m kurarken aynı zamanda telev zyon yayınlarına da
müdahalede bulunab lmekted rler. Web 2.0 le b rl kte kullanıcılar zled kler çer kler
paylaşma, beğenme ve yorum yapma mkânı bulmuşlardır. Web 1.0 teknoloj s n n aks ne
daha d nam k b r ortam oluşturulmuştur. B reyler arası etk leş m bu dönemde mümkün
kılınmıştır. Bu dönemde tüket c ler b rer üret c hal ne gel p sosyal medya platformları
üzer nden kend yayınlarını gerçekleşt reb lmekted rler. Aynı zamanda kend yorumlarını
da d ğer kullanıcılar le paylaşab lmekted rler. Tüm bu mkânlar nternet teknoloj s n n
gel şmes ve tüm dünyaya yayılması sonucunda gerçekleşm şt r. İnternet teknoloj s n n
telev zyon yayınları le tanışması sonucu yayınlar ve zley c ler arasında b r etk leş m
fırsatı sunmuştur. Web 2.0 teknoloj s

le b rl kte zley c ler yayınlara d rekt olarak

müdahale olab lmekted r (K lc , 2018, s. 7-9)
Y en medya le b rl kte zley c alışkanlıkları da değ şmeye uğramıştır. Yen
medyanın get rd ğ yen l kler le zley c t p değ ş me uğramıştır. İnsanların b rb rler le
etk leş me g rmeye başlaması telev zyon yayınlarında da kend n göstermeye başlamıştır.
Sayısal yayıncılığın telev zyon alanında etk l olması zamanla telev zyon yayın
çer kler n de değ şt rm şt r. Gel şen telev zyon yayın çer kler , pas f zley c t p n
ortadan kaldırmıştır. Üret c ve tüket c arasındak fark en aza nd rgenm şt r. İzley c y
programa dâh l ed lmes n amaçlayan yayınlar sayısal telev zyon yayıncılığı le ortaya
çıkmıştır. İzley c n n sted ğ çer ğ zleme şansına sah p olması ve bunları yaparken akt f
br

zley c

konumunda bulunması etk leş ml

çıkarmıştır. Etk leş ml

telev zyonculuk kavramını ortaya

telev zyonculuk kavramı

le

zley c

katılımcı olarak

konumlandırmaktadır. İzley c n n programlarda dolaylı olarak katılması zley c ve
tüket c arasındak farkı en aza nd rmey sağlamıştır. Geleneksel telev zyonda zley c
programa b r müdahales söz konusu değ lken gel şen telev zyon yayınları le b rl kte
zley c program çer s nde etk n b r konumda bulunmaktadır (Küçük, 2015, s. 36-37).

2. Sosyal Medya Yayıncılığı ve Etk leş m
Sosyal medya, kullanıcılara karşılıklı etk leş m, b lg alışver ş ve düşünceler n
paylaşab ld kler nterakt f b r ortam oluşturmaktadır. İnternet teknoloj s n n b r ürünü
olarak karşımıza çıkan sosyal medya kend çer s nde b rçok platformu barındırmaktadır.
Tw tter, Facebook, YouTube ve Instagram bu platformlardan en popüler olanıdır. Sosyal
medyanın geleneksel medyaya kıyasla çok daha fazla artı yönler bulunmaktadır.
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Geleneksel medyada yayınlar durağan b r şek lde lerlemekted r. Ses ve görüntü bell
sınırlamalar çer s nde zley c ye ulaşmaktadır. Sosyal medya le bu sınırlamalar
kaldırılmış ve yayınlar d nam k b r şek lde lerlemeye başlamıştır (Solmaz, 2013, s. 2332).
Sosyal medya platformlarının en büyük avantajlarından b r tanes habere anlık
olarak ulaşılab lmes d r. Geleneksel medyada habere daha geç ulaşılab lmes sosyal
medya haberc l ğ ne olan lg y arttırmıştır. B reyler n sosyal medyaya kolay ulaşılab l r
olması haber tak b yapmasını kolaylaştırmaktadır. Bu durum çer k üret c ler ç n de
geçerl olmaktadır. İçer k üret c ler haberler zaman ve mekân kısıtlaması olmaksızın
sosyal medya platformlarında anlık olarak tak pç ler

le paylaşab lmekted r. Sosyal

medya kullanıcılarının bu çer klere kolay ulaşab lmes , paylaşab lmes ve yorum
yapması sosyal medya haberc l ğ n n çevr m ç b r ortam oluşturmasını sağlamaktadır
(Dündar M. , 2021, s. 12-13).
İnternet n günlük hayatımıza g rmes ve her alanda var olması sosyal medya
platformlarının da gel şmes ne zem n hazırlamıştır. İnternet teknoloj s

le b r d j tal

medya ağı kurulmuştur. Kurulan bu d j tal medya ağı le b rl kte geleneksel k tle araçları
olarak fade ed len gazete, radyo ve telev zyon d j tal medyaya taşınmıştır. Günümüzde
hemen hemen her telev zyonun ve gazeteler n b rer sosyal medya hesabı bulunmaktadır.
Bu sosyal medya hesapları le kullanıcılar le etk leş ml b r ortam oluşturulmaktadır.
Geleneksel medyada yer alan bu k tle let ş m araçları kullanıcılar pas f b r tüket c
konumunda bulunmaktaydı. Zaman çer s nde bu araçların d j tal medyaya taşınması le
nterakt f b r ortam oluşmuştur. Böylel kle geleneksel medyanın pas f yapısı değ ş me
uğramıştır. Sosyal medya üzer nde üret c ler hızlı b r şek lde letme şansı bulmuşlardır.
İlet len bu haberler de kullanıcılar d led kler g b paylaşma ve d ğer sosyal medya
platformları le de etk leş me g rme şansı bulmuşlardır (Uluç & Y arcı, 2017, s. 88-92).
2.1. B r Sosyal Medya Aracı Olarak Tw tter
Sosyal medya platformları çer s nde en popüler olanlarından b r de Tw tter’dır.
Dünya genel nde 436 m lyon akt f üye sayısına ulaşan Tw tter, (We Are Soc al, 2022).
280 karakter le kullanıcıların düşünceler n özgürce paylaşab ld kler b r sosyal medya
platformudur. Spor, s yaset, genel kültür, haber ve b rçok çer kler le lg l paylaşımlar
yapıldığı ve kullanıcıların bu paylaşımları beğen p kend tak pç ler yle paylaşab ld kler
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b r sosyal ağdır. Bu sosyal ağda kullanıcılar sted kler k ş ler tak p edeb lmekte ve
sted kler paylaşımı yapab lmekted r (Doğan, 2021, s. 17).
Tw tter kullanımının bu kadar artması çer k üret c ler n bu sosyal medyayı daha
akt f kullanmasına neden olmuştur. Spor programları oluşturulmasında sosyal medya
daha akt f kullanılmaya başlanmıştır. Tw tter’ın hashtag (#) özell ğ

le yapılan

paylaşımlar kullanıcılar arasında etk leş ml b r ortam yaratılmaktadır. Bahsed len b r
konu veya program üzer nden atılan tweetler le kullanıcıların ﬁk r ve görüşler
alınmaktadır. Hashtag kullanılarak atılan tweetler le bahsed len konu ülke veya dünya
gündem nde konuşulab lmekted r. Bu durum telev zyon ve d j tal medya yayınlarında
sosyal medya reyt ng durumunu da ortaya çıkarmıştır. Konuşulan gündeme göre zlenen
programların sayıları sosyal medya reyt ng le ölçüleb lmekted r. Kullanıcıların, spor
programlarına da r ﬁk rler

çer k üret c ler tarafından d kkatle tak p ed lmekted r.

Üret c ve tüket c arasındak bu çevr m ç ortam le spor programlarında, hedef k tlen n
stekler ve beklent ler ne göre programlar hazırlanmaktadır. Program çer s nde veya
sonrasında sosyal medya platformları üzer nden çevr m ç b r ortam sağlanmaktadır.
Özell kle d j tal medya üzer nden gerçekleşt r len spor programlarında Tw tter üzer nden
tak pç lerden soru alınır ve o sorular programda cevaplanmaktadır.
2.2. Vole
İnternet teknoloj s n n hayatımıza g rmes yle yayıncılık alanında b rçok değ ş m
meydana gelm şt r. Sosyal medya platformlarının çoğalması yen yayıncılık b ç mler n
de doğurmuştur. Geleneksel medya d ye tab r ed len yayıncılık, d j tal medyada kend n
göstermeye başlamıştır. Değ şen yayıncılık b ç mler

le ortaya daha farklı b r spor

kültürü de çıkmıştır. Sosyal medya platformlarının günümüzde popüler olması spor
yayıncılığının da bu medyada çoğalmasını sağlamıştır. Gündel k hayatımızda
kullandığımız sosyal medya platformlarında s yaset, genel kültür, s nema, hava durumu,
haberler ve b rçok alanda çer kler yer almaktadır (Eren & Narmanlıoğlu, 2018, s. 207208).
V ole uygulamasında se sadece futbola da r çer kler yer almaktadır. Bu sosyal
medya platformu yaptığı çer kler le sadece futbola k tles ne h tap etmekted r. V ole
uygulaması le futbol ç n özel b r alan oluşturulmuş ve yeş l sahadak rekabet sanal
ortama taşınmaya çalışılmıştır. Bu uygulama çer s nde fotoğraf, v deo, anket ve spor
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programları yayınları gerçekleşt r lmekted r. Bu spor programları canlı veya bant olarak
yayınlanab lmekted r. Bu uygulama çer s nde paylaşımları kullanıcılar beğeneb l r,
yorum yapab l r veya paylaşab lmekted r. Kullanıcılar arasında sadece futbol çer kl
paylaşımlar yapılarak çevr m ç ortam sağlanmaktadır. Telev zyonda karşımıza çıkan
temat k yayıncılık anlayışı; bel rl b r homojen k tleye yönel k yapılan yayınlar olarak
fade ed lmekted r. Geleneksel medyadak bu anlayış d j tal medyada karşımıza V ole
uygulaması olarak çıkmaktadır. Bu uygulama çer s nde sadece hedef k tleye yönel k
yayınlar yapılması daha öznel b r yayıncılık anlayışının gösterges d r (Ay, 2019, s. 2022).

3. Telev zyondak Spor Programlarında Tw tter Kullanımı
Gel şen teknoloj k devr mlerden sonra etk leş ml l k kavramı yayıncılık dünyasına
g rmeye başlamıştır. Bu kavramın get rm ş olduğu farklılıklar yen yayıncılık b ç mler n
doğurmuştur. Geleneksel telev zyondak spor programlarında program üret c ler ve
tüket c ler arasında c dd farklar bulunmaktaydı. Zaman çer s nde etk leş ml l k kavramı
spor programlarında kend n göstermes le bu fark en aza nd rgenmeye başlamıştır.
Telev zyondak b r spor programının çer ğ ne ve akışına sey rc n n d rekt olarak
müdahales söz konusu olmaya başlamıştır. Bu müdahale sosyal medya platformları le
sağlanmaktadır. Yayıncılık alanında kullanılan sosyal medya platformları çer s nde se
en popüler olanı Tw tter’dır. Günümüzde hemen hemen her telev zyon kanalının ve
telev zyondak spor programlarını üreten üret c ler n b rer Tw tter adres bulunmaktadır.
Bu adresler üzer nden zley c le etk leş me g rmekted rler (Taşdelen & Kes m, 2014, s.
269-270).
İnternet teknoloj s n n hızla hayatımıza g rmes telev zyon yayıncılığı çer s nde de
köklü b r değ ş me neden olmuştur. Özell kle Web 2.0 teknoloj s le beraber sosyal
medya platformlarının hayatımızın merkez ne g rmes le beraber telev zyon program
üret c ler n de harekete geç rm şt r. Sosyal medya platformları lk kurulduğu yıllardan
t baren nsanların d j tal ortamda b rb rler

le let ş me geçmes hedeﬂenm şt r.

Günümüzde akıllı telefonlar, tabletler ve b lg sayarlar g b sosyal medya platformlarına
kolay ulaşab ld ğ m z k tle let ş m araçları bulunmaktadır. Sosyal medyanın kolay
ulaşılab l r olması ve m lyonlarca kullanıcısının olması telev zyon programlarının da bu
alanda etk n olmasını sağlamıştır (Atatunç, 2019, s. 15-16).
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Geleneksel telev zyondak spor programlarında pas f olan zley c , programa
herhang b r şek lde katılab lmes söz konusu olmamaktadır. Bu programlarda zley c
sadece programı tak p eder ve herhang b r ger b ld r m yaşanmamaktadır. Sosyal medya
platformlarının hayatımıza g rmes le beraber telev zyondak spor programlarında da
farklılıklar ön plana çıkmaya başlamıştır (Erdal, 2017, s. 31-32).
Tw tter, Instagram ve YouTube sosyal medya platformları çer s nde en popüler
olanları olarak ön plana çıkmaktadır. Telev zyonda yayınlanan spor programları da bu
sosyal medya platformları le ç çed rler. Sosyal medya platformları le beraber zley c ye
ulaşab lmekted rler. Günümüzde popüler olan hemen hemen her telev zyon kanalının
b rer Tw tter sayfaları bulunmaktadır. Yayınlanacak olan spor programının tanıtımı
Tw tter’dak sayfa üzer nden yapılmaktadır. Yayın önces nde, yayın çer s nde ve yayın
sonrasında program le lg l b rçok tweet atılır ve zley c ye program hatırlatılarak
zlenmes hedeﬂenmekted r. Program üret c ler Tw tter’dak hashtag (#) özell ğ

le

sosyal medyada zley c n n program le lg l tweet atmalarını stemekted rler. Bu şek lde
bahsed len konu Tw tter’da üstlerde yer alır ve sosyal medyada konuşulma oranı spor
programları ç n zlenme kıstası olarak bel rlenmekted r.
Spor programları üret c ler program sonrasında Tw tter üzer nden zley c lerden
b r ger b ld r m almaktadır. Program sonrasında zley c ler program le lg l beğen ler
veya eleşt r ler n özgürce d le get reb lmekted r. Program üret c ler sosyal medya
üzer nden bu yorumları d kkatle tak p ederek hedef k tlen n beklent ler doğrultusunda
yayınları gerçekleşt rmekted rler. Zaman çer s nde telev zyondak spor programlarını
tak p eden zley c ler n sosyal medyayı akt f şek lde kullanması le beraber spor
programları Tw tter

le b r etk leş m

çer s ne g rmeye başlamıştır. Telev zyon

ekranlarında canlı yayınlanan spor programlarında Tw tter kullanımı zaman çer s nde
artmıştır. Program esnasında Tw tter üzer nden sey rc lerden soru ve görüşler
stenmekted r. İzley c ler sosyal medya üzer nden program hashtag le beraber soru ve
görüşler n letmekted rler. Tw tter’dak bu paylaşımlar çer s nde sorular ve yorumlar
program çer s nde okunmaktadır. Bu şek lde zley c programa dolaylı yoldan dâh l
olmaktadır (Özkent & Kazaz, 2016, s. 212-213).
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4. YouTube Programları ve Etk leş m B ç mler
Y ouTube Jawed Kar m, Steve Chen ve Chad Hurley tarafından 2005 yılında
kurulmuş olan b r sosyal medya platformudur. Bu üç arkadaşın çekt kler fotoğraf ve
v deoları paylaşma steğ YouTube platformunu doğurmuştur. YouTube, kullanıcılar
arası çevr m ç b r v deo paylaşım s tes olarak kurulmuştur. Zaman çer s nde gel şen
Y ouTube, d ğer sosyal medya platformları ve telev zyon le b r etk leş m çer s ne
g rm şt r. Gel şen nternet yayıncılığı le doğru orantıda büyüyen YouTube, günümüzde
2 m lyardan fazla kullanıcıya sah pt r. Her kullanıcı ortalama olarak günde 16 dak ka 44
san yes n YouTube’da geç rmekted r. Kullanıcılar, ortalama günlük 1 m lyar saatten
fazla çer k zlemekted rler (Aﬀde, 2021). YouTube’un bu şek lde popüler olması
bünyes nde çeş tl

çer kler yer almasını sağlamaktadır. Haber, spor, eğlence, eğ t c

v deolar, komed , s yaset, belgesel, oyun ve daha b rçok çer k le her türden hedef k tley
kend s ne çekeb lmekted r (Tumenjargal, 2019, s. 25-26).
D j tal çağ olarak adlandırılan günümüzde sosyal medya platformları hayatımızın
her alanında var olmaya başlamıştır. Temel olarak b rb r ne benzeyen sosyal medya
platformları kullanış amacına göre b rtakım farklılıklar oluşturmaktadır. YouTube da
d ğer sosyal medya platformları g b

m lyarlarca

nsan tarafından kullanılan,

kullanıcıların b rb r le etk leş me g rd ğ b r platform olarak öne çıkmaktadır. Kullanış
amacına göre YouTube, d ğer sosyal medya platformlarından ayrılmaktadır. Etk leş ml
yayıncılık anlayışının get rd ğ yen l klerden b r tanes olan üret c ve tüket c arasındak
farkın en aza nd rgend ğ b r sosyal medya platformu olarak karşımıza çıkan YouTube,
kullanıcıların da d led kler g b çekt kler v deoları paylaşab lme mkânı sağlamaktadır.
Bu sosyal medya platformunda sadece üret c ler değ l aynı zaman tüket c ler de çekt kler
v deoları paylaşarak b rer üret c hal ne geleb lmekted r. Bu kolaylık YouTube’da b rçok
spor programının oluşmasına da katkı sağlamıştır (Çelen, 2021, s. 35-38).
Y ouTube’dak bu çevr m ç ortam ve karşılıklı etk leş m mkânı Web 2.0
teknoloj s le sağlanmaktadır. Web 2.0 teknoloj s önces sadece üret c ler n zley c ler
le v deo paylaşab lmes ve zley c ler n kend ler ne sunulan çer kler kontrol edemed ğ
b r yayıncılık anlayışı bulunmaktaydı. Zaman çer s nde gel şen teknoloj le nternet alt
yapıların çoğalması beraber nde get rd ğ Web 2.0 teknoloj s

le sosyal medya

platformları doğmuştur. Bu sosyal medya platformları üzer nden kullanıcılar karşılıklı
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etk leş me g rm ş ve tüket c ler d led kler yayını sted kler zaman zleme özgürlüğüne
Y ouTube platformu le kazanmıştır (Ayaz, 2021, s. 72-73).
Günümüzde tüm dünyada olduğu g b ülkem zde de en popüler v deo paylaşım
s tes kuşkusuz YouTube’dur. YouTube üzer nden kullanıcılar b rçok çer ğe ücrets z b r
şek lde ulaşab lmekted rler. Geleneksel telev zyonda reyt ng yarışı, program süreler n n
uzun olması ve sey rc den uzak b r ortam olması monoton ve aynı t p programlarının
oluşmasına neden olmaktadır. Türk ye’dek öneml spor kanalları YouTube platformunu
lk olarak telev zyonda yayınlanan programlarının bel rl bölümler n bu platformda
yayınlamaya başladılar. İzley c ler n telev zyonda kaçırdıkları programı

nternet

ortamında d led kler zaman d led kler yerde zlemeler bu platforma olan lg y
arttırmıştır. Medya kuruluşları paylaştıkları bu v deoların zley c ler tarafından lg le
tak p ed lmes spor programcılığının YouTube platformuna geç ş n n s nyaller n
vermekteyd . Daha sonra zaman çer s nde telev zyondan koparak tamamen Youtube
üzer nden yayın yapan d j tal spor kanalları ortaya çıkmaya başlanmıştır. Türk ye’de bu
kanalların öncüsü olarak kabul ed len “Socrates Derg ” YouTube kanalı 4 Kasım 2014
yılında d j tal spor kanalı olarak YouTube’da yayın yapmak üzere kurulmuştur ve 352
b n abones le ülkem zde en fazla tak pç ye sah p olan YouTube spor kanallarından b r
tanes olma özell ğ n taşımaktadır (Socrates Derg , 2022). Socrates Derg YouTube
kanalını kurulmasından sonra b rçok d j tal spor kanalı da kurulmaya başlamıştır (Duran
& Y en celer , 2019, s. 206-210).
Y ouTube’dak spor yayıncılığı sadece spor programları le oluşmamaktadır.
Y outTube’a olan talep ve kolay ulaşılab l r b r sosyal medya olmasından dolayı
günümüzde bazı spor karşılaşmaları YouTube üzer nden canlı olarak yayınlanmaktadır.
Bu d j tal medyadak

spor yayıncılığında devr m olab lecek b r adım olarak

görülmekted r. Telev zyon ekranlarında zlemeye alıştığımız futbol ve basketbol g b
popüler spor karşılaşmaları, günümüz dünyasında nternet alt yapısının gel şmes ve
Y ouTube üzer nden tüm dünyaya ulaşılab lmes bu karşılaşmaları d j tal medyada
seyredeb lme mkânını kullanıcılara sunmaktadır. Günümüzde Türk ye Basketbol L g
karşılaşmalarının yayın haklarına sah p olan T v bu, bu karşılaşmaları telev zyon
üzer nden canlı olarak yayınlarken aynı zaman resm YouTube kanalında da d j tal medya
kullanıcılarına ücrets z b r şek lde yayın yapmaktadır. Dünya genel nde se 2022 Afr ka
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Uluslar Kupası turnuvası maçları YouTube üzer nden canlı yayınlanmıştır (Budak, 2019,
s. 234-235).
D j talleşen dünyada nsanlar le etk leş m kurmak daha kolay b r hal almıştır.
İnternet alt yapısının get rd ğ olanaklar le sosyal medya platformlarının çoğalması
telev zyon yayınlarının bu platforma kaymasına neden olmuştur. D j tal platformda
zley c ler le etk leş m kurmak ve hedef k tlen n stekler n saptamak sosyal medya
platformları üzer nden sağlanmaktadır. Geleneksel telev zyonda b r stüdyo etrafında
sam m yetten ve zley c den uzak yayınlar terc h ed lmekteyd . Zaman çer s nde
Y ouTube’a yayınlanan spor programları farklı formatlarda karşımıza çıkmaktadır. Özel
röportaj, b yograﬁ, belgesel, yarışma ve sohbet havasında geçen spor program formatları
zley c ler tarafından beğen le karşılanmaktadır. Bu alanda Socrates Derg ve V ole
Y ouTube kanalları öncü olarak göster leb lmekted r. Bu kanalları telev zyon yayını
bulunmamaktadır ve sadece YouTube üzer nden çer kler üretmekted rler. Bu kanallarda
yayınlanan programlarda zley c

le sürekl b r etk leş m hal nded r.

YouTube

programları temel olarak hedef k tlen n stekler ve beğen ler ne göre hareket etmekted r.
Bunları saptamak ç n se d ğer sosyal medya platformları le b r etk leş m çer s ne
g r lmekted r. YouTube’da yayınlanan spor programlarının b rçoğunda zley c lerden
gelen soruların cevaplandığı b r çer k akışına sah pt r. Bu soruları se YouTube’dak
yorum kutucuğu ve Tw tter’dak hashtagler le almaktadırlar. YouTube programlarının
her b r nde zley c ler ç n yorum yapma beğenme ve beğenmeme g b butonlar
bulunmaktadır. İzley c ler zled kler programı beğen p beğenmed ğ n bu butonlar le
göstereb lmekted r. Bunun dışında program v deosunun altındak yorum kutucuğuna
program eleşt r ler n veya soruları burada program üret c ler ne letmekted r. Bunun
dışında YouTube’dak her spor kanalının b rer Tw tter sayfaları da bulunmaktadır. Bu
sayfalar üzer nden zley c lerden sorular alınmaktadır. Bunların dışında hashtag aracılığı
le Tw tter veya Instagram’da, program altındak YouTube yorum kutucuğunda zley c
yorumları program sonrasında d kkatle ncelenmekted r. Bu yorumlar le zley c ler n
beklent ler saptanır ve o doğrultuda yayınlar gerçekleşt r lmekted r (Dündar Y. , 2021, s.
47-49)
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Yöntem
Bu çalışmada n tel araştırma yöntemler nden b r olan örnek olay anal z yöntem
kullanılmıştır. Aralarında nedensel bağlantılar olan durumları açıklamak ç n söz konusu
örnek olay anal z yöntem le çalışmalar ncelenmekted r. Bu çalışma der nlemes ne b r
araştırma yöntem olarak kullanılır (Y n, 1984, s. 127). Çalışma çer s nde söz konusu
programlar der nlemes ne b r şek lde ncelenm ş ve program çer s nde zley c le ortaya
konan etk leş m türler bel rt lm şt r. Araştırmanın örneklemler n V ole ve Tard n Büfe
programları oluşturmaktadır. Her k program da YouTube üzer nden yayınlanmaktadır.
Program çer s ndek örneklemler araştırma çer s nde bel rt lm şt r.
Örnek olay anal z çalışmasında çoklu ver toplanarak söz konusu araştırmanın
der nlemes ne yönel n anal z n çeren b r yaklaşım türü olarak ele alınmaktadır. Çalışma
çer s nde; gözlem ve görsel- ş tsel g b ver toplama araçları kullanılmaktadır (Creswell,
2007, s. 181-183). YouTube çer s nde yer alan söz konusu programlar, gözlemleme ve
görsel- ş tsel yolu le tak p ed lm şt r. Çalışma sürec nde bu programlar der nlemes ne b r
şek lde ncelenm şt r.

5. Vole ve Tard n Büfe Programlarında Kullanılan Etk leş ml
Yayıncılığa Yönel k B r Anal z
5.1. Program Formatları
5.1.1. Vole
V ole, b r sosyal medya platformu olmasının yanında ayrıca Türk ye’de en fazla
tak pç ye sah p b r YouTube spor kanalıdır. 2022 yılı t bar yle V ole kanalı tak pç sayısı
477 b nd r (V ole, 2022). Telev zyondak spor programlarında tanınan b rçok spor
yorumcusu V ole kanalına geçerek sadece d j tal medyada yer almaya başlamışlardır. Vole
kanalının yorumcuları: Serdar Al Çel kler, Al Ece, Uğur Karakullukçu, Ers n Düzen,
Zafer Algöz, Irmak Kazuk, Murat Murathanoğlu, Ilgaz Çınar, Mustafa Dem rtaş, Serkan
Akkoyun, Onur Tuğrul ve Yağız Sabuncuoğlu’dur. V ole programı, cuma, cumartes ,
pazar ve pazartes günler Türk ye Süper L g’ maçlarının ardından YouTube üzer nden
canlı olarak yayınlanmaktadır. Süper L g maçları sona erd ğ an program YouTube
üzer nden canlı olarak yayınlanmaktadır. Program, geleneksel telev zyon yayıncılığı g b

68

55-82

TÜRKİYE
MEDYA AKADEMİSİ

JOURNAL OF

DERGİSİ

TÜRKİYE MEDIA ACADEMY

C lt / Sayı: 2 / 3 - Yıl: 2022

b r stüdyo etrafında moderatör ve sunucular yer almaktadır. Programda 1 moderatör,
yorumcu olarak se 2 veya 3 k ş yer almaktadır.
5.1.2. Tard n Büfe
Socrates Derg Y ouTube kanalında yayınlanan Tard n Büfe programı futbol
konularının

şlend ğ

d j tal medyada yayınlanan b r spor programıdır. Spor

programlarında görmeye alışık olduğumuz stüdyo dekoru bu programda yer
almamaktadır. Program beyaz b r arka fonun üzer nde yorumcunun d rekt olarak
kameraya konuştuğu moderatörün se kamera arkasında sadece dış ses olarak katıldığı b r
format şekl nde yayınlanmaktadır. Programın sunuculuğunu Uğur Ozan Sulak yaparken
programın yorumculuğunu se Emre Özcan yapmaktadır. Program pazartes günler saat
19.00’da Y ouTube kanalında bant olarak yayınlanmaktadır.
5.2. İzley c Katılımı
5.2.1. Vole
Bu

programa

zley c ler

çekeb lmek

çn

sosyal

medya

platformları

kullanılmaktadır. Tw tter üzer nden programın başlayacağı saat b ld r lerek zley c n n
programa hazırlanması sağlanmaktadır. Geleneksel telev zyon yayınlarından farklı olarak
se programda zley c

le b r etk leş m çer s ne g r lmekted r. YouTube üzer nden

yayınlanan spor programları genel olarak bant programlardır. V ole programı st sna
olarak canlı şek lde ekrana gelmekted r. D j tal medyada canlı yayınlanan b r spor
programı olarak d ğer programa göre farklı yanları ve bazı avantajları da mevcuttur.
Teknoloj k alt yapıların gel şmes le etk leş ml yayıncılığın günümüzde popüler olması
V ole programında da sıkça kullanılmaktadır. Canlı yayınlanan V ole programı, YouTube
özell ğ sayes nde programın köşes nde b r canlı akış yer almaktadır. Bu akış çer s nde
programı zleyen sey rc ler n b rb r le mesajlaşab lmekted r. Karşılıklı etk leş m ortamı
yaratan bu köşede zley c ler b rb rler le sohbet etmekte ve tartışab lmekted r. Çoklu
etk leş m türü olarak d j tal medya üzer nden toplanan b r grup nsan hem programı
zlemekte hem de çevr m ç olarak sohbet ortamı yaratılab lmekted r. Program YouTube
üzer nden canlı olarak yayınlandığı anda b r d ğer sosyal medya platformu olan V ole’de
de yayınlanmaktadır. V ole ve YouTube sosyal medya platformları üzer nden ortak olarak
gerçekleşt r len bu spor programına zley c ler de k farklı sosyal medya platformundan
yayınları tak p edeb lmekted r. Programlardak hazırlık sürec de y ne sosyal medya
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platformu üzer nden sağlanmaktadır. V ole hesabının Tw tter sayfası üzer nden zley c ler
le etk leş me g rmekted r. Programın yayınlanacağı saatler ve spor haberler burada
paylaşılır. Program tak pç ler sosyal medya üzer nden bu paylaşımı tak p edeb l r ve
paylaşab l r. Böylece daha fazla kullanıcıya ulaşılarak programın

zleneb l rl ğ

artmaktadır. Program le lg l zley c ger dönüşler ç n se YouTube, Tw tter ve V ole
hesapları kullanılır. YouTube’dak yorum kısmı sürekl olarak açık durumdadır. Pr ogram
b tt kten sonra zley c ler bu yorum kısmına program le lg l olumlu veya olumsuz
eleşt r ler n yapmaktadırlar. Hedef k tlen n beklent ler n n karşılanması lg odaklı
yayıncılık anlayışı ç n önem arz etmekted r. Bu doğrultuda zley c n n görüşler tak p
ed lerek onların beklent ler doğrultusunda yayınlar gerçekleşt r lmekted r. İzley c n n bu
görüşler ne YouTube yorum kısmı, Tw tter’dak hashtagler ve Vole uygulamasındak
yorum kısmı üzer nden ulaşılab lmekted r.

Görsel 1: YouTube’dak Vole Programına İzley c Yorumları

5.2.2. Tard n Büfe
Tard n Büfe programında zley c katılımı d rekt olarak Tw tter üzer nden
yapılmaktadır. Programın yorumcusu Emre Özcan’ın Tw tter sayfası üzer nden hafta
boyunca program le lg l tweetler atarak zley c y programa hazırlama sürec ne
g rmekted r. Bunun dışında Tard n Büfe programı çer s ndek

k kısım zley c n n

görüşler ne ve merak ett kler konular üzer ne şlenmekted r. Programın b r kısmı olan
“K ng Of The Week” bölümü ç n zley c ler n d rekt olarak ﬁk rler alınır ve zley c
çoğunluğunun ortak ﬁkr le seç len k ş programda ele alınmaktadır. İzley c ve program
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arasındak karşılıklı bu etk leş m Tw tter üzer nden hashtagler le sağlanmaktadır.
Programın sponsoru olan K ng, Tw tter üzer nden b r anons yaparak: “Tard n Büfe’n n
yen bölümü ç n futbol dünyasında Haftanın Kralı’nı seç yoruz. Öner ler n z #BeAK ng
et ket yle bu tweet n altına bekl yorum.” Paylaşımı le zley c lerden programın bu
bölümü le lg l görüş stenmekted r. İzley c ler bu tweet n altına ﬁk rler n yazarlar ve
çoğunluğun terc h le seç len s m programda ele alır.
Tard n Büfe programının son kısmında se zley c ler le soru – cevap bölümü
yapılmaktadır. İzley c lerden gelen soruların cevaplandığı bu kısımda sorular Tw tter
üzer nden seç l r. #BeAK ng et ket le zley c ler merak ett kler soruları tweet atarlar ve
seç len sorular program yorumcusu Emre Özcan tarafından cevaplanmaktadır. İzley c
dolaylı yoldan programa bu şek lde dâh l ed lmekted r.

Görsel 2: Tw tter Üzer nden Programda Yayınlanacak Sorular İç n Yapılan Paylaşım

5.2. İzley c n n Program Akışına Etk s
5.2. 1. Vole
V ole programını d ğer spor programlarından ayrılan en öneml kısmı; programın
canlı olarak yayınlanmasıdır. Geleneksel telev zyondak spor programlarının b rçoğu
canlı olarak yayınlanmasına karşın d j tal medyadak spor programlarının büyük b r
çoğunluğu bant yayını terc h etmekted r. V ole programının canlı yayınlanmasının
get rd ğ avantajlar onu d ğer spor programlarından farklı b r yerde konumlanmaktadır.
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Türk ye Süper L g maçlarının hemen ardından d j tal medyada yayına g ren bu program
Y ouTube’un canlı sohbet özell ğ n de programlarında kullanmaktadır. Program devam
ederken ekranın sağ üst kısmın sohbet bölges bulunmaktadır. Bu sohbet kısmında canlı
b r akış oluşturulur ve zley c ler çoklu b r etk leş m ortamı yaratmaktadırlar. Buradak
canlı akışta zley c ler programa da müdahale edeb lmekted rler. Program akışı devam
ederken aynı zamanda moderatör, sohbet grubu

çer s ndek

mesajları tak p

edeb lmekted r. Bu mesajlar çer s nde programa yönelt len bazı sorular moderatör
tarafından seç l r ve program yorumcuları sunulmaktadır. Bu şek lde zley c dolaylı
olarak programa katılab lmekted r. Programın çer k akışını b r anda değ şt ren bu
yorumlar zley c le program arasında b r etk leş m ortamı yaratmaktadır. İzley c ler n bu
etk leş m hem program çer s ne hem de YouTube kullanıcıları arasında oluşmaktadır.
Programın canlı olarak yayınlanması program

çer s nde d nam k b r akışı

oluşturmaktadır. İzley c lerden anında reaks yon alınab lmes de programın çer k akışına
etk s olmaktadır. İzley c ler n konuşulan konu üzer ne yorumlar yapması o konunun
farklı boyutlara ev r lmes ne veya

lg

duyulan o konu üzer nden programın

lerlemekted r. Hedef k tlen n yorumları ve beklent ler ne göre program canlı yayında b r
anda akışı değ şt reb lmekted r.
5.2.2. Tard n Büfe
Tard n Büfe programı, d j tal yayıncılıkta farklı b r formatta yayınlanan b r spor
programı olarak karışımıza çıkmaktadır. Programda b r sunucu ve b r yorumcu yer
almaktadır fakat sunucu kamera arkasında dış ses olarak katılmaktadır. Kamera önündek
tek yorumcu olan Emre Özcan, kameraya bakarak yorumlarını yapmaktadır. Bu durum,
zley c ler tarafından zley c le yorumcunun göz göze gelerek b re b r konuşması g b
algılanmaktadır. Tard n

Büfe programın bant olarak yayınlanması programın

zeng nleşt rmes ç n b r avantaj olarak kullanılmaktadır. Hafta boyunca sosyal medya
platformları üzer nden zley c

le etk leş m g r lmekted r. Programda konuşulacak

sporcuyu ve program çer s nde soru – cevap kısmı le zley c çer ğe ve akışa dâh l
ed lmekted r. Hedef k tlen n beklent ler doğrultusunda program çer s nde b r çer k akışı
oluşturulur ve program sürec nse konuşulacak konu bell b r çerçevede lerlemekted r.
Programın sonunda sorulacak olan sorular önceden seç l r ve zley c programın son
kısmında dolaylı olarak programa katılımı söz konusu olmaktadır. Program bant yayını
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olmasına karşın zley c ler n akışa etk s

le nterakt f b r ortam oluşmaktadır. Vole

programında zley c d rekt olarak YouTube özell kler

le programa dâh l olurken

Tard n Büfe programında se sadece Tw tter kullanılmaktadır. Burada açılan hashtagler
le zley c lerden gelen stekler programın çer ğ n ve akışı bel rlemekted r.

SONUÇ
Spor programları, temat k telev zyon anlayışının ortaya çıktığı dönem t bar le
telev zyonlarda kend ne yer bulmuş b r program türüdür. Yayınlanmaya başladığı lk
dönem t bar yle spor programları eleşt r ve tartışma temel üzer ne kurulmuş b r
yayıncılık anlayışı ben msem şt r. Bu programlardak

zley c ler pas f durumda

bulunmaktadır. Yayınları alan zley c ler tamamen pas f konumda olmasından dolayı
kend s ne

yayıncı

tarafından

gönder len

mesajların

çer s nden

asla

seç m

yapamamaktadır. Kaynak ( çer ğ oluşturan) tarafından ne gönder lm şse yalnızca onu
almaktadır. Yan bu t p yayıncılık tamamen tek yönlü olup, etk leş me açık değ ld r. Bu
durumda zley c n n programa katılımı ve akışa müdahales söz konusu değ ld r. İzley c
kend s ne sunulan çer kler tüketmekted r.
Değ şen dünyada gel şen teknoloj
çıkmıştır. Ortaya çıkan yen

le b rl kte yen let ş m kanalları da ortaya

let ş m kanalları zley c proﬁl n de değ şt rmeye

başlamıştır. D j tal medyanın zley c ye sunduğu avantajlar, zley c n n stekler ve
beklent ler ne göre şek llenmekted r. Program üret c ler de zley c beklent ler ne göre
hareket etmeye başlamıştır. Etk leş m kavramı önem kazanmaya başlamış ve d j tal
medya üret c ler bu kavramı spor programları le l şk lend rm şlerd r. Zaman çer s nde
Facebook, Tw tter, Instagram ve YouTube g b kullanıcı sayıları c dd boyutlara ulaşan
sosyal medya platformlarında spor çer kler n görmek mümkün olmuştur. İzley c n n bu
sosyal medya platformlarında yer alan yayınları seçeb lme, zleyeb lme ve bazı
durumlarda yayına katılab lme şansları doğmuştur. Sosyal medya platformlarındak
telev zyon yayıncılığında üret c ve tüket c arasındak fark en aza nd rgenm şt r.
Sosyal medya platformlarının kullanımının artması le spor programlarının
çeş tl l ğ ve yayın b ç mler artmıştır. İnsanların yen k tle let ş m araçlarına kolaylıkla
ulaşab lmes spor programlarının yen medyaya taşınmasına neden olmuştur. Yen
medyaya taşınan spor programları da geleneksel telev zyondak spor programlarından
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farklı b r formatta yayınlanmaktadır. Teknoloj n n hayatımızın her alanına g rmes le
b reyler arası etk leş m ve let ş m gen şlem şt r. İnsanların b rb rler le d j tal dünyada
rahatça etk leş me g rmes spor programlarının yönünü de bu doğrultuda değ şt rm şt r.
B reyler n sıradan telev zyon zley c s olmak stememes ve ulaşab ld ğ yayınlarda akt f
olmak stemes d j tal dünyadak spor programlarının önem n arttırmaktadır. İzley c n n
bu beklent ler n

karşılayacak programlar doğmaya başlamıştır. Ortaya çıkan

programlarda zley c ler artık pas f durumda yayınları almak yer ne programa katılab lme
ve çer k akışında söz sah b olmaya başlamışlardır. Program le zley c ler arasındak bu
etk leş m se sosyal medya platformları üzer nden sağlanmaktadır. İzley c ler n sosyal
medya platformlarına sted kler zaman kolayca ulaşab lmes program üret c ler
aralarında etk leş m

kolaylaştırmaktadır. D j tal medyada

zley c

le

sosyal medya

platformlarının özell kler sayes nde b r etk leş m ortamı yaratab lmekted r. Vole
programında çoklu etk leş m ortamı le zley c hem sohbet edeb lmekte hem de programı
tak p edeb lmekted r. Geleneksel telev zyon yayıncılığına karşı güçlü b r özell k olan bu
etk leş m ortamı d j tal medyada kend s n göstereb lmekted r. Aynı şek lde Tard n Büfe
programında se zley c lerden gelen soruların cevaplanması ve zley c ler n bel rled ğ
konuların konuşulması program üret c s

le tüket c s arasındak farkın ne kadar

azaldığına örnek olarak göster leb lmekted r. Yıllar çer s nde spor programlarına karşı
pas f durumda olan zley c ler d j tal medya le tanıştıktan program akışı çer s nde
kend ler ne yer bulab lecek konuma gelm şlerd r. Program çer ğ ne etk eden, zley c
katılımının olduğu yen programlar d j tal dünyada kend s n göstermeye başlamıştır.
V ole sosyal medya uygulamasında sadece futbol çer kler ne yer vermes nden
dolayı kend s ne lg odaklı b r hedef k tle bel rlem şt r. Zaman çer s nde YouTube’dak
spor programlarının bel rlenen hedef k tle beklent ler le örtüşmes nden dolayı V ole,
sosyal medya platformunun yanında YouTube’da spor programları üreten b r kanal hal ne
dönmüştür. Geleneksel telev zyondak spor programlarından farklı olarak zley c ler le
etk leş ml b r ortam oluşturulmak stenen yayınları sunmuşlardır. Bu YouTube kanalına
her gün farklı programlar le çek len bant programlar yayınlanmaktadır. Bunun dışında
“V ole” adıyla Türk ye’de popüler olan 4 büyük takım olarak fade ed len (Beş ktaş,
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor) maçlarının b t m nde canlı olarak Y ouTube’da
ekrana gelmekted r. YouTube’da canlı olarak yayınlanan bu programlarda zley c ler
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etk leş ml ortak b r yayın gerçekleşt r lmekted r. Program çer s nde zley c ler çoklu
etk leş m ortamı le hem b rb rler le sohbet ederken aynı zamanda gönder len mesajlar
le de programın çer k akışına etk s n mümkün kılmaktadır. Geleneksel telev zyon
programlarının zıttı olarak zley c artık akt f b r rolde programa katılmaktadır.
Gel şen teknoloj k alt yapı ve değ şen yayıncılık b ç mler

le YouTube spor

programları günümüzde spor yayıncılığı açısından öneml b r konumda bulunmaktadır.
Klas k b r stüdyo etrafında gerçekleşt r len spor programları YouTube ekranlarında farklı
b r formatta karşımıza çıkmaktadır. Tard n Büfe programında Türk ye’de dış ses le
gerçekleşen lk spor programı olma özell ğ n taşımaktadır. Program oluşturulmasında
d ğer sosyal medya platformları le b r etk leş m çer s ne g r lmekted r. Tw tter üzer nden
programda sorulacak olan sorular ve konular le lg l zley c lerden görüşler ve yorumlar
alınmaktadır. Günümüzde sosyal medya platformlarına kolay ulaşılması ve kullanıcı
sayılarının c dd boyutlara ulaşması spor programlarının oluşturulmasında öneml b r rol
oynamaktadır. Telev zyon ekranlarında zley c anlık olarak yakalayab lme end şe d j tal
medyada yok olmaktadır. Çünkü bu yayınlar b r arş v görev görmekted r. Program
Y ouTube’a

yüklend ğ

andan

t baren

zley c

d led ğ

zaman

o

yayınları

tüketeb lmekted r. Yayınlanan spor programını yakalamak ç n mekân ve zaman önem n
d j tal medyada y t rm şt r. Bu faktörler YouTube’dak spor programlarının zlen rl ğ n
arttırmıştır.
Etk leş m n arttığı spor programları gelecekte farklı b r konumda görmem mümkün
olacaktır. Günümüzdek bazı çalışmalar spor programlarının d j tal dünyada daha fazla
yer alacağına kanıt göster l r. İlk olarak ABD Basketbol L g olan NBA’de maçların
oynandığı salon çer s nde yaratılan sanal gerçekl k ortamı farklı boyuttak b r spor
programını karşımıza çıkarmaktadır. Sey rc s z oynanan bu maçlarda maçları ev nde
zleyen nsanların görüntüler canlı olarak salondak tr büne yansıtılır. İzley c ler adeta
sahanın çer s ndeym ş g b b r görüntü ortaya çıkar ve zley c ler arasında çoklu b r
etk leş m ortamı yaratılır. Günümüzdek bu uygulama gelecektek spor programlarının
nasıl b r çerçevede olacağı hakkında ﬁk r yürütmem z sağlamaktadır.
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EXTENDED ABSTRACT
Today, mass med a have been nd spensable elements of our da ly l ves. Trad t onal
mass med a have developed n l ne w th new technolog cal opportun t es and new
commun cat on tools have begun to emerge. Sports programs have had an mportant place
n telev s on s nce the emergence of the themat c broadcast ng approach n our country.
These sports programs have been moved to YouTube, a d g tal med a platform, n l ne
w th the chang ng mass med a and new technolog cal opportun t es. Wh le these new
sports programs are broadcast on trad t onal telev s on and YouTube, the v ewer watches
a d ﬀerent proﬁle on both platforms. An nteract on w th the aud ence was establ shed n
the new sports programs that emerged w th chang ng broadcast ng styles. In wh ch way
and how th s nteract on s prov ded forms the general framework of the study. In the
study, Tard n Büfe and V ole programs were exam ned.
Wh le telev s on was cons dered as a tool to reach large aud ences n the past, th s
s tuat on gave ts place to d g tal med a. The understand ng of nterest-or ented TV
broadcast ng, wh ch s the code of themat c broadcast ng on telev s on n d g tal med a,
has begun to dom nate n d g tal med a. One of the problems of the research s how these
chang ng broadcast styles f nd the r place n sports programs. In these new sports
programs, the level of nteract on w th the aud ence var es. The Youtube platform, wh ch
has the largest share n the broadcast ng component of d g tal med a, s the most
prom nent med a as an onl ne v deo v ew ng s te. New sports programs have emerged on
the YouTube platform, where there s such a h gh demand, w th an nterest-or ented
broadcast ng concept. They conveyed the new broadcast ng forms brought by these sports
programs to the aud ence. The sports programs here const tute the problem of the study,
n wh ch ways and how they nteract w th the aud ence dur ng, before and after the
broadcast, and the broadcast ngs carr ed out w th the aud ence w th the eﬀect of the
nteracted sports programs on the content ﬂow.
In th s study, comparat ve analys s method was used. Tard n Büfe and V ole sports
programs ncluded n the study were exam ned. It was comparat vely revealed on wh ch
platform these two programs were broadcast and how the aud ence part c pat on was
w th n the program. The relat onsh p of the YouTube platform w th other soc al med a
was exam ned. The format of the sports programs ncluded n the study was revealed by
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a comparat ve analys s concern ng the aud ence part c pat on n the programs and the ﬂow
of the aud ence n the program. Wh le exam n ng these two programs, a 1-month
broadcast ng per od was taken as a bas s. The broadcast ng per ods between January 1,
2022 and February 1, 2022 were put under the m croscope.
The ma n purpose of the study s to analyze the ways n wh ch nteract ve
broadcast ng s used on sports programs. The V ole and Tard n Büfe programs selected n
the study are sports programs broadcast on YouTube. Another a m of the study s to put
the advantages of l ve broadcast ng of the V ole program and broadcast ng the Tard n
Büfe program forth as a recorded broadcast w th a comparat ve analys s. In add t on,
s m lar and d ﬀerent aspects between the two programs w ll be tr ed to be put forth by
reveal ng n wh ch ways and how they nteract w th the users n sports programs broadcast
n d g tal med a.
Wh le the comparat ve analys s method was appl ed, the 1-month broadcast ng
per ods of the 2 sports programs ncluded n the study were exam ned. YouTube platform
was used to access these programs. Immed ate and publ c access to the programs to be
researched has prov ded an advantage to collect data. In the research, the words and
phrases to be searched for can be accessed through the other soc al med a platform,
Tw tter, v a the hashtags. The mult ple chat w ndow n the l ve stream of the V ole program
was followed by the art cle authors through observat on method. S nce t was not poss ble
to access th s chat w ndow n the repeat part of the program, the program was followed
dur ng the l ve broadcast. Because the other sports program n the study, Tard n Büfe
program, s a recorded broadcast, t s poss ble to access the tweets on YouTube comment
box and Tw tter at any t me. In order to measure the nteract ve broadcast ng used n the
program, the recorded broadcast of the program s broadcast openly to all users on
Y ouTube. In th s art cle, data about the program and users on YouTube and Tw tter were
collected n th s way.
Today, new forms of broadcast ng have emerged w th the develop ng technology.
These broadcast ng forms have been moved to a d g tal med a called YouTube. The
emergence of sports programs n telev s on programs on channels on YouTube has also
led to new forms of broadcast ng. F rstly, the fact that the aud ence rema ned pass ve n
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the sports programs broadcast on telev s on screens and that there was no chance to
ntervene n the broadcasts d d not take trad t onal telev s on any further. Soc al med a
platforms, wh ch emerged w th the nternet nfrastructure reach ng the latest technology
today, have become an nd spensable part of our l ves. Not seek ng t me and space
cond t ons to reach th s technology has fac l tated the use and spread of soc al med a
platforms. Moreover, the fact that the cost of broadcast ng n d g tal med a s more
aﬀordable than telev s on can be shown as one of the reasons that br ng th s med a out.
Over t me, the transfer of sports programs to d g tal med a and YouTube's nteract on
w th other soc al med a platforms have led to new forms of broadcast ng.
V ewers are now able to ntervene, part c pate, cr t c ze and have the chance to
follow the broadcasts that emerge n accordance w th the r w shes. W th the emergence
of new broadcast ng understand ngs, the V ole program s one of the rare programs
broadcast l ve on YouTube. Some advantages of broadcast ng l ve cause the program to
be preferred. The Vole program starts to be broadcast l ve on Youtube mmed ately after
the Super League matches of the teams named as b g 4 (Beş ktaş, Fenerbahçe,
Galatasaray, Trabzonspor) n Turkey. The fans of these 4 teams w th the most fans n
Turkey come to the YouTube channel as soon as the Super League matches are over and
start watch ng the V ole program. Wh le follow ng th s program, v ewers are argu ng w th
each other n the onl ne chat w ndow, wh ch s also a Y ouTube feature. In th s d scuss on,
v ewers can create a separate chat env ronment wh le watch ng the V ole program at the
same t me. Wh le the V ole program s n progress, the moderator follows the comments
n the chat w ndow and can change the ﬂow of the program nstantly by forward ng the
selected quest ons to the program commentators. V ewers can be nd rectly nvolved n
the program n th s way.
The Tard n Büfe program appears as a recorded program broadcast on YouTube.
Wh le generat ng the program, t s nteracted w th other soc al med a platforms. The
quest on-answer sect on n the ﬂow of the program falls nto the end of the program. Here,
t s clearly seen that the v ewer has a d rect ntervent on n the content flow. Users ask
the r quest ons on Tw tter w th the hashtags determ ned by the program producers. In
add t on, n the select on of the K ng of the Week n the program ﬂow, t s also selected
by the users over the hashtags. Users nd cate the players they want to be talked about n
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the program to the program producers on Tw tter. In accordance w th the w shes of the
aud ence, these players are selected and talked n the program. In add t on, the fact that
the program commentator Emre Özcan creates an atmosphere as f he s talk ng to the
aud ence by just look ng at the camera and answer ng the aud ence quest ons n th s way
s an nd cat on that the aud ence s more eas ly addressed. The fact that the presenter of
the program s not on the screen and part c pates as an external vo ce beh nd the camera
s n a d ﬀerent pos t on n terms of format n sports programs. In add t on, th s program
s shown as an nd cator of the new broadcast ng model by go ng beyond the trad t onal
telev s on stud o program pattern.
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MAĞARA DUVARLARINDAN SANAL DUVARLARA;
İLETİŞİMİN DÖNÜŞÜMÜ
Serdar Tamgaç *

Özet
Ant k çağlardan günümüze kadar nsanlık, yaşama tarzını ve h sler n k m zaman res mlere k m
zamanda yazıya dökmüştür. Sanatın ayrılmaz b r parçası olan res m, toplumların çeş tl
özell kler ne, kültürler ne, gelenekler ne ve yaşama b ç mler ne ayna tutarak günümüze
yansıtmaktadır. İnsanlar, b nlerce yıl boyunca b rb r ne ve d ğer toplumlara mesaj letmek ç n
res mler ve göstergeler g b b rçok yönteme ht yaç duymuştur. İlk yazı Sümerler tarafından M.Ö
3500’lü yıllarda k l tabletlere yazılmıştır. Çağdaş atasözler olarak da değerlend r len duvar
yazıları, 1970’l yıllardan t baren sokakların anlatım b ç m olmuştur. Duvar yazıları genell kle
kısa met nlerden oluşmaktadır. Duvar yazısı yazarı, yazdığı yazılarla hem kend s yle hem de
duyurdukları şahıslarla let ş m kurarlar. Graﬁt b r duvar yazısı şekl d r. Graﬁt çoğunlukla
kamusal alanlardak yüzeylere ç z lm ş, karalanmış veya sprey boyalarla püskürtülmüş yazı, şek l
ve ç z mlerd r. B reyler, nternet alt yapısını kullanan sosyal ağlar le dünyanın farklı
bölgeler ndek nsanlarla etk leş m hal nded r. Sosyal ağlar yaygınlaşınca duvar yazıları, d j tal
ortamlara geç ş yapmıştır. Sab t duvarlar, d j tal duvarlara dönüşerek duvar yazıcısının anlatmak
sted ğ n ulus ötes b r boyuta taşımıştır. Üreten tüket c model yle d j tal duvar yazıcıları, b r
yandan sosyal medyayı beslerken b r yandan da sosyal medyadan beslen rler. Sosyal medyayla
b rl kte görünür olmaya çalışan b reyler aynı zamanda gündem bel rlemede etk n hale
gelm şlerd r. Günümüzde b rçok nsan derd n , sev nc n , keder n , ﬁkr n , fade etmek
sted kler n veya duygularını topluma aktarab lmek ç n sosyal mecralara başvurmaktadır.
Duvar yazıları, sosyal medya paylaşımlarına dönüşürken aynı düşünce ve duygularla
dönüşememekted r. Mağara duvarlarından, sanal duvarlara let ş m n dönüşümü bu çalışmanın
araştırma konusunu oluşturmaktadır.
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FROM CAVE WALLS TO VIRTUAL WALLS;
TRANSFORMATION OF COMMUNICATION
Serdar Tamgaç *

Abstract
From anc ent t mes to the present, human ty has somet mes put ts way of l fe and feel ngs nto
p ctures and somet mes n wr t ng. Pa nt ng, wh ch s an ntegral part of art, reﬂects the var ous
character st cs, cultures, trad t ons, and l festyles of soc et es to the present day. Human be ngs
have needed many methods, such as p ctures and s gns, to convey messages to each other and to
other soc et es for thousands of years. The ﬁrst wr t ng was wr tten on clay tablets by the
Sumer ans around 3500 BC. Graﬃt , wh ch s also cons dered as contemporary proverbs, has
been the way of express on of the streets s nce the 1970s. Graﬃt usually cons sts of short texts.
The graﬃt wr ter commun cates both w th h mself and w th the people through h s wr t ngs.
Graﬃt s a form of wr t ng on the walls. Graﬃt s a comb nat on of texts, ﬁgures, and draw ngs
that are drawn, scr bbled, or spray-pa nted often on surfaces n publ c spaces. Ind v duals
nteract w th people n d ﬀerent parts of the world through soc al networks us ng the nternet
nfrastructure. When soc al networks became w despread, graﬃt made the trans t on to d g tal
med a. Usual walls have transformed nto d g tal walls and carr ed what the wall pr nter wanted
to convey to a transnat onal d mens on. D g tal wall pr nters are fed by soc al med a and keep
feed ng t as well. Ind v duals who try to be v s ble w th soc al med a have also become act ve n
sett ng the agenda. Today, many people use soc al med a to convey the r problems, joys, sorrows,
deas, feel ngs, and everyth ng they want to express to the soc ety. Wh le graﬃt turns nto posts
on soc al med a, they cannot transform thoughts and feel ngs n the same way. The transformat on
of commun cat on from cave walls to v rtual walls s the research subject of th s study.

Keywords: Cave Pa nt ngs, Wr t ngs On The Walls, Graﬃt , Soc al Med a, Agenda Sett ng
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GİRİŞ
Çağlar boyunca nsanlar sev nc , özlem , aşkı, hanet , end şey , eleşt r y , serzen ş
ve b rçok farklı duyguyu duvarlara ç zerek anlatmaya çalışmışlardır. Duvar yazıları,
geçm şten günümüze dünyanın pek çok yer nde b rçok farklı duygu ve düşüncey
nsanlara aktarmak ç n kullanılmıştır. Duvar yazıları web 3.0 teknoloj s yle b rl kte
sosyal ağlara geç ş yapmıştır.
İlet ş m araçlarının gel şmes yle, medyanın toplumlar üzer ndek

etk ler n

nceleyen b rçok model gel şt r lm şt r. Bu modeller n başında da “Gündem Bel rleme”
kuramı gelmekted r. Bu kurama göre, medyanın sted ğ konular medyayı tüketenler n
gündem n bel rley p onları meşgul edecekken, medyanın g zled ğ veya stemed ğ
konular medyayı tüketenler n gündem ne gelemeyecekt r.
Tar h önces çağlar dönem nde yaşayan topluluklarda bas t ve anlaşılab l r b r
let ş m tekn ğ n n kullanıldığı b l nmekted r. Tar h 40 b n yıl önces ne kadar uzanan
duvar res mler , çer s nde bulunduğu toplumun günlük yaşamı ve nanışları hakkında
b ze b lg ler sunmaktadır. İnsanlığın yaşamına yön veren olayları, kend duygu ve
düşünceler n katarak etrafındak lere anlatma arzusunda olduğu düşünülmekted r.
Yazı nsandan nsana aktarılan, nes lden nes le, kültürden kültüre geçen let ş m
kurma becer s d r. İnsanlar, karşılıklı antlaşmaları ve b rçok olayları yazıyla kayıt altına
almış ve b l m, sanat, teknoloj g b b rçok alanda yazılan yazılar sayes nde b lg ler
ed nm ş ve böylece meden yet yazının cadıyla gel şme sağlamıştır.
Duvar yazıları, yazıldığı yerdek toplumun; duyguları, değerler , nanç dünyası,
ekonom k, s yasal, kültürel veya demograﬁk yapısı hakkında pek çok b lg ler
barındırmaktadır. Duvar yazıları let ş m kanalıdır. Duvar yazarı, mekanları kend yayın
organı g b görür ve sted ğ şek lde kullanmaktadır.
Sab t duvarlar, d j tal duvarlara dönüşerek, duvar yazıcısının anlatmak sted ğ n
ulus ötes b r boyuta taşımıştır. Sosyal medyayla b rl kte nsanlar var olma çabasına
g rm şlerd r. Duvar yazılarıyla, graﬁt lerle ve sosyal medyay la görünür olmaya çalışan
b reyler aynı zamanda gündem bel rlemede etk n hale gelm şlerd r.
Mağara duvarlarından, sanal duvarlara

let ş m n dönüşümü bu çalışmanın

araştırma konusunu oluşturmaktadır. İnsanlara çağlar boyu b rçok farklı duygu ve
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düşüncey ötek topluluklara aktarab lmek ç n çeş tl let ş m yöntemler gel şt rm şt r.
Taş duvarlarla başlayan let ş m serüven zaman çer s nde değ ş me uğrayarak, sanal
duvarlarla devam etmekted r. Görünür olma çabasına g ren b reyler n, let ş m kurma
becer s n hang dönemde hang araçlarla yaptığını, nasıl dönüşüme ve değ ş me
uğradığını ana hatlarıyla ncelemek çalışmanın amacını ortaya koymaktadır.
İnsanlar, Ant k çağlarda mağara duvarlarında, günümüzde se sanal duvarlarda
d ğer b reyler n gündem n kurmaya devam etmekted r. Kuramsal temel , değ şen let ş m
yöntemler yle nsanların ney , nasıl ve ne kadar düşüneceğ n bel rlemede etk l olduğu
varsayılarak Gündem Bel rleme yaklaşımı çerçeves nde oluşturulmuştur. Bu çalışma,
n tel araştırma yöntem nden faydalanılarak, duvar yazılarının gel ş m sürec yle
sınırlandırılmıştır.
Bu çalışmada, let ş m n dönüşümüne kronoloj k b r sıralamada yer ver lmeye
çalışılmıştır. Çalışmada sırasıyla; ant k çağlarda mağara duvar res mler ncelenecek,
yazının cadı ve gel ş m sürec açıklanmaya çalışılacaktır. Devamında Gündem Bel rleme
Kuramı ve bu kuramın savunduğu düşüncelere yer ver lmeye çalışılacaktır. Son olarak
Yen

İlet ş m Teknoloj ler

ve Sanal Duvarlar başlığı altında çeş tl

kavramlar

açıklanmaya çalışılacak ve taş duvarlarla sanal duvarların ncelemes yapılacaktır.

Ant k Çağlarda Duvar Res mler
Tar h önces çağlar dönem nde yaşayan topluluklarda bas t ve anlaşılab l r b r
let ş m tekn ğ n n kullanıldığı b l nmekted r. Bu dönemde let ş m n esas amacı, yaşayış
b ç mler olan avcı-toplayıcılık faal yetler n örgütlemek olmalıdır. Tar h 40 b n yıl
önces ne kadar uzanan duvar res mler , çer s nde bulunduğu toplumun günlük yaşamı ve
nanışları hakkında b ze b lg ler sunmaktadır. Bu b lg ler ışığında duvar res mler ,
dönem ne a t toplumların sanat anlayışını da gözler önüne sermekted r. Sanatın ayrılmaz
b r parçası olan res m, toplumların çeş tl özell kler ne, kültürler ne, gelenekler ne ve
yaşama b ç mler ne ayna tutarak günümüze yansıtmaktadır. Ant k çağlardan t baren
mağara duvarlarına, döneme a t hayvanlar, av sahneler , savaşlar, d n törenler vb. g b
sahneler resmed lm şt r. İnsanlığın yaşamına yön veren olayları, kend duygu ve
düşünceler n katarak etrafındak lere anlatma arzusunda olduğu düşünülmekted r.
Res mler n ç z ld ğ duvar yüzeyler k m zaman nsanoğlunun lk konutları olan
mağaraları, kaya yüzey , tabletler ya da tasarlanan b r yapının duvarları olmuştur.
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Mağaralar ulaşılması güç, çeş tl doğa olayları ve kl m şartlarına karşı dayanıklı yaşam
alanlarıdır. Bu yüzden sıklıkla mağara duvarları ve tavanları terc h ed lm şt r (Başgelen,
1979, s. 1-2).
İspanya’da keşfed len Res m 1’de göster len El Cast llo Mağarasında boyalı nsan
el zler bulunmuştur. Yapılan karbon testler sonucunda buluntuların M.Ö 33 le 37 B n
yıl önces ne a t olduğu tesp t ed lm şt r. 1994 yılında Fransa’da keşfed len Chauvet
mağarasında yaklaşık M.Ö. 32 b n yıl önces ne a t duvar res mler nde (Bkz. Res m 2) 442
adet hayvan ﬁgürü bet mlenm şt r (Comb er & Jouve, 2012). 1879 yılında İspanya’da
keşfed len Altam ra Mağarası M.Ö. 19 b n le 17 b n yıllık geçm şe sah pt r. Res m 3’te
göster len Altam ra mağara res mler nde b zon, boğa vb. hayvan türler n

ç nde

barındıran ﬁgürler yer almaktadır (Walter, 2014). 1940 yılında Fransa’da keşfed len
Lascaux Mağarasında yaklaşık M.Ö. 17 b n yıl önces ne a t boğa ve başka hayvan
türler nden oluşan yaklaşık 600 ﬁgür (Bkz. Res m 4) tasv r ed lm şt r (Walter, 2014).

Res m-1: El Cast llo Mağarası- M.Ö 39.000

Res m-2: Fransa, Chauvet Mağarası – M.Ö 32.000’ler
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Res m-3: İspanya, Altam ra Mağarası, M.Ö. 19.000

Res m-4: Fransa, Lascaux Mağarası. M.Ö. 17.000’ler

Avrupa kıtasında bulunan mağaraların hemen hemen heps nde b rb r ne benzeyen
res mler tasv r ed lm şt r. Topluluklar d ğer topluluklarla let ş m hal nde ve let ş m
duvar res mler sağlamaktadır. Ayrıca duvar res mler n n yaşam alanlarını süslemek
olduğu da b l nmekted r. Avcı-toplayıcı gruplar sürekl

hareket eden küçük

topluluklardır. Gruplar arasında evl l k yoluyla da b r let ş m ve kültür aktarımı
mevcuttur.
Türk ye, Konya sınırları çer s nde yer alan Çatalhöyük Neol t k Kent Arkeolog
James Mellaart tarafından 1950’ler n sonunda keşfed lm şt r. Yerleş m bölges n n
geçm ş Yaklaşık 9 B n yıl önces ne dayanmaktadır. Duvar res mler nde boğa, gey k,
leopar vb. hayvanlar, geometr k şek ller ve nsan ﬁgürler (Bkz. Res m 5) tasv r ed lm şt r
(Hodder, 2006, s. 7-9).
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Res m-5: Türk ye, Konya Çatalhöyük M.Ö. 9.000’ler

Duvar res mler n n tar h önces çağlar dönem nde yaşamış nsanların, yaşama
b ç mler n veya toplumsal koşullarını gelecek nes llere yansıtma steğ nden doğduğu
düşünülmekted r (Bell , 1979, s. 20).
Res m yalnızca görülen aktarmak değ l, aynı zamanda söz ya da düşüncen n
fades d r (Johnston, 1984, s. 6).

Günümüzde b l m nsanları, bu gerçeğe yakın

res mlerden hareketle, dönemde yaşayan hayvanların ve b tk ler n anatom k yapıları, tür
ve özell kler n de bel rleyeb lmekted r. İnsanlık çevres ndek olup b tenler bet mlerken,
aynı zamanda da lk b l msel kayıtları tutarak günümüze aktarmıştır. Duvar res mler nde
şlenen konular arasında av sahneler , dans ve eğlenceler yer almaktadır (Y ğ t, 2015, s.
81). Orta çağa gel nd ğ nde reformlar ve lerleme redded lm şt r. İlk çağlardak
bet mlemeler, hayvan ve nsan semboller yer n d n semboller ve mot ﬂere bırakmıştır.
Türk ye’de b l nen en esk tar hl duvar res mler , tar h önces çağlardan b r olan
c lalı taş devr veya b l msel adıyla Neol t k dönemde, günümüzden yaklaşık 9 b n yıl
önce yerleş k toplumsal hayata geç len Konya-Çatalhöyük’ te bulunmaktadır (Per, 2012,
s. 105).

Yazının İcadı ve Gel ş m Sürec
İnsanlar, b nlerce yıl boyunca b rb r ne ve d ğer toplumlara mesaj letmek ç n
res mler ve göstergeler g b b rçok yönteme ht yaç duymuştur. Yazının henüz cat
ed lmed ğ dönem, tar h önces dönem olarak s mlend r lmekted r. Tar h n başlangıç
noktasını bel rtmek gerek rse, nsanların yazıyı cat ed p kullanmaya başladığı dönem
d yeb l r z (Becer, 2015, s. 86). Yazı nsandan nsana aktarılan, nes lden nes le, kültürden
kültüre geçen let ş m kurma becer s d r. Yazının cadından önce let ş m, sesl ve görsel
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olarak bel rl kalıplar çer s nde ve sınırlı olarak kuruluyordu. Fransız göstergeb l mc
Roland Barthes, d l ve anlatıyı nesne, yazıyı se şlev olarak değerlend rmekted r
(Barthes, 1987, s. 19).
Yazının çıkış neden olarak Georges Jean (2012, s. 12) hesaplar sözlü olarak
tutulmaz bu çok bas t nedenden dolayı yazı doğmuştur der. Yazı oluşturulduğu andan
t baren ﬁz ksel b r etk ye maruz kalmadığı sürece varlığını korur. Yazı kalıcı, güven l r
ve yasal b r kayıt s stem d r. İnsanlar, karşılıklı antlaşmaları ve b rçok olayları yazıy la
kayıt altına almış ve b l m, sanat, teknoloj g b b rçok alanda yazılan yazılar sayes nde
b lg ler ed nm ş ve böylece meden yet yazının cadıyla gel şme sağlamıştır. Yazının
cadıyla b rl kte k tleler b rb rler yle daha rahat ve anlaşılab l r b r let ş m kurmuştur.
İlk yazı Sümerler tarafından M.Ö 3500’lü yıllarda k l tabletlere yazılmıştır (Acar,
2013, s. 107). Sümer uygarlığının varlığını sürdürdüğü bölge olan Mezopotamya
bölges nde yapılan arkeoloj k kazı çalışmalarında üzer ç v le yazılmış k lden yapılma
tabletler bulunmuştur. Yazılar şek l olarak ç v ye benzed ğ

ç n ç v yazısı olarak

adlandırılmıştır (S vas, 2016, s. 38). Karakter n ç z lme şekl le kel men n telaﬀuzu
arasında h çb r bağlantı bulunmamaktadır (Clem nson, ve d ğerler , 2006, s. 7). Ç v
yazısı soldan sağa doğru yazılır, nesne ya da olayları anlatmak ç n kullanılmıştır.
Mısır uygarlığının Mezopotamya meden yet nden öğrend ğ
b ç mler

düşünülen yazı

arasında farklar vardır. Mısırlıların, Sümerler n yazı b ç m n

b reb r

kopyalamadıkları ve kend s stemler n gel şt rd kler n göstermekted r (S vas, 2016, s.
57). Mısırın yazı s stem dünyanın dört b r yanından b rçok meden yet n yazı s stem n
etk lem şt r (Ed z, 1962, s. 38).
Alfabe, alfa le beta kel meler n n b r araya get r lmes yle türet lm şt r (Jean, 2012,
s. 188). Harflerden oluşturulan yazıların atası Fen kel lerd r. Tac r olan Fen kel ler nesne
ve varlıkları semboller yer ne yazı b ç mler ne dönüştürerek alfaben n gel şmes ne katkı
sağlamışlardır. Yunan stan bu harﬂerden es nlenerek kend alfabes n oluşturmuş ve
alfabede yer alan harﬂer d ğer ülkelere yayılmıştır (Ed z, 1962, s. 34).
Lat n alfabes lk olarak Ant k Roma tarafından kullanılmıştır. B ç msel olarak
Yunan alfabes n anımsatmaktadır. Dünyanın en yaygın d l olarak kabul ed len
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İng l zcede Lat n alfabes n kullanmaktadır. Türk ye’de de Lat n alfabes 1928 yılında
kabul ed lerek ben msenm şt r.
Yazını gel ş m sürec nde, pap rüs ağacının yapraklarına, der lere ve taşlara ç v ler
vasıtasıyla yazılar kazılmıştır. H ntl ler’ n mürekkeb cat etmes yle yazmak artık daha da
kolay hele gelm şt r. Yazı yolculuğuna taş üzer nde başlamış çeş tl aşamalardan geçerek
uluslararası boyut kazanmış kültürden kültüre aktarılmıştır. Kal graﬁ sanatı le dekorat f
b r b ç m almıştır. Günümüzde b lg sayar ve telefon sayes nde farklı b r serüvene
sürüklenm şt r.

Duvar Yazıları
Erken dönem meden yetler nde duvarlara daha çok hayvan mot ﬂer ç z lm şt r.
Duvar ç z mler n n tar h Mısır, Yunan ve Roma meden yetler ne kadar uzanmaktadır. Bu
meden yetlerde duvar ç z mler res mden çok yazıya dönüşmüştür. Bu dönemde nsanlık
duvar yazılarını var oluşlarını kanıtlamak amacıyla kullanmıştır. Pompe

duvar

yazılarında dönem n s yas gel şmeler , sözler ve ş rler yer almaktadır.
Duvar yazıları genell kle kısa met nlerd r. Yazıcısı az sözle çok şey söylemek
zorundadır. Anlatımlarda benzetme yolunun terc h ed ld ğ n görürüz. Burada metn n ne
ve n ç n söylend ğ kadar sözün nasıl söylend ğ n n önem ortaya çıkmaktadır. Bazen
duvar yazılarında h çb r benzetmeye yer ver lmez, bas t sözcükler zek ce yan yana
get r lerek sten len mesaj ver l r. Bazı yazarların h çb r amacı yoktur sadece yazmış
olmak ç n yazarlar.
Yaşadığı mağaranın duvarına yaşama şekl n kalıcılık ve estet ğe odaklanarak ç zen
nsan, çağımız kentler nde aynı estet k ve kalıcılığı düşünmeyerek şuursuzca tepk s n ve
eleşt r s n kent n duvarlarına ç zm şt r. Hem mağaradak kayalarda olsun hem de
kentlerdek duvarlarda olsun üst üste katmanlaşan res mleme sürec yaşanmıştır (Özden,
2009, s. 78). Çağdaş atasözler olarak değerlend r len duvar yazıları, 1970’l yıllardan
t baren sokakların anlatım b ç m olmuştur. Söyleyecekler n söyleyemey p, etk l b r
let ş m kuramayan genç nsan, duvar yazılarıyla toplumun değer yargılarını sorgular
(Emecan, 2007, s. 157).
Duvar yazılarının şlevsel yönü vardır. Duvar yazıları, k ş n n gündel k hayatta
karşılaştığı bazı olaylar ve durumlar karşısında gösterm ş olduğu tepk n n yansımasıdır.
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Yazar görünür olma, bende buradayım yan var olma mücadeles vermekted r. Duvar
yazarı kend nce gördüğü haksızlığı, çares zl ğ , özlem , aşkı, sevg y k m zaman
gülümseten k m zaman düşündüren sözlerle d le get r r. Duvar yazarı gündem bel rleme
ve kamuoyu oluşturma çabasındadır.
Duvar yazılarının tamamı okuyucuyu güldürmez. Duvar yazılarının sevg y d le
get rme, s tem etme, protesto, saldırganlık, s yaset yapma g b amaçlarla kullanıldığı da
görülmekted r. Bu tür yazarlar s m vermeyerek g zl kalmayı terc h ederler.
Duvar yazıcısı metne dey m, kalıp vb. sözle başlar ancak met n beklent n n ters ne
h ç beklenmed k b r şek lde sona erer. Bu durum okuyanı şaşırtarak sorgulama ve
düşünceye sevk etmekted r. Duvar yazılarında amaç okuyucusuna b l nmeyen anlatmaya
çalışmak değ l, anlatılmak stenenler daha önce d llend r lmem ş b ç m ve dey şle
anlatmaktır (Doğan & Aksoy, 1995, s. 139) .
Duvar yazıları

ncelend ğ nde bu yazıların yaşamın her alanında olduğu

görülmekted r. Yazarlar kend ler nce uygun gördükler , meydanlar, okul duvarları,
sıralar, tuvaletler, metro stasyonları g b b rçok mekâna yazmışlardır.
Duvar yazıları toplumsal gel şmelere bağlı olarak sürekl değ ş m ve gel ş m
hal nded r. Duvar yazıcısı yazdığı her yazı le alıcısına b r mesaj letmekted r. Bu yazılar
b nlerce nsan tarafından okunur ve kend ler nce farklı anlamlar yüklen r. Okurun yaşı,
c ns yet , o an k ps koloj s , toplumsal statüsü, yaşadığı coğrafya vb. mesajın
anlamlandırılmasında etk l d r. Öyle k duvarlara yazılan bazı sembol ve sözler o kuşağa
veya yöreye a t olab l r.
Duvar yazıları, yazıldığı yerdek toplumun; duyguları, değerler , nanç dünyası,
ekonom k, s yasal, kültürel veya demograﬁk yapısı hakkında pek çok b lg ler barındırır.
Duvar yazılarının hedef k tles arasında toplum, b rey, a le, sevg l , yönet c , s yasetç ,
eğ t mc k ş ler yer almaktadır. Yazıyı anlamak ve yorumlamak ç n k m hedef aldığını
b lmek anlamayı daha da kolaylaştırır.
Duvar yazısı yazarı, yazdıkları yazılarla hem kend ler yle hem de duyurdukları
şahıslarla let ş m kurarlar. Duvar yazıları let ş m kanalıdır. Duvar yazarı, mekanları
kend yayın organı g b görür ve sted ğ şek lde kullanır. Maruz kaldıkları herhang b r
olay ya da duruma tepk olarak yazarlar. Duvar yazıları, yazıcı ve okur arasında köprü
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vaz fes görür, let ş m tam olarak bu noktada gerçekleş r. Duvar yazıları fadeden z yade
b r let ş m b ç m d r. Yazan k ş b z mle let ş m kurmak stemekted r (Borgomana, 1982,
s. 100). Duvar yazısı yazarı, sokaktak lere h tap etmekte ve karşılıklı olmasa da onlarla
konuşmaktadır. Okuyanlar değ şt kçe yazının vermek sted ğ mesajda değ ş r. Okuyucu
mesajı aldıktan sonra yarattığı etk ye bağlı olarak kend hayal dünyasında b r yolculuğa
çıkar. Kültürel yapısı ve deney mler bu yolculukta onunla b rl kted r (Karakaş, 2018).
Yakın tar he geld ğ m zde k nc dünya savaşının ardından Almanya’yı k ye bölen
Berl n duvarında, nsanların s steme karşı olan öfkeler , özgürlük talepler , yüksek sesle
duvar yazılarından okunuyordu.
68 kuşağıyla b rl kte duvar yazıları artık ülkem zde de revaçtadır. Duvar yazıları,
Yeş lçam yapımlarında ya arka planda tesadüfen veya b l nçl ya da özell kle çek lm ş b r
sahne olarak zley c ye sunulmaktadır. Öyle k Kemal Sunal, “K bar Feyzo” ﬁlm nde
köyünde duygularını duvarlara yazar, büyük şeh rde se başkalarının duygularını para
karşılığında y ne boyayarak s ler. Yeş lçam yapımlarında, genell kle s yas ve toplumsal
mesajlar çeren duvar yazıları göze çarpmaktadır.
70’l yıllar, Dünya’da farklı müz k tarzlarının ortaya çıkmasıyla b r duvar yazısı
şekl olan graﬁt ler n daha yaygın olduğu dönemlerd r. Graﬁt ler şeh rler n hemen hemen
her noktasında görülmeye başlanmıştır. Kelemler ve fırçalar yer n sprey boyalara bıraktı.
Metrolar otobüs duraklarının neredeyse tamamı graﬁt yle doluydu. Yaygınlaşan ve
gruplaşan graﬁt c ler boş gördükler her yer ç z yorlardı. Graﬁt bu yıllarda altın çağını
yaşadı. Daha çok s yas konuların şlend ğ duvar yazıları günümüze doğru geld kçe
yer n duygusal sözlere bıraktı. Günümüzde duvar yazılarında aşk ve özlem n fade
ed ld ğ yazılar daha ağırlıklı olarak görülmeye başlandı (Öztürk, 2021).
Graﬁt , Türkçede duvar yazısı anlamını taşımaktadır. Graﬁt İtalyan kökenl
kazmak oymak anlamına gelen Graﬁto sözcüğünden türem şt r. Günümüzde Graﬁt veya
duvar yazısı dey nce akla daha çok sanatsal res mler ve edeb met nler gelmekted r. Duvar
yazısının lk olarak görüldüğü yer ant k çağ mağara süslemeler ndek el zler d r. Graﬁt
2. Dünya Savaşında propaganda aracı olarak kullanılmıştır. 1960’lı yıllarda Amer ka’da
sokak çeteler kend bölgeler n ve sesler n duyurmak ç n Graﬁt kullanmıştır (Hughes,
2009, s. 6). 1990’lı yıllarda graﬁt kend ne özgü g y m tarzı ve yaşam b ç m
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oluşturmuştur. Graﬁt ler, Berl n duvarının yıkılmasıyla b rl kte uluslararası b r ün
kazanarak özgürlüğün sanatsal fades olmuştur (Bal, 2014, s. 41).
Graﬁt çoğunlukla kamusal alanlardak yüzeylere ç z lm ş, karalanmış veya sprey
boyalarla püskürtülmüş yazı, şek l ve ç z mlerd r. Graﬁt Amer kan H p -Hop kültürüyle
yaygın hale gelm şt r. Ulaşım araçlarındak koltuklara, okul sıralarına veya parklardak
banklara s vr b r c s mle kazılan yazılar, kamusal alandak duvarlara sprey boyayla
ç z len res mler hatta d j tal ortamlarda kullanılan Emoj ler ve Capsler Graﬁt n n kapsama
alanına g rmekted r. K m çevrelerce sanat olarak kabul ed len graﬁt , k m çevrelerce
Vandal zm ve suç olarak değerlend r lmekted r. Graﬁt n n bel rg n b r estet ğ vardır:
graﬁt , mza atma, harﬂer, st ller ve sprey boya uygulamaları le farklı bölgelere ulaşma
le lg l d r (Lew sohn, 2008, s. 23).

Gündem Bel rleme Kuramı
İlet ş m araçlarının gel şmes yle, medyanın toplumlar üzer ndek etk ler nceleyen
b rçok model gel şt r lm şt r. Bu modeller n başında da “Gündem Bel rleme” kuramı
gel r. Bu alanda yapılan b l msel çalışmalar 1970’l yıllarda gözükmeye başlasa da
temeller çok esk ye dayanır. Gündem Bel rleme kuramının gel şmes n sağlayan başlıca
kuramcılar arasında; Maxwell McCombs, Walter L ppman, Donald Lew s Shaw ve
Bernard Cohen’ sayab l r z.
McCombs ve Show, Chapel H ll'dek

North Carol na Ün vers tes ’n n

akadem syenler ndend r. İlk gündem bel rleme çalışmaları ün vers ten n bulunduğu
Chapel H ll’de yapılmıştır. Kuramcı Maxwell McCombs k tabının b r bölümünde
Amer kan m zah yazarı W ll Rogers’un “Bütün b ld ğ m sadece gazetede ne
okuduğumdur” sözüne yer verm şt r (Yaş n, 2008, s. 1).
Cohen’e göre (1963) Medya nsanlara ne düşüneceğ n söylemede çoğu zaman
başarılı olamamıştır ancak okuyucuya ne düşüneceğ n söylemekte çok başarılıdır (Yaş n,
2008, s. 6). İnsanlar etrafındak olup b ten anlamak ç n medyaya ht yaç duyarlar.
Toplumda meydana gelen bazı olaylar k m medya kuruluşlarında gündem n daha fazla
meşgul ederken, k m medya kuruluşlarında bu olaya daha az yer ver l r hatta farkında
değ lm şçes ne davranarak gündem bel rley p kamuoyunu oluştururlar.
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Medyayı tüketenler, medyanın onlara sunduğu b lg ler kadar b lg lenmekte ve
medyanın sunduğu gündem sayes nde olayların hang önemde olduğunu öğren rler.
Gündem Bel rleme kuramına göre, medyanın verd ğ b lg lerle, halkın tartıştığı ve
konuştuğu konular bel rlenmekted r. Bu kurama göre medya, nsanlara hang konularla
lg len p hang konularla lg lenmeyeceğ n anlatır. Medyanın yer vermed ğ olay ve
b lg ler kamuoyunu meşgul etmeyecekt r.
Gündem bel rleme kuramının temel n daha çok s yas olaylar oluşturur. Medyada
haberler, haber havuzundan seç l rken değer sıralamasına göre gazete ve derg ler n lk
sayfalarında veya manşette, radyo ve telev zyonlarda

se

lk haber olarak yer

almaktadırlar. Medyanın etk leme gücüyle öne çıkardığı olay kamuoyunun da öncel ğ
hal ne gel r.
Mülk yet yapısından dolayı bazı meseleler medyanın gündem ne gelmezken,
egemen düşünceler sağduyu olarak medyanın gündem n

şgal etmeye devam eder

(Yaylagül, 2010, s. 70). Kısaca gündem kurma yaklaşımına göre medyanın sted ğ
konular medyayı tüketenler n gündem n bel rley p onları meşgul edecekken, medyanın
g zled ğ veya stemed ğ konular medyayı tüketenler n gündem ne gelemeyecekt r.
Gündem bel rleme sürec n n üç b leşen vardır. Bunlar k tle let ş m araçlarının
gündem , halkın gündem ve s yaset n gündem d r. Bu üç b leşen b rb r n etk lemekted r.
K tle let ş m araçlarının gündem sürec n ana b leşen n oluşturmaktadır. Dear ng ve
Rogers’un gündem bel rleme sürec

model nde, süreç k tle

let ş m araçlarının

gündem nden halkın gündem ve s yaset n gündem ne doğru lerlemekted r. Modelde
ayrıca k tle let ş m araçlarının gündem n bel rleyen “Eş k Bekç ler ” ne de yer
ver lmekted r. Eş k bekç ler ; haber ya da konuların nasıl yayınlanacağını bel rleyen k tle
let ş m araçlarının yönet c ler d r (Atabek, 1998, s. 164-165).
Gündem bel rleme sürec k tle let ş m araçlarında deprem, sel felaket , terör,
güvenl k, hayat pahalılığı, s yaset, ekonom , enﬂasyon vb. olayların yer almasıyla başlar.
K tle let ş m araçları manşet, lk sıra, vurgu ya da daha uzun sürel yayın g b b rtakım
metotlarla hedef k tlen n ﬁk rler n etk leyerek halkın gündem şek llend r lm ş olurlar.
Halkın gündem n tesp t edeb lmek ç n tek soruluk anketlere başvurulmaktadır. “Ülken n
bugün karşı karşıya kaldığı en öneml sorun ned r?” sorusunun cevabı halkın gündem n
şaret etmekted r (Atabek, 1998, s. 170).
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Gündem bel rleme sürec nde s yaset n gündem , seç m, yasama, s yas haberler,
part

ve

hükümet

sözcüler n n

demeçler

kısacası

s yasetle

lg l

konuları

barındırmaktadır. S yaset gündem n n oluşab lmes ç n olayların k tle let ş m araçlarının
gündem nde yer alması gerekmekted r. K tle let ş m araçları ve halk s yaset n gündem n
oluşturab l rken, s yasette k tle let ş m araçları ve halk gündem n bel rlenmes ne etk
edeb l r. Halkın gündem nde olan olayların öncel k sırasındak değ ş m, hükümetler n
pol t ka terc hler ne de etk ett ğ varsayılmaktadır (Atabek, 1998, s. 168).

Yen İlet ş m Teknoloj ler ve Sanal Duvarlar
Yen

let ş m teknoloj ler , c hazlar arasındak ç ft yönlü let ş m b r ve sıfır

ver ler yle sağlayan s stemler bütünüdür. Teknoloj de yaşanan ve nsan aklını zorlayan
gel şmeler sayes nde nternet hayatımızın ayrılmaz b r parçası olmaktadır. İnternetle
b rl kte yen b r medya türü sayılan “yen medya” hayatımıza g rm şt r. Bu gel şmeler
net ces nde görsel, ş tsel ve yazılı olarak n telend r len geleneksel medya, yen medyaya
uyum sağlama gayret ne g rm şt r.
Sosyal medya ter m n n kullanılmaya başlanması, nternet n Web 1.0 dönem yle
kullanıma açılması kadar esk ye g tmekted r. Web 1.0 arayüzünü kullanan nternet
s teler n n

çer kler

met nlerden oluşmaktayken, Web 2.0’da

nternet s teler n n

çer kler ne met n ve görsell k ekleme mkânı sunulmuştur. Web 3.0 le zaman ve mekân
kısıtlaması olmadan mob l c hazlar ç n nternet er ş m sağlanmıştır (Karakoç & Taydaş,
2013, s. 212). İçer klere görsel ekleme mkânı sunduğu ç n yen medyanın gel şme sürec
web 2.0’la başlamıştır d yeb l r z.
B reyler,
bölgeler ndek

nternet alt yapısını kullanan sosyal ağlar

le dünyanın farklı

nsanlarla etk leş m hal nded r. Sosyal ağlar b r yandan nsanların

b rb r yle let ş m n ve etk leş m n kolaylaştırırken d ğer yandan b reyler n ﬁk rler n
açıkça söyleyeb ld kler alanlara dönüşmüştür (Taydaş, 2018, s. 24).
İnsanlar sev nc , özlem , aşkı, hanet , end şey , eleşt r y , serzen ş ve b rçok farklı
duyguyu duvarlara ç zerek anlatmaya çalışmıştır. Duvar yazıları sosyal ağlar yayınlaşınca
d j tal ortamlara geç ş yapmıştır.
Duvar yazıları, geçm şten günümüze dünyanın pek çok yer nde b rçok farklı duygu
ve düşüncey nsanlara aktarmak ç n kullanılmaktadır. Bugün hemen herkes derd n
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sev nc n ﬁkr n veya fade etmek sted ğ duygularını k tlelere ulaştırmak ç n sosyal
medyayı kullanmaktadır. Sosyal medya kullanıcıları, duygularına tercüman olan
v deoları, met nler , capsler ya da emoj ler beğen p paylaşmaktadır.
Emek, zaman ve çeş tl araçlarla üret len ayrıca graﬁt lerle b r sanat eser ne
dönüşeb len

duvar

yazıları

d j tal

tasarlanab lmekted r. Duvar yazıları,

ortamlarda

daha

yalın,

kolay

ve

hızlı

nternet teknoloj s n n kullanılmasıyla sab t

duvarlardan taşınarak sanal duvarlarda görünür hale gelm şt r. Sab t duvarlar d j tal
duvarlara dönüşerek, duvar yazıcısının anlatmak sted ğ n gen ş k tlelere dolayısıyla ulus
ötes b r boyuta taşımaktadır. Üreten tüket c model yle d j tal duvar yazıcıları, b r yandan
sosyal medyayı beslerken b r yandan da sosyal medyadan beslend ler.
Yen medya, kend k tle let ş m araçları olan sosyal ağları oluşturmuştur. Yen
medyanın hayatımıza g rmes yle, yukarıda tanımına yer ver len geleneksel medyadak
“eş t bekç s ” kavramı değ ş me uğramıştır. Yen medyanın k tle let ş m araçlarında
paylaşım yapan herkes, kend “eş k bekç s ” konumuna gelm şt r. Sosyal medya
kullanıcıları hang konunun ne kadar gündemde kalacağını kend ler bel rleyeb lmekted r.
Sosyal medya, kullanıcılarının oluşturduğu çer kler paylaşma mkânı sunan aynı
zamanda d ğer kullanıcılarla etk leş m yaratan (Sayımer, 2008, s. 123) yen medya
s stem d r. Sosyal ağlar se sosyal medya çer kler n n paylaşıldığı web s teler d r.
Facebook ve Tw tter yaygın olarak b l nen sosyal ağlardır.
Facebook, 4 Şubat 2004 tar h nde Mark Zuckerberg tarafından kurulmuştur.
Kend s de Harvard Ün vers tes nde öğrenc olan Zuckerberg, Facebook’u Harvard
Ün vers tes öğrenc ler ç n kurulmuştur. Sonrak evlerde, c var okulları ve Amer ka’dak
bütün okullar s steme dah l ed lm şt r. Facebook, 2005 yılında çok hızlı büyüyerek
gel ş m sağlamıştır (Taydaş, 2018, s. 150-151). 2021 yılının dördüncü çeyreğ nde 2,91
m lyar kullanıcı bulunan Facebook bugün dünya üzer nde en çok terc h ed len çevr m ç
sosyal ağdır. Ocak 2022 t bar yle, Türk ye Facebook’u terc h eden ülkeler arasında 14.
sırada yer almaktadır ayrıca Türk ye’dek akt f kullanıcı sayısı 34,4 m lyon k ş olarak
kayıtlara geçm şt r (www.stat sta.com, 2022).
Facebook’un lk yıllarında görüşler n paylaşıldığı alanın adı duvardır. İnsanlar artık
düşünceler n sanal duvarlara yazmaya başlamıştır. Facebook’ta herhang kullanıcının,
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başka b r kullanıcının duvarına gel ş güzel yazı yazab lmes veya herhang b r görüntüyü
başka b r n n duvarında paylaşab lmes kullanıcıların en çok ş kâyet ett kler konuların
başında yer alıyordu.
Tw tter, 2006 yılında on dört arkadaşın çabası ve Jack Dorsey’ n öncülüğünde
kurulmuştur (Taydaş, 2018, s. 152). Tw tter, 140 karakterl k sınırlamasıyla, b reyler n
duygu ve düşünceler n paylaşab ld kler sosyal ağdır. Ocak 2022 t bar yle Türk ye 16,1
m lyon

akt f

kullanıcısıyla

dünya

sıralamasında

7.

sırada

yer

almaktadır

(www.stat sta.com, 2022).
Tw tter’ın d ğer b r öneml özell ğ

se tak pleşmen n zorunlu olmamasıdır.

Sanatçılardan s yasetç lere, sporculardan gazetec lere, doktordan avukatlara kadar
alanında b rçok ünlü s m Tw tter’ı terc h etmekted r. İnsanlar, Tw tter’ın bu özell ğ
sayes nde alanında uzman ve ünlü k ş lerle

let ş m kurarak etk leş m hal nde

olab lmekted r.
Duygunun paylaşımından z yade düşüncen n aktarımını Tw tter devralmıştır.
K tleler örgütlenmeler n artık sosyal ağlarla sağlamaktadır. Duvarlarda gördüğümüz
s yas ve toplumsal çer kl mesajlar, Hashtag’ler kullanılarak Tw tter Trend Top c
l stes nde yan sanal duvarlarda karşımıza çıkmaktadır. Daha fazla k ş lere ulaşmak ç n
kullanılan Hashtag’ler, bölge ve dünya Tw tter Trend Top c l stes n bel rlemekted r.
Duvar yazıları, Instagram da “keşfet”, Whatsapp’ta se “durum”, olarak d j tal dünyada
karşımıza çıkmaktadır.
B reyler, sosyal medya kullanımıyla görünür olma ve var olma çabasına
g rm şlerd r. Duvar yazılarıyla, graﬁt lerle ve sosyal ağlarla bende buradayım mesajı
vererek görünür olmaya çalışan b reyler aynı zamanda gündem bel rlemede de etk n hale
gelm şlerd r. Sosyal ağlar, ulaşımı daha kolay b r platform olarak hayatımıza g rm şt r.
Sosyal ağlarda, duvar yazılarıyla çok sık karşılaşıyoruz ve aslında bu yazılara maruz
kalıyoruz.
Sosyal medyada yazının dışında çok fazla görsel ve kısa v deolar da yer almaktadır.
Bu durum d kkat m z n dağılmasına neden olmakta ve kısa b r süre çer s nde
hafızamızdan s l neb lmekted r. Duvar yazıcısı, gerçek duvarlarda duygusunu daha kolay
aktarab l rken, sosyal medyanın sanal duvarlarında bu duygunun aktarımı o kadar yoğun
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olamamaktadır. Sosyal medyada b rçok şeye maruz kaldığımız ç n çer kler sıradan b r
hal alarak, h ss yattan z yade sadece paylaşıp geçt ğ m z b r platform olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Duvar yazıları, sosyal medya paylaşımlarına dönüşürken aynı düşünce ve
duygularla dönüşemed . Öyle k sokaklarda var olan duvar yazılarının görseller , sosyal
medyada paylaşılarak büyük

lg

görmekted r. Telev zyonun radyoyu,

nternet

gazeteler n n gazeteler b t remed ğ bu dönemde sanal duvar yazıları da taş duvar
yazılarını b t remeyecekt r.

SONUÇ
İnsanlık var olduğu sürece, duygu ve düşünceler n

aktarma

steğ

hç

b tmeyecekt r. Tar h önces nde toplulukların bas t b r let ş m tekn ğ kullandıkları
b l nmekted r. Mağara res mler kaya yüzey , tabletler ya da tasarlanan b r yapının
duvarlarına ç z lm şt r. Yazı oluşturulduğu andan t baren ﬁz ksel b r etk ye maruz
kalmadığı sürece varlığını koruyab lmekted r.
Duvar yazıları kısa ve özdür. Yazıcısı az sözle çok şey söylemek zorundadır. Duvar
yazıcısı, yazısını k m zaman gülümseten k m zaman düşündüren sözlerle d le get r r.
Okurun kültürel b r k m yazıyı anlamlandırmasında etk l d r.
Teknoloj de yaşanan gel şmeler sayes nde nternet hayatımızın ayrılmaz b r parçası
olmaktadır. İnternetle b rl kte “yen medya” hayatımıza g rm şt r. Web 1.0 dönem yle
“Sosyal Medya” ter m de artık kullanılmaya başlanmıştır. Yen medya, kend k tle
let ş m araçları olan sosyal ağları oluşturmuştur.
Duvar yazıları, sosyal ağlar yayınlaşınca d j tal ortamlara geç ş yapmaktadır. Sab t
duvarlar d j tal duvarlara dönüşerek, duvar yazıcısının anlatmak sted ğ n uluslararası b r
boyuta taşımaktadır. Bugün hemen herkes derd n , sev nc n , ﬁkr n veya fade etmek
sted ğ duygularını, k tlelere ulaştırmak ç n sanal duvarlara yazmaya başlamıştır. Sosyal
medya kullanıcıları hang

konunun ne kadar gündemde kalacağını kend ler

bel rleyeb lmekted r.
Geçm şte duvar yazıcısı duygusunu daha kolay aktarab l rken, sosyal medyada bu
duygunun aktarımı o kadar yoğun olmamaktadır. Duvar yazıları, sosyal medya
paylaşımlarına dönüşürken aynı duygu ve düşüncelerle dönüşememekted r. Duvar yazısı,
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okuyucusunu günlerce hatta yaşamı boyunca etk s altında bırakab l rken, sanal duvar
yazısı sıradan b r hal alıyor ve burada h ss yattansa sadece paylaşıp geçt ğ m z b r
platform olarak karşımıza çıkmaktadır.
Sosyal ağlar, aşağı sonsuz kaydırma mantığı le çalışmaktadır. Tek parmakla
yapılan bu harekette met nler veya medya çer kler hızlıca görüntüleneb lmekted r. Bu
özell k v deo çer kler nde otomat k oynatma olarak karşımıza çıkmaktadır. B r sosyal
medya kullanıcısını karşısından gözlemled ğ m zde, kullanıcının maruz kaldığı çer klere
gösterd ğ tepk ler, gözlemc y hayretler çer s nde bırakab l r. Sosyal medya kullanıcısı
yapmış olduğu kaydırma hareket yle, b rkaç san ye çer s nde farklı duygu yoğunluğu
yaşamaktadır. Bu duygu yoğunluğu bazen kahkaha bazen de boğaz düğümlenmes g b
b rb r ne zıt k farklı kutup olarak ortaya çıkmaktadır.
İnsanlık, tar h boyunca duvarları ve duvar yazılarını kend s n fade edeb lmek ç n
b r araç olarak kullanmıştır. Ç v , fırça ve kalemle başlayan duygunun aktarımı, sprey
boyayla devam etm şt r. Duygu ve düşüncey aktarma araçları, sosyal ağlar yaygınlaşınca
yer n klavyelere ve b r sonrak aşama olan dokunmat k ekranlara bırakmıştır.
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EXTENDED ABSTRACT
From anc ent t mes to the present, human ty has somet mes put ts way of l fe and
feel ngs nto p ctures and somet mes n wr t ng. Pa nt ng, wh ch s an ntegral part of art,
reﬂects the var ous character st cs, cultures, trad t ons, and l festyles of soc et es to the
present day. Human be ngs have needed many methods, such as p ctures and s gns, to
convey messages to each other and to other soc et es for thousands of years. The wall
surfaces on wh ch the p ctures were drawn were somet mes caves, the rock surface, tablets
or the walls of a des gned bu ld ng, wh ch were the ﬁrst dwell ngs of human be ngs. The
ﬁrst wr t ng was wr tten on clay tablets by the Sumer ans around 3500 BC. Wr t ng s a
commun cat on sk ll that s transferred from person to person, passed from generat on to
generat on, from culture to culture.
Graﬀ t , wh ch s also cons dered as contemporary proverbs, has been the way of
express on of the streets s nce the 1970s. Graﬃt usually cons sts of short texts. The
graﬃt wr ter commun cates both w th h mself and w th the people through h s wr t ngs.
Graﬃt has a funct onal aspect. The graﬃt s a reﬂect on of the person's react on to some
events and s tuat ons he encounters n da ly l fe. The author s struggl ng to be v s ble, I
am here, that s, to ex st. Graﬃt s a form of wr t ng on the wall s. Graﬃt s a comb nat on
of texts, ﬁgures, and draw ngs that are drawn, scr bbled, or spray-pa nted often on
surfaces n publ c spaces. Today, when Graﬃt s ment oned, more art st c p ctures and
l terary texts come to m nd. The wr t ngs dug w th a sharp object on the seats n
transportat on veh cles, school desks or benches n parks, p ctures drawn w th spray pa nt
on the walls n the publ c space, and even Emoj s and Caps used n d g tal env ronments
are w th n the scope of Graﬃt .
W th the development of commun cat on tools, many models have been developed
that exam ne the eﬀects of med a on soc et es. At the beg nn ng of these models s the
"Agenda Sett ng" theory. Accord ng to th s theory, wh le the subjects wanted by the
med a w ll determ ne the agenda of the med a consumers and keep them busy, the ssues
that the med a h des or do not want w ll not be on the agenda of the med a consumers.
Accord ng to the Agenda Sett ng theory, the top cs d scussed and spoken by the publ c
are determ ned by the nformat on g ven by the med a. Accord ng to th s theory, the med a
tells people wh ch subjects they are nterested n and wh ch subjects they are not. The
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agenda sett ng process has three components. These are the agenda of the mass med a,
the agenda of the people and the agenda of pol t cs.
New

commun cat on

technolog es

are

systems

that

prov de

two-way

commun cat on between dev ces w th one and zero data. Thanks to the developments n
technology and forc ng the human m nd, the nternet has become an nseparable part of
our l ves. W th the nternet, "new med a", wh ch s cons dered a new type of med a, has
entered our l ves. The use of the term soc al med a goes back as far as the Internet's
ntroduct on to the Web 1.0 era.
Ind v duals nteract w th people n d ﬀerent parts of the world through soc al
networks us ng the nternet nfrastructure. When soc al networks became w despread,
graﬃt made the trans t on to d g tal med a. Usual walls have transformed nto d g tal
walls and carr ed what the wall pr nter wanted to convey to a transnat onal d mens on.
D g tal wall pr nters are fed by soc al med a and keep feed ng t as well. Ind v duals who
try to be v s ble w th soc al med a have also become act ve n sett ng the agenda.
Today, many people use soc al med a to convey the r problems, joys, sorrows,
deas, feel ngs, and everyth ng they want to express to the soc ety. Wh le graﬃt turns
nto posts on soc al med a, they cannot transform thoughts and feel ngs n the same way.
The transformat on of commun cat on from cave walls to v rtual walls s the research
subject of th s study.
People cont nue to set the agenda of other nd v duals on cave walls n anc ent t mes
and on v rtual walls today. Its theoret cal bas s has been establ shed w th n the framework
of the Agenda Sett ng approach, assum ng that t s eﬀect ve n determ n ng what, how
and how much people th nk through chang ng commun cat on methods. Th s study was
l m ted to the transformat on process of graﬃt by us ng the qual tat ve research method.
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POTEMKİN ZIRHLISI (1925) FİLMİNDEKİ DUYGULANIMSAL
PROPAGANDA İMGELERİNİ PEIRCE SEMİYOTİĞİYLE
İZLEMEK
Ahmet Fat h Yılmaz*

Özet
S nema, sanat ve eğlence boyutuyla b rl kte propaganda aracı olarak da kullanılmaktadır.
F lmler, propaganda çereb ld ğ g b bel rl b r pol t ka da çer r. Bu çalışmanın amacı, Sergey
E senste n’ın Potemk n Zırhlısı ﬁlm nde yer alan duygulanımsal propaganda mgeler n , Charles
Sanders Pe rce’ün sem yot ğ eksen nde göstergeb l msel anal ze tab tutmaktır. G lles Deleuze’e
göre Pe rce, mgeler n s stemat k tasn ﬁnde en ler g tm ş ﬁlozoftur. Pe rce, göstergey tems l
eden, nesne ve yorumlayan arasındak b r l şk olarak tanımlar. Deleuze se göstergen n, b r
mge t p n tems l eden özel b r mge olduğunu fade etmekted r. Deleuze’ün önerd ğ mgeler ve
göstergeler sınıﬂandırmasında Pe rce’ün kavramları kullanılmakla b rl kte, S nema 1 ve S nema
2 k taplarının göstergeb l msel çerçeves Pe rce’den z yade Bergsoncudur. Deleuze, h çb r ﬁlm n
tek b r mge türüne bağlı kalmayacağını bel rt r. Ona göre temelde üç hareket - mge türü vardır:
Algılanım- mge, eylem- mge ve duygulanım- mge. F lmler, bu üç tür mge le düzenlen r. Bu
mgelere bağlı göstergeler, “kompoz syon göstergeler ” ve “genet k göstergel er” olmak üzere k
ana başlık altında sıralanab lmekted r. Duygulanım- mge’n n kompoz syon göstergeler “hat
konu” (n tel k) ve “özell k konu” (güç) ken, genet k göstergeler “n tel-gösterge” (qual s gn ya
da pot s gn), “süreks zl k” ve “anlamsızlık” (espace quelconque-her hang mekân) şekl nded r.
Çalışmada “duygulanımsal propaganda mgeler ” olarak fade ed len mge türü, E senste n
tarafından devr m b l nc n yerleşt rmek ç n propaganda amaçlı kullanılan duygulanımmgelerd r. Deleuze’e göre “plan, hareket- mge’d r”. Duygulanım- mge yakın plandır, yakın plan se yüzdür. Yüzün yakın planı yoktur, yüz kend l ğ nden yakın plandır. Yüz, sadece nsan
yüzü değ l, farklı b r nesnen n “yüzü” de olab lmekted r. Çalışma kapsamında, Potemk n Zırhlısı
ﬁlm ndek duygulanım- mgeler ve bunlara bağlı göstergeler arası l şk ler araştırılmaktadır.

Anahtar Kel meler: S nema, Propaganda, İmge, Potemk n, Pe rce, Deleuze
*
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WATCHING THE IMAGES OF AFFECTIVE PROPAGANDA IN
THE MOVIE OF THE BATTLESHIP POTEMKIN (1925) WITH
PEIRCE SEMIOTICS
Ahmet Fat h Yılmaz*

Abstract
C nema s also used as a propaganda tool along w th ts art and enterta nment d mens on. F lms
can conta n propaganda as well as a spec ﬁc pol cy. The a m of th s study s to subject the aﬀect ve
propaganda mages n Sergey E senste n's Battlesh p Potemk n mov e to sem ot c analys s.
Accord ng to G lles Deleuze, C.S. Pe rce s the most advanced ph losopher n the systemat c
class ﬁcat on of mages. Pe rce deﬁnes the s gn as a relat on between the object and the
nterpreter. Deleuze states that the s gn s a spec al mage that represents an mage type. Although
Pe rce's concepts are used n Deleuze's proposed class ﬁcat on of mages and s gns, the sem ot c
framework of C nema 1 and C nema 2 books s Bergson an rather than Pe rce an. Deleuze states
that no ﬁlm w ll st ck to one type of mage. Accord ng to h m, there are bas cally three types of
movement- mage: percept on- mage, act on- mage and aﬀect- mage. Mov es are organ zed w th
these three types of mages. Ind cators related to these mages can be l sted under two ma n
head ngs as "compos t on nd cators" and "genet c nd cators". The compos t onal nd cators of
the aﬀect- mage are “l ne con” (qual ﬁcat on) and “feature con” (power), wh le ts genet c
nd cators are “qual ty-s gn” (qual s gn or pot s gn), “d scont nu ty” and “mean nglessness”
(espace quelconque). The type of mage expressed as "aﬀect ve propaganda mages" n the study
are aﬀect- mages used by E senste n for propaganda purposes to place the consc ousness of the
revolut on. Accord ng to Deleuze, “the plan s the movement- mage”. The aﬀect- mage s the
close-up, the close-up s the face. There s no close-up of the face, the face tself s a close-up. The
face can be not only the human face, but also the "face" of a d ﬀerent object. W th n the scope of
the study, the aﬀect- mages n the mov e Battlesh p Potemk n and the relat ons between the s gns
related to them are nvest gated.

Keywords: C nema, Propaganda, Image, Potemk n, Pe rce, Deleuze.
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GİRİŞ
Günümüzde s nema hem b r sanat hem de b r eğlence ve propaganda aracı olarak
görülmekted r. Ancak cat ed ld ğ yıllarda s nema, gel p geç c b r eğlence aracı ve b r
oyuncak olarak değerlend r lm ş, savaş yıllarında se s nemadan propaganda amacıyla da
faydalanılab leceğ fark ed lm şt r.
Bu çalışmanın amacı, Sergey E senste n’ın Potemk n Zırhlısı ﬁlm nde yer alan
duygulanımsal propaganda

mgeler n

göstergeb l msel anal ze tab

tutmaktır.

Göstergeb l m n kurucusu Charles Sanders Pe rce, G lles Deleuze’e göre, “ mgeler n
s stemat k tasn ﬁnde en ler g tm ş ﬁlozof”tur. Pe rce, bu tasn ﬁ yaparken göstergeler
sınıﬂandırmasına da g tm şt r. İmgeler n göstergeler n doğuşuna, oluşumuna ve hatta yok
oluşuna olanak verd ğ ne, şüpheye yer bırakmayacak şek lde nanan Deleuze, Pe rce’ün
mge ve gösterge sınıﬂandırmasının, bugüne kadar yapılanların en zeng n olduğunu
savunur. Deleuze’e göre gösterge, b r mge t p n tems l eden özel b r mged r (Deleuze,
2021, s. 96-97). İmge “görünen”d r. İmgeler evrende var olurken, göstergeler z h nde var
olur. Düşünce ve mge arasında meydana gelen bağıntının sonucunda z h nsel göstergeler
bel rmekted r. Dolayısıyla gösterge, mgen n z h nsel b r b ç m olarak görüleb l r (Sütcü,
2005, s. 106). Pe rce se göstergey , tems l eden, nesne ve yorumlayan arasındak “ l şk ”
olarak tanımlamaktadır. İnsan z hn bağlamında göstergeler, tüm düşünce ve alışkanlık
formasyonunun temel d r. Göstergeler, nesne

le yorumlayan arasında dolayım

kurmaktadır. Her yorumlayıcı, başka b r göstergeye şaret eden b r göstergeye
dönüşmekted r. Göstergeler n oluşum sürec açık ve sürekl gel şen b r yorumlama
sürec d r. Her b r göstergen n bel rl şlevler olmakla b rl kte asıl şlev, ver ms z l şk ler
ver ml kılmak ve bunları eyleme geç rmekten z yade bu l şk ler n zaman zaman eylemde
bulunab lecekler b r alışkanlık ya da kural oluşturmaktır. Pe rce’e göre evrendek her şey
alışkanlık oluşturma eğ l m nded r (Bogue, 2021, s. 109-110). Göstergeler n oluştuğu
zem n n kayganlığı, sürekl devam edegelen bu değ şkenl k, çalışmanın hedeﬁne
ulaşmasını güçleşt rse de Potemk n Zırhlısı ﬁlm nde E senste n’ın meydana get rd ğ
göstergeler üzer nden yapılacak yorumlamalara da b r o kadar güç katmaktadır. Çalışma
kapsamında, Potemk n Zırhlısı ﬁlm ndek

duygulanım- mgeler ve bunlara bağlı

göstergeler arası l şk ler araştırılmaktadır. Bu bağlamda mge ve göstergen n ne
olduğunun anlaşılması önem taşımaktadır.
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Görmen n düşünmeye zem n hazırladığı, görmen n en öneml üret m n n se mge
olduğu b l nen b r gerçekt r. İmge hem felsefen n hem de sanatın temel kavramlarından
b r d r. Sanat, “ mgelerle düşünmek”t r. Sanat, mgesel yaratımın temel n oluşturur.
B lme etk nl ğ , hem kavramlarla hem de mgelerle gerçekleşt r lmekted r (Sütcü, 2021,
s. 117-118). John Berger, tüm mgeler n nsan yapısı olduğunu yazar: B r mge, yen den
yaratılmış ya da yen den üret lm ş görünümdür. Her mgede b r ‘görme b ç m ’ yatar
(Berger, 2019, s. 10). Görsel mgeler n duygulanımlarımızı uyarma gücü ant k çağdan bu
yana gözlemlenm şt r. Horat us, kulağın göze göre z hn daha yavaş uyardığını fade eder.
E. H. Gombr ch, “İmge ve Göz” adlı k tabında, Pompe ’dek b r ev n g r ş nde bulunan
“Cave Canem” (D kkat Köpek Var!) yazısı ve z nc rl

köpek moza ğ nden

bahsetmekted r. İnsanların, böyle b r resme, gerçek b r köpeğe gösterecekler tepk y
gösterme eğ l m nde olduğunu bel rten Gombr ch, yazı- mge olmasaydı da tek başına
görsel- mgen n aynı şlev y ne göreceğ n fade etmekted r (Gombr ch, 2015, s. 139140). MÖ. 4.yüzyılda yaşayan Ar stoteles, “Poet ka” k tabında takl t etmen n nsana
neden haz verd ğ n açıklarken, nsanın doğuştan gelen öğrenme sevg s yle bu hazza
ulaştığını kaydeder. Ancak Ar sto ve çağdaşlarının aks ne, günümüz nsanı bu deney me
artık heyecan duymayacak kadar alışmış durumdadır (Gombr ch, 2015, s. 12). Y ne de
görme teknoloj s nde yaşanan büyük değ ş mler, nsan algısını öneml oranda etk lemeye
devam etmekted r. Çok sayıda kuramcı ve s nemacının daha 1920’lerde söyled ğ g b ,
mekan k gözüyle s nema, modern ten n algıyı dönüştürme yollarını somut hale get rm şt r
(Mulvey, 2012, s. 37). S nema yoluyla üret len dolaylı ya da dolaysız mgeler de, d ğer
sanat dallarında olduğu g b merkez konumdadır. İmge ve gösterge üret m le bunların
alımlanması, okunması, yorumlanması, zley c üzer ndek etk ler , s nemanın başlangıç
yıllarından

t baren tartışılagelm şt r. Konuyla

lg l

günümüzde baskın olan

yaklaşımlardan b r de Deleuze’ün S nema 1 ve S nema 2 k taplarında ortaya koyduğu
yaklaşımdır. Deleuze,

mge ve göstergeler n nasıl “okunması” gerekt ğ ne da r

yaklaşımında Pe rce’ün gösterge taksonom s nden faydalanmaktadır.
Çalışma kapsamında, duygulanımsal propaganda mgeler n n yoğun şek lde
kullanıldığı Potemk n Zırhlısı ﬁlm nde yer alan bu göstergelere da r parmak zler
aranmaktadır. İmgeler ve göstergeler arasındak l şk E senste n’ın bu ﬁlm nde nasıl
kurulmuştur? İnsan yüzler n mleyen hang duygulanım- mge hang göstergeye şaret
etmekted r?
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Her mge t p ç n, en az k tane olmak üzere, b rden çok gösterge bulunmaktadır.
Deleuze’ün önerd ğ

mgeler ve göstergeler sınıﬂandırmasında Pe rce’ün kavramları

kullanılmakla b rl kte, S nema 1 ve S nema 2 k taplarının göstergeb l msel çerçeves
Pe rce’den z yade Bergsoncudur. Deleuze, Pe rce’ün sem yot ğ nde d lb l msel olmayan
b r gösterge kuramına bağlılığı takd r etmekted r. Saussure gösterenle göster len n
d lb l msel karşıtlığına dayanırken, Pe rce d lb l msel olmayan b r “tems l-nesneyorumlayan” üçlüsüne dayanmaktadır. B rçok s nema teor syen göstergeye l şk n
Saussure’cü yaklaşımı ben mserken Deleuze, görsel göstergen n d lb l msel göstergeden
özerkl ğ n öne çıkaran b r kaçış güzergâhı bel rlemekted r. Deleuze’ün temel tezler nden
b r , İtalyan Yen Gerçekç l ğ le b rl kte ortaya çıkan modern s nemanın duyu-motor
şemasını terk ederek klas k s nemadan farklılaşmasıdır. İnsanın sağduyu dünyasını
şek llend ren duyu-motor şema, alışılagelm ş anlatı yapılarının türed ğ

şeyd r.

Dolayısıyla s nemat k gösterge, anlatısal ve d lb l msel olmamalıdır (Bogue, 2021, s. 7374). Bununla b rl kte Deleuze’ün mgeler ve göstergeler tasn ﬁ, hareket- mge ve zamanmge dönemler ne göre şek llenmekted r. Zamanın harekete bağımlı olduğu, İtalyan Yen
Gerçekç l ğ önces ndek dönem kapsayan hareket- mge dönem nde farklı, İtalyan Yen
Gerçekç l ğ ’yle başlayan zaman- mge dönem nde farklı mgeler ve göstergeler ortaya
çıkmaktadır. Hareket- mge dönem nde yer alan Potemk n Zırhlısı ﬁlm nde hareketmgen n ve dolayısıyla bu mgelere bağlı göstergeler n farklı türler kullanılmıştır.

1. DELEUZE’ÜN İMGE TAKSONOMİSİ
Deleuze, h çb r ﬁlm n tek b r mge türüne bağlı kalmayacağını bel rt r. Ona göre
temelde üç hareket- mge türü vardır: Algılanım- mge, eylem- mge ve duygulanım- mge.
F lmler, bu üç tür mge le düzenlen r. Montaj, mge türler n b rleşt ren b r hareket - mge
düzeneğ d r. Ancak, ﬁlmlerde bel rl b r mge türü, her zaman ç n baskındır. Uzak planlar
algılanım- mge, orta plan eylem- mge, yakın plan duygulanım- mge olacaktır (Deleuze,
2021, s. 98). Deleuze, şaret ett ğ bu mge türler yle l şk l gösterge tasn ﬁn Pe rce’den
almıştır. Pe rce, b r nc l k, k nc l k ve üçüncülük kategor ler bel rlemekle b rl kte
Deleuze, bu kategor lere “sıfırlık” kategor s n eklemekted r. B r nc l k, kend nden başka
h çb r şeye gönderme yapmayan (sadece kend ler ne gönderen) b r şey, n tel k ve
potans yel, saf olanaklılıktır (Aktaran Bogue, 2021, s. 76). Pe rce’e göre b r nc l k
“kırmızı g b b r renk”, “parıltı g b b r değer”, “kesk nl k g b b r güç”, “sertl k ya da
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yumuşaklık g b b r n tel k” olab l r (Aktaran Deleuze, 2021, s. 140). İk nc l k, varlık,
etk -tepk , çaba-d ren ş g b sadece başka b r şeyle kend ne gönderme yapandır.
Üçüncülük se l şk , yasa, zorunluluk g b , sadece b r şey başka b r şeyle l şk lend r rken
kend ne gönderme yapandır. Deleuze’ün sıfırlık kategor s

se algılanım- mge le

l şk lend r lmekted r. B r nc l k, k nc l k ve üçüncülük kategor ler mgelerden baret
olmayıp evrendek fenomenler n serg led ğ var olma tarzlarıdır. Atomdan nsana,
nsandan ﬁk rlere kadar her şey aynı anda b r nc l k, k nc l k ve üçüncülük serg leyeb l r.
Bu bakımdan Deleuze’ün Pe rce’den aldığı lham, Bergson’un üç tür hareket- mges n
gel şt rme ve gen şletme mkânı tanımaktadır. Deleuze, algılanım- mge, eylem- mge ve
duygulanım- mge üçlüsüyle başlayarak duygulanım- mgey b r nc l k, eylem- mgey
k nc l k, l şk - mgey üçüncülük kategor s ne bağlar. İl şk - mge Deleuze’ün türett ğ
dördüncü hareket- mged r. Ona göre, temel üç mgeden b r olan algılanım- mge sıfırlık
kategor s ne bağlıdır. Daha sonra duygulanım- mge le eylem- mgen n ortasında yer alan
dürtü- mge, eylem- mge le l şk - mge arasında bulunan yansıma- mge türler n ortaya
atar. Böylece hareket- mge türler n n toplamı 6’ya ulaşır. Algılanım- mge, köken ,
kompoz syonu ve şlev bakımından d ğer hareket- mge türler ne de uzandığından onların
üzer nde konumlandırılmaktadır. Duygular, eylemler ve l şk ler ortaya çıktığında da ma
bunlara eşl k eden duygulanım, etk ve l şk algısı söz konusudur (Bogue, 2021, s. 7677). Deleuze, algılanım- mgen n yazgısının, sey rc y b r kutuptan d ğer ne geç rmek
olduğunu fade eder. Bu mge türü, nesnel b r algılanımdan öznel b r algılanıma, öznel
b r algılanımdan nesnel b r algılanıma geçer. Dolayısıyla algılanım- mge nesnel veya
öznel olab lmekted r. Bu mge kategor s n n s nemada nasıl ver ld ğ önem taşımaktadır.
Gözler yaralı olan b r n n p posunu ﬂu görmes , bu öznel duyumsal etken n b r örneğ n
vermekted r (Deleuze, 2021, s. 99-100). Bu türden b r sahnede sey rc önce bakan bakan
b r n , daha sonra onun baktığı şey görür. Bakanın gözünden değ l de “kameranın
gözü”nden1 görünen p po se nesnel algılanım olmaktadır. Nesnel bakış açısı “k ş l ks z”
ya da “sey rc n n bakış açısı” olarak değerlend r l r.
Nesnel ya da öznel olmaya eğ l ml mgeler s nemada sık karşılaşılan b r şeyd r
ancak bunları ayırt etmek her zaman kolay olmayab l r. Çünkü Deleuze’e göre kamera

1

John Dos Passos’un, “Manha an Transfer” adlı romanında geliş rdiği teknik. Passos, bu teknikle şehir haya nı kuşbakışı olarak
be mlemektedir (h ps://tr.wikipedia.org/wiki/John_Dos_Passos Erişim Tarihi: 22.02.2022)

111

TÜRKİYE
MEDYA AKADEMİSİ

JOURNAL OF

DERGİSİ

TÜRKİYE MEDIA ACADEMY

C lt / Sayı: 2 / 3 - Yıl: 2022 106-130

bas t b r şek lde b r karakter n ve onun dünyasının görüşünü vermez. Bu, lk görüşün
dönüşerek yansıdığı başka b r görüştür artık (Deleuze, 2021, s. 102).
Deleuze’ün algılanım- mge’yle b rl kte bel rled ğ bu 6 mgeye bağlı göstergeler,
“kompoz syon göstergeler ” ve “genet k göstergeler” olmak üzere k ana başlık altında
sıralanab lmekted r. Algılanım- mge’n n kompoz syon göstergeler “önerme” (d c sgn)
ve “reume” ken, genet k göstergeler “eengramme” ve “photogramme”dır. Duygulanımmge’n n kompoz syon göstergeler “hat konu” (n tel k) ve “özell k konu” (güç) ken,
genet k göstergeler “n tel k-gösterge” (güç-gösterge), “süreks zl k” ve “anlamsızlık”
(espace quelconque-herhang

mekân) şekl nded r. Dürtü- mge’n n kompoz syon

göstergeler “ y fet ş” (kalıntı), “kötü fet ş”, genet k gösterges “semptom” (doğal
dünya)’dur. (Büyük form) eylem- mge’n n kompoz syon göstergeler “eşgösterge”
(küreleşme), genet k gösterges “ z” (solunum-mekan)’dır. (Küçük form) eylem- mge’n n
kompoz syon göstergeler “eks kl k bel rt s ” ve “muğlaklık bel rt s ” ken, genet k
gösterges

“vektör” (evren ç zg s

ya da

skelet mekân)’dür. Yansıma- mge’n n

kompoz syon göstergeler “caz be ﬁgürü” (teatral/skenograﬁk ﬁgür – heykels /plast k
ﬁgür) ve “ev rme ﬁgürü” ken, genet k gösterges “söylem ﬁgürü” (d skurs f ﬁgür)’dür.
İl şk - mge’n n kompoz syon göstergeler “ şaret” ve “sınır” ken, genet k gösterges
“sembol”dür (Bogue, 2021, s. 78).
Çalışmada “duygulanımsal propaganda mgeler ” olarak fade ed len mge türü,
E senste n tarafından devr m b l nc n yerleşt rmek ç n propaganda amaçlı kullanılan
duygulanım- mgelerd r.
Deleuze S nema 1’de, Potemk n Zırhlısı ﬁlm nde duygulanım- mge ve ona bağlı
göstergeler tesp t etmekted r. Deleuze’e göre “plan, hareket- mge’d r” (Deleuze, 2021,
s. 36). Duygulanım- mge yakın plandır, yakın-plan se yüzdür. Yüzün yakın planı yoktur,
yüz kend l ğ nden yakın plandır. Yüz, sadece nsan yüzü değ l, farklı b r nesnen n “yüzü”
de olab lmekted r. B r saat, b r bıçak, maden para ya da yakın planda görülen herhang
başka b r nesnen n de “yüzü”ne bakılab l r, o da “yüz”leşt r leb l r. O nesne de b ze
gözünü d k p bakab l r (Deleuze, 2021, s. 118). Yakın plan çek mler, yüzler duygunun
saf maddes ya da b r “hyle”s hal ne get r r. Yakın planın duygulanımsal b r kadrajı,
dekupajı ve montajı vardır. Sadece tek b r yakın planla b rden fazla yüz parçası b r araya
get r leb l r (Deleuze, 2021, s. 138).
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2. PROPAGANDA VE SOVYET DEVRİMİ
F lmler, propaganda çereb ld ğ g b bel rl b r pol t ka da çer r. Neredeyse her ﬁlm
pol t kt r fakat her ﬁlm aynı şek lde pol t k olmayab l r. Kavram olarak propaganda,
propagare kökünden gelmekle b rl kte d k lecek ﬁdan anlamında da kullanılab lmekted r.
Yayma, dağıtma, çoğaltma anlamlarını taşıyan ter m se propagat on’dur. Propaganda,
toplumu etk lemek, nsanların duygu, düşünce, davranış ve hareketler n kontrol altında
tutmak ç n her türlü let ş m olanaklarını kullanarak ve araçsallaştırarak beklenen sonuca
ulaşmaktır (Sarıtaş, 2018, s. 330). Pol t ka kel mes se pol s’ten gelmekted r. Pol s, şeh r
devlet demekt r. Esk Yunan toplumu, kend hükümet s stem ne sah p bağımsız şeh r
devletler nden oluşmuştur. Pol t ka, pol s’ n şler ne, pol s’le lg l olana atıﬂa türet lm ş
b r kel med r. Bu tanımın modern şekl , “devletle

lg l

olan”dır. Esk

Yunan

ﬁlozoﬂarından Ar stotales, Pol t ka adlı eser nde, nsanın doğası gereğ pol t k b r hayvan
olduğunu bel rtm şt r. Bu bakış açısından pol t ka, ad l b r toplum meydana get rmek ç n
yapılan et k b r faal yett r (Heywood, 2017, s. 26-28).
Pol t k ﬁlmler n tanımı se Sergey E senste n’ın Grev (1925) ﬁlm ne kadar uzanır
(Wayne, 2017, s. 11). Rusya’da devr m b l nc söylem yle ortaya çıkan yen s nema
anlayışı, E senste n, Vertov, Pudovk n g b yönetmenlerle yen b r eş ğe taşınmıştır. Bu
gel şmeler se 1917 yılında gerçekleşen olaylara dayanmaktadır. Rusya’da 1917’de
gerçekleşen k ayrı devr mle hem Çar monarş s ne son ver lm ş hem de Çar’ın yer n alan
burjuva hükümet yıkılmıştır. İlk defa, örgütlenm ş şç sınıfı, tar h sahnes n n merkez nde
yer almıştır. Sermayeye karşı emeğ n çıkarlarını tems l eden Bolşev kler kt dara
gelm şt r. Bu devr m aynı zamanda Avrupa’da b r devr mc mücadele dönem n n de
ﬁt l n ateşlem şt r (Wayne, 2017, s. 40). Bolşev k l derlerden Troçk , devr mle b rl kte
ortaya çıkan yen sanatın proleter kültüre uygun b r temelde olması gerekt ğ n vurgular.
Burjuva kültürünün klas k edeb yatını ben msemek ç n henüz yeterl boş zamana ve
eğ t me sah p olmayan k tlelere bunu lan etmek, o günün ht yaçları açısından faydasız
ve erkend r (Aktaran Wayne, 2017, s. 45). Marks ve Engels, Komün st Man festo’da,
burjuvaz ve proleterya arasındak büyük mücadeleye şaret ederek, “B r bütün olarak
toplum g derek daha fazla, b rb r ne düşman k büyük kampa, b rb r yle doğrudan karşı
karşıya gelen k büyük sınıfa bölünüyor: burjuva ve proleterya” demekted r (Wr ght,
2016, s. 87). 1917 devr mler n n ruhunu da bu b l nç şek llend rm şt r.
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Potemk n Zırhlısı ﬁlm , den zc ler n, zırhlının, halkın ve den z n organ k b rl ğ n n
coşkusal b r sunumuna ulaşmaktadır. Bu b rl kten se s nematograﬁk b r kavram olarak
“ syan” doğmaktadır (Sütcü, 2021, s. 247). Sovyet s neması, b rey’ n h kâyes n anlatan
t p k Hollywood s nemasında oldukça farklı şek lde k tlesel dev n me odaklanır.
Çalışmanın konusunu oluşturan Potemk n Zırhlısı ﬁlm n n asıl kahramanları, syancı erler
ve Odessa halkıdır. Vakul nçuk ya da Matuşenko g b karakterler, k ş sel h kâyeler yle
değ l, k tleye yaptıkları katkılarıyla ön planda olurlar. Onlar da k tlen n/toplumun b r
parçasıdır.

3. SOVYET DEVRİM/MONTAJ SİNEMASI’NIN DOĞUŞU
19. yüzyıl sonlarında, Fransa’da Lum ere Kardeşler, Amer ka’da Ed son,
Almanya’da Skladonowsky Kardeşler s nemanın lk ürünler n ortaya koymuştur.
Lum ere Kardeşler, dünyanın farklı ülkeler ne operatörler gönderm şler, bu arada Rusya
ç n de b r operatör görevlend rerek, Rus Çarı II. N kola’nın taç g yme törenler n n
görüntülenmes n sağlamışlardır. Ne var k törenlerde sey rc ler n bulunduğu tr bünler n
çökmes sonucu zd ham yaşanmış, yaralananlar ve ölenler olmuş, bu nedenle çek len
görüntülere de el konulmuştur. S nema tar h n n lk sansürü de böylel kle Rusya’da
yaşanmıştır (Teksoy, 2009, s. 32). Ancak 1917 Ek m Devr m ’yle Çarlık rej m yıkılmış;
Sovyet Rusya, Len n önderl ğ nde s nema tar h ne damga vuracak öneml s nemacıların
yet şmes ne öncülük eden b r ülke hal ne gelm şt r (Teksoy, 2009, s. 129). Sovyet Rusya,
başlangıçta s nema teknoloj s n n gel şt r lmes ne herhang b r katkı sağlamamış olsa da
s nemanın sanatsal, estet k, tekn k ve kuramsal boyutunda önde gelen ülkelerden b r
olmayı başarmıştır.
Len n, s nemanın önem n n farkında olan b r l derd r. Ona göre s nema, halkın
devr m b l nc yle eğ t lmes nde öneml b r araç görev üstleneb lecek kapas teye sah pt r.
S nema b r an önce gen ş halk k tleler yle buluşmalı, devr m n sah p olduğu d nam zm
ülken n dört b r yanında yankılanmalıdır. Len n bu amaçla b r Devlet S nema Okulu’nu
(Moskova S nema Enst tüsü) kurar. Bu okul aynı zamanda dünyanın lk büyük s nema
okulu olma özell ğ de taşımaktadır. Kuleshov, Vsevolod Pudovk n, Sergey E senste n,
Dz ga Vertov g b s mler bu okul çatısı altında öneml çalışmalara mza atmışlardır.
Len n, okulla b rl kte aj tasyon trenler ve gem ler n de faal yete geç rm şt r. Bu araçlar
hem Rusya’nın farklı bölgeler ne, daha önce çek lm ş olan devr m ﬁlmler n ulaştırmış
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hem de g d len bölgelerde yen ﬁlm çek mler ne mkân sağlamıştır (Teksoy, 2009, s. 130131).
Devr m sonrası Rusya’nın s nemaya bakışını propaganda şek llend rm şt r.
Aj tasyon kavramı sadece s nema trenler ne ad vermem ş aynı zamanda şems ye b r
kavram olarak ﬁlm yapımı konusunda temel bel rley c de olmuştur. Sovye t Rusya’da
propaganda ﬁlmler ne aj tasyondan mülhem, “ag tk ” ya da “ag tﬁlm” den lm şt r.
E senste n, Kuleshov ve d ğer büyük Sovyet yönetmenler, Devlet S nema Okulu’nda
ag tﬁlm olasılıkları üzer ne çalışmalar yapmışlardır. Sovyet yönetmenler, Ag tﬁlm ’ler n
yapımında “burjuva” (Deleuze, 2021, s. 50) olarak eleşt rd kler Amer kan s nemasının
lk büyük yönetmenler nden Dav d W. Gr ﬃth’ n ﬁlmler nde kullandığı montaj tekn ğ n
örnek almışlardır. Ancak aldıkları tek örnek Gr ﬃth’ n ﬁlmler değ ld r. Bunun har c nde
Rus avangart sanatı, t yatrosu ve edeb yatından da lham almışlardır (Taylor, 1991, s. 51).
Montaj, Deleuze’e göre hareket- mgeler n, zamanın dolaylı

mges n

meydana

get recekler şek lde düzenlenmes d r. Montaj, hareket- mgeler n b r kompoz syonudur.
Montajda dört büyük eğ l m göze çarpmaktadır. Bunlardan en öneml s yukarıda da
değ n ld ğ g b Gr ﬃth’ n eğ l m d r k ; Deleuze bunu, “Amer kan ekolünün organ k
eğ l m ” olarak farklı b r başlık altında ele almaktadır. D ğerler , “Sovyet ekolünün
d yalekt k eğ l m ”, “savaş önces Fransız ekolünün n cel ksel eğ l m ”, “Alman
dışavurumcu ekolünün yeğ nsel eğ l m ”d r (Deleuze, 2021, s. 47). D yalekt k eğ l m se
kend

ç nde temel olarak üçe ayrılmaktadır. E senste n, Pudovk n ve Dovjenko’nun

eğ l mler . Bunların arasında da en güçlüsü E senste n’ın eğ l m d r (Deleuze, 2021, s.
58). Vertov se d yalekt kte kompoz syondan kurtulmanın b r yolunu bulmuş olması
neden yle d ğerler nden farklıdır (Deleuze, 2021, 59). E senste n açısından Vertov’un
yaptıkları “b ç mc maskaralıklar”dan barett r. E senste n, yalnızca nsanın ve Doğa’nın
d yalekt ğ ne nanmaktadır. O, Doğadak

nsan ve nsandak Doğa’ya eğ lmekted r

(Deleuze, 2021, s. 114). E senste n’ın d yalekt k kompoz syonu, yalnızca organ k olanı
(doğma ve büyüme) değ l, aynı zamanda patet k olanı (gel şme) da çermekted r. Patet k,
mgen n çer ğ yle b rl kte b ç m ndek b r değ ş m de beraber nde get r r. E senste n’da
yakın planın araya g rmes “patet k” b r sıçrama yaratır. Bu yolla b l nc n gel ş m
hedeﬂenmekted r. İmge gel ş rken b l nç de gel ş r. Bu, E senste n söz konusu olduğunda
“devr mc

b l nç”t r. Deleuze, Potemk n Zırhlısı’nda karşılaşılan “kızıl bayrak”

mges yle, böyle b r patet k b l nç sıçramasının gerçekleşt ğ n savunur (Deleuze, 2021,
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s. 53-54). İzley c kızıl bayrağa bakarken, kızıl bayrak da zley c ye bakmaktadır. Kızıl
bayrak yüzdür, yüz yakın plandır, yakın plan duygulanım- mged r.

4. EISENSTEIN, ÇARPICI MONTAJ VE POTEMKİN ZIRHLISI
E senste n, Sovyet Devr m s nemasının en büyük yönetmenler nden b r d r. İlk
olarak 1920 yılında Moskova’dak Proletkult2 T yatrosu’nda set tasarımcısı olarak şe
g rm şt r. Kısa sürede yönetmenl k yapmaya başlamış, lk ﬁlm Grev’ 1924 yılında
çekm şt r. Kurgu kuramı üzer ne lk yazısını da y ne bu yıllarda yayınlamış, bu anlayış
doğrultusunda b rb r yle lg s olmayan k görüntünün artarda get r lerek, aralarında
ps koloj k bağ kurulması ve bu bağın duygusal b r tepk ye yol açmasını amaçlamıştır
(Küçükerdoğan&Yeng n, 2015, s. 108). E senste n’ın “çarpıcı kurgu”su kabaca şöyle
tanımlanab l r: B r görüntünün anlamının, mutlaka aynı olaya bağlı olması gerekmeyen
b r başka görüntüye yaklaştırılarak pek şt r lmes (Baz n, 1966, s. 45).
E senste n ç n sanat da ma çatışmadır. Kurguyu da çatışmayla l şk lend rmes
E senste n’ın devr mc Sovyet pol t kasına gönülden bağlı olması le lg l d r. Potemk n
Zırhlısı ﬁlm de bu bağlamda değerlend r lmekted r. 1925 yılında Komün st Part , 1905
devr m n n kutlamaları çerçeves nde çek lmes n sted ğ b r ﬁlm ç n E senste n’a s par ş
ver r (Küçükerdoğan&Yeng n, 2015, s. 109-110). 1905 Devr m ’nde tüm Rusya’yı saran
genel grev, protesto ve ayaklanmalar, Çar tarafından kanlı şek lde bastırılmış, b nlerce
k ş hayatını kaybetm şt r. Potemk n Zırhlısı ﬁlm n n Odessa Merd venler sahnes ndek
katl am se büyük oranda kurmacadır. Bununla b rl kte m zansen ve s nematograﬁ
öyles ne etk l olmuştur k dünya halklarının belleğ ne tar hsel b r gerçek olarak
kazınmıştır (D nçer, 2013, s. 17). İlk göster m sesl s nemaya geç şten k yıl önce 21
Aralık 1925’te Bolşoy T yatrosu’nda yapılan Potemk n Zırhlısı, daha sonra Berl n ve
NewYork’ta da zley c karşısına çıkmış ve büyük lg yle karşılanmıştır. Berl n’de b r yıl
boyunca göster mde kalan ﬁlm, özell kle Alman aydınları tarafından rağbet görmüştür.
Potemk n’ n yarattığı fırtına, Goethe’n n 150 yıl önce sanat dünyasında yol açtığı etk yle
karşılaştırılmıştır. E senste n, Potemk n’ n ardından Paramount yapım ş rket nden tekl f
almış ancak yönetmen n Bolşev k ruhu, burjuva s nemasıyla çatışmaya g rm şt r.
E senste n, Amer ka’dan Meks ka’ya geçerek, “Que V va Mex co” adında yen b r
2

Proletkult, “Proletarskaya Kultura/Proletarya Kültürü” deyiminden türe lmiş birleşik sözcük. 1917 -1925 yılları arasında Sovyetler
Birliği’nde, burjuva etkilerine karşı tamamen proletaryaya ait bir sanat oluşturmak amacıyla ak f olmuş hareke r ( Küçükerdoğan,
B. Yengin, D. (2015). Sinema Kuramları I (içinde), (Ed. Zeynep Özarslan). İstanbul: Su Yayınevi , s.108).
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devr m ﬁlm yapmaya g r şm ş ancak bu proje de tamamlanmamıştır (D nçer, 2013, s.
21).
E senste n, çarpıcı kurgu ya da atraks yon kurgusu olarak b l nen tekn ğ n lk
olarak Grev ﬁlm nde ortaya koymuş, Potemk n Zırhlısı ﬁlm nde se bu tekn ğ daha ler
taşımış, ayrıca hareket yanılsaması kavramını öne sürmüştür. Uyku, uyanma ve kükreme
durumunda göster len üç aslan heykel n n artarda kurgulanması bu yanılsamayı
oluşturmuştur (Küçükerdoğan&Yeng n, 2015, s. 122). F lm n en çarpıcı sekanslarından
olan Odesa Merd venler ’nde, y ne kend gel şt rd ğ ﬁlm kuramının b r parçası olan
r tm k kurgu’yu kullanır. Askerler n yürüyüşü ve çocuk arabasının merd ven başında
sarsılmasıyla b rl kte annen n yüz fades r tm k kurguya y b r örnekt r. Ş ddet eylem n n
kend s n görmesek de kesmelerde kend n bell eder (Küçükerdoğan&Yeng n, 2015, s.
128). B r burjuva kadın Odesa Merd venler nde “onların huzuruna çıkmamıza z n ver n”
ded ğ nde, kadına ne sözle ne altyazıyla ne de b r eylemle cevap ver l r. Bunların yer ne
merd venlerden sess zce, kes nt s z b r b ç mde aşağı nen askerler n g derek uzayan
gölgeler yle yanıt ver l r. Burada, konuşma ve ışıklandırma elemanları b rb r yle d yalog
hal nded r (Andrew, 2010, s. 113). Askerler çarın askerler d r ve özgürlük steyen halka
ateşle karşılık vermekted rler. Onların çares zce ş kâyetler ne kulak asmazlar, askerler n
her b r b rer ölüm mak nes ne dönüşmüşlerd r. Devr mc halk se s lahsız masum
nsanlardan oluşmaktadır. Çarın askerler tarafından kurşun yağmuruna tutulan halk
arasında çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek her sınıftan nsan bulunmaktadır. Öldürülenler
topyekûn Rus halkıdır. Devr mde k cephe vardır: Rus halkı ve onun karşısında Çar. Tek
başına Odesa Merd venler sahnes b le ﬁlm n propaganda yoluyla vermek sted ğ mesajı
net b r şek lde ortaya koymaktadır. Askerler merd ven n tepes nde, halk se aşağıda
konumlanır. Bu aynı zamanda Çar’ın halka bakışını da tems l eder. Odesa Merd venler ,
tıpkı Platon’un mağarasında olduğu g b b r alegor ye dönüşür: Çarlık Rusyası’nın b r
alegor s . Çar, Rusya’yı h ç tanımayan zley c tarafından, ﬁlmde h ç göster lmemes ne
rağmen, halka zulmeden zal m b r d ktatör olarak algılanır.
O dönemde Rus ﬁlmler nde v nç çek mler yaygın olarak b l nmed ğ nden,
basamaklar boyunca uzanan b r kabloya asılmış kamerayla çek m yapılmıştır. Sahnen n
çek mler nde b rkaç kamera aynı anda çek m yapmıştır. Koşan, zıplayan, düşen b r s rk
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cambazına bağlı kameranın yaptığı çek mler de ﬁlmde kullanılmıştır (Leyda, 1965, s.
237).
E senste n, oyunculuğa önem vermemekle b rl kte, nesneler bel rl açılardan
çekerek onlara çeş tl anlamlar yükler (Teksoy, 2009, s. 138). Çek mler n çarpışmasından
ortaya çıkan yen anlam çoğunlukla pol t kt r. E senste n’ın amacı, sey rc n n duygularını
man püle etmekt r. Yönlend rmen n aracı olarak kurguyu kullanır. B rb r yle çatışan
planları b r araya get ren kurgu, sey rc y etk ler ve şaşırtır. D ğer taraftan ﬁlmde sadece
dört profesyonel oyuncu yer alır, çünkü h çb r rol d ğer n n önüne geçmez. F lm n
başroller n halk ve Potemk n Zırhlısı paylaşmaktadır. Bölümün başındak yaşlı kadın,
yönetmen n annes d r. D ğer rollerde se gerçek hayatta şoförlük, bahçıvanlık vb. şler
yapan, halkın ç nden nsanlar yer almaktadır. Papazın den ze atılma sahnes nde
yönetmen n kend s de takma sakalla rol almıştır (Teksoy, 2009, s. 142-143).

5. FİLMİN GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ
E senste n s nemasında yüzler merkezî önemded r. İnsan yüzler ve nesneler n
yüzler mekânlardak dışsal hareketler , Deleuze’ün dey ş yle “ fade” hareketler ne
dönüştürmekted r. “yoğun yüz” saf gücü fade ederken, “yansıtıcı yüz” saf n tel ğ fade
etmekted r. S nemada yakın plan yüz le l şk lend r l r fakat Deleuze bunu daha ler b r
noktaya taşıyarak “duygulanım- mge yakın plandır, yakın plan da yüzdür” demekted r.
Deleuze, yüzün alışıldık üç şlev nden bahseder: Yüz b reyleşt r r, toplumsallaştırır ve
l şk seld r, let ş m sağlar. İlet ş m şlev ç ft boyutludur. Yüz hem k k ş arasındak
let ş m sağlar hem de tek k ş söz konusu olduğunda karakterle rolü arasındak çsel
uyumu sağlar (Aktaran Bogue, 2021, s. 85-86). E senste n’a göre ﬁlm n temel görev ,
mantıksal olarak bağlanmış b r h kâye sunmak değ l, h kâyeyle genel b r düşünce ya da
kavrama ulaşmaktır. Montaj, bu yolda kullanılan öneml b r rol üstlenmekted r. Ancak
montaj, Gr ﬃth’ten farklı olarak doğanın d yalekt ğ ne uygun b ç mde, doğ ayı kayıtdışı
bırakmadan yapılmalıdır. Bu, ﬁlm n bütününe yansımalıdır. B rb r ne eklenm ş tek tek
d z lere değ l, tek tek görüntülerden yola çıkarak bütüne ulaşmalıdır (Sütcü, 2021, s. 232).
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Görsel 1. Kurtlu et ve Doktor Sm rnof’un yakın plan çek mler

Potemk n Zırhlısı ﬁlm nde de yüzler çoğunlukla b reyler arasındak l şk ye ve
toplumsallığa göndermekted r. Yakın plan yüz, nsan yüzler ve nesneler n yüzler
olab lmekted r. F lmde böyle b r yakın plan çek m, lk olarak kurtlu et ve kurtlu ete bakan
gem doktoru Sm rnof’un tek gözü le gözlüğü tutan parmaklarının b r bölümünü
kapsayan çerçevede görülmekted r. Et n ç nde t treşen beyaz kurtlar yakın planda
çek lerek hem Potemk n’dek devr mc tayfanın yaşam şartları ortaya konulmuş hem de
sey rc de daha güçlü b r t ks nt duygusu uyandırılmak stenm şt r. Sm rnof’un kısa boyu
ve ç rk n yüzü de bu duyguyu pek şt rmekted r. Deleuze, duygulanım- mge’n n b r etk
le b r tepk arasındak mesafey doldurduğundan bahseder (Deleuze, 2021, s. 272). Bu
sahnede de zley c , kurtlu et n yarattığı etk ve gem c ler n tepk s arasında Sm rnof’un
yüzünün b r bölümünün yakın çek m yle karşılaşmaktadır. Bu, duygulanım- mgen n
kompoz syon göstergeler nden kon, genet k göstergeler nden se n tel k-gösterge’d r. Bu
sahnen n önces nde ve sonrasında daha çok genel ve orta planlar kullanılmaktadır.
Yansıtıcı yüzlere, yaklaşık 6 dak kalık “Odessa Merd venler ” sekansı le önces ndek
hazırlayıcı sahnelerde de rastlanmaktadır.
F lm, hırçın dalgaların l manı dövdüğü sahneyle açılır. Daha sonra ekranda b r ara
yazı bel r r. Ara yazıda Len n’ n şu fadeler ne yer ver lmekted r: “Devr m savaştır.
Tar htek tüm savaşlar ç nde b l nen en ad l, haklı, kes n ve müth ş savaştır. Rusya’da bu
savaş lan ed lm ş ve başlamıştır”. Dalgaların hırçınlığı, devr mle b rl kte ortaya çıkan
syan

hareketler ne,

halkın

devr m

coşkusuna

yönel k

br

mge

olarak
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değerlend r leb lmekted r. Dalgaların hemen ardından Len n’ n ekranda bel ren sözler de
bu yargıyı desteklemekted r. Bu açılış planından sonra Potemk n Zırhlısı’nın genel
planına geç l r. Potemk n, başka b r zırhlının üzer nden görüntülenmekted r. Kesmeyle
geç len planda gem c ler n kend aralarında konuşmalarına şah tl k ed lmekted r: “B z
Potemk n’ n den zc ler

şç

kardeşler m z

desteklemel y z. Devr m’ n öncüler

olmalıyız”. Peş peşe gelen sahneler, ara yazı ve d yalog, ﬁlm n hemen başında zley c y
“çarpar”. Tüm göstergeler, patlamak üzere olan b r savaşa şaret etmekted r.
F lm n açılışında karşılaşılan bu mgelerde, Deleuze’ün gösterge taksonom s ndek
göstergelerden b r kaçına rastlanmaktadır. Uzak planlar, orta planlar ve yakın planlar art
arda kullanılır. Duygulanım, algılanım ve eylem- mgelere bağlı göstergeler peş sıra
bel r r. Duygulanım- mge olarak yakın planlar, zley c n n b l nc ne yerleşt r lmek stenen
devr m argümanlarını güçlend rmekted r.
E senste n, ﬁlm klas k tragedyalara benzer b ç mde beş bölümü ayırmıştır. Buna
göre ﬁlm sırasıyla, “İnsanlar ve Kurtlu Et”, “Kıç Güvertedek Dram”, “Kan Öç İst yor”,
“Odessa Merd venler ” ve “F loyla Karşılaşma” bölümler nden oluşmaktadır. Her
bölüm, b r öncek nden farklı olayları ele alır. Ancak görünmeyen b r bağ, tüm olayları
b rleşt rerek yapısal b r bütünlük kazandırır (Teksoy, 2009, s. 143).
5.1. “Adamlar Nöbetten Sonra Ağır B r Uykuya Daldılar”
İlk bölümde, Potemk n Zırhlısı’nda görevl şç ler, uyku esnasında perdeye gel r.
Salıncaklarda uyuyan şç ler n görüntüsü, kozasından çıkmak üzere olan pek böcekler n
andırmaktadır. Bu karşılaşmayı, yen den doğum

mges

olarak da göreb lmek

mümkündür. İşç lerden sorumlu olan görevl , uyuyan şç ler n arasında gez nmeye başlar
ve gözüne kest rd ğ acem şç lerden b r ne vurarak onu uyandırır. Gördüğü muameleden
dolayı yüz üstü dönerek ağlamaya başlayan şç y d ğer şç ler yatıştırmaya çalışır.
Yaşanan bu olay şç ler n daha sıkı kenetlenmeler n ve harekete geçmeler n sağlar:
“Yoldaşlar! Daha yüksek sesle konuşmanın vakt gelm şt r. Daha ne bekl yoruz? Bütün
Rusya ayaklandı. B z ne zaman ayağa kalkacağız”.
E senste n, devr m n ortaya çıkışını Potemk n Zırhlısı’nda meydana gelen syan
üzer nden anlatırken, sey rc y de aşama aşama devr me hazırlamaktadır. Bu amaçla syan
ruhunun ortaya çıktığı şartları somutlaştırmak ster. Tüm planlar, devr m n yücelt lmes
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amacına yönel k olarak kurgulanır. Dalgalar, Len n’ n sözler , Potemk n Zırhlısı’nın
genel planı ve son olarak öykünün ana mekânı olarak gem güvertes n n görüntülenmes
“çarpıcı kurgu”nun propaganda amacına nasıl h zmet ett ğ n de bel rlemekted r.
F lm n en çarpıcı sahneler nden olan “kurtlu et” sahnes nde, zley c , beden
d ller nden huzursuzlukları

görüleb len

şç lerle yüzleşt r l r.

Dramat k olarak

bakıldığında, şç ler n üzer ndek baskının ve yaşam şartlarının kötülüğünün, özell kle
vurgulanan noktalar arasında olduğu d kkat çekmekted r. İşç ler, bu sahnede gem
güvertes ne asılan çürümüş, kokuşmuş ete sırayla bakarlar ve memnun yets zl kler n
bell edecek b r fadeyle d ğerler ne b r şeyler söylerler. Ardından gem kaptanı ortaya
çıkar ve şç lere bakarak kafasını sallar. İşç ler de bu arada etlere bakarak söylenmeye
devam eder: “Kokuşmuş etten bıktık artık!”
Ş kâyetler artınca, gem doktoru Sm rnof gelerek etler kontrol eder ve etlerde
h çb r sorun olmadığını, etler n üzer nde görülen şeyler n sadece “kurtçuk” olduğunu,
tuzlu suyla yıkandığı zaman geçeceğ n söyler. İşç ler n tepk ler , gem kaptanı ve
doktorunun tavrı tek b r amaca h zmet etmekted r, o da şç ler n artık h çb r nsanın
tahammül edemeyeceğ yaşam şartları ç nde patlamaya hazır b r bomba hal ne geld ğ n
anlatmaktır. E senste n, Rus-Japon Savaşı’na da y ne bu bölümde göndermede bulunur.
Kokuşmuş etler yemek stemeyen şç lerden b r , “Japonya’dak Rus es rler b le daha y
beslen yordur!” d yerek, durumun vahamet n daha açık b r şek lde ortaya koyar. Bu
fadeler, sey rc açısından bakıldığında oldukça kışkırtıcıdır. Bu kadar eza ve cefa gören
nsanlarla, hang ırktan, hang m lletten olursa olsun “duygudaşlık” kurmak kaçınılmaz
hale gelmekted r.
Uyuyan şç n n dövülerek uyandırılması, Rus halkının çok daha önceden zaten
syan bayrağını açmış olması, asgar beslenme şartlarının dah sağlanamadığı b r gem de
çalışıyor olmanın verd ğ sıkıntılar, şç ler n syanını haklı gerekçelere dayandırmaktadır.
Potemk n Zırhlısı’nda yaşananlar, askerî ya da s yasî b r sorun olmaktan da öte temel b r
nsanî sorun olarak bel rlenmekted r. İnsan olmanın şartları bell d r. Her nsan, asgar
yeme- çme, g y nme ve barınma şartlarına sah p olmak ster. Rus halkı, bu temel
haklarından mahrum bırakılmış b r halktır ve devr m bu hakların yen den kazanılması
ç n yapılmaktadır.
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F lm n çek ld ğ 1925 yılı, syanın 20’nc yılı, Ek m Devr m ’n n se 8’ nc yılıdır.
Senaryo hazırlanırken, gem de syanın yaşandığı yılın tar hsel şartları değ l, ﬁlm n
çek ld ğ yılın tar hsel ve s yas konjonktürü d kkate alınmıştır. Devr m, Rusya’da
coşkuyla karşılanmakla b rl kte çer de seçk nler, dışarıda se komün zme şüphe ve
end şeyle yaklaşanlar ç n öyle değ ld r. O dönemde mülk sah b sınıﬂar, sadece kt darı
Çar’dan alıp kend ler ne verecek s yasal b r devr m stemekted r (Reed, 2019, s. 10).
Amer ka, Sovyet Rusya’yı ve onun l der n tanımayı reddeder. Başka b rçok ülke de bu
kervana katılır. Dolayısıyla Devr m’ n sadece Rusya’ya değ l, dış dünyaya da anlatılması
gerekmekted r. Potemk n Zırhlısı’nın lk bölümünde ver len mesajlar bu nedenle önem
taşımaktadır. E senste n ve ona ﬁlm n s par ş n veren Devr m Kutlama Kom tes , bu
noktalara özell kle önem vermekted r. Propaganda “ nsanî” boyuta vurgu yapmak
amacıyla hazırlanmalıdır k , tüm dünyanın d kkat çek leb lmel d r.
Endonezya’da 1933 yılında Hollanda donanmasına bağlı “De Zeven Prov nc en”
adlı zırhlıda çıkan syana katılan den zc ler n mahkeme sırasında Potemk n Zırhlısı
ﬁlm nden es nlend kler n

söylemeler , ﬁlm n tüm dünyada uyandırdığı etk ye

ver leb lecek örnekler arasında yer alır (Teksoy, 2009, s. 144). F lm, Alman Nasyonal
Sosyal zm ç n de öneml b r başyapıttır. H tler’ n Propaganda Bakanı Goebbles’e göre,
Potemk n Zırhlısı ﬁlm n zleyen b r nsanın Bolşev k olması neredeyse kaçınılmazdır.
Steven Sp elberg’ n gerçek b r olaydan uyarladığı, 1997 yılı yapımı Am stad ﬁlm de
zenc köleler taşıyan b r gem de çıkan syanı konu ed nmekted r. 1839 yılında yaşandığı
bel rt len gem

syanı, Potemk n syanından önce gerçekleşm şt r. Ancak yönetmen

Sp elberg’e böyle b r olayı s nemaya aktarma ﬁkr n veren büyük oranda Potemk n
olmuştur.
Amer kalılar da ﬁlmden etk len r. Dönem n Hollywood’unun star oyuncuları Mary
P ckford ve Douglas Fa rbanks, Temmuz 1926’da Moskova’yı z yaret ederler. Potemk n
Zırhlısı’nı zled kten sonra Amer ka’da da zlenmes n sağlamak amacıyla ﬁlm yanlarına
alarak, E senste n’a da kend ler ne eşl k etmes tekl ﬁn götürürler. Bu davet, E senste n’a
yapılan Amer ka davetler n n lk d r (Leyda, 1965, s. 250). F lm n İng ltere’de de büyük
yankı uyandırması, İng l z Belge Okulu’nun, Potemk n Zırhlısı ﬁlm n n son perdes nden
doğduğu h kâyes n n ortaya çıkmasına neden olmuştur. İng l z Belge Okulu’nun
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kurucusu John Gr erson, Potemk n’ n Amer kan vers yonu üzer nde çalışmalar yapmıştır
(Leyda, 1965, s. 237).
5.2. Vakul nçuk’un Cenazes ve Kışkırtıcı Ara Yazılar
Gem n n şç ler tarafından ele geç r lmes ve Odessa’ya varması, daha sonra halkın
gem n n ve şeh t ed len Vakul nçuk’un cenazes n n etrafında kenetlenmes sahneler ,
sey rc y “Odessa Merd venler ”nde yaşanacak katl ama hazırlar. Bu bölümde E senste n
sık sık kışkırtıcı ara yazılara yer vermekted r. Ara yazılar, duygulanımsal propaganda
mgeler n n gücünü besler. Ver len mesajlar, en temel nsanî duygulara seslen r ve
zley c y harekete geçmeye man püle eder: “Vakul nçuk syan ç n ayaklanan lk k ş d r.
B r kasabın el ne düştü”, “Ölü b r adam adalet arıyor!” Vakul nçuk’un göğsüne yazılan
yazı da bu anlamda d kkat çek c d r: “B r tabak çorba ç n öldürüldü!”
Odessa halkı, gem n n l mana yaklaşmasının ve Vakul nçuk’un cesed n n orada
serg lenmeye başlamasından sonra akın akın gelmeye başlar. İnsanların toplu şek lde
merd venlerden b r sel g b aktığı sahneler, lk şeh d n naaşının başında yapılan “b rl kberaberl k” antlarıyla sürer. Burada yüzler, eller, gözler konuşur. Kalabalığın ç nde her
kes mden nsan vardır. İç n ç n ağlayan köylü kadınlar, şeh rl ler, genç, yaşlı, zeng n,
fak r herkes l manda toplanmıştır. Yüzler aydınlanmış, gözler kararlı, yumruklar sıkılıdır.
Halk hep b r ağızdan bağırır: “Hep m z b r m z, b r m z hep m z ç n”.

Görsel 2. Odessa l manında halkın yakın plan yüzler ve eller
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Odessa Merd venler sekansından önce E senste n sey rc y yansıtıcı yüzlerle baş
başa bırakır. Yüzler ve eller Deleuze’ün mge taksonom s nde öneml b r yere sah p olan
duygulanım- mge’n n ve ona bağlı göstergeler n örnekler n vermekted r.
E senste n’ın sembol zm onun deoloj k mesajıdır. Köylüler ve onların yüzler
meleks özell kler kazanır. Her b r adeta b rer az ze dönüşür (G llesp e, 2003, s. 108). Bu
esnada kalabalığın ç nden b r , “Yahud lere ölüm!” d ye bağırır. Halkın b rl k
beraberl ğ n test eden bu deneme, l nçle son bulur. Odessa Merd venler sahnes nden
önce, Potemk n Zırhlısı’na “kızıl bayrak” çek lmes de coşkuyu z rveye ulaştırır.
E senste n, ﬁlm s yah-beyaz çek lmes ne rağmen, bayrağı daha sonra renklend rm şt r.
Bu tekn k müdahale, kızıl bayrağın zley c üzer ndek etk s n artırır. Çocuklar, kızıl
bayrağa el sallar: “Gelecek b z md r”.
5.3. Çar, Odessa Merd venler ’nde Adalet Dağıtıyor
F lm n günümüzde de en fazla zlenen, lg uyandıran ve anal z ed len sekansı
Odessa Merd venler sekansıdır. L mana doğru sel g b akan Odessa halkının üzer ne
Çar’ın askerler tarafından ateş açıldığı merd venlerde, E senste n’ın ﬁlm boyunca temel
aldığı referansların hak kat zem n oluşturulmaktadır. İsyanın en büyük sebeb halkın
zulüm görmes d r k , bu zulüm topyekûndur. Bütün b r Rus halkı, genç-yaşlı, kadınerkek, zeng n-fak r Çar’ın ayakları altında nlemekted r. Sovyet Devr m ’n n dış dünyaya
duyurulmasında da Odessa Merd venler ’n n yarattığı etk büyüktür.

Görsel 3. Odessa Merd venler nde hayret eden, acı çeken yüzler ve bebek arabası
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Fransız ﬁlm kuramcısı Noel Burch, Odessa Merd venler sekansının estet k b r
ger l m taşıdığını vurgulamaktadır:
“E senste n b ze bu sekansın kurgusunun, çeş tl çek mler n d nam k çer ğ (yavaş
hareketlere karşı hızlı hareketler, alçalan hareketlere karşı yükselen hareketler) arasındak
karşıtlıklara ve çek m boyutları arasındak karşıtlıklara (ve dolayısıyla çek m sayısı arasındak
karşıtlıklara) dayandığını söyler. Bu tar h ﬁlm sekansının tamamıyla olağanüstü estet k ger l m ,
bu b ç msel karşıtlıkların karşılıklı etk leş m yoluyla yaratılır” (Burch, 1989, s. 36).

Duygulanım- mgeler n yakın plan yüz çek mler yle art arda sıralandığı Odessa
Merd venler sekansında hayret ve dehşetten ardına kadar açılmış gözler, ağızlar d kkat
çekmekted r. İkon yüzler, yansıtıcı yüzler sırasıyla perdeye gel rler. Çocuğu vurulan b r
kadın, bunu fark ett ğ nde ger ye dönüp kanlar ç nde yerde yatan çocuğuyla karşılaşır.
Dehşet

ç nde açılan gözler yle b rl kte yüzünün b r bölümü yakın çek mle

yansıtılmaktadır. Merd venlerden aşağı doğru koşuşturarak askerler n s lahlarından
kaçmaya çalışan halk, çocuğun cesed n ez p geçer. E senste n, ﬁlm n başından t baren
uyguladığı sarmal kurguyu burada da y neler. Kadının yakın plan yüz çek m n tekrar
tekrar perdeye get r r. Merd venler n başında

se başka b r trajed

zley c y

beklemekted r. Yüzünü yakın planda gördüğümüz başka b r kadın ve bebek arabası
dehşet z rveye taşıyacaktır. Kadın vurulur, gözler ve ağzı acıyla açılır, bebek arabası se
merd venlerden aşağı kontrolsüzce nmeye başlar. Montaj burada da sarmal olarak
şlemekted r. Bebek arabası, kadının yüzü, eller , tekrar bebek arabası ve gözünden
yaralanan başka b r kadın. Yüzü yakın planda çerçevelenen kadının gözü kanla
kaplanmıştır. Duygulanım- mge’n n kompoz syon gösterges olan kon ve genet k
gösterges olan n tel k-gösterge, Odessa Merd venler sekansından alıntılanan yakın plan
yüz çek mler nde de ortaya çıkmaktadır.
E senste n hareket yanılsaması olarak adlandırdığı tekn ğ de merd ven sekansında
uygulamıştır. Uyku, uyanma ve kükreme durumunda göster len üç aslan heykel n n art
arda kurgulanması hareket yanılsamasını oluşturmuştur. Plast k etk n n gözet ld ğ bu
sahnede aslanların art arda sıralanan yüzler , adeta b rer nsan yüzü g b duygulanımmge’n n örnekler n vermekted r.
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SONUÇ
S nema ﬁlmler n n propaganda amaçlı kullanımı, özell kle savaş ve kr z
dönemler nde yoğunlaşmaktadır. Sovyet montaj akımı yönetmenler nden Sergey
E senste n’ın “Potemk n Zırhlısı” ﬁlm

de 1917 Devr m ’n n ardından çek lm ş

propaganda ﬁlmler nden b r d r. F lm, 1917 Devr m ’n n de önünü açan 1905 Devr m
sürec nde yaşanmış tar hsel b r olayın topluma hatırlatılması amacıyla 1925 yılında
çek lm şt r. E senste n, Potemk n Zırhlısı ﬁlm nde, b rçok propaganda mges n bu amaca
uygun şek lde kullanmıştır. F lm, yen b r Sovyet toplumu öngören devr m ruhunu ve yen
Rusya’yı tüm dünyaya duyurmuştur. Potemk n Zırhlısı, burjuva-proleterya çatışmasını
yansıtan b r ﬁlm olarak pek çok ülkeden nsanın d kkat n çekmey başarmıştır.
Deleuze’ün, göstergeb l m n kurucusu Charles Sanders Pe rce’ün sem yot ğ nden
es nlenerek Bergson’un hareket- mge kuramına dayandırdığı

mge ve gösterge

taksonom s nde E senste n’ın ﬁlmler farklı ve öneml b r yere sah pt r. İk nc Dünya
Savaşı önces s nemasını kapsayan Hareket-İmge dönem ndek Potemk n Zırhlısı
ﬁlm nde Deleuze’ün algılanım- mge, duygulanım- mge ve eylem- mge olarak
sınıﬂandırdığı mge türler bulunmaktadır. Deleuze, her ﬁlm n bu üç tür mgeyle
hazırlandığını bel rtmekted r. Çalışmada ele alınan duygulanım- mge ve ona bağlı
göstergelerden kon ve n tel k-göstergeye rastlanmaktadır. Bu çerçevede, Deleuze’ün
vurguladığı g b duygulanım- mge’ler çoğunlukla yakın plan çek mlerde aranmıştır. İkon
ve n tel k-göstergeler, b lhassa ﬁlm n en çarpıcı bölümler olan Odessa Merd venler
sekansı le onun önces nde yer alan l man sahnes nde ncelenm şt r. Gr ﬃth s nemasından
farklı olarak b rey değ l, toplumu önceleyen E senste n s nemasında, Potemk n Zırhlısı
ﬁlm bu yönüyle d kkat çekmekted r. Bahs geçen bölümlerde zley c n n devr mc ruha
daha güçlü b r şek lde nanmasını sağlamak amacıyla kon ve yansıtıcı yüzlere yer
ver lmekted r. Bu n tel ğ taşıyan yüzler, toplumsalın da fades hal ne gelmekted r. B r
yüz veya b r araya get r len b rkaç yüz bütüne, yan toplumsala götürmekted r. Toplum,
E senste n’a ve dolayısıyla Sovyet Devr m S neması’na göre her şeyden önce devr me
nanmalıdır. Potemk n Zırhlısı ﬁlm de duygulanım - mgeler n yoğun şek lde kullanımıyla
bu propagandaya h zmet etmekted r.
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EXTENDED ABSTRACT
C nema s also used as a propaganda tool along w th ts art and enterta nment
d mens on. F lms can conta n propaganda as well as a spec ﬁc pol cy. The a m of th s
study s to subject the aﬀect ve propaganda mages n Sergey E senste n's Battlesh p
Potemk n to sem ot c analys s on the ax s of Charles Sanders Pe rce's sem ot cs.
Accord ng to G lles Deleuze, Pe rce s the most advanced ph losopher n the systemat c
class ﬁcat on of mages. Pe rce deﬁnes the s gn as a relat on between the object and the
nterpreter. Deleuze states that the s gn s a spec al mage that represents an mage type.
Although Pe rce's concepts are used n Deleuze's proposed class ﬁcat on of mages and
s gns, the sem ot c framework of C nema 1 and C nema 2 books s Bergson an rather than
Pe rce an. Deleuze apprec ates the comm tment to a non-l ngu st c theory of the s gn n
Pe rce's sem ot cs. Wh le Saussure s based on the l ngu st c oppos t on of the s gn ﬁer
and the s gn ﬁed, Pe rce s based on a non-l ngu st c tr o of "representat on-objectnterpreter". Wh le many c nema theor sts adopt the Saussurean approach to the s gn,
Deleuze determ nes an escape route that emphas zes the autonomy of the v sual s gn from
the l ngu st c s gn.
One of Deleuze's ma n thes s s that modern c nema, wh ch emerged w th Ital an
Neoreal sm, d ﬀers from class cal c nema by leav ng the sensory-motor scheme. The
sensor motor schema that shapes man's common sense world s from wh ch convent onal
narrat ve structures der ve. Therefore, the c nemat c s gn should not be narrat ve and
l ngu st c. Deleuze states that no ﬁlm w ll st ck to one type of mage. Accord ng to h m,
there are bas cally three types of movement- mage: percept on- mage, act on- mage and
aﬀect- mage.
Mov es are organ zed w th these three types of mages. Ind cators related to these
mages can be l sted under two ma n head ngs as "Compos t on nd cators" and "Genet c
nd cators". The compos t onal nd cators of the aﬀect- mage are “L ne con” (Qual ty)
and “Feature con” (Power), wh le ts genet c nd cators are “Qual t c-s gn” (Qual s gn or
Pot s gn), “D scont nu ty” and “Mean nglessness” (Espace quelconque-Her). wh ch
space). The type of mage expressed as "aﬀect ve propaganda mages" n the study are
aﬀect- mages used by E senste n for propaganda purposes to place the consc ousness of
the revolut on. Accord ng to Deleuze, “the plan s the movement- mage”. The aﬀect-
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mage s the close-up, the close-up s the face. There s no close-up of the face, the face
tself s a close-up. The face can be not only the human face, but also the "face" of a
d ﬀerent object. W th n the scope of the study, the aﬀect - mages n the mov e Battlesh p
Potemk n and the relat ons between the s gns related to them are nvest gated.
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HEGEMONİK ERKEKLİĞİN ERKEK DERGİLERİNDE
YENİDEN İNŞASI
Gözde Özhan*
N lay Başok**

Özet
Bu çalışmada, Connell’ın hegemon k erkekl k hakkındak çalışmalarından hareketle, erkek
derg ler çer s nde Türk oyuncular üzer nden hegemon k erkekl ğ n nasıl nşa ed ld ğ n ,
şek llend r ld ğ n , anlamlandırıldığı ve toplum çer s nde sunulduğunu ele alınmaktadır.
C ns yetler arasındak kt dar l şk ler n n sadece kadın üzer nden anlaşılamamaktadır. Bu
yüzden toplum çer s nde özne konumundak erkeğe de bakmak gerekmekted r. Yıllardır süre
gelen kadın çalışmalarına göre oldukça yen olan erkekl k çalışmaları, toplum çer s nde
erkekl ğ n bell davranışlar, gelenekler ve normlar üzer nden öğret ld ğ dd ası le çalışmalarını
sürdürmekted r.
Değ şen dünya düzen çer s nde karşımıza çeş tl erkekl k b ç mler çıkmaktadır. Tek b r erkekl k
b ç m nden söz ed lemeyeceğ bu düzen çer s nde, erkekl k b ç mler arasındak l şk y anlamak
ç n de çeş tl çalışmalar yürütülmekted r. İkt dar ve güç l şk ler sadece kadın ve erkek arasında
değ l, farklı erkekl k b ç mler arasında da d kkat çekmekted r. Tek b r erkekl k b ç m n n
savunucusu olan hegemon k erkekl k b ç m , kend s nden farklı olan d ğer tüm erkekl k b ç mler n
görmezden gelmekted r. Bu bağlamda, çalışma çer s nde erkek derg ler nde hegemon k
erkekl ğ n nasıl nşa ed ld ğ Türk oyuncu Akın Akınözü, Kerem Burs n ve Çağatay Ulusoy’un
derg fotoğraﬂarı üzer nden göstergeb l m yöntem yle ncelenm şt r.
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RECONSTRUCTION OF HEGEMONIC MAN IN MEN’S
MAGANIZES
Gözde Özhan*
N lay Başok**

Abstract
Colomb an c nema could not oﬀer much content n the early years of c nema to ts aud ences who
In th s study, based on Connell's stud es on hegemon c mascul n ty, t s d scussed how hegemon c
mascul n ty s constructed, shaped, nterpreted and presented n soc ety through Turk sh actors
n men's magaz nes. Power relat ons between the sexes cannot be understood only through
women. Therefore, t s necessary to look at the man who s the subject n soc ety. Mascul n ty
stud es, wh ch are qu te new compared to women's stud es that have been go ng on for years,
cont nue the r stud es w th the cla m that mascul n ty s taught through certa n behav ors,
trad t ons and norms n soc ety.
In the chang ng world order, var ous forms of mascul n ty emerge. In th s order, where there s
no s ngle form of mascul n ty, var ous stud es are carr ed out to understand the relat onsh p
between mascul n ty styles. Power and power relat ons draw attent on not only between men and
women, but also between d ﬀerent forms of mascul n ty. The hegemon c form of mascul n ty,
wh ch s the defender of a s ngle form of mascul n ty, gnores all other mascul n ty forms that are
d ﬀerent from tself. In th s context, how hegemon c mascul n ty s constructed n men's magaz nes
n the study has been exam ned w th the method of sem ot cs through the magaz ne photographs
of Turk sh actors Akın Akınözü, Kerem Burs n and Çağatay Ulusoy.

Keywords: Hegemon c Mascul n ty, Men's Magaz nes, Connell.
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GİRİŞ
“C ns yet k ş n n b yoloj k varlığına yönel k b r kavram olarak kullanılmaktadır”
(Kalaman ve Bat, 2014, s. 128). Toplumsal c ns yet kavramı se kadın ve kadınlık üzer ne
odaklanan ve çalışmaları da bu perspekt ften yürüten b r kavram g b gözükse de erkekl k
ve erkekl k olgusunu da çermekted r. C ns yetler arasındak kt dar ve güç l şk s sadece
kadınlar üzer nden değ l erkekler üzer nden de anlaşılmaya mukted r b r alan olarak
karşımıza çıkmaktadır. Ataerk l toplum düzen n n eleşt r s n yapab lmek ve c ns yetler
arası kt darı anlayab lmek ç n hem özne hem de nesne durumundak kadın ve erkeğe
bakmak yer nde olacaktır. Erkekl k çalışmaları, fem n st çalışmalara göre oldukça yen
b r alandır. Bu çalışmaların odaklandığı temel problem se “erkek, erkek doğmaz, toplum
çer s nde erkek olmayı öğren r” tez üzer ned r. Bu bağlamda, erkekl k çalışmaları
erkekler n genet k olarak b r erkekl k gen taşımadığını, toplum çer s nde kültürlenme
yoluyla öğrend kler davranışlarla erkek olma kültürünü öğrend kler ne odaklanmaktadır.
Kültürlenme yoluyla toplum çer s nde öğren len “erkekl k”, ataerk l düzen n
bel rled ğ norm ve davranışlar bütünüdür. Zaman ve mekâna göre değ ş kl k göstereb len
bu davranışlar bütünü, sadece kadınlar üzer nde değ l erkekler üzer nde de kt dar
kurab lmekted r. Ataerk l yapının kend çer s nde yaşanan erkekl k çatışmaları, tek t p
erkekl ğ n var olduğunu savunmakta ve d ğer erkekl k b ç mler n yok saymaktadır.
Hegemon k erkekl k olarak adlandırılan bu erkekl k b ç m , kadın ve bütün erkel k
b ç mler

üzer ndek

kt dar ve egemen erkekl k arasındak

l şk y

anlamaya

çalışmaktadır. Hegemon k erkekl k sadece kadın üzer nde değ l, kend s g b olmayan
tüm erkekl k b ç mler üzer nde b r hegemonya ve kt dar alanı kurmaktadır. Bu kt dar
alanı özell kle moda g b bazı toplumsal oluşumlar üzer nden gerçekleşeb lmekted r (Bat,
2008, s. 7).
Bu

çalışmada,

hegemon k

erkekl k

kavramının

kurucusu

Connell’ın

çalışmalarından hareketle, günümüzde hegemon k erkekl ğ n erkek derg ler nde nasıl
nşa ed ld ğ n ve yansıdığı ele almaktadır. Erkek derg ler nde hegemon k erkekl ğ n nasıl
nşa ed ld ğ Türk oyuncu Akın Akınözü, Kerem Burs n ve Çağatay Ulusoy’un derg
fotoğraﬂarı üzer nden göstergeb l m yöntem yle ncelenerek, moda ve beden pol t kaları
aracılığıyla günümüz çağdaş hegemon k erkeğ n n özell kler rdelenmeye çalışılmıştır.
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Bu durum toplumsal etk leş m n sonucu olan moda (Bat, 2008, s. 7) art alanı çerçeves nde
el alınmıştır.

1. Erkekl ğ n Toplumsal İnşası
C ns yet kavramı kadın ve erkeğ n b yoloj k anlamda sah p olduğu farklılıkları
bel rt rken, toplumsal c ns yet se toplumsal l şk ler çer s nde kurulan c ns yet roller n
anlatmaktadır. C ns yet değ şmez özlere vurgu yaparken, toplumsal c ns yet
sosyokültürel çerçeve çer s nde kurgulanan c ns yetler arasındak farklara vurgu
yapmaktadır Toplumsal c ns yet başta kadın ve kadınlığa da r olgular olmak üzere, erkek
ve erkekl k olgusunu çeren, c ns yet ve c nsel karakter arasındak farklılıkları nceleyen
kavramdır. Toplumsal c ns yet kavramı, k ş n n toplum

çer s ndek

konumunu,

eylemler n ve davranışlarını bel rlemekted r. Raewyn Connell bu durumu “rol” kavramı
le açıklamaktadır. Connell’a göre rol parad gması, toplumsal c ns yet çer s nde tek b r
b ç mde değ l, çeş tl şek llerde uygulanab l r. Bu uyarlamanın ana ﬁkr se erkek veya
kadın olmanın anlamı, k ş n n c ns yetle bel rlenen genel b r rolü canlandırmasıdır, yan
“c ns yet rolü”. Buna bağlı olarak, bel rl b r bağlamda her zaman ç n k c ns yet rolü
mevcuttur; “erkek rolü” ve “kadın rolü” (Raewyn Connell, 1998, s. 78). Bu noktada
toplum çer s nde kadın ve erkek k ml ğ k l karşıtlıklar üzer nden kurulmaktadır. Erkek
kadın g b olmayan kadın da erkek g b olmayan olarak tanımlanmaktadır. B rey sah p
olduğu b yoloj k k ml k doğrultusunda, toplum çer s nde kadın ve erkek olmayı bell
roller ve normlar üzer nden öğrenmekted r.
B yoloj k b r k ml k olarak erkek ve kadın k ml ğ n n nasıl kurulduğunu anlamak
ç n Ant k Yunan’da yapılan çalışmaları da d kkate almak yer nde olacaktır. Kadın her
zaman doğa ve doğanın doğurganlığı, rrasyonel, duygusal ve zayıf g b olumsuz
kavramlar üzer nden tanımlanırken; erkekl k akılcı, güçlü ve duygusal olmayan g b
olumlu kavramlar üzer nden tanımlanmaktadır. Bu bağlamda ataerk l deoloj kadının
toplum çer s nde nerede, nasıl ve hang ortamlarda var olması gerekt ğ n söylerken,
d ğer b r taraftan da k m olmadığını, nasıl ve nerede olmaması gerekt ğ n de
söylemekted r. Burada toplum çer s nde erkek ve kadın arasındak kt dar l şk s söz
konusudur. Fakat kadının toplum çer s ndek yer n anlamaya ve eleşt rmeye çalışmak
ya da hak ve eş tl k arayışı mücadeles ne destek olmak, kt dar l şk s n anlamak ç n
yeterl değ ld r. Modern kap tal st toplumların egemen c ns yet rej mler n anlamak ç n
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bu çerçevede kafa yorarken, toplumsal kt dar l şk ler n n hem öznes hem de nesnes
olmak durumunda olan erkekl k deney mler n anlamadan, egemen c ns yet l şk s n
anlamak mümkün değ ld r (Sancar, 2013, s. 11). Egemen erkek kt dar sadece kadınları
değ l, aynı zamanda yaşamları boyunca spatlamaları ve toplum tarafından onaylatmaları
gereken gücü ve kt darı ç n, farklı olan erkekl kler de yok sayar ve görmezden gel r.
C ns yetler arasındak eş ts zl ğ anlamak ç n sadece kadın ve erkek arasındak
l şk ye bakmak yeterl değ ld r. Erkek ve erkekl kte, kadın ve kadınlık g b toplum
tarafından bel rlenmekte ve şek llend r lmekted r. B r k ml k olarak erkek her ne kadar
b yoloj k olsa da erkekl k kültür le l şk l d r. Erkekler, erkekl ğ sadece b yoloj k olarak
taşımazlar. Toplum çer s nde, toplumun bel rled ğ roller ve normlar çerçeves nde erkek
olmayı öğren rler. Bu nedenden dolayı, erkek egemenl ğ n erkekler açısından ne önem
taşıdığı ve nasıl yaşandığı kadın çalışmaları kadar öneml b r konu olmaktadır.
Erkekler n, er l egemen kt dar çer s nde kend ler nasıl nşa ett kler , kadınların hak ve
eş tl k mücadeles kadar önem taşımaktadır.
1.1. Erkekl k Çalışmaları
Toplumsal c ns yet, b yoloj k c ns yetler arasındak sosyokültürel farklılıklara
vurgu yapsa da erkekl ğ n de toplumsal b r kurgu olduğunu unutmamak gerekmekted r.
Bu nedenden dolayı erkekl k çalışmaları da kavramsal olarak ard alanını, toplumsal
c ns yet üzer nden kurmaktadır. Toplumsal c ns yet çer s nde kadın ve erkek sadece
heteroseksüell k üzer nden kurgulanmaktadır. Toplumsal c ns yet kavramı, kadın ve
erkek k ml kler n çermes ne rağmen, akadem k anlamda toplumsal c ns yet çalışması
dend ğ zaman akla sadece fem n st çalışmalar gelmekted r. Bu nedenden dolayı erkekl k
çalışmaları, fem n st, queer ve gay çalışmalarına göre daha yen d r. Erkekl k çalışmaları,
erkekl ğ n kültürel ve toplumsal b r kurgu olduğundan hareketle, er l kt darın gücünü ve
alanlarını açıklamaya çalışmaktadır. Ataerk l yapı çer s nde erkek ve erkekl ğ n
sorgulandığı b r çalışma alanı olarak görülmekted r.
1970’ler t bar yle başlayan erkekl k çalışmalarının b r nc dalgası, k nc dalga
fem n st çalışmaları le hemen hemen aynı tar hlerde başlamıştır. Her k çalışmanın da
alanı c ns yet rolü parad gmasıdır. Bu çalışma

çer s nde toplum tarafından

yapılandırılmış erkekl k üzer ne odaklanılmıştır. Erkekl k çalışmaları toplum çer s ndek
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erkekl k deal ne yönel k çalışmalarını yönlend rm şt r. Buna göre erkekl k tek b r
b ç mde ele alınmış ve tek b r erkekl k anlayışı ön plana çıkartılmıştır. Erkeğ n erkek
doğmadığı, toplum tarafından erkekl ğ n öğret ld ğ ne l şk n düşünce üzer nden lerleyen
bu çalışma, erkekl ğ n kazanılan b r öğret olduğu vurgusunu yapmaktadır. B r nc dalga
erkekl k çalışması, toplumun erkekl k rolünü bel rled ğ n , erkekler nde daha önceden
bel rlenm ş olan bu roller çer s nde kend ler n var etmeler n n zorunlu olduğuna d kkat
çeker. Buna göre erkekl k tek b r model üzer ne nd rgenm şt r. Bu çalışma çer s nde
bel rl b r erkekl k model ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda tek t p erkekl k model ,
ez len ve yok sayılan d ğer erkekl k b ç mler üzer nde güç ve kontrol oluşturmaya
çalışmaktadır.
1980’ler n ortalarından t baren k nc dalga erkekl k çalışmaları başlamıştır.
Çalışma çer s nde erkekl ğ n değ şmez b r öze sah p olduğu değ şmeye başlamış ve
tartışmalar profem n st çerçeves

çer s nden yürütülmüştür. İk nc dalga erkekl k

çalışmaları, tek b r erkekl k k ml ğ n n olmadığı ﬁkr n ben msem şt r. Erkekler
arasındak

farkları araştırmak bu çalışmada önem kazanmıştır. Farklı erkekl k

prat kler n n üzer ne yoğunlaşıldığı bu dönemde, farklı erkekl k b ç mler arasındak
hegemon k l şk tartışılmıştır. Bu dönem çer s nde Connell’ın “hegemon k erkekl k”
kavramından sıkça yararlanılmıştır. Farklı erkekl k b ç mler arasındak güç ve kt dar
l şk s ele alınırken, hegemon k erkekl k kavramı tartışmalara öncülük etm şt r.
Hegemon k erkekl k, tek b r erkekl k b ç m n n, farklı erkekl k b ç mler üzer nde
kurduğu baskıcı kt dar b ç m d r.
Üçüncü dalga erkekl k çalışmaları 1990’larda başlamıştır. Çalışmalar postyapısalcı yaklaşım etrafında şek llenm şt r. Eleşt rel toplum çözümleme alanında,
özell kle kurumsal alana egemen olmaya başlayan toplumsal nşa yaklaşımlarının
etk s yle, araştırmalar farklı erkekl k deney mler n n keşﬁne yönel rken, b r yandan da
aynı erkeğ n farklı yaş dönemler nde farklı erkekl k deney mler yaşadığı kabulünden
hareketle yen araştırma konuları ortaya çıkıyordu (Sancar, 2013, s. 27).
Yukarıda

nceled ğ m z erkekl k çalışmaları kapsamında, “Erkekl k ned r?”

sorusunun cevabı çalışmaların gerçekleşt ğ döneme göre değ ş kl k göstermekted r.
1970’ler ve 1980’ler n ortalarına kadar kadınlık; akılsızlık, duygusallık, zayıﬂık,
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teknoloj k becer ler olmayan g b normlarla tanımlanırken; erkekl k güç, akıl, akt ﬂ k,
dayanıklılık, kahramanlık, çev kl k g b normlarla tanımlanmaktaydı. Erkekl k tek b r
modele nd rgenm şt . 1980’ler n ortasındak çalışmalarla b rl kte, erkekl k kavramı
değ ş kl k gösterd . Egemen erkekl k b ç m n n sadece kadınlar üzer nde değ l, farklı
erkekl k b ç mler üzer ndek tartışılmaya başlandı. Egemen erkekl k değerler ne karşı
çıkıldı. Egemen erkekl k değerler ne karşı çıkılmanın, erkekl k kaybı olmadığının
savunulduğu bu dönemde, farklı erkekl k b ç mler ve yaşam tarzları ön plana çıktı. Bu
bağlamda, çalışmalar çer s nde “hegemon k erkekl k” ve “farklı erkekl k” ayrımı farklı
b r tartışma konusu ortaya çıkarmıştır. C ns yet farklarına dayalı toplumsal kt dar
l şk ler n anlama çabası sadece kadın ve erkek l şk s üzer nden değ l, erkekler nde
kend çer s nde nasıl üret l p, sürdürüleb ld ğ soruları sorulmaya başlandı. Bu noktada,
egemen erkekl k tarzı ve farklı erkekl k tarzlarının arasındak bu l şk y anlama
çalışmaları, “hegemon k erkekl k” kavramının gel şmes ne neden oldu.
1.2. Hegemon k Erkekl k
Hegemon k erkekl k kavramı, kadın ve bütün erkel k b ç mler üzer ndek kt dar
ve egemen erkekl k arasındak nasıl b r l şk olduğunu anlamaya çalışmaktadır. Kavram,
erkekl k araştırmaları alanının öneml b r sm olan Connell tarafından gel şt r lm şt r.
Connell hegemon k erkekl k kavramının kurucusu olarak b l nmekted r. Özell kle b r nc
dalga erkekl k çalışmalarının sonu le k nc dalga erkekl k çalışmalarının çer s nde
karşılaştığımız “hegemon k erkekl k” kavramı, dayatılan tek b r erkekl k b ç m ne karşı
yapılan eleşt r d r. Hegemon k erkekl k kadınlarla olduğu kadar, k nc plana t lm ş
erkekl k b ç mler üzer nden de nşa ed lmekted r. Hegemon k erkekl kavramı, nasıl olup
da küçük b r azınlık erkeğ n bütün güç ve kt dar poz syonlarını eller nde tuttuğunu; bunu
nasıl meşrulaştırıp tahakkümü yen den var edeb ld ğ n açıklamaya çalışır. İkt darı el nde
tutan erkek grubu sayıca çok azıdır; ama bu durum gen ş b r erkek kes m n n onayı ve suç
ortaklığı le beslenen hegemon k b r oluşumdur (Sancar, 2013, s. 32). Connell
çalışmalarında genell kle toplumsal c ns yet s stem çer s nde erkekler , kadın ve d ğer
erkekl k b ç mler

üzer nde

kt dar ve güce sah p b r

kt dar b ç m

olarak

tanımlamaktadır. Egemen erkekl k model n n kuşaktan kuşağa kültürel prat kler ve
kurumlar üzer nden aktarıldığının altını ç zmekted r. Yaşadığımız dünya çer s ndek
farklı farklı kültürler ve toplumsal kurumlar yan a le, ordu, devlet ve yasalar tarafından

137

TÜRKİYE
MEDYA AKADEMİSİ
DERGİSİ

JOURNAL OF
TÜRKİYE MEDIA ACADEMY

C lt / Sayı: 2 / 3 - Yıl: 2022 131-157

erkek egemen s stem kabul görülmüş ve desteklenm şt r. Bu bağlamda hegemon k
erkekl k sadece kültürel prat kler çer s nden doğmamaktadır. Toplumu düzenleyen
kurumların düzenlemeler ve yönetmel kler tarafından da kabul görülüp, tekrardan
üret lmekted r.
Connell “hegemonya” kavramını Gramsc ’den ödünç aldığını söylem şt r. Gramsc
kap tal st anlayışı ben mseyen devlet n ş ddete ve zora dayalı kt darı üzer ne odaklanmak
yer ne, bu kt dar şekl n etk s z ve değers z kılacak olan d ğer kt dar şek ller ne
odaklanmaktadır. Gramsc bu yaklaşımını “hegemonya” üzer nden açıklamaktadır
(Anderson, 1998, s. 43). Devlet n s yasal egemenl ğ n sağlayab lmes ç n toplumun
onayını alması gerekmekted r. Gramsc ’ye göre de s yasal egemenl ğ n kurulmasında
ş ddete ve d ktatörlüğe dayalı eylemler hegemonya alanına b rer örnekt r. Gramsc ’n n bu
alanda kap tal st s stem n ve devlet n baskısı değ l, bu baskının s v l toplum alanında nasıl
meşrulaştığını, b reyler n “rızasını” nasıl aldığını anlamaya çalışır. Gramsc ’n n s v l
toplumu kavramını öznel olarak tanımladığı sanat, pol t ka, a le, d n, sağlık, felsefe vb.
toplumsal prat k alanları üzer nden tanımlamaktadır. Bu bağlamda Gramsc ’n n
hegemonya kavramından yararlanan Connell, egemen erkekler n, farklı erkekl k b ç mler
le arasındak kt dar mücadeles n anlamaya yönel k bu kavramından yararlanmaktadır.
Connell “hegemonya” kavramının ş ddet ya da tehd t yoluyla değ l, toplumsal yaşam ve
kültürel prat kler çer s ndek yan d nsel öğret , ücret yapıları, verg lend rme vb.
alanlardak üstünlük hegemonyasından söz etmekted r. Hegemon k erkekl ğ açıklarken
yaralandığı hegemonya kavramına da r k yanlış anlayışın düzet lmes gerekt ğ n
vurgulayan Connell’a göre;
“İlk olarak her ne kadar “hegemonya” güce dayalı üstünlük anlamına gelmese de
güce dayalı üstünlükle bağdaşmadığı da söylenemez. Gerçekten de “hegemonya” ve
üstünlüğün b rb r yle uyumlu oluşu sık rastlanan b r durumdur. F z ksel veya ekonom k
ş ddet egemen konumdak b r kültürel örüntüyü destekler ya da deoloj ler ﬁz ksel güce
sah p olanları onaylar. Hegemon k erkekl k ve ataerk l ş ddet arasındak bağlantı, bas t
olmamakla b rl kte yakındır. İk nc olarak “hegemonya” mutlak kültürel egemenl k,
seçenekler n n ortadan kaldırılması anlamına gelmez. B r güçler denges ç nde, d ğer b r
dey şle b r oyun esnasında, kazanılan üstünlük anlamına gel r. Öbür örüntüler ve
gruplar, ortadan kaldırılmak yer ne k nc l konuma t l r” (Connell, 1998, s. 247).
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Kısacası kavram en temel anlamıyla gücü ve kt darı el nde bulunduran erkek
model ne şaret etmekted r. Hegemon k erkekl k b ç mler kend s n farklı dönemlerde
farklı şek llerde var etm şt r. Bu nedenden dolayı tek b r hegemon k erkekl k majlarından
söz etmek mümkün olmamaktadır.
1.3. Hegemon k Erkekl k İmajı
Hegemon k erkekl k bell erkekl k majlarına şaret etse de bu majlar zaman ve
mekâna göre farklılık göstereb lmekted r. İy araba kullanmak, y b r baba olmak, yüksek
maaş kazanmak g b unsurların yanı sıra, zaman ve mekân çer s nde aynı kalan
değ şmeyen tek şey heteroseksüel erkekl kt r. Erkekl k majlarının tekrar üret ld ğ ve
sunulduğu en etk n alan medyadır. Medyanın yarattığı ve sunduğu erkekl k majları,
toplum çer s ndek hegemon k erkekl ğ n portres n tel ğ nded r. Bu nedenden dolayı
k tle let ş m araçları le ç çe geçm ş b r toplumda, hegemon k erkekl k majları bu
araçlar çer s nde eğ t mden sağlığa, spordan sosyal akt v telere kadar uzanan gen ş b r
alanda şek llend r lerek sunulmaktadır. Toplum çer s nde hegemon k erkekl k majları
kültürel d nam klerle b rl kte yaratılmaktadır. Yaratılan bu maj, özell kle medya
aracılığıyla doğallaştırılmaktadır. Erkekl ğ n nşasında sadece kültürel d nam kler değ l,
aynı zamanda toplumsal kurumlarında desteğ göz ardı ed lemez. Bu çalışmada, yukarıda
anlatılar çerçeves nde, hegemon k erkekl ğ n All Man ve Men’s Health erkek
derg ler ndek yansıması ncelenm şt r.
1.4. Erkek Derg ler nde Hegemon k Erkekl ğ n Yansıması
Hegemon k erkekl k kavramı, d ğer erkekl k b ç mler üzer ne kurduğu üstünlüğü
le kültürel olarak yücelt len erkek olma b ç m sıkı sıkıya b rb r ne bağlıdır. Her k s de
çok az sayıda erkeğ n gerçek n tel kler destekled ğ n söylemekted r. Günümüz çağdaş
hegemon k erkek modeller , popüler kültür çer s nde b rb r nden farklı b rçok erkek
model

le bulunab lmekted r. Türk ye’de hegemon k erkekl ğ n derg lerdek

nşası,

erkeğe özgü tüket m ve haz odaklı olarak karşımıza çıkmaktadır. Hegemon k erkekl ğ n
sıkı sıkıya bağlı olduğu heteroseksüell k kavramı, kültürel tüket m araçları çer s nde de
erkeğ ve erkekl ğ yen den tanımlarken kullanılan en temel kavramdır. Hegemon k
erkekl k, beden pol t kaları ve yen erkek majı kapsamında, erkek derg ler n n erkekler
tek b ç mleşt ren ve erkek beden n küreselleşt ren yapısını ncelemekted r (Erdoğan,
2011, s. 42). Erkek derg ler genell kle “gerçek erkek ned r?” ve “gerçek erkeğe nasıl
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ulaşılır?” soruların cevaplarını verd ğ n dd a etmekted rler. Erkek derg ler n n, erkekler
tek b ç mleşt rmes ve beden pol t kaları yürütmes n n yanı sıra, kadınlığa da r atfed len
tüket m ve bakım g b eylemler nde de erkek beğen s odaklı olduğu gözlemlenmekted r.
Çalışmada ncelenen hegemon k erkek tanımına uyan Türk oyunculardan Akın
Akınözü, Kerem Burs n ve Çağtay Ulusoy’un derg fotoğraﬂarı, geleneksel ataerk l
majlarla güçlü ve dom nant erkek model le günümüz çağdaş deal hegemon k erkek
b ç m olan metroseksüel erkek k ml ğ

le bağdaştırarak serg lend ğ görülmüştür.

Ayrıca, kadın majlarına atfed len duyarlı, şeh rl , modern ve dış görünüşüne önem veren
yaşam b ç m konları, deal erkek k ml ğ olarak üret len metroseksüel erkekl k majında
da serg lenmekted r. Erkek derg ler hem değ şen toplumsal c ns yet l şk ler ne ve
erkekler n bedensel k ml kler ne ya da “yen erkek” olarak adlandırılan öz k ml kler ne
l şk n b r eğ l m yansıtmakta hem de hegemon k erkekl k, erkek derg ler nde, öznel ve
açık b r şek lde, modern hegemon k erkekl ğ n toplum dışında bıraktığı kadınsallıktan ve
eşc nsell kten kaçınılmaktadır (Benwell, 2004, s. 3). Kadın ve kadınlığa da r olan ve
farklı erkekl k b ç mler n reddeden hegemon k erkekl k, modern toplum düzen nde
yen den nşa ett ğ çağdaş deal metroseksüel erkek k ml ğ n her ne kadar kadınsallığa
atfed len eylemler gerçekleşt rerek nşa etse de erkek derg ler nde hegemon k erkekl k
söylemsel olarak bütün bunları yok saymaktadır.
Moda ve beden üzer nden nceleme yapacağımız erkek derg ler nde, Jean
Baudr llard’ın en güzel tüket m nesnes olarak ele aldığı beden kavramı le lg l çalışması
da günümüzde neden erkekl ğ n zamanında kadınlara atfett ğ moda ve deal beden
pol t kalarına nasıl dâh l olduğunu anlamamız ç n yardımcı olacaktır. Baudr llard
tüket len şeyler arasında d ğer nesnelerden daha güzel ve daha kıymetl b r şey varsa bunu
“beden” olduğunu söylemekted r. Günümüz modern toplum düzen nde nsanların
bedenler n n önce unutturulup, daha sonra nsanların bedenler n n olduğunu sağlıklı
yaşam, spor, g b beden pol t kaları üzer nden hatırlatarak beden n b r tüket m nesnes
hal ne geld ğ n söylemekted r. Bu bağlamda, hegemon k erkel k çer s nde tartıştığımız
erkek ve erkekl k kavramlarında, geleneksel toplum düzen nde ön plana çıkan b r beden
pol t kası yoktu. Fakat modern toplum düzen ve k tle let ş m araçlarının kullanımın
artmasıyla b rl kte, erkek ve erkekl k kavramlarının tartışıldığı alanlar da değ şm şt r.
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2. Hegemon k Erkekl ğ n Erkek Derg ler ndek İnşası Yönel k
Göstergeb l msel Anal z
Erkek beden n n, modern

kt darın üzer nde uygulandığı dolayım alanını

oluşturmaktadır. Öyle k d s pl n ed c kt dar mekan zmaları, b r yandan erkek beden n
(kadın beden n olduğu g b ) araçsallaştırır, taatkarlaştırır ve er lleşt r rken, b r yandan
da erkek beden ne, başka bedenlere aynı şlem yapma mkânı sağlar. Çünkü kt dar
sürekl l ğ ç n kt dardan pay vermey uygun bulur (Ceng z vd., 2004, s. 56). Günümüzde
de hem geleneksel hem de d j tal mecraların tamamında yazılı ve görsel olarak erkek
beden üzer nden nşa ed len hegemon k erkekl k örnekler bulunmaktadır.
Bu çalışma Türk ye’de yayımlanan erkek derg ler nde hegemon k erkekl ğ n nasıl
nşa ed ld ğ n n tartışılması le ortaya çıkmıştır.
2.1 Araştırmanın Amacı
Göstergeb l m, d lb l msel yöntemler nesnelere uygulayan ve her şey d lle
bet mlemeye ve d l dışı olguları kend d l eğret lemes ne dönüştürerek açıklamaya çalışan
b r düşünce yaklaşımıdır. Göstergeb l m, yalnızca d lsel göstergeler değ l, anlamlı b r
bütün oluşturan her şey ele alıp nceler. Düşünce çer kl eserlerde, fotoğraﬂarda,
aﬁşlerde, reklamlarda, s nemada ve t yatroda

let ş m bell

b r türden d l

le

sağlanmaktadır (B rcan, 2015/2, s. 17).
Bu çalışmada da göstergeb l m n öneml tems lc ler nden b r olan Roland
Barthes’ın görüşler nden hareketle erkek derg ler nde hegemon k erkekl ğ n nasıl nşa
ed ld ğ n n ncelenmes amaçlanmıştır. Bu doğrultuda da araştırmanın amacı erkek
derg ler nde hegemon k erkekl ğ n fotoğraf aracılığıyla nasıl nşa ed ld ğ n ncelemekt r.
Araştırmanın sorunsalı se derg ler nde çer s ndek fotoğraﬂarda hegemon k erkekl k
kavramını neler kullanarak önce çıkardığıdır.
2.2 Araştırmanın Yöntem
Bu çalışmada yöntem olarak göstergeb l msel anal z kullanılmaktadır. Barthes,
bell b r b r k m le ele alınacak gösterge d zgeler n n b l m n tel ğ n taşıyacak
göstergeb l m kurmayı amaçlamıştır. Moda, mutfak, yazın g b gösterge d zgeler n n d l
le gerçekl k kazandığını bel rt r. Barthes’e göre göstergeb l m nde d l baştan çıkarandır
ve her yerded r. D l, gücünü yazın üzer nden etk l b r b ç mde kurmasına borçludur.
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Barthes, göstergeb l m n konusunu, tözü ve sınırları ne olursa olsun her türlü göstergeler
d zges olarak bel rler. Görüntüler, jestler, m m kler, müz k, törenlerde ve protokollerde
görülen tözler n b r d l oluşturmasa da bunların karmaşaları en azından anlamlı d zgeler
oluştururlar (B rcan, 2015/2, s. 19). Barthes’a göre düz anlam ve yan anlam arasındak
farklılığı gösterecek en bel rg n örnek fotoğrafçılıktır (B rcan, 2015/2, s. 26).. Saussure
ve Pe rce’ün öncülüğünü yaptığı göstergeb l m, anlamlandırma sürec yle lg l d r (Batu
ve Tos, 2018, s. 240).
Bu noktada çalışma çer s nde araştırmanın kapsamında nceleyeceğ m z olan derg
fotoğraﬂarı Saussure, Pe rce ve Barthes’ın öncülüğünü yaptığı göstergeb l m,
anlamlandırma sürec yle ncelenecekt r.
Araştırma yönet m nde kullanılan kavramlara l şk n açıklamalar aşağıda yer
almaktadır.
Gösterge: “Göstergeb l mde anlamın en küçük b r m ne gösterge den lmekted r.
Kend s o şey olmadığı halde, o şey çağrıştırarak let ş m sağlayan ve b r başka şey
tems l eden her şey b r gösterged r” (Parsa, 2004, s. 8).
Gösteren-Göster len: “D l gösterges bakımından, gözümüzle gördüğümüz yazı,
kulağımızla duyduğumuz ses, d l gösterges n n gösteren d ye adlandırılan somut
boyutunu; gösteren n b zde uyandırdığı, çağrıştırdığı kavram ya da anlam se d l
gösterges n n göster len d ye adlandırılan soyut boyutunu fade eder” (Ç çek, 2016, s.
136).
Metafor: “Metafor, b r kavramı, olguyu, kend nden daha öteye taşımak, kend nden
daha fazlasını yüklemek anlamındak Yunanca ‘Metaphere n (meta: öte, üst; phere n:
taşımak)’ kel mes nden türet lm şt r” (Dur vd., 2016, s. 122-128).
Meton m : “Türkçe’de mecaz-ı mürsel, ad aktarması veya düz değ şmece g b
s mlerle b l nen meton m se aralarında n tel k bakımından bağ olan k şey n b rb r
yer ne kullanılmasıdır” (Güven, 2014, s. 20). Meton m n n b rçok örneğ parça-bütün
l şk s ne dayanmaktadır (Erdem, 2004, s. 56).
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2.3. Araştırmanın Kapsamı ve Kısıtlılıkları
Araştırmanın evren n Akın Akınözü, Kerem Burs n ve Çağatay Ulusoy’un erkek
derg s nde yer alan fotoğraﬂarı oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında toplam her b r
sm n üç farklı fotoğrafı ncelenm şt r.
Çalışmanın kısıtlılığı 2019-2021 yılları arasında Akın Akınözü, Kerem Burs n ve
Çağatay Ulusoy’un erkek derg ler nde yer alan fotoğraﬂarın ele alınmasıdır.
2.4. Araştırmanın Bulguları 2019-2021 Yılları Arasında Akın Akınözü, Kerem
Burs n ve Çağatay Ulusoy’un Erkek Derg ler nde Yer Alan Fotoğraﬂarın
Erkek Fotoğraﬂarın Göstergeb l msel Çözümlenmes
Araştırma kapsamında aşağıda bulunan şablon Batu ve Tos’un (2018, 240)
çalışmalarındak şekl yle kullanmıştır.

Fotoğraf 1: Akın Akınözü Ep sode Derg s , 2019
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Fotoğraf 2: Akın Akınözü GQ Derg s , 2021
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Fotoğraf 3: Akın Akınözü Esqu ere Derg s , 2019
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Fotoğraf 4: Kerem Burs n, Alem Derg s , 2021

146

TÜRKİYE
MEDYA AKADEMİSİ

JOURNAL OF

DERGİSİ

TÜRKİYE MEDIA ACADEMY

C lt / Sayı: 2 / 3 - Yıl: 2022 131-157

Fotoğraf 5: Kerem Burs n, Vogue Derg s , 2020
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Fotoğraf 6: Kerem Burs n, Elle Derg s , 2021
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Fotoğraf 7: Çağatay Ulusoy, Elle Derg s , 2019
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Fotoğraf 8: Çağatay Ulusoy, GQ Derg s , 2021
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Fotoğraf 9: Çağatay Ulusoy, Hello Derg s , 2020

İncelenen fotoğraﬂara bakıldığında, ana reng n sıklıkla beyaz, gr ya da s yah
olduğu görülmekted r. Renkl fotoğraﬂarda se genell kle kırmızı, mav ve sarı renk ön
plana çıkmaktadır. S yah renk c dd yet ve otor tey , gr renk muted l olmayı, beyaz renk
güven, kırmızı renk uyarıcılığı ve tehl key , mav renk özgürlüğü, sarı renk se özgüven
ve zekayı tems l etmes g b anlamlar taşımaktadır.
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Fotoğraﬂarda yer alan yazılara bakıldığı zaman sıklıkla “kend ne güvenmek” temalı
açıklamalar yer almaktadır. Fotoğraﬂar genelde sade çer ğe sah pt r. Kalabalık, fazla
nesne çeren görsel çer k kullanılmamıştır.
Fotoğraﬂarda genel olarak modern, şeh rl , kend ne güvenen, kaslı, güçlü ve
otor ten n erkek b rey n el nde olduğuna l şk n göstergeler üzer nde durulmuştur.

SONUÇ
Hegemon k erkekl k sadece kadın üzer nde değ l, kend s g b olmayan tüm
erkekl k b ç mler üzer nde b r hegemonya ve kt dar alanı kurmaktadır. Bu bağlamda
günümüzde erkek derg ler nde hegemon k erkekl ğ n nasıl kurulduğunu ve yansıdığını
anlamak ç n Akın Akınözü, Kerem Burs n ve Çağatay Ulusoy’un erkek derg s nde yer
alan fotoğraﬂarı ncelenm şt r. Araştırma kapsamında toplam her b r sm n üç farklı
fotoğrafı ncelenm şt r.
C ns yete da r toplum tarafından bel rlenm ş roller, k ş n n hayattak yer n ve
konumunu şaret etmekted r. B rey n kadın ya da erkek olarak hayattak yer n
önemsemes nde a le ç ndek ve a le dışındak yan okul, sokak, yaşanılan kent ve ş
yaşamındak sosyal zasyon sürec bel rley c olmaktadır. Bu sosyal zasyon sürec nde, her
k c ns n bel rlenm ş değerler ben msemeler , sürdürmeler , toplumsal c ns yet roller n n
yen den üret m n sağlamaktadır. Bu anlamda, toplumsal c ns yete da r kavramlar ve
algılayışların durağan olduğunu söylemek mümkündür değ ld r (Meral, 2011, s. 298). Bu
noktada tek t p kadın ve erkekl k b ç mler nden söz edemey z. Erkekl k b ç mler üzer nde
baskın olan ve kt dar kuran hegemon k erkekl k, bugün günümüzde b rçok alanda
karşımıza çıkmaktadır.
Erkeğ n ﬁz ksel özell kler boy, kas kütles , tavır ve hareket öneml d r. Erkekl ğ n
ﬁz ksel anlamı, üstünlüğünü, kt darını ve kadınlara egemen olunması ç n gerekl olan
hegemonyacı erkekl ğe bağlı güçlülük duygusunu duyulması le lg l d r. Erkek
derg ler nde erkek ç n üstünlüğün ve gücün s mges olan bedensel form, modern g y m
ve kesk n beden d l kullanımı ön plana çıkarmaktadır.
F z ksel görünümü ç n para harcayan, modayı tak p eden ve st l sah b olmaya
çalışan, beyaz batılı ve heteroseksüel erkek majı da ön plana çıkmaktadır. Kadınlığa
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atfed len eylemler ve tüket m, derg de yaratılan yen moda kültürü ve deal erkek majı
üzer nden meşrulaştırılarak, yen maj sah b erkeğ n özell ğ olarak göster lmekted r.
Bakımı ve ﬁz ksel görünümü ç n para harcayan ve st l g y nen erkek majları ortaya
çıkmaktadır.
Yukarıda anlatılanlar çerçeves nde çalışma sonucunda erkek derg ler nde
hegemon k erkekl k, bakımlı, modadan anlayan, kaslı ve sağlığına d kkat eden b r
erkekl k olarak nşa ed lm şt r.

153

TÜRKİYE
MEDYA AKADEMİSİ
DERGİSİ

JOURNAL OF
TÜRKİYE MEDIA ACADEMY

C lt / Sayı: 2 / 3 - Yıl: 2022 131-157

KAYNAKÇA
Anderson, P., Gramsc , A. (1988). Hegemonya, Doğu Batı Sorunu ve Stratej . (Çev. T.
Günersel). İstanbul:Alan Yayıncılık.
Bat, M. (2008). Moda Oluşturma Sürec nde Stratej Planlama ve Halkla İl şk ler n Rolü.
Yayınlanmamış Yüksek L sans Tez , Ege Ün vers tes Sos. B l. Ens., İzm r.
Batu, M., Tos, O. (2018). 16 N san 2017 Anayasa Değ ş kl ğ Referandumunda Recep
Tayy p Erdoğan’ın Sosyal Medyadak Görsel İmajı Üzer ne B r Anal z. Akden z
İlet ş m Derg s (29), 230-269.
B rcan, U. (2015/2). Roland Barthes ve Göstergeb l m. Ondokuz Mayıs Ün vers tes
Sosyal B l mler Derg s , 13(26), 17-41.
Ceng z, K., Tol, U., Ulaş, K.Ö. (2004). Hegemon k Erkekl ğ n Peş nde. Toplum ve B l m
Derg s , (101). 50-70.
Connell, R. (1998). Toplumsal C ns yet ve İkt dar. (Çev. C. Soydem r). İstanbul: Ayrıntı
Yayınları.
Ç çek, M. (2016). Sem yoloj ve Sem yot k Üzer ne Düşünceler. The Turk sh Onl ne
Journal of Des gn. Art and Commun cat on, 6(2). 137-147.
Dur, B.İ.U. (2016). Metafor ve Eksl br s. Internat onal Journal of Eksl br s. 3(5). 122128.
Bethan B. (2004). Iron c D scourse: Evas ve Mascul n ty n Men’s L festyles Magaz nes .
Men and Mascul n t es, 7 (1). 3-21.
Erdoğan, İ., (2011). Medyada Hegemon k Erkekl k ve Tems l. İstanbul: Kalkedon
Yayınları.
Erdoğan, İ. (2013). Erkek Derg ler nde (Men’s Health -FHM-Esqu re-GQ Türk ye
Örneğ nde) İdeal(leşt r len) Erkek(l k) İmajının İçer k Çözümlemes . Akden z
İlet ş m Derg s , (20).140-164.
Erdem, M. (2004). Mağrup ’n n Ş rler nde Meton m . Modern Türk Araştırmaları
Derg s , 1(1). 55-63.
Kalaman, S., Bat, M. (2014). Toplumsal C ns yet Açısından Axe Basın İlanlarının
Göstergeb l msel Anal z . KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇ k Araştırmalar Dergı̇ s , 16 (I).
128-136.
Pınar, S. M. (2011). Erkek Hegemonyasının Yen den Üretem . Medyada Hegemon k
Erkekl k ve Tems l. (Ed. İ.Erdoğan). İstanbul: Kalkedon Yayınları.

154

TÜRKİYE
MEDYA AKADEMİSİ
DERGİSİ

JOURNAL OF
TÜRKİYE MEDIA ACADEMY

C lt / Sayı: 2 / 3 - Yıl: 2022 131-157

EXTENDED ABSTRACT
It s the whole of be ng freed from the cond t ons w th n the scope of women's and
mascul n ty pract ces. Across the world of gender educat on, t s no longer just a concept
n s mple terms, men and cases of mascul n ty. “Mascul n ty” learned n the soc ety w th n
acculturat on s the exh b ted norm and collect on of the patr archal order. Th s object,
wh ch can create v suals accord ng to t me and t me, can also be created on t. Conﬂ cts
of mascul n ty exper enced n the educat on of patr archy, there s only one type of
mascul n ty, and t gnores the forms of mascul n ty. As hegemon c mascul n ty, th s
mascul n ty s challeng ng n terms of power and dom nance over male male type, female
and all mascul ne stereotypes.
In th s context, the d st nct on between "hegemon c mascul n ty" and "d ﬀerent al
mascul n ty" has created a d ﬀerent d scuss on top c. The eﬀort to understand soc al
power relat ons based on gender d ﬀerences began to be asked not only through the
relat onsh p between men and women, but also how t can be produced and ma nta ned
n men w th n tself. At th s po nt, the eﬀorts to understand th s relat onsh p between the
dom nant mascul n ty style and d ﬀerent mascul n ty styles led to the development of the
concept of "hegemon c mascul n ty".
The concept of hegemon c mascul n ty, ts super or ty over other forms of
mascul n ty, and the culturally exalted form of be ng a man are closely l nked. Both say
that very few men endorse real qual t es. Today's contemporary hegemon c male models
can be found n popular culture w th many d ﬀerent male models. The construct on of
hegemon c mascul n ty n magaz nes n Turkey appears as mascul ne consumpt on and
pleasure-or ented.
W th n the scope of hegemon c mascul n ty, body pol t cs and the new male mage,
he exam nes the structure of men's magaz nes that un form ze men and global ze the male
body. Men's magaz nes often ask, "What s a real man?" and “how to get a real man?”
They cla m to have answered the quest ons. It s observed that men's magaz nes focus on
male taste n the r act ons such as consumpt on and care, wh ch are attr buted to
fem n n ty, as well as un form z ng men and conduct ng body pol c es.
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In th s study, based on Connell's stud es on hegemon c mascul n ty, t s d scussed how
hegemon c mascul n ty s bu lt, shaped, nterpreted and presented n soc ety through
Turk sh actors n men's magaz nes. In th s study, t s a med to exam ne how hegemon c
mascul n ty s constructed n men's magaz nes, based on the v ews of Roland Barthes,
one of the mportant representat ves of sem ot cs. In th s d rect on, the a m of the research
s to exam ne how hegemon c mascul n ty s constructed through photography n men's
magaz nes. As a method, sem ot c analys s method was used.
It was seen that the magaz ne photographs of Akın Akınözü, Kerem Burs n and
Çağtay Ulusoy, who are Turk sh actors who ﬁt the deﬁn t on of hegemon c male
exam ned n the study, are exh b ted by assoc at ng trad t onal patr archal mages w th the
strong and dom nant male model w th today's modern deal hegemon c male form, the
metrosexual male dent ty.
Hegemon c mascul n ty establ shes a ﬁeld of hegemony and power not only over
women, but also over all forms of mascul n ty that are not l ke t. In th s context, the
photographs of Akın Akınözü, Kerem Burs n and Çağatay Ulusoy, wh ch appeared n the
men's magaz ne between 2019-2021, were exam ned n order to understand how
hegemon c mascul n ty s establ shed and reﬂected n men's magaz nes today. In total, 9
photographs were exam ned. W th n the scope of the research, three d ﬀerent photographs
of each name were exam ned.
In the exam ned photographs, the phys cal character st cs of the men, he ght,
muscle mass, att tudes, movements and postures come to the fore. The phys cal mean ng
of mascul n ty s related to the feel ng of super or ty, power and the sense of power
assoc ated w th hegemon c mascul n ty, wh ch s necessary for dom nat on of women. In
men's magaz nes, the use of bod ly form, modern cloth ng and sharp body language,
wh ch s the symbol of super or ty and power for men, comes to the fore.
The mage of a wh te westerner and heterosexual man who spends money on h s
phys cal appearance, follows fash on and tr es to have style also comes to the fore. Acts
and consumpt on attr buted to fem n n ty are leg t m zed through the new fash on culture
and deal male mage created n the magaz ne, and are shown as the character st cs of the
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man w th a new mage. The mages of men who spend money for the r care and phys cal
appearance and dress n style are emerg ng.
In the photographs, the nd cators that are modern, urban, self-conﬁdent, muscular,
strong and that the author ty s n the hands of the male nd v dual are emphas zed.
As a result of the study, hegemon c mascul n ty n men's magaz nes was bu lt as a
well-groomed, fash on-consc ous, muscular and healthy mascul n ty.
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ELON MUSK’IN TWEETLERİNİN KRİPTO VARLIKLARA OLAN
İLGİNİN ARTMASINA ETKİSİ
Muhammed Oğuzhan Şah n *

Özet
Yapılan bu çalışmada ünlü b r ş nsanı olan Elon Musk’ın Tw tter üzer nden kr pto paralarla
lg l olarak paylaştığı mesajlar ve bu mesajların bahs geçen kr pto paraların değer ne ve daha
genel olarak kr pto para p yasasına etk s eş k bekç l ğ kuramı bağlamında ele alınmış, net ce
se ﬁnansal sürü davranışı kavramı çerçeves nde değerlend r lm şt r. Evren n gen şl ğ göz
önünde bulundurularak örneklem yoluna g d lm ş ve yalnızca 20 Aralık 2020 le 15 N san 2021
tar hler arasındak Tw tter mesajları ele alınmıştır. Çalışma net ces nde Elon Musk’ın Tw tter
paylaşımları le mesajlarına konu olan kr pto para değer kazanması arasında kronoloj k olarak
poz t f b r korelasyon görülmüştür. Aynı korelasyon Musk’ın örneklem ç ndek paylaşımlara
başladığı tar h le toplam küresel kr pto varlık değer arasında da görülmüştür.
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THE EFFECTS OF ELON MUSK'S TWEETS ON THE INCREASE
OF INTEREST IN CRYPTO ASSETS
Muhammed Oğuz Şah n*

Abstract
In th s study, the messages shared by the famous bus nessman Elon Musk about
cryptocurrenc es on Tw tter and the eﬀect of these messages on the value of the ment oned
cryptocurrenc es and more generally on the crypto money market are d scussed n the context of
the threshold guard theory, and the results are evaluated w th n the framework of the concept of
ﬁnanc al herd behav or. Cons der ng the s ze of the study un verse, sampl ng was used and only
Tw tter messages between 20 December 2020 and 15 Apr l 2021 were d scussed. As a result of
the study, a chronolog cally pos t ve correlat on was observed between Elon Musk's Tw tter
posts and the valuat on of the crypto currency, wh ch s the subject of h s messages. The same
correlat on was observed between the date Musk started h s Tw tter posts and the total global
cryptocurrency value.

Keywords: Cryptocurrenc es, Elon Musk, Man pulat on, Gatekeeper, Tw tt
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GİRİŞ
Tar hsel olarak bakıldığında nsanların alışver ş b ç m n n bas t takas s stem nden,
emt a paraya, altın ve gümüşe, ardından altın karşılığı olarak basılan kıymetl kağıtlara,
sonrasından se altın karşılığı da olmadan para basan kurumların sağladıkları güvene
dayalı t bar paraya ve son olarak herhang b r düzenley c otor teden bağımsız olarak
ortaya çıkan d j tal paralara değ n oldukça değ şken b r yapı sunduğu görülmekted r.
İnsanlar ç n b r alışver ş aracı olarak şlev gören para nsanın ekonom k, sosyal ve
b l msel gel ş m ne uygun olarak zamanla soyutlaşmıştır ve geld ğ m z bu noktada
B tco n günümüzde, para kavramının ulaştığı son noktanın b r örneğ olarak görüleb l r
(Çarkac oğlu, 2016, s. 1). Kr pto paraların geçm ş b l nd ğ g b Satosh Nakamoto
sm yle b l nen b r k ş n n gel şt rd ğ

lk kr pto para s stem olan B tco n’ n 2009

yılında p yasaya sürülmes yle başlamıştır. 2008 küresel mal kr z sonucunda devletler n
ve kurumlarının ﬁnansal güven l rl kler n n darbe alması merkez yets z b r para b r m
olarak B tco n’ n ortaya çıkmasına olanak sağladığı görüşü genel kabul görmüştür
(Ceylan, 2019, s. 3). Kr pto paralar yasal olarak başta ABD olmak üzere b rçok ülkede
tanınmaktadır ve kr pto parayı tanıyan ülke sayısı gün geçt kçe artmaktadır, Türk ye’de
se kr pto parayı yasa dışı kabul eden b r yasal düzenleme bulunmamaktadır (Ceylan,
2019, s. 14). Başta B tco n olmak üzere kr pto paraların terc h ed lmes nde
merkez yets z olması ve büyük get r elde etme potans yel n n bulunması göster leb l r,
ancak herhang b r kurum ya da devlet tarafından denetlenmed ğ ve olası b r mal suçun
yaptırımlarının bulunmaması sebeb yle kr pto para p yasasında Pump&Dump olarak
s mlend r len man pülasyon operasyonları gerçekleşt r leb lmekted r (Güleç ve Aktaş,
2019, s. 920).
Özell kle merkez yets z olması ve man pülasyona mkân sağlayan b r yapıya sah p
olması sebeb yle yatırımcılar ve sıradan nsanlar tarafında uzunca b r süre şüpheyle
yaklaşılan kr pto paralar B tco n’ n ortaya çıkmasından uzun süre sonra sah p olduğu
teknoloj k altyapısı, hızlı şlem süres ve b rçok kurum ve kuruluşun kr pto paraları
tanımaya başlaması sonrası “geleceğ n parası” olarak hızla nsanların lg s n çekmeye
başlamıştır. Bu net cede kr pto paraların ekonom p yasalarında d kkate değer b r
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konuma ulaştığı küresel kr pto para p yasa değer n n yaklaşık 2 tr lyon dolara er şm ş
olması bağlamında söyleneb l r. (Trad ng V ew, 2021).
Akadem k l teratürde de kr pto paralara söz konusu lg n n artmasına paralel
olarak yapılan çalışmaların da arttığı gözlemlenmekted r. Bu çalışmaların b r kısmı
kr pto paraların

şley ş s stem , mevcut ekonom k ve sosyal yapıdak

roller ne

odaklanmaktadır (Alpago, 2018; Ateş, 2016; Karaoglan ve ark., 2018; Turan, 2018).
Yapılan d ğer çalışmalarda kr pto p yasası da dah l olmak üzere ekonom p yasalarında
sürü davranışının yaygın b r fenomen olarak var olduğu görülmüştür (Bour ve ark.,
2019; Bulut & Akbulut, 2020; da Gama S lva ve ark, 2019; Economou ve ark., 2016;
Humayun Kab r & Shakur, 2018; V dal-Tomás ve ark., 2019).
Söz konusu bu araştırmada mühend s, tasarımcı ve Ceo olarak b l nen Elon
Musk’ın b r m kro blog nternet s tes olan Tw tter üzer nden kr pto paralarla lg l
paylaştığı mesajların nsanları hang ﬁnansal faal yetler gerçekleşt rmeler ve özelde
hang kr pto paralara yöneld kler ne da r b r etk ye sah p olup olmadığı, varsa bu etk n n
ne oranda olduğu Kurt Lew n’ n gel şt rd ğ (Narmanl oğlu, 2016, s. 157) eş k bekç l ğ
kuramı bağlamında ve davranışsal ﬁnans çalışmalarında sürü davranışı olarak
tanımlanan kavram çerçeves nde anlaşılmaya çalışılacaktır.

PARA
Para nsanlar arası alışver ş ya da d ğer b r dey şle mal mübadeles nde b r aracı
rolü üstlenen ve bell b r değerlere sah p araçtır. Önceler avcılık ve toplayıcılık le değ ş
tokuş s stem n kullanan nsanlar L dyalıların MÖ 7. yüzyılda parayı cat etmes yle
değer somutlaştırmışlardır. Zamanla yaygınlaşan bu para s stem altının az bulunması
ve paraya dönüştürülmes n n pahalı ve zor olması güvenl k sorunu ve transfer
problemler sebeb yle altına dayalı sembol k değerler taşıyan şeyler kullanılmaya
başlanmıştır; önce Ç nl ler ve ardından Batılı toplumları altın paraların muad l olarak
kâğıt para s stem n kullanmaya başlamışlardır (Alpago, 2018, s. 412). Böylece para b r
değer olan b r ara mal olarak ekonom dek yapısını oluşturmuştur. Paranın dört temel
şlev bulunmaktadır; b r değ ş tokuş aracı olması, hesap b r m olması, tasarruf aracı
olması ve borçların ödenmes n sağlamasıdır, bu şlevler n her b r n gerçekleşt rmese
de b r şey n para olarak kabul görmes ç n söz konusu şlevler b reyler kna edecek
ölçüde taşıması yeterl d r (Ateş, 2016, s. 352).
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Bunun yanında ayrıca para, sah p olan b reye özgür ekonom k terc hler yapma
hakkı sağlamasından ötürü b r ﬁnansal özgürlük aracı olduğu ve bunlarla b rl kte,
kolaylıkla her şeye dönüşeb ld ğ ve bu söz konusu değ ş m n paraya sah p olana sınırı
olmayan b r terc h mkânı sağlaması parayı b r “terc h aracı” olarak da tanımlamayı
mümkün kılar (Ceng z, 2018, s. 88). Özell kle y rm nc yüz yılın k nc yarısından
t baren gerçekleşen tekn k ve b l msel gel ş mler ve özell kle nternet n ortaya çıkması
sonucunda paranın dağıtımı da kullanım şekl de değ şm şt r. Kred kartlarının ortaya
çıkması bu anlamda d j tale b r geç ş evres olarak yorumlanab l r.

KRİPTO PARA
Kr ptonun köken ant k Yunanca olan ş fre/ş frelenm ş anlamına gelen kryptós
sözcüğünden gelmekted r, kr pto paralar se bell b r ş freleme s stem le çalışmasından
dolayı bu s mle anılmaktadır, n tek m kr pto para cüzdanları da ş frelenm ş b r
yapıdadırlar (Turan, 2018, s. 4). Herhang b r kuruma bağlı olmadan ağa dah l olan
kullanıcıların ver tabanını kullanan kr pto para s stemler özell kle t caret n, let ş m n
d j tal b r hale geld ğ ve kr zler sonrası kurum ve devletlere güvenler n azaldığı b r
dönem n parası olarak şlev görmekted r. Kr pto paralarla b reyler ya da kurumlar
b l nen gerçek para le yapılab ld ğ g b harcama gerçekleşt reb lmekte ya da para
alışver ş yapab lmekted rler (Eğ lmez, 2017'den akt. Ceng z, 2018, s. 90). Kr pto
paralar, merkezs z s stemlerde, herkes tarafından b l nen ve öğren leb len yöntemlerle
s stem n başlangıç aşamasında saptanan düzeylerde üret l rler; geleneksel para
düzen nde, hükümetler ya da devletler gerekl hallerde merkez bankası yoluyla para
hraç edeb l rlerken bu durum kr pto paralar ç n geçerl değ ld r (Çarkac oğlu, 2016, s.
8). Kr pto paralar k ş ler n zn olmadan h çb r şek lde el konulamaz yapıdadırlar.
Dolaşıma g ren kr pto para sayısı ve para arzının türü ve zamanlaması, kr pto para
s stem n n başlangıç aşamasında bel rlenmekted r.
Kr pto para s stemler n n çoğunda dolaşan paranın sab tlenmes ve değer n
koruması ç n söz konusu para bell sayıda tutulacak şek lde yapılandırılmaktadır,
n tek m aks halde kaçınılmaz b r enﬂasyon oranı ortaya çıkması beklen r. Bu
araştırmanın konusu bağlamında değ n lecek olan Dogeco n se sınırsız b r üret m
hacm ne sah p olması, bu anlamda enﬂasyonun ve dolayısıyla değers zl ğ n kaçınılmaz
olduğu b r para b r m olarak b l nmekted r.
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ELON MUSK
Elon Musk, annes Kanadalı, babası beyaz b r Güney Afr kalı olarak, Pretor a,
Güney Afr ka'da doğmuştur ve büyümüştür, Queen’s Ün vers tes 'ne g tmek ç n
Kanada'ya taşınmadan önce, kısa sürel ğ ne Pretor a Ün vers tes nde kalmıştır, k yıl
sonra se Pennsylvan a Ün vers tes ’ne geç ş yapmış ve Wharton School’dan ekonom
ve ﬁz k alanında l sans dereceler le mezun olmuştur, doktoraya başlamak amacıyla
Kal forn ya'ya taşınan Musk, Stanford Ün vers tes ’nde, uygulamalı ﬁz k ve malzeme
b l mler alanında yüksek l sans yapmıştır (Vance 2017). Elon Musk aynı zamanda
SpaceX’ n kurucusu, CEO’su ve mühend sl k le tasarım oﬁsler şeﬁ; erken yatırımcı,
Tesla, Inc.’ n CEO'su ve ürün m marı; The Bor ng Company’n n kurucusu, Neural nk’ n
kurucu ortağı; Open AI’n n kurucu ortağı ve eş-başkanıdır (Tesla, 2021).
Musk öncel kle CEO’su olduğu Tesla’nın ürett ğ elektr kl arabaların kazandığı
başarılarla ve bunun sonucunda araba sektöründe yarattığı devr mle ve bunun yanı sıra
sah b olduğu Spacex ﬁrmasının d key n ş yapab len ve yen den kullanılab l r roketler
gel şt rmes

le uzaya yük ve nsan taşımayı çok daha ucuz ve güvenl b r hale

get rmes yle tüm dünyada adından bahsed len b r hal ne gelm şt r.
Elon Musk ayrıca Tw tter s ml sosyal medya s tes nden paylaştığı mesajlar le de
adından sıkça söz ett rmekted r, n tek m bu araştırmanın da nesnes olan bu paylaşımlar
ş rketler n h sseler n n yükselmes ne ya da düşmes ne ayrıca d j tal paraların
değerler n n oynamasına yol açtığı görülmüştür.

Araştırmanın Amacı ve Kapsamı
Bu araştırmanın temel amacı b r ş nsanı olan Elon Musk’ın ş dünyasındak
başarıları sonrası oluşan tanınmışlığının etk s

le Tw tter üzer nden gerçekleşt rd ğ

paylaşımların eş k bekç l ğ kuramı bağlamında k tleler ﬁnansal terc hler konusunda
etk ley p etk lemed ve etk l yorsa bunun kr pto paraları ne yönde etk led ğ anlaşılmaya
çalışılacaktır. Bu bağlamda Elon Musk’ın kr pto paralarla lg l attığı tweetler, bu
tweetler n aldığı etk leş m ve p yasaların bu tweetlere tepk s ele alınmaktadır.
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Kuramsal Temel
Söz konusu araştırmanın kuramsal temel n Eş k bekç l ğ kuramı oluşturmaktadır.
Eş k bekç l ğ kuramı çoğunlukla let ş m alanında ve özell kle k tle let ş m araçları ç n
kullanılan b r kuram olarak b l nmekted r. Söz konusu teor Alman asıllı Amer kalı
ps kososyolog Kurt Lew n tarafından oluşturulmuştur. Temel olarak nsanların hakkında
konuştukları konuları bel rlemek olarak b l nen gündem bel rleme çalışmaları başlarda
kamuoyu gündem n hang etkenler n bel rled ğ ne odaklanmışken, sonrak zamanlarda
se ‘medya’ gündem n n hang faktörler tarafından ne şek lde bel rlend ğ n araştırmaya
da yönelm şt r (Yaşın ve ark., 2018, s. 22–24).
Eş k Bekç l ğ Teorem Şeması
Çalışmanın evren n teknofob k anlatı çeren b l m kurgu ﬁlmler oluşturmaktadır.
Frankenste n ﬁlm n n örneklem olarak seç lmes n n neden

se çalışmaya konu olan

teknofob k anlatıyı barındıran lk b l m kurgu ﬁlmler nden b r s olmasıdır.

Kaynak A
Kaynak B

Eşik Bekçisi

KİTLE

Kaynak C

Kaynak D

Eş k bekç l ğ temel olarak mesaj ya da enformasyon b leşenler n n kaynaktan
alındıktan sonra b r odak tarafından kodlanması esnasında her türlü enformasyonun
bel rlen m , serg len m , sunumu, zamanlaması ve tekrarı üzer ndek kontrolü fade
etmekted r (Barz la -nahon & Neumann, 2005, s. 4). Özell kle modern dönemde
nsanların olay ve olgular konusundak algıları, b lg ler ve doğal olarak yargıları ya da
tepk ler onlara er şen mesajların k nc b r kaynak tarafından tekrar yapılandırılması ya
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da kodlanması le yakından bağıntılıdır ve bu olgu temel olarak eş k bekç l ğ
çalışmalarına dayanmaktadır (Narmanl oğlu, 2016, s. 157). Bu fenomen özell kle
geleneksel haber kaynakları olan gazete ve telev zyon haberler nde mevcut konumda
olmakla b rl kte bu çalışmanın konusu bağlamında yen medyadak ünlü ya da kanaat
önder olan b reyler ç nde geçerl b r durumdur. Bu anlamda çalışmada b r “etk leyen”
ya da kanaat önder olarak Elon Musk’ın paylaşımları eş k bekç s kuramı bağlamında
ele alınmıştır.
Buna ek olarak davranışsal ﬁnans model yatırımcıların çalışmada bahs geçen
kr pto paralara yatırım yapmalarına olanak sağlayan ps koloj k etkenler konusunda
anal z n perspekt ﬁne gen şl k sağlayacaktır. Davranışsal ﬁnans model ne göre anal t k
göstergelere daha az önem veren

rrasyonel yatırımcıların yapacakları ﬁnansal

şlemlerde, söz konusu varlıkların gerçek değer nden farklı b r sapma göstereb leceğ n
ve aşırı kazançların mümkün olab leceğ ne olan nancı fade etmekted r (Bulut ve
Akbulut, 2020, s. 69). Bu model çerçeves nde yatırımcıların aldığı kararlarda p yasa
tahm nler n n dışında davranışlar görüleb l r ve bunların en öneml ve bar z olanlarından
b r sürü davranışıdır; buna göre sürü davranışı b r tür koord nasyon mekan zmasını
gerekt rmekted r, bu mekan zma, k m bel rt lere (ﬁyat dalgalanması g b ) ya da çalışma
bağlamında ele alırsak öneml karar ver c ler /eş k bekç ler n

zlemeye dayanab l r

(Devenow ve Welch, 1996, s. 604).

Araştırmanın Yöntem
Çalışmanın yöntem sosyal b l mlerde çok yaygın şek lde kullanılan n tel b r
araştırma b ç m olan bet msel anal z yöntem d r. Söz konusu bu yöntemde elde ed len
ver ler daha önces nde bel rlenm ş olan başlıklara ya da temalara göre özetlen r ve
yorumlanır, kaynaktan doğrudan alıntı yapmak yaygınken temel amaç elde ed len
bulguların s steml şek lde düzenlenm ş ve yorumlanmış b r şek lde sunulmasıdır
(Yıldırım ve Ş mşek 2016).

Araştırmanın Evren ve Örneklem
Araştırmanın evren Elon Musk’ın kr pto paralar le lg Tw tter üzer nden
paylaştığı yazılar ve görseller n yanı sıra söz konusu paylaşımlarda bahse konu olan
kr pto paraların bu paylaşımlar sonucu etk len mler n

gösteren graﬁklerden

oluşmaktadır. Söz konusu evren n gen şl ğ ve güncell ğ dolayısıyla örneklem yoluna
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g d lm şt r. Buna göre çalışmanın örneklem grubu 20 Aralık 2020 le 15 N san 2021
tar hler arasında Elon Musk’ın kr pto paralarla lg paylaştığı Tw tter gönder ler nden
evren en y tems l edeceğ düşünülen örneklerd r.

Bulgular
Yapılan bu araştırmanın kapsamında Elon Musk’ın gerçekleşt rd ğ 9 Tw tter
paylaşımı güncel olaylar ve Musk’ın planları ve daha öncek faal yetler ve açıklamaları
ışığında değerlend r lm şt r. Ayrıca Musk’ın paylaşımlarının ve açıklamalarının kr pto
paraların graﬁkler yle karşılaştırılmış ve sonuçlar sürü davranışı kavramı kapsamında
çözümlenm şt r.
Öncel kle Musk’ın 2020 yılı sonunda kr pto paralarla lg l mesajları paylaşmaya
başlamasından öncek tar hte küresel kr pto para p yasasının boyutunu ele almak
Musk’ın

mesajlarının

etk s n

doğru

şek lde

çözümleyeb lmek

çn

gerekl

görünmekted r. Buna göre örneklem çer s ndek lk tweet n atıldığı gün toplam küresel
kr pto p yasa değer n n 671 M lyar dolar olduğu görülmekted r (Görsel 1).

Görsel 1. Küresel Kr pto Para P yasa Değer 31Ağustos – 21 Aralık (Co n Market Cap 2021c)

Bu anlamda ele alınması gereken lk ver Musk’ın 20 Aralık 2020 tar h nde attığı
tweett r. Elon Musk söz konusu tweette lk defa kr pto paralardan b r olan lk ve en
değerl kr pto para B tco n’den bahsetm şt r.

Söz konusu tweette “B tco n ben m

güvenl sözcüğüm” fades n kullanmıştır. Aynı tar hte Musk kr pto paralarla lg l 5
tweet atmıştır, bunlardan dördü B tco n le lg l 1 görsel ve 3 met nden oluşmakla
b rl kte b r tane Dogeco n le lg l b r mesaj paylaşmıştır.
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Görsel 2. “B tco n ben m güvenl sözcüğüm”, “Şaka yapıyorum, zaten k m n güvenl b r
sözcüğe ht yacı olur k !?

Görsel 3. “B tco n neredeyse ﬁyat para kadar y ”

Görsel 4. “Normal, üretken b r hayat yaşamaya çalışan ben”

Musk’ın B tco n ve genel olarak kr pto paralarla lg l olarak örneklem tar hler
çer s nde attığı lk tweett r. Musk’ Tw tter’ı resmî açıklamalar yaptığı b r s te g b değ l
daha çok gündem , trendler , yen l kler , m zah öğeler n ve yaşananları tak p eden ve
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bunlarla lg l kend nce yorumlar yapan herhang b r g b kullanmaktadır. Bu durum
kr pto paralarla lg yaptığı paylaşımlarda da görülmekted r (Görsel 4-10-13).

Görsel 5. “Tek cümle: Doge”

Bu paylaşımların yapıldığı tar hte ve yakın gelecek zamanında bahs geçen kr pto
paralar B tco n ve Dogeco n görecel oranda değer kazandığı görülmüşür. B tco n’ n
b r m ﬁyatının 24 b n dolardan 36 b n dolar aralığına yükselm ş, Dogeco n’ n se
0.003882 dolardan 0.004863 dolara yükseld ğ görülmüştür (Nasdaq 2020b). (Görsel 6
ve 7).

Görsel 6. B tco n aralık ayı ﬁyat ve hac m graﬁğ (Co n Market Cap 2021a)
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Görsel 7. Dogeco n Aralık ayı ﬁyat ve hac m graﬁğ (Co n Market Cap 2021b)

Elon Musk bahs geçen paylaşımlardan sonra 39 gün boyunca kr pto paralarla
lg l herhang b r tweet atmadığı görülmüştür. 29 Ocak günü kapağın üst kısmında
“Dogue” yazısının bulunduğu alt kısımda se b r köpeğ n olduğu b r görsel paylaşmıştır.
Kullanıcıların söz konusu tweete verd kler

yanıtlarda bu tweet n genel olarak

Dogeco n’e b r gönderme olarak algılandığı görülmüştür.

Görsel 8.

29 Ocak tar h nden t baren yapılan bu paylaşımlar Dogeco n kr pto parasının
değer ve market hacm ndek değ ş mlere de yansımıştır (Görsel 9). Buna göre Musk’ın
paylaşımından b r gün önce 28 Ocak’ta Dogeco n’ n p yasa hacm n n 5.2 m lyar dolar
olduğu görülmüştür ancak paylaşımın yapıldığı 29 Ocak günü bu hac m 31 m lyar
dolara çıkmıştır (Co n Market Cap 2021b). Bu da paylaşımın yapılmasıyla p yasa
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hacm n n b r gün

çer s nde beş kat arttığını göstermekted r. Bunun yanı sıra

Dogeco n’ n b r m ﬁyatının da söz konusu paylaşımlar yapılmadan b r gün önce
0,007526 dolar sev yes ndeyken lk paylaşımla b rl kte 0,068205 dolar sev yes ne
gelm şt r (Nasdaq 2020b). Bu göstergeler sonucunda kr pto para p yasası ve b r m
ﬁyatlarının artışıyla Musk’ın tweetler n n kronoloj k b r korelasyon serg led ğ
söyleneb l r.

Görsel 9. Dogeco n Ocak ayı ﬁyat ve hac m graﬁğ (Co n Market Cap 2021b)

Elon Musk Şubat 2020 tar h nde se kr pto paralarla lg l toplam 20 tweet
paylaşmıştır. Bu tweetlerden on beş tanes d rekt olarak Dogeco n le lg l yken ger ye
kalan beş tanes genel olarak kr pto paralarla lg l d r.

Görsel 10. “R ca eder m”
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4 Şubat tar h nde yapılan bu paylaşımda Aslan Kral (M nkoﬀ ve Allers, 1994)
ﬁlm nden b r sahne yen den düzenlenm ş ve Musk’ın Dogeco n’ n s mges olan köpeğ
yukarı kaldırması resmed lm şt r. Met n olarak “r ca eder m” fades n kullanması
Musk’ın Dogeco n yatırımcılarını memnun ett ğ n düşündüğünün b r gösterges olarak
alınab l r.

Görsel 11. “Dünyanın gelecektek kr pto para b r m ”

Musk bu Görsel 11’dek paylaşımında Tw tter’ın anket özell ğ n kullanarak
gelecekte dünyanın kr pto parasının hang s olacağını sormuş ve şıkları Dogeco n ve
tüm d ğer kr pto paralar olarak ayırmıştır. Bu açıkça Musk’ın Dogeco n’e olan desteğ n
göstermekle b rl kte ankete katılan 2.4 m lyon nsanın da Musk’ın açık desteğ n verd ğ
kr pto parayı tüm d ğer kr pto paralara terc h ett ğ n göstermekted r. Bu da ﬁnansal eş k
bekç l ğ temel nde oluşan davranışsal ﬁnans model sürü davranışına b r örnek olarak
okunab l r (Suleyman and Kahyaoglu 2013).

Görsel 12. “Doge’y k m saldı”
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Görsel 13. “Frodo zayıf olanıydı, Heps başarısız olacağını düşündü En çok da kend s .” –
“Heps ne hükmedecek b r co n”

Musk’ın bu (Görsel 13) paylaşımı daha önce fade ed ld ğ g b Elon Musk’ın
Tw tter’ı güncel konular ve m zah öğeler tak p ett ğ ve katkı sunduğu b r platform
olarak kullanmasına b r örnekt r. Paylaşımda İlk olarak 2001 yılında göster me g ren
Yüzükler n Efend s ﬁlm ser s nden b r karakter le Dogeco n ve B tco n le özdeşl k
kurulmaktadır.

Görsel 14. “Kr pto para açıklandı”

Musk, kr pto paranın b r analoj yle açıklandığı b r v deoyu Tw tter üzer nden
paylaşmıştır (Görsel 14). Söz konusu v deo çer ğ nde para kavramının lk ortaya çıkışı
ve buna karşı olanlar m zah b r b ç mde serg lenmekted r.
Tw tter’da 50 m lyonu aşkın tak pç s bulunan Elon Musk’ın şubat ayında
paylaştığı tweetler nsanların kr pto paralarla lg l b lg sah p olmalarına, özelde se
Musk’ın da tweetler nde bahsett ğ g b daha çok B tco n ve Dogeco n s ml kr pto
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paraya yönelmeler ne neden olmuş olab leceğ tez tweetler le söz konusu kr pto
varlıkların değerlenmeler arasındak tar hsel l şk den çıkarılab l r (Görsel 15-16).

Görsel 15. Dogeco n şubat ayı ﬁyat ve hac m graﬁğ (Co n Market Cap 2021b)

Görsel 16. B tco n şubat ayı ﬁyat ve hac m graﬁğ (Co n Market Cap 2021a)

Şubat ayındak B tco n ve Dogeco n ﬁyat graﬁğ ne bakıldığında Musk tweet
atmaya başlaması sonrası

k

kr pto para b r m n n de hızla değer kazandığı

görülmüştür. Buna göre Dogeco n 0,007 dolardan en yüksek 0,08 dolar değer ne kadar
yükselm şt r (Nasdaq 2020b) B tco n se b r m ﬁyatı 32,000 dolardan 50,000 dolar
bandına kadar yükselm şt r (Co n Market Cap 2021a).
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Musk’ın kr pto paralarla lg l olan tweetler mart ayı boyunca da devam etm şt r
ancak daha öncek aylara nazaran mart ayında kr pto paralarla lg l paylaşımlarının
sayısı daha azdır.

Görsel 17. “BTC TBC’n n b r anagramı. Ne tesadüf!” – “Her k s de kazım yapıyor, blok ve
z nc r kullanıyor

Musk’ın 12 Mart tar hl bu paylaşımında y ne kurucusu ve CEO’su olduğu ve lk
olarak Los Angeles’ın altında arabalar ç n b r tünel ağı oluşturacak olan The Bor ng
Company’den baş harﬂer anlamında B tco n le benzerl ğ nden bahsetmekted r. Bu
mesaj kr pto para teknoloj s n n Musk tarafından sah plen ld ğ n n b r d ğer gösterges
olarak görüleb l r.

Görsel 18. “Doge günü öğleden sonrası”
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Görsel 19. “Artık B tco n le b r Tesla alab l rs n z”

Musk’ın B tco n

le Ceo görev nde bulunduğu Tesla marka araba satın

alınab leceğ n açıkladığı bu tweet Musk’ın kr pto varlıklara desteğ n n en somut
gösterges olarak görüleb l r. N tek m bu Musk’ın kr pto varlıklarla lg l attığı tweetler
arasında en fazla etk leş m alan k nc tweett r.

Görsel 20. B tco n mart ayı ﬁyat ve hac m graﬁğ (Co n Market Cap 2021a)

Görsel 21. Dogeco n mart ayı ﬁyat ve hac m graﬁğ (Co n Market Cap 2021b)
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Elon Musk’ın mart ayı çer s nde kr pto paralarla lg l daha az paylaşımda
bulunması m kro açıdan bakıldığında kr pto paraların ﬁyat graﬁkler nde öncek aylara
göre ‘n speten’ stab l konumda bulundukları söyleneb l r. Buna rağmen Musk’ın 12
Mart günü B tco n le lg l paylaşımı (Görsel 17) sonrası tanes 55.000 dolar olan
B tco n 58.000 dolara ve sonrak gün 61.000 dolar bandına çıkmıştır (Nasdaq 2020a).
24 Mart tar hl paylaşımından (Görsel 19) sonra se 54.000 dolardan 56.000 dolara
yükselm şt r. N tek m B tco n graﬁğ (Görsel 20) paylaşımın yapıldığı tar hte yukarı
hareketl b r ç zg de olduğu görülmekted r. Benzer şek lde Dogeco n paylaşımının
yapıldığı tar hte söz konusu kr pto paranın 0.055599 dolar olan değer n n 0.062916
dolara yükseld ğ görülmekted r (Nasdaq 2020b).
Örneklem n son sürec olarak ele alınan N san ayında Elon Musk kr pto varlıklara
l şk lend r leb lecek üç farklı tweet paylaştığı görülmüştür.

Görsel 22. “Spacex gerçek anlamda Ay’a gerçek anlamda b r Dogeco n koyacak

Bu paylaşımında (Görsel 22) Musk yönet c s konumunda olduğu Spacex
ﬁrmasının ay yüzey ne b r Dogeco n bırakacağını açıklamıştır. Tweet n tar h n n 1
N san olması pek çok k ş ye bunu b r şaka olduğunu düşündürmüştür. Ancak Elon
Musk’ın 2018 yılında kend arabasını uzaya fırlatması, 2026 yılında lk nsanı Mars
gezegen ne yollamayı planlıyor olması (Harwood 2018) göz önüne alındığında söz
konusu paylaşımın gerçek b r fade olduğu da aynı şek lde sosyal medyadak pek çok
k ş tarafından savunulmuştur.
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Görsel 23. “… çok yakında aya g d yor”

Yapılan bu paylaşımın sonrasındak günlerde Dogeco n’ n ﬁyatında gerçekleşen
olağanüstü artış bağlamında ele alınab l r. Musk uzaya uydu ve kargo gönderen b r
ﬁrma olan Spacex’ n sah b olarak göksel c s mler ve evrenle lg l paylaştığı mesajlar
sık olsa da bu paylaşımların bell b r bağlamda yapıldığı görülmekted r. Ayrıca 2020
Ocak ayında gerçekleşen GameStop olayı sırasında yatırımcıların h sse ﬁyatlarını daha
da yukarı çıkarmayı sted kler /planladıklarını bel rten b r fade olarak “to the moon”
söz konusu (Görsel 23) paylaşımda da bu bağlamda kullanılmış olduğunu varsayab l r z.
Ayrıca Elon Musk’ın bahs geçen GameStop olayını attığı b r tweetler destekled ğ n
göstermes söz konusu (Görsel 23) paylaşımın bu bağlamda anlaşılmasına olanak
vermekted r (Gelles 2021).

Görsel 24. “Doge Ay’da havlıyor

Örneklem çer s ndek son ver olan bu çer kte (Görsel 24) Musk Ay yüzey nde
b r köpek görsel paylaşmıştır. Açıklamasında Dogeco n’e atıﬂa “Doge Ay’da havlıyor”

177

TÜRKİYE
MEDYA AKADEMİSİ

JOURNAL OF

DERGİSİ

TÜRKİYE MEDIA ACADEMY

C lt / Sayı: 2 / 3 - Yıl: 2022 158-186

fades n kullanmıştır. Bu paylaşım Mask’ın Dogeco n le lg l 20 Aralık 2020’de attığı
lk tweet sırasında Dogeco n’ n 0.008 dolar olan b r m ﬁyatının 0,13 dolar düzey ne
çıkması bağlamında okunab l r.
N san ayında paylaşılan mesajlar genel t bar yle Elon Musk’ın sürekl olarak d le
get rd ğ ve destekled ğ n söyled ğ , 2013 yılında B lly Markus ve Jackson Palmer
tarafından kurulan L teco n tabanlı b r para b r m (Hutcheon 2014) olan Dogeco n le
alakalı olduğu görülmekted r.

Görsel 25. Dogeco n N san ayı ﬁyat ve hac m graﬁğ (Co n Market Cap 2021b)

Yapılan söz konusu paylaşımların gerçekleşt r ld ğ tar hlerde kayda değer b r fark
görünmemekle b rl kte özell kle son paylaşımın (Görsel 24) b r gün ardından
Dogeco n’ n b r m ﬁyatı 0.128681 dolardan 0.314423 dolar sev yes ne yükseld ğ
görülmüştür (Nasdaq 2020b).

Görsel 26. Küresel Kr pto Para P yasa Değer 7 Aralık 2020- 15 N san 2021 (Co n Market Cap
2021c)

Genel b r bakışla, yapılan bu çalışmada Elon Musk’ın tek sosyal medya hesabı
olan Tw tter’dan paylaştığı mesajların kr pto varlıkların değer değ ş mler ne olan
olumsal etk s bet mlenmeye çalışılmıştır.
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Genel olarak bakıldığında Musk’ın Tw tter’ı b r sosyal medya fenomen n n
yaşanan güncel olaylara yaklaşımına benzer b r tutum çer s nde kullandığı, pek çok
farklı konuyla lg l çoğunlukla m zah paylaşımlar gerçekleşt rd ğ görülmekted r. Bu
durum kr pto varlıklarla lg l paylaşımlarında da değ şmemekted r. N tek m Musk’ın
çalışmanın örneklem

ç ndek 17 paylaşımından 10’unun m zah öğeler

çerd ğ

görülmüştür, ger ye kalan paylaşımlar da se dolaylı olarak kr pto varlıklara şaret
ed lm ş ya da bağımsız b r duruş serg lenm şt r. Yapılan paylaşımların m zah ağırlıklı
olması bu mesajların konuyla lg l c dd b r görüş bel rtmekten z yade “espr l
yorumlar” olarak okunmasına olanak sağlarken aynı zamanda dolaylı olarak b r görüşe
ya da amaca h zmet ett ğ de söyleneb l r.

SONUÇ
Gerçekleşt r len bu çalışmada Elon Musk’ın Tw tter üzer nden kr pto paralarla
lg l 20 Aralık 2020-15 N san 2021 tar hler arasında yaptığı paylaşımlarla aynı
tar hlerdek genel olarak kr pto varlıkların özel olarak B tco n ve Dogeco n’ n değer
değ ş mler arasındak

l şk ele alınmıştır. Gerçekleşt r len bu çalışma çoğunlukla

medya çalışmalarında kullanılan eş k bekç l ğ teor s n n yanı sıra ﬁnansal davranış
model n n ortaya attığı sürü davranışı temel alınarak gerçekleşt r lm şt r.
Eş k bekç l ğ kuramı bağlamında yapıla bu çalışmada Elon Musk’ın kr pto
paralar konusundak paylaşımları ve özell kle bell kr pto varlıklara şaret etmes
bağlamında b r eş k bekç s rolü oynadığı görülmüştür. Musk’ın akt f ve tekrar eden b r
şek lde bell kr pto varlıklar hakkında yorumlar ve paylaşımlar yapmasıyla k tleler
n yetl ya da n yets z, d rekt ya da dolaylı olarak yönlend rd ğ dd a ed leb l r. Lak n bu
çalışmada sonucunda Musk’ın paylaşımlarının “neden” ve kr pto varlıkların
değerler ndek değ ş m n “sonuç” olarak lan ed lmes mümkün değ ld r, b zler bu
noktada yalnızca söz konusu bu k değ şken arasındak bar z korelasyona şaret etmek
durumundayız. Bahs geçen kr pto varlıkların aylık ve günlük ﬁyat ve hac m graﬁkler
ele alındığında özell kle Musk’ın Tw tter paylaşımlarıyla her k kr pto varlığın hem
b r m ﬁyatında hem de hacm nde yüksel şler gerçekleşt ğ görülmüştür.
Bunun yanı sıra Musk’ın kr pto paralar le lg l paylaşımları le yalnızca k kr pto
varlığın değer ndek değ ş m n paralel olduğunu bel rtmek yanlış olacaktır. Kuramsal
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bağlamda b r “yen l kç ” olarak tanımlanab lecek olan Elon Musk’ın Tw tter paylaşım
tar hler n n genel olarak küresel kr pto varlıklara olan taleb n arttığı dönemle da paralel
olduğu görülmüştür. N tek m 2020 yılı sonu ve çalışmanın örneklem n n lk tar h
t bar yle küresel kr pto p yasa değer n n 671 M lyar dolar olduğu görülmekted r, bunun
yanı sıra Musk’ın paylaşımları sonrası son örneklem tar h nde söz konusu p yasa
değer n n 2.2 Tr lyon dolar sev yes ne yükseld ğ görülmüştür (Trad ng V ew. 2021).
Elbette bu olağan üstü artışın tek ve mutlak sebeb n n Elon Musk’ın paylaşımları
olduğu kes nl kle dd a ed lemez, Cov d-19 salgını net ces nde ﬁnansal olarak b r kez
daha kr z çer s ne g ren dünya p yasalarının durumu, salgın kısıtlamaları net ces nde
kapatılan ş yerler ve şs z kalan nsanlara dağıtılmak ç n oluşturulan yoğun para arzı,
küresel anlamda b r para bolluğunun oluşması g b durumlar söz konusu değ ş mdek
d ğer etkenler olarak görülür (Hong ve Yoon 2022). Ancak söz konusu durumda
nsanların hızla varlıklarını kr pto p yasasına aktarmalarını sağlayacak b lg ve güven
başta Elon Musk g b eş k bekç ler n n yaptıkları paylaşımlar sayes nde mümkün
olmuştur. Öyle k Musk’ın genel olarak Roger’ın yen l kler n yayılımı kuramındak
“yen l kç ler”

kategor s ndek

b reyler n

özell kler ne

sah p

br

kş

olduğu

görülmekted r; “yeterl düzeyde madd kaynak, karmaşık tekn k b lg ler anlama,
uygulama yeteneğ ve zamana uyumun yarattığı yüksek düzeyde bel rs zl kle başa
çıkma yet s ” g b özell kler onu yen l kler önce deney mleyen ve sonrasında bu
yen l kler yayan b r yen l kç ve bu yönde nsanları yönlend rmes yle b r eş k bekç s
rolünü oynadığı söyleneb l r (Dem r, 2006, s. 371).
İnsanların ç nde bulunulan olağan üstü koşullarda b r yen l k olarak kr pto varlık
p yasasına dah l olmalarının yanı sıra bell başlı kr pto paraları terc h etmeler de
çalışmanın temel konusudur. Bu bağlamda nsanların Elon Musk’ın özell kle yoğun
şek lde Dogeco n

le

lg l

paylaşımlarını b r sürü davranışına sebep olduğu

varsayılmaktadır; ﬁnansal p yasalarda sürü davranışının sebepler b lg ye dayalı, t bara
dayalı ya da ücret yapılarına dayalı şek llerde ortaya çıkab lmekted r, buna göre
yatırımcılar ya d ğer yatırımcıların geçm ş ve şu an k yatırım terc hler ne bakarak karar
vermekte ya da bağımsız yatırımcıların ed mler n zl yor olab l rler (Bulut ve Akbulut,
2020). Bunun yanı sıra reklamcılık ve tanıtım üzer ne yapılan çalışmalar etk ley c
konumda olan k ş n n karakter st k özell kler n -k bunlar çoğunlukla güven l rl k ve
uzmanlıktır- bu k ş ler tarafından öne sürülen ya da tanıtılan ürünlerle l şk lend r ld ğ n
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göstermekted r (Ohanıan, 1991). Bu anlamda yapılan bu çalışmada başarılı ve t bar
sah b b r k ş olarak Musk’ın paylaşım faal yetler n n yatırımcıların genel olarak kr pto
varlıklar ve özelde se Dogeco n ve B tco n konusunda ﬁnansal sürü davranışı
serg lemeler ne yol açan b r etk s olduğu söyleneb l r.
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EXTENDED ABSTRACT
In the study, the comments and shares of Elon Musk about cryptocurrenc es on
Tw tter and the eﬀect of these shares and commenst on the value of the ment oned
cryptocurrenc es and more generally on the crypto asset market are d scussed. Crypto
assets, wh ch generally act under the nﬂuence of the market w th the r decentral zed
and l beral structure, are also open to man pulat on due to these d st nct ve features. The
posts shared by Elon Musk have been read n th s context. In the study, the eﬀect of
Musk's posts, wh ch w ll be deﬁned as encouragement or man pulat on, on the market s
d scussed n the context of h s posts and n the context of the gatekeeper theory.
Cons der ng the vastness of the un verse, wh ch cons sts of a total of seventeen
thousand messages shared by Musk, the sampl ng method was used and only the
Tw tter shares between 20 December 2020 and 15 Apr l 2021 were d scussed. As a
result of the study, a chronolog cally pos t ve correlat on was observed between Elon
Musk's Tw tter shares and the apprec at on of the crypto assets that are the subject of
these shares. The same correlat on was seen between the date Musk started shar ng n
the sample and the total global crypto asset value. These results were evaluated w th n
the framework of the ﬁnanc al herd behav or concept, wh ch deﬁnes the behav or of
nd v duals n the market on the bas s of a coord nat on center, and n the same context,
t was seen that Elon Musk was n the pos t on of a gatekeeper, espec ally for nvestors.
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