
T.C. 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ                                                                                   

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ                                                                      

RADYO TV VE SİNEMA ANABİLİM DALI                                                      

SİNEMA BİLİM DALI 

 

 

 

 

DİJİTALLEŞME VE SİNEMA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA ALTERNATİF BİR 

FİLM ÜRETİM BİÇİMİ OLARAK KİTLESEL FONLAMA VE TÜRKİYE'DE 

KİTLESEL FONLAMA UYGULAMALARI 

 

Doktora Tezi 

 

 

 

 

 

SEDA AKTAŞ 

 

 

 

 

 

 

İstanbul, 2016 



T.C. 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ                                                                                   

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ                                                                      

RADYO TV VE SİNEMA ANABİLİM DALI                                                      

SİNEMA BİLİM DALI 

 

 

 

 

DİJİTALLEŞME VE SİNEMA İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA ALTERNATİF BİR 

FİLM ÜRETİM BİÇİMİ OLARAK KİTLESEL FONLAMA VE TÜRKİYE'DE 

KİTLESEL FONLAMA UYGULAMALARI 

 

Doktora Tezi 

 

 

SEDA AKTAŞ 

 

 

Danışman: PROF.DR.SERPİL KIREL 

 

 

 

 

 

 

İstanbul, 2016 



 

 



ÖNSÖZ 

 

“Yeni”  olan biraz da bilinmezdir. İşte tam da bu nedenle merak edilir. 

İnsanoğlunun bilinmeyeni keşfetme arzusu “yeni”yi cazip kılar. Sinema sanatı 

doğuşundan itibaren teknolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler ile olan yakın 

ilişkisi nedeni ile yeniliklerden en fazla etkilenen sanat dallarından biri olmuştur. 

İçerisinde bulunduğumuz dönem içerisinde her alanda yaşanan hızlı değişimlerin 

sinema sanatına olan etkilerinin neler olduğu ve olacağı üzerine olan kişisel merakım ve 
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zaman ilham veren ve yeni sinema literatürü hakkında tez çalışmama dayanak oluşturan 

bilgiler kazanmama vesile olan çok kıymetli hocam Prof. Dr. Peyami Çelikcan’a, 

değerli yönlendirmeleri ve destekleri için tekrar teşekkür ederim. Tez çalışmalarım 
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                                                               ÖZET 

Kitlesel Fonlama, içerisinde bulunduğumuz dönemin değişen sosyal, ekonomik 

ve kültürel pratiklerinin yansıması olarak yaygınlığı artmakta olan bir uygulamadır. 

Kitle kaynak uygulamalarının bir modeli olan ve proje sahipleri ile destekçileri çevrim 

içi ortamlarda buluşturarak, geleneksel üretim modellerinde değişim yaratan bu 

uygulamaların film alanında kullanılması ile, hangi içeriği izlemek istediğine karar 

verme olanağı sunulan bir izleyiciden bahsetmek mümkündür. İzleyicideki değişimi 

anlamak adına çalışmada, iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin, bireylerin yaşam 

pratikleri üzerindeki etkisine bakılmakta ve yeni medya ortamının kullanıcı güdümlü, 

çift yönlü etkileşime olanak sağlayan, hızlı  bilgi paylaşımı yapılabilen, hipermetinsel 

ve ağ bağlantılı bir ortam olması nedeni ile ortaya çıkarak, yakınsama süreçleri ile 

şekillenen yeni metinsel deneyimlerden, yeni temsil biçimlerinden, yeni kullanıcı ve 

üretici ilişkilerinden bahsedilmektedir. 

Bu bağlamda, değişimlerin sinema alanında üretim aşamasına dair etkilerini, 

üretim sürecine dahil olan izleyiciler ile ilişkilendirerek “Kitlesel Fonlama” 

uygulamaları üzerinden örneklendirmek mümkündür. Kitlesel Fonlama uygulamaları 

konusunda az sayıda yerel akademik çalışma bulunması nedeni ile, tez kapsamında, 

öncelikle geniş bir literatür taraması yapılarak konuya ilişkin temel kavram ve bilgiler 

açıklanmaktadır. Çalışmada, Türkiye'de film üretiminde kullanılan fon ve desteklerin 

yetersiz kalması nedeni ile yapımcılar için alternatif bir finans kaynağı olduğu kadar, 

filmlerin tanıtımı için de önemli olan Kitlesel Fonlama uygulamalarının, belirlenen 

platformlar dahilinde, belirlenen süreç aralığında incelenmesi ile toplanan güncel 



verilerin sunulması hedeflenmiştir. Çalışma kapsamında kitlesel fonlama 

kampanyalarına dair elde edilen verilerin yanı sıra, örnek kampanya incelemeleri yer 

almakta ve böylelikle tezin akademik alandaki literatüre katkı sunmanın haricinde,  

sinema sektörü içerisinde yer alan üreticilere de faydalı bir kaynak olması 

amaçlanmaktadır.  Teknolojik ve sosyo-kültürel gelişmelere bağlı olarak değişen 

kullanıcıların, ilerleyen zaman diliminde daha etkin biçimde katılacakları ön görülen bu 

uygulamaların, güncel verilerini saptamak, daha sonraki dönemlerde yapılacak 

araştırmalar için de faydalı olacaktır. 
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                                                              ABSTRACT 

“Crowdfunding” as a reflection of  the changing economic, social and cultural 

practises of  present day, has become apperant and common in process of time. Being a 

type of Crowdsourcing, the model that brings funders and project owners together in  

online platforms creates a radical difference in traditional production methods. With the 

usage of Crowdfunding in film production, it is possible to say that  there is a new type 

of audience who can decide the content that he/she watches. In order to understand the 

new audiences, the effects of  new communication technologies on film production are 

needed to be analysed in terms of  the changes of  social and daily practices.  It is clear 

that new textual experiences, new representations and new relations come up with new 

media.   In this context, Crowdfunding is believed to be  a remarkable way to analyse 

this new audience who wants to have an influence on the production  processes of 

films.  Due to the fact that, Crowdfunding is a new research field  in local academic 

literature, basic concepts related to Crowdfunding are explained in the research to give 

a basic information about the model.  This research attempts to present the actual data 

of Crowdfunding campaings of the selected platforms in Turkey.  Besides this study 

aims to present useful information for the film professionals as well as academicians by 

analysing chosen Crowdfunding campains. The data for quantitative analysis will be 

collected through the selected platforms in Turkey and direct interviews with the 

producers of selected films. By presenting these statistical data, it is aimed to reach a 

general idea of Crowdfunding campaigns in film category in which is thought to be 

improving for further studies in this field. 
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1. GİRİŞ 

Yeni iletişim teknolojileri ve telekomünikasyonun gelişmesi ile, dünyanın politik 

ve iktisadi olarak farklı biçimde şekillenmesi söz konusudur. Özellikle 20. yüzyılın 

ikinci yarısından sonra, iletişim araçlarında yaşanan değişime paralel olarak gerçekleşen 

toplumsal, kültürel, ekonomik değişimlerin, bireyleri biçimlendirdiği ve yeni bir toplum 

modeli oluştuğu iddia edilmektedir. Etkileşim, paylaşım, bilgiye erişimde kolaylık, 

bağımsız ve kolektif  içerik üretimi, araçların demokratikleşmesi, içeriğe etki edebilen 

tüketici gibi kavramların önem kazanması ile bireylerin yaşam pratiklerinde var olan 

değişim, film alanına da yansımaktadır. Teknoloji ile koşut ilerleyen bir sanat olarak 

sinemanın, var olan değişikliklerden nasıl etkilendiği çalışmada, özellikle üretim 

süreçlerindeki değişim bağlamında Kitlesel Fonlama (Crowdfunding) uygulamaları 

üzerinden incelenmektedir.  

 

Çalışma kapsamında, geleneksel medyadan  yeni medyaya geçiş ile gelen 

değişimlere odaklanılmakta, bu bağlamda enformasyon üretimindeki ve dağılımındaki 

artış, maliyetlerin düşmesi, multimedya, hipertaktualite, senkronizasyon, interaktivite 

gibi kavramların yaygınlaşması ile kaynak ve alıcı arasındaki değişen rollerin kültürel 

kimliklerimiz üzerindeki etkisi incelenmektedir. “Enformasyon Toplumu”, “Bilgi 

Toplumu”, “Post-Endüstriyel Toplum” gibi tanımlamalar ile adlandırılan dönem 

içerisinde, birbiri ile paralel ilerleyen olgular olarak, küreselleşme ve yeni iletişim 

teknolojileri dolayısıyla değişen sosyal-kültürel  pratikler hakkında, konuya dair olumlu 

yaklaşımları içeren modernleşme ve eleştirel görüşleri barındıran bağımlılık kuramları 

çerçevesinde farklı tartışmalara değinilmekte ve yeni iletişim teknolojilerinin sosyal, 

kültürel, ekonomik alandaki etkileri tek yönlü olmayan eklektik bir bakış açısı ile 

değerlendilmektedir. 

 

Çalışmada ikinci bölümde, iletişim modelleri, sosyo-kültürel pratikler ve 

teknolojiye dair değişimlerin, teknoloji ile birebir ilişkili bir sanat olan sinemanın, 

biçimsel ve anlatısal formuna, üretim, dağıtım ve gösterim modellerine nasıl etki ettiği 

ve dolayısıyla seyircisi ile kurduğu ilişkinin bu değişimlerden nasıl etkilendiği 

incelenmektedir. Bölüm kapsamında, analog ve dijital sinema arasındaki maliyet, kayıt 
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cihazları ve gösterim modellerindeki değişim gibi temel farklar sıralanarak,  dijital 

sinema ile birlikte gelen,  üretim, gösterim, dağıtım modellerindeki değişimler ve  bu 

değişimlerin biçim-içerik üzerindeki etkileri tartışılmaktadır. Dönemin iletişim, 

paylaşım ve üretim alışkanlıklarındaki değişim ile biçimlenen yeni izleyiciye uygun 

içerik ve biçimlerde filmler üretilmesi söz konusudur. Var olan bu yeni ortamın, üretim-

tüketim, üretici ve tüketici ilişkileri üzerine olan etkisi, sinema endüstrisinde  izleyicinin 

de yeniden tanımlanmasını gerektirdiğinden, bölüm dahilinde yeni izleyiciye dair 

kavramlar ve iddialar tartışılmaktadır.   

 

Dijitalleşme sonrası yaşanan değişimlerin film alanına yansıyan etkilerine dair,   

araçların  daha kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir olması dolayısıyla, üretimin yalnızca 

profesyonellere ait  bir alan olmaktan çıkarak  “demokratikleştiği” olgusundan 

hareketle, çalışmanın ikinci bölümü “üretim modellerinde demokratikleşme” üzerine 

odaklanmaktadır. Demokrasi kuramlarının detaylı sunulduğu bu bölümde, mekanın, 

toplumsal ilişkileri yansıtmakta ve aynı zamanda etki  etmekte olduğu var sayımı ile, 

“Kamusal Alan”a dair temel kavramlar sunulmakta ve sonrasında, “Dijital/Yeni 

Kamusal Alan” ve alternatif bir medya olarak adlandırılan yeni medya ortamı ve 

kullanıcısı irdelenmektedir. Bölüm içerisinde, 19. ve 20. yüzyıllarda kitle iletişim 

araçlarına atfedilen “demokratik olma” özelliği, 21. yüzyılın yeni iletişim mecrası olan 

internet için  kapsamlı biçimde tartışılmaktadır.   

 

Medya Yakınsaması (Media Convergence), geleneksel dikey ağ 

yapılanmasından, etkileşimli iletişime olanak sağlayan yatay ağ yapılanması, çoklu 

platformların yayılması ve etkileşimin artması  ile birden fazla role sahip olan 

kullanıcıların, film üretimi bağlamında da izleyici olmak dışında, film üreticisi, filmi 

paylaşan, filmi tanıtan ve filmi yorumlayan gibi birden çok role sahip olabildiği 

görülmektedir. Bu ortam içerisinde değişen üretici ve tüketici rolleri çalışmada “Üreten 

Tüketici” (Prosumer) ve “Paylaşım Kültürü”(Share Economy) bağlamında 

değerlendirilmektedir. Var olan eski düzen içerisinde, ekonomik dengelerin olduğu 

kadar, ekolojik dengelerin de bozulması dolayısıyla, yeni arayışlara yönelen insanların 

tüketim ve pazarlama biçimlerindeki değişimler ve kolektif üretim biçimleri ile bir 

anlamda zorunluluktan yükselen yeni bir ekonomi ve kolektif bir iş gücü ortaya 



 3 

çıkmıştır.  Paylaşım kültürünün özelliklerinin açıklandığı bölüm içerisinde, herhangi bir 

karşılık beklemeksizin paylaşımda bulunarak, ortak üretim içerisinde bulunan 

toplulukların ortaya çıkardığı, “Ortak Kullanım Ağlarına” (Collaborative Consumption 

Networks), “Paylaşım Ekonomisi” (Share Economy) kavramına ve bir arada üretmenin 

temelinde bulunan, “Kolektif Zeka” (Collective Intelligence) kavramına 

değinilmektedir. Yeni oluşan bilgi toplumunun, gönüllü ve ortaklaşa topluluklardan 

meydana geldiğini varsayan Pierre Levy’nin “Kozmopedia” (Cosmopedia)1  olarak 

tanımladığı bu alan, ortak üretim, tartışma, yorumlama, kendiliğinden organize olma 

gibi özelliklere sahiptir. 

 

Var olan bu yeni toplulukların, çalışmanın temelinde yer alan Kitlesel 

Fonlama(Crowdfunding) uygulamalarına dahil oluş süreçleri ile ilişkili olarak öncelikle 

“Kitle Kaynak” (Crowdsourcing) uygulamaları ve örneklerine bakılmaktadır. 

Toplulukların, yeni ekolojik ve ekonomik düzenler oluşturma hedefleri doğrultusunda, 

sanalda oluşturulan ancak reel mekanlara da yayılan “Ortak Kullanım Ağları”na dair 

örneklerin sunulduğu bölüm içerisinde, Kitlesel Fonlama kavramının çıkış noktasında 

olan “Kitle Kaynak” uygulamalarının da temelinde bulunan ortak üretim kavramına 

değinilmektedir. Bu bağlamda “Paylaşım/Armağan Ekonomisi” (Share Economy) 

olarak adlandırılan yeni ekonomik düzen ve içerisinde örgütlenen  ağlar bölüm 

içerisinde kapsamlı biçimde  açıklanmaktadır. 

Çalışmanın temel konusu olan Kitlesel Fonlama kavramı, yukarıda bahsi geçen 

yeni mecralar, demokratikleşme, katılımcılık olgusu, artan etkileşim, kolektif üretim 

modelleri gibi temeller ekseninde değerlendirildikten sonra, Kitlesel Fonlamanın 

modelleri, gelişim süreçleri ve örnek uygulamaları sunulmaktadır. İkinci bölümün son 

kısmında, film üretiminde Kitlesel Fonlama uygulamalarına değinilmektedir. 

Uygulamaların, film üretiminde demokratikleşme sağlayacağı iddiası ile yeni bir 

pazarlama yöntemi olarak kullanılıp kullanılmadığı tartışmaları bağlamında “Endüstriye 

Yönelik Kitlesel Fonlama Uygulamaları” ve “Bağımsızlığa Yönelik Kitlesel Fonlama 

Uygulamaları” olarak adlandırılan bölümler içerisinde örnek kampanyalar 

                                                 
1 Pierre Levy, Collective Intelligence: Mankind's Emerging World in Cyberspace, Cambridge: Perseus, 1997, 

s.217.  
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incelenmektedir. Kitlesel Fonlama uygulamalarının film alanında kullanımına dair 

detaylı bilgi verilen bölüm, bu uygulamalara katılan üreticiler ve destekçilerin 

motivasyonlarını anlamaya yönelik görüşmeler ve anket çalışmaları içermektedir.  

Türkiye'de film üretiminde kullanılan fon ve desteklere bakıldığında, özellikle 

ana akım dışında kalan filmler için temel kaynak konumunda olan bakanlık desteği2 

yanısıra  televizyon kanalları, çeşitli sponsorluklar, festivallerden kazanılan ödüllerden 

sağlanan  destekler ve yapımcıların katkı payları gibi diğer desteklerin işleyişlerine dair 

çeşitli aksaklıklar olması nedeni ile, var olan talebe yetersiz kalmaları söz konusudur. 

Bu nedenle, film üreticileri, bahsi geçen desteklere alternatif destekler ve fonlar bulma 

eğilimindedirler. Bu bağlamda dünyada oldukça yaygın biçimde kullanılan ve 

Türkiye’de de kullanımı giderek yaygınlaşan Kitlesel Fonlama uygulamalarının Türkiye 

örnekleri üzerinden değerlendirilmesi yapılmaktadır. 

 

Tezin dördüncü bölümü, Kitlesel Fonlamanın Türkiye’de film alanında 

kullanımı üzerine odaklanmakta ve Türkiye’de Kitlesel Fonlama uygulamalarının,  

platformlar üzerinde yer alan verilerden hareketle değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Ancak  bunu yaparken,  Kitlesel Fonlama konusunda yapılan yerel çalışmaların azlığı 

nedeni ile öncelikle Kitlesel Fonlama ve temel kavramları açıklanmakta, böylelikle 

okuyucuya genel bir bilgi sunulması ve temel literatüre katkı yapılması 

hedeflenmektedir. Bu yönü ile betimleyici bir  kısım içeren bölüm kapsamında ulaşılan 

nicel gözlemlere, belirlenen platformlar3  üzerinden belirlenen tarih aralığında toplanan 

verilerin derlenmesi ile ulaşılmaktadır. Bu platformlar,  Türkiye’de film üreticilerinin 

aktif olarak kullandığı “Crowdfon”, “Fonla Beni”, “Fongogo” adlı 3 yerel, “Indiegogo” 

ve “Kickstarter” adlı 2 uluslararası platform olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamında 

veri toplanan 01.06.2014-07.02.2016 tarih aralığında, film alanına dair projelerin takibi  

                                                 
2 Sinema Genel Müdürlüğü’ne bağlı, Sinema Destekleme Kurulu tarafından 2004 yılında çıkarılan “5224 Sayılı   

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkındaki Kanun” 
3 Bahsi geçen veriler 01.06.2014-07.02.2016 tarih aralığında, çalışma kapsamına dahil edilen “Fongogo” (2013), 

“Fonla Beni” (2013), “CrowdFon” (2010) adlı yerel ve “Kickstarter” (2009), “Indiegogo” (2008) adlı uluslararası 

platformlar üzerinden toplanan verilerin, tarafımdan derlenmesi sonucu oluşturulmuştur. Siteler üzerinde, belirtilen 

tarih aralığı öncesinde yer alan kampanyalar da, Türkiye geneli istatistiksel sonuçları etkilediğinden, siteler üzerinde 

halen bulunuyorlarsa, (siteler üzerinde yer alan kampanyalardan bazıları çalışma süresince kaldırılmışlardır)  

çalışmaya dahil edilmişlerdir.  
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yapılmış ve açılan kampanyalar dahilinde belirlenen veriler toplanmıştır. Bu veriler, 

film alanındaki kampanyaların sayıları,  projeler için talep edilen destek miktarları, 

projelere destek veren kişi sayıları ve elde edilen fon miktarlarıdır. Her platform için 

yapılan aylık takip sonucunda elde edilen veriler ile platformların her birinin toplam 

olarak ve kategori bazında destekçi sayıları ve toplanan fon miktarlarına ulaşılmıştır. 

Böylelikle, Türkiye’de film alanında Kitlesel Fonlama destek miktarları ve destekçi 

sayılarına dair güncel veriler tablolaştırılarak sunulmuştur. İlerleyen dönem içerisinde, 

teknolojik ve sosyo-kültürel gelişmelere bağlı olarak değişen kullanıcıların daha etkin 

biçimde katılacakları ön görülen bu uygulamaların, güncel verilerini saptamanın, daha 

sonraki dönemlerde yapılacak araştırmalar için de faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca çalışmanın son bölümünde yer alan başarılı kampanyaların özelliklerine dair 

veriler ve örnek kampanya incelemeleri ile çalışmanın akademik literatüre sağlayacağı 

katkı dışında, sektör içerisinden üreticilere de faydalı olması hedeflenmektedir. 
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2. DİJİTALEŞME SONRASI SİNEMADA VAR OLAN 

DEĞİŞİMLERİN SEYİRCİ VE FİLM İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA 

TARTIŞILMASI 

 

Tarihsel dönemler içerisinde, bireylerin kullandığı iletişim araçlarının, 

dönemlerin adlandırılmasında belirleyici konumda olduğu görülmektedir. Toplumsal 

dönüşümlerin mi yeni teknolojilere ihtiyaç yarattığı yoksa toplumu biçimlendiren 

unsurun teknolojik gelişmeler mi olduğu sorunsalı iletişim çalışmalarında temel çalışma 

konularındandır. Bölüm kapsamında, insan doğası kavramına “insanın toplumsal 

ilişkilerin ürünü”4 olduğu var sayımı ile bakılarak, iletişim araçlarında yaşanan değişime 

paralel olarak gerçekleşen toplumsal, kültürel, ekonomik değişimlerin toplumu ve 

dolayısıyla bireyi biçimlendirmedeki etkisinin saptanması hedeflenmiştir. 

 

 2.1. Geleneksel Medyadan  Yeni Medyaya Geçiş ve Yeni Medya İle     Gelen 

Teknolojik, Ekonomik, Sosyal Değişimler  

Medya ve  toplum ilişkisini anlamak adına örnek yaklaşımlardan biri medya 

kuramcısı Dan Laughley tarafından dile getirilmiştir. Laughley, toplumları “modern” ve 

“geleneksel” olarak ikiye ayırmakta ve medyayı bu toplumların özelliklerine göre 

sınıflandırmaktadır. Modernizm ile birlikte teknoloji temelli bir medya anlayışından 

bahseden Laughley, geleneksel toplumu, “tarım temelli, kuralları olmayan, sözel 

iletişime dayalı bir toplum” olarak tarif ederken, modern toplumu ise, “kapitalizm ile 

şekillenen, endüstriyel, kentsel, bürokratik, bilimsel ve okuma yazmaya dayalı bir  

iletişim modeline dayalı toplum” olarak tanımlamaktadır.5  

 

Teknolojik gelişmeler beraberinde iletişim modellerinde değişim ve toplumsal 

bir dönüşüm yaşandığını belirten kuramcılardan  Harold Innis, İletişim araçlarına dair 

dönemlendirmeler yapmakta ve  iletişim araçlarının gelişiminde  önemli rol oynayan 

gelişmenin, yazının matbaa ve elektronik kaynaklar ile çoğaltılması ve dağılımı 

olduğunu belirtmektedir. Sözlü gelenekten taşlara, papirüse ve sonrasında parşömenden 

                                                 
4 Karl Marx, Felsefenin Sefaleti, (çev. A. Kardam), Ankara: Sol Yayınları, 1996, s.178. 
5 Dan Laughley, Key Themes in Media Theory, New York: Open University Press, 2007, s.30. 
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kağıda, yazı yoluyla aktarılan bilginin, Innis'in teknoloji olarak tanımladığı 

makineleşmeye uyarlanabilir harfler içeren alfabenin bulunması ile bilginin yayılması 

gerçekleşmiştir.6 Ümit Atabek, “teknik bir şeyi elde etmenin, üretmenin bilgisidir, 

teknoloji ise bu bilginin toplumsallaşması, toplumsal yansımaları olması, toplumsal 

anlam kazanmasıdır” demektedir.7 Bu bağlamda teknik olarak matbaanın bulunması 

teknolojik gelişmelerin önünü açmıştır. 

 

 Innis, iletişim araçlarını, içerdikleri iletinin dışında, “zaman eğilimli” ve 

“mekan eğilimli” olarak ikiye ayırmaktadır. Bu görüşe göre, matbaa öncesi kullanılan 

parşömen, kil, taş gibi zaman eğilimli araçlar, taşınması zor, zamanın geçişine dayanıklı, 

mekanın mevcudiyetine bağlı, geçmiş, şimdiki zaman ve geleceği bağlayan, sürekliliği 

olan araçlardır. Buna karşın, yerleri kolay değişebilen, taşınabilir, hafif ve daha az 

dayanıklı araçlar mekan eğilimli olarak tanımlanır. Mekan eğilimli araçlar, dünyevi ve 

siyasal otoritenin merkezisizleşmesini sağlarlar.8 Innis, teknoloji ve iktidar ilişkisine 

değinerek, toplumun teknolojik araçlar ile yönetildiğini ve teknolojinin belirlediği 

bilginin, iktidarı belirleyen unsur olduğunu söylemektedir.9  

Innis'in sözlü kültürden yazılı kültüre geçişin, bilginin dağılımı ve 

yaygınlaşmasına ve iktidar ilişkilerinin değişmesine neden olduğu savına dair benzer bir 

yaklaşımın, Manuel Castells tarafından, teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme 

sonrasında, bilgisayarların ve internet teknolojilerinin kullanımı ile geleneksel 

medyadan yeni medyaya geçişte yaşandığı vurgulanmaktadır. Castells, çağın en önemli 

kaynağının bilgi olması nedeniyle, enformasyonun hayatımıza yön verdiğini belirtmekte 

ve enformasyon akışını sağlayan ağlara dikkat çekmektedir. İçerisinde  bulunduğumuz 

enformasyon toplumunda, üretimin merkezindeki en önemli değerin “enformasyon 

oluşturma, enformasyon işleme ve sembolik iletişim teknolojileri”10 olduğunu 

belirtmektedir. 

                                                 
6 Harold İnnis, İmparatorluk ve İletişim Araçları, (çev. Nurcan Törenli), Ankara: Ütopya Yayınevi, 2006, s.255. 
7 Ümit Atabek, “İletişim Teknolojileri ve Yerel Medya İçin Olanaklar”, Yeni İletişim Teknolojisi ve Medya, Sevda 

Alankuş (drl.), İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları,200,  s.63. 
8 Nick Stevenson, Medya Kültürleri, Göze Orhon, B.E. Aksoy (çev), Ütopya Yayınları: Ankara, 2008, s.197. 
9 Levent Yaylagül, Kitle İletişim Kuramları: Egemen Eleştirel Yaklaşımlar, Ankara: Dipnot Yayınları, 2010,s.68. 
10 Manuel Castells, The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society and Culture, Vol. 

1. Oxford: Blackwell. 1996, ss.16-17. 
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1960’lı yıllarda gördüğü değişimler üzerine toplumsal değişim ve teknoloji ilişkisinde 

kullanılan iletişim araçlarının önemine dair Mc Luhan, iletişimde kullanılan aracın, 

kültürü biçimlendirdiğini belirtmekte ve  kitle iletişim araçlarının etkilerinin, bu 

araçların içeriğinden çok biçiminden kaynaklandığını “araç iletidir”11 önermesi ile 

savunmaktadır.  “Araç iletidir” sözü ile, bireylerin dönüşümünde, iletişim süreçlerinde 

kullandıkları ortamın doğasının etkili olduğunu belirtmektedir.  Burada, iletişim 

sürecinde iletiyi aktarma görevine sahip olduğu düşünülen iletişim araçlarının, 

kendilerinin “ileti” konumuna gelmeleri söz konusudur.12 Mc Luhan iletişim araçlarının 

gelişimi ile, bir anlamda coğrafi sınırları ortadan kaldırdığını ve her türlü bilginin 

paylaşılır olması dolayısıyla dünyanın global bir köye dönüşeceğini öne süren Mc 

Luhan, “matbaa bireyciliğin teknolojisidir”13 sözü ile bireysel bir toplum anlayışına 

dikkat çekmektedir. İletişim araçlarındaki değişim ile bireylerin duyu organlarında ve 

düşüncelerinde değişim olduğunu belirten Luhan, buna örnek olarak, telefonun arayanın 

kimliğini yok ederek, bedensiz bireyler oluşmasını örnek vermekte ve 

bilgisayarlaştırılmış yüksek hızda veri yayınlarının bireylerin özel kimliklerini 

kaybetmelerine yol açacağını söylemektedir.14  

 

 Levent Yaylagül, İletişime dair teknolojik yaklaşımları sıralarken, Harold Innis 

ve Marshall McLuhan’ın iletişim teknolojilerine dair, teknolojiyi bağımsız değişken 

olarak kabul eden  teknokrat bir yaklaşım içerisinde olduklarını belirtmektedir.15 Sözlü 

kültürden yazılı kültüre geçiş ve kullanılan iletişim araçlarının nitelikleri üzerine 

Innis'in vurguladığı değişimleri inceleyen Mc Luhan, matbaa sayesinde düşüncelerin, 

mekan boyunca dolaşımının olası olduğunu, ancak yazılı kültürün bireylerin hafızalarını 

zayıflattığını belirtmektedir. Matbaa kültürünün ortaya çıkışı ile bireylerin bazı 

duyularının daha fazla geliştiğini ve bireylerin rasyonalitesinin  kullanılan araçlara göre 

biçimlendiğini belirten kuramcı, elektronik iletişim araçlarının kullanılması ile var olan 

tüm düzenin değiştiğini söylemektedir. İletişim araçlarını “soğuk araçlar” ve “sıcak 

                                                 
11  Marshall Mc Luhan, Understanding Media: The Extensions of Man, Londra: Routledge, 1994, s.7 
12  Deniz Yengin, Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum, Derin Yayınları: İstanbul, 2010, s. 37. 
13 Marshall Mc Luhan, The Gutenberg Galaxy, Toronto: Unversity of Toronto Press,1962, s.158. 
14 Marshall Mc Luhan, Global Köy, (çev. Bahar Öcal Düzgören), İstanbul: Scala Yayıncılık, 2001, s.209. 
15 Levent Yaylagül, Kitle İletişim Kuramları: Egemen Eleştirel Yaklaşımlar, Ankara: Dipnot Yayınları, 2010, 

s.69. 
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araçlar” olarak sınıflandıran Mc Luhan, modernleşme ile birlikte sıcak araçların yerini 

soğuk araçlara bıraktıklarını belirtir.  

 

 Konuşma düşük tanımlı soğuk bir araçtır, çünkü çok az şey verir ve 

 dinleyicinin doldurması gereken boşluk çok büyüktür. Diğer yandan sıcak 

 araçlar izleyicinin tamamlaması veya doldurması gereken fazla bir alan 

 bırakmazlar. Bu yüzden sıcak araçlarda katılım az, soğuk araçlarda ise 

 izleyici katılımı veya  tamamlaması fazladır.16 

 

 Soğuk ve sıcak araçların kullanıcının katılımı üzerine olan farklılıkları dışında, 

soğuk araçların daha geniş bir katılımcı grubu gerektirmeleri dolayısıyla fikir üretimini 

demokratikleştirdikleri ve bilgi üretimini merkezisizleştirdikleri iddia edilmektedir. Mc 

Luhan'ın teknoloji anlayışı, teknolojinin toplumsal sistem için yararlı olduğu 

yönündedir ve teknolojinin belirleyen olduğu görüşe dayanan iyimser bir bakış açısına 

sahiptir.  Buna örnek olarak, elektronik sistemlerin gelişi ile zaman ve mekanın yok 

edildiğini, “anında ve sürekli olarak üzerimize akan”  kültürel biçimlerin var olduğunu 

belirten kuramcı, bu değişimin toplumsal ve kültürel etkisini “elektrik merkezileştirmez, 

merkezsizleştirir” diyerek açıklamaktadır. 17  

 

 Yeni iletişim teknolojileri ve telekomünikasyonun gelişmesi ile, dünyanın politik 

ve iktisadi olarak şekillenmesi söz konusudur. 1850'li yıllara doğru icat edilen telgraf, 

1850-1880 yılları arasında telefon, 1900'lü yıllara doğru elektromanyetik dalgalı iletişim 

araçlarının kullanımı, 1920- 1930'lu yıllar arasında radyonun altın çağı ve 1950'ler 

sonrasında televizyonun yaşantımıza girmesi ile farklı iletişim medyaları oluşmuştur. 

Telekomünikasyon ve bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler ile 2000'li yıllar, iletişim 

teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştığı ve bilginin önemli değer haline geldiği yıllar 

olmuştur.18 Dünya üzerinde kablolu ve uydu bağlantılı sistemlerin yaygınlaşması ve 

enformasyonun dijitalleşmesi sonrasında, iletişimin küreselleşmesi kavramı ortaya 

çıkmıştır. Küreselleşme sürecinde önemli rolü olan yeni iletişim teknolojileri ve 

analogdan dijitale geçiş ile geleneksel iletişim araçları ve medyada dönüşüm 

                                                 
16  McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man, s.23 
17  McLuhan, Understanding Media: The Extensions of Man,  ss.35-36 
18 Cüneyt Binatlı, “Yeni Teknolojiler ve Kitabın Geleceği Üzerine Birkaç Söz”, Zeliha Hepkon (Ed.), 

İletişim Ve Teknoloji içinde (13-20), İstanbul: Kırmızı Kedi Yayıncılık, 2011 s.14. 
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gerçekleşmiş ve medya içerikleri de bu dönüşüme bağlı olarak değişmiştir.19 Yeni 

iletişim teknolojilerinin etkileri arasında, enformasyonun üretimi, dağıtımı ile ilgili 

maliyetlerin düşmesi, multimedya, hipertaktualite, senkronizasyon ve interaktivite gibi 

kavramların yaygınlaşması sıralanmaktadır. Bu değişimler ile, kaynak ve alıcı 

arasındaki rol değişimi gerçekleşmekte ve  kültürel kimliklerimiz üzerinde bir değişim 

yaşanmaktadır. Erol Mutlu medyanın geçmişte dünyanın nispeten sınırlar ile 

parçalanmış halini, bu parçalara mensubiyet hissini teşvik ederken, günümüzde 

dünyanın tek bir mekan olduğu hissini yaydığını belirtmektedir.20  

 

İçerisinde bulunduğumuz, önceki dönemlerden farklı biçimde, iletişim 

teknolojileri ve bilişimin değerinin arttığı bu dönem için farklı tanımlamalar 

bulunmaktadır. “Enformasyon Toplumu”, “Bilgi Toplumu”, Post-Endüstriyel Toplum” 

bu tanımlamalardan bazılarıdır.  Erol Mutlu 21. yüzyılın gelişmelerine dair içerisinde 

bulunduğumuz toplumu “enformasyon toplumu”  olarak tanımlanmaktadır: 

Enformasyon toplumu; bilginin en değerli kaynak, üretim aracı, aynı 

 zamanda da temel ürün olduğu, öyle ki iş gücünün çoğunluğunun 

 enformasyon endüstrisinin  işçilerinden oluştuğu ve enformasyonun 

 diğer göstergelere göre ekonomik  ve toplumsal  olarak baskın olacağı bir 

 toplumdur. 21 

Üretim modellerindeki değişime ilişkin bir tanımlama ile içerisinde bulunulan 

dönem “Post Endüstriyel Toplum” olarak adlandırılmaktadır. II.Dünya savaşı 

sonrasında, teknolojik gelişmeler sayesinde bilgiye verilen önemin artması, ulaşımın 

kolaylaşması ile oluşan yeni toplum, küresel bir bilişim/enformasyon toplumu olarak 

adlandırılmakta ve sürecin en önemli değişimi ise, üretim süreçlerinde 

gerçekleşmektedir. “Post Endüstriyel Toplum” olarak da tanımlanan bu yeni toplum 

modeli, bilim insanı ve mesleki teknik işçilere ihtiyaç duyulan, sağlık, eğitim, finans, 

sigorta gibi  hizmet sektörlerinin geliştiği bir toplum biçimidir.22 Bu yeni toplum 

biçiminde üretim ilişkilerindeki değişim, Alvin Toffler'in “Üçüncü Dalga”(The Third 

Wave, 1980) adlı kitabında üretime katılan tüketici olarak tanımlanan “üreten tüketici” 

                                                 
19 Cüneyt Binatlı, “Yeni Teknolojiler ve Kitabın Geleceği Üzerine Birkaç Söz”, Zeliha Hepkon (Ed.)  İletişim Ve 

Teknoloji içinde (13-20), İstanbul: Kırmızı Kedi Yayıncılık, 2011, s.14. 
20 Erol Mutlu, Kitle İletişim Kuramları, Ütopya Yayınları: Ankara, 2005, s.211. 
21 Mutlu, s.60. 
22 Deniz Yengin, Dijital Oyunlarda Şiddet, Beta Yayınları, 2012, s.78. 



 11 

kavramı ile tanımlanmaktadır. 23 Kavrama dair detaylı bilgi çalışmanın 2.4. Üretim 

Biçimleri Bağlamında “Post Endüstriyel Dönem” ve “Üreten Tüketici”  başlıklı 

bölümünde verilmektedir. 

Tarım ve sanayi toplumları sonrası, bilginin belirleyici değişken olarak kabul 

edildiği bilgi çağı dolayısıyla oluşan bilgi toplumu, kendinden önceki toplumlardan 

ayrılmaktadır. Teknolojik icatların yaygınlaşması ile biçimlenen yaşantılar, 

enformasyon devrimi olarak adlandırılan dönemde, bilginin önemi ve  sektör içindeki 

belirleyiciliği artmıştır. Önceki dönemlerden farklı olarak, artı değer, enformasyon 

faaliyetleri üzerinden elde edilmekte ve enformasyon akışı, sembol ve sinyallerin 

kullanımı yaygınlaşmaktadır. Tüm bu değişimler ile zaman ve mekan algısı değişmiş 

benzer özelliklere sahip küresel bir kültür ortaya çıkmıştır.24  

Bilgi toplumu ise,  

Bilgisayar ve bilgisayara dayalı olarak çalışan araçların kullanıldığı 

bireysel ve kitle iletişiminin sınırlar ötesine geçtiği; temel ekonomik 

faaliyetlerin bilgi üzerine kurulduğu; üretici ve tüketicileri bir araya getiren 

hizmet türünün bilgi hizmetleri olarak şekillendiği; sermaye olarak insanın 

ön plan çıktığı; eğitimin süresizleştiği, her türlü bilgi kaynağının ve bilgi 

merkezinin önem kazandığı; bilginin kontrolü ve sahipliği için uluslar üstü 

örgütlerin kurumlaştığı bir toplum biçimi 25  

olarak tanımlanmaktadır.  

Dan Laughley, “Endüstriyel Toplum” ve “Post Endüstriyel Toplum” arasındaki 

farkları sıralarken, sosyal dünyanın teknolojik dönüşümünün olumlu sonuçlarından 

bahsetmektedir. Bu sonuçlar, özellikle Batılı toplumlarda sosyal sınıf eşitsizliklerinin 

azalması, dünya çapında yaşam standartlarının artması, yeni meslekler oluşması, 

verimlilik ve optimizasyon bağlamında yeni bir rasyonalite tanımının ve yeni 

mühendislik tekniklerinin ortaya çıkması, yeni sosyal ilişkilerin kurulması, yeni “hız” 

ve “yükseklik” standartları oluşarak, zaman ve mekan algısının değişimi olarak 

sıralanmaktadır. Laughley, endüstriyel toplumun bölgesel olarak Batı Avrupa ve 

                                                 
23 Alvin Toffler, The Third Wave, Canada: Banthamand William Morrow & Co,1980,  ss. 10-12. 
24 Frank Webster, The Information Society Revisited: The Handbook of New Media, Leah Lievrouw ve Sonia 

Livingstone (ed.) London:Sage, 2004, ss.22-23. 
25 Yenal Ünal, “Bilgi Toplumunun Tarihçesi” Tarih Okulu, Sonbahar 2009 Sayı V.1, ss.23-144. 

 dergipark.ulakbim.gov.tr/usakjhs/article/download/.../5000038704, (01.02.2014), s.125. 
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Japonya gibi bölgelerde görüldüğünü, Post endüstriyel toplumun ise çıkış yerinin 

Amerika olduğunu belirtir. Endüstriyel toplumda “enerji” belirleyici konumda iken, 

post endüstriyel toplumda “bilgi” belirleyen konumdadır. 26  

Birbiri ile paralel ilerleyen olgular olarak küreselleşme ve yeni iletişim 

teknolojileri dolayısıyla değişen sosyal-kültürel  pratikler hakkında, konuya dair olumlu 

yaklaşımları içeren modernleşme ve eleştirel görüşleri barındıran bağımlılık kuramları 

çerçevesinde farklı tartışmalar yapılmaktadır. Kitle iletişim araçlarının gelişimi ile 

demokratikleşmenin arttığını savunan James Curran gibi liberal kuramcılar, medyalar 

ve araçlar arası yakınsama, bilginin üretimi ve paylaşımının kolaylaşması, değişen 

kullanıcı rolleri dolayısıyla bu gelişmelerin politik katılımı  arttırdığını ve yeni iletişim 

ortamının, temsil edilemeyenlerin temsil edilmesi bağlamında bir devrim yaratarak 

demokratik bir enformasyon toplumu oluşturacağını savunmaktadırlar. Curran’a göre 

yeni iletişim araçları sayesinde bilinç düzeyi artan bireyler, yönetenleri denetleme 

potansiyeline sahip olacak ve bu iletişim araçları   kamu gözcüsü benzeri bir işleve 

sahip olacaktır.27  

 

Oluşan bu toplum modeli, Yoneji Masuda'nın bahsettiği sivil toplum modelini 

akla getirmektedir. Masuda, 'sosyo-ekonomik sistemin, kamusal sermaye, insani 

sermaye, sinerji ve toplumsal yarar tarafından karakterize edilen, “gönüllü bir sivil 

toplum” olacağını belirtmektedir. Bu toplumun, çok merkezli ve gönüllülüğe dayalı, 

dikey değil, yatay örgütlenen bir yapıya sahip olacağını söyleyen Masuda, politik 

sistemin, “katılımcı bir demokrasiye” dönüşeceğini ön görmekte ve bu sinerjik toplumu, 

ortak hedefler doğrultusunda bir araya gelen bireylerin, eş güdümlü eylemleri üzerine 

temellenen, azınlıkların da görüşlerinin önemli olduğu bir model olarak 

tanımlamaktadır. Masuda, bu enformasyon toplumunu, teknoloji ile yakından ilişkili bir 

toplum olarak  “Computopia” kavramı ile adlandırmaktadır.28 

  

 

                                                 
26Dan Laughley, Key Themes in Media Theory, New York: Open University Press, 2007, ss.160-161. 
27James Curran, “Medya ve Demokrasi: Yeniden Değer Biçme”, Süleyman İrvan (drl.) Medya, Kültür ve Siyaset, 

içinde,  Ankara: Ark, 1997, s. 142. 
28Masuda,Yoneji (1980)," “Parameters of the Post-Industrial Society: Computopia'”, The Microelectronics 

Revolution, T. Forrester (ed.) Cambridge: MIT Press, ss.625-629.  
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Armand Mattelard ise, eleştirel kuramcıların internet ve demokrasi ilişkisine dair 

görüşlerinde hakim olan tutumu, sistemin içerdiği hiç bir egemenlik ve güç ilişkisinin 

değişmediği, eşitsizliğin ve gelişmiş ülkelerin egemen ezici politikalarının devam ettiği 

biçiminde açıklamakta ve teknolojik gelişmelerin bağımsız değişken olarak kabul 

edilerek, toplumsal, ekonomik ve siyasal bağlamdan kopartılarak sunulması anlamına 

gelen özerk teknoloji anlayışının, toplumsal üretim ilişkilerini görmezden geldiğini 

belirtmektedir.29 Howard Segal'in “teknolojk ütopyacılık” olarak tanımladığı bu 

yaklaşım ile her sorunun çözümünün teknolojide olduğu tarihsel ana ulaşıldığı iddia 

edilmektedir. Raymond Williams ise, buna benzer bir yaklaşım olan teknolojik 

determinizm ile  teknolojik gelişmelerin toplumsal ekonomik ve siyasal bağlamından 

kopararak, bağımsız değişken konumunda, kendi başına bir tarih olarak sunulduğunu 

söyler.30  

 Sue Thornham, “New Technologies, New Media” (2009) adlı kitabın giriş 

bölümünde, yeni iletişim teknolojileri çalışmalarında, yeni teknolojilerin getirdiği 

olanaklar ve bu olanakların toplumsal ve kültürel getirileri üzerinde durulduğunu 

belirtmektedir. Yeni iletişim teknolojilerinin sağladığı varsayılan  avantajlar arasında, 

iletişim ölçeğindeki sınırların genişlemesi ve birbirinden bağımsız endüstrilerin bir 

arada kullanılması bulunmaktadır. Bu değişimler ile kültürel ve toplumsal anlamda, 

yeni bir örgütlenme ve bütünleşme modeli ortaya çıkmış ve üretici/kullanıcı ilişkisi 

yeniden biçimlenmiştir.31  

 

 Yeni medyanın getirdiği değişimleri ve geleneksel medyadan farklarını Mutlu 

Binark ve Löker’in (2011) tanımladığı kavramlar ile özetleyen Deniz Yengin, bu 

farkları, üretici ve tüketiciye depolama ve hızlı veri iletimi sağlayan “dijitalleşme”, bir 

metnin başka metinlerle ilişkisi olarak tanımlanan ve ağ üzerinden alternatif mecralar 

ulaşımı sağlayan “hipermetinsellik”(hypertextuality)32, pasif tüketici yerine metinlerle 

                                                 
29 Mattelard ve Mattelard, Theories of Communication, Sage Publications, 1998, s.148, Aktaran Zeliha Hepkon, 

“Yeni İletişim Teknolojilerinin Yeni Olmayan Boyutu”, İletişim Ve Teknoloji, Zeliha Hepkon (drl.) İstanbul: 

Kırmızı Kedi Yayıncılık, 2011, s. 131. 
30 Raymond Williams, Televizyon, Teknoloji ve Kültürel Biçim, Ahmet Ulvi Türkbağ (çev.), Ankara: Dost 

Yayınevi, 2003, s.13. 
31 Sue Thornham, C.Baset ve P.Marris, Introduction: New Technologies, New Media, Sue Thornham (ed.) Edinburgh 

University Press,2009,  s. 791, Aktaran Zeliha Hepkon, s.124. 
32 Martin Lister, 2009, s.21, Aktaran Deniz Yengin, Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum, Derin Yayınları: 

İstanbul, 2012, s.86. 
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daha kuvvetli ilişki kuran katılımcı bireyleri ortaya çıkaran ve bireyin içeriğe katkıda 

bulunmasını sağlayan “etkileşimlilik” (interactivity) ,analog objelerin fiziksel yüzeyler 

yerine soyut sembollere dönüşmesi sonucu artan “sanallık”(virtuality) ve “ağ 

bağlantılılık” (network connectivity) olarak sıralamaktadır. 33   

 “Yeni Medya'nın Dili” (2001) adlı makalesinde Lev Manovich, yeni medya 

kavramını, globalleşmenin bir getirisi olarak tanımlamakta, ve yeni medyayı,  

yerleşmiş/merkezi coğrafi/ jeopolitik sınırların azalması ile, modernizmden 

postmodernizme ve endüstri çağından post endüstriyel çağa geçiş süreçleri ile 

ilişkilendirmektedir. Yeni medya kavramı kullanılarak, yeni metinsel deneyimlerden, 

yeni temsil biçimlerinden, yeni kullanıcı ve üretici ilişkilerinden bahsedilmektedir.34 

Manovich, yeni medyanın özelliklerini, “sayısal temsil, modülerlik, otomasyon, 

değişkenlik ve kod çevrimi” olarak belirtmekte ve bunlara ek olarak bu yeni ortamın, 

“kullanıcı odaklı, çift yönlü etkileşime olanak sağlayan, hızlı ve anında bilgi paylaşımı 

yapılabilen, ağ bağlantılı ve hipermetinsel bir ortam” olduğunu belirtmektedir. Bu 

özellikleriyle yeni ortam, bireylere ağlar aracılığıyla fikir ve bilgi paylaşımı 

yapabilecekleri gruplar oluşturma imkanı sağlamaktadır. Manovich, yeni medyayı 

eskisinden ayıran temel özelliğin, yeniden üretim ve dağıtımda kolaylık  sağlayan 

“sayısal temsil” olduğunu belirtmektedir. Dijitalleşme ile dataların küçük parçalar 

halinde yüksek hızda aktarımının mümkün olduğunu, grafikler, hareketli görüntüler, 

şekiller, metinler, sesler ve alanların hesaplanabilir veriler öbeği haline geldiği 

söylemektedir. Manovich'e göre yeni medyadaki en önemli değişim 'müzik, sinema gibi 

kültürel  sanat formlarının üretimindeki değişimdir.35  

Yeni medyanın iletişim mekanlarına dair getirdiği değişimlerin incelenmesi, 

değişen insan, toplum ve toplumsal ilişkileri anlamaya olanak sağlamaktadır. Mekan, 

toplumsal ilişkileri yansıtmakta ve aynı zamanda etki  etmektedir. Toplumsal mücadele 

alanı ve yeni kamusal alan olarak değerlendirildiğinde; yeni mecranın sağladığı 

                                                 
33 Binark ve Löker, 2011, s.9, Aktaran Deniz Yengin, Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum, Derin Yayınları: 

İstanbul, 2012, ss.84-88. 
34 Lev Manovich,  The Language of New Media,The MIT Press: Cambridge, London, 2001  ss.18-22. 
35 Manovich, ss. 27-29. 
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“anındalık” özelliği, sosyal ağlar üzerinden hızlı ve ücretsiz haberleşme ve örgütlenme 

imkanı sağlamakta ve “alternatif bir medya” ortaya çıktığı var sayılmaktadır.36  

 

19. ve 20. yüzyıllarda kitle iletişim araçlarına atfedilen “demokratik olma” 

özelliği, 21. yüzyılın yeni iletişim mecrası olan internet için de tartışılmaktadır. Var olan 

yeni mecranın  J. Habermas'ın bahsettiği  demokratik ideallerin en önemli ayaklarından 

biri olan “kamusal alan”ın37 postmodern karaktere sahip bir versiyonu olarak 

tanımlanabileceği Mark Poster tarafından belirtilmektedir. İnternet ve demokrasi 

ilişkisine dair Mark Poster, “Siber Demokrasi”(1995) adlı makalesinde, var olan yeni 

demokrasi ortamını ve demokrasi modelini açıklarken, internetin “yeni kamusal alan” 

olarak potansiyelinden, siber uzam içerisinde var olan çevrim içi topluluklar ve bireyin 

değişen alışkanlıklarından bahsetmektedir. Poster, yeni ortamdaki demokrasi 

potansiyelini, farklı grupların merkezisizleşme ve hiyerarşiden bağımsız olarak 

kendilerini ifade edebilme güçlerine bağlamaktadır.38 

 

İnternet ve demokrasi ilişkisine dair yaklaşımlarda, salt olumlu ya da olumsuz 

değerlendirmelerden ziyade, bu yeni mecranın sağladığı olanakların, demokrasinin 

geliştirilmesi yönünde kullanılması esas hedef olmalıdır. Var olan yeni mecra 

içerisinde, zaman ve mekandan bağımsız, fiziki koşullarda ulaşılması uzun süreler 

alacak uzaklıktaki bireyler ve kurumlar ile iletişim kurulabilmesi, kullanıcının içerik 

oluşturarak paylaşabilmesi, enformasyon akışındaki hız, ana akım medya içerisinde, 

temsil edilemeyen ya da kısıtlı biçimde temsil edilme olanağı bulan kişi ve grupların 

kendi mecralarını oluşturmaları, dolayısıyla geleneksel medyada yer alan modellere 

göre, görece bağımsız ve demokratik alanlar oluşması söz konusudur. Ancak eleştirel 

kuramcıların da bahsettiği üzere, sistemin kendini korumak adına, sisteme muhalif 

hareketleri de yönetmek istemesi, ve arttırılan kontrol mekanizmalarının dışarıdan değil 

içeriden, bireylerin farkında olmaksızın dahil oldukları mekanizmalara dönüşmesi ve  

aslında değişimin yaşandığına, özgür olduğuna inanan bireyin var olan tuzaklara 

                                                 
36Mark Poster, “CyberDemocracy: Internet and the Public Sphere” University of California, 1995,  

http://www.hnet.uci.edu/mposter/writings/democ.html (04.10.2014) 
37 Jürgen Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, Tanıl Bora ve Mithat Sancar (çev.), İstanbul: İletişim   

    yayınları, 1997, ss.76-77. 
38 Mark Poster, “CyberDemocracy: Internet and the Public Sphere”, University of California, Irvine Copyright(c) 

Mark   Poster 1995,  http://www.hnet.uci.edu/mposter/writings/democ.html (04.10.2014) 
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kapılarak, sistemin devamını sağlaması tehlikesi göz ardı edilmemelidir. Medya, 

iletişimi sağlayan bir teknoloji olduğu kadar, sosyal ve  kültürel değişime yol açan bir 

alandır. Değişen medyada kullanıcı, birçok alanda artık üretilen ürünün tüketicisi 

olmaktan fazlası, üretime katılan aktif kişi, konumundadır.  

Bütün bu yeni ilişkiler sonucunda var olan yeni toplum, endüstri toplumundan 

farklı olarak, kültürel ve endüstriyel ürünlerin üretimi, pazarlaması, ve insanlar arası 

iletişim biçimlerinde farklılıklar göstermektedir. Bunun sonucu olarak; kitlelere yönelik 

tek tip ürünler yerine, bireylerin kişiselleştirebildikleri üretim yöntemleri, kitleleri 

benzer bir bütün olarak kabul edip tek tip pazarlama yapan yöntemler yerine, her 

bireyin ihtiyaç ve yönelimlerine uygun “birebir pazarlama yöntemleri”,  kitlelere 

doğrudan ve tek yönlü bilgi ve içerik akışı sağlayan iletişim araçlarının yerini alan, 

interaktif ve çift yönlü bilgi akışına imkan sağlayan mecralar ve araçların artması, ve 

dolayısıyla birbirine gittikçe yakınlaşan üretici ve tüketici kavramları ortaya çıkmıştır.39  

 

Çalışmada, bir sonraki bölümde, sosyo-kültürel pratikler ve teknolojiye dair 

değişimin, teknoloji ile birebir ilişkili bir sanat olan sinemanın, biçimsel ve anlatısal 

formuna, üretim, dağıtım ve gösterim modellerine nasıl etki ettiği ve dolayısıyla 

seyircisi ile kurduğu ilişkinin bu değişimlerden nasıl etkilendiği incelenmektedir. 

 

            2.2. Dijitalleşme ile Gelen  Değişimlerin  Sinemaya Etkileri 

 
 Yedinci sanat olarak adlandırılan sinemanın doğuşu 19. yüzyıla değin uzansa da, 

film sanatının gelişimi, 20. yüzyılın teknolojik gelişmeleri ile eş zamanlı ilerlemiştir.  

Sinemaya dair her gelişmenin, onu paradoksal olarak çıkış noktasına yaklaştıracağını 

belirten sinema kuramcısı Andre Bazin, ses ve renk gerçekliklerinin sinemaya 

eklenmesi ile sinemamın mükemmelliğe yaklaştığı savını öne sürmektedir.40 Bu 

bağlamda değerlendirildiğinde sayısallaşmanın etkilerinin, film sanatının estetik yönünü 

ve içeriğini olduğu kadar, endüstrinin üretim ve gösterim aşamalarını  da değiştiren ve 

film sanatına dair yeni tanımlamalar yapılmasını gerektiren köklü  değişimlere neden 

                                                 
39 Setting The Stage, 1998,  http://www.w3.org/Architecture/1998/06/Workshop/paper44/ (20.11.2014) 
40 Andre Bazin, Sinema Nedir?, İbrahim Şener(çev.), İstanbul: İzdüşüm Yayınları, 2000, s. 28. 
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olduğu var sayılmaktadır. Bölüm kapsamında analog ve dijital sinema arasındaki 

maliyet, kayıt cihazları ve gösterim modellerinde değişim gibi temel farklar 

sıralandıktan sonra, dijital sinema ile birlikte gelen film üretim, film izleme, filmin 

izlendiği mekanlardaki değişim ve bu değişimlerin biçim ve içerik üzerindeki etkileri 

üzerinde durulmaktadır. 

 

 Sayısallaşmanın her alana yayılan etkilerinin sinema alanında oluşturduğu 

değişimlere değinmeden önce sayısallaşmanın ne olduğuna değinmek faydalı olacaktır.  

“Analog mesajların nakledilebilen, işlenebilen ve elektronik olarak depolanabilen ayrı 

ayrı vuruşlardan oluşan sinyallere dönüştürülmesi süreci” olarak tanımlanan 

sayısallaşma ile ses, görüntü ve metinlerin birlikte işlenmesine olanak sağlanmıştır. Bu 

yönleri ile sayısallaşmanın etkileri, telekomünikasyonun çok ötesinde olarak 

tanımlanabilir. Günümüzde telefon, fotoğraf, radyo, televizyon ve bilgisayar gibi tüm 

iletişim araçları sayısal hale gelmiştir.41 Sayısallaşma ve sonrasında değişen iletişim, 

üretim, tüketim, bilgiye ulaşım, paylaşım alışkanlıkları ve toplumsal yaşam pratiklerine 

bakılarak, var olan tüm bu teknolojik, sosyal ve ekonomik değişimlerin, diğer alanlarda 

olduğu kadar, sinema alanında da etkileri olduğu görülmektedir.  Sinemanın, 

sayısallaşma sonrası yaşadığı değişimin teknoloji ile yakından ilişkili olduğu görülse de, 

var olan değişimi sadece teknolojik bağlamda açıklamak yeterli değildir. Değişimi 

anlamak adına, değişen sosyo-kültürel yapılara, var olan yeni iletişim ortamı içerisinde, 

daha edilgen bir role sahip olan, yeni izleyicinin özelliklerine bakmak gerekmektedir. 

Sayısallaşma sonrası yaşanan değişim, önceki iletişim modellerinde var olan, kaynak ve 

alıcıya dair rolleri değiştiren, etkileşimin mümkün olduğu, semboller ve görselliğe 

dayalı yeni bir iletişim modeli oluşturmuştur. Toplumlarda geçerli olan iletişim 

biçiminin, kültürü belirlediğini varsayımına bağlı olarak, kültürel bir üretim olarak 

filmler  ve sosyal bir pratik olarak sinemaya gitmek eylemi de, değişen sosyo-kültürel 

pratikler ve gündelik yaşam pratiklerine bağlı olarak değişmektedir.  

 

                                                 
41 Okan Ormanlı, “Dijitalleşme ve Türk Sineması”, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – 

TOJDAC, April 2012 Vol.2, Issue 2, ss.32-33.  
http://www.tojdac.org/tojdac/VOLUME2-ISSUE2_files/tojdac_v02i2_FULL.pdf (05.11.2014) 
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Serpil Kırel, gündelik ya da akademik bağlamda “sinema” kelimesinin 

kullanımının filmin kendisini, filmin izlendiği salonları ve filmin izleyicisini 

kapsadığını belirtmektedir. Bu bağlamda uzamsal, teknolojik ve deneyimsel bir olgu 

olarak “sinema” kelimesinin iç içe geçmiş farklı kavramları içerisinde barındırmasının 

sebebi, sinemaya dair ilk deneyimlerin sinema salonlarında gerçekleşmiş olmasıdır. 

Kırel, teknolojinin gelişimine paralel olarak film izleme mecrasının değişmesi ile 

birlikte izleyicinin duyularında da değişim yaşandığını belirtmektedir.42 

 

Wheeler Winston Dixon, “Vanishing Point: The Last Days of Film”(2007) adlı 

makalesinde, pelikülden dijitale geçiş süreci ve dijitalleşmenin getirdiği değişimlere 

değinmekte, sinemanın dijital olarak yeniden keşfinin, sinemanın icadı kadar önemli bir 

değişim olduğunu ve kendine has yeni kuralları olan bir sinemanın var olduğunu 

belirtmektedir.43 Benzer biçimde K. Thompson ve D.Bordwell, “neden bir sinemacı 

filmin yapım, pazarlama, dağıtım ve gösterim aşamalarının tümünü dijital ortamda 

gerçekleştirmesin?” sorusu ile dijital sinemanın etkilerini tartışan bir önermede 

bulunmuşlardır.44  

 

 Dijital sinema sayesinde, dijital kayıt cihazlarının daha kolay ulaşılabilir ve 

kullanılabilir olması dolayısıyla, film üretiminin yalnızca profesyonellere ait  bir alan 

olmaktan çıkarak  “demokratikleşmesi” söz konusudur.45 Kayıt cihazlarındaki değişim 

dışında, dijital sinema paketleri ile filmlerin ulaşım ve depolanmasına dair çeşitli 

maliyetlerin azalması ve daha fazla salonda daha fazla izleyiciye ulaşması söz konusu 

olduğu gibi, filmlerin sinema salonlarına gitmeden, dijital video oynatıcılar, evlerde 

kurulan sinema sistemleri, taşınabilir bilgisayarlar ve hatta mobil cihazlar üzerinden 

izlenebilmeleri, film izlemeye dair farklı sosyal pratikleri de beraberinde  getiren bir 

değişimdir. Teknolojinin, bir yandan teknik katkıları ile sanat ürününün biçimi üzerinde 

                                                 
42 Serpil Kırel, Kültürel Çalışmalar ve Sinema, 2. Basım,İstanbul: Kırmızı Kedi, 2012, s.17. 
43 Wheeler Winston Dixon, “Vanishing Point: The Last Days of Films, Senses of Cinema”, No:43, 2007, 

http://sensesofcinema.com/2007/feature-articles/last-days-film/ (27.01.2015) 
44 David Bordwell ve Kristin Thompson, Film History: An Introduction, 3. Basım, New York: Mc Graw Hill, 

2009, s.720. 
45 Chuck Tryon, “Reinventing Cinema: An Interview with Chuck Tryon (Part One)”, Confessions of An Aca-Fan 

16.07.2010 

,http://henryjenkins.org/2010/07/throughout_the_book_you_addres.html#sthash.SxtifUCU.dpuf (20.12.2014) 
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etkili olurken, bir yandan da içerik üzerinde çeşitli etkileri olduğunu görülmektedir.46 

Sayısallaşmanın, film üretiminde bilgisayar teknolojilerinin, filmsel uzam ve karakter 

yaratımında kullanılması ve biçime olan etkisi kadar, farklılaşan izleyiciye yönelik 

içeriklere sahip  filmlerin üretilmesine de yol açtığı görülmektedir. İçerisinde bulunan 

dönemin iletişim, paylaşım ve üretim alışkanlıklarındaki değişim ile biçimlenen 

izleyiciye uygun içerik ve biçimde filmler üretilmesi söz konusudur. Var olan bu yeni 

ortamın, üretim-tüketim, üretici ve tüketici ilişkileri üzerine olan etkisi, sinema 

endüstrisinde  izleyicinin de yeniden tanımlanması gerekliliğini doğurmuştur.47      

 

 Lev Manovich, “Dijital sinema nedir?” sorusuna “canlı aksiyonu birçok 

elemanından biri olarak kullanan özel bir animasyon olayı” diyerek cevap vermiştir. 48 

Dijitalleşme ile oluşan yeni mecranın ve yeni iletişim biçimlerinin gündelik hayata 

yansıması ile farklılaşan sosyal ve kültürel pratiklerin anlaşılması için, var olan yeni 

mecranın özelliklerine ve bireyler ile ortamın birbirlerini  karşılıklı olarak nasıl 

etkilediklerine bakmak gerekmektedir. Lev Manovich, Yeni Medya'yı tanımladığı 

makalesinde, yeni medyanın özelliklerini “sayısal temsil, modülerlik, otomasyon, 

değişkenlik ve kod çevrimi” olarak belirtmekte ve bunlara ek olarak bu yeni ortamın, 

“kullanıcı odaklı, çift yönlü etkileşime olanak sağlayan, hızlı ve anında bilgi paylaşımı 

yapılabilen, ağ bağlantılı ve hipermetinsel”49 bir ortam olduğunu belirtmektedir. Bu 

özellikleriyle yeni ortam, bireylere ağlar aracılığıyla fikir ve bilgi paylaşımı 

yapabilecekleri gruplar oluşturma imkanı sağlamaktadır. 

 

 Manovich'in sözünü ettiği, coğrafi mekan ve zamandan bağımsız paylaşım 

kolaylığı sağlayan etkileşimli yapısı ve  her sınıftan bireyin kullanımına açık çeşitli 

topluluklar oluşturma potansiyeli sayesinde, çeşitli alışkanlıkları ve davranış biçimleri 

değişen bireylerin, izledikleri filmlerde de değişim görülmektedir. Filmlerin biçim ve 

içeriğinde, bireylerin artan dijital okur yazarlık becerilerine bağlı olarak değişen 

gerçeklik algısına uygun üretimler yapılmaktadır. Ayrıca bu yeni izleyici, farklı 

                                                 
46 A.Şükrü Künüçen, “Sinema ve Televizyonda Teknolojinin Önemi”, Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Akademik Dergisi, 2007, No.5:1, http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000211/1075000205 (20.11.2014) s.226. 
47 Chuck Tryon, Reinventing Cinema, Movies in the Age of Media Convergence, New Jersey:Rutgers University 

Press, 2009, ss.18-22. 
48 Lev Manovich, The Language of New Media, Massachussets: The MIT Press, 2001, s.302. 
49 Manovich, The Language of New Media, ss.27-45. 
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platformlar üzerinden anlatıların devamı niteliğindeki uygulamalara katılmayı talep 

etmektedir. Edilgen roller yerine daha aktif biçimlerde, üretim, içerik oluşturma ve 

tüketim süreçlerine dahil olmak isteyen izleyiciye yönelik, anlatıların, üretim 

aşamasına, içeriklerine dair değişimler görülmekte ve bazı anlatıların trans medya 

uygulamalarının farklı mecralarda sürdürüldüğü görülmektedir. Yeni izleyici, 

dijitalleşme  ve  yeni mecranın sağladığı bu olanaklar sayesinde, hangi içeriği, ne zaman 

ve nasıl izleyeceğine karar verebilen, dolayısıyla içerik üzerinde eskiye kısayla daha 

fazla etkisi olan izleyicidir. 50 

 

 Var olan değişimi anlamak adına öncelikle film üretiminde dijitalleşme kavramı 

ile işaret edilen alan belirlenmelidir. Film üretiminde dijitalleşme, farklı bağlamlarda 

değerlendirilmesi gereken çok yönlü bir olgudur. Filmlerin dijitalleşmesi denildiğinde, 

kayıt cihazlarındaki değişim ve filmlerin dijital olarak çekilmesi, analog olarak çekilen 

filmlerin dijitale aktarılması, film içerisinde kullanılan CGI (Computer Generated 

Images/ Bilgisayar ürünü görüntüler) benzeri dijital efektler ve görüntüye dair 

düzenlemeler, ev içi gösterim aygıtlarındaki değişim ve sinema salonlarındaki 

projeksiyonlara dair değişim gibi bir çok farklı boyutu bulunan bir kavramdan 

bahsedilmektedir. 51 

 

Bilgisayarlaşmanın, hareketli görüntü anlayışımıza olan etkilerini açıklamak 

için, dijital görüntüler ile fotografik görüntüler arasındaki farkları bilmek 

gerekmektedir. İkilik düzendeki sayılar olarak kodlanan ve en küçük görsel alanı piksel 

olan dijital görüntülerin, kolaylıkla depolanıp yeniden üretilebilmesi, kamera önünde 

somut gerçeklik olmaksızın görüntü üretebilmesine olanak sağlamaktadır. Sinema 

tarihinde devrim niteliği taşıyan bu gelişme, filmlerin biçim ve içeriklerine, sinemasal 

mekanlara ve oyunculuğa dair köklü değişimler getirmektedir. Lev Manovich 

sayısallaşan sinemayı, canlı hareket materyalinin, boyama (painting), görüntü işleme, 

resim birleştirme (compositing), 2B bilgisayar animasyonu ve 3B bilgisayar animasyon 

ile birleşmesi biçiminde formüle etmektedir. Sanal karakterler ve mekanların bilgisayar 

                                                 
50 Tryon, Reinventing Cinema, Movies in the Age of Media Convergence, s.7. 
51 Mehmet Erden, “Sinemada Dijital Devrim,Sayısal Kameralar, Projeksiyonlar ve Sinema Salonları”, 29.12.2012 

http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=125171 (20.10.2014) 
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üzerinde oluşturulmasına olanak sağlaması ile yeni bir form kazanan dijital sinemaya 

dair Manovich, bilgisayar ortamında yeniden yaratılan mekanlar ve oyuncular 

sayesinde, sinemada bir sahnenin çekimi ile başlayan film üretiminin, ham film üzerine 

yapılacak olan uygulamalar dolayısıyla, aslında yapım sonrası sürecin de ilk basamağı 

olduğunu belirtmektedir.52  

 

Dijital sinema kavramı ile kast edilen değişimler, çekim aşamasından gösterim 

aşamasına kadar bir dizi işlemi kapsamaktadır. Çekim aşamasında, dijital kameraların 

kullanımı ve ile başlayan süreç, çekimi yapılmış filmin DI (Digital Intermediate) olarak 

adlandırılan ve filmin, bilgisayarlara aktarılması, kurgusunun, renk düzenlemelerinin 

yapılmasını içeren süreç ile devam etmektedir. Bu süreçte çekime ek olarak Computer 

Generated Images (CGI) ve/veya özel efektlerin kullanılması söz konusu 

olabilmektedir. Filmlerin düzenlenmesini takiben, süreç, DCDM (Digital Cinema 

Distribution Master/Dijital Sinema Dağıtım Kuşağı) olarak adlandırılan, dağıtım için 

sıkıştırma, güvenlik amacıyla kodlama ve depolama ile devam etmektedir. Filmlerin 

dağıtım ve gösterim aşamasında ise filmlerin dijital kopyalarının, bellekler ya da bir 

merkezden uydu ya da internet yoluyla sinema salonlarına ulaştırılması ve dijital 

projeksiyonla gösterilmesi söz konusudur. Süreç, DCP (Digital Cinema Package/Dijital 

Sinema Paketleri) ile donatılmış sinema salonlarında filmlerin  güvenlik kodlarının 

çözülerek sıkıştırılmamış hale getirilmesi ve gösterimi ile tamamlanmaktadır. 53  

                

 Film üretiminde olan değişimin en önemli sebeplerinden biri olan dijitalleşmenin 

yaygınlaşmasında, teknolojik gelişmeler dışında, peliküle çekilen film ile dijital film 

arasındaki üretim ve dağıtım maliyetindeki farklılık  etkili olmaktadır. Gösterim 

kopyalarının ulusal ve uluslararası dolaşımı, kargo, depolama, gümrükleme, ara 

transferler gibi lojistik harcamaları olması ve var olan bobinlerin saklanması gibi 

nedenlerle maliyeti artan pelikül filmlere yapılan çekimlerin, dijital sinemada dağıtım 

ve gösterimde, bu aşamaların neredeyse tamamının değişmiş olması nedeniyle yerini 

dijital çekimlere bırakmaktadır.  Peliküle çekilen filmlerin, her bir kopyasının ortalama 

                                                 
52 Manovich, The Language of New Media, s.301. 
53 Jim Slater,2009, Aktaran Hakan Erkılıç, “Türkiye'de Sinema Salonlarının Dijital Dönüşümü”, The Turkish Online 

Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC April 2012 Vol. 2 Issue 2  

http://www.tojdac.org/tojdac/VOLUME2-ISSUE2_files/tojdac_v02i2_FULL.pdf (18.10.2014), s.95. 
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1000-1200 dolar arası bir maliyeti olması ve bir filmin toplam 50-60 kilo ağırlığındaki  

6 bobinden oluştuğu göz önüne alındığında, yüksek bütçeli filmlerin bile gösterime 

girdiği sinema salonu sayısının sınırlı sayıda olduğu görülmektedir.54 Buna örnek 

olarak, Türkiye sinema tarihinde, iç ve dış pazarlama giderleriyle birlikte 18.200.000 

dolarlık bütçesi ile, en yüksek bütçeli film olduğu belirtilen Faruk Aksoy'un 

yönetmenliğini yaptığı, 2012 yılında çekilen Fetih adlı filmin, bütçesine rağmen sadece 

452 kopya ile gösterime girmesi gösterilebilir.55 Çoğu filmin, maliyet nedeniyle 70-80 

kopyadan fazla kopya ile gösterime giremediği ülkemizde, seyircinin az olduğu küçük 

şehir ve ilçelerde gösterim sıkıntısı yaşanmakta, filmler büyük şehirler ve alışveriş 

merkezlerinin çok salonlu sinemalarında gösterime girdikten sonra, gecikmeli olarak ve 

yıpranmış kopyaları ile diğer izleyicilere ulaşmaktadır. Günümüzde kullanılan 

profesyonel dijital kameralar ile geleneksel analog film kameralarının benzer 

objektifleri kullanmaları sonucunda dijital kameralar, analog film kameralarına benzer 

görüntü kalitesi yakalamaktadır. Benzer görüntü kalitesinin daha ucuza elde 

edilebilmesi ve çekilen yaklaşık 6 terabayt yer kaplayan 100 dakikalık bir görüntünün 

hard diskler içerisinde taşınabilir olması gibi özellikler dijital kameraların 

avantajlarındandır. Dijital kameralardan elde edilen görüntüler, pozitif filmlere 

basılarak, dijital gösterim cihazı olmayan sinemalarda gösterime girebilmekte ya da  

(DCP) Dijital sinema paketi sistemine sahip sinema salonlarında doğrudan dijital 

projeksiyon ile gösterilebilmektedir.56 

 

 Dijitale geçişin ilk aşamalarından biri, kurgucuların film düzenleme cihazı  

moviola’dan bilgisayara geçmesi ile kurgu alanında gerçekleşmiştir. Kayıt 

cihazlarındaki değişim ise, 1980'li yıllardan beri kullanımda olan HD kameraların 

kullanımının, cihazların ucuzlaması ile yaygınlaşması sonrasında görülmeye 

başlanmıştır. 2000’li yıllarda yaygın olarak kullanılan bu cihazlar ile gelen teknik 

değişimler, eski tip kameralarda yer alan  bant teknolojisinin olmaması dolayısıyla,  

içinde mekanik parça kalmayan kameraların kullanım sürelerinin uzaması,  bandın 

dönüş hızıyla sınırlı olunmaması dolayısıyla, yüksek kare çekimi teknolojileri daha 

                                                 
54 Mehmet Erden, Sinemada Dijital Devrim. Sayısal kameralar, Projeksiyonlar ve Sinema salonları, 29.10.2012, 

http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=125171 (20.10.2014) 
55 Fetih 1453, https://tr.wikipedia.org/wiki/Fetih_1453 (01.04.2014) 
56 Erden, 2012 
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rahat uygulanması, kameranın içinde temel düzeyde de olsa kurgu yapmanın mümkün 

olması gibi değişimlerdir.57  

 

 Sinema alanında film üretimini kolaylaştıran ve profesyoneller dışında film 

çekmek isteyen amatör kitlelere yönelik diğer bir önemli gelişme, fotoğraf makinesi 

(SLR-Single Lens Reflex) üreticilerinin fotoğraf makinelerini genel çalışma mantığı ve 

biçimi aynı kalmak üzere dijitalleştirerek DSLR makineler üretmeleridir.  Bu 

makinelerin, görüntü algılayıcı çipleri, yüksek çözünürlükte video kameralara sahip 

olmaları ve kesintisiz uzun süreler görüntü kaydı alınabilmesi gibi özellikleri, onları 

film çekmek isteyenler için tercih edilebilir kılmaktadır.  DSLR makineler, Full HD 

kayıt yapabilmeleri ve “swallow depth” adı verilen, dar alan derinliği sağlayan 

görüntüleri ile, sinema lensleriyle çekilmiş gibi görüntüler elde etmeye olanak 

sağlamaktadır. Benzer görüntü elde edilebilen kameralara göre fiyatları daha ucuz olan 

bu makinalar CANON, tarafından üretilen 5DMark II ve  ile sektörde kullanılır 

olmuştur. Dijital fotoğraf kameralarına olan ilgi, dijital kamera üreticilerini de harekete 

geçirmiş ve yeni nesil dijital film kameraları üretilmeye başlanmıştır. Bunların en 

bilinenleri, Red, Arri, Alexa, SonyF 950, Canon C300 gibi kameralardır. Bahsedilen 

kameraların  15.000 ile 65.000 dolar arasında değişen fiyatlarına alternatif olarak, 2012 

başlarında ise 2K çözünürlüğü, ProRes ya da RAW video çekebilme özelliği, sinema 

kameralarındaki lenslerin kullanılabilmesi, yüksek bitrate değerleri, Solid State 

Diskler’e kayıt ve çekim sırasında DaVinci yazılımı ile renk düzeltilebilmesi gibi 

özellikleri ile küçük bütçelerle sinema yapmak isteyenler için üretilen “Black Magic 

Cinema Camera”, 3000 doların altındaki fiyatı ile kısa sürede popüler olmuştur.  Bir yıl 

sonra 4K çözünürlüklü yeni versiyonuyla piyasaya sürülen “Black Magic Production 

Camera”, amatör sinemacılar tarafından olduğu kadar sektör içerisinde de ikinci ya da 

ana kamera olarak kullanılmaya başlanmıştır. 58  

 

Ses düzeni ve çeşitli teknik alanlarda bazı eksikleri olmasına rağmen, dijital 

fotoğraf makineleri ile uzun metraj filmlerin çekildiği örnekler görülmektedir. 

                                                 
57 İlker Canikligil, Dijital Video ile Sinema, İstanbul: Pusula, 2007, ss. 232-234. 
58 Murat Erün, “Selüloid Filmden Dijitale Sinematografi”, Panorama Kadir Has, Sayı 16, 2013  

http://www.khas.edu.tr/uploads/panoramakhas/sayi16/13.pdf, s.49. 
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Türkiye’de de fotoğraf makinesiyle çekilen filmlere, Yapımcılığını BSK’nın üstlendiği 

Film, 8’inci Atlanta Underground Film Festivali’nde, ‘En İyi Yabancı Film’ ödülüne 

layık görülen, Kerem Topuz'un tamamını DSLR fotoğraf makinesiyle 2011 yılında 

çektiği  “Film”, örnek gösterilebilir. Ayrıca, ilk sezonu 2010 yılında yayınlanan ve üç 

sezon devam eden, popüler bir televizyon dizisi “Behzat Ç.” “Canon 5D Mark III adlı 

makine kullanılarak çekilmiştir.59 

 

Dijital kameralar ve filmlerin kullanımında, analog makineler ile formatları 

arasındaki farkların, gerek sağladıkları yeni olanaklar, gerek maliyet açısından 

değerlendirilmesi sonucu günümüzde bir çok yönetmen dijital sinemayı tercih 

etmektedir.  D. Bordwell ve K. Thompson, dijital sinemayı tercih eden yönetmenlerden 

örnekler vermektedirler. Thomas Winterberg'in, “Dogma 95” manifestosu kapsamında 

çektiği The Celebration adlı filmi, dijital çekilen bir filmin, peliküle aktarılarak, sinema 

salonunda gösterilmesine ve analog çekilen filmler ile aynı kaliteyi yakalayabilmesine 

örnek olarak gösterilmektedir. Özellikle bağımsız sinemacıların dijital videoları tercih 

ettikleri belirtilmekte, bu isimler ve filmlere örnekler olarak, The Cruise (1998) filmi ile 

Bennett Miller, Chuck and Buck (2000) filmi ile Miguel Arteta ve The Anniversary 

Party (2001) adlı film ile Alan Cumming ve J.Jason Leigh gibi bağımsız sinemacıları 

sayılmaktadır. Bağımsız sinemacılar dışında, tecrübeli yönetmenler de  gerek dijital 

filmin maliyet, kopyalama ve gösterim bağlamında var olan kolaylıklar, gerekse yeni 

formatın hikaye anlatımı ve görsel üslup üzerinde sağladığı imkanlar dolayısıyla dijital 

sinemayı tercih etmektedirler. Bu yönetmenlere, Waking Life (2001) ile Richard 

Linklater, The Gleaners and I (2000) ile Agnes Varda, The Lady and The Duke (2001) 

ile Eric Rohmer örnek verilebilir. 60  

 

 Dijital efektlerin kullanımına ilk örnek, yönetmen George Lucas tarafından, 

1977 yılında çekilen Star Wars adlı filmde görülmüştür. Sonrasında bu teknolojiler, 

bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeye paralel olarak yüksek bütçeli, ana akım 

                                                 
59 Fotoğraf Makinesi ile Çekilen Filmler, 03.09.2012 http://haber.stargundem.com/teknoloji/1290135-fotograf-

makinesiyle-cekilen-filmler.html (20.10.2014) 
60 D. Bordwell ve K.Thompson, Film Sanatı, Ertan Yılmaz, E. Suat Onat (çev.), Ankara: De Ki Basım Yayın, 2009 

s.31. 
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filmlerde de kullanılmaya devam edilmiştir. Bu teknolojilerin yüksek bütçeli ve yüksek 

gişe hasılatı olan filmler üzerinde kullanımına örnek olarak, 1993 yılında çekilen 

Jurrasic Park adlı filmin içerisinde yer alan dinazorların, bilgisayar üzerinde, dijital 

olarak  tasarlanması, 1995 yılında çekilen Batman Forever filminde Gotham şehrinin 

dijital ortamda oluşturulması ve dijital teknoloji kullanımının oldukça belirgin 

görüldüğü Matrix (1999) adlı filmde, karakterlerin hava da asılı kaldığı sekans ve 

mermilerin havada uçuştuğu sekans ve benzeri görüntülerin dijital ortamda oluşturulan 

görsel efektlerden faydalanılarak çekilmesi sayılabilir.  

 

CGI (Computer Generated Imagery) olarak bilinen teknoloji ile, bilgisayarda 

üretilen görüntüler sayesinde filmlerde istenmeyen nesne/imajların silinebilmesi ya da 

dilenen imajların filmlere eklenebilmesi söz konusudur.  Karakter yaratmak için de 

yararlanılan CGI teknolojisi sayesinde, Peter Jakson'ın yönetmenliğini yaptığı 2001 

tarihli Lord of The Rings  filminde ana karakterlerden biri olan, bilgisayar ürünü  

“Gollum” karakteri beyaz perdede yer almıştır.61  

 

 Sinemada dijitalleşmeden bahsedildiğinde, filmlerin dijital kameralar ile kayıt 

edilmesi, filmsel mekana ve film karakterlerine dair bilgisayar teknolojilerinin 

kullanılması ile  filmlerin biçimleri üzerinde var olan değişim dışında diğer bir önemli 

değişim, filmlerin gösterimleri ve izlenildiği mecralarda olan değişimlerdir. Bu 

değişimlerden biri, sinema salonları dışında, izleyicinin zaman ve mekan bağlamında 

kendi tercihlerine bağlı olarak film izlemesine olanak sağlayan teknolojik gelişmelerdir. 

Ev sinemalarındaki gelişme, dijital video diskler ve video oynatıcıların yaygınlaşması, 

bilgisayarlar ve mobil aygıtlar üzerinden film izlemeye olanak sağlayan gelişmeler, 

teknolojik olduğu kadar, film izleyicisinin  sosyal ve kültürel alışkanlıkları, teknolojik 

gelişmeler ile karşılıklı etkileşim içerisindedir. 

 

 DVD oynatıcılar ve ev sinema sistemlerinin devreye girişi ile 1990'lı yılların 

sonu ve 2000'li yıllarda  sinema endüstrisi, yeni bir pazara kavuşmuş ve çoğu filmin 

toplam geliri hesaplanırken, DVD kopyalarının sinin piyasaya çıkması ve satışı 
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beklenmiştir. Sinema salonlarında gösterilen filmler DVD kopyaların satışı için 

harekete geçiren ilk aşama olarak kabul görülmeye başlanmıştır. DVD satışlarının, 

sinema salonlarına giden izleyiciden daha fazla gelir getirir olması DVD'leri “birincil 

tüketici ürünü” olarak kabul etmeyi gündeme getirmiştir.62 David Bordwell ve Kristin 

Thompson, dijitalleşme sonrası film endüstrisindeki değişim ve sinema salonlarının 

işlevini, salonlarda gösterilen filmlerin, yan pazarlarda ürünün ne kadar başarılı 

olacağını gösteren  bir “fırlatma rampası” diyerek açıklamaktadırlar.63 DVD 

satışlarından elde edilen gelir yanı sıra, dijitalleşmenin etkilediği diğer alanlar olan 

dijital kablolu yayınlar, talebe bağlı video izleme (video on demand) sistemleri, iTunes 

gibi hizmetler de filmlerden elde edilen karların hesaplanmasında göz önüne 

alınmaktadır.64 

 

 DVD teknolojisinin getirdiği yeni film izleme alışkanlıkları izleyiciyide 

etkilemiştir. DVD formatı, filmlere dair içerdiği ekstra bölümler, farklı alternatif sonlar, 

yönetmen görüşleri, kamera arkası görüntüleri gibi ek  içerikleri ile,  seyirciyi zengin bir 

film kültürü ile donatarak, seyircinin film karşısındaki konumunu etkileyen ve onun 

yeniden tanımlanmasını gerektiren bir ürün konumundadır. Chuck Tryon, DVD'lerin 

film tüketiminde yarattığı değişimin yanı sıra, filmlerin nasıl yorumlandığını da 

etkilediklerini belirtmekte, izleyicilerin filmleri, pasif biçimde tüketmekten ziyade 

filmlere aktif biçimde dahil olma eylemi içerisinde bulunduklarını belirtmektedir.65 

DVD teknolojisindeki gelişmeler ve ev sineması teknolojilerindeki talebin artışı ile, 

HD-DVD ve Blu-ray gibi farklı formatlar ortaya çıkmıştır. Bunların yanı sıra, sinema 

salonundan evlere yönelen film izleme tercihi nedeniyle, VOD (Video on Demand) 

Talebe dayalı video izleme sistemleri ve tüketicinin doğrudan televizyona film 

yüklemesine olanak veren hizmetler yaygınlaşmaktadır. Chuck Tryon aygıtlardaki bu 

değişimi, “televizyonun bilgisayarlaşması” biçiminde tanımlamaktadır. 66 

 

                                                 
62 John T. Caldwell, 2008, Aktaran Chuck Tryon, Reinventing Cinema Movies  in The Age of Media 

Convergence, New Jersey: Rutgers University Press, 2009, s.33. 
63 Bordwell ve Thompson, Film Sanatı, s.39. 
64 Tryon, Reinventing Cinema, Movies in the Age of Media Convergence, s.20. 
65 Tryon, Reinventing Cinema, Movies in the Age of Media Convergence, ss.23-25. 
66 Tryon, Reinventing Cinema, Movies in the Age of Media Convergence, s.6. 
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 Sinema salonlarında film izlemeye olan talebin artması için, evde kurulan 

sistemlerle ve farklı mecralarda film izlemeye olanak sağlayan aygıtlardaki  gelişmeler 

ile, sinema salonlarının rekabet edebilmesi gereklidir. Bunun için, kaliteli görüntü ve 

farklı bir izleme  deneyimi sunan 3-D, Imax 3D gibi teknolojilere yönenildiği 

görülmektedir. 3D filmler, 1950'li yıllardan beri gösterilmektedirler. Ancak dijital 

dönemde 3D teknolojisi kullanımı, 3-D teknolojisinin rönesansı olarak adlandırılmakta 

ve IMAX gibi geliştirilen üç boyutlu gösterim sistemleri ile seyirciye farklı deneyimler 

sunulmaktadır. 3D filmlerin altın çağı olarak adlandırılan 50'li yıllarda sinema, 

televizyona karşı mücadele içerisinde iken, günümüzde ise sinemanın, ev sinemasını 

kapsayan ev içi araçlar, internetten indirilebilen filmler, VOD sistemler gibi birçok 

farklı araç ve mecraya karşı mücadele etme durumu söz konusudur.67  Üç boyutlu 

filmlerin rönesansını başlatan film olarak, 2003 yılında çekilen The Polar Express  filmi 

örnek verilmektedir. Üç boyutlu teknolojiler arasında, yeni ve daha gerçekçi görüntü 

sunma iddiası taşıyan IMAX teknolojisinin, filmin 3D gösterimlerine kıyasla 14 kat 

daha fazla gişe geliri elde ettiği görülmektedir. İlk olarak 2003 yılında gösterime giren 

film, DVD satışlarına bakılarak 2004 yılında tekrar gösterime girmiş ve 2005 yılında 

bazı salonlarda IMAX tekniği ile  tekrar gösterilmiştir. Filmin toplam gelirlerine 

bakıldığında 2D gösterimlere oranla 3D gösterimlerin 14 kat fazla gelir sağladığı 

görülmekte ve bu veriler filmi farklı mecralarda izleme olanağı olan izleyicilerin, var 

olan yeni teknolojiyi deneyimlemek adına, filmi sinema salonunda izlemeyi tercih 

ettiklerini göstermektedir.68 

 

 3D filmlerin ana akım içerisinde etkin biçimde yer almasına örnek olarak, % 40 

canlı aksiyon, % 60 foto gerçekçi bilgisayar teknolojileri ile 2009 yılında James 

Cameron tarafından çekilen Avatar filmi gösterilmektedir. Film, yönetmenin Vince 

Pace ile geliştirdiği, derinlik algısını güçlendiren “Reality Camera System” adı verilen, 

sistemle çekilmiştir. Filmde kullanılan bir diğer yeni teknoloji ise, oyuncuların mimik 

ve hareketlerini bilgisayarda oluşturulan imaja aktarmayı mümkün kılan “Facial 

                                                 
67 Bernard Mendiribu, 3D Movie Making, Stereoscopic Digital Cinema from Script to Screen, Usa, Elseiver: 

Focal Press, 2009, s.7.  
68 Mendiribu, s.4. 
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Capture Technology” adlı sistemdir.69 Yüksek gişe geliri hedeflenen, ünlü yönetmen ve 

yapımcıların yer aldığı, son teknolojileri kullanan filmler ile, izleyici tekrar sinema 

salonlarına çekilmekte ve üç boyutlu filmlerin elde ettikleri gelir, sinema salonlarındaki 

dijital dönüşümü hızlandırma alanında katalizör görevi görmektedir.70 

 

  Sinemada dijitalleşme ve bilgisayar teknolojileri yardımı ile, öykü anlatımı ve 

öykü evrenine dair var olan yeni seçenekler dışında en önemli değişim, üretilen 

filmlerin daha kolay, hızlı ve düşük maliyetli biçimde daha fazla izleyiciye ulaşmasını 

sağlayacak bir gelişme olan dijital projeksiyonların artışıdır.  Sayısal/dijital gösterim 

seçenekleri ile filmler uydu, fiziksel ya da optik kablo ağları ile sinema salonlarına 

ulaştırılarak seyirciye gösterilebilmekte ve sayısal ortamı terk etmeden kopyalama, 

sıkıştırma, çok daha düşük maliyetlere tek elden yapılabilmektedir. 71 

 

 Dijital kayıt yapan cihazlar ile elde edilen dijital görüntülerin, pozitif filmlere 

basılarak sinema salonlarında gösterilmesi dışında, endüstride gittikçe yaygın olan 

model, özel gösterim cihazlarına sahip sinema salonlarında, dijital görüntülerin filme 

aktarılmadan doğrudan gösterilmesidir. Geleneksel bir sinema salonunu, (DCP) dijital 

sinema paketi ile donatmak yaklaşık olarak 120 bin ila 170 bin dolar arası bir maliyet 

gerektirmesine rağmen, sistemin dışında kalmak istemeyen salon sahipleri sistemi satın 

alarak salonlarını dönüştürmektedirler. Özellikle küçük salon işletmecileri için oldukça 

maliyetli olan bu dönüşüme dair, çeşitli ülkelerin çeşitli destek politikaları olduğu 

görülmektedir. Dijital sinema paketlerinin salonlardaki kullanımına dair ülkemizde 

henüz bir destek modeli olmadığından, var olan dönüşümü gerçekleştiremeyen küçük 

işletmelerin varlığı tehdit altındadır. 72  

 

 1892 yılından beri kullanılan 35 milimetre filmlerin yerini hızla alan  dijital 

kopyalar ile  dijital sinema projeksiyonlarının, önümüzdeki yüzyıl içerisinde film 

endüstrisinde, yeni uluslararası standart haline geleceği ve değişime uymayanların 

                                                 
69 Kofi Outlaw, “The Crazy Tech Behind James Cameron’s Avatar”, 2008 

 http://screenrant.com/crazy-3d-technology-james-cameron-avatar-kofi-3367/ (10.01.2014) 
70 Mendiribu, s.9.  
71 Erkılıç, s.93. 
72 Mehmet Erden, “Sinemada Dijital Devrim. Sayısal kameralar, Projeksiyonlar ve Sinema salonları”, 29.10.2012, 

http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=125171 (20.10.2014) 

http://wowturkey.com/forum/viewtopic.php?t=125171
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sistemin dışında kalacağı öngörülmektedir. 2011 yılı verilerine göre, dünyada yaklaşık 

150.000’nin üstünde olduğu belirtilen sinema salonlarından, 16.000 tanesi dijital 

gösterime uygun durumdadır. 2015 yılı sonu itibariyle ise, dünyadaki dijital sinema 

paketine sahip salon sayısının 127.000 civarı olması beklenmektedir.73 “Seyap Sanal 

Kopya Bedeli” 03.03.21014 tarihli raporda , Türkiye'de var olan 423 adet sinema salonu 

ve gösterim yapılan 2.134 adet perde arasında yapılan değerlendirmede, 2014 - Mayıs 

itibariyle (DCP) Dijital sinema paketine sahip sinema salonu sayısı, 259 ve salon 

yüzdesi 65%, grup sinemaları içerisinde sinema paketine sahip perde sayısı ise, 1.058 

adet olarak belirtilmiştir.74  Deniz Yavuz, Antrakt dergisi için hazırladığı 2015 Sinema 

Raporunda, Türkiye’de sinemada film gösterimleri ve üretiminin  neredeyse  tamamen 

dijital olarak gerçekleştirilmekte olduğunu belirtmekte ve kesin bir sayı vermemekle 

birlikte, yeni üretilen yerli sinema filmlerine 35 mm. film kopyası basılmadığını ve 

2015’in ilk haftasıyla birlikte peliküle kullanımının kalktığını,  salonlarını dijital 

dönüşüme sokmayan işletmelerin ise kapandığını belirtmektedir.75  

 

 Dijital projeksiyon cihazlarının ilk örnekleri 2K kalitesinde gösterim yaparken  

teknolojiye paralel olarak gelişen bu cihazlar günümüzde 4K projeksiyonlar ile yer 

değiştirmektedir. İlk dijital film yapım, dağıtım ve gösterimi 1998 yılında The Last 

Broadcast adlı filmin, Amerika'da uydu üzerinden bir kaç eyalette gösterimiyle 

gerçekleşmiştir.  Bu gösterimden 7 ay sonra George Lucas’ın Star Wars Episode I adlı 

filmi, DVD üzerinden  dijital projeksiyonda gösterilmiş ve  2000 yılında ise Titan A.E 

adlı film, internet üzerinden Los Angeles’tan Atlanta’ya ulaştırılarak dijital 

projeksiyondan gösterilmiştir. 2002 yılında ise George Lucas'ın yönetmenliğindeki Star 

Wars II dijital prodüksiyon cihazına sahip 94 ayrı sinema salonunda gösterilmiştir.76 

 Dijital projeksiyonların, film dağıtım ve gösterimine getirdiği kolaylıklar dışında 

sinema endüstrisinin temel sorunlarına çare olabilecek yenilikler getirdiği belirtilmekte 

ve bunlar, yatırıma hızlı geri dönüşüm alınması, yaygın ve eş zamanlı gösterim olanağı 

                                                 
73 Charlotte,2011 Aktaran Erkılıç, s.96. 
74 SEYAP, Dijital Devrim ve Sanal Kopya Bedeli, 2014,  

http://www.se-yap.org.tr/wp-content/uploads/2014/06/SEYAP_VPF_Raporu_2014_06_031.pdf (12.01.2014) s. 6. 
75 Deniz Yavuz, “60.470.430 adet sinema bileti 681 milyon gişe hasılatı”, Antrakt Sinema, 02.01.2015,  

http://www.antraktsinema.com/haber.php?id=1213 (04.04.2015) 
76 Ormanlı, s. 35. 
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bulunması, pazarın genişletilmesi, korsanlığın önlenmesi ve yüksek kopya 

maliyetlerinin azalması olarak sıralanmaktadır. Bu değişimler ile dağıtım ve gösterimde 

daha esnek bir yapı oluşturulduğu iddia edilmektedir.77 Dijital sinema paketine sahip 

salonlarda gösterime girecek olan filmler, uluslararası DCP standartlarına göre 

hazırlanmaktadır. Bu filmler cihazların lisansı ve seri numaraları, işletmecilerin lisans 

numaraları ve  filmlerin yapımcıları gibi bilgiler kullanılarak şifrelenmektedir. Belirli 

salonlarda belirli sayılarda gösterilmek üzere şifrelenen filmlerin, belirlenenden fazla 

sayıda ve farklı salonlarda  gösterilme riski olmadığından, filmlerin ana kopyalarının 

korsan yayıncıların eline geçme olasılığı bulunmamaktadır.78 

  

 Lev Manovich, diğer kuramcılardan farklı olarak, yeni medyanın sinemada 

değişim yarattığı görüşüne karşın, sinemanın önce bilgisayar teknolojileri ve sonrasında  

yeni medyanın gelişmesini sağladığını söylemektedir.  

 

 Sinema yalnızca bilgisayar tarihinde özel bir role sahip değildir. 

19.yüzyılın sonlarından itibaren, sinema bizi dijital medyaya 

hazırlamıştır. Kademeli olarak sinema, bizleri zaman ve mekanın 

manipüle edilebilmesine, görüntülerin farklı biçimlerde kodlanmasına ve  

bize sunulan hareketli imajların azalan gerçekliğine alıştırmıştır. Bunun 

sonucunda, dijital devrimin beklenen gerçek şok etkisi, beklenildiği kadar 

şiddetli yaşanmamıştır. 79 

 

 Manovich, yeni medyayı eskisinden ayıran temel özelliğin, yeniden üretim ve 

dağıtımda kolaylık  sağlayan “sayısal temsil” olduğunu belirtmektedir. Dijitalleşme ile, 

dataların küçük parçalar halinde, yüksek hızda aktarımının mümkün olduğunu, 

grafikler, hareketli görüntüler, şekiller, metinler, sesler ve alanların hesaplanabilir 

veriler öbeği haline geldiği söyleyen Manovich'e göre, yeni medyadaki en önemli 

değişim “müzik, sinema gibi kültürel  sanat formlarının üretimindedir.”80  

 

                                                 
77 Oktay Yalın, “Sayısal Sinema ve Olası Etkileri”, Deniz Bayrakdar (drl), Türk Film Araştırmalarında Yeni 

Yönelimler 7, İstanbul: Bağlam Yayınları, 2008, s.436. 
78 Erden, 2012 
79 Lev Manovich , “Cinema and Digital Media”, Perspectives of Media Art, Jeffrey Shaw, Hans Peter Schwarz (ed.) 

Germany, 1996,   

http://manovich.net/content/04-projects/007-cinema-and-digital-media/06_article_1995.pdf (12.04.2015) s.1.  
80 Manovich,  The Language of New Media, ss.27-29. 
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 Bu değişim ile dijital ortamda yalnızca profesyonellerin değil, amatörlerin, yarı 

profesyonellerin ve daha önce konuya ilişkin herhangi bir deneyimi bulunmayan 

izleyicinin bile üretim yapabilmesi olası hale gelmektedir. Bunun yanı sıra 

profesyoneller açısından bakıldığında, film üretenlerin,  dijital ortamdaki seçeneklerin 

sınırsızlığı karşısında üretim olanakları çoğalmaktadır. Sanal gerçekliğin, “gerçekte var 

olmayan, yalnızca imgelemimizde var olan bir şeyi” gösterebildiğini  ve sanal gerçeklik 

sistemlerinin, sinemanın yaptığı gibi görülecek ve duyulacak bir dünya sunmaktan 

ziyade, kullanıcının kendisini tüm duyumsal düzeylerde, “temsil edilen dünyanın 

fiziksel bir parçasıymış gibi hissetme” deneyimini yaratmaya çalıştığı belirtilmekte ve 

dijital sinemanın, izleyeni hem nesnel gerçeklikten koparmak hem de buna zıt bir 

biçimde gerçeği yansıtma isteği olduğu vurgulanmaktadır. 81  

 

 Yeni medya, geleneksel medyada var olan tek yönlü, iletinin, kaynaktan hedef 

kitleye ulaştığı ve manipüle edici olduğu var sayılan iletişim modelini değiştirmektedir. 

Yeni medyada, kaynaktan hedefe giden ileti, hedef kitle tarafından değiştirilebilmekte 

ve hedef kitle, kaynak üreten konumuna geçebilmektedir. Yeni mecrada, yeni kullanıcı 

izleyici olmak dışında, film üreticisi, filmi paylaşan, filmi tanıtan ve filmi yorumlayan 

gibi birden çok role sahip olabilmektedir. Buna örnek olarak izleyicilerin ürettikleri,  

önceden üretilmiş ürünler üzerinde değişiklik, ekleme, yeniden çekim yapılarak üretilen 

ve bir nevi orijinal eserin parodisi olma özelliği taşıyan, post modern nitelikteki kolajlar 

verilebilir.82 Kullanıcı ve tüketicinin rollerinin değiştiği dönemde, bireylerin gerçeklik 

algısında da farklılıklar oluşmakta ve profesyoneller yerine amatörler ve girişimcilerin 

görüşleri önem kazanmaktadır. Üretimin içerisinde de amatör girişimcilerin işleri 

görünür olmaya başlamıştır.  

 Dijitalleşme sonrası filmlerin biçimlerinde var olan değişime karşın, Hollywood 

zamanından bu yana süre gelen öykü odaklı film anlatımının, egemen tür olarak 

varlığını koruduğunu düşünen kuramcılar bulunmaktadır. Konuya dair Elsaesser, 

“Sinemada dijital devrimin merkezinde Hollywood ile özdeşleşmiş anlatı filmi 

bulunmaktadır ve her koşulda dijitalleşme sistemi bozan değil, mantığı ticari kapitalist 

                                                 
81 Erus Z., Künüçen, H. (2010), “Sinema ve Gerçeklik: Selüloidden Dijitale”, International Conference of New Media 

and Interactivity Bildiri Kitabı, 281-283 Aktaran Ormanlı, s. 35. 
82 Tryon, Reinventing Cinema, Movies in the Age of Media Convergence, s.14. 
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endüstriyel olan bir olgudur” diyerek var olan değişimlerin aslında gerçek bir değişim 

yaratıp yaratmadığı üzerine tartışmak gerektiği yorumunu yapmaktadır.83 Dijital 

sinemaya dair tüm bu değişimler ışığında bir değerlendirme yapan yönetmen Murat 

Erün, dijital sinema tekniklerinin profesyonel sinemacılar açısından çok köklü 

değişiklikler getirmediğini ancak,  sinemaya yeni başlayan ya da alternatif üretim 

yöntemleri arayan bireyler için sinema filmi üretmenin teknik olanaklarının daha 

ulaşılabilir hale geldiğini ve bunun da “sinema yapmanın koşullarını daha 

demokratikleştiğini” söylemektedir.84 

 

    2.3. Dijitalleşme  Sonrasında Filmlerin Biçim ve İçeriklerinde Var Olan 

    Değişimler  

 

 Sinemanın 1900’lü yılların başından itibaren, bugünkü gelişimine bakıldığında, 

yeni medyanın parçası olmak için geçirdiği evrelerin teknoloji ile yakından ilişkili 

olduğu görülse de, var olan değişimi sadece teknolojik değişimler ile açıklamak yeterli 

değildir. Bunun için toplumun değişen sosyo- kültürel yapılarına bakmak gereklidir. Bu 

bağlamda değerlendirildiğinde, “dijital sinema” olarak adlandırılan sinema, yalnızca 

projeksiyon cihazlarında var olan teknolojik değişimi değil, farklı sosyal ve kültürel 

pratikleri de beraberinde  getiren bir olgudur.  

 

 Dijitalleşme ile birlikte gelen teknolojik değişimler filmlerin üretim, gösterim, 

dağıtım biçimlerinde olduğu kadar, anlatım biçimleri ve içeriklerinde de değişimlere yol 

açmıştır. Tüm bu değişimlerin neticesinde, seyircinin değişen sosyal kültürel pratikleri 

bağlamında, film izleme biçimleri de farklılaşmıştır. Medya yakınsaması ve artan dijital 

okur yazarlık, tablet bilgisayarlar, akıllı telefonlar gibi taşınabilir aygıtların günlük 

yaşam içerisinde  kullanımının yaygınlaşması ile değişen pratiklerden film izleyicisi ve 

film izleme biçimlerini de etkilenmekte  ve yaşanan değişim süreci  “film sanatı nedir?” 

sorusunun tekrar sorulmasını  gerektirmektedir.  

 

                                                 
83 Thomas Elsaesser, “Digital Cinema: Delivery, Event, Time”, Cinema Futures: Cain, Abel or Cable? Elsaesser 

T., Hoffmann, Ka. (ed.)  Amsterdam: Amsterdam University Press, 1998, ss.201-222. 
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 Peliküle çekilen film ile dijital filmin üretim ve dağıtım maliyetindeki farklılık, 

gösterim kopyalarının ulusal ve uluslararası dolaşımının kolaylaşması, kargolama, 

depolama, gümrükleme, ara transferler gibi lojistik maliyetlerinin azalması, dijitali 

tercih etme nedenlerindendir. “Dijital Sinema nedir?” sorusuna Manovich, “canlı 

hareket çekimini sinemada bir çok unsurundan biri olarak kullanan, animasyonun belirli 

bir çeşidi” olarak cevap vermekte ve dijital sinemayı “canlı hareket materyali + boyama 

(painting) + görüntü işleme + resim birleştirme (compositing) + 2B bilgisayar 

animasyonu + 3B bilgisayar animasyonu” biçiminde formüle etmektedir.  Prodüksiyon 

aşamasında bilgisayarların kullanılması ile sayısallaşan sinema, sinemanın 

başlangıcında var olan canlandırma sinemasında el ile çizilen görüntülerin yerini, 

bilgisayar ortamında yeniden yaratılan mekanlar ve oyunculara bırakmış, bu yolla 

sinemada bir sahnenin çekimi ile başlayan film üretimi, ham film üzerine yapılacak olan 

uygulamalar dolayısıyla aslında yapım sonrası sürecin de ilk basamağı olmuştur. Tümü 

ile sanal karakter ve mekanların kullanımı ile ilgili yapılan denemeler ile sinema yeni 

bir  form kazanmaktadır. 85  

 

 Dijitalleşmenin getirdiği değişimler, filmlerde kullanılan özel efektler ve 

tekniklerde belirgin biçimde gözlenebilmekte iken, değişim filmin dağıtımı ve 

tanıtımında da görülmektedir. Filmlerin halen sinema salonlarında izlenilmesi gerek 

yönetmenler gerek izleyiciler tarafından ilk tercih olarak kabul edilmesine rağmen, 

izleyicinin televizyon, (DVD) dijital video disk oynatıcılar, kablolu kanallar ve 

bilgisayar gibi farklı mecralardan film izlemesi, filmlerin gösterildikleri mecraları 

farklılaştırmaktadır. Televizyonun kendisi içerik arşivine sahip servisler ile bilgisayar 

benzeri bir işlev görmekte ve var olan arşivden seçilen filmler, izleyicinin belirlediği yer 

ve zamanda izlenebilmektedir. Burada izleyicinin daha aktif rollere sahip olduğu bir 

mecra olan  yeni medyada, ekran ile gelişen yeni ilişki dolayısıyla, filmleri pasif bir 

konumda seyretmek yerine interaktif olarak katılımı söz konusudur. Sinemada  doğrusal 

olmayan içerik üretimi ve karar verme süreçlerine izleyicinin de katıldığı anlatı üretimi 

geleneksel modelden ayrılmakta ve yaygınlaşmaktadır. Var olan mecraların 
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yakınsaması ve ortak bilgi üretim, paylaşım platformlarındaki artış ile birey olduğu 

kadar anlatılar da değişim içerisindedir.86 

 

 Jean Luc Comolli ve Jean Narboni, sinemanın ve üretilen filmlerin politik işlevi 

için her filmin politik olduğunu  ve kameranın kayıt ettiğinin, egemen ideolojinin 

dünyası olması dolayısıyla, film yapılırken kayıt edilenlerin gerçeğin olduğu gibi değil 

ideoloji tarafından kırılmış olarak yeniden üretimleri olduğunu belirtmektedirler.87  Bu 

durumda, üretici ve izleyiciye sağlanan yeni olanaklar sayesinde farklı kesimden 

bireylerin katılımı ile film üretiminin gerçekleşmesi, var olan ideolojik etkinin azalması 

ve var olan görece demokratik ortam içerisinde bireylerin popüler olandan farklı film 

izleme ve üretme pratiklerine ulaşabilmesi olanağı sunmaktadır.  

 

      2.3.1.Biçime Dair Değişimler 

 

 David Rosen “In the Age of Digital Disruption, What is a Movie?” (2013) adlı 

makalesinde, dijitalleşme ve var olan değişimin filmler üzerine olan etkisini, “Film 

çekenler için asıl zorluk, daha hızlı kesmeler ve yakın çekimler içeren yeni estetik 

kurallara uygun,  yeni mobil araçlar ve akıllı telefonlar  ile izlenilmeye ve interaktif 

mecralarda gösterilmeye müsait, ilgi çekici sosyal içeriğe sahip, 90 dakika uzunluğunda 

belirli bir öykü kalıbına uyan gerçek filmler üretmek” biçiminde açıklamaktadır. 

Rosen'a göre, yeni çağın yeni gereksinim ve getirileri dolayısıyla “yeni bir film sanatı” 

doğmaktadır. 88 Murat Akser, dönem içindeki değişimlere paralel olarak, film izleme  

mecralarının artması ve maliyetlerin ucuzlaması nedeni ile farklı film üretme 

pratiklerinin varlığının akademik alanda da yer bulması gerektiğini ve  sinema eğitimine 

dair değişimlere ihtiyaç olduğunu belirtmektedir.  Akser, Sinema eğitimi alan bireylerin 

yeni ortama uyum sağlamasını kolaylaştırmak adına, internet ortamı da dahil olmak 

üzere farklı platformlarda ve farklı bütçeler ile film çekmenin anlatıldığı derslere ihtiyaç 

                                                 
86 Pierre Levy, Collective Intelligence, Massachusetts: Perseus Book, 1999,  Aktaran Ali Vatansever, “Transmedya 

Anlatım ve İzleyiciden Kullanıcıya Evrim”, Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi, 7-8 Mayıs 2013 Kocaeli 

Üniversitesi İletişim Fakültesi, ISBN 978 - 605 - 62169 - 3 - 0, s.80. 
87 Jean Luc Comolli, Jean Narboni, “Sinema, İdeoloji, Eleştiri”, Seçil Büker, Y.Gürhan Topçu (drl.),  Sinema; Tarih, 

Kuram, Eleştiri içinde (97-108), İstanbul: Kırmızı Kedi, 2010,  ss.98-101. 
88 David Rosen, “In the Age of Digital Disruption, What is a Movie?” , Film maker Magazine, 09.08.2013,  

http://filmmakermagazine.com/75457-in-the-age-of-digital-disruption-what-is-a-movie/#.UsE9UPRdV6A 

(01.01.2014) 
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duyulduğundan bahsetmektedir.89 Çalışmanın bu bölümünde filmlerin biçimlerinde var 

olan değişime dair, hızlanan kurgu, değişen gerçeklik algısı, sinemasal zaman ve 

mekandaki değişim, dijital efektlerin artan kullanımı ve gündelik hayattaki değişimin 

ekrana nasıl yansıdığı konularına değinilerek, yeni sinema diline dair örnekler 

verilecektir.   

 

 Dijitalleşme ve sinemaya olan etkileri üzerine çalışmalar yapılırken, biçime dair 

değişimi anlamak adına yapılması gereken, var olan klasik biçimi genel kuralları ile 

tekrar hatırlamak ve karşılaştırma yapmaktır. Sinemanın başlangıcından itibaren çok 

farklı içerik ve biçimlere sahip deneysel filmler üretilmişse de, sinema dilinin 

oluşmasında etkili olan ve film diline dair genel kabul gören kuralları belirleyen 

endüstri “Hollywood” olmuştur. Dolayısıyla değişimden bahsedilirken, genel kalıplara 

ve biçimsel yapıya dair kurallar Hollywood ile özdeşleşen “klasik anlatı yapısı” baz 

alınarak değerlendirilmektedir.  

 

 Sinemada sinematografik anlatım araçları ile öykü anlatmanın popüler biçimi 

olan “klasik anlatım” 1920'li yıllarda Hollywood stüdyo sistemi tarafından geliştirilen 

ve dünyaya yayılan bir anlatım biçimidir.  Klasik anlatı yapısı, temel olarak izleyicinin 

alışkın olduğu günlük hayattaki dil kadar fark edilmez, uzlaşımsal bir dil 

kullanmaktadır. Bu dil ile “nasıl” söylendiği değil “ne” söylendiği önemlidir. Kalıpları 

yıkmak isteyenlerin dahi bunun için geleneksel dili bilmeleri gerektiğini söyleyen Peter 

Wollen, bu uzlaşımsal dil için, “Hiçbir kuramcı, hiçbir avantgarde yönetmen 

Hollywood’a sırtını çeviremez. Yalnızca Hollywood ile yüzleşerek yeni bir şeyler 

üretebilir” demektedir. 90   

 

  Temelinde yapıyı görünmez kılma amacı olan klasik  modelde, teknik anlamda 

kamera, insan gözünün algılama biçimini taklit eder biçimde kullanılmakta, zamansal 

ve mekansal devamlılık kuralları gözetilmekte,  bakış uyumu, 180 derece kuralı, açı 

                                                 
89 Murat Akser, Image Aesthetics at The Time of Digital Cinema, Round Table 2013, Rencontres Henri Langlois, 

s.21,  http://uir.ulster.ac.uk/29207/1/Transcription_TR_Image_EN.Murat.Akser.pdf (06.03.2015) 
90 Peter Wollen, Sinemada Göstergeler ve Anlam,  Zafer Aracagök, Bülent Doğan (çev.), İstanbul:  Metis Yayınları, 

2008, s.175.    
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karşı açı tekniği, aksiyon uyumu gibi kurallara dikkat edilmektedir.91 Dolayısıyla var 

olan kuralları yıkarak farklı kamera kullanımlarına yer veren yapımların çoğalması, 

izleyicinin filmler ile arasında kurduğu ilişkide oluşan dili anlayabilme yetilerinin 

değişmesine bağlıdır.  

 

 Hollywood ve klasik anlatım biçimi üzerine çalışan akademisyenlerden David 

Bordwell, var olan normların,  zaman uzam ve anlatı ilişkileri açısından 1920'li 

yıllardan itibaren fazla değişim göstermediğini ve büyük oranda klasik devamlılığa 

bağlı kaldığını belirtirken, buna rağmen  1960'lardan günümüze gelen süreçte belirgin 

“biçimsel değişimler” olduğunu kabul etmek gerektiğini vurgulamaktadır.  Bordwell bu 

biçimsel değişimleri, daha hızlı kurgu, objektiflerin odak uzunluklarında aşırı uçların 

kullanımı, diyalog sahnelerinde daha yakın çerçeveleme, daha serbest dolaşan kamera, 

gibi sınıflara ayırarak incelemektedir. Var olan yeni biçemde, parçalı anlatı ve 

tutarsızlık adına, geleneksel devamlılığın tümden reddi yerine, var olan tekniklerin 

yoğunlaştırıldığını söyleyen Bordwell, bu modeli “yoğunlaştırılmış devamlılık kurgusu” 

olarak tanımlamaktadır.92  

 

 Bordwell'in yoğunlaştırılmış devamlılığının temelini oluşturan dört yöntemden 

ilki, “daha hızlı kurgu” kullanımıdır. Bordwell bu veriye, filmlerin ortalama kesme 

sayılarına ve  çekim uzunluklarına bakılarak ulaşmıştır. Toplanan verilere göre, 1930-

1960 yılları arasında çekilen Hollywood filmlerinin ortalama çekim uzunluğu, 8 ila 11 

saniye arasında iken filmler 300 ila 700 çekimden oluşmaktadır. 1960'lı yıllarda bu 

uzunluk 6 ila 8 saniyeye inerken, 1970'lerde 5 saniye civarındadır ve çekim sayısı 

1000'e yükselmiştir. 1980'li yıllarda ise, ortalama çekim uzunlukları 3 ila 4 saniye 

arasında değişirken, bir çok film 1500 çekimden oluşmaktadır. Gittikçe hızlanan 

ortalama çekim aralıkları ve sık kesmeler ile 2000'li yıllarda ortalama çekim 

uzunlukları, filmden filme değişmekle beraber, 3 ila 6 saniye arasında hesaplanmıştır.93 

Yoğunlaştırılmış devamlılığa ilişkin bahsi geçen diğer bir yöntem ise, “objektiflerin 

                                                 
91 David Bordwell, Kristin Thopmson, Film Art: An Introduction, Newy York: Mc Graw Hill, 1997, ss.284-300. 
92 David Bordwell, “Yoğunlaştırılmış Devamlılık Kurgusu: Çağdaş Amerikan Sinemasında Görsel Üslup”, Seçil 

Büker, Y.Gürhan Topçu (drl.), Sinema; Tarih, Kuram, Eleştiri içinde (137-168) İstanbul: Kırmızı Kedi, 2010, 

ss.138-139. 
93 Bordwell, 2010,  İçinde Sinema; Tarih, Kuram, Eleştiri, ss .60-61 
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odak uzaklıklarındaki aşırı uçlar” olarak tanımlanmakta ve bir filmin içerisinde, uzun 

odaklı objektifler ile geniş açılı objektiflerin bir arada kullanımından bahsedilmektedir. 

Diyalog sahnelerindeki daha yakın çerçeveleme ile kast edilen, 1960'lara kadar sıklıkla 

kullanılan Amerikan planın yerini tekli çekimlerin alması ve daha sonrasında ise geniş 

perde uygulamalarına geçilmesinin de etkisi ile, daha yakın tekli çekimlere 

geçilmesidir. Yakın tekli çekimler ile oyuncunun yüzünün, çerçevenin merkezi dışına 

yerleştirilmesi ve mekanın geri kalanının görülmesi sağlanmaktadır. Yoğunlaştırılmış 

devamlılığa dair diğer bir teknik ise “serbestçe dolaşan kamera” olarak belirtilmiştir.94 

Sesli sinemanın başlangıcı ile artan bu çekimler,  karakterin hareketini kesme yapmadan 

bir mekandan diğerine takip edebilmeyi sağlayan steadicam gibi sarsıntıyı önleyen ve 

kolay taşınan aygıtların ve vinçlerin kullanımı ile daha da yaygınlaşmıştır. Dolayısıyla 

yeni biçemde kesme olmasa dahi hareketli bir görüntü söz konusudur. 95   

 

 Yoğunlaştırılmış devamlılık kurgusunun, yalnızca Amerika'da değil, diğer 

ülkelerin sinemalarında da mihenk taşı olduğunu belirten Bordwell, ana akım dışında 

film yapan diğer yönetmenlerin en belirgin özelliklerinin, yüksek ortalama çekim 

uzunlukları olduğunu belirtir. Var olan yeni biçemin yaygınlaşmasında, televizyon, 

bilgisayar oyunları ve yeni teknoloji tarafından eğitilen bireylerin etkisi 

vurgulanmaktadır. Yapılan sürekli kesmeler ve seyirciyi farklı bilgi parçalarını 

birleştirmeye zorlayan yapı, hareketli kameralar ile seyirciye her an yeni bir şey vaat 

eden ve filmleri dikkat dağıtıcı koşullarda izleyen televizyon seyircinin ilgisinin 

dağılmaması adına kurulan bu biçemin, yapımcıların alternatif çekimler istemesi, 

televizyonda yetişen yönetmenlerin sinemaya geçerek orada edindikleri alışkanlıkları 

sinemaya taşımaları ile yaygınlaştığı belirtilmektedir. 96 

 

 Gelişen teknolojiler, değişen günlük alışkanlıklar ve iletişim modeli ile internet 

üzerinden oluşan yeni dili anlayabilme becerisine sahip izleyicinin, gerçeklik algısında 

bir değişim yaşandığı var sayılmaktadır. İzleyici artık izlediğinin “gerçek” olmadığının 

                                                 
94 Bordwell, 2010,  İçinde Sinema; Tarih, Kuram, Eleştiri, ss .138-139-148. 
95 Bordwell, 2010,  İçinde Sinema; Tarih, Kuram, Eleştiri, ss .67-68. 
96 Bordwell, 2010,  İçinde Sinema; Tarih, Kuram, Eleştiri, ss. 155-160. 
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farkındadır.97 Var olan değişim ile bilgiye ulaşması kolaylaşan izleyici, filmlerin 

oyuncularına, mekanlarına, çekim tekniklerine, kamera arkası görüntülerine kolaylıkla 

ulaşmaktadır. Yeni izleyici, büyük ekranda film izleme deneyimi olduğu kadar, farklı 

mekanlarda hatta taşınabilir aygıtlar sayesinde, hareket halinde iken bile  film 

izleyebileceği, film izler iken, ikincil ekran deneyimi yaşayarak filmlere dair yorum 

yapabileceği, hatta bazen interaktif filmler sayesinde içeriğe etki edebildiği yeni bir 

ekran deneyime sahiptir. Görsel-işitsel materyal karşısında deneyimli olan kullanıcı, 

mobil telefonların kamerası ile bile kendi film üretimini gerçekleştirebilmektedir.  

 

 Çağın alışıldık formları ile örtüşen bir temsil biçiminin gerçeklik algısını 

arttıracağı görüşü ile üretilen yeni filmlerde, kusursuz ve kurallara dayalı çekimler 

yerine, amatör video benzeri görüntülerin, aktüel kamera kullanımının ve belgeleştirme 

tekniklerinin, izleyicideki gerçeklik algısını arttırdığı görülmektedir. Mario Pezella 

sinemanın gerçekçilik etkisi üzerine bu etki “dış dünyanın basit ve saf bir yeniden 

üretiminden değil, kendimi içinde bulduğum tarihsel çağda, bakışın baskın ve alışıldık 

formlarıyla en iyi örtüşen bir temsil biçiminden”98 kaynaklanmaktadır diyerek içerisinde 

bulunulan çağın gerçeklik algısına olan etkisinin vurgulamaktadır. 

 

 Sinemanın başlangıcından bu yana var olan temel tartışmalardan birisi, Lumiere 

Kardeşler ve Melies'den bu yana süregelen sinemanın işlevinin “gerçeği belgelemek mi 

yoksa öykü anlatmak mı” olduğu tartışmasıdır. Bu iki kutbu bir arada eriten örnekler 

olsa da, sinemada farklı kuramların, tercih ve beğenilerin altında yatan nedenlerden biri 

sinemanın işlevine dair bu temel fikir ayrılığıdır. David Bordwell, televizyon ve 

bilgisayar teknolojilerinin gelişimi sonrası, bu aygıtlardan kaynaklanan biçimsel yapının  

ve görselliğin, sinemaya uygulanmasının da bu iki temel görüş dahilinde olduğunu 

belirtmektedir. Değişen görsellik ve biçemde, bir yanda daha hızlı kurgu ve kesmeler, 

değişen çekim ölçekleri, hareketli kamera kullanımı ve canlı görsel efektler ile Melies 

tarafına yerleştirilebilecek filmler bulunduğunu belirten Bordwell, bu yönelim ile anılan 

tekniklerin bütünü için “yoğunlaştırılmış devamlılık kurgusu” tanımını kullanır. Ancak  

                                                 
97 Mehmet Köprü, “Yeni Hollywood'da Yeni Gerçekçilik Arayışları”, Y.Gürhan Topçu (drl.), Hollywood'a Yeniden 

Bakmak içinde (83-105), Ankara: Deki Yayınları,  2010, s.84-85. 
98 Mario Pezella, Sinemada Estetik, Fisun Demir (çev.), Ankara, Dost Kitabevi, 2006, s.52. 
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diğer bir yanda günümüz sinemasında, Lumiere kardeşlerin anlayışına benzer biçimde, 

bir öykü evreni yaratmayı değil  gerçeği yansıtmayı hedefleyen ve bunu yaparken 

dönemin değişen gerçeklik algısına yönelik yeni bir dil kullanan filmler 

bulunmaktadır.99 

 

 Görüntülü ifadenin her türlü enformasyon sistemine hakim olduğu, yazı dilinin 

bile görselleştirilmeye çalışıldığı günümüzde, görüntünün tüketilmesi kadar üretilmesi 

de kolaylaşmaktadır. Dolayısıyla toplumun görsel-işitsel materyal karşısındaki 

deneyiminin artması, ekrana yansıyan görüntülerin kurmaca olup olmadığını kolayca 

anlayan bir izleyici kitlesi oluşmuştur. Sanal gerçeklikle olan yakın temas sonucu, 

gerçek ve sanal arasındaki ayırımın bulanıklaşması ve görüntülerin izdihamına maruz 

kalınması, bu dönemde yetişen ve farklı alışkanlıklara sahip olan neslin, gerçeklik 

beklentisini karşılamak adına, günün görsel kodlarına uygun yeni biçemsel yapılar 

oluşmasına yol açmıştır.100 “Yeni Hollywood'da Yeni Gerçekçilik Arayışları”(2010) 

adlı makalesinde bu yapılardan bahseden Mehmet Köprü, “Belgeleştirme” ve 

“Amatörleştirme” tekniklerinin yeni gerçeklik algısına hitap etmek için kullanıldıklarını 

belirtmektedir. Gerçeklik algısı yaratan çekimlerden biri de, haber kameralarının aktüel 

çekimleri benzeri yapılan çekimlerdir. Haber kameraları, habere ilişkin detayları 

kaçırmamak adına, hareket halindeki kameralar ile çekilen, düz aydınlatma ve olayı 

merkezde tutmaya yarayan sıradan çerçevelemeye sahip görüntüler almaktadırlar. Bu 

çekimlerde, akıcılıktan ziyade enformatiğe önem verilmesi nedeniyle yaşanan 

sıçramalar ve aynı anda kaydedilen kalitesiz ses içeren görüntüler yer almaktadır. 

Dolayısıyla haber kamerasının çektiği görüntülerin benzeri olan görüntülerin filmler 

içerisinde kullanılması, izleyicinin haber ve gerçek ön kabulune seslenmesi nedeniyle 

gerçeklik algısını arttırmaktadır. Diğer bir gerçeklik etkisi ise, bireylerin kendi 

çektikleri görüntülere benzer amatör video çekimleri ile oluşturulmaktadır. Bu tür 

çekimlerde her hangi bir profesyonellik olmadığı için, amatör video kameralar, internet 

web kameraları ve güvenlik kameraları benzeri aygıtlar ile rast gele çekilmiş 

görüntülere benzer görüntüler ya da ya da direk bu kaynaklardan elde edilen gerçek 

                                                 
99 Köprü, Hollywood'a Yeniden Bakmak içinde, 2010, s.83. 
100 Torben Grodal,  Moving Pictures, (A New Theory on Fil Genres, Feelings and  Cognition), Oxford: 

Clarendon, 1997, s.36. 



 40 

kayıtların filmler içerisinde kullanılması söz konusudur. Amatörleştirme olarak 

adlandırılan ve profesyonel çekim tekniklerinin kullanılmadığı bu yönteme örnek 

olarak, Sally Potter'in yönettiği Yes (2004) ve Kai Wai Wong'un yönettiği, My 

Blueberry Nights (2007) adlı filmler gösterilebilir. 101 

 

 “Belgeleştirme” olarak adlandırılan, gerçeklik algısını arttırıcı diğer bir teknik 

ise, belgesellerin kurgusal sinemaya göre daha güvenilir ve gerçek kabul edildiği var 

sayımından hareket ederek, belgesel görüntüleri ya da belgesel görüntüsüne benzer 

biçimde çekilen görüntülerin, kurmaca filmlerin içerisine yerleştirilmesidir. 

Belgeleştirme tekniği gerçeklik hissinin arttırmak için, yapıta belgesel atmosferi 

verirken, amatörleştirme tekniği ise işlenmemişlik ve spontanlık duygusu ile 

inandırıcılık sağlamaktadır. Yapısal olarak farklılıkları bulunan her iki yöntemin ortak 

noktası ise, geleneksel sinemaya ait olmayan görüntüleme sistemlerine gönderme 

yaparak, yeni bir gerçekçilik arayışının peşinde olmalarıdır. Araçsal olarak, yönteme 

dair değişim olsa da amaçsal bağlamda sinemanın başlangıcından bu yana var olan 

gerçekliğe ulaşma ve inandırıcılık hedefi değişmemiştir.102 

 

 Bilgisayar ve internet teknolojilerindeki değişimin sinemaya yansıması ile çekim 

sürecinden kurgu aşamasına, filmlerin içerisinde kullanılan özel efektlerden, tamamen 

sayısal karakterler yaratmaya kadar pek çok değişim sinemada görülmektedir. Bu 

değişim bağlamında yeni bir form kazanmaya başlayan film sanatı, filmlerin daha 

ucuza, daha kolay üretilmesini sağladığı gibi, film üretimini ve gösterimini daha geniş 

kitlelere yaymıştır. Bilgisayar oyunları ile sinema filmlerinin iç içe geçtiği anlatıların 

çoğaldığı, izleyicinin gerçeklik algısındaki değişime ve üretilen ürünlerin içerisinde yer 

alma, ürünlere etki etme isteğine bağlı olarak, yeni bir film dili oluşmaya başladığı 

görülmektedir. Filmler içerisinde bilgisayarlar aracılığı ile tasarlanan sahnelerin, çekime 

dair maliyetleri azaltması  ve çekim sürelerinin kısalması söz konusudur. Sinemadaki bu 

teknik dönüşümün içeriği de etkilediğini belirten Sertaç Söğüt, bu duruma örnek olarak  

tüm zamanların en çok seyredilen film serilerinden biri olan  Yıldız Savaşları’nın ikinci 

bölümü olan Yıldız Savaşları: Klonların Saldırısı’nın oyuncular ile çekilen sahnelerinin 

                                                 
101 Köprü, Hollywood'a Yeniden Bakmak içinde, 2010,  ss.83-89. 
102 Köprü, Hollywood'a Yeniden Bakmak içinde, 2010,  ss.89-90. 
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80 günde, geriye kalan tüm  sürecin, bilgisayarlar yardımı ile 8 ayı aşkın bir sürede 

tamamlandığını belirtmektedir. Dolayısı ile sinemada oyuncu ve oyunculuk 

kavramlarının değişimi söz konusu olmakta, reel oyuncuların yerine sanal karakterin 

oyuncuların yerine geçmesi söz konusu olduğu kadar, reel oyuncuların da reel 

karakterler ve mekanlar yerine sanal mekanlarda, sanal karakterler ile etkileşim kurarak 

performans sergilemeleri söz konusu olmaktadır.103  

 

 Yeni medyanın ve yeni teknolojilerin ve dolayısıyla bu teknolojilerin 

gerektirdiği iletişim dilinin,  günlük yaşam içerisinde vazgeçilmez olması nedeni ile 

gündelik  pratiklerde yaşanan değişimin, yaşamdan parçalar sunma iddiasında olan film 

anlatılarına yansıması kaçınılamaz bir sonuçtur.  Bilgisayar dilinin ve bilgisayar 

teknolojilerine bağlı iletişim modelinin hakim olduğu günümüzde, filmler içerisinde 

gündelik hayatta kullanılan bu yeni dilin etkileri biçimsel ve içerik olarak 

görülmektedir. Örneğin filmler ve diziler içerisinde sıklıkla, mobil telefonlardan 

gönderilen metin mesajlarının, ekranda mobil cihazların yakın çekimleri ile ya da 

gönderilen/alınan metnin  ekrana yansıması biçiminde izleyiciye gösterilmesi söz 

konusudur. Aynı biçimde, bilgisayarlar ve çeşitli sohbet uygulamaları üzerinde yapılan 

görüşmelerin, karakterlerin görüşme yapılan ya da içeriğe ulaşılan anda kullandıkları 

bilgisayar ekranının yakın plan çekimi ya da, gönderilen/alınan metnin  yazılı biçimde 

ekran üzerinde yansıtılması ile izleyiciye ulaştırıldığı görülmektedir. Mobil telefonların 

ve taşınabilir bilgisayarların kullanımının yaygınlaştığı 2000'li yılların başlarından 

itibaren,  özellikle 2010 yılı sonrasında üretilen filmler içerisinde, bilgisayar ya da 

mobil aygıtların ekranları üzerinden gerçekleşen mesajlaşmaların, film ekranı üzerine 

yansıdığı görülmektedir.104 Günlük yaşam pratiklerine bakıldığında, kişiler arası 

iletişimin neredeyse büyük kısmının bu gibi aygıtlar ve mesajlar üzerinden olduğu 

görülmekte ve film anlatılarına yansıyan bu değişim pek de şaşırtıcı olmamaktadır.   

Özellikle ekrana metinlerin yazılı olarak yansıtılması biçimi, yüz yüze konuşma 

biçimine benzer olarak, izleyicinin ekran üzerinde yansıyan mesajı görmesine olanak 

                                                 
103 Sertaç Söğüt, “Yeni Medyada Sinema”, 2005,  

http://www.sertacogut.com/blog/wp-content/uploads/2009/03/sertac_ogut_-_yeni_medyada_sinema.pdf (20.12.2014) 

s.6. 
104 Isabella Biedenharn, “A Brief Visual History of On-Screen Text Messages in Movies and TV”  24.04.2014,   

http://flavorwire.com/453006/a-brief-visual-history-of-on-screen-text-messages-in-movies-and-tv/6 (20.12.2014) 
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sağlarken aynı zamanda mesajı okuyan karakterin yüz ifadesini görmesine de olanak 

sağlamaktadır. 105 

    

Şekil 2.1: Non-Stop (2014) Jaume Collet-Serra      Şekil 2.2: Glee, Televizyon Dizisi ekran görüntüsü                     

Kaynak: Tony Zhou, A Brief Look at Texting and the Internet in Film, 2014, 

https://vimeo.com/103554797 

Bu anlatım dilinin örneklerinden biri Patrick Cederberg ve Walter Woodman 

tarafından çekilen 17 dakika uzunluğundaki Noah adlı kısa film, Toronto Film 

Festivalinde gösterimi sonrasında gerek eleştirmenler gerek yönetmenler tarafından 

övgü almıştır. Filmin özelliği tüm anlatının bilgisayar ekranı üzerinden aktarılmasıdır. 

Film, günümüz sosyal medya bağımlılığı ve ilişkilere değinmekte ve Noah adlı bir 

gencin, kız arkadaşı Amy ile bilgisayar ekranı üzerinden mesajlaşırken, eş zamanlı 

olarak ekran üzerinden sürdürdüğü aktiviteleri izleyiciye yansıtmaktadır. Filmin ana 

karakterinin, bilgisayar üzerinden birden fazla aktiviteyi yaparken gösterilmesi, günlük 

yaşam pratikleri ve sosyal alışkanlıkları değişen günümüz izleyicisinin, çoklu ekran 

deneyimini sergilemekte ve dikkati kolayca dağılan, kesintisiz film izleme deneyiminde 

gittikçe uzaklaşan bireye örnek teşkil etmektedir.106  

                            
Şekil: 2.3. Noah (2013)                                    Şekil: 2.4. Noah (2013)    Kaynak: 

http://www.ropeofsilicon.com/noah-short-film-think-will-love/ 20.06.2014 

                                                 
105 Robert Hardy, “What's the Best Way to Show the Internet & Text Messages on Film? Here's a Brief History” 

16.08. 2014, http://nofilmschool.com/2014/08/tony-zhou-history-text-message-internet-film (02.04.2014) 
106 Brad Brevet, “Noah, a Short Film I Think You Will Love”, 20.06.2014, http://www.ropeofsilicon.com/noah-short-

film-think-will-love/ (02.04.2015) 

http://www.fastcocreate.com/3017108/you-need-to-see-this-17-minute-film-set-entirely-on-a-teens-computer-screen
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Film bu anlatı modeli ile klasik anlatıya dair kalıpları bir yandan tümüyle 

değiştirir gibi gözükmekte ancak bir açıdan da klasik anlatıda var olan öykü modelini 

korumaktadır. Biçimsel olarak değişen anlatı içerik ve anlatının ilerleyişi bakımından 

klasik anlatı ile benzerlikler taşımaktadır.  Biçimsel olarak karşılaştırıldığında, 

oyunculara, mekanlara, anlatı ve öykü zamanına dair kalıpları yıkan film, Noah adlı 

karakterin, anlatı içerisinde yaşananlara ve hissettiklerine uygun olarak bilgisayarı 

üzerinden çaldığı müzikler ile klasik anlatı modellerinde yer alan ve film içerisine 

görüntülere eşlik etmek ve karakterin iç dünyasını yansıtmak amacı ile yerleştirilen 

müziklerin işlevine benzer bir işlev üstlenmektedir. Ancak burada dışarıdan eklenen ve 

film içerisinde yapıntı duran melodiler yerine, karakterin kendisinin dinlediği 

melodilerin izleyiciye yansıması sonucu olay akışının doğallığı bozulmamakta aksine 

artmaktadır. 

 Bilgisayar ekranı üzerinde tüm olay örgüsünün aktarıldığı anlatı biçimine bir 

diğer örnek ise, film yapımcısı, akademisyen  ve eleştirmen Kevin B. Lee'nin video 

makale olarak tanımladığı Transformers: The Premake adlı yapımdır. Eser,  2015 

Berlinale Uluslararası Film Festivalinde gösterilmiştir. “Desktop documentary” olarak 

tanımlanan  bir belgesel olan filmin özelliği, tüm anlatının bilgisayar ekranı üzerinden 

tamamlanması dışında, anlatının içeriğinin kullanıcılar tarafından çekilen 350 videodan 

derlenmiş olmasıdır. Transformers adlı serinin dördüncü filmi için yapılan çekimler 

sırasında, sıradan izleyicilerin kendi kayıt edebilen cihazları aracılığı ile filmin 

çekilirkenki görüntülerini kayıt etmeleri sonucu, film henüz tamamlanmadan ve 

gösterime girmeden, filme dair görüntüler birikmektedir. Bu durumu var olan bir eserin 

hayranlar tarafından yeniden yapılması olan  “remake” yerine, film var olmadan önce 

filme dair görüntülerin derlenmesi ile oluşan “premake” olarak tanımlayan Lee, 

“premake” filmlerin Hollywood'un üretim öncesi ve üretim sürecindeki aktivitelerine 

dair görüntüler olduğunu belirtmektedir. Lee bu görüntülerden yola çıkarak, filmlerin 

çekim aşamasında anlamlı bir bütün oluşturacak görüntülerin elde edilmesi ve filmin 

farklı bir versiyonunun, orijinal eserden önce gösterime sunulması durumunda neler 

olabileceği sorusunu gündeme taşımaktadır. Tüketicilerin aynı zamanda üretici 

oldukları bu dönem içerisinde, bu yeni ilişkilerin ve değişen güç dengelerinin  büyük 

medya endüstrileri ve izleyici arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyeceğini sorgulayan Lee, 
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yüzlerce farklı mekandan farklı kişilerin çektiği video görüntülerinin ve arama 

motorlarının taranması ile elde edilen görüntü ve video kayıtların birleştirilmesinden 

oluşan, tamamı ile şahsi MacBook Pro bilgisayarı ekranı üzerinde yer alan “Desktop 

documentary” olarak adlandırılan belgeseli gösterime sunmuştur. Bu belgesel tanımının 

Nick Briz, Jon Satrom, Jon Cates gibi akademisyenler ve kendisi gibi öğrenciler olan  

Yuan Zheng ve Blair Bogin tarafından, bilgisayar ekranına kameranın lensiymiş gibi bir 

misyon yükleyerek sanatsal medyumun içerisinde barındırdığı potansiyeli ortaya 

çıkartan bir tür olarak tanımlandığını belirtmektedir. 107 

  Lee, Transformer adlı filmin çekimlerini izlemeye gittiği sırada, orada var olan 

iki farklı film yapımını görerek etkilendiğini söylemektedir; bir tarafta uluslararası gişe 

rekorları kıran, profesyonel  dev bir prodüksiyon ve bir sürü amatör küçük aygıt ile 

sıradan izleyicilerin çektiği ufak videolar. Lee, bunun üzerine bu üretim biçimlerinin 

birbirleri ile olan ekonomik, politik ve kültürel ilişkilerini  incelemeye başladığını 

belirtmekte ve bu inceleme sürecinin filmini yapmaya karar verdiğini ancak bu ürettiği 

formatın “remake” değil, “premake” olarak adlandırılabileceğini vurgulamaktadır.108  

     

Şekil: 2.5 Transformers: The  Premake 1 (2014)       Şekil: 2.6 Transformers: The  Premake 2 (2014)                                                                                                                      

Kaynak:   Transformers: The Premake (2014), http://www.alsolikelife.com/premake/about-the-

premake/#desktop 

 Bilgisayar ya da mobil telefonlar ile gönderilen metin mesajlarının, anlatılar 

içerisinde içerik ve ekran üzerinde  biçimsel olarak sıklıkla  yer aldığı  ve anlatının 

metin mesajları üzerine inşa edildiği örneklerden bazılarına Social Network (2010, 

                                                 
107 Transformers: The Premake, 2014, http://www.alsolikelife.com/premake/about-the-premake/#desktop 

(02.04.2015) 
108 Transformers: The Premake, 2014, http://www.alsolikelife.com/premake/about-the-premake/#desktop 

(02.04.2015) 



 45 

David Fincher), Disconnect (2013, Henry Alex Rubin),  Non-Stop (2014, Jaume Collet-

Serra), Trust (2011, David Schwimmer), Her (2013, Spike Jones) filmleri örnek 

verilebilir. Bunun yanı sıra bu tarz bir anlatım modelinin özellikle Güney Kore ve 

Uzakdoğu filmlerinde  ve böylesi bir  iletişim diline aşina olan kitleye yönelik üretilen 

gençlik dizilerinde sıklıkla yer aldığı görülmektedir. 109 

Jason Reitman'ın yönettiği 2014 yılı yapımı Men, Woman and Children adlı 

filmde, iletişim teknolojilerinin günlük hayatımız üzerindeki etkileri temelde eleştirel 

bir tutum ile izleyiciye sunulurken, film biçimsel olarak, tam da bahsedilen ve aslında 

eleştirilen yeni iletişim teknolojileri ile hayatımız içerisine giren iletişim modellerinin 

ekrana yansıtmaktadır.110 

 Film içerik olarak teknolojinin insan ilişkileri üzerindeki dönüştürücü etkisini 

üç farklı öykü üzerinden aktarırken, biçimsel olarak metin mesajlarının ve bilgisayar 

ekranı üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşmaların ekrana yansıtılması tercihi ile, 

biçimsel olarak, izleyicinin günlük yaşam içerisinde alışkın olduğu  dili izleyiciye 

yeniden sunmakta ve özellikle genç izleyiciler için izlenebilir olmaktadır. Film 

içerisinde karakterlerin duygu ve düşünceleri, farklı karakterlerin diğer karakterler 

hakkında düşündüklerini ve karakterler hakkındaki bilgileri, yeni iletişim 

teknolojilerinin kullanıldığı sosyal medya hesapları ve mobil aygıtlar üzerinden 

ediniriz.Örneğin görseli sunulan sahnede, izleyiciye, sahne içerisindeki her bireyin 

kişisel zevklerine ve tercihlerine dair bilgi sunulmaktadır. Klasik anlatım dilinde bu 

kadar kısa bir süre içerisinde izleyiciye verilmesi oldukça güç olan oldukça yoğun 

enformasyonu, biçimsel olarak tercih edilen dil ile kolayca aktarmak mümkün 

olmaktadır.  Ancak günlük yaşam pratiklerinde de olduğu gibi verilen hızlı ve yoğun 

bilginin tümünün kullanıcı tarafından alınması güçleştiğinden, izleyici verilen bilgi 

içerisinden bilinçli ya da bilinç dışı olarak kendi seçtiği kadarını edinmektedir.111 

                                                 
109 “A Brief Look at Texting and the Internet in Film”, 05.01", Vimeo: Tony Zhou, 2014,  

https://vimeo.com/103554797  
110 “A Brief Look at Texting and the Internet in Film”, 05.01", Vimeo: Tony Zhou, 2014,  

https://vimeo.com/103554797 
111 “Men, Women and Children”, Trailer, 2.13”, Youtube, 2014, https://www.youtube.com/watch?v=lR_lKig3toQ 

(19.08.2014) 
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Şekil: 2.7.  Men, Woman, Children (2014)                                                                                                                       

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=lR_lKig3toQ (19.08.2014) 

Ekran üzerinde metinlerin yer aldığı anlatı biçiminin, filmlerde tercih edilmesinin 

gündelik hayatın pratiklerini yansıması dışında diğer sebepleri ise, bu tarz bir anlatım 

modelinin anlatı içinde yer almasının maliyetinin düşük olması, görsel açıdan  etkileyici 

olması ve ekranda mesaj alınan aygıtın ara yüzünün görünmesi yerine, mesajı alan 

karakterin yüzünün görülmesinin, karakterin iletiye dair  tepkisini de anlamaya yardımcı 

olan etkili bir anlatım yolu olması olduğu belirtilmektedir.112 

 Sonuç olarak, sinema açısından bakıldığında; dijitalleşme ile gelen değişimin, 

yalnızca filmlerin biçiminde değil, içerikleri üzerinde de etkileri olduğu görülmektedir. 

Yeni izleyicinin çevredeki birçok uyaran dolayısıyla kolay ve çabuk dikkati dağıldığını 

ve  dolayısıyla basit iletiler tüketmeye yöneldiği belirtilmekte  ve buna bağlı olarak, 

iletilerin imajları dikkat çekici olsa da içeriğinin basitleştiği iddia edilmektedir. Bu 

görüşü destekler biçimde, Bordwell tarafından yıllar içerisinde, izleyicinin dikkatini 

çekmek adına, filmlerin süresinde kısalma olduğu ve filmlerdeki kesme sayısının arttığı, 

hareket çokluğu olan filmler üretildiği gözlemlenmektedir.113 Ancak uzmanlar arasında 

bu görüşe katılmayan ve çözülmesi gereken sembollerle dolu, izleyiciyi düşünmeye 

yönelten, yoruma açık filmlerin üretildiğini düşünenler de bulunmaktadır. Filmlerin 

biçimlerinde var olan değişime karşın, Hollywood zamanından bu yana süre gelen öykü 

odaklı film anlatımı egemen tür olarak varlığını korumakta olsa da, günümüzde var olan 

                                                 
112  Robert Hardy, 2014, http://nofilmschool.com/2014/08/tony-zhou-history-text-message-internet-film (22.04.2014) 
113 Bordwell, 2010,  İçinde Sinema; Tarih, Kuram, Eleştiri, ss.148-152. 
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değişimler dolayısıyla, izleyicinin ilgisini çekmek adına, öykü odaklı filmlerin daha 

karmaşık bir biçimde sunulması söz konusudur.114 

 

            2.3.2. İçeriğe Dair Değişimler  

 

 Levent Yaylagül, “Hollywood: Tarihi, Ekonomisi, Kültürü” (2010) adlı 

makalesinde, filmlerin içerikleri itibari ile kapitalist kültürlerle doğrudan bir ilişki 

içerisinde olduklarını belirtmektedir. Yaylagül, bunun nedeni olarak, metinlerin var 

oldukları halleri ile biçimlenmelerini sağlayan endüstriyel bir yapıdan, mülkiyet ve 

pazar ilişkilerinden söz etmektedir. Dolayısıyla sinema filmlerinin asıl işlevinin sınıf, 

mülkiyet, cinsiyet, milliyet temelli eşitsizlikleri, sömürü biçimlerini ve tüketime dayalı 

kültürü yeniden üretmek ve meşrulaştırmak olduğu söylenmektedir.115 Bu 

meşrulaştırmada, filmlerin üretiminden dağıtımına var olan tüm aşamalar ve filmlerin 

izleyiciyi  içeriğe karşı korunmasız kılan edilen biçimsel yapıları da dahil olmak üzere, 

en önemli rolü, filmlerin içerikleri üstlenmektedir. 

 

 Ancak içerisinde bulunduğumuz post endüstriyel/bilgi teknolojileri çağında, 

teknoloji ile koşut ilerleyen ve değişim gösteren bir sanat olarak sinemanın, var olan 

değişimlerden etkilenmemesi söz konusu değildir. Dolayısıyla sinemanın gerek 

dijitalleşme ve gelişen teknolojiler ile birlikte üretim ve dağıtım modellerine dair 

değişimler, gerekse yeni medya ve artan dijital okur yazarlık bilgisine bağlı olarak 

değişen izleyicinin tercihlerine ilişkin var olan değişimler söz konusudur. Çalışmanın bu 

bölümünde, içerisinde bulunulan dönemin getirilerine bağlı olarak değişen, temsiller, 

karakterler, anlatı biçimleri gibi filmlerin içeriklerinde var olan değişimlerin 

incelenmesi amaçlanmaktadır. Değişen izleyici alışkanlıkları ve değişen film izleme 

mecralarına bağlı olarak, filmlerdeki farklı karakterlerin yer aldığı, metinlerarası 

göndermelerin çoğaldığı, çok katmanlı ve transmedyatik deneyimler barındıran, çoklu 

ekran deneyimine uygun anlatıların çoğaldığı görülmektedir.  

 

                                                 
114 Warren Buckland (ed.) Puzzle Films, Complex Storytelling in Contemporary Cinema ,UK: Wiley-Blackwell, 

2009, s. 1. 
115 Levent Yaylagül, “Hollywood: Tarihi, Ekonomisi, İdeolojisi”, Y.Gürhan Topçu (drl.), Hollywood'a Yeniden 

Bakmak içinde (10-22), Ankara: Deki Yayınları,  2010, s.10. 
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 Sinematografik anlatım araçları ile öykü anlatmanın popüler biçimi olan “klasik 

anlatım”, 1920’li yıllarda Hollywood stüdyo sistemi tarafından geliştirilen ve dünyaya 

yayılan bir anlatım biçimidir.  Değişen ve gelişen teknoloji, oyunculuk, sosyal koşullar 

gibi etmenlere karşın, anlatı yapısının aynı kalmasının nedeni, bu yapının seyirci 

tarafından denenmiş ve tutulmuş olması, endüstrinin kar etme amacıyla, bu yapının 

dışına çıkmamasıdır.116 Klasik anlatım, özellikle ana akım sinemada egemen olan anlatı 

biçimi olmasına rağmen,  günümüzde, gerek yeni alışkanlıklara sahip izleyicinin ilgisini 

çekmek ve değişen algılama, yorumlama, tüketim biçimlerine hitap etmek, gerek farklı 

mecralar ile film izlenilebilmesine olanak sağlamak amacıyla, filmlerin içeriklerine dair 

bir değişim gerçekleştiği görülmektedir. Sinemanın ortaya çıkışından itibaren, klasik 

anlatım modeli dışında farklı anlatım tarzları görülmüştür. Ancak burada bahsedilen 

değişim bu farklı modellerin yanı sıra, popüler anlatımın kalesi konumunda olan 

Hollywood ve benzeri endüstrilerin anlatım modellerindeki ve filmlerin içeriklerindeki 

değişimdir. Thomas Elsaesser tarafından ise, “Mind game Film”olarak tanımlanan 

günümüzde popüler olan anlatı tarzına sahip filmler, çok katmanlı, yoruma açık 

semboller ve kodlar içeren, şaşırtıcı sonla biten, izleyicinin metinle olan ilişkisini 

sorgulatan, ve metnin gizli kalmış yanlarını ortaya çıkarma merakı uyandıran, anlatı 

tarzına sahip filmlerdir.117 

 Warren Buckland editörlüğünü yaptığı “Puzzle Films”(2009) adlı kitabında, 

1990'lı yıllardan itibaren anlatılara hakim olmaya başlayan, ve klasik öykü anlatım 

tekniklerini yıkarak yerine karmaşık anlatım biçimleri yerleştiren, “Çağdaş Puzzle 

Filmler” den bahsetmektedir. Kitapta, Memento (Christopher Nolan, 2000), Run Lola 

Run (Tow Tykwer 1998) ve The Sixth Sense (M. Night Shyamalan, 1999) gibi filmler, 

izleyiciye alışık olduğu anlatı tarzının dışında bir anlatım tarzı sunan örnekler olarak 

sıralanmaktadır. Bu tarz filmlere dair ilk çalışmalardan birinin David Bordwell'in 2002 

yılındaki çalışması “Film Futures” olduğunu belirten Buckland, Bordwell'in 

çalışmasının, Aristotales'in  öykü kalıplarını temel alarak değerlendirme yaptığını ve 

Aristotales'in genel kanının aksine, başlangıç, gelişme ve sonuç sıralaması ile ilerleyen, 

çözüme ulaşan ve izleyicinin kolayca algılayabildiği, içerisine dahil olabildiği temel 

                                                 
116 Levent Yaylagül, 2010, Hollywood'a Yeniden Bakmak içinde, s.11. 
117 Thomas Elsaesser, “The Mind-Game Film”, Warren Buckland (ed.), Puzzle Films, Complex Storytelling in 

Contemporary Cinema (13-42) ,UK: Wiley-Blackwell, 2009, ss.13-15. 
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öykü yapısı dışında, farklı bir öykü yapısına değindiğini belirtmektedir. “peplegmenos” 

olarak adlandırılan bu karmaşık öykü yapısında, karakterler tarafından oluşturulan 

olaylar dışında, karakterlerin de kaderini belirleyen başka bir nedensellik 

bulunmaktadır. Ancak Buckland, Bordwell'in Aristotales’in “peplegmenos” olarak 

adlandırdığı “karmaşık öykü” tanımlamasının da bir adım ötesine giderek “Çağdaş 

Puzzle Öyküler” olarak değerlendirdiği diğer bir kategoriye değinmektedir.118   

 

 Thomas Elsaesser, “The Mind-Game Film” (2009) adlı makalesinde,119 bu 

öykülerin anlaşılması için, Bordwell'in çalışmasında izlediği, alışılmadık özelliklerin, 

alışılagelmiş yöntemler ile açıklanması yönteminin yeterli olmadığı belirtilmektedir.120 

Puzzle öyküler, yalnızca olayların düzenlenişi bakımından karmaşık, değil aynı 

zamanda olayların kendilerinin komplike ve kafa karıştırıcı olduğu, iç içe geçmiş 

öyküler barındıran anlatılardır. Puzzle filmler, klasik olmayan karakterler tarafından 

gerçekleştirilen, klasik olmayan olaylardan oluşan, klasik olmayan anlatılar olarak, 

taklit ile sınırlandırılmamış bir filmsel deneyimin, post klasik versiyonları şeklinde 

tanımlanmaktadır. Puzzle filmleri, Aristotales'in karmaşık öykü yapısından ayıran 

unsurlar, çizgisel olmayan yapıları, filmler içerisindeki zaman boşlukları, parçalanmış 

uzay-zaman ve gerçeklik algıları gibi unsurlardır. Bu filmler, farklı seviyelerdeki  

gerçeklik sınırlarını silikleştiren, belirsizlikler ve doldurulması gereken bölümler, 

yanıltıcı öğeler, labirentimsi yapılar ve aleni tesadüfler içeren, anlatılardır.121 Şizofrenik, 

hafızasını kaybetmiş, güvenilmez ya da yaşamda olmayan anlatıcılardan oluşan bu 

filmlerin karmaşıklığı, “anlatı zamanı” ve “öykü zamanı” bağlamında iki farklı seviyede 

ilerler. Bahsi geçen “anlatı zamanı” (syuzhet) ve “öykü zamanı” (fabula)  kavramlarını, 

Rus biçimcilerininden  Tzvetan Todorov, “Poetikaya Giriş” adlı yapıtında 

açıklamaktadır. Todorov, öykü zamanının “fabula”, anlatı zamanının ise “syuzhet” 

kavramına kaynaklık ettiğini söyler.122 “Fabula”, neden sonuç ilişkisi ile belirlenen ve 

olayların belli bir sıra gözeterek kronolojik olarak gelişmesi biçiminde tanımlanırken, 

“syuzhet” ise bu olayları okuyucunun/izleyicinin öğrenme sırası olarak 

                                                 
118 Buckland, 2009, s. 1. 
119 Elsaesser, 2009, içinde Puzzle Films, Complex Storytelling in Contemporary Cinema, ss.13-40 
120 Buckland,  ss. 2-3. 
121 Thomas Elsaesser, “The Mind-Game Film”, Warren Buckland (ed.), Puzzle Films, Complex Storytelling in 

Contemporary Cinema (13-42) ,UK: Wiley-Blackwell, 2009, s.14. 
122 Tzvetan Todorov, Poetikaya Giriş. Kaya Şahin (çev.), İstanbul: Metis Yayınları, 2001, s.230.  
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betimlenmektedir. Bu durumda anlatı zamanı, öyküde olayların geçtiği zaman, öykü 

zamanı ise geriye dönüş ve ileri gidişlerle öyküdeki bütün olayları kapsayan zaman 

olarak tanımlanabilir. 123 

 

  Thomas Elsaesser, “Mind Games” (Akıl Oyunları) olarak adlandırdığı bu 

filmleri, yalnızca anlatıcıya ve anlatıya dayalı bir bakış açısından değil, psikoloji, tarih, 

politika gibi farklı bağlamlarda değerlendirerek, anlatılardaki çoklu ve değişik 

karakteristikleri çözmeye çalışmaktadır. Elsaesser, bu filmlerin yalnızca tür filmlerinde 

bulunan yetişkinlik krizleri, cinsiyet, aile ilişkileri, toplum yapısı gibi bilindik temalara 

değil, aynı zamanda “neyi bildiğimiz” ve “nasıl bildiğimiz” gibi epistemolojik sorunlara 

ve  başkalarının düşünceleri, başka dünyalar gibi ontolojik şüphelere yer verdiğini 

belirtmektedir.124 

 

 Karmaşık ya da basit öykülerin nasıl aktarıldığının önem kazandığı bu filmler ile 

geleneksel film yapım teknikleri değişmekte ve şimdiye kadar karşılaştırılan “Amerikan 

Bağımsız Sineması”, “Avrupa ve Uluslar arası Sanat Sineması”, ve “Avantgarde” 

olarak tanımlanan çeşitli anlatı modelleri ile karmaşık yapılara sahip popüler filmlerin 

sınırları silikleşmektedir.125 

 

 Filmlerin içeriklerine dair değişimlere bakıldığında, içeriği tanımlamak için 

kullanılan popüler bir terim olan “tür” filmleri karşımıza çıkmaktadır. Belirli bir süre 

zarfında yapılmış, benzer özellikleri taşıyan ve yeterli sayıda üretildikleri için 

diğerlerinden ayırt edilebilen tür filmleri, özellikle sinema endüstrisi tarafından, 

seyircinin beklentisine yönelik olarak, gişe başarısını ispatlanmış formüller üzerinden 

üretilmektedir. Ana akım türlerin izleyiciye yakın gelmesi ve kolayca tanınabilmesi 

dolayısıyla, film üreticileri, seyircinin filmden ne bekleyeceğini bilmek istedikleri 

düşüncesi ile bu filmleri üretmeye devam etmektedirler.126 Tür filmleri, toplumsal 

yaşamda var olan mitsel ve ideolojik söylemlerin, yeniden üretiminde aktif rol 

                                                 
123 Boris,Tomaşevski, “Tema Örgüsü”,Tzvetan Todorov (drl.) Yazın Kuramı, Rus Biçimcilerinin Metinleri, 

Mehmet  Rıfat ve Sema Rıfat (çev.), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları,1995, s. 65. 
124 Thomas Elsaesser, 2009, Aktaran, Buckland, ss.8-9. 
125 Buckland,  ss.5-6. 
126 Geoff King, “Yeni Hollywood'da Tür Dönüşümleri”, Betül Karamış (çev.), Y.Gürhan Topçu (drl.), Hollywood'a 

Yeniden Bakmak içinde (126-153), Ankara: Deki Yayınları,  2010, s.128. 
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oynadıklarından, değişen sosyal koşulların ve değişen yaşam pratiklerinin türler üzerine 

etki etmesi söz konusudur. Richard Slotkin bu konuda, mitlerin yapısal pazarında, 

belirli türlerin devamlılığının, kültürün en derin ve kalıcı kaygılarının tanınması için  bir 

işaret olabileceğini ve önemli türlerin gelişiminde rol oynayan faktörün  oluşan kültürel 

değerler ve düzen krizleri olduğunu belirtmektedir.127  

 

 Bu bağlamda bakıldığında,  ana akım sinemada var olan türlerdeki değişim, 

sosyal, kültürel, ekonomik ve hatta ideolojik bazı değişimlerin göstergesi niteliğindedir. 

Geoff King, türlerin dönüşümü hakkındaki makalesinde, “Hollywood Rönesansı” ve 

içerisinde bulunduğumuz var sayılan “Yeni Hollywood” olarak adlandırılan 

dönemlerde, türlerin sınırlarına dair değişimler olduğunu, türlerin bulanıklaşıp bazı 

alanlarda yapı sökümüne uğradığını belirtmektedir.128 Türlere dair değişimleri, “türün 

yapı sökümü”, “tür enflasyonu ve yeniden yapılanması” ve “türü esnetme, harmanlama, 

belirsizleştirme”, “tür devamlılığı ve karmaşası” olarak dört başlık altında inceleyen 

King, türlerde bazı değişimler görülse de, belirli yapıların ve önceden belirlenmiş 

kalıpların hakimiyetinin biçim değiştirerek devam ettiğini söylemektedir. Buna bir 

örnek veren King, özellikle içerisinde yer alan temsiller bağlamında yapı sökümüne 

uğradığı düşünülen bir tür olarak, kovboy filmlerinin ana unsurlarının bilim kurgu 

filmlerinde yer aldığını belirtmektedir. King, bu filmlerde, “yeryüzünün ötesinin, 

uygarlığın ötesi konumuna geldiğini ve demir yollarının yerini uzay gemilerinin, 

kızılderililerin yerini uzaylı yaratıkların aldığını, ancak filmlerde yer alan söz dizimsel 

kalıpların değişmediğini “söylemektedir. 129 

 

 Robert C. Sickels, film türündeki değişimi açılarken, yeni filmlerin daha fazla 

izleyiciye ulaşmak üzere, içerisinde farklı türlerden unsurlar barındıran bir tür “pastiş” 

olarak tanımlanabileceğini söylemekte ve tür filmlerinden pastişe yönelik bir dönüşüm 

olduğunu belirtmektedir.  James Cameron'un Avatar  (2009) filmini bu dönüşüme iyi bir 

örnek olarak gören Sickels, filmin dijitalleşme sonrası tüm imkanları kullanan görsel 

                                                 
127 Richard Slotkin, Gunfighter Nation: The Myth of The Frontier in Twentieth Century, America: University of 

Oklahoma Press, 1992, s.8. 
128 King, 2010, içinde Hollywood'a Yeniden Bakmak, ss.126-136. 
129 King, 2010, içinde Hollywood'a Yeniden Bakmak, s.142. 
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efektler ile dolu bir şölen olduğunu ve izleyiciye yeni ne varsa vaat ederek yeni bir 

dünya yaratırken, aslında türlere özgü çok temel unsurları kullandığını belirtmektedir.130   

 

 Filmlerde yer alan temel kalıpların değişmediği varsayımına rağmen, türler arası 

geçişlerin ve türlerin bulanıklaşması olarak adlandırılan değişimin açıkça belirgin 

olduğu endüstride, türler arası bu esnetmenin sebebi endüstriyel faktörlerdir.  Farklı 

türlerin, farklı kesimden izleyicilere çekici gelmesi dolayısıyla, sinema salonlarına fazla 

izleyici çekmek isteyen endüstrinin, içerisinde farklı türleri barındıran filmler üretmesi 

söz konusudur. İzleyicilerin tercihlerine dair, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bağlı ön 

kabullerden hareket eden endüstri, özellikle cinsiyetlere dayalı ön kabullere göre seçilen 

temaları filmler içerisinde bir arada kullanmaya yönelmektedir. Türlerin 

genişletilmesindeki diğer bir iddia ise, medya okur yazarlığı artan çağdaş izleyicinin, tür 

uzlaşılarına aşina olması dolayısıyla, tür sınırlarının aşılmasını talep etmesidir. 131 

  

 Var olan bu ortam içerisinde anlatıların içeriğine etki etmek isteyen, anlatıları 

farklı platformlarda yer alan uygulamalar, oyunlar ve benzeri unsurlar aracılığı ile farklı 

yönleri ile keşfetmek isteyen, anlatılar içerisinde yer alan boşlukları doldurmak adına 

farklı platformlarda, anlatılara dair uygulamalara katılan ve bu süreçten zevk alan yeni 

bir izleyici kitlesi bulunmaktadır. Bu izleyici kitlesinin ihtiyaçlarına yönelik olarak 

üretilen filmlerin, yalnızca sinema perdesinde izlenilip tüketilecek ürünler olmasından 

çok, farklı platformlarda varlıklarını devam ettirebilecek anlatılar olması söz konusudur. 

“Transmedya Öykü Anlatımı” olarak adlandırılan medyalar arası öykü anlatımı, “bir 

öykünün bütünleyici unsurlarının, birleştirilmiş ve koordine edilmiş bir eğlence 

deneyimi yaratmak adına, bilinçli olarak farklı mecralarda sunulması”132 olarak 

tanımlanmaktadır. Bu anlatım tarzında ideal olan, öykünün yer aldığı her farklı  ortamın 

öyküye,  kendi mecrasının doğasına özgü bir katkıda bulunmasıdır. Dijitalleşmenin 

yakınsama için gerekli koşulları oluşturduğu ve 1980’lerde başlayan, farklı medya 

mecralarının tek bir şirket tarafından işletilmesi yoluyla, var olan mecralar arası içerik 

                                                 
130 Robert C. Sickels, American Film in The Digital Age, Praeger: California, 2010, s.77. 
131 King, 2010, içinde Hollywood'a Yeniden Bakmak, ss.144-146. 
132 Henry Jenkins, “Transmedia Storytelling”,  Confessions Of An Aca-Fan, 22.03.2007,  

http://henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html (20.02.2014) 
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paylaşımının günümüzde daha da yaygınlaştığını görülmektedir.133 Var olan değişimi 

ifade etmek için kullanılan Yakınsama/Yöndeşme (Convergence) farklı medya 

platformları arasındaki içerik paylaşımı, farklı medya endüstrileri arasındaki birliktelik 

ve medya kullanıcısının değişen özelliklerinin bütünü olarak tanımlanmaktadır.134 

Henry Jenkins, yakınsamanın gerçekleşmesi için önemli olanın, kullanıcının çeşitli 

süreçlere aktif katılımı olduğunu vurgulamaktadır. Sinemada, yakınsamanın etkisi ile, 

filmi çevreleyen unsurların, filmin kısıtlı zamanının dışına taşması ve farklı ortamlarda 

sürdürülmesi söz konusudur.  Öykünün farklı detayları, farklı platformlar üzerinden, 

farklı kesimlere ulaşmakta ve kimi zaman izleyicinin katılımı ile öykü oluşturma süreci 

desteklenmektedir. Sinema açısından değişim ve yakınsamanın etkileri yalnızca içeriğe 

ilişkin değil, paylaşılan/ aktarılan/ oluşturulan öykünün izlenildiği ortamlar, içerik 

hakkında yapılan yorum ve tartışmalar ve içerik seçimi konusunda ulaşılabilen 

mecraların hepsini kapsamaktadır. “Transmedya Öykü Anlatımı”, yatay örgütlenen 

çağdaş medya şirketlerinin ve daha öncesinde birbirinden bağımsız olan medya 

endüstrilerinin birlikte çalışması ile, markalarının mümkün olduğunca fazla platformda 

yayılmasını istemelerinden kaynaklanmaktadır. “Transmedya Öykü Anlatımı”, medya 

şirketleri, mecraları ve izleyicide var olan değişim dolayısıyla ortaya çıkan, endüstri 

uzmanları tarafından “sinerji” olarak adlandırılan medyalar arası birleşmeyi 

yansıtmaktadır.135  

 

 Temelinde ticari kaygılar yattığı düşünülen bu değişimlerin bir başka yönü, 

seyircide var olan film izleme, filme dahil olma, filmi alımlama biçimlerindeki 

farklılıktır. Jenkins, transmedya uygulamalarının, erken dönemde firmaların dağıtım 

ağlarını büyütmek amacı ile tasarlandığını, ancak günümüzde kullanıcının değişen 

davranış pratikleri ile, kontrolün merkezinin, kullanıcı yönüne doğru kaydığını 

belirtmektedir.136 

 

 Yeni izleyicinin çok katmanlı, çözülmesi için çaba gereken, içerisinde 

izleyicinin doldurmasına imkan verilen boşluklar bırakılan anlatılara olan yönelimi, 

                                                 
133 Henry Jenkins, Convergence Culture:Where Old and New Media Collide, New York Unv. Press, 2006, s.11. 
134 Jenkins, Convergence Culture:Where Old and New Media Collide, ss.2-5.  
135 Jenkins, 2007, henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html (20.02.2014) 
136 Jenkins, 2007, henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html (20.02.2014) 
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öykülerin içeriğine etki etmektedir. Transmedyatik anlatının “Kolektif Zeka” ile 

ilişkisini vurgulayan Henry Jenkins, bu terimi biribirine ağlarla bağlı yeni toplumda 

bilginin üretim ve dolaşımını mümkün kılan, yeni sosyal yapılara işaret etmek için 

kullanır. Bu ortamda, izleyici transmedyatik anlatılar içerisindeki boşlukları doldurmak 

adına katılımcılar birlikte çalışır. Pierre Levy'nin, kullanıcıların yaptıkları kültürel 

aktarım ile ilişkili olarak kullandığı “Kolektif Zeka”137 kavramına göre, bilginin giderek 

çoğaldığı toplumda, bir bireyin her şeyi bilmesinin mümkün olmadığı, ancak herkesin 

belirli bazı şeyleri bilebileceği ve bireylerin bildiklerini bir araya koyarak bütünü 

oluşturabilecekleri söylenmektedir.138  Kolektif Zeka kuramı bağlamında, boşlukları 

doldurmak, problemi çözmek isteyen kullanıcı diğer kullanıcılar ile iletişim kurmalı, 

birlikte hareket etmelidir.  

 

 Yakınsak kullanıcı tecrübelerini de içeren deneyimlere bakıldığında, medyalar 

arası geçişin etkisi görülmektedir. Belirli film ya da dizi karakterlerinin ya da anlatı 

evreninin başka bir film evreni içerisinde yer alması olarak adlandırılan, farklı anlatılara 

geçişlerin (fictional crossover),139 farklı anlatılarda, diğer anlatılara yönelik söylemsel 

ve biçimsel göndermelerin daha fazla yer aldığı, karakteri keşfetmenin, öykü anlatımını 

pekiştirmenin ve tahmin edilmesi zor, şaşırtıcı sonların “altın çağı”140 olarak 

adlandırabilen bu dönem içerisinde, karakterlerde ve temsillerde de bazı değişimler 

görülmektedir. 

 

 Sinemada temsillerin, içerisinde bulunulan dönemlerin temel özelliklerine, 

politik, ekonomik, sosyal gelişmelerine bağlı olarak değiştikleri var sayılmaktadır. 

Sinemasal temsiller ve toplumsal hayatın yapısını belirleyen temsiller arasındaki ilişkiye 

dair Douglas Kellner ve Michael Ryan, “belirli grupların belirli temsiller kümesi 

uyarınca yaşadıklarını ve bireyler tarafından içselleştirilen bu temsiller dolayısıyla 

bireylerin yaşamlarında aşılamaz sınırlar oluştuğunu”141 söylemektedirler.  

 

                                                 
137 Pierre Levy, “Collective Intelligence”, David Trend (ed.), Reading Digital Culture içinde (253-259), Malden 

Mass: Blackwell, 2001, s.257. 
138  Levy, 2001, s.253-258, Aktaran Jenkins, Convergence Culture:Where Old and New Media Collide, s.2 . 
139 Fictional Crossover, https://en.wikipedia.org/wiki/Fictional_crossover (20.12.2015) 
140 Paul Gulyas, “The 4 Reasons It’s So Hard to Predict TV Plot Twists Today”, 23.01.2015,  

http://www.indiewire.com/article/the-4-reasons-its-so-hard-to-predict-tv-plot-twists-today-20150123 (10.04.2015) 
141 M.Ryan, D. Kellner, Politik Kamera, Elif Özsayar (çev.), 2. Basım, Ayrıntı: İstanbul, 2010, ss.35-38. 
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Filmlerin toplumsal yaşamın söylemlerini şifreleyerek, sinemasal anlatılar 

biçiminde aktarması yoluyla sinema, toplumsal gerçekliği inşa eden kültürel temsiller 

sistemi içerisindeki yerini almaktadır. Dolayısıyla var olanı, olduğu biçimi ile yansıtan 

temsiller olduğu kadar, toplumu biçimlendirmek için de temsillerden 

faydalanılmaktadır. İdeolojik bağlamda, temsiller aracılığı ile, ezilenlerin kendilerini 

ezen sürece gönüllü olarak katılmaları sağlanmakta ve gönüllü tahakküme yönelik fikir 

ve imgeler oluşturmanın bir aracı haline gelmektedir. Bu nedenle toplumsal iktidarların 

muhafaza edilmesi için, kültürel temsillerin üzerinde söz sahibi olmak önemli olduğu 

kadar, toplumsal dönüşümlerin amaçlandığı dönemler içerisinde de temsiller ayrı bir 

önem kazanmaktadır. 142 

 

 Temsillerin toplumu değiştirmede ve biçimlendirmede etkili oldukları kadar, var 

olan sosyal kültürel değişimlere  ya da içerisinde bulunulan dönemin ihtiyaçlarına  bağlı 

olarak değiştikleri var sayımından hareket ile, 1990'lı yılların sonu ve 2000'li yılların 

başlarından itibaren, özellikle cinsiyet ve ırka dayalı temsillerde bir değişim olduğu 

görülmektedir. Bu değişimin gerçek bir toplumsal dönüşümü hedefleyip 

hedeflemediğine dair tartışmalı görüşler bulunsa da, özellikle toplumsal inşa üzerinde 

önemli rol oynayan ve çocukların anlatılar ile tanışmalarından itibaren, içerisinde 

yaşadıkları dünyayı tanımalarında onları yönlendiren animasyonların temsiller açısından 

yeniden değerlendirilmesi söz konusudur.143 Animasyonlarda var olduğu iddia edilen bu 

değişimin belirgin olarak görüldüğü yerlerden biri, dünya üzerinde bu pazara hakim 

şirket olan Walt Disney animasyonlarında yer alan karakterlerdeki değişimdir. Özellikle 

prenses ve prens temsillerinde olduğu düşünülen, Walt Disney'in önceki dönem 

üretilmiş filmlerinden farklı olarak, edilgen, kurtarılmayı bekleyen, masum, çok da 

bilgili olmayan, kırılgan prenses ve maceracı, cesur, dürüst, yakışıklı, zengin prens 

temsilleri yerine, kendi ayakları üzerinde durmayı hedefleyen, anlatı içerisinde, genelde 

kurtarılan değil, kurtarıcı işlevini üstlenen, maceracı, cesur prenses temsillerinden 

bahsedilmektedir.144 Bu gibi temsillerin yer aldığı var sayılan, 2013 tarihli animasyon 

                                                 
142 Kellner ve Ryan, Politik Kamera, ss.38-41. 
143 Teresa L. Thompson  and Eugenia Zerbinos, “Gender Roles in Animated Cartoons: Has the  

Picture Changed in 20 Years?”,  Sex Roles, Vol. 32, Nos. 9/10, 1995 
144 Eleina Chastain, “Cinderella’s Representation of Gender and How its Changed”, The Artifice, 10.04.2014, 

http://the-artifice.com/cinderella-representation-gender-changed/ (20.01.2015) 



 56 

filmi Frozen (Chris Buck, Jennifer Lee) ve 2010 yılında çekilen Tangled (Nathan 

Greno, Byron Howard) filmleri, kimilerince temsillerde köklü değişimlerin görüldüğü 

filmler olarak örnek gösterilmektedir.145  

 

Animasyonlara dair diğer bir değişim ise daha önce türlere ilişkin bahsedilen  

türler arası geçişler ve farklı türlerin iç içe geçmesi durumuna ilişkindir. Bunu nedeni 

endüstrinin çok katmanlı anlatı yapıları ve metinler arası göndermeler sayesinde, 

animasyonları hem çocuklar hem de erişkinler tarafından izlenilebilir kılma isteğidir. Bu 

değişim yalnızca animasyonlarda değil, farklı türlerde filmler içerisinde yer alan 

karakterlerde de, bireylerin değişen gerçeklik algılarına bağlı olarak inandırıcılıklarının 

artması adına yer almaktadır. Salt iyi ya da salt kötü karakter tiplerinden farklı olarak, 

iyi ve kötü yönleri olan, doğru ve yanlış kararlar alabilen daha komplike karakterlerin 

filmler içerisinde yer aldıkları görülmektedir. Özellikle süper kahraman filmlerine 

bakıldığında, kahramanların zayıf yönleri ve zaafları olan kişilerden seçildiği 

görülmektedir. Hiçbir zaafı olmayan, güçlü, insan üstü süper kahraman figürlerinin, 

günümüz izleyicisine gerçekçi gelmemekte ve etkisini yitirmekte olduğu iddia 

edilmektedir.146 

 

 Transmedya uygulamaları ile farklı medya platformlarında, film anlatısı 

içerisinde yer alan karakterlerin, hatta ana karakterler dışında yan karakterlerin, 

öykülerinin devam ettirilmesi ve karakterlere dair anlatının kısıtlı süresinde yer 

verilemeyen ayrıntılara farklı mecralarda yer verilmesi söz konusudur. Bunun yanı sıra, 

bazı film/dizi karakterlerinin, gerçek bireyler oldukları yanılsaması yaratılması adına, 

sosyal medya hesapları dahi açılmaktadır. Türkiye’de uygulanan bir örnek 2014 yapımı 

Diğer Yarım adlı dizi karakterlerinin “Twitter” adlı sosyal mecra üzerinden açtığı 

hesaplar ile takipçileri üzerinden etkileşimde bulunmalarıdır. Karakterler bu hesaplar ile 

dizinin dışında devam eden hayatlarına dair paylaşımları ile  dizi karakterlerinden çok 

                                                 
145 Melisaa Leon, “Disney’s Sublimely Subversive ‘Frozen’ Isn’t Your Typical Princess Movie”, The Daily 

Beast, 2013,  http://www.thedailybeast.com/articles/2013/11/29/disney-s-sublimely-subversive-frozen-isn-t-your-

stereotypical-princess-movie.html (20.10.2015) 
146 SUPERMAN: Why He’s Not So Super Anymore, Furious Cinema, 2011,  

http://www.furiouscinema.com/2011/02/superman-why-hes-not-so-super-anymore/ (01.11.2015) 
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gerçek hayatta yaşıyormuş hissi uyandırmayı amaçlamaktadırlar.147 Buna benzer 

örnekler, karakterler üzerinden de, bireylerin değişen gerçeklik algıları, ihtiyaç ve 

talepleri doğrultusunda değişim gerçekleştiğini göstermektedir.  

 

 Filmlerin içeriklerine dair diğer bir değişim ise, orjinal eserlerin üzerlerinde 

belirli değişiklikler yapılarak yeniden sunulmalarıdır. Bu yeniden sunumdaki temel 

değişiklik, yeniden üretimin, film üreticileri tarafından yapılabildiği gibi, sıradan 

izleyiciler tarafından yapılabilmesidir. Teknolojik gelişmelerin getirdiği olanaklar ile 

kendi yapıtlarını üretme fırsatı bulan kullanıcılar, film üretimine dolaylı ya da direk 

olarak katılabilmektedirler. Yeni tüketici, var olan alıcı, yorumlayıcı, dağıtıcı kimliği ile 

bir eserin üretim, tanıtım ve dağıtım aşamalarında eskiye kıyasla oldukça etkilidir. 

Temelde üretim biçimine dair bu değişim, içerik üzerinde de etkisini göstermektedir.  

Chuck Tryon tarafından “Hollywood Remix” (2009) olarak adlandırılan, daha önceden 

üretilmiş ürünler üzerinde değişiklik, ekleme, yeniden çekim yapılarak üretilen, bir nevi 

orjinal eserin parodisi olma özelliği taşıyan, postmodern nitelikteki kolajlar, sosyal 

medyada sıklıkla görülmektedir. Bu tarz yeniden çekimlerin, orjinal eserlerin hayran 

kitlesi tarafından üretimi söz konusu olabildiği gibi bazen de eleştiri amacı taşıyan 

videolar oluşturulmaktadır. Film alanında çoğunlukla, var olan film fragmanlarına dair 

yeni düzenlemeler, eklemeler, farklı anlatılardan kolaj görüntülerin birleştirilmesi 

görülmektedir. Burada  “bir metnin başka metinlerde çeşitli biçimlerde olabilen varlığı” 

olarak tanımlanan “metinlerarasılık” kavramından bahsetmek gerekmektedir. 

Metinlerarasılık yalnızca post modern yapıtlarda değil klasik ve modern olarak 

tanımlanan eserlerde de görülebilmektedir.  Ancak Postmodern söylem içerisinde, bir 

metnin yazınsal ya da yazınsal olmayan metin-dışı alıntılara  çokça yer vermesi ile, 

metnin farklı metinlerin kesişme noktası ya da sözü edilen metinlerin kolajı olduğu 

görüşüne ulaşılmaktadır.148 Bahsedilen üretimlerin internet üzerinden dolaşıma 

sokulması ve taşınabilir aygıtlar üzerinden izlenebilir olması, izleyiciye mobil aygıtlar 

üzerinden yeni bir izleme alışkanlığı kazandırdığından, üretilen filmlerin içeriklerinde 

                                                 
147 Diğer Yarım” Dizisi Karakterleri Resmi Olarak Twitter'da, 20.09.2014, http://www.haberler.com/diger-yarim-

dizisi-karakterleri-resmi-olarak-6503581-haberi/ (30.09.2015) 
148 Kubilay Aktulum, Metinlerarası İlişkiler, Ankara: Öteki Yayınevi, 2000, ss. 9-18.                                                                                                                                                                                                                                  
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dolaylı olarak değişim görülmekte, ve kısa sekanslardan oluşan parçalı anlatıların tercih 

edildiği gözlemlenmektedir. 149 

 

 Filmlerin içeriklerine dair değişimlerin, filmlerin biçimlerinden bağımsız 

olmadığı ve temsillerdeki farklılıklar, karakterlerdeki dönüşümler gibi ideolojik bazlı 

değişimlerin yanı sıra, karmaşık öykü yapılarının biçimsel olarak da farklı anlatı 

yapıları gerektirdiği görülmektedir. Dijitalleşmenin etkisi ile filmlerin biçim ve 

içeriklerinde yaşanan kadar önemli bir diğer değişim ise filmlerin seyir ve gösterim 

biçimlerinde yaşanmaktadır. Çalışmanın bir sonraki bölümü izleyicinin alternatif film 

izleme olanakları, üreticilerin alternatif film gösterim biçimleri ve bu değişimlerin 

etkileri üzerine odaklanmaktadır.  

 

          2.4. Dijitalleşme Sonrasında Seyir ve Gösterim Biçimlerinde Var Olan     

          Değişimler  

 

 Dijitalleşme ile birlikte gelen değişimlerin neticesinde, seyircinin değişen sosyal 

kültürel pratikleri bağlamında film izleme biçimleri farklılaştığı kadar, teknolojik sosyal 

ve ekonomik değişimlere bağlı olarak  filmlerin gösterildiği mecralar ve gösterim 

biçimleri de farklılaşmıştır. Çalışmanın bu bölümünde, yeni iletişim  teknolojilerinin, 

tablet bilgisayar, akıllı telefonlar gibi taşınabilir araçların günlük kullanımının 

yaygınlaşması ve medyada var olan yakınsama sonrasında yaşanan değişim sürecinin  

film sanatına dair yarattığı değişimin, izleyici üzerindeki etkisi araştırılmakta ve 

izleyicinin  içerisinde bulunulan dönem özelliklerine bağlı olarak yeniden tanımlanması 

amaçlanmaktadır.  

 

 Yeni mecralarda, çift yönlü etkileşim ve içeriğe müdahale edebilme, içerik ve 

film evrenine dair daha detaylı veriye ulaşabilme imkanı olan izleyicinin filmleri izleme 

ve  yorumlama biçimleri değişmektedir. İzleyici  olmak dışında, film üreticisi, filmi 

                                                 
149 Tryon, Reinventing Cinema, Movies in the Age of Media Convergence, s. 14. 
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paylaşan, filmi tanıtan ve filmi yorumlayan gibi birden çok role sahip olan yeni 

izleyicilerin filmleri izledikleri mecralar da değişmektedir.150 

 

 Bölüm içerisinde, yaşam pratiklerindeki değişimlere bağlı olarak, film izleme 

alışkanlıklarındaki değişim, izleyicinin film ile kurduğu ilişki biçimleri ve içeriğe etki 

edebilmesi bağlamında değerlendirilmekte, değişen depolama, arşive ulaşma olanakları 

ile film kültürü farklılaşan izleyici tanımlanmaktadır. Bölüm içerisinde filmlerin 

gösterildiği mekanlardaki değişim, dijitalleşme ve sinema salonlarındaki dönüşümün 

değerlendirilmesi yanı sıra, sinema salonları dışına taşan film izleme deneyimini de 

kapsamaktadır. 

 

           2.4.1  Filmlerin Seyir Biçimlerine Dair Değişimler 

 

 Charles Ackland, film izlemenin bir dizi sosyal davranış, hareket ve duygu 

içeren bir eylem151 olması dolayısıyla, dijital sinema ile gelen değişimin, yalnızca dijital 

projeksiyonların sinemaya yerleştirilmesi, filmlerin üretim ve dağıtım aşamalarındaki 

değişim değil, sinemaya gitme ve film izleme alışkanlıklarındaki farklılıkları da 

içerdiğini belirtmektedir. Var olan bu yeni ortamın, üretici ve tüketici ilişkileri üzerine 

olan etkisi, sinema endüstrisinde izleyicinin de yeniden tanımlanması gerekliliğini 

doğurmuştur. Etkileşim, paylaşım, bilgiye erişimde kolaylık, bağımsız içerik üretimi, 

demokratikleşme, kolektif üretim, içeriğe etki edebilen üreten tüketici gibi kavramların 

önem kazanması ile bireylerin yaşam pratiklerinde var olan değişim film alanına da 

yansımaktadır. 

 

Serpil Kırel, film ile sinema ilişkisinden bahsedildiğinde, sinema salonu, film ve 

seyirci üçlüsünün birlikte oluşturduğu klasik sinemaya gitme döneminden 

bahsedildiğini belirtmekte ancak günümüz deneyimlerindeki farklılıklar dolayısı ile 

seyirci ve filmin farklı mekanlarda buluşabiliyor lması nedeni ile film izlemenin öncesi 

ve sonrasında yaşanan değişimlerin de farklılaştığını belirtmektedir.152 

                                                 
150 Tryon, Reinventing Cinema, Movies in the Age of Media Convergence, s.14. 
151 Charles R. Acland, Screen Traffic: Movies, Multiplexes, and Global Culture, Durham, N.C.: Duke University 

Press, 2003, s.57. 
152 Kırel, s.26. 
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 Daha farklı bir film izleme deneyimine tanıklık edilen dönem içerisinde, 

kullanıcı, içerik üzerinde daha etkindir.  İçeriği, üretim aşamasından gösterim aşamasına 

kadar kontrol etme yetisine sahip bu izleyici, bloglar ve benzeri ortamlarda, filmi 

izlerken dahi içeriğe dair yorum yapma olanağı bulabilen, transmedya anlatılar ile  

kendisine içeriği farklı mecralar üzerinden tamamlama imkanı sunulan, kaynağa ulaşan 

geri bildirimler yolu ile içeriği  değiştirme olanağı bulunan, hangi içeriği, nerede ve ne 

zaman izleyeceğine dair çeşitli seçenekleri olan  bir izleyici modelidir.153 İzleyiciye dair 

bu değişimi anlamak için, öncelikle iletişim araçları ve değişen ortamın özelliklerini 

anlamak gerekmektedir.  

 

  İletişim araçlarında var olan değişime dair “Sosyal Medya ve Paylaşım Kültürü” 

(2013) adlı makalesinde Cengiz Erdal, iletişim araçlarının, günümüzde bireylerin bilgi 

edinme kaynaklarının ana merkezi haline geldiğini, bireylerin var olan iletişim 

mecralarını, bilgi edinme dışında gerek fikir paylaşımı gerekse sembolik değer 

paylaşımları için kullandıklarını belirtmektedir. Birbirini karşılıklı olarak etkileyen 

iletişim araçları ve bireyler arası etkileşim dolayısıyla, yeni özelliklere sahip ortamın, 

yeni özelliklere sahip kullanıcıları bulunmaktadır.154 Her kesimin katılımına açık olduğu 

var sayılan bu yeni ortama merkezisizleşme, anında ve mekandan bağımsız bilgi 

paylaşımı yapılabilmesi, bilgiye kolay ulaşılabilmesi, kolektif üretim ve paylaşımlar 

yapılabilmesi gibi özellikler atfedilmektedir. Bu özellikler  ile dijital okur yazarlığı 

gelişen kullanıcılara sahip ortam, dolaylı olarak sosyal ve kültürel alanlarda da davranış 

değişiklikleri oluşturmaktadır. Bireylerin sosyal yaşamdaki deneyimleri farklılaşmakta 

olduğundan, eski formların yerini yenileri almaktadır. 155  

 

Dijitalleşme sonrası var olan değişimi, farklı mecraların birbirine yöndeşmesine 

değinen yakınsama/yöndeşme (convergence) kavramı ile açıklayan Henry Jenkins, 

yakınsamayı, “farklı medya platformları arasındaki içerik paylaşımı, farklı medya 

endüstrileri arasındaki birliktelik ve medya kullanıcısının değişen özelliklerinin bütünü” 

olarak tanımlamaktadır. Bu tanımlamada bahsedildiği gibi yakınsamanın 

                                                 
153 Tryon, Reinventing Cinema, Movies in the Age of Media Convergence, s.18-22. 
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gerçekleşmesinde, kullanıcının çeşitli süreçlere aktif katılımı söz konusudur.  

Dolayısıyla yakınsama kavramı ile bahsedilen, yalnızca teknolojik alt yapılardaki 

değişim değil, piyasa oyuncuları ve kullanıcıları da içeren bir dizi değişimdir. Jenkins, 

yakınsamayı “kullanıcıların farklı teknolojilerin birleştiği araçları kullanarak yaptıkları 

kültürel aktarım” olarak tanımlamakta ve üretilen yapıtların içeriğine etki edebilme 

imkanı bulan, yazar ve okur, performans gösteren ve izleyen, yapan ve yorumlayan gibi 

birden çok kimliğe sahip yeni bir kullanıcıdan söz etmektedir. 156  

  

 Bölüm içerisinde, yeni medya kullanıcısı bireylerin, medya araçlarındaki ve 

ortamdaki değişimlerden nasıl etkilendikleri, artan etkileşimin ortam ve kullanıcıdaki 

etkisinin film izleme edimi üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. Günümüz içerik 

tüketicisi ve dolayısıyla film izleyicisindeki değişimi anlamak adına çalışmada, Alvin 

Toffler'in yeni tüketici modelini tanımlamak için kullandığı “üreten tüketici” (prosumer) 

kavramına değinilmektedir. Bu yeni üretici, üretilen ürünlerin üretimine ya da içeriğine 

katkıda bulunmak isteyen, Sanayi Devrimi sonrası belirginleşen üretici ve tüketici* 

arasındaki ayrımı silikleştiren tüketicidir.157 

 

 Film ile izleyici ilişkisindeki değişim üç  başlık altında incelenebilir. Bunlardan 

birincisi, film üretilmeden önce izleyici ile kurulan ilişki, ikincisi, film izleme sürecinde 

izleyicinin film ile kurduğu ilişki ve bu ilişkiye dair değişimler ve son olarak da film 

üretildikten ve izlenildikten sonra izleyici ve film arasında devam eden ilişkidir.  

 Yeni medya ortamı ve var olan sosyal mecralar dolayısıyla, internet yalnızca 

film yüklenilip izlenen bir mecra değil, aynı zamanda filmler üzerinde konuşulabilen, 

yorum yapılan, tartışılabilen, hatta izleyicinin kendi filmini üretip dağıtımını 

yapabileceği bir alan olma özelliği taşımaktadır.  Yeni medya ortamında, DIY (Do It 

Yourself)  film yapımcıları ve bağımsız film üretmek isteyenler için çeşitli olanaklar 

bulunmaktadır.158  

 

                                                 
156 Jenkins, Convergence Culture:Where Old and New Media Collide, ss.2-5.  
157 Toffler, 1980, ss. 10-12. 

* Kavrama dair detaylı bilgi çalışmanın 2.4. Üretim Biçimleri Bağlamında “Post Endüstriyel Dönem” ve “Üreten 

Tüketici”  başlıklı bölümde verilmektedir. 
158 Tryon, Reinventing Cinema, Movies in the Age of Media Convergence, s.8. 
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 Filmlere dair tartışılan, yorumlar yapılan, dolaylı ya da direk olarak içeriklere 

müdahil olma olanağı bulunan ortam içerisinde,  hayran gruplarının üreticiler ve 

içerikler üzerinde etkisi gittikçe artmaktadır. Henry Jenkins, “Textual Poachers” (1992) 

adlı  kitabında Star Trek serisini, hayran gruplarının oluşumu ve içeriğe etkilerini 

anlamak adına incelemiştir. Jenkins, hayran kitlesi oluşumuna örnek olarak, kendi 

içerisinde tartışmalar, forumlar düzenleyen, yaratıcı biçimde destekledikleri ürüne 

katkıda bulunan ve tanıtımı için farklı kanallar kullanan popüler televizyon dizisi ve 

filmi Star Trek serisi hayranlarının diğer gruplar için örnek teşkil ettiğini 

belirtmektedir.159 

 

İnternet teknolojilerindeki gelişim ile hayran toplulukları içerisindeki bireylerin 

birbirlerine ve ürüne dair bilgiye ulaşımları oldukça kolaylaştığı ve hızlandığından, 

toplulukların üye sayısı ve etkili oldukları alanlar da  artmaktadır.160 Günümüzde var 

olan yeni ortam içerisinde, film üreticileri açısından, izleyiciyi temelli olmayan   

yaklaşımlar ile üretilen filmlerin  başarılı olma olasılığı oldukça düşük gözükmektedir. 

Bir topluluğun parçası olduğunu hissetmek ve üretime bir biçimde katkıda bulunmak 

isteyen izleyiciyi ve oluşan hayran kitlelerini doğru biçimde yönlendirebilen projelerin 

başarıya ulaşması muhtemel olan bu ortamda, hayran gruplarının varlığı ve örgütlenme 

kapasitelerini, yani bir anlamda kitlelerin gücünü kullanan farklı uygulamalar 

bulunmaktadır. Bu tarz üretime olanak sağlayan ve izleyicinin izlemek istediği ürüne 

katkıda bulunarak bir anlamda demokratik bir seçim yapmasına olanak sunan 

uygulamalardan birisi de çalışmanın ana konusu olan Kitlesel Fonlama uygulamasıdır.  

 

Çalışmada detaylı olarak incelenen Kitlesel Fonlamanın film üretiminde 

kullanımına dair genel bir tanım “Film Yapımcıları İçin Kitlesel Fonlama” (2013) adlı 

kitabın yazarı, John Trigonis tarafından yapılmaktadır. Trigonis, Kitle Fonlaması 

mecralarında film üretimi için açılan kampanyaları, film yapımcısının herhangi bir 

kısıtlama olmaksızın, gereken finansman için doğrudan kitlelere çağrı yapması olarak 

tanımlar. Bu yolla izleyiciler, destek olmak istedikleri filme katkıda 
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bulunabilmektedirler.161 Film üretiminde Kitlesel Fonlama, bir Kitle Fonlaması mecrası 

üzerinden, projesini sunan yapımcı ile, projeye maddi katkıda bulunan destekçilerin 

buluşması sonucunda ortaklaşa gerçekleştirilen film yapım süreci olarak tanımlanabilir. 

Tüm bu söylenenlerden de anlaşılabileceği gibi, Kitle Fonlaması uygulamalarına 

katılmak, yalnızca projeler için gereken parayı sağlama adına değil, bir topluluğun, 

katılımcı kültürün ve kolektif bir eylemin parçası olmak adına önemlidir. Kitle 

Fonlamasından önce, ailelerine, arkadaşlarına ve yapımcılara bağlı olan film üreticileri, 

var olan yeni mecra sayesinde yeni bir potansiyel kaynağa kavuşmuşlardır. 162 

 

Film üretiminde kitlelerin desteğini almak, yalnızca maddi destek biçiminde değil, 

farklı destekler biçiminde de görülebilmektedir. 2009 yılında “Wired” adlı dergide Jeff 

Howe tarafından, “bir şirket ya da kurumun, belirli bir işin tamamlanması için, bir ağ 

üzerinden, bireylere açık çağrı yapması”163 olarak tanımlanan Kitle Kaynak 

uygulamaları, film üretimine çeşitli biçimlerde destek veren izleyicilerin gönüllü 

katılımı ile gerçekleşmektedir. Bu destekler, senaryo aşamasından, film çekim 

sürecindeki ihtiyaçlara kadar değişen, gönüllü katılımcıların kendi kişisel yeteneklerine, 

arzularına göre belirlediği katkılardır. Ortaklaşa üretime dayanan ve sosyal bir devrim 

olarak tanımlanan Kitle Kaynak uygulamaları ile gelen değişim,  “Kitle Fonlaması 

Kültürü” (2013)  adlı makalesinde Sara Bannerman tarafından vurgulanmaktadır. 

Bannerman, uygulamalara dair  asıl önemli değişimin, “kullanılan teknolojideki yenilik 

değil, kültürel ürünlerin üretimine dair, değişik üretim biçimlerinin var olabileceği 

fikrinin yaygınlaşması ve geleneksel yöntemlerde var olan değişim” olduğunu 

belirtmektedir.164 Henry Jenkins'e göre, internet üzerinden yapılan açık çağrı ile, 

geleneksel modellerde, bireylerin sanatsal projelere dahil olmalarını engelleyen 

                                                 
161 John T. Trigonis, “Crowdfunding for the Indie Filmmaker: A (Re-) Introduction to the Three P’s of a Successful 

Indie Film Campaign”, Filmslate, 2013,   

http://www.filmslatemagazine.com/blog/crowdfunding-for-the-indiefilmmaker-a-re-introdution-to-the-three-ps-of-a-

successful-indie-film-campaign   (10.03. 2015) 
162 Trigonis,2013, http://www.filmslatemagazine.com/blog/crowdfunding-for-the-indiefilmmaker-a-re-introdution-to-

the-three-ps-of-a-successful-indie-film-campaign   (10.03. 2015) 
163 Jeff Howe, “The Rise of Crowdsourcing”, Wired,2006,   

http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html?pg=2&topic=crowds&topic_set= ( 12.01. 2014) 
164 Sara Bannerman “Crowdfunding Culture” (2013), Wi Journal of Mobile Media, 2015, Vol: 9, No:2,   

 http://wi.mobilities.ca/crowdfunding-culture/  > (12.07.2015)                  

http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html?pg=2&topic=crowds&topic_set=
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ekonomik, sosyal ve kültürel bariyerler azalmakta ve küresel bir topluluğun üyesi olan 

bireyler ile  sanatsal katılım “demokratikleşmektedir”. 165 

 

 Film üretiminde Kitle Kaynak ve Kitlesel Fonlama uygulamalarına bakıldığında, 

dönem içerisinde, üretim ve tüketim alışkanlıkları değişerek aktif üreticiler olmak 

isteyen bireylerin, belirli iş bir iş alanında uzmanlaşmak yerine, her bireye, sanatçı, 

mimar, müzisyen, sinemacı, olabilme imkanı sunma iddiasında olan ve dileyen kişinin 

farklı alanlarda uygulamalara katılabilmesine olanak sağlayan Kitle Kaynak 

uygulamalarına dahil oldukları görülmektedir. Bu uygulamalara katılımdaki 

motivasyonu  Henry Jenkins ve arkadaşları, katılım kültürü ile ilişkilendirirler. 

Kitlelerin katılımına dayalı sanat üretimi, çeşitliliği arttıran, insan deneyimi ve 

birikiminin kolektif ifadesine olanak sunan bir kanal olarak, ağlarla birbirine bağlı 

küresel toplulukların oluşumuna katkı sağlayan katılım kültürüne örnek teşkil 

etmektedir. Sanatsal ifade biçimlerindeki bariyerleri kaldıran ve bireyin zihnindeki fikri 

diğer bireyler ile paylaşmasına imkan sağlayan  katılım kültürü, üyelerinin üretime 

direk ya da dolaylı katıldıkları ve diğer üyeler ile olan iletişimlerinin değerli olduğu bir 

kültürdür. 166  

 

 Bireylerin gönüllü katılımı ile gerçekleştiren, Kitle Kaynak uygulamalarına ve 

katılım kültürü, yakınsama, üreten tüketici gibi kavramların çoğuna örnek teşkil eden 

bir proje olarak, Ridley Scott ve Kevin Mac Donald tarafından düzenlenen belgesel 

projesi Life in a Day projesi örnek verilebilir. İlk gösterimi, “Sundance Film 

Festivali”nde yapılan  film, dünyanın çeşitli bölgelerinden katılımcıların hayatlarının 

belirli bir gününü (24 Temmuz, 2010) videoya çekmeleri ve daha sonra verilen link 

aracılığı ile görüntüleri You Tube adlı video paylaşım platformuna yüklemeleri ile 

oluşturulmuştur. “Dünyanın en fazla katılımcı ile çekilen uzun metraj belgesel 

projesi”ni oluşturmak adına, katılımcılar tarafından, tek bir günde çekilen, “küresel bir 

                                                 
165Jenkins, H., Clinton, K., Purushatma, R., Robison, A., & Weigel, M. (2006), Aktaran: Ioana Literat, “The Work of 

Art in the Age of Mediated Participation: Crowdsourced Art and Collective Creativity”,  International Journal of 

Communication, 2012, Vol: 6, 1932–8036/20120005,  ss. 2979-2980. 
166Jenkins, H., Clinton, K., Purushatma, R., Robison, A., & Weigel, M. (2006). Confronting the challenges of a  

participatory culture: Media education for the 21st century,  MacArthur Foundation, 2006, ss.5-6. 
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deney” olarak tanımlanan film gönderilen 5000 saatten fazla video kaydı, kurgulanarak 

hazırlanmıştır.167    

 

Farklılaşan mecralar ve iletişim modelleriyle şekillenen bireylerden oluşan 

toplumda, bireylerin alışkanlıklarındaki değişimin, film üretim sürecinden izleme 

modellerine kadar yansıdığı görülmektedir. Filmler üretilmeden önce ve üretilirken 

izleyici ile kurulan ilişki yanı sıra, filmler izlenirken izleyicinin yaşadığı deneyimlerde 

de farklılıklar görülmektedir. Bu değişimlerden biri sosyal bir etkinlik olarak film 

izleme deneyimidir. Film izleme edimi, toplu halde sinema salonlarında gerçekleştirilen 

ve aynı zamanda bireyin sosyalleşme adına gerçekleştirdiği bir eylem iken, evde ya da 

bilgisayar üzerinden bu eylemin gerçekleştirilebilmesi ile deneyimin sosyal yönü 

değişmektedir. Sosyalleşme aracı olarak sosyal mecraları kullanan yeni izleyicilerin 

büyük kısmı, hangi filmi izleyecekleri konusunda sosyal mecralardan fikir aldıklarını 

belirtmektedirler. Toplu halde film izleme eğiliminin azalması ile  sosyalleşmeye sekte 

vurduğu düşünülen bu yeni alışkanlık, gene sosyal medya üzerinden dünyanın bir başka 

ucunda bile olsa, farklı insanlar ile film üzerine konuşabilme imkanı verdiğinden 

eskisinden farklı da olsa, biçim değiştirmiş bir sosyalleşme işlevi sürdürmektedir.168 

 

 Film izleme platformunun değişmesi ile tamamen film izleme edimine yönelmiş 

izleyici değil, filmi kesintili bir biçimde izleyen ve diğer uyaranlardan etkilenen bir 

izleyici bulunmaktadır. Bu durumda yıllar içerisinde, izleyicinin dikkatini çekmek 

adına, filmlerin süresinde kısalma olduğu ve filmlerdeki kesme sayısının arttığı, hızın 

arttığı gözlemlenmektedir Dikkati dağlan izleyicinin dikkatini çekmek adına basit 

içeriklerin dikkat çekici imajlar ile verildiği iddiasına karşın, karmaşık öykü yapıları ile 

izleyicilerin ilgisinin toplanmaya çalışıldığı belirtilmektedir. Örneğin, Warren Buckland 

editörlüğünü yaptığı, “Puzzle Films, Complex Storytelling in Contemporary Cinema”, 

(2009) adlı  kitapta, T. Elsaesser ve D.Bordwell’in daha önceki çalışmalarından edindiği 

bilgileri gözeterek, çözülmesi gereken sembollerle dolu, açık uçlu biten “Puzzle 

                                                 
167  Literat, 2012, ss. 2964-2967. 
168 David Lieberman, “Will Social Media Re- Invigorate Moviegoing?: Cinemacon”,  Deadline Hollywood, 

26.04.2012, http://deadline.com/2012/04/will-social-media-re-invigorate-movie-going-cinemacon-262628/ 
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Filmler” üretildiği var sayımına ulaşmıştır.169 Film izleme platformunun da değişmesi 

ve sinema salonları dışında film izleme alışkanlığı kazanan, film izlerken ikincil ekran 

kullanımı yaygınlaşan izleyicinin, farklı uyaranlar tarafından dikkati dağılmaya eskiye 

oranla daha yatkın olduğu görüşüne karşı çıkan Jean Marie Peters gibi kuramcılar, 

okumak yerine izlemenin daha az dikkat gerektirdiği görüşüne katılmamakta ve en basit 

imajın bile karmaşık olup dikkat gerektirdiğine vurgu yapmaktadırlar.170   

 

Yakınsamanın (Convergence) sinema bağlamında yol açtığı değişimler 

genellikle  içeriğe ulaşma ve içerik seçimi konusunda ulaşılabilen mecraların tümüne 

ilişkin olsa da,  bu değişimlerin bir diğer yönü, paylaşılan/aktarılan/oluşturulan öykünün 

izlenildiği ortamlara ilişkindir. Filmi çevreleyen unsurların, filmin kısıtlı zamanının 

dışına taşmasını ve farklı ortamlarda sürdürülmesini sağlayan bu yeni öykü anlatım 

modelinde, öykünün farklı detayları, farklı platformlar üzerinden, farklı kesimlere 

ulaşmakta ve hatta bazı durumlarda izleyicinin katılımı ile öykü oluşturma süreci 

desteklenmektedir. Henry Jenkins “Transmedya anlatım”ı “bir kurmacanın (fiction),  

ayrılmaz öğelerinin, bütünsel ve koordine bir eğlence deneyimi yaratmak amacıyla, 

birçok dağıtım kanalına, sistematik bir şekilde yayılması işlemi” olarak tanımlamakta ve  

transmedya uygulamalarının, erken dönemde firmaların dağıtım ağlarını büyütmek 

amacı ile tasarlanmış olsalar da, zaman içerisinde kullanıcının değişen davranış 

pratikleri ile, kullanıcı merkezli bir modele yakınlaşıldığını  belirtilmektedir.171 

 

 Hedef izleyici kitlesinin, film anlatılarına dair tüketimi, sinema salonları dışında 

farklı mecralarda da devam ettirmesi, film karakterlerine ait ürünlerin satışı gibi çapraz 

pazarlama yöntemleri ile sağlanabildiği gibi,  yarım bırakılan anlatıların eksik 

parçalarının farklı mecralarda tamamlanabilmesi gibi uygulamalar görülmektedir. Film 

anlatısına dair boşlukların doldurulmasına, anlatıya dair video oyunlar, web siteleri, 

çizgi romanlar, romanlar, diziler ve anlatıdaki boşlukları dolduran ek içerikleri 

                                                 
169 Buckland, 2009, s.1. 
170 Jean Marie Peters, Het Filmisch Denken. Amersfoort: Acco Jan,1989,  Aktaran J. Van Dijk,  Digital Media, The 

Sage Handbook of Media Studies, John D.H. Downing, Denis McQuail, Philip Schlesinger, Ellen Wartella (Der.) 

London, 2004, ss.145-163. 
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barındıran DVD'ler gibi yan ürün ve uygulamalar ile  devam edilmektedir. Farklı 

mecralarda anlatıların devam ettirilmesini “Transmedya Öykü Anlatımı” olarak 

tanımlayan Jenkins, bu tarz anlatılara, Andy Wachowski ve Lana Wachowski 

kardeşlerin yönettiği Matrix (1999), Matrix Reloaded (2003) ve Matrix Revolutions  

(2003) film serilerini örnek vermektedir. Jenkins, bu gibi filmlerde  uygulanan ve 

izleyicinin film ile olan ilişkisini, film anlatısının iki saatlik süresi dışına taşıyan bir 

modele film eleştirmenlerinin  hazırlıksız yakalandıklarını iddia etmektedir.172  

 

 Kullanıcı odaklı film izleme deneyiminin yaygınlaşmasında en etkili olan 

teknolojik gelişmelerden biri de dijital video oynatıcılardır. Bu oynatıcılar sayesinde, 

alternatif film izleme mekanlarına kavuşan izleyici, artık film izleme deneyimi üzerinde 

artan bir kontrole sahiptir. DVD'ler (Dijital Video Disk) içerisinde yer alan ekstra 

çekimler, kamera arkası görüntüler, yönetmen görüşü gibi bölümler sayesinde, 

izleyicinin sinema bilgisi gelişmektedir. İzleyici, filmlerin tekrar izlenebilmesine, 

depolanabilmesine, arşivlenmesine olanak sağlayan DVD'ler sayesinde, tek bir 

kumanda hareketi ile sinema tarihine ulaşabilme şansına sahip olmaktadır. Evde film 

izleme deneyiminin, sinemada film izleme deneyimine kıyasla daha alt seviyede 

görüldüğü dönemlerin aksine, artık sinema salonları, dijital video disklerin tanıtımda 

etkili mecralar olarak görülmeye başlanmıştır. Film izleme mecrasına dair var olan 

tartışmalar DVD'ler dışında Blue ray, yüksek çözünürlüklü dijital video diskler gibi 

farklı  formatların markete girmesiyle devam etmektedir.173 

 

 DVD içerisinde yer alan ve filmin çekim aşamasına dair bilgiler, görüntüler 

içeren ekstra bölümler ile artık filmleri “dışarıdan” izleyen değil, filmlere “içeriden” 

bakan farklı bir izleyici kitlesi oluşmaktadır. Var olan bu değişim dolayısıyla, film 

izleyicisinin ve izleyicilik kavramının yeniden tanımlanması gerekliliğine dair 

tartışmalar söz konusudur. Filmlere dair verilen ekstra bilgiler ve çekim süreçlerine dair  

görüntülerin izleyicide oluşturduğu gerçeklik etkisi, film anlatısının sınırlarını 

genişletmektedir. Chuck Tryon, film bloglarında yaptıkları tartışmalar ya da kullanıcılar 

tarafından, filme dair parçaların bir araya getirilmesi ile oluşturulan “movie mashup 
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173 Tryon, Reinventing Cinema, Movies in the Age of Media Convergence,s.35. 
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videos” olarak adlandırılan videolar ile izleyicilerin filmi anlamlandırmayı devam 

ettirdiklerini belirtmektedir.174 

 

Filmin izlenileceği mecra ve  zamana dair izleyici odaklı uygulamaların ve 

aygıtların yaygınlaşması ile film izleme modellerinde değişim oluştuğu görülmektedir. 

Filmleri, yalnızca üreticiler tarafından değil, tüketiciler tarafından da istenilen biçimde 

yönlendirilebilen nesnelere dönüştüren bu aygıtlar ile, izleyiciler filmlere dair çeşitli 

konularda kişisel tercihlerine göre karar verebilmektedirler. Buna dair örneklerden biri, 

film izleyicilerinin, filmlerden diledikleri parçaları çıkartarak izlemelerini sağlayan 

ClearPlay adlı DVD oynatıcıdır. 175 

 

 DVD'ler içerisinde, filmlerin farklı biten sonları, filmlere dair ek bölümler 

sunulması gibi özellikler sayesinde, medya içerikleri ve filmler asla tamamen 

sonlanmayacak medya nesnelerine dönüşmüşlerdir. Nicholas Rombes’in kullandığı 

biçimiyle “Noksanlık” (Incompleteness) konsepti, tüketicilerin medya metinleri ile 

ilişkilerini devam ettirmelerinde ve geliştirmelerinde potansiyel bir  araçtır.176  

 

 Film izleyicisini etkileyen diğer bir değişim, filmler izlenildikten sonra izleyici 

ve film arasında devam eden ilişkide gerçekleşmiştir. Bu ilişki var olan yeni imkanların 

da etkisiyle farklı platformlarda anlatının devam ettirilmesi biçiminde olduğu kadar, 

anlatılara dair izleyiciler tarafından yapılan yorumlar ile de devam etmektedir.  Bilgiye 

ulaşım ve paylaşımdaki değişim nedeniyle, katılım ve paylaşım kültürüne aşina olan 

bireyler, çeşitli konularda, kendileri gibi salt izleyicilerin ya da yarı amatör kişilerin 

görüşlerini, endüstri profesyonellerinin görüşlerinden daha samimi ve güvenilir 

bulmaktadırlar.177  Pazarlama alanında da viral reklam ve benzeri uygulamalar yolu ile 

karşımıza çıkan bu yeni gerçekçilik anlayışı, film alanında bloglar ile kendine yer 

bulmaktadır. Film izlenildikten sonra, filme dair görüşlerin paylaşılması, beğeni ya da 

eleştirilerin dile getirilmesi önceki dönemlere oranla oldukça artmıştır. Bu yorumların 
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yapıldığı mecralardan bloglar “genellikle güncelden eskiye doğru sıralanmış yazı ve 

yorumların yayınlandığı, web tabanlı yayınlar”178 olarak tanımlanmaktadır. Bloglar, 

okuyucunun, yayıncının yazısına yorum yapabilmesini sağlayan yapısı ile yeni 

medyanın “etkileşimlilik” özelliğini yansıtmakta ve okuyucunun içeriğe direk katkı 

yapabilmesini, müdahil olabilmesini sağlamaktadır. İnteraktif bir paylaşım alanı olarak 

sosyal medyada,  her izleyicinin bir eleştirmen görevi görmesini sağlayan bloglar 

sayesinde,  film izleyicisinin fikir edinme ve film üreticilerinin üretilen ürün hakkında 

geri bildirim alma yöntemlerinde farklılıklar olmaktadır.  

 

 Film ile ilgili blog sahiplerinden biri olan Andy Horbal, blogları profesyonel 

film eleştirmenliğinin karşısına yerleştirmekte ve Pierre Levy'nin “Kolektif Zeka”179 

kavramına vurgu yaparak, bloglarda yer alan yorumların, “şehri yönetenler” tarafından 

değil, “şehirde yaşayanlar” tarafından yazıldığını belirtmektedir.180   Blogların etkin 

kullanımı ile film festivalleri ve film projelerine dair  işbirlikleri yapılabilmekte, oluşan 

ilişkiler ve ağlar ile bloglar, film alanında birden fazla işlev üstlenmektedirler. Clay 

Shirky,  var olan mecrada, herkesin kendisinin  birer medya kanalına dönüştüğünü ve 

artık zevkleri belirleyenin başkaları değil, “biz” olduğunu belirtmektedir. Medya 

içeriğini oluşturan  artık yeni kullanıcıdır.181 

 

 Bloglara ilişkin temel özellikler, birbirleri ile bağlantılı olmaları ve sık sık 

güncellenebilir olmalarıdır. Güncellemelerin sık ve hızlı yapılabilmesi blogları diğer 

mecralarda yer alan eleştirilere karşı avantajlı duruma getirmektedir.182 Geleneksel 

medyada yer alması için belirli bir süre gerektiren yorum ve güncellemelere dair 

kısıtlamalar, bloglar ile ortadan kalkmış ve film izleme esnasında bile film hakkındaki 

görüşlerin bildirilebilmesi söz konusu olmuştur. Böylesi bir ortamda internet erişimi 

olan herkesin, film ile ilgili görüşlerini bildirebilmesi, Chuck Tryon tarafından “film 
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eleştirisi alanında da bir demokratikleşme” olarak tanımlanmaktadır.183 Yeni mecra var 

olan eski modelleri tamamen ortadan kaldırmasa da vurgulanan nokta, var olan 

modellerde yaptığı değişim ve daha önceki modelde sesini duyurma imkanı bulamayan 

kitlelere sunduğu yeni olanaklardır. Ayrıca bloglar üzerinden ilerleyen tartışmalar 

sayesinde, coğrafi olarak birbirinden farklı mekanların kültürlerini ve film izleme 

alışkanlıklarını öğrenme olanağı bulan izleyici, farklı film türleri ve  sinema 

deneyimleri ile de tanışma imkanı bulmaktadır. 184 

 

 Chuck Tryon “The Rise of The Movie Geek” (2009) adlı makalesinde, değişen 

sinefil kavramına değinmektedir. Dijital video oynatıcılar ve diskler sayesinde 

biçimlenen, filmlere dair depolama, depolanan filmlere ulaşabilme, filmleri tekrar 

izleyebilme, ekstra bilgilere ulaşabilme, yorumlar yapabilme, farklı mecralarda filmlere 

müdahil olabilme olasılığına sahip izleyicinin yeni  sinefiller olduğunu söylemektedir. 

Chuck Tryon, DVD'ler sayesinde film tarihinin yeniden ve yeniden izleyiciye 

sunulabilmesi dışında, film izleyicisinin filmler karşısındaki konumunun da değiştiğini 

belirtmektedir.  Film tüketiminde yarattığı değişim ile, sinematik  bilgiye dair yeniden 

düşünmemizi gerektiren  dvd'ler, içerdikleri filme dair bilgiler ile, filmlerin nasıl 

yorumlandığına da etki etmektedirler. Tryon tarafından, filmlerin, pasif biçimde 

tüketilmekten ziyade, aktif biçimde dahil olunan bir alana evrildiği iddiası dile 

getirilmektedir.185 

 

           2.4.2  Filmlerin Gösterildiği Mecralardaki Değişimler 

 

 1990'lı yılların ortasında başlayan ve film sanatını temelden etkileyen değişimler 

için Wheeler Winston Dixon, “yeni öyküler, yeni metinler ve yeni görüntüsel eğilimler 

ile dolu yeni bir dilin doğuşu, yeni bir teknolojik dağıtım ve üretim modeli”186 tanımını 

yapmaktadır. Dixon, gelişmekte olan bu yeni modelin, sinema sanatını, özellikle genç 

kitleleri kapsayan daha fazla izleyiciyi, risk almaksızın salonlara çekmeyi amaçlayan, 

                                                 
183 Tryon, Reinventing Cinema, Movies in the Age of Media Convergence,  ss.126-127. 
184 Tryon, Reinventing Cinema, Movies in the Age of Media Convergence,  s.148. 
185 Tryon, , Reinventing Cinema, Movies in the Age of Media Convergence,  ss.24-25. 
186  Wheeler Winston Dixon, “Twenty-Five Reasons Why It’s All Over,” in Lewis, The End of Cinema as We Know 

It, s.366, Aktaran: Tryon, Reinventing Cinema, Movies in the Age of Media Convergence, s.56. 
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yüksek bütçeli “franchise” (satış hakkı) sistemi kullanan filmler üretmeye yönelteceği 

konusunda endişelere sahipti. Dixon'ın sinemanın geleceğine dair bu ön görüşü kısmen 

gerçekleşmiş olsa da, diğer bir yönden dijital film üretenlerin, bir anlamda, sinemanın 

sınırlarını yeniden belirlemeleri ve daha ucuza, daha fazla izleyiciye ulaşabilmesi söz 

konusudur. Bu film üreticileri, filmleri yüksek çözünülürlükteki televizyonlardan mobil 

telefonlara kadar değişen farklı mecralara ulaştırmakta ve filmlerin izlenildiği mecralara 

dair bir değişim gerçekleşmektedir. Dijital efektler ile öykü anlatımında yeni olanaklar 

bulan film üreticileri için asıl devrim niteliğindeki gelişme, filmlerin endüstrinin 

belirlediği sınırlar dışında dağıtımı ve farklı mecralarda yeni gösterim olanakları 

bulabilmesindedir.   

 

 Filmlerin gösterildiği mecralardaki değişim, dijitalleşme ile yakından ilişkilidir.  

Bu değişim, filmlerin çekim, dağıtım ve gösterim aşamalarında daha kolay ve daha 

düşük maliyet ile filmlerin izleyiciye ulaşabilmesi kadar, film  izleyicisinin film izlediği 

mecraların çoğalması ve tercihlerinin değişmesini kapsamaktadır. Ünlü yönetmen 

Steven Spielberg, dijital film üretimine dair, dijitalleşme denen olgunun, özellikle dijital 

projeksiyonlar sayesinde daha esnek ve ucuz gösterim imkanı sağlamasına bağlı olarak, 

sinema salonları ve film üreticileri için, dağıtımda, gösterimde ve üretimde yeni 

olanaklar  sunulduğunu belirtmektedir.187  

 

 Dönemin getirdiği sosyal, ekonomik, teknolojik değişimlerin kültürel ürünlerin 

üretimi ve tüketimi üzerinde yarattığı etkilerin yansımaları görülmektedir. Filmlerin 

gösterildiği mecralardaki değişimden bahsedildiğinde, ilk akla gelen sinema 

salonlarındaki dönüşümdür. Salonların, kayıt cihazlarındaki değişim ile pelikül yerine 

dijital çekilen filmlerin gösterimini sağlayacak dijital projeksiyon cihazlar ile 

donatılması değişimin bir ayağı iken, değişimin diğer ayakları gösterilen filmin 

niteliğine, dağıtım ve gösterim aşamalarına dairdir. İzleyicinin, ev içerisinde sahip 

olduğu kablolu ağlar, ücretli kanallar, dijital film oynatıcılar ve ev sineması gibi 

sistemler ile film izleme mecrası çeşitlenmektedir.  İzleyicinin sinema salonları dışında 

film izleyebileceği mecralardaki artış ile seyir geleneklerinde değişimler görülmektedir. 

                                                 
187 Chuck Tryon, “Wall to Wall Color”,  Reinventing Cinema Movies  in The Age of Media Convergence, New 

Jersey: Rutgers University Press, 2009, s.56-58. 
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Film dağıtımını, daha hızlı, daha ucuz, daha kolay hale getiren bir unsur olarak dijital 

projeksiyonların artışı, eş zamanlı olarak izleyicinin farklı deneyimler için sinema 

salonlarına gelme oranının azalması eğilimi ile denk düşmektedir. Bu tehlikeyi önlemek 

adına, dijital projeksiyonlar ile donatılmış salonlarda, film izleyicisine, kaliteli görüntü 

üç boyutlu ya da farklı anlatım formlarına sahip, izleyicinin dahil olabileceği   interaktif 

filmler gibi yenilikler sunulmaktadır.  

 

 Dijitalleşmenin önemli bir getirisi, dijital sinema sayesinde, dijital 

kopyalamanın, çekilen görüntüyü filme basmaktan çok daha düşük maliyetli olması ve  

filmlerin dağıtım masrafındaki azalma dolayısıyla, izleyicinin daha çeşitli filmlere 

ulaşması söz konusudur. George Lukacs, “35mm bir filmin baskı maliyetinin yaklaşık 

1200$, dijital baskının ise 200$ civarında olduğunu belirterek, aradaki farkın sinema 

salonlarının dönüşümünde kullanılabileceğini ve bu dönüşümün beş yıl içerisinde 

kendisini amorti edebileceğini” ifade etmektedir.188  

 Dijitalleşmenin bir diğer etkisi,  izleyiciye filmleri kendi istedikleri mecralardan 

ve kendi istedikleri zaman diliminde izlemelerini sağlayan taşınabilir aygıtlardaki 

gelişimdir. Yakınsama kavramı ile ilişkilendirilen ve arzu edilen içeriğin, arzu edilen 

yerde, dilenilen zamanda izlenilmesini sağlayan bu gelişmeler dolayısıyla yeni 

izleyiciye dair “Platform Agnostik” kavramının film endüstrisindeki yeri 

tartışılmaktadır.189 Platform Agnostik kavramının film alanında kullanımı, Henry 

Jenkins tarafından,  öykünün tek bir platformla sınırlı kalmaması, tüm medyada yer 

alması ile ilişkilendirilerek, transmedya uygulamalarına benzer bir tanımlama ile 

açıklanmıştır. Brezilyalı öykü anlatıcısı Mauricio Mota, ise platform agnostik kavramını 

bireylerin diledikleri mecra üzerinden öykülerin diledikleri kısımlarına dair bilgileri 

edinebilmeleri, bireylerin platform seçiminde özgür olmaları ve eski medyada olduğu 

gibi tek bir platforma bağlı kalmamaları  ile açıklar.190 Bu değişimler dolayısıyla sinema 

salonlarında film izleyen izleyici sayısında düşüş olacağı düşünülmektedir. Robert C. 

                                                 
188 Jeff Ulin, The Bussiness of Media Distribution. London:Elsevier, 2010, s.127. 
189 Tryon, Reinventing Cinema, Movies in the Age of Media Convergence,  s.61. 
190 Sophie Woodrooffe, Dan Levy “What Does Platform Agnostic Mean?”, Sparksheet, 13.09.2012, 

http://sparksheet.com/what-does-platform-agnostic-mean/ (01.02.2014) 
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Allen gibi bir çok eleştirmen tarafından  “bildiğimiz anlamda sinemanın ölümü” iddiası 

ile özetlenmektedir. 191 

 

 Dijitalleşmenin sinemanın geleceği üzerindeki etkisine ilişkin kaygılar,  bundan 

önce, diğer teknolojik gelişmelerin gerçekleştiği dönemlerde de dillendirilmiştir. 

Örneğin, izleyicinin evinden çıkmadan film izlemesine olanak sağlayan televizyonun 

gelişi, kablolu yayınlar, dijital oynatıcılar gibi aygıtların evlere girişi sonrasında 

sinemanın geleceği hakkında tartışılmıştır. Dijitalleşme ve sinemaya dair endişeler, 

yalnızca estetik kaygılar çerçevesinde değil, sosyal bir alışkanlık olarak sinemaya gitme 

eylemi çerçevesinde değerlendirilmektedir. Kevin J. Corbett, sinema salonlarına gitme 

davranışı üzerine yazdığı makalesinde, davranışın devam ettirilebilmesi için 

endüstrinin, “sinema salonlarının sembolik anlamını” ve “sinemaya gitme davranışının 

sosyal yönünü”  vurgulamak üzerine çaba sarf etmesi gerektiğini   belirtmektedir.192  

 

 Dijital sinema kavramı, çekim aşamasından gösterim aşamasına kadar farklı 

pratikleri kapsamaktadır. Çekim aşamasında dijital kameraların kullanımı, ya da çekime 

ek olarak, Computer Generated Images (CGI) yöntemiyle bilgisayarda görüntü 

üretimiyle desteklenen filmler, bir sonraki aşamada, DI (Digital Intermediate) 

sürecinden geçmekte ve bunu dağıtım için sıkıştırma, güvenlik amacıyla kodlama ve 

depolama sürecini içeren DCDM (Digital Cinema Distribution Master / Dijital Sinema 

Dağıtım Kuşağı) süreci takip etmektedir. Dağıtım ve gösterim alanında, filmlerin bir 

dijital ortamda (özel hard disk gibi) dağıtımlarının yapılması ve dijital projeksiyonda 

gösterilmesi ya da filmlerin belirli bir merkezden uydu ya da internet aracılığıyla, aynı 

anda farklı sinema salonlarına ulaştırılması ve dijital projeksiyonla gösterilmesi söz 

konusudur. Gösterim aşamasında ise, DCP (Digital Cinema Package / Dijital Sinema 

Paketleri) güvenlik kodlarının çözülerek, filmlerin sıkıştırılmamış hale getirilmesi ve 

dijital projeksiyon cihazları ile gösterilmesi gerekmektedir.  Dijital projeksiyonların ilk 

                                                 
191 Robert C. Allen, “ ‘Please Rewind the Tape, Daddy’: Writing the Last Chapter of the History of Hollywood 

Cinema,” unpublished lecture, cited in Rodowick, Virtual Life, 27; Jon Lewis, ed., The End of Cinema as We Know 

It: American Film in the Nineties (New York: New York University Press, 2001) Aktaran Tryon, 2009, s.73. 
192 Kevin J. Corbett, “The Big Picture: Theatrical Moviegoing, Digital Television, and Beyond the Substitution 

Effect,” Cinema Journal, 40.2, 2001,  

https://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/cinema_journal/v040/40.2corbett.html, 

(20.12.2014) ss.18-19. 
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örnekleri olarak 2K (1998x1080) çözünürlük sağlayan aygıtlar kullanılırken, 

günümüzde 4K (3996x2160) projeksiyonların genel standardı oluşturacağı 

düşünülmektedir. 193  

 

 Dijital kopyalar, 1892 yılından beri, neredeyse bir yüzyıldır kullanılan 35 

milimetre filmlerin yerini hızla almaktadır.  Dijital Sinema Projeksiyonlarının  

önümüzdeki yüzyıl içerisinde film endüstrisinde, yeni uluslararası standart haline 

geleceği ve 2014 yılından itibaren, bir yıl içerisinde Amerika'da gösterilecek olan 

filmlerin % 85'inin DCP formatında gösterileceği var sayılmaktadır.194 Northwest Film 

Forum'unda yapılan bir  tartışmada “değişime uy ya da sistemin dışında kal” sözü ile 

ifade edilen bu değişim, ona uymanın zorunluluğu vurgulamakta, var olan değişime 

ayak uyduramayanların sistemin dışarısında kalacağını öngörmektedir.195 2011 

verilerine göre, dünyada 150.000’nin üstünde olduğu düşünülen sinema salonlarından 

16.000 tanesi dijital gösterime uygun durumdadır. ABD sinema salonlarının dönüşümü 

ile ilişkili verilere göre Amerika 2009’da %42 oranında büyüme ile liderliği, %196 

oranında büyümeye sahip Avrupa’ya bırakmıştır. Özellikle Çin’de her gün hizmete 

giren 3 yeni dijital salon ile  Asya %137’lik büyüme oranı ile sürece katılmaktadır.196 

 

 Türkiye'de dijital projeksiyonların, salonlardaki kullanımı, sinema salonlarının 

dönüşümü ve bu değişimin izleyiciye yansımaları bağlamında bir değerlendirme yapılan 

“SEYAP Sanal Kopya Bedeli” 03.03.21014 tarihli raporda, 2014 - Mayıs itibariyle 

Türkiye'de var olan sinema salonu sayısı: 423 adet, gösterim yapılan perde Sayısı: 2.134 

adet, var olan seyirci kapasitesi: 261.341 kişi ve (DCP) Dijital sinema paketine sahip 

salon yüzdesi: 65% olarak belirtilmiştir. Aynı raporda, (DCP)  Dijital sinema paketine 

sahip olmayan sinema sayısı: 164 adet, (DCP)  Dijital sinema paketine sahip olmayan 

sinema yüzdesi: 39%, grup sinemaları içerisinde  (DCP) Dijital sinema paketine sahip 

salon sayısı: 1.058 adet, bu sayının yüzdelik oranı 83% olarak belirtilmektedir. 

Bağımsız sinemalar içerisinde  ise, (DCP) Dijital sinema paketine sahip salon 326 adet 

                                                 
193 Slater, 2009, s.7, Aktaran Erkılıç, 2012 s.97. 
194 Ali Murat Güven, “Galiba bu kez "35 mm analog sinema"nın işi gerçekten de bitti”, 12.02.2012, 

http://www.yenisafak.com/yazarlar/alimuratguven/galiba-bu-kez-35-mm-analog-sinemanin-isi-gercekten-de-bitti-

31038 (15.01.2014) 
195 Digital Cinema at Northwest Film Forum,2013 http://www.nwfilmforum.org/live/page/news (03.02.2014) 
196 Charlotte,2011, Aktaran Erkılıç, 2012, s.96. 
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salon ve bu sayının yüzdelik oranı 38% olarak belirtilmiştir.197   Gene aynı raporda en 

büyük ilk altı sinema grubu olarak belirlenen grupların dijital sinema salonları 

sıralanmaktadır.  

 

1. MARS GRUBU: 68 sinema, 602 salon, 585 dijital salon (dijitalleşme oranı %97) 

2. AVŞAR GRUBU: 17 sinema, 138 salon, 115 dijital salon (dijitalleşme oranı %83) 

3. PİNK GRUBU: 13 sinema, 90 salon, 77 dijital salon (dijitalleşme oranı %86) 

4. PRESTIGE-CİNECOM GRUBU:9 sinema, 80 salon, 52 dijital salon (dijitalleşme 

oranı %65) 

5. CİNEMARİNE: 9 sinema, 76 salon, 56 dijital salon (dijitalleşme oranı %74) 

6. SİTE: 11 sinema, 63 salon, 34 dijital salon (dijitalleşme oranı %54) 198 

 

 Tüm dünyada sinemaların dijitalleşmesi, dört ana finansman kaynağı yoluyla 

gerçekleşmektedir. Bunlar sinema salonlarının dönüşümü için,  kamu fonları ve uluslar 

arası bazı destekler alınması, sinema salonlarının kendi imkanları ile dönüşümü 

gerçekleştirmeleri, Integratör/Bankalar ve dijital projeksiyon makinesi üreten şirketlerin 

birlikte kurduğu ortaklıklar ya da dağıtımcıların vizyona giren filmleri için VPF 

ödemesi yapması biçiminde gerçekleşmektedir. Türkiye'de sinemaların dijitalleşmesine 

destek veren herhangi bir devlet/bakanlık fonu, yerel destek veya integratör/banka 

ortaklıkları gibi modeller bulunmadığından, mevcut yatırımların, sinema salonu 

sahipleri tarafından yapılmakta olduğu ve dolayısıyla ve yerli film yapımcılarından veya 

ithalatçılarından gösterim başına bir sanal kopya bedeli (VPF) talep edildiği 

belirtilmektedir.199 

 

 “Dijital Çağın Yeni Yapım, Dağıtım ve Gösterim Modelleri-Seyap Çarşamba 

Toplantılarında” konuşan Tiglon şirket temsilcisi Kemal Ural, Türkiye'de sinema 

salonlarına dair sistemin henüz oturmadığını ve VPF (Virtual Print Fee), yani sanal 

kopya bedeli dışında, dijital film oynatan salonların azlığı gibi  farklı sorunların da 

                                                 
197 SEYAP, Dijital Devrim ve Sanal Kopya Bedeli, 2014, http://www.se-yap.org.tr/wp-

content/uploads/2014/06/SEYAP_VPF_Raporu_2014_06_031.pdf (12.01.2014), s.6. 
198 SEYAP, Dijital Devrim ve Sanal Kopya Bedeli, 2014 
199 SEYAP, Dijital Devrim ve Sanal Kopya Bedeli, 2014, s.7. 
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bulunduğunu belirtmekte ve konuşmasında Türkiye'de uygulanması düşünülen sistemi 

aktarmaktadır.  

 

Türkiye’ye gelecek model şöyle, şirket olarak sizler gidip 

makinelerinizi alacaksınız. Makineler VPF anlaşmasına dahil 

edilecek, stüdyodan para uygulayıcı tarafından sizin adınıza alınacak 

ve yıllık olarak size ödenecek. Bunu uygulayıcılar söylüyorlar. Üç 

uygulayıcı şirketin adı geçiyor. Yabancı şirketler. Türkiye’de henüz 

uygulayıcı şirket bulunmuyor. Biz bu noktada ne yaparsak yapalım ilk 

etapta ciddi bir finansmanı bu işe aktarmalıyız. Yatırımınızın geri 

dönüşümü beş yıldan önce olamayacağı için beklemek zorundasınız. 

Özkaynak yatırımının beş yıl içinde geri dönüşünü alabilirsiniz. 200    

 

 Sinema salonlarındaki değişim ve değişen izleyici pratiklerinin filmler 

üzerindeki etkisi dışında, seyir biçimlerindeki diğer bir değişim, ev sinemalarının ve ev 

içi dijital projeksiyonların yaygınlaşmasının sonuçlarına dairdir. Bu değişimlerin, film 

izlemenin gerektirdiği konsantrasyonun büyük ekranlar dışında daha zor elde edilmesi 

ve etraftaki farklı uyaranlar dolayısı ile  dikkati farklı yönlere kayan bir izleyici kitlesi 

oluşturacağına dair var sayımlar bulunsa da  görsel işitsel göstergebilim uzmanı Jean 

Marie Peters,  izlemenin okumak ve dinlemekten daha az çaba gerektirdiği ve daha basit 

bir eylem olduğu fikrine kaşı çıkar. En basit görsel imajın bile çok karmaşık olduğunu, 

içerisinde yorumlanması gereken bir çok sembol barındırdığını belirtir. İmajların 

yalnızca yeniden üretim ve yeniden temsil kapasitesi taşımadığı ayrıca sembolik yaratıcı 

anlamlara sahip olduklarını belirtir.201 

 

 Farklı ekranlar üzerinden film izleme olanaklarının getirdiği değişimlerden  biri 

de, küçülen ekranların izleyiciler açısından  imajların ulaşılabilirliği ve kontrolünü 

kolaylaştırmasıdır. Yeni izleme alışkanlıklarına sahip izleyicinin, taşınabilir aygıtlar 

üzerinden film ve video izleyerek, büyük ekranda film izleme deneyiminden 

uzaklaşması ihtimaline karşın, bu gibi aygıtlar üzerinden filmlere ait tanıtımların, 

fragmanların izlenilmesinin, sinemaya gitmek için harekete geçirici eylemler olduğunu 

                                                 
200 Mustafa Efe , “Dijital Çağın Yeni Yapım, Dağıtım ve Gösterim Modelleri”, SEYAP Çarşamba Toplantıları,  

17.03.2013, http://www.se-yap.org.tr/wp-content/uploads/2013/05/17_nisan_carsamba_toplantisi.pdf, (01.01.2014),  

s.4. 
201 Jean Marie Peters, (1989) Het Filmisch Denken. Amersfoort: Acco Jan ,Aktaran Van Dijk, The Network Society, 

London: Sage Publicatons, 2006, s.194. 
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düşünen David Denby gibi kuramcılar da bulunmaktadır. Üç ya da dört inçten büyük 

olmayan ekranların, büyük bir sinema perdesi tarafından, filmin adeta içerisine çekilen 

izleyiciye aynı keyfi vermeyeceğini belirten David Denby, iddiaların aksine sinema 

salonlarında aranın, konfordan ziyade filmin dünyasına girmek olduğunu belirterek “Bir 

sinema salonunda film tarafından ekrana teslim olur ve ekran tarafından yönetilmek 

istersiniz” diyerek sinema salonlarında film izleme motivasyonunu açıklamaktadır.202 

Bu bağlamda değerlendirildiğinde, mobil aygıtlar üzerinden video izlemenin uzun bir 

filmi izlemekten farklı olması  ve bu tür mecraların daha kısa videoları izlemeye uygun 

olması nedeniyle, hazırlanan kısa tanıtım videolarının, sinemada yayınlanacak ya da ev 

sinemasında izlenecek filmler için tanıtım mecrası olması ihtimal dahilindedir. 

 

 Dijital sinemanın katılım ve topluluk oluşturma bağlamında, yeni formlar üretme 

ve film sanatını “demokratikleştirme” iddiası bulunduğundan izleyiciye farklı ve bol 

seçenekler arasından karar verme, seçim yapma olasılığı sunacağı ve bir anlamda 

interaktif süreçler sayesinde, izleyicilerin pasif değil aktif rolleri olacağı iddia 

edilmektedir.203 Pierre Levy, “Collective Intelligence” (Kolektif Zeka,1999) adlı 

kitabında, yeni medyanın getirdiği olanaklar ile yazar-okuyucu, üretici-tüketici 

ayrımının belirsizleşerek, birinin faaliyetinin, diğerinin dayanağı olduğu bu modelde, 

bireysel imzanın zaman içerisinde yok olacağını iddia etmektedir. Var olan ortamda, 

bireylerin salt tüketici olmasında ziyade birden fazla role sahip olduklarını belirten 

Levy'nin bahsettiği çoklu rollere sahip bireyler, pasif tüketiciler olmaktansa, üretilen 

yapıtların içeriğine de etki edebilmek isteyen, dolayısıyla yazar ve okur, performans 

gösteren ve izleyen, yapan ve yorumlayan gibi birden çok kimliğe sahip bireylerdir. 204  

 

 Post endüstriyel dönem olarak tanımlanan dönemde, tüketici alışkanlıklarının 

değişimi ile aktif kullanıcılar haline dönüşen bireylere, anlatı içerisine dahil olmak ve  

içerik oluşum sürecinde yer almak isteyen izleyiciye yönelik interaktif filmler 

sunulması söz konusudur. Bu filmlere örnek olarak bir bilgisayar oyunu ve filmin bir 

kombinasyonu olan Mystery at Mansfield Manor adlı bilgisayar üzerinden izlenebilen 

                                                 
202 David Denby, “Big Pictures: Hollywood Looks for a Future,” New Yorker , January 8, 2007, Aktaran Tryon, s.84 
203 Tryon, Reinventing Cinema, Movies in the Age of Media Convergence , s.79. 
204 Levy, 1999,  Aktaran Vatansever, 2013, s.80. 
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çevrimiçi interaktif film/oyun verilebilir. Mystery at Mansfield Manor izleyiciye, 

oyuncu ya da izleyici olma seçenekleri sunarak, eski bir  malikanede işlenen cinayetin 

sırrını çözmeye davet eder.205 Bir dedektif tarafından temsil edilen ana karakter, diğer 

karakterler ile iletişim kurarak, onları sorgular ve cinayeti işleyen muhtemel suçluyu 

bulmaya çalışır. Bir interaktif sinema örneği olan Mansfield Manor, geleneksel 

sinemadaki bir çok kalıba meydan okumaktadır. Lev Manovich'in belirttiği üzere, 

“özne, izleyici ve kullanıcı rolleri arasında geçiş yaparken, oynamakla izlemek arasında 

gidip gelmekte ve eş zamanlı olarak  anlatıyı takip ederken, ona aktif olarak müdahil 

olmaktadır.”206  

 Mutable Cinema Projesi ise, interaktif film kavramına yeni bir alternatif getiren, 

izleyiciye farklı bir yeni medya deneyimi sunan, izleyici ve oyuncuların arasındaki 

dinamikleri en üst seviyede tutmayı hedefleyen bir multimedya deneyimi olarak 

tanımlanmaktadır. Film, her izlendiğinde benzersiz bir deneyim yaratmayı hedefleyen, 

verilen bir görevi çözümlemekten ziyade, izleyici ve oyuncular arasındaki dinamiklere 

yoğunlaşarak, filmi izleyen izleyicinin, anlatının gidişatını belirleyen gerçek zamanlı 

tercihler yapmasına olanak sunan bir deneyimdir. İzleyiciler, paralel öyküler arasında 

seçim yapabildiği gibi, farklı kamera açıları arasında da seçim yapabilmekte, verilen 

videoları karıştırarak yeni bir öykü oluşturabilmektedirler. Mutable Cinema Projesi 

ekibi, eğlenceli ve zorlayıcı olarak tanımladıkları multimedya projesinin amacını, 

bireylerin gündelik hayatta deneyimledikleri sosyal rol yapma kapasiteleri ile sinemanın 

sembolik gücünü birleştirmek, bireylerin iletişim kurma kapasitelerini genişletmek ve 

performans sanatına dair kişisel deneyimlerini arttırmak olduğunu belirtmektedirler. 207   

  İnteraktif kavramına yeni bir açıdan bakan diğer bir  örnek ise, Brezilya'daki 

“Rain Theater-on-Demand” sistemidir. Bu sistem ile internet üzerinden gruplar kuran 

sinema izleyicilerine, sinema salonunda hangi filmleri izlemek istediklerine dair fikir 

belirtme imkanı sunulmaktadır. Film izleme esnasında gerçekleşen interaktif 

süreçlerden  farklı olarak, bu sistemde interaktif olmak, izleyicilerin film anlatılarına 

değil, yerel sinema salonlarında izleyecekleri filmlere karar vermelerine ilişkin bir 

                                                 
205 Mystery at Mansfield Manor , http://www.mysteryatmansfieldmanor.com/ (22.01.2014) 
206  Manovich, The Language of New Media, s. 207. 
207 Mutable Cinema: Interactive New Media Movie Experience, http://www.mutablecinema .com/ (22.01.2014) 
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süreçtir. Bu örnek, dijital sinemanın gerçekleştirmeyi vaat ettiği, “istenilen içeriğe, 

istenilen zaman, istenilen yerde”208 ulaşabilme sözü ile ilişkilidir. Buna benzer bir 

sistem ise, bağımsız film üreticileri tarafından, Google Maps eklentisi kullanılarak 

filmlerini izleyecek potansiyel seyircilerin bulunduğu bölgeleri belirlemeleri biçiminde 

uygulanmaktadır. Bu modelde, filmleri izlemek isteyen izleyicilerin, evlerinin 

bulunduğu bölgeye bir harita üzerinden yerleştirdikleri işaretler ile filme olan talebin 

yeterli olduğunu düşünen üreticinin o bölgede gösterim düzenlemesi söz konusudur.209 

 

 Filmlerin tüketildiği mecralara ilişkin tartışılan konulardan biri de, var olan yeni 

alışkanlıkların yol açtığı kültürel değişimdir. Kültürel ve sosyal değişimler bağlamında, 

teknolojik değişimlerin yalnızca üreticiler tarafından değil, tüketiciler tarafından da 

biçimlendirildikleri ve teknolojik değişimler dolayısıyla, kültürel sosyal pratiklerde 

değişim görüldüğü gibi, var olan kültürel sosyal değişimlerin de teknolojik gelişmelere 

yansıdığı çift yönlü bir ilişkiden bahsetmek olasıdır.   

 

Dijitalleşmenin sinemaya olan etkileri hakkında, bilinen anlamda sinema sanatının 

sonuna gelindiği210 ve dijitalleşmenin filmlerin estetikleri üzerinde yapacağı değişimin 

yanı sıra, sinema salonuna gitme alışkanlığını sona erdireceği endişesinden 

bahsedilmektedir. Var olan değişim ile, özellikle yeni yetişen gençlerin görüntüleri, 

kalitesine ve büyüklüğüne bakılmaksızın her ortamda tüketen ve bu bağlamda “platform 

agnostik” olarak tarif edilen kitlelere dönüşmesi tehlikesinden söz edilmektedir. 211 Yeni 

teknolojiler ile, ekranın kendisi taşınabilir hale gelmiş ve kişilerin kendilerine özel 

kütüphanelerini yaratarak, diledikleri zaman diledikleri ortamda filmleri, videoları, 

televizyon programlarını izlemeleri imkanı doğmuştur. Bu durum, filmleri, umumi 

alanlarda beklerken, boş zaman geçirmek ya da  yalnızlıktan kurtulmak için tüketilen 

içerikler haline getirmektedir. 212 

 

                                                 
208 Tryon, , Reinventing Cinema, Movies in the Age of Media Convergence, s.11. 
209 Tryon, Reinventing Cinema, Movies in the Age of Media Convergence , ss.81-82. 
210 Allen, 2001, Aktaran Tryon, Reinventing Cinema, Movies in the Age of Media Convergence,  s.73. 
211 Tryon, Reinventing Cinema, Movies in the Age of Media Convergence, s.61. 
212 Chuck Tryon, “Video Mobility,” BraintrustDV , November 30, 2005, 

http://www.braintrustdv.com/roundtables/ipod.html#Tryon (01.04.2014) 



 80 

 Henry Jenkins, yakınsamanın tamamlanmış olan bir sonu değil, gelişmekte olan 

bir süreci işaret ettiğini ve evlerimizde tüm medya akışını kontrol eden tek bir kara kutu 

olacağı görüşüne katılmadığını belirtmektedir. Jenkins, yakınsamanın hali hazırda 

yaşamakta olduğumuz bir dönem olduğunu ve farklı medya platformlarının farklı 

özellikleri ile yaşantımızda yer alması dolayısıyla, evlerimizin tek bir “kara kutu” 

yerine, farklı bir çok “kara kutu” ile dolu olduğunu belirtmektedir. 213 Jenkins'e katılan 

Chuck Tryon, farklı platformların, farklı özellikleri olduğunu ve bu özelliklere göre 

farklı işlevler için kullanılmaya devam edileceğini belirtirken, filmlere dair, tüm bir 

filmi taşınabilir aygıtlar üzerinden, küçük bir ekrandan izlemek mümkün olsa da, daha 

muhtemel olanın, filmlerin tümümün değil, “atıştırmalık kültür” olarak tanımlanan 

tanıtım videolarının bu aygıtlardan izlenmesi olduğunu belirtir.214 Yakınsama, 

teknolojik olduğu kadar kültürel, sosyal ve endüstriyel değişimleri tanımlamak için 

kullanılan bir terimdir. Sayısallaşma ve geniş bant ağlarının kullanımı ile  yaygınlaşan 

yakınsama, telekomünikasyon, yayıncılık ve bilişim sektörleri arasında teknik ve 

düzenleyici sınırları bulanıklaştırmakta ve  yakınsama sayesinde kullanıcının, bilgiye 

ulaşmada ve paylaşımda daha özgür bir ortam içerisinde olduğu ve yakınsamanın, var 

olan mülkiyet yapılarında değişime yol açtığı düşünülmektedir.215 Böyle bir ortam 

içerisinde içeriği çeşitli mülkiyet yapılarından bağımsız olarak, izleyicinin dilediği 

içeriğe, dilediği ortamda ulaşması mümkün olmaktadır.  

 

           2.5. Dijitalleşme Sonrasında Filmlerin Üretim Biçimlerinde Var   Olan  

           Değişimler 

 

Sinema, diğer sanat dalları arasında, endüstri olma özelliği ile kapitalist üretim 

sisteminden en fazla etkilenen sanat dallarından biridir. Bu bağlamda, ortaya çıktığı 

tarihten günümüze  sinema sanatına dair farklı tartışmalar yapılmaktadır. Bu tartışmalar 

sinema sanatının özellikle 1920'ler sonrası Hollywood Stüdyo Sistemi ile pazarlanan bir 

endüstri haline gelmesi ve sinemanın ideolojik işlevi üzerinedir Tartışılan konulardan 

                                                 
213  Jenkins, 2006, s.16. 
214 Eddie Guy, “Snack Attack,” Wired15.3, 2007, (12.02.2015) ss. 124–135. 
215 Sedat Özel, Yakınsama, Yeni Medyanın İtici Gücü, Erciyes İletişim Dergisi, 2011 Temmuz, ISSN:1308-3198 

Cilt:2,  Sayı: 2, s.65. 



 81 

bir diğeri ise, sinemanın “bağımsız” bir sanat olarak varlığıdır. Sinema ve bağımsızlık 

üzerine yapılan tartışmalarda, sinemanın gerek üretim gerek kitlelere ulaşmasına 

yönelik dağıtım ve gösterim süreçlerinde belirli  maliyetler gerektirmesi  dolayısıyla, 

belirli fon ve desteklere ulaşabilmesi adına, belirli koşullar dahilinde üretilmesi ön 

kabulu yer almaktadır.    

 Bağımsız sinemanın gelişimi, dijitalleşme ve yeni medyanın sağladığı, kolay 

ulaşılabilirlik, daha düşük maliyetli üretim ve gösterim seçeneklerinin ortaya çıkmasına  

eş zamanlı olarak hızlanmaktadır. Çalışmanın bu bölümünde filmlerin endüstriyel ürün 

olarak üretilmelerinin örneği olarak Hollywood Stüdyo Sistemi ve üretilen popüler 

filmlerin kültür endüstrisi içerisindeki yerlerine kısaca değinildikten sonra, bağımsız 

film kavramı ve farklı üretim metotları incelenmekte ve yeni medyanın sağladığı 

olanaklar ile geleneksel üretim yöntemleri dışında kalan alternatif seçenekler 

tartışılmaktadır. Bu  alternatif üretim modelleri içerisinde çalışmanın ana konusu olan, 

filmlerin üretilmesinde belirgin kalıplarının yerine, izleyicinin ve üreticinin kolektif 

çabasını yerleştiren Kitlesel Fonlama ile film üretimi önemli bir yer teşkil etmektedir. 

 Film üretiminde alternatif yöntemlerden bahsetmeden önce, geleneksel üretim 

yöntemleri olarak adlandırılan yöntemleri hatırlamak gerekmektedir. Hollywod Stüdyo 

Sistemi, sinema endüstrisinde 1920'li yıllardan 1960'lara kadar egemen olan üretim 

biçimidir. Stüdyo sistemi her ne kadar ortaya çıktığı coğrafyaya özgü bir sistem olsa da, 

bu sistem içerisinde üretilen filmler, gerek üretim biçimleri, gerek içerikleri, gerek 

yıldız oyuncu ve tür kavramı gibi özellikleri ile popüler film endüstrisine farklı 

coğrafyalarda da örnek teşkil etmiş ve model alınmıştır. Kısaca özetlemek gerekirse 

Hollywood stüdyo sistemi, kısaca özetlemek gerekir ise, stüdyoların yıllık gelir gider 

düzeylerinin belirlendiği, dikey bütünleşmiş majör yapımcıların sinema çalışanlarını 

yapılan anlaşmalar ile kendilerine bağlayarak, Fordist bir  üretim tarzıyla, film 

ürettikleri yapıdır. Bu sistem içerisinde sonraları, yapımcı firmaların çoğunun sinema 

salonlarına da sahip olması dolayısıyla sistem yatay ve dikey olarak örgütlenmiştir.216 

                                                 
216 Derya Çetin, “Fordizm Perspektifinden Hollywood Stüdyo Sistemi”, 2014, Atatürk İletişim Dergisi, Sayı:6, 

ss.209. 
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 James Monaco, sinemanın ekonomi  politikasını en fazla etkileyen türün, sinema 

endüstrisinin temelinde bulunan popüler ticari anlatı sineması olduğunu ve bu türün 

ekonomik işlevini yerine getirebilmek amacı ile geniş bir tüketici topluluğuna ihtiyaç 

duyduğunu belirtmektedir. Monaco’nun aktardığı üzere sinema endüstrisi ilk on yılı 

boyunca beş yüzden fazla dava ile karşı karşıya kalmıştır. Bu davaların başlıca tarafları 

arasında Thomas Edison ve  Thomas Armat bulunmaktadır. Davaların sonucunda Ocak 

1909 yılında, Edison, Biograph, Vitagraph, Essenay, Selig, Lubin, Kalem, Melies ve 

Pathe gibi dokuz ana yapımcıdan oluşan, bir konsorsiyum tekeli olan Motion Picture 

Patents kurulmuştur. Kendilerine film dağıtım izni verilmeyen dağıtımcılar, General 

Film Company çatısı altında birleşmiştir. Ancak filmlerin patent hakları ve dağıtım 

hakları konusunda var olan sıkıntılar nedeniyle dağıtımcıların kendi filmlerini üretmesi 

gündeme gelmiştir. Çıkarılan anti tröst yasalar ile diğer bir on yıllık dava süreci 

başlamış olur. Tröstlere karşı yeni biçime sahip filmler üretme yolu seçen bağımsızlar, 

İtalyan ve Fransız sinemacıların öncülüğünde uzun metraj filmler ürettiler. Sinema 

endüstrisi içerisinde yüksek bir kar elde ederek endüstrinin geleceği konusunda 

yapımcılara fikir veren Bir Milletin Doğuşu (D. W. Griffith, 1915) adlı filmin gerçek 

gişe gelirinin 50 ila 100 milyon dolar olduğu James Monaco tarafından belirtilmektedir. 

Birinci Dünya Savaşı nedeniyle film üretimleri durma noktasına gelen Fransa ve 

İtalya’nın yerini Amerikan bağımsızları olarak bilinen şirketler almıştır. Endüstriye 

egemen olan beş önemli şirket, Paramount Picture ve Universal Manufacturing 

Company, Twentieth Country Fox, Metro Pictures ve Goldwyn Mayer'in birleşmesi ile 

kurulan Metro Goldwyn Mayers ve Warner Brothers adlı şirketlerdir. Bu bahsi geçen 

şirketler arasında halen sinema endüstrisinde etkili isimler olması tröstler ve tekelleşme 

yolu ile kurulan sistemin devamlılığını kanıtlamaktadır. Bu şirketler arasına 1950'li 

yıllarda Columbia Pictures da katılmıştır. 217 

 James Monaco Amerika'da sinema için “film” sözcüğü yerine “movie” 

sözcüğünün kullanılmasının bile, sinema anlayışındaki farka dikkat çektiğini belirtir.  

Monaco, “movie” olarak adlandırılan ürünlerin çabuk, kolay tüketilen eserler olarak bir 

sanat eserinden çok, seri mal üreten fabrikalar benzeri şirketlerden çıkan yapımlar 

olduğunu belirtmektedir. Sinemada Amerikan egemenliğini sağlayan etkenin yalnızca 

                                                 
217 James Monaco, Bir Film Nasıl Okunur, Ertan Yılmaz (çev.), İstanbul: Oğlak Bilimsel Kitaplar, 2009, s.226. 
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savaş nedeniyle diğer ülkelerdeki film üretiminin yavaşlaması değil, Amerikan üretim 

sisteminin endüstriyel özellikleri olduğunu belirten Monaco, sinema endüstrisinin, 

otomobil endüstrisinin Detroit'de kurulmasına benzer biçimde, Hollywood'da 

kurulduğunu söylemektedir. Sinema endüstrisinin büyümesi ile birlikte sinema 

patronları bankalara bağımlı hale gelmiştir. Sinema tarihçisi Peter Cowie,  1932 yılında 

iki güçlü banka grubu olan Morgan ve Rockefeller adlı bankaların sektöre hakim olan 

yedi yapım şirketi üzerinde büyük etkisi olan şirketler olduklarını belirtir.218 Benzer 

ilişkilerin farklı ülkelerin sinema endüstrilerinde de görülmekte olduğu ve Avrupa ulusal 

sinemalarının Amerikan üretiminin hızı ile mücadele etme gayreti içinde oldukları 

Monaco tarafından vurgulanmaktadır. 1930'lı yıllardan itibaren stüdyoların üretimden  

dağıtıma, dağıtımdan gösterime kadar tüm süreçlerde hakimiyeti belirgindir. Sahip 

oldukları çok sayıda stüdyo ve salon zinciri ile diğer şirketlere şans tanımayan bu 

stüdyolar kendilerine özgü stillerini oluşturmuşlardır. Her stüdyonun kendine has bir 

stili olsa da temelde, politik anlamda ve  toplumsal bilinç oluşturmada birbirine benzer 

içerikler üreten stüdyolarda, maaş ile çalışan ve kendilerine bağlı, teknisyenler, set 

tasarımcıları, kostümcüler, senaristler, oyuncular bulunmakta ve rekor düzeyde üretim 

yapılmaktadır.219 

 1950'li yıllarda televizyonun etkisi ile sinemalar ciddi anlamda güç kaybetmiştir. 

Bunda yeni yaygınlaşan mecraya uygun filmler üretmek ve değişime ayak uydurmak 

yerine, eski alışkanlıklarını sürdürme isteklerinin etkisi olmuştur. Ancak zaman 

içerisinde stüdyolar, televizyon şirketleri için yapımlar üretmeye başlamışlardır. Bu 

nedenle stüdyolar ve televizyonlar arasında arabuluculuk yapan kişiler ortaya çıkmıştır. 

1960'lı yıllar stüdyo sisteminin parçalanmaya başladığı  ve gücün oyuncularla anlaşma 

yapan  menajerlere geçtiği yıllar olarak bilinmektedir. 1980'li yıllarda küçük ve orta 

büyüklükte stüdyolar piyasada görünür olmaya başlamıştır. Değişen aktörler, ortam ve 

ilişkiler dolayısıyla firmalar, televizyonlar ve farklı sektörlerden  şirketler arası 

ortaklıklar yaşanmıştır. Dönemin ünlü yönetmenleri ile yakınlığı olan yapım şirketleri, 

şirketlere ait televizyon kanalları, yapım şirketlerinin bünyesinde kitap yayınlama, 

                                                 
218 Aktaran Monaco, 2009, s.233. 
219 Monaco,  s.236. 
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kayıt, müzik şirketleri, eğlence parkları, video mağaza zincirleri, spor acentelikleri gibi 

ortaklıklar ortaya çıkmıştır.220  

 21. yüzyıla yaklaşılırken, şirketler dikeyden çok yatay birleşme ile bütünleşmiş 

biçimde çalışmayı tercih eder durumdaydılar. Monaco, bu dönem içerisinde medya 

sahipliklerinin tek elde toplandığı dönemlerden daha fazla özgürlük olması gerekirken, 

sanatçıların çelişkili biçimde daha özgür olmadıklarını ve Hollywood'un her zaman 

bankerlerin elinde olduğunu söylemektedir. Endüstride 1970'lerden itibaren hakim olan 

menajerler istenilen paketleri hazırlamakta usta kişilerdir. Stüdyoların ise eski sistemde 

olduğu gibi kontratlı çalışanları ve oyuncuları olmaması dolayısıyla dağıtıma ağırlık 

verdikleri görülmektedir. Televizyonun kitlelerin eğlencesi olarak tasarlanmış olması, 

sinema endüstrisi üzerinde etkili olsa da, sinema salonlarının küçülmesi, teknik 

değişimler ve bireylerin devam eden sinemaya gitme alışkanlıkları  nedeniyle 

varlıklarını halen sürdürdükleri görülmektedir. Sinema endüstrisindeki önemli bir 

değişim, günümüzde endüstrinin gelirinin yarısından fazlasının üretilen filmlerden 

değil, filmlere dair yan haklar ve üretilen yan ürünlerden gelmesidir. Uluslararası 

anlamda eski stüdyo sisteminin son bulması ile dünya pazarındaki rekabet artmış ve 

film üreten başlıca ülkelerde film festivalleri ortaya çıkmıştır. Film üretimlerinde, 

bankerler, stüdyolar ve salon sahiplerinden oluşan model yerine, bir çok ülke, film 

üretimine belirli bütçeler ayırarak mali destekler vermeye başlamıştır. Bu yeni finans 

yöntemi çoğunlukla, sinema biletlerinin satışından kesilen vergi ile gerçekleşmektedir. 

Ülkelerin sinema sektörlerine oldukça katkısı olan bu desteklere örnek olarak 1993 

yılında Fransa'da üretilen 150 film için 350 milyon dolar destek verilmesi 

gösterilebilir.221 Günümüzde Amerikan şirketlerinin sinema endüstrisi üzerinde 

hakimiyeti sürmekte olsa da multimedya devrimi ile sinema endüstrisinin nasıl 

biçimleneceği ve film üretiminde finansman, insan gücü, hammadde gibi kaynaklara 

ulaşmada ne gibi değişimler olacağı tartışma konusudur.   

 Dünya sinema endüstrisinde hakim olan gişe geliri odaklı, benzer finansman 

kaynakları, içerik, anlatı biçimi, pazarlama teknikleri kullanan kültür endüstrisi ürünleri 

dışında, ürettikleri filmin içeriğine, biçimine karışılmasını istemeyen, kendi istedikleri 

                                                 
220 Monaco,  s.245. 
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koşullar dahilinde film çekerek seyirciye ulaştırma hedefinde olan film üreticilerinin, 

endüstri içerisinde yer alan ana oyuncular arasında yer bulamasalar da, daha düşük 

bütçeler ile hayata geçirilmeleri söz konusudur. Bu tarz filmler, popüler anlatı 

filmlerinin zorunlu olarak uyduğu belirli koşulları ve sınırlamaları reddetmeleri ve  

yönetmenleri dışında  herhangi bir kişi ya da kuruma bağımlı olmamaları nedeni ile 

“bağımsız” olarak adlandırılmaktadırlar. Bağımsız filmler bütçelerini oluşturmada, 

genelde kültürel kurumlardan ve bazı kişilerden destekler, gizli reklamlar, çeşitli ortak 

yapımcılık anlaşmaları gibi yöntemlere başvurmaktadırlar. 

  Gamze Çakan, bağımsız sinemanın tanımını yaparken, filmlerin ekonomik 

bağımsızlığına vurgu yapmaktadır; “Bağımsız Sinema, yönetmen, senarist veya 

oyuncuların; yapımcı şirket ve/veya herhangi bir dış etkenin yaptırımlarına maruz 

kalmadığı, ekonomik açıdan var olan dünya sinema endüstri çarkının dışında 

kalabilmeyi başarmış, içerik ve bütçe açısından bağımsız olan filmleri genelleyen bir 

kavramdır”222 biçiminde tanımlayan  Çakan, sinemada endüstrinin belirlediği koşullar 

dışında üretim yapmak isteyen  filmleri “bağımsız” olarak adlandırmaktadır. Sinemada 

bağımsızlık denildiğinde dört farklı alanda bağımsızlıktan bahsetmek olasıdır. Bunlar, 

“endüstriyel bağımsızlık”, “anlatımsal bağımsızlık”, “seyretme ilişkisi açısından 

bağımsızlık” ve “ideolojik bağımsızlık” olarak sıralanmaktadır.223 Çalışmanın konusu 

endüstriyel bağımsızlık üzerine yoğunlaşsa da, endüstriyel olarak bağımsız olmayan 

yapımların, içerik ve ideolojik açıdan da bağımsız olduklarını söylemek gerçekçi 

değildir. Bağımsız filmler üretmek isteyen yönetmenlerin, filmleri diledikleri koşullarda 

yönetebilmek için yapımcılık yapmaya başladıklarını belirten Çelik, yönetmenlerin bu 

zorlu koşullar altında üretim yapmaya çalışırken taşıdıkları ekonomik sorumluluğa 

dikkat çekerek, ticari kaygılar yerine sanatsal kaygıları ön planda tutmaları gerekliliğini 

vurgulamaktadır.224 

 Görüldüğü üzere, endüstrinin belirlediği kurallara uymaksızın film yapmak, film 

üretiminin maliyetli bir iş olması nedeniyle zorlu bir iştir. Ancak gelişen teknolojiler, 

                                                 
222Gamze Çakan, “Bağımsız Sinema Nedir?”, Bağımsız Sinema, 2014,  http://www.bagimsizsinema.com/bagimsiz-

sinema-nedir.html (02.04.2015) 
223 Ala Sivas, “Türk Sinemasında Bağımsızlık Anlayışı ve Temsilcileri”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara 

Üniversitesi SBE, 2007, s.192. 
224 Çelik, s. 274. 
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kayıt araçlarının demokratikleşmesi, filmlerin gerek üretim gerek gösterim aşamalarında 

farklı imkanlar sunan yeni mecralar dolayısıyla, bağımsız film yapmak isteyen kişilere 

yeni olanaklar sunulmaktadır. Bu seçeneklerden filmlerin üretimi başlığı altında 

toplanan, çekim, post prodüksiyon, tanıtım, dağıtım ve gösterim süreçlerine dair 

değişimler çalışmanın “2.3. Dijitalleşme Sonrasında Filmlerin Biçim ve İçeriklerinde 

Var Olan Değişimler” ve “2.4 Dijitalleşme Sonrasında Filmlerin Seyir  ve Gösterim 

Biçimlerinde Var Olan Değişimler” bölümlerinde  açıklanmaktadır.  

 

 Bu gelişmelerden en önemlilerinden biri olan kayıt cihazlarındaki değişimden 

bahseden John Trigonis, dijital kameraların keşfi ve kullanımın yaygınlaşması ile 

bağımsız filmciler için yeni bir dönem başladığını belirtmektedir. “Film yapımcıları için 

Kitle Fonlaması” (2013) adlı kitabın yazarı, John Trigonis; Kendi filmini yapan 

bağımsız yapımcıların, gerilla film yapım ideallerini  uyguladıklarını belirtmektedir.225 

Triogonis film yapım sürecindeki değişimi 3 dönem ile açıklamaktadır. Trigonis bu 

dönemleri; kurum içi kaynak ve kazançlar ile çekilen büyük bütçeli filmlerin var olduğu  

“Stüdyo Filmlerinin Altın Çağı”,  yatırımcılar ve film çeken kişinin kendi kaynakları ve 

çevresinden aldığı destek ile üretilen bağımsız filmlerin yer aldığı “Bağımsız Filmler” 

dönemi ve film yapımını herkes için daha kolay ve olası kılan, yapımcının bağımsız 

filmi için  kitlelere destek çağrısı yaptığı “Kitle Fonlaması Çağı” olarak 

adlandırmaktadır.  Triogonis Kitle Fonlaması ile film üretmenin sanat içerdiğini, ancak 

kitleleri yapımcının hayalini gerçekleştirmek üzere bir araya getirmek gibi, sanat 

dışında daha başka bir yönü de olduğunu belirterek; “Biz birinci sırada kitle 

fonlamacıları, ikinci sırada film yapımcıları olarak yalnızca film yapımcısı ya da iş 

adamı olarak görülmemeliyiz. Daha yalın olarak açıklamak gerekirse bu talep eden kişi 

olmadan önce   insanlık ve birey olmak ile ilişkilidir” demektedir.226 Bu önermesi ile 

bağımsız film üretim süreci içerisinde, bir dönemi adlandıracak kadar önemli bulduğu 

Kitlesel Fonlama uygulamasını, film üretimini demokratikleştiren bir araç olarak 

tanımlamaktadır. Bölüm dahilinde incelenen üretime dair  süreçlerden biri olan Kitlesel 

Fonlama uygulaması, çalışmanın ana konusu olduğundan “3.8 Film Üretiminde Kitlesel 

                                                 
225 Trigonis,2013  http://www.filmslatemagazine.com/blog/crowdfunding-for-the-indiefilmmaker-a-re-introdution-to-

the-three-ps-of-a-successful-indie-film-campaign (10.03. 2014) 
226 Trigonis, 2013  



 87 

Fonlamanın Dünyadaki Gelişim Süreci ve  3.8.1 Film Üretiminde Kitlesel Fonlamaya 

Dair Farklı Yaklaşımlar” adlı bölümlerde detaylı olarak incelenmektedir.  

 

 Yeni mecrada yer alan ve üreticiyi özgürleştiren seçenekler arasında sunulan, 

üretime dair yeni olanaklardan birisi de, film üretiminde seyirciyi film üretim sürecine 

dahil eden Kitlesel Fonlama uygulamasıdır. Kitlesel Fonlama; bir Kitle Fonlaması 

mecrası üzerinden, projesini sunan yapımcı ile  projeye  maddi ya da başka biçimlerde 

katkıda bulunan destekçilerin buluşması sonucunda ortaklaşa  gerçekleştirilen film 

yapım süreci olarak tanımlanmaktadır.227 Dijital kameraların keşfi ve kullanımın 

yaygınlaşması ile bağımsız filmciler için yeni bir dönem başladığını belirten “Film 

yapımcıları için Kitle Fonlaması” adlı kitabın yazarı, John Trigonis, Kitle Fonlaması 

mecralarında film üretimi için açılan kampanyaları, film yapımcısının herhangi bir 

kısıtlama olmaksızın gereken finansman için doğrudan kitlelere çağrı yapması olarak 

tanımlar.  Bu yolla destek olmak istedikleri filme izleyiciler bir tuşa tıklayarak katkıda 

bulunabilmektedirler. Aynı kitapta filmler için Kitle Fonlaması tarif edilirken, bir 

Kitlesel Fonlama kampanyası için olması gereken unsurlar,  kampanya sahibi ve 

destekçiler arasında aracı görevi gören mecra üzerinden yayınlanacak kitleleri 

bilgilendiren bir video ve  destekçilere verilecek ödüllerin listesi olarak 

belirtilmektedir.228   

 

 Film yapımında Kitle Fonlamasının kullanımına ilişkin David Rosen, bağış 

odaklı Kitle Fonlamasına katılımı, “Kickstarter, Indiegogo ve diğer platformlar ile 

insanlar inandıkları bir projeye bağışta bulunuyorlar ve  bu bağış vergi veya gelir 

benzeri başka bir biçimde geri dönüşü olan bir bağış olmadığı için, gerçekten bir şeyin 

parçası olmak adına yapılan bir bağış oluyor”229 biçiminde açıklamaktadır.  Tüm bu 

söylenenlerden de anlaşılabileceği gibi Kitle Fonlaması yalnızca projeler için gereken 

parayı sağlama adına değil, bir topluluğun ve katılımcı kültürün ve kolektif bir eylemin 

parçası olmak adına önemlidir. İnsanların üretim sürecinin parçası olmak istemelerine 

                                                 
227 Trigonis, 2013 
228 Trigonis, 2013 
229 David Rosen, “In the Age of Digital Disruption, What is a Movie?”, Filmmaker Magazine, 2013,  

http://filmmakermagazine.com/75457-in-the-age-of-digital-disruption-what-is-a-movie/#.UsE9UPRdV6A 

(01.01.2014)) 
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dair, Jeff Howe, insanların artık pasif tüketici olmak istemediklerini, aktif biçimde 

onlara anlamlı gelen bir ürünün üretim sürecine katılmak istediklerini belirtmektedir.230 

Bu bağlamda çalışmada, Kitle Fonlaması ile film üretimine destek olan katılımcıların 

projelere destek vermelerindeki motivasyonları araştırırken, Alvin Toffler'in “üreten-

tüketici”(prosumer) kavramı ve Pierre Levy'nin “ortak zeka” (collective intelligence) 

kavramlarının, var olan yeni tüketiciyi ve katılımcıların motivasyonlarını açıklamada 

kullanılması söz konusu olmaktadır.Kavramlar çalışmanın “3.4. Üretim Biçimleri 

Bağlamında Post Endüstriyel Dönem ve Üreten Tüketici”   ve “3.5. Kolektif Zeka ve 

Paylaşım Ekonomisi Bağlamında Ortak Kullanım Ağları”  adlı bölümlerinde detaylı 

olarak incelenmektedir. 

 Kitle Fonlamasında önce ailelerine, arkadaşlarına ve yapımcılara bağlı olan film 

üreticileri, var olan yeni mecra sayesinde yeni bir potansiyel kaynağa kavuşmuşlardır.  

Topluluğun parçası olmaya istekli bireylerin üretimde aldıkları aktif rol hakkında, 

“Collaboration and Crowdfunding in Contemporary Audiovisual  Production: The Role 

of Rewards and Motivations for  Collaboration”(2013) adlı çalışmalarında, T. Leibovitz, 

A. Roig  ve J. Navarro, yeni medya kullanıcısının rolünü, pasif alıcı konumundan 

çıkarak, üretimin kilit noktası olan kullanıcı olarak tanımlamaktadırlar. Bunun yanı sıra 

Leibovitz, Roig  ve Navarro, film yapımcıları ve destekçiler arasında var olan  ilişkinin 

kendi başına bir bağımlılık  yaratma potansiyeli olduğunu da  belirtimektedirler. 231  

  

Bunlara ek olarak Kitle Fonlaması, film üretilmeden önce filmin izleyici kitlesi 

ile yapımcıyı buluşturduğundan, üretilen filme talep olup olmayacağı adına da bir 

gösterge konumundadır. Kitle Fonlamasında pazarlama faktörü oldukça önemlidir. Bazı 

film yapımcıları Kitle Fonlamasında başarının anahtarının internet üzerinden hayran 

grupları ve topluluklar oluşturmak olduğunu belirtmektedirler. Oldukça bilinen örnek 

uygulamalardan biri  başarılı bir Kitle Fonlaması projesi olan Iron Sky (Timo 

Vuorensola, 2013) adlı filmdir. Ekibin 8 milyon izleyiciye ulaşan hayran destekli ilk 

filmleri Star Wreck serisi (1992-2012) sonrasında belirli bir zaman sürecinde artarak 

                                                 
230 Howe, 2009, s. 14. 
231 T. Leibovitz, A. Roig and Jordi Sánchez Navarro, “Collaboration and Crowdfunding in Contemporary 

Audiovisual  Production: The Role of Rewards and Motivations for  Collaboration” , 2013, Cinergie, 

http://www.cinergie.it/?p=3214 (01.11.2014) 
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çoğalan takipçilerinin desteği ile başlattıkları The Iron Sky (Timo Vuorensola2012) 

projesi, bağımsız film yapımına geleneksel fonlar ile alternatif fonları birleştirerek yeni 

bir model getiren melez bir örnek olarak tanımlanmaktadır. 232 Filmin  yönetmen ve 

yapımcısı Timo Vuorensola ile yapılan yazılı görüşmede, Vuorensola pazarlamanın ve  

bir grubun üyesi olmanın önemini vurgularken, projesine destek veren katılımcıların 

motivasyonlarını söyle açıklamaktadır; 

            Kitle Fonlaması ve Kitle Kaynak uygulamalarının temelde mükemmel 

 pazarlama araçları olduğunu düşünüyor ve ben de onları bu amaçla 

 kullanıyorum. Bugün internet hakkındaki en önemli şey kimsenin internet 

 ortamında yalnız olmadığı, katılımcı ve kolektif bir kültürün bir parçası 

 olduğudur.  Kendini diğer insanların da katıldığı bir şeye  katılırken bulmak, bir 

 yolculuğun parçası olmak, ödülün kendisidir. Film üretim sürecine 

 dışarıdan birisi için katılmak oldukça zor olduğundan bazı katılımcılar yalnızca  

 film endüstrisinin içeriden nasıl gözüktüğünü görmek adına destekçi olurlar.  

 Böylesi büyük ve güzel bir topluluğun, büyük bir prodüksiyonun  parçası  olmak 

 harika bir ayrıcalık 233   

 

 Farklı film üretim biçimlerine ve yeni mecranın sağladığı olanaklar ile film 

üretmenin alternatif yöntemlerine diğer bir örnek ise, İspanya'dan bağımsız film 

yapımcısı,  Carola Rodriguez ve Bruno Teixidor ile birlikte “Riot Cinema Kolektifi” 

kurucularından olan Nicolás Alcalá'nın çektiği  El Cosmonauta (2013) adlı 

transmedyatik filmidir. Film, 5000 destekçinin katılımı ile 3 günde 13.000 Euro 

toplayarak  ve aynı zamanda  dünya Kitlesel Fonlama tarihinde en hızlı biçimde en 

yüksek fona ulaşan film olma özelliğini de kazanarak tamamlamıştır. Alcalá, filmini 

Kitlesel Fonlama yöntemi ile çekmenin dışında, filmin üretiminde destekçilerinden 

farklı destekler aldığını ve filmi hep beraber kolektif bir yöntem ile ürettiklerini 

belirtmektedir. Bu üretim modelinde yeni mecranın ve iletişim teknolojilerinin sağladığı 

anında, hızlı, kolay bilgi transferi sağlanabilmesi oldukça etkili olmuştur. Filmin 

gösteriminde de farklı bir yöntem izlenmiştir. Dağıtım modeli oldukça farklı ve çeşitli 

olan film için Alcalá, filmi yaparkenki amaçlarının başından beri; izleyicinin filmi 

“nerede”, “nasıl” ve “ne zaman” izleyeceklerine karar verecekleri bir model oluşturmak 

olduğunu belirtmektedir. Filmleri The Cosmonaut’un   18 Mayıs 2013 tarihinde dünya 

                                                 
232 Kevin Lawton ve  and Dan Marom. The Crowdfunding Revolution: How to Raise Venture Capital Using 

Social Media.  2. Basım. New York: Mc Graw Hill, 2012, s.38. 
233 Timo Vuorensola, (timo.vuorensola@gmail.com) , Seda Aktaş’a kişisel e-posta, [seda-kilic@hotmail.com] 

(07.11.2013) 
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üzerinde herkes için, yalnızca başka insanlar ile paylaşmak karşılığında online olarak 

ücretsiz gösterime sunulduğunu belirten yönetmen, filmin aynı esnada bir çok TV 

ağında ön gösteriminin yapıldığını ve içerisinde ekstra bölümler ve karakterlerin 

resimlerinin yer aldığı bir kitapçık bulunan  DVD ya da özel formatlı USB'sinin ise eş 

zamanlı olarak satışa sunulduğunu belirtmektedir. Tüm bunların yanı sıra filmi 

izlemenin diğer bir yolu da dünya üzerinde çeşitli ülkelerde  yapılan gösterimlerine 

katılmaktadır. Alcalá ayrıca film izleyicilerini özel gösterimler düzenleyerek filmin 

dağıtımcısı olmaya çağırmaktadır. 234 Nicolas Alcala, film ve Kitlesel Fonlamanın ona 

kazandırdıkları ile ilgili;  

 

 Bir film yaptım. Kendi istediğim filmi Yaptım, Bunu tamamen özgürce 

yaptım. Hiç bir yapımcı, dağıtımcı, yatırımcının ne yapmamı istediğini 

söylemeden yaptım. (Buna verdiğim hatalı kararlar da dahil). Bunu, iyi ve 

kötü anlarımda filmle ilgili benden çok daha yararlı fikirler sunabilen 

5000 yeni arkadaşla yaptım.  Ve bu sistem bizim yalnızca istediğimiz filmi 

yapmamıza değil,tüm aracıları devre dışı bırakmamıza ve filmi istediğimiz 

biçimde dağıtmamıza imkan sağladı 

 

 demektedir. 235 Film izleme biçimleri ve pratikleri zaman içerisinde değişmekte 

ve var olan teknolojik ve toplumsal gelişmeler sinemada filmlerin üretim 

biçimlerine olduğu kadar içerik ve tüketiliş biçimlerine de yansıdığı 

görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
234 V. Renee,  “The Film Made by More Than 5000 People: Nicolás Alcalá Talks About His Transmedia Project 'The 

Cosmonaut”, 2013, http://nofilmschool.com/2013/04/nicolas-alcala-the-cosmonaut/ (01.02.2014) 
235 a.g.e 
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ARA SONUÇ 

 

Çalışmanın bu bölümünde, iletişim araçlarında yaşanan değişime paralel olarak 

gerçekleşen toplumsal, kültürel, ekonomik değişimlerin toplumu ve dolayısıyla bireyi 

biçimlendirmedeki etkisi ve bu değişimlerin teknoloji ile koşut ilerleyen bir sanat dalı 

olarak sinemaya etkilerinin saptanması hedeflenmiştir. Küreselleşme sürecinde önemli 

rolü olan yeni iletişim teknolojileri ve analogdan dijitale geçiş ile geleneksel iletişim 

araçları ve medyada dönüşüm gerçekleşmiş ve medya içerikleri de bu dönüşüme bağlı 

olarak değişmiştir. Bu değişimler ile, kaynak ve alıcı arasındaki rol değişimi 

gerçekleşmekte ve  kültürel kimliklerimiz üzerinde de bir değişim yaşanmaktadır. Var 

olan yeni mecra içerisinde, zaman ve mekandan bağımsız, birbirine uzak bireyler ve 

kurumlar ile iletişim kurulabilmesi, kullanıcının içerik oluşturarak paylaşabilmesi, hızlı 

bilgi paylaşımı yapılabilmesi, alternatif medyalar oluşması dolayısıyla geleneksel 

medyada yer alan modellere göre, görece bağımsız ve demokratik alanlar oluştuğu öne 

sürülmektedir. Bütün bu yeni ilişkiler sonucunda var olan yeni toplum, endüstri 

toplumundan farklı olarak, kültürel ve endüstriyel ürünlerin üretimi, pazarlaması, ve 

insanlar arası iletişim biçimlerinde farklılıklar göstermektedir.  

 

Değişen bireylerin film izleme tercihlerindeki değişim dolayısı ile filmlerin 

biçim ve içeriklerinde farklılıklar olduğu gibi, teknolojik gelişmeler ile film üretim, 

dağıtım ve gösterim aşamaları da değişmektedir. Bu değişimler çalışmada, “Filmlerin 

Biçim ve İçeriklerinde Var Olan  Değişimler”, “Seyir ve Gösterim Biçimlerinde Var 

Olan Değişimler” ve “Üretim Biçimlerinde Var Olan Değişimler “olarak üç ana başlık 

altında incelenmiştir.  

 

Yeni çağın yeni gereksinim ve getirileri dolayısıyla “yeni bir film sanatı” 

doğduğu benzetmesi yapılmaktadır.236 Biçime yönelik değişiklikler arasında, hızlanan 

kurgu, değişen gerçeklik algısı, sinemasal zaman ve mekandaki değişim, dijital 

efektlerin artan kullanımı ve gündelik hayattaki değişimin ekrana yansıması ile oluşan  

                                                 
236 David Rosen, “In the Age of Digital Disruption, What is a Movie?”, Film maker Magazine, 09.08.2013, 

http://filmmakermagazine.com/75457-in-the-age-of-digital-disruption-what-is-amovie/#.UsE9UPRdV6A 

(01.01.2014) 
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yeni bir sinema dilinden bahsedilmektedir. Gelişen teknolojiler, değişen günlük 

alışkanlıklar ve iletişim modeli ile internet üzerinden oluşan yeni dili anlayabilme 

becerisine sahip izleyicinin, gerçeklik algısında bir değişim yaşandığı var sayılmaktadır. 

Bölüm içerisinde, oluşan yeni dile dair, seneler içerisinde filmlerde yer alan kesme 

sayılarının arttığı ve filmlerin hızlandığını öne süren “yoğunlaştırılmış devamlılık 

kurgusu”, haber kamerasının çektiği görüntülerin benzeri olan görüntülerin filmler 

içerisinde kullanılması ile izleyicide gerçeklik algısını arttıran  “belgeleştirme” ve 

amatör video kameralar, internet, web kameraları ve güvenlik kameraları benzeri 

aygıtlar ile rast gele çekilmiş görüntülere benzer görüntüler kullanılması ile tarif edilen 

“amatörleştirme” gibi yeni izleyicinin değişen tercihlerine yönelik uygulamalardan  

örnekler verilmektedir.237 Ayrıca mobil telefonların ve taşınabilir bilgisayarların 

kullanımının yaygınlaştığı 2000'li yılların başlarından itibaren,  özellikle son on yılda 

üretilen filmler içerisinde, bilgisayar ya da mobil aygıtların ekranları üzerinden 

gerçekleştirilen iletişim biçimlerinin film ekranı üzerine yansıması filmleri biçimsel 

olarak etkileyen değişime örnek teşkil etmektedir. 

 

Dijitalleşme ile gelen değişimin, yalnızca filmlerin biçiminde değil, içerikleri 

üzerinde de etkileri olduğu görülmektedir. Yeni izleyicinin farklı ortamlarda filmi 

izleyebilmesi ve etrafında  birçok uyaran bulunması nedeni ile dikkatinin çabuk 

dağıldığı ve  dolayısıyla basit iletiler tüketmeye yöneldiği belirtilmekte  ve buna bağlı 

olarak, iletilerin imajları dikkat çekici olsa da içeriğinin basitleştiği iddia edilmektedir. 

Ancak bu görüşe katılmayan, çözülmesi gereken sembollerle dolu, izleyiciyi düşünmeye 

yönelten, yoruma açık filmlerin üretildiğini düşünenler uzmanlar da bulunmaktadır. 

Hollywood zamanından bu yana süre gelen öykü odaklı film anlatımı egemen tür olarak 

varlığını korumakta olsa da, yeni izleyicinin ilgisini çekmek adına, öykü odaklı 

filmlerin daha karmaşık bir biçimde sunulması söz konusu olup filmlerde metinlerarası 

göndermelerin çoğaldığı, transmedyatik deneyimler barındıran, çoklu ekran deneyimine 

uygun anlatıların çoğaldığı görülmektedir. Buna bağlı olarak “Mind Game Film”238 ve 

“Puzzle Films”239 olarak tanımlanan çok katmanlı, yoruma açık semboller ve kodlar 

                                                 
237 bknz: 2.3.1 Biçime Dair Değişimler 
238 Thomas Elsaesser, “The Mind-Game Film”, Warren Buckland (ed.), Puzzle Films, Complex Storytelling in 

Contemporary Cinema (13-42) ,UK: Wiley-Blackwell, 2009, ss.13-15. 
239 Warren Buckland, 2009, s.1. 
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içeren, şaşırtıcı sonla biten, izleyicinin metinle olan ilişkisini sorgulatan ve metnin gizli 

kalmış yanlarını ortaya çıkarma merakı uyandıran anlatı tarzına sahip filmlerin dönem 

içerisinde çoğaldığı gözlemlenmektedir. Bu değişimler dışında, türlerin dönüşümünden 

bahsedilmekte ve türlerin sınırlarında genişlemeler olduğu, türlerin bulanıklaşıp bazı 

alanlarda yapı sökümüne uğradığı var sayılmaktadır. Tüm bu değişimlerine ek olarak 

içeriğe dair değişimler gerçekleşmekte ve sinemada temsillerin, içerisinde bulunulan 

dönemlerin temel özelliklerine, politik, ekonomik, sosyal gelişmelerine bağlı olarak 

değiştikleri görülmektedir. Bu bağlamda, filmlerin içeriklerine dair değişimlerin, 

filmlerin biçimlerinden bağımsız olmadığı ve karmaşık öykü yapılarının biçimsel olarak 

da farklı anlatı yapıları gerektirdiği sonucu ortaya çıkmaktadır. 

 

Filmlerin seyir ve gösterim biçimlerinde yaşanan değişimler, izleyicinin film ile 

kurduğu ilişki biçimlerinde de değişimlere  yol açmaktadır. İzleyicinin depolama ve  

arşive ulaşma olanakları ile film kültürü farklılaşmaktadır.  Bu evredeki en önemli 

unsurlar, izleyiciye sinema salonu dışında film izleme imkanı sunan oynatıcılar, ücretli 

kanallar ve internet ortamıdır. Bu sayede izleyici, artık film izleme deneyimine daha 

hakim durumdadır.  Özellikle DVD'ler (Dijital Video Disk) içerisinde yer alan ekstra 

çekimler, filmin çekimine dair verilen bilgiler sayesinde, izleyici artan sinema bilgisi ile  

filmleri “dışarıdan” izleyen değil, filmlere “içeriden” bakan konumundadır.   

 

Diğer bir değişim ise paylaşılan/aktarılan/oluşturulan öykünün izlenildiği 

ortamlara ilişkin olarak filmi çevreleyen unsurların, filmin kısıtlı zamanının dışına 

taşmasını ve farklı ortamlarda sürdürülmesini sağlayan transmedya öykü anlatım modeli 

ile örneklendirilmektedir. Bu model ile, öykünün farklı detayları, farklı platformlar 

üzerinden, farklı kesimlere ulaşmakta ve hatta bazı durumlarda izleyicinin katılımı ile 

öykü oluşturma süreci desteklenmektedir. Film ve izleyici arasındaki ilişkiye dair diğer 

bir değişimin, filmler izlenildikten sonra izleyici ve film arasında devam eden ilişkide 

gerçekleştiği ve film izlenildikten sonra anlatılara dair izleyiciler tarafından yapılan 

yorumlar  ve sosyal medya paylaşımları ile izleyici ve film ilişkisinin devam ettirildiği 

görülmektedir. 
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Filmlerin gösterildiği mecralardaki değişimin ilk ayağı olan  sinema salonlarında 

yer alam kayıt cihazlarındaki değişim ile pelikül yerine dijital çekilen filmlerin 

gösterimini sağlayacak dijital projeksiyon cihazlar ile donatılması sonrasında diğer 

önemli değişimler, gösterilen filmlerin niteliğine, dağıtım ve gösterim aşamalarına 

ilişkin alanlarda gerçekleşmektedir. Dijital projeksiyonlar ile, yatırıma hızlı geri 

dönüşüm alınması, yaygın ve eş zamanlı gösterim olanağı bulunması, pazarın 

genişletilmesi, korsanlığın önlenmesi ve yüksek kopya maliyetlerinin azalması söz 

konusudur.  Bu gibi özelikleri sayesinde dijitalleşmenin sinema endüstrisinin temel 

sorunlarına çare olabileceği iddia edilmektedir. Dağıtım ve gösterimde daha esnek bir 

yapı oluşturan dijital sinema giderek yaygınlaşmış ve günümüzde hakim model haline 

gelmiştir.  

 

Filmlerin tüketildiği mecralara ilişkin tartışılan konulardan biri de, var olan yeni 

alışkanlıkların yol açtığı kültürel değişimdir. Yalnızca üreticiler tarafından değil, 

tüketiciler tarafından da biçimlendirilen değişimler ile gelen çift yönlü bir ilişkiden 

bahsetmek olasıdır.  Dijitalleşmenin ve yakınsamanın etkisi ile izleyicinin, film izleme 

mecrasının çeşitlenmesi,  arzu edilen içeriğin, arzu edilen yerde, dilenilen zamanda 

izlenilmesi  ve  bireylerin diledikleri mecra üzerinden öykülerin diledikleri kısımlarına 

dair bilgi edinebilmeleri söz konusudur. İzleyicinin platform seçiminde özgür olması ve 

eski medyada olduğu gibi tek bir platforma bağlı kalmaması durumu “platform 

agnostik”240 kavramı ile açıklanmaktadır. Dilediği platform üzerinden içeriğe ulaşan 

izleyicinin sinemaya gitme alışkanlıklarındaki değişim,  bildiğimiz anlamda sinemanın 

köklü değişimler geçirmesine yol açacak bir gelişme durumundadır. Toplu halde film 

izleme eğiliminin azalması ile  sosyalleşmeye sekte vurduğu düşünülen yeni sosyal 

pratiklerin, gene sosyal medya üzerinden dünyanın bir başka ucunda bile olsa, farklı 

insanlar ile film üzerine konuşabilme imkanı vermesi dolayısıyla, eskisinden farklı da 

olsa, biçim değiştirmiş bir sosyalleşme işlevi sürdürdüğü görülmektedir. 

 

Ekranın taşınabilir hale gelmesi ile bireyler kendilerine özel kütüphanelerini 

yaratarak, diledikleri zaman diliminde, diledikleri ortamda içerikleri 

                                                 
240 Sophie Woodrooffe, Dan Levy “What Does Platform Agnostic Mean?”, Sparksheet, 13.09.2012, 

http://sparksheet.com/what-does-platform-agnostic-mean/ (01.02.2014) 
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izleyebilmektedirler.  Bu bağlamda değerlendirildiğinde, mobil aygıtlar üzerinden video 

izlemenin uzun bir filmi izlemekten farklı olduğu ve aslında bu tür mecraların uzun 

anlatılardan çok kısa videoları izlemeye elverişli olduğu görülmektedir. Bu nedenle  

kısa tanıtım videolarının, sinemada yayınlanacak ya da ev sinemasında izlenecek filmler 

için tanıtım mecrası olması söz konusudur. 

 

Bölümün son kısmında bahsedilen ve çalışmanın temelini oluşturan üretime dair 

değişimlerden, üreticiyi ve tüketiciyi özgürleştiren seçenekler arasında sunulan, yeni 

olanaklardan birisi de, film üretimin sürecine seyirciyi dahil eden Kitlesel Fonlama 

uygulamasıdır. Kitlesel Fonlama ile,  bir Kitle Fonlaması mecrası üzerinden, projesini 

sunan yapımcı ile  projeye  maddi ya da başka biçimlerde katkıda bulunan destekçiler 

buluşmakta ve  ortaklaşa  bir film üretim modeli ortaya çıkmaktadır. Bu uygulamalar 

sayesinde üretici ve tüketici arasındaki ayrım silikleşirken, film üretimine dair belirli ön 

yargılar yıkılmakta ve amatörlerin de profesyoneller kadar şansa sahip oldukları öne 

sürülmektedir. Ayrıca film üreticileri için doğrudan kitlelere çağrı yapabilme olanağı 

sunan model, izleyiciye de izlemek istediği içeriği seçme ve film yapım sürecine 

katılma imkanı veren bir uygulama olarak eşik bekçilerini ortadan kaldırmakta dolayısı 

ile film üretiminde demokratikleşme olgusunu tartışmaya açmaktadır. 

 

Dijitalleşme ile birlikte gelen teknolojik değişimlerin filmlerin üretim, gösterim, 

dağıtım biçimlerinde olduğu kadar, anlatım biçimleri ve içeriklerinde de değişimlere yol 

açtığı görülmektedir. Yaşanan değişim süreci  ve film sanatına dair bilinen kalıpların 

değişmesi nedeniyle, film sanatının ne olduğu ve ne olacağı sorusunun tekrar sorulması  

gerekmektedir. Bölüm kapsamında film alanına dair değişimler kategorize edilerek 

incelenmiş ve yaşanan toplumsal, kültürel, ekonomik değişimlerin film alanına nasıl 

etki edeceğine dair görüşler sunulmuştur. Bu bağlamda filmlerin sinema salonları 

dışında farklı mecralarda izlenebilen, değişen izleyici alışkanlıkları ve iletişim 

biçimlerine bağlı olarak biçimleri ve içerikleri değişen, daha kolay üretilebilir, 

gösterilebilir ve aktarılabilir ürünler haline geldikleri var sayılmaktadır. Dönem 

içersinde yalnızca profesyonellerin değil, sıradan izleyicininde film üreticisi konumuna 

gelebildiği, film üretimine dair rollerin değiştiği, farklı film üretme metodlarının ortaya 

çıktığı bir ortam oluştuğu görülmektedir. 
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3. ÜRETİM MODELLERİNDE DEMOKRATİKLEŞME: MEDYA   

YAKINSAMASI VE ÜRETEN TÜKETİCİ BAĞLAMINDA 

KİTLESEL FONLAMA UYGULAMALARI  

 

3.1. Geleneksel Medya ve Yeni Medyanın Kitle İletişim Modelleri ve Medya 

Kuramları Bağlamında Karşılaştırılması 

İnsanoğlunun temel ihtiyacı olan iletişim kurma, kullanılan iletişim  

araçlarındaki ve ortamdaki değişim ile gün geçtikçe yaşam biçimleri  ve sosyal pratikler 

üzerinde daha etkili olmakta, var olan yeni araçlar ve ortamın anlaşılabilmesi adına 

çalışmalar yapılmaktadır. Geleneksel medyaya dair alan ve iletişim araçları halen 

kendini muhafaza etmekte ve işlevini korumakta olsa da, iletişim araçlarındaki değişim 

ve değişen kullanıcı özellikleri dolayısıyla zaman içerisinde tüm iletişim araçları ve 

medyanın “yeni medya” olarak tanımlanan yeni mecraya evrileceği ön görülmektedir.  

Bu yeni ortamın anlaşılabilmesi için geleneksel kuramlar dışında  kendine ait  “yeni 

medya kuramları” oluşmakta, özellikle iletişim ve teknoloji üzerine yapılan araştırmalar 

görülmektedir. 241 

 Lievrouw ve Livingstone’nun (2007) belirttikleri üzere “bilgi iletişim 

teknolojileri, iletişim becerilerini arttıran cihazlar ve bu  cihazlar kullanılarak geliştirilen 

iletişim etkinliklerini ve bu pratiklerin şekillendirdiği sosyal düzenlemeleri”242 kapsayan 

yeni medya kavramının bilinen ilk kullanımlarından biri, McLuhan tarafından 1953 

yılında “The Later Innis” (1953) başlıklı makalesinde yapılmıştır. McLuhan 

makalesinde “yeni” tanımını mecranın, makalenin yazıldığı dönem içerisinde yeni 

olarak adlandırılabilecek  elektronik bilgi toplama ve küresel erişim gücü gibi teknik 

özelliklerine değinerek yapmıştır.243  Sosyal bilimlere değinmeden yalnızca teknolojik 

gelişmeler dahilinde temellenen bir yeni medya tartışmasının eksik kalacağını belirten 

Gökhan Aslan, yeni medya tartışmaları içerisinde teknoloji değişkeninin yer almasının 

                                                 
241 Mutlu Binark, “Giriş Bölümü”, Yeni Medya Araştırmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Mutlu Binark 

(drl.), 2.Basım, İstanbul: Ayrıntı,  2015, ss.20-25. 
242 Aktaran: Binark, 2015, s.15. 
243 Aktaran: Gökhan Aslan, “Yeni Medyanın Yeniliği Üzerine”, Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi, 

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi, 7-8 Mayıs 2013, s.104. 
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gerekli olduğunu ancak  teknolojinin kendisinin de beşeri şartların evrilmesi ile birlikte 

ilerleme kaydettiğini ve bu nedenle tarihsel, toplumsal, ekonomik ve politik 

değişkenleri de göz önüne alarak değerlendirme yapılması gerektiğini  belirtmektedir.244 

İletişim alanında yeni medya çalışmaları başlıca, küreselleşme, moderniteden 

post modernizme geçiş, kullanılan araçlar, yeni ortam, dijitalleşme, etkileşim ve değişen 

gerçeklik algısı üzerine yapılmaktadır. Bu çalışmaları yapan başlıca isimler, yeni 

ortamın ortak bir alan oluşturma potansiyeli üzerinde duran Mark Poster, gerçeklik 

algısı ve simülasyon kavramları üzerine çalışan Jean Baudrillard,  küreselleşme ile ağ 

toplumu üzerine incelemeler yapan Manuel Castells, dijitalleşmenin getirilerini 

inceleyen Lev Manovich, yeni medyanın getirdiği değişimleri vurgulayan Martin Lister 

ve Leah Lievrouw gibi kuramcılardır.  

Yeni medya kuramları ve yeni medyanın özelliklerine değinilmeden önce, yeni 

medyanın ve internet teknolojilerinin geleneksel medyadan ayrılan yönlerini 

vurgulamak gerekmektedir.  Birbirleriyle enformasyon alışverişi yapabilen bağlantılı 

bilgisayarlar toplamı olarak tanımlanan internet, diğer kitle iletişim araçlarından farklı 

karakteristiklere sahiptir. Bilgisayarların tek başına kullanımı onları bilgi depolayan 

cihazlar konumuna sokarken, internet dolayısıyla cihazlar arası enformasyon alışverişi 

sağlanması ile bilgisayarlar kitle iletişim aracı haline gelmiştir.245 İnternet üzerinden 

gerçekleştirilen iletişimi yüz yüze ya da kaynak ve alıcı aracılığı ile gerçekleşen klasik 

iletişim modelinden ayıran en önemli özellik, iletişimin zaman ve mekandan bağımsız 

“sanal” bir ortam üzerinden gerçekleşmesidir. Bu ortam geleneksel kitle iletişim 

araçlarında hedef kitlelerin geri bildirim için kullandıkları yöntemi değiştirmekte, 

“etkileşimlilik” özelliği dolayısıyla bireyler, enformasyonu aldıkları kanal üzerinden 

anında geri bildirim ve katılım gerçekleştirebilmektedirler. Geleneksel medyada 

enformasyon üreticisi geri bildirime belki de hiç ulaşamazken, yen medyada anında geri 

bildirim alma olanağı bulunmaktadır. Diğer bir önemli farklılık ise, internet ortamında 

geleneksel iletişim modellerinde yer alan kaynak, alıcı ve hedef kitle arasındaki 

                                                 
244 Aslan, s.104. 
245 M.S. Bonchek, “From Broadcast to Netcast: The Internet and The Flow of Political Information”, (Unpublished 

Doctoral Dissertation, Harvard University, Massachussetts,1997), s.16 Aktaran: Birol Günar, Şükrü Balcı, Yeni 

Medya ve Kültürleşen Toplum, Konya: Literatürk, 2011, s.69. 
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ilişkilerin değişmesi, her kullanıcının aynı zamanda yayımcı, kaynak ve enformasyon 

üreticisi- tüketicisi konumuna gelmesidir. 246 

Yeni medyada geleneksel medyadan farklı olarak bulunduğu belirtilen temel 

özellikler, “çok ortamlılık” (multimedia), “hiper metinsellik” (hypertextuality), “paket 

anahtarlama” (packet switching), “eş zamanlılık” (simultaneity), “etkileşimlilik” 

(interactivity) ve “kitlesizleştirme” (decentralization) olarak sıralanmaktadır.247 Bu 

özelliklerin her biri farklı kuramcılarca farklı kavramlarla dile getirilmekte ve yeni 

medyanın hayatımıza girmesi ile iletişim modellerinde olduğu kadar, sosyal pratikler ve 

yaşam biçimlerinde de değişim görülmektedir.  

Geleneksel medyada, farklı iletişim biçimlerinin bir arada bulunduğu görülse 

de gene de yeni medyaya kıyasla sınırlı bir kullanım söz konusudur. Örneğin, radyo ile 

yalnızca ses kullanıcılara ulaştırılırken, televizyon ile görüntü ve ses 

ulaştırılabilmektedir. Ancak yeni medyada tüm bu, ses, metin, animasyon, fotoğraf, 

hareketli görüntü gibi farklı enformasyon biçimlerinin birlikte aktarılması ile meydana 

gelen “çoklu ortam”, kitle iletişimi ile  kişilerarası iletişimdeki sınırları ortadan 

kaldırmaktadır. Yeni medya, enformasyonu zaman ve mekandan bağımsız olarak 

kullanıcılara sunmakta ve böylece yeni bir medya dili oluşmaktadır.248 Oluşan yeni 

medya dili ile iletişim modelleri farklılaşmakta yeni dili kullanan bireylerin sosyla, 

kültürel, ekonomik pratikleri de değişmektedir. 

İnternet üzerinde gönderilen verileri alt bölümlere ayıran ve yeniden toplayan 

sistem olarak bilinen “paket anahtarlama” sayesinde, içerisinde gönderici ve alıcının 

kodları bulunan datalar hedeflerine ulaştıklarında yeniden birleştirilmektedirler. 

Paketlenmiş enformasyonun açılması ve yeniden paketlenebilmesi, iletişim üzerinde, 

geleneksel medyada bulunan otoriter yapının azalması ve eşik bekçiliği işlevinin 

ortadan kalması gibi önemli etkilere sahiptir.249 Dolayısıyla çoklu ortam içerisinde paket 

                                                 
246 U. Işık, “Medya Bağımlılığı ve Teorisi Doğrultusunda İnternet Kullanımının Etkileri ve İnternet Bağımlılığı”, 

(Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Konya,2007), ss.14-15  
247 Manovich, 2001, ss.18-22. 
248 Işık , 2007, s.16. 
249 I.Park, “Internet Usage of Korean and American Students”, (Unpublished Doctoral Dissertation , The Faculty of 

Southern Mississippi, 2004), s.20 Aktaran: Günar, Balcı, s.73. 
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anahtarlama özelliği ile, zaman ve mekandan bağımsız, sansür tehdidi olmaksızın 

enformasyon paylaşımı sağlanabilmesi kolaylaşmıştır. 

1945 yılında Vaneever Bush tarafından tanımlanan “hiper metin” (hypertext), 

kullanıcıların sınırsız biçimde bir metinden diğerine bağlantısını sağlayan  mekanik yapı 

olarak tanımlanmaktadır. Bu özellik sayesinde kullanıcı bir haberi okur iken hiper 

metinsel doküman içerisinde yer alan küçük ikonlar, altı çizili satırlar, farklı renkte 

cümlecikler gibi bağlantı işaretleri ile, farklı dökümanlara bağlanabilmektedir. Okuyucu 

için bir klavye hareketi ile farklı metinlere ulaşmaya olanak sağlayan bu özellik iletişim 

biçimini doğrusal olmaktan çıkarıp çoklu bir yapıya sokmakta ve hedef kitlelerin 

etkinliğini arttırmaktadır.250 Kullanıcı kendisine sunulan metin ile sınırlı kalmayarak, 

arzusununa ve ilgi alanına göre, verilen bağlantılar arasında dolaşma ve farklı bir araç 

kullanmaksızın daha fazla bilgi edinebilme olanağına kavuşmaktadır. 

Yeni iletişim teknolojilerini diğer iletişim teknolojilerinden ayıran en temel 

özelliklerden biri alıcı ile verici arasındaki kanalda etkileşime olanak sağlayan yapısı ile 

alıcıdan göndericiye geri bildirim yapılmasına olanak sunan “etkileşimlilik” 

(interactivity) özelliğidir. Haluk Geray tarafından  “iletişim sürecine katılmış bir alıcının 

teknik düzenlemeler yardımı ile verici olabilmesi veya kaynağın üzerindeki kontrolünü 

arttırabilmesi”251 olarak tanımlanan etkileşim, geleneksel medyada var olanın aksine, 

yeni iletişim araçlarında yüksek düzeyde bulunmaktadır. Kullanıcının haberi aldığı aynı 

kanal üzerinden başka bir araca gerek duymaksızın geri bildirimde bulumasına, fikir alış 

verişi yapmasına olanak sağlayan etkileşim kavramı, Nilüfer Timisi tarafından içerdiği 

hız, eylemlerin sayısı ve kapsama olarak belirtilen  üç unsur ile incelenmektedir. 

Timisi'ye göre yüzyüze iletişimden sonra iletişim hızının en yüksek olduğu biçim 

bilgisayar teknolojileri ile sağlanan iletişimdir.252 İnternetin etkileşimlilik özelliği ile 

iletişim kuramlarında yer alan kullanımlar ve doyumlar yaklaşımında vurgulanan aktif 

kullanıcı tezi güçlenmektedir. 

                                                 
250 Günar, Balcı, ss.73-74. 
251 Haluk Geray, İletişim ve Teknoloji:Uluslararası Birikim Düzeninde Yeni Medya Politikaları, Ankara: Ütopya 

Yayınevi, 2003, s.18. 
252 Nilüfer Timisi, Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2003, s. 134-135. 



 100 

Geniş bir seçenek menüsünden ihtiyaca göre seçim yapabilme olanağı 

sağladığı iddia edilen “kitlesizleştirme” (decentralization) özelliği sayesinde bireyler 

mesajları kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirmekte ve internet kullanıcısına, kendisine 

sunulan içeriğin sunum hızını, sırasını ve miktarını belirleme imkanı sunulmaktadır. 253 

Yeni medyayı geleneksel medyadan ayıran temel özellikleri ile gelen değişimin 

toplum üzerinde etkileri olduğu görülmektedir. Yeni ortam sahip olduğu bu özellikler ile 

hem kendi dönüşmeye hem de toplumu dönüştürmeye aday konumdadır. Bireylerin 

sürekli artan internet kullanımı, ilk başlarda bilgi arayışı, ticaret ve kişiler arası iletişim 

işlevlerini kolaylaştırma amacı ile tasarlanmış bu ortamın, tahmin edilenin çok ötesinde 

bir yere ulaşmıştır. Özellikle gençler arasında olmak üzere toplumun genelinde, tüketim 

kültürü, eğlence, moda, imajlar, hedonizm gibi kavramlar ile ifade edilen kültürel 

biçimler ve kimliklerin ilgi odağı olması ve gerçek yaşam içersinde bulunamayan 

heyecanların yeni kimlik tasarımları ile internette yaşanması söz konusudur. İnsanların 

artan bir biçimde ağlarla çevrili iletişim tarafından kuşatıldıkları ve bu ağların parçası 

haline gelmeye bir anlamda mecbur kaldıkları görülmekte ve toplumların giderek 

fiziksel anlamda yüz yüze iletişim kurmaktan, ağlar üzerinden iletişim sağlayan  

internet toplumuna evrildikleri görülmektedir. 254 

Yeni medya ile gelen değişimler denildiğinde hatırlanması gereken unsur, 

teknolojik, kültürel ve kurumsal değişimlerin sürekli olduğudur. Var olan değişimler 

yalnızca medyayı yeni medyaya dönüştürmekle kalmamış, sosyal ve kültürel 

değişimlere yol açmıştır. Martin Lister, yeni medyanın “yeni zamanlar” ve “yeni çağlar” 

algısının bir parçası olarak daha büyük bir sosyal, teknolojik, ekonomik ve kültürel 

değişim manzarasının kısaca yeni bir “tekno kültür”ün parçası olduğunu 

belirtmektedir.255  Lister, yeni medya kuramlarınca küresel bir terim olarak kullanılan 

yeni medyayı bileşenlere bölerek anlaşılır kılma arzusundadır. Bahsi geçen 

bileşenlerden ilki, yeni türler ve metinsel fomları barındıran yapısı ile yeni metinsel 

deneyimlerdir. Diğer bir bileşen, yeni temsil imkanları sunan yeni medyada dünyayı 

temsil etmenin yeni yollarının varlığıdır, kullanıcılar ve tüketiciler olarak bilinen 

                                                 
253 William, 2003, s.395, Aktaran C.Aktaş, “Yeni Medyanın Geleneksel Medya ile Karşılaştırılması”, Gülbuğ Erol 

(ed.) Medya Üzerine Çalışmalar, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım, s. 2007b, s.116. 
254 Günar, Balcı, s.79-81. 
255 Martin Lister, Dovey J. ve Diğerleri, New Media: A Critical Introduction, London: Routledge, 2009, ss.10-11. 
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özneler ve medya teknolojileri arasındaki değişen ilişki bu mecranın diğer 

bileşenlerinden biridir. Lister ve arkadaşları somutlaşma olarak tanımlanan kimlik ve 

topluluk arasındaki yeni ilişki biçimleri ve biyolojik vucüdun teknolojik medya ile olan 

ilişkisine dair gerçek ve sanal arasındaki ayrımlara meydan okuyan yeni kavrayışlar 

yeni medyanın atıfta bulunduğu değişmlerdendir. Lister'in bahsettiği diğer bir bileşen 

ise yeni mecrada var olan yeni kuruluş ve üretim modelleridir.Yeni üretim modelleri 

erişim, mülkiyet, kontrol ve yönetmelikler açısından bir çok farklılık getirmektedir. 

Teknoloji destekli bu üretim modelleri ile bilgisayar destekli iletişim modelleri ve sanal 

gerçeklikler var olmaktadır. Bu üretim modeli, yeni dağıtım ve tüketim yollarına olanak 

sağlarken yerleşik medyanın yerinden edilmesi söz konusudur.256 Martin Lister ve 

benzeri kuramcılar yeni medyayı incelerken teknolojik olduğu kadar ekonomik ve 

sosyal boyutlarıyla çok yönlü bir inceleme yapma gayreti içindedirler. Dolayısıyla yeni 

medya çalışmalarında geleneksel kuramlardan farklı olarak, iletişim sürecinin kendisi 

bireylerin kullandığı araç ve yöntemlerden bağımsız görülmemekte, yeni medyada 

iletişim ortamının ve kullanılan araçların bireyler üzerine etkisine değinilmekte ve 

medya üreticileri ile tüketicileri arasındaki silikleşen ayrım vurgulanmaktadır. 

Yeni medyanın kullanıcılar üzerindeki etkisini ve değişen kullanıcıyı kullanılan 

araçlar üzerinden değerlendiren diğer iki kuramcı, Lievrouw ve Livingstone, yeni 

medyada yer alan üç temel bileşenden bahsetmektedirler. Bunlar, insanların iletişim 

kurma becerilerini arttıran cihazlar, insanların bu cihazları kullanırken dahil oldukları 

iletişim pratikleri ve insanların bu pratikler ile inşaa ettiği ya da dahil oldukları geniş 

topluluklar olarak sıralanmaktadır.257 

Yeni medya çalışmalarında, mecranın gerçeklik üzerine olan etkisini tartışan 

kuramcılardan Jean Baudrillard, dijitalleşme sonrasında sayılarla ifade edilen 

gerçekliğin, kodlamalar ile gerçeğin kopyalanmasına yol açtığını söyler ve yeni 

türetilmiş bu gerçekliğe “hiper gerçeklik” adını verir. Baudrillard, gerçeklikten yoksun 

modellerin hakim olduğu ortamı “simülasyon” ve “simülakr” kavramları ile tanımlar. 258 

“Bir köken ya da gerçeklikten yoksun gerçeğin modeller ile üretilmesi ile oluşan hiper 

                                                 
256 Martin Lister, ve Diğerleri, 2009, ss.12-13. 
257 Leah Lievrouw, Alternative and  Activist New Media, Malden: Polity Press, 2011, ss.6-10. 
258Jean Baudrillard, Simülakrlar ve Simülasyon, Oğuz Adanır, (çev.), Ankara: Doğu Batı Yayınları, 2005, ss.14-35. 
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gerçekliği” olarak tanımlanan simülasyonlar ile işaretler artık gerçek şeyleri temsil 

etmemekte, yalnızca yokluğu gizlemektedirler. Gerçeğin kopyalanması ve sürekli 

kopyalanan gerçeğin sürekli kopyalanabilir olması, içi boş kopyalarla karşı karşıya 

kalmamıza neden olmaktadır. Baudrillard, teknoloji ile yönlendirilen bir dünya yerine 

simülakrlar ile dolu, her şeyin sanal olarak yaşandığı, gerçek ve düş ayrımının yok 

olduğu, simülakr bombardımanı altında teknolojinin kendisinin simülasyon haline 

geldiği bir ortama işaret etmektedir.259 

Yeni medyanın küreselleşme ile olan ilişkisini inceleyen kuramcılardan Manuel 

Castells, çağın en önemli kaynağının bilgi olması nedeniyle enformasyonun hayatımıza 

yön verdiğini belirtmekte ve enformasyon akışını sağlayan ağlara dikkat çekilmektedir. 

Ağları birbirine bağlı, sınırsız biçimde genişleyebilen açık yapılar olarak tanımlayan 

Castells, her türlü bilgiye zaman ve mekan sınırlaması olmadan ulaşmamızı 

kolaylaştıran kablolarla satılmış bu toplumu “ağ toplumu” olarak tanımlamaktadır. 260 

Küresel ağ toplumu ile enformasyonel ekonominin tarımsal ve endüstriyel ekonomilerin 

yerini almasa da onlarla örtüştüğü bir ortamdan bahseden Castells bu dönemi 

“Enformasyon Çağı”“olarak adlandırmaktadır. 

“Tarihsel evrimin ve teknolojik değişimin yakınlaşması yüzünden, 

toplumsal etkileşim ile toplumsal örgütlenmenin tümüyle kültürel biçimde 

adım atılmıştır. İşte bu yüzden, enformasyon, toplumsal örgütlenmemizin 

kilit bileşeni, ağlar arasındaki mesaj ve imge akışı bu yüzden toplumsal 

yapımızın temel niteliğini oluşturuyor. Bu yeni bir var oluşun, hatta yeni 

bir çağın, kültürün varoluşumuzun somut temelleri karşısındaki 

özerkliğin damgasını vurduğu Enformasyon Çağı’ınbaşlangıcıdır”261 

Manuel Castells, içinde bulunduğumuz toplumu bir tür “enformasyon 

toplumu” olarak tanımlarken, enformasyon teknolojileri ile birlikte koşulları değişen 

üretim ilişkilerine dikkat çekmektedir. Castells’e göre toplumların içerisinde 

bulundukları dönemin temeli olan elementleri, üretim sürecinin verimliliğini 

belirlemektedir. Örneğin, pre-endüstriyel evre olarak adlandırılan tarım toplumunda, 

temeli olan toprak olmak üzere, iş gücü ve doğal kaynaklar üretimdeki artı değeri 

belirler.  Endüstriyel toplum olarak adlandırılan sanayi toplumunda ise, yeni enerji 

                                                 
259 Aktaran Nazife Güngör, İletişim, Kuram ve Yaklaşımlar, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2011, s.172. 
260 Manuel Castells, Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, Cilt 1: Ağ Toplumunun Yükselişi, Ebru 

Kılıç (çev.),  İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2008, ss.623-624. 
261 Castells, Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür, s.623. 
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kaynakları, onların üretim ve dolaşımda kullanımları verimliliği arttıran değer 

konumundadır. Castells, içerisinde  bulunduğumuz enformasyon toplumu olarak 

adlandırlan dönemde ise, üretimin merkezindeki en önemli değerler “enformasyon 

oluşturma, enformasyon işleme ve sembolik iletişim teknolojileridir” demektedir. 262  

 “Yeni Medyanın Yeniliği Üzerine” (2013) adlı makalesinde Gökhan Aslan, yeni 

medyanın, bilginin merkezde olduğu toplumsal ve ekonomik bir zeminde, bu zeminin 

şartlarının gerektirdiği biçimde  geliştiğini ve  enformasyonu kayıt altında tutacak, 

işleyecek ve dağıtacak teknolojilerin ortaya çıkmasının, enformasyonun ekonomik ve 

politik değerinin artması ile paralel geliştiğini vurgulamaktadır. Bu bağlamda Aslan, 

“yeni medya bu yeni toplumun medyasıdır” demektedir.263 Benjamin Peters’a göre 

medyalar, teknik inovasyon, kültürel inovasyon, legal düzenlemeler, ekonomik yayılım 

ve toplumsal ana akım olarak sıralanan beş temel evreden geçerek belirli bir olgunluğa 

erişirler. Bu evrelerden teknik inovasyon evresinde, medya yeni medya olarak 

adlandırılmaz ve  eskinin devamı olarak görülür. Kültürel inovasyon evresinde ise, yeni 

sosyal kullanımlar ortaya çıkmaktadır. Legal düzenleme evresi, tarafların yeni oluşan 

medyanın gücünü elde etme çabasına sahne olmaktadır.  Ekonomik yayılma evresinde 

oluşan yeni medya artık bir medya olarak  varlığını göstermektedir. Son evre olan  

toplumsal anaakım evresi ise, artık yeni medyanın “yeni” olmadığı, anaakım haline 

geldiği evre olarak açıklanmaktadır. 264 Bu bağlamda incelendiğinde, günümüzde yeni 

medya olarak adlandırılan medyanın Peters'ın evrelerinde teknik inovasyon ve kültürel 

inovasyon evrelerini geçtiğini ve ekonomik yayılma evresinde ise ilerleme kat ettiği 

görülmektedir.  Aslan makalesinde, yeni medyanın da, konvansiyonel medyanın geçtiği 

evrelerden geçip sıradanlaştığı ve ana akım haline geldiği bir dönemin muhtemel 

olduğunu belirtmektedir. Yeni medyayı geleneksel medyadan ayıran temel özelliğin bu 

mecra sayesinde, sıradan bireylerin kitlelere kolayca ulaşabilmesi olduğunu belirten 

Aslan, medyanın tarihsel bir özne olarak, toplumun geçirdiği aşamalar paralelinde 

evrilmekte olduğunu, dolayısıyla medyanın toplumdan izole edilerek, kendi içindeki 

değişkenler üzerinden analiz edilemeyeceğini ve bu sebeple dönemsel olarak ortaya 

                                                 
262 Manuel Castells, The Rise of the Network Society. The Information Age: Economy, Society and Culture, 

Vol. 1. Oxford: Blackwell. 1996:16-17. 
263 Aslan, s.105. 
264 Peters, B. (2009). “And lead us not into thinking the new is new: a bibliographic case for new  

media history”. New Media & Society 11(1 &2), s.18. 
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çıkan toplumsal taleplerin, teknolojik yeniliklerin, ekonomik, siyasi ve kültürel 

dinamiklerin medyanın yapılanmasını belirlediğini söylemekte ve bu önermesini 

“toplum ne kadar yeni ise medya da o kadar yenidir” sözü ile açıklamaktadır. 265 

3.2. Demokratik Kazanımlar Bağlamında Yeni Kamusal Alan  

Dijitalleşme sonrası iletişim modelleri ve medyada var olan değişimin, 

bireylerin sosyal, kültürel pratiklerine yansıdığı ve yeni bir üretici-tüketici ilişkisi 

oluşturduğu var sayılmaktadır. Geleneksel medyadan yeni medyaya geçilmesi ile 

bireylerin, iletişim, haber ve servis alma modelleri değişmekte ve teknolojik 

gelişmelerle eş zamanlı olarak, farklı yaşam pratikleri görülmektedir. Çalışmanın bu 

bölümünde, “film üretiminde demokratikleşme” kavramı, kamusal alan, yeni medyanın 

kamusal alan olarak işlev görüp görmediği ve iletişim teknolojilerindeki değişimler 

bağlamında değerlendirilecektir. Bu değerlendirme yapılırken teknolojik gelişmelerin, 

eleştirel ve liberal kuramcıların farklı görüşleri çerçevesinde tartışılması 

hedeflenmektedir. Bölüm içerisinde değişen tüketicinin özellikleri ve yeni mecralar 

dolayısıyla ortaya çıkan üretim biçimlerindeki değişimlerin, kültürel ürünlerin üretimine 

olan etkisi, bireylerin üretime dolaylı olarak katkıda bulundukları çalışmanın temel 

konusu olan Kitlesel Fonlama uygulamaları örneği üzerinden tartışılmaktadır.  

 Bölüm içerisinde, demokrasi kuramlarına dair, “Post Demokrasi”, “E-

Demokrasi”, “Siber Demokrasi” gibi kavramlar açıklanarak, Yoneji Masuda'nın 

“Computopia” olarak tanımladığı ortam, “katılımcı demokrasi” bağlamında 

değerlendirilmektedir.266 Modernleşme ve Bağımlılık Kuramlarınca farklı 

değerlendirilen internet ve yeni medyanın sunduğu ortam, “demokratik enformasyon 

toplumu” iddiasınca tartışılmakta ve Mark Poster'ın, “Postmodern Kamusal Alan” 267 

olarak tanımladığı internet ortamı değerlendirilmektedir. Yakınsama kavramının, tüm 

bu medyalar arası iletişim ve değişimde, gerek mecralar gerek bireyler üzerindeki etkisi, 

kullanıcı tecrübeleri bağlamında değerlendirilerek, Yakınsak kullanıcı tecrübelerini 

içeren teoriler aktarılmaktadır.  

                                                 
265 Aslan, ss.107-108. 
266 Masuda, Yoneji (1980), “Parameters of the Post-Industrial Society: Computopia”, Tom Forester (ed.), The 

Microelectronics Revolution (620- 635), Cambridge: MIT Press, ss.625-629. 
267 Mark Poster, CyberDemocracy: Internet and the Public Sphere, (e-yayın) University of California, Irvine 

Copyright(c) Mark Poster 1995,  http://www.hnet.uci.edu/mposter/writings/democ.html (04.10.2014) 
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 Üretim biçimlerine dair değişim ise, “Post Endüstriyel Toplum”268 kavramı 

çerçevesinde, var olan kolektif üretim biçimleri ve gönüllülük esasına dayanan  teoriler 

ile değerlendirilerek, Alvin Toffler'in, “Süper Endüstriyel Dönem” olarak tanımladığı  

dönemin özellikleri sıralanmaktadır.269 Alvin Toffler'in, “tüketici ve üretici arasındaki 

keskin ayrımı belirsizleştiren kişi” olarak tanımladığı üreten tüketicinin, Kitlesel 

Fonlama uygulamaları içerisindeki yeri irdelenmektedir. Ayrıca Henry Jenkins'in 

paylaşım kültürü ve bireye dair bahsettiği değişimler, Kitle Kaynak ve Kitlesel Fonlama 

uygulamalarına temel oluşturan, Ortak Kullanım Ağları bağlamında değerlendirilerek, 

bu ağların kullanımı yaygınlaştıran, Armağan Ekonomisi ve Paylaşım Ekonomisi 

modellerinden söz edilmektedir.  

 Bölüm içerisinde, Pierre Levy'in, gönüllü, ortaklaşa topluluklardan oluştuğunu 

varsayarak “Cosmopedia” olarak tanımladığı toplumun ortak üretim, tartışma, 

kendiliğinden organize olma, ve yorumlama gibi özelliklerinin270 değerlendirilmesi 

sonrasında, çalışmanın temel çıkış noktası olan Kitle Kaynak ve Kitlesel Fonlama 

uygulamaları ve bu uygulamaların kültürel ürünlerin üretiminde yol açtığı  değişimler, 

örnekler üzerinden incelenmektedir. 

3.2.1. Demokrasi Kavramı ve Kuramları  

Günümüzde “demokrasi” kavramına atfedilen özelliklerden farklı olsa da 

demokrasi kavramı üzerine bilinen ilk  tartışmalar Antik Yunan filozofu Aristotales'in 

“iyi devlet yönetimi öğretisi” ve Atinalıların devlet sisteminde uygulanan halk meclisi 

egemenliğine kadar uzanmaktadır.271 Bahsi geçen dönemlerden itibaren demokrasi 

kavramı hakkında çeşitli tartışmalar yaşanmıştır.  Aristotales'in “Poetika'“ adlı eserinde 

“çoğunluğun egemen olduğu devlet yönetimi” biçiminde tanımlanan demokrasi, antik 

Yunanlı filozof Platon'un “Devlet” adlı eserinde ise “bir devletin nihai ve en kötü 

hastalığı” olarak tanımlanmaktadır.272 Walter Lippman, Freud'un kitlelerin taşkın 

                                                 
268 Deniz Yengin, Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum, İstanbul: Derin Yayınları,  2012, ss. 78-79. 
269 Alvin Toffler, The Third Wave, Canada: Banthamand William Morrow & Co,1980  ss. 10-12. 
270 Pierre Levy, Collective Intelligence: Mankind's Emerging World in Cyberspace, Cambridge: Perseus, 1997, 

s.217. 
271 Manfred G. Schmidt, Demokrasi Kuramlarına Giriş, M. Emin Köktaş (çev.), 2.basım, Ankara: Vadi Yayınları, 

2002, ss. 21- 77. 
272 Aristotales, Politik.Schriften zur Staatstheorie,Franz Schwarz,Stuttgard 1989 s.1279b ve Platon, Der Staat, Kurt 

Haldebrandt, Stuttgard, 1973 Vol.III s.261, Aktaran: Schmidt, ss.16-18. 
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güçlerinin devletleri yıkma potansiyeline sahip olduğu ve insanlara karar verme yetisi 

verildiğinde tehlikeli olabilecekleri düşüncesinden hareketle, “insanlar irrasyonel bilinç 

dışı güçlerle yönetiliyorlarsa, o zaman demokrasiyi tekrar düşünmek gerekir” 

demiştir.273  Aristotales'in modern devlet kuramlarına öncü olan devlet yönetimi 

öğretisinde yer alan kavramlar arasında ortak yarar için çalışmak ve devletin gücünün 

denetlenerek halka yayılması gibi halen geçerliliğini korumakta olan kavramlar 

bulunduğu gibi günümüzde farklılaşan devlet ve toplum yapıları nedeniyle uygulanması 

imkansızlaşan yönleri de bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi bu modelin küçük şehir 

devletleri için uygulanabilirliğinin olması ve modelin bireylere halk olarak tanımlanmak 

için belirli kriterlere sahip olma gerekliliği getirmesidir.  Demokrasi kavramının ilk 

kullanılışından itibaren başlayan tartışmalar arasında: demokrasinin ne olduğu, 

demokrasi modelleri ve karşılaştırılmaları, eski ve yeni demokrasilerin incelenmesi, 

demokrasinin işleyiş şartlarının neler olduğu gibi konular yer almaktadır. 

Genel bağlamda “egemenliğin, siyasal eşitlik ve erişkin yaştaki halkın, 

kapsamlı siyasal katılım hakkı bazında, doğrudan veya dolaylı olarak halktan 

kaynaklandığı ve nihayet oy verme hakkına sahip olanların tamamının veya 

çoğunluğunun çıkarına dayanılarak uygulandığı bir kurumlar düzeni”274 olarak 

tanımlanan demokrasi kavramı Abraham Lincoln tarafından   ise günümüzde 

demokrasiyi tarif edenlerce halen kullanılan bir cümle ile  “halkın halk tarafından halk 

için yönetilmesi” 275 olarak tarif edilmiştir.  

Demokrasi, temel olarak iki kuram altında sınıflandırılmaktadır. Bunlar teoride 

olması gerekeni, yani ideal olanı niteleyen “normatif teoriler” ve gerçekte uygulanması 

mümkün olan “amprik/realist demokrasi teorileri” olarak adlandırılan modern 

kuramlardır.276 Çalışmada demokrasi kuramlarının kısaca tanım ve karşılaştırılmaları 

yapılmadan önce demokrasinin genel tanımı ve temel amaçlarına değinmenin konuyu 

daha anlaşılabilir kılacağı düşünülmüştür. Demokrasi kuramlarının neredeyse hepsinde 

                                                 
273 “The Century of The Self”, 1. Bölüm, Belgesel, 58 dk., (00.26-00.27),Vimeo, 2011,  http://vimeo.com/22918234 

(02.02.2015) 
274 Aristotales, Poetics 1279b, Aktaran: Schmidt, s.15. 
275 Aktaran: Manfred Gustav Schmidt, Demokrasi Kuramlarına Giriş, Emin Köktaş (çev.), 2. basım, Ankara: Vadi  

Yayınları, 2002,  s.16. 
276 Schmidt, 2002, Aktaran: Nesrin Demir, “Demokrasinin temel ilkeleri ve Modern Demokrasi Kuramları”, Ege 

Akademik Bakış,  2010, Vol.10.2, http://www.onlinedergi.com/MakaleDosyalari/51/PDF2010_2_9.pdf  (12.07.2014) 

ss. 597-611. 
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bahsi geçen temel amaçlar, bireylerin özgürlük ve eşitlikleri ile ilişkilidir. Ancak 

demokrasiye dair tartışma konularından biri eşitlik ve özgürlük arasındaki hassas denge 

üzerinedir. Temel hak ve özgürlüklerin geniş teminatlı olduğu bir anayasa ile 

sağlanabilen “özgürlük ilkesi” ve toplumda her bireyin devlet nezdinde eşit mesafede 

olması temeline dayalı “eşitlik ilkesi”, aralarında birinin etki alanının genişlemesi ile 

diğerinin alanında daralmaya neden olan  paradoksal bir ilişkiye dayanmakta ve bu 

hassas dengenin korunması için bazı koşullarda iki ilkeden de çeşitli tavizler verilmesi 

gerekmektedir.  

Başlıca Demokrasi modelleri olarak tanımlanan üç modelden birincisi, 

günümüzde şartlar dolayısı ile uygulanması mümkün olmayan ve bireylerin doğrudan 

kendilerini temsil etme olanaklarının bulunduğu “doğrudan demokrasi”, ikincisi, halk 

ile temsilcilerin birlikte karar aldıkları “yarı doğrudan demokrasi modeli” ve bir diğeri 

de günümüzde yaygın olarak uygulanan, halkın temsilciler aracılığı ile temsil edildikleri 

“temsili demokrasi”  olarak kabul edilmektedir.277 

Demokrasinin temel ilkeleri  başlıca dört ana başlıkta belirtilmektedir. Bunlar, 

özgürlük ve eşitlik, bireylerin siyasal temsil hakları, bireylerin siyasal katılım hakları ve 

temel haklar olarak tanımlanan özgürlüklerdir. Demokrasinin odağında bulunan özgür 

birey, anayasal sınırlar içerisinde başkasının özgürlüğüne müdahale etmeyecek biçimde 

kendi özgürlüğünü yaşayabilen, kendi  düşüncelerini savunabilen ve özgür biçimde 

örgütlenebilen bireydir.278  

Temel ilkelerden biri olan siyasal temsil hakkı, temsil edilen konumda bulunan 

milletin belirlediği temsilciler ile siyasi partilerin,  siyasi iktidarı ele geçirme yolunda, 

ideolojik olarak kısıtlanmaksızın örgütlenerek, yarışa katılabilmesi ve her türlü görüşün 

demokratik platformlarda  temsil edilebilmesi hakkıdır. Siyasal katılım ise halkın seçtiği 

temsilcilerin kararlarına, örgütler aracılığı ile katılıp değiştirebilme ilkesine 

dayanmaktadır. Tüm toplumsal kesimlerin örgütlenme hakları yanında örgütlerin 

federasyon ve konfederasyon oluşturmaları, toplumsal sorunların çözümü ve iktidarlar 

                                                 
277 Fevzi Demir, “Demokrasilerde Hükümet Sistemleri ve Başkanlık Hükümeti Rejimi”, Dokuz Eylül Üniveristesi, 

İzmir:  EGİAD, 1998, ss.11-12. 
278 Demir, ss. 597-611. 
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üzerinde denetleme aracı olarak etkili olmaktadır.279  Bu sayılan ilkelere ek olarak, 

yapılan seçimlerin serbest, düzenli ve adil olması, güçler ayrılığı ilkesinin korunması ve 

çoğunluğu elde eden kesimin değişebilirliği ilkeleri, demokrasilerin işleyişinde 

belirleyicidir. “Demokrasi Kuramlarına Giriş” (2002) adlı kitabında Manfred Schmidt, 

demokratik bir yönetim biçiminde bulunması gereken temel şartları sıralamaktadır. Bu 

şartlardan ilki, genel, özgür ve eşit seçimler yapılabilmesi, bir diğeri, partiler arası 

rekabetlerin var olması, diğer şartlar ise yurttaşların sağlıklı bilgi edinme olanaklarının 

bulunması, düşünce, muhalefet ve koalisyon özgürlüklerinin olmasıdır. Schmidt, 

demokrasiyi, yöneticilerin oy hakkı sayesinde seçimle yönetime gelerek yine seçimle 

yönetimden gitmelerine olanak sağlayan bir yönetim biçimi olarak tanımlamaktadır.280  

Kapitalist toplum yapısında, yaşanan sanayi devrimi sonrası kaynak dağılımı 

ve eşitsizliği ile başlayan değişimler, 19. yüzyıldan itibaren toplumsal yapıda ve sınıflar 

arasında çeşitli gerilimlere yol açmıştır. Bunun sonucunda  özgürlük ve eşitlik 

kavramlarının yeniden yorumlanması ihtiyacı duyulmuş,  bu kavramlar soyut ve statik 

içerikli olmaktan çıkarılıp somut ve dinamik hale getirilmeye çalışılmıştır. 20. yüzyılın 

ortalarından itibaren ise devlet, özgürleştirme işlevini üstlenen bir yapıya dönüşmüştür. 

İşsizliğin giderilmesi, eğitim, sağlık, çeşitli kültürel olanakların ve toplumsal güvenliğin 

sağlanması, grev ve toplu sözleşme hakları gibi kavram ve haklar, kamu görevi 

olmaktan çıkıp temel hak ve özgürlükler haline gelmiştir.281  

Demokrasi kavramının tarihsel gelişimine bakıldığında, ilk kullanımı Milattan 

önce 500'lü yıllara dayanan bu kavramın, 17. yüzyılda üzerinde  tartışılmaya başlanarak 

19. yüzyılda yaygın olarak kullanıldığı ve 20. yüzyılda küresel olarak kabul gördüğü 

saptanmaktadır. Samuel Huntington, demokrasiye dair yaşanan bu gelişmeleri dönemler 

içerisinde değerlendirerek, “Dalga Teorisi” adı altında üç temel dönemden 

bahsetmektedir. Huntington, I. Demokratikleşme Dalgası olarak adlandırdığı, 1820'lerin 

başı ve 1920'lerin arasındaki dönemin temel kazanımını, beyaz zengin erkeklere verilen 

oy hakkı olarak belirtmektedir. II. Demokratikleşme Dalgası olarak adlandırılan 

                                                 
279 Servet Tanilli, Devlet ve Demokrasi: Anayasa Hukukuna Giriş, 6.Baskı, İstanbul: Say Yayınları, 1990, ss.37-

38. 
280 Schmidt, s.21. 
281 Gencay Şaylan, ”Çağdaş Siyasal Sistemler'”, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, Ankara, 

No. 192, 1981, ss.109-110. 
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dönemdeki temel gelişme ve kazanım ise,  II. Dünya Savaşı  sonrası, Amerika Birleşik 

Devletleri ve batılı ülkelerin demokrasiyi varlık sebebi olarak gören 'Birleşmiş Milletler 

Örgütü'nü kurmalarıdır. Süreç, 1960'ların başlarında, Latin Amerika ve Asya'da bazı 

darbeler ile kesintiye uğramış olsa da, içerisinde belirgin  insan hakları reformları 

yapılmıştır. III. Demokratikleşme Dalgası olarak tanımlanan dönemde, 1974 yılında 

Portekiz'de gerçekleşen ve 'Kadife Devrim' olarak adlandırılan devrimler gibi, kan 

dökülmeden, halkın isteği ile iktidardaki diktatörlük benzeri yönetimlerin son bulması 

görülmektedir. Huntington, Doğu Bloğu'nun çökmesi ve çok partili sistemlerin artması 

gibi gelişmeleri de  III. Dalga döneminin gelişmeleri olarak belirtmekte ve sürecin halen 

devam ettiğini var saymaktadır.282 

Modern demokrasi kuramlarında yer alan  “kamusal alan” kavramı ve 

'bürokrasi' tanımı, 20. yüzyıl demokrasi modellerinin işleyişleri konusunda açıklayıcı 

konumdadır. Demokratik bir yönetimde bulunması gereken ideallerden biri olarak 

tanımlanan  'kamusal bir alanın' varlığından bahseden Jurgen Habermas ise, bu alanda 

kamusal iletişimin sağlandığını ve  alanın varlığının, alttan bir denetim sağlayarak, karar 

alma süreçlerine katılımı kolaylaştırdığını söylemektedir. Modern devletlerde iktidarın 

meşruluğunun yalnızca yasalara değil, iletişime dayanan bir rasyonellik çerçevesinde 

kurulmuş, normatif ilkelerle düzenlenmesi gerektiğini belirten Habermas, demokratik 

sürecin gerçek anlamda işlemesinin, devletin halka 'manevi, sosyal ve siyasi açıdan, 

nispi ölçülerde bir grup olarak kendine neyin ait olduğunu hukuksal çerçevede ifade 

etme olanağı tanıması' olduğunu belirtmektedir.283 * 

Demokrasi kuramları temel olarak, farklı demokrasi modellerini, bu modellerin 

yapısal ve işlevsel açıdan değerlendirilmelerini ve farklı toplumsal grupları bir araya 

getirme yeteneklerine göre sınıflandırmalarını amaçlayan kuramlardır. Demokrasi 

kuramları temel olarak, muhafazakar demokrasiler, liberal demokrasiler ve radikal 

demokrasiler olarak üç gruba ayrılabilmektedir.  

                                                 
282 Samuel P. Huntington, 'Democracy's Third Wave' Journal of Democracy Vol.2. No.2 Spring 1991 s.12-20 

http://www.ou.edu/uschina/gries/articles/IntPol/Huntington.91.Demo.3rd.pdf (07.07.2014) 
283Jurgen Habermas, Öteki Olmak, Ötekiyle Yaşamak, İlknur Aka (çev.), İstanbul: YKY Yayınları, 2002, s.24 

Aktaran: Demir, s.601. 

* Kamusal alana ilişkin detaylı tartışmalara çalışmanı “3.2.3. Kamusal Alan Kavramı ve “Yeni Kamusal Alan Olarak 

İnternet” adlı bölümünde değinilmektedir.   
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Çalışma için yeni iletişim teknolojileri, değişen iletişim biçimleri sonrasında, 

toplumda  farklılaşan siyasal temsil ve artan  katılımcılık etkisi ile, yeni mecralar ve 

demokrasi ilişkisinin tartışılması önem taşımaktadır. İlerleyen bölümlerde demokrasi 

anlayışındaki değişim ve “post demokrasi” kavramı, sosyal, kültürel yaşamdaki ve 

iletişim modellerindeki değişimler sonucu demokrasi anlayışındaki farklılıklar üzerinde 

inceleme yapılmaktadır. Günümüzde giderek önem kazanan, eşit ve özgür iletişimi olası 

kıldığı var sayılan yeni bir kamusal alanın varlığından bahsedilmektedir. Bu nedenle bu 

bölümde modern demokrasi kuramlarının öncülerine kısaca değinilerek, günümüze 

değin ulaşan modern demokrasi kuramları üzerinde durulmakta ve daha sonraki 

bölümlerde ise yeni kamusal alana ilişkin tartışmalara değinilmektedir. 

Manfred G.Schmidt'in “Demokrasi Kuramlarına Giriş” (2002) adlı eserinde, 

modern demokrasi kuramlarının öncüleri olarak bahsi geçen isimler ve demokrasi 

modelleri: Aristotales ve Atina Demokrasisi, Montesquieu ve Ilımlı Demokrasi 

kavramı,  Jean Jacques Rousseau ve Radikal Halk Egemenliği, Alexis de Tocqueville ve 

Amerika'da eşitlik ve özgürlük üzerine çalışmaları, John Stuart Mill ve Liberal Temsili 

Demokrasi kuramı,  Karl Marx, Paris Komünü ile Devrimci Doğrudan Demokrasi 

kuramları olarak sıralanmaktadır. Gene aynı kaynakta modern demokrasi kuramlarının 

başlıcaları olarak ise; Seçkinci Demokrasi Kuramı, Ekonomik Demokrasi Kuramı, 

Çoğulcuların Demokrasi Kuramı, Sosyal Demokrasi Kuramı, Katılımcı Demokrasi 

Kuramı, Eleştirel Demokrasi Kuramı, Bütünlükçü Demokrasi Kuramı 

sıralanmaktadır.284 

Modern demokrasi kuramları arasında 'Liberal Demokrasi Kuramı' ve öncüsü 

olan “Liberal Temsili Demokrasi Kuramı”, demokrasiye ilişkin tartışmalarda bahsi 

geçen ana kuramlardır. Liberal demokrasi kuramının öncüsü John Stuart Mill'in, 

değindiği “en iyi yönetim şeklini bulma” sorunsalı  aslen Fransız politik düşünür 

Montesquieu'nun tezlerine dayanan “ılımlı demokrasi” kavramına ilişkin öğretilerde 

bahsi geçmiş ve daha sonra  modern kitlesel demokrasinin, liberal aristokrat kurucusu 

Fransız düşünür Alexis de Tocqueville'in de değindiği bir konu olmuştur.285 

                                                 
284 Manfred Gustav Schmidt, Demokrasi Kuramlarına Giriş, Emin Köktaş (çev.), 2.basım, Ankara:Vadi Yayınları, 

2002   
285 Aktaran: Schmidt, ss.92-93. 
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Montesquieu, eğer halk iktidara sahipse bu yönetimi demokrasi, eğer halkın bir kısmı 

iktidara sahipse yönetimi aristokrasi olarak tanımlamaktadır. Ancak liberalleşmiş 

demokrasi olarak tanımlanabilecek ılımlı demokrasiye dair eleştirilerde, bu modelin 

halkın bütününü kapsamadığı vurgulanmaktadır. Bu demokraside halk, yine “sıradan” 

halk çıktıktan sonra kalan halktır. Vatandaşların tümünü kapsayan bir demokrasi 

anlayışı söz konusu değildir.286 Jean Jacques Rousseau ise radikal bir halk egemenliğine 

dayalı demokrasiyi savunmuş ve egemenliğin halka ait olduğu ve devredilemez olduğu 

bir modeli önermiştir. Rousseau'nun demokrasi anlayışı normatif olmakla ve dar bir 

demokrasi çerçevesi çizmekle eleştirilse de temelinde yer alan egemenliğin 

bölünemezliği ilkesi diğer modeller için belirleyici olmuştur.287 Amerika'da 

demokrasinin işleyişi hakkında araştırmalar yapan Tocqueville, sanayi toplumunun 

ilerleyişi, toplumsal eşitlik, seçme ve seçilme hakkı, eşitlik ve özgürlük arasındaki 

denge üzerine bir kuram kurarken, onun demokrasi anlayışı ile ilgili olarak, özgürlüğün 

artması ile eşitliğin tehlikeye girmesi ve çoğunluğun tiranlığı tehdidinden 

bahsedilmektedir. Ilımlı demokrasi öğretisinden ve Tocqueville'in araştırmalarından  

yola çıkan John Stuart Mill'in, ideal temsili tanımlarken olması gerekliliğine vurgu 

yaptığı konulardan ilki, halkın kamusal işler konusunda tartışmaya istekli olmasıdır. 

Diğer bir gereklilik, birbirine karşıt grupların kamu yararı için işbirliği içerisinde 

olmaları ve bir diğeri ise, azınlıkların vatandaşlık haklarından mahrum bırakıldıkları bir 

“yanlış demokrasi”den kaçınılarak “doğru demokrasi”nin desteklenmesi ve otoritenin 

yürütmede yoğunlaşmasıdır. Yanlış demokrasi ile bahsedilen, demokrasiyi bir zümrenin 

iktidarını diğeri üzerinde uygulamaya çalışırken, üzerine iktidarını uygulamaya çalıştığı 

zümrenin, bu durumdan kaçmaya çalışması sırasındaki gerilimli mücadeleden ortaya 

çıkan bir ilişki biçimidir. John Stuart Mill, çoğunluğun tiranlığı ve yönetimin çoğunluk 

diktasına dönüşmesi tehdidine karşı reformlar önermektedir.288 Bu öneriler arasında, 

Mill'in oy hakkının eğitim düzeyine göre verilmesi önerisi dolayısıyla ekonominin 

belirleyiciliğini hesaba katmayan, kısıtlı bir demokrasi anlayışı sunmakla eleştirildiği 

                                                 
286 Giovanni Sartori, Demokratietheorie,1992, Darmstadt Aktaran: Çaghan Kızıl, “Demokrasi Kuramları ve 

Devrimci Demokrasi”, Yeniden Devrim, Bahar 2008, Sayı.6, http://caghankizil.blogspot.com.tr/2008/03/demokrasi-

kuramlari-ve-devrimci.html ( 10.07.2014) 
287 Jean Jacques Rousseau'nun görüşlerini Yorumlayan Schmidt,  s.77. 
288 William Ebenstein,  Siyasi Felsefenin Büyük Düşünürleri, İsmet öz, (çev) 2. Baskı, İstanbul: Şule Yayınları, 

2001, ss.307-313 Aktaran: Demir, s.605. 
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görülmekte ve bu öneriyi işçi sınıfının siyasal çoğunluğu ele geçirmemesi adına yaptığı 

söylenmektedir. 289  

Liberal demokrasi belirli tarihsel koşulların ürünü olarak ortaya çıkmıştır. 

Tanrısal kökenli bir egemenlik anlayışı, yerini halkın egemenliği anlayışına bırakırken 

laiklik ile birlikte kilisenin etkisinin azalması da demokrasi anlayışı üzerinde etkili 

olmuştur. Liberalizm ile demokrasinin gelişmesi aynı döneme rastladığı için demokrasi 

tartışmaları, liberalizm ve özgürlük vurgusu üzerinden sürdürülmektedir. Alan Wolfe, 

liberalizmi serbest piyasa ekonomisinin oluşturulması ve genişletilmesi olarak 

tanımlarken, demokrasi için sosyal eşitlik ve siyasal katılım ideallerini içeren bir 

yönetim tanımını yapmaktadır. Wolfe'a göre liberal demokrasideki çelişki, liberalizmin 

demokrasinin mantığını, demokrasinin de liberalizmin mantığını reddetmesi ancak biri 

olmadan da bir diğerinin var olamamasıdır.290 

Modern demokrasi kuramlarının öncülerinden “Devrimci Doğrudan 

Demokrasi” öğretisi ve Karl Marx'ın tezleri demokrasi tartışmalarında önemli bir yer 

edinmiştir. Karl Marx, Stuart Mill gibi İngiltere'de burjuva toplumunun yükselişinden 

etkilense de, Mill,  liberal ve demokrat, Marx ise komünisttir. Dolayısıyla Karl Marx'ın 

savunduğu model, burjuva toplumunu ortadan kaldıracak bir demokrasi modelidir.291 

Marx'a göre demokrasi halkın kendini gerçekleştirmesi, insanın özgür üretimi demektir. 

Komünist Manifesto'daki ifadeyle 'proletaryanın egemen sınıf konumuna yükselmesi' 

asıl hedeftir. Bunun sonucunda gerçek eşitlik ve özgürlük sağlanabileceği ve buna giden 

yolunda komünizm ile gerçekleşeceği belirtilmektedir.292 Marx'ın eseri “Kapital”de 

demokrasi kelimesi bire bir geçmese de, onun doğrudan demokrasi konusunda 

yapıtaşlarını hazırladığı kabul edilmektedir. Paris Komün analizini yorumlayan 

Schmidt, Marx'ın komünün egemenlik biçimini, Parisli işçilerin, onların temsilcilerinin 

ve yoldaşlar birliğinin egemenliği olarak değerlendirdiğini belirtmektedir. Marx'a göre, 

burada temsilciler işçi sınıfının kabul edilmiş temsilcileridir. Marx için komünün önemi, 

                                                 
289 Bartsch, W. Liberalizm ve Emekci Siniflar, 1982. Opladen, Aktaran: Kızıl, 'Demokrasi Kuramları ve Devrimci 

Demokrasi, Yeniden Devrim, Bahar 2008,Sayı.6 http://caghankizil.blogspot.com.tr/2008/03/demokrasi-kuramlari-ve-

devrimci.html (10.07.2014) 
290 Chantal Laclau ve Mouffe, Hegemonya ve Sosyalist Strateji, A. Kardam ve D. Şahiner (çev.), İstanbul: İletişim 

Yayınları, ss.65-73.  
291 Karl Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, (1843) 1972a, s. 231 Aktaran: Schmidt, ss.104-105. 
292 Karl Marx, Engels Friedrich, Maniest der Kommunistischen Partei , K. Marx, F. Engels, Ausgewahlte Schrifen 

in zwei Banden, Bd.1, Berlin 1970,s 44 Aktaran: Schmidt, s.105. 
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onun doğrudan demokratik olarak devlet-toplum farklılaşmasını ortadan kaldırmasından 

çok, burjuva kapitalist toplum yapısını değiştirmeyi vaat etmesidir. Ancak konsey 

demokrasisi ve benzeri uygulamalar tarihsel süreç içerisinde değerlendirildiğinde kısa 

süreli ve dar alanlı uygulama alanı bulmuşlardır. Devrimci doğrudan demokrasinin 

eleştirilen yönü ise, devlet iktidarının serbestliğine karşı etkili bir güvenlik 

sunmamasıdır. Schmidt'e göre, Marx'ın demokrasi anlayışı, yasama ve yürütmenin 

konsey demokrasisi ile meşrulaştırılmış bileşimini savunması açısından Jean Jacques 

Rousseau'nun radikal halk egemenliğine benzerlik göstermektedir.293 

Modern demokrasi kuramlarından “Seçkinci Demokrasi Kuramı”, egemenler 

ile egemenlik altındakilerin ilişkisine odaklanmaktadır. Siyasi önderlik için elit-kitle 

ilişkisinin tartışıldığı bu kuram, kitlesel demokrasiye mesafeli duran plebisiter önder bir 

demokrasi kuramıdır. Kuramın öne çıkan temsilcilerinden Max Weber, demokrasi 

kuramını egemenlik sosyolojisinin bir parçası olarak incelemektedir. Weber'in 

egemenlik öğretisinde, legal, karizmatik ve geleneksel liderlik biçimleri bulunmakta ve 

modellerin önderin meşru egemenliğin yansıması olduğu belirtilmektedir. Weber 

kendini ulusal liberal olarak tanımlamıştır. Bu nedenle seçkinci demokrasiye getirilen 

eleştiri, otoriter demokrasinin bir alt biçimi olarak kalması ve demokrasi anlayışının 

toplumsallaşamamasıdır. 294 

“Ekonomik Demokrasi Kuramı”nın iki önemli temsilcisi, Joseph Schumpeter 

ve Anthony Downs'dur. Schumpeter, 'Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi' adlı 

eserinin dördüncü bölümünde, demokrasi kuramına ilişkin görüşlerini belirtmiştir. 

Kendisi bir sosyalist olmamasına rağmen, bu kaynakta sosyalizm ve demokrasinin 

uyumundan bahseden Schumpeter, siyasal rekabeti vurgulayan bir demokrasi tanımı 

yapmakta ve “demokratik yöntemin siyasal kararların alınmasını sağlayan bir kurumlar 

düzeni olması dolayısıyla, bireylerin halkın oyları için rekabet mücadelesi içinde 

olduklarını” belirtmektedir.295 Evrensel olarak geçerli değerlerin çağdan çağa ve 

mekandan mekana değişken olabileceği düşüncesi ve halkın kendi uzun vadeli 

                                                 
293 Schmidt, ss.104-110. 
294 Max Weber, Wirtschaft ve Gesellschaft, 1922, Tübingen, Aktaran: Çağhan Kızıl, 'Demokrasi Kuramları ve 

Devrimci Demokrasi, Yeniden Devrim, Bahar 2008,Sayı.6 http://caghankizil.blogspot.com.tr/2008/03/demokrasi-

kuramlari-ve-devrimci.html (10.07.2014) 
295 Joseph Schumpeter, Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi, Bern, 1950, s.428.  
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çıkarlarının farkında olmayabileceği var sayımı ile klasik demokrasi öğretilerine karşı 

görüşler geliştiren Schumpeter, bireyin iradesi ya da kolektif iradenin içsel değil, dışsal 

olarak üretilen siyasal sürecin  ürünü olduğunu belirtmektedir. Kuramın diğer öncüsü 

Downs ise, kuramın merkezine parti rekabetinin, seçimler ve seçmenlerin öncelikleri ile 

ilişkisini yerleştirmekte ve  “demokratik siyasal sistemlerde partilerin, kar amaçlı bir 

ekonomik düzendeki  iş adamlarına benzer” olduklarını söylemektedir.296 

Çoğulcuların Demokrasi Kuramı, genel çoğulculuk kuramından doğan, klasik 

liberal demokrasi kuramı ile devlet ve toplumun frenlenmesine dair ortak bir görüşe 

sahip olması nedeniyle benzerlik taşıyan bir kuramdır. Devletin frenlenmesinden kast 

edilen, totaliter egemenliğin engellenmesi ve toplumun frenlenmesi ile vurgulanan  ise 

halk egemenliğinin sınırlarının belirlenmesidir. Çoğulcu demokrasi kuramındaki 

“demos” kavramı çok çeşitli kurul, parti ve gruplarda bir araya gelen üyelerin 

farklılaşmış bir topluma mensubiyetlerini ifade etmektedir.297 Toplumsal güçler 

arasında denge kurulması esas olan bu modelde devletin ortak çıkarların koruyucusu 

olması beklenmektedir. Toplumsal güçler arasındaki dengenin sağlanmasının ise sınıf 

mücadelesinin aşılması adına yapılacak sosyal politik müdahaleler ile gerçekleşeceği 

var sayılmaktadır. Bunun için kuramcılarca devletin liberal hukuk devletinden, sosyal 

hukuk devletine dönüşmesi gerektiği savunulmaktadır.298 

 Bir diğer kuram olan “Sosyal Demokrasi Kuramı”na göre, devletin temel 

görevleri arasında, toplum ve ekonomiyi ıslah etmek, siyasal demokrasiyi topluma 

yaymak ve iktidar yapılarını kontrol etmek bulunmaktadır. Demokrasiyi üç temel 

yönelimle ele alan kuramcılar, siyasal hak ve ödevlerin, toplumsal ekonomik kurum ve 

süreçlere yaygınlaştırılması ile sosyal ve ekonomik demokrasinin gerçekleşeceğini var 

saymaktadır. Hukuki dengenin sağlanması ve çeşitli hakların genişletilmesi ile sosyal 

devlet demokrasisine ulaşmayı hedefleyen kuramın temsilcileri, ekonomik çıkarların 

özerk ve demokratik olarak örgütlenmesini talep etmektedirler.299 Sosyal demokrasi 

kavramı, 19. yüzyılın II. İşçi Partisi ve burjuva demokrasisi arasında koalisyon kurmaya 

                                                 
296 Anthony Downs, The Economic Theory of Democracy, New York, 1957, s.295 Aktaran: Schmidt, s.137. 
297 Fraenkel Ernst, Strukturanalyze der modemen Demokratie, Frankfurt, 1991d (1969) s.345, Aktaran: Schmidt, 

s.150. 
298 Schmidt, s.151. 
299 Eduard Bernstein, 1973 (1899) Die Vorausetzugen des Soczialismus und die Aufgaben  der Sozialdemokrate, 

Bonn-Bad Godesberg, Aktaran: Schmidt, s.155. 
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yönelik partiler için kullanılmıştır. Devletçi geleneğin baskın olduğu bu kuram 

kapitalizm ile de bağlantıları olan bir kuram olarak tanımlanmaktadır. Eduard Bernstein, 

erken dönem sosyal demokrasinin amacını, sosyalist hareketin, demokratik burjuva 

hareketinin demokrasi taleplerini gerçekleştirme çabası olarak tanımlamaktadır.300  

Kuramı eleştirenler, siyasal ile siyasal olmayan alanlar arasındaki sınırın giderek 

silikleşmekte olmasını ve sosyal alanın siyasallaşmasını kuramın olumsuz yönleri olarak 

örnek vermektedirler. Manfred G.Schmidt kurama dair açıklamalarında, Karl 

Marx'ın da sosyal demokrasiyi eleştirme nedenini,  kuramın yapısal çelişkileri örterek 

var olan  sermaye ve emek karşıtlığını örtmek için demokrasiyi araç olarak kullanması 

olarak açıklanmaktadır.301 

 Katılımcı Demokrasi Kuramı, iş dünyası, kamusal özel alan, eğitim alanları gibi 

toplumsal alanların katılım imkanlarını arttırmaya önem vermektedir. Otoriter 

egemenlik yapıları yerine egemenliğin alttan kontrolünü öngören bu kuramda, kitle 

iletişim araçları, sendikalar, aile ve eğitim kurumlarının demokratikleşmesi gerekliliği 

vardır.302  Kuramda bahsedilen çoğunluk ilkesi yalnızca çoğunluğun egemen olması 

değil, aynı zamanda çoğunluğun karşılıklı konuşma, tartışma ve fikir üretme 

kapasitesini kapsamaktadır. Dolayısıyla Jurgen Habermas'ın bahsettiği 'kamusal alan'* 

kavramı ve demokrasinin olmazsa olmazlarında biri kabul edilen kamusal alana dair 

tartışmaların,  katılımcı demokrasi kuramı içerisinde önemli bir yeri bulunmaktadır.  

Katılımcı demokrasi kuramı oy kullanma işlemini gerçekleştiren vatandaşların irade 

oluşturma ve karar verme süreçleri ile de ilgilenmektedir. Seçmenlerin önceliklerinin 

kamusal fikir alış verişi ile değişebileceği fikrini savunan kuramcılar, irade oluşma 

süreci ve kamusal süreçlerin mümkün olduğunca özgür, sansürsüz, eşit biçimde 

örgütlenmesi gerektiğini söylemektedirler.303 Habermas'ın belirttiği üzere, demokrasi 

kuramcılarının hukukun demokratik oluşumu konusunda anahtar olarak belirledikleri 

                                                 
300 Çağhan Kızıl, “Demokrasi Kuramları ve Devrimci Demokrasi”, Yeniden Devrim, Bahar 2008, Sayı.6 

http://caghankizil.blogspot.com.tr/2008/03/demokrasi-kuramlari-ve-devrimci.html (10.07.2014) 
301 Karl Marx, “Der Achtzehnte Brumaire des Louis Bonapnrte”, in Marx-Engels-Werke Bd. 8, Berlin, 1960, s.141. 

Aktaran: Schmidt, s.163. 
302 Schmidt, s.164. 
303 Schmidt, s.165.  

*Katılımcı Demokrasi Kuramı içerisinde yer alan kamusal alan kavramı ile ilgili çalışmada daha detaylı bir bölüm 

yer almaktadır, bknz bölüm “ 3.2.3. Kamusal Alan Kavramı ve “Yeni Kamusal Alan Olarak İnternet”    
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unsur; “sivil toplumdan ve siyasal kamusallıktan kaynaklanan, demokratik usullerle 

iletişimsel iktidara aktarılan iletişim akımları ve onların yaygın etkileri”dir.304  

 Eleştirel Demokrasi Kuramı, ampirik ve normatif demokrasi kuramı ile iki 

noktada ortaklığı bulunan bir kuramdır. Bunlardan ilki; demokratik iradenin oluşum ve 

karar verme süreçlerinin incelenmesi ve ikincisi ise rekabet halindeki demokrasi 

kuramlarının, demokrasinin tutarsızlıklarını, yapısal eksikliklerini ve sonuç alma 

sorunlarını gözden kaçırdıklarına dair eleştirilmesidir. İki ayak üzerinde temellenen bu 

kuramın ilk ayağı, bireysel önceliklerin kolektif kararlara dönüşüm sürecine katkı 

sağlayan görüşleri ve ikinci ayağı ise siyaset kuramı ve anayasa sosyolojisinin 

kapitalizm ve demokrasi eleştirine dayanmasıdır.305 Eleştirel kurama göre kapitalizmin 

kontrolüne karşı, nisbi temsilin sınırlandırılması, desentralizasyon, temsil sisteminin 

güçlendirilmesi, temel hakların genişletilmesi gibi önlemler alınabilir. “Bütünlükçü 

Demokrasi Kuramına” göre ütopya ve uyum arasındaki dengenin korunması önemlidir.  

Yalnızca katılımı çoğaltmaya ve çoğulculuğu arttırmaya yönelik değil, aynı zamanda 

reforma dayalı bir siyasal demokrasi sistemi kurmayı hedeflemesi dolayısıyla kapsamlı 

bir demokrasi kuramı olarak tanımlanmaktadır. Kuram, küreselleşme nedeniyle ulus 

tanımındaki dağılmanın, ulus devlet içerisinde yaşayanlar üzerindeki etkisine bağlı 

olarak ortak demokrasi anlayışının değiştiğini var saymaktadır.306  

3.2.2. Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi İlişkisi 

Yeni iletişim teknolojileri ve demokrasi ilişkisine dair tartışmalar, farklı 

kuramcılar tarafından farklı yönleri ile tartışılmış ve iletişim teknolojilerindeki 

gelişmeler ile paralel biçimde tartışılmaya devam edilmektedir. Demokrasi  kuramlarına 

dair literatüre, yeni teknolojiler ve değişen konjonktür ile birlikte, demokrasi ve internet 

ilişkisini merkeze alan yeni kuramlar eklenmektedir. İnternet ve yeni oluşan mecra 

dolayısı ile sosyo-kültürel, ekonomik ve demokratik kazanımlar olduğu kadar, 

kuramcılarca tartışılan başka bir konu da  yeni iletişim teknolojilerinin var olan güç 

dengelerinin daha da kuvvetlenerek devam etmesine yarayan bir araç görevi görüp 

                                                 
304 Jurgen Habermas, Jurgen, Fakitziat und Geltung,Frankfurt, 1992b, s.532, Aktaran: Schmidt, s.172. 
305 Schmidt, s.175. 
306 Çağhan Kızıl, “Demokrasi Kuramları ve Devrimci Demokrasi”, Yeniden Devrim, Bahar 2008, Sayı.6 

http://caghankizil.blogspot.com.tr/2008/03/demokrasi-kuramlari-ve-devrimci.html (10.07.2014) 
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görmediği konusudur. Yeni iletişim teknolojilerinin, demokrasiye dair tartışılan yönleri 

arasında, yeni bir kamusal alan oluşturma, bireye kendini mekan ve zamandan bağımsız 

biçimde ifade etme, görece özgür paylaşımlarda bulunma, içerik oluşumuna katkı 

sağlama, çevrim içi topluluklar oluşturma ve örgütlenebilme, bilgi ve haber akışını 

kontrol etmede kullanıcının etkisini arttırabilme gibi özellikleri bulunmaktadır.  

Çalışmada yeni iletişim teknolojileri ve demokrasi ile olan ilişkileri 

tartışılmadan önce, demokrasiye dair literatüre eklenen yeni kavramlardan bahsedilerek, 

Colin Crouch'un bahsettiği “Post Demokrasi” kavramı, Mark Poster'in tanımladığı 

“Siber Demokrasi” ve hali hazırda kullanılmakta olan  “E-Demokrasi” kavramları 

kısaca özetlenmektedir.  

Post Demokrasi kavramı Colin Crouch tarafından,  post endüstriyel 

tanımlamasında “post” eki ile atıfta bulunanlara benzer biçimde, “demokrasiye dair 

önceden bilinen tüm özelliklere ek olarak yenilerinin eklendiği, dönemin getirdiği 

değişimlere bağlı olarak politik sistemlerdeki değişimin etkilediği  demokrasi sonrası 

dönem” olarak adlandırılmaktadır. Crouch'a göre post demokrasi, demokrasinin ileri 

aşamasıdır.307 İleri kavramı burada yalnızca olumlu özellikler atfedilerek 

kullanılmamakta, yalnızca var olan kavramların dönem içerisinde ilerlemesine ve 

değişimine vurgu yapılmaktadır. Sistemin kendine özgü farklılıkları dolayısıyla gücün 

artık tek bir elden çıkmadığını ve küçük parçalara ayrılarak, farklı politik, ekonomik, 

finansal gruplar ve yönelimler içersinde dağıldığını söyleyen Crouch, “Post Demokrasi” 

(Post Democracy, 2004) adlı kitabında özellikle politik partiler, seçimler ve bireyin 

tercihlerindeki değişim üzerinde vurgu yapmaktadır.  

Crouch, “post” ekinin ön ek olarak eklendiği demokrasi kavramının, tarihsel 

olarak  ilerlemekte olan bir sürece işaret ettiğini, post demokrasi döneminin, demokrasi 

öncesi dönem ile demokrasi döneminin karakteristiklerini, içerisinde bulunulan döneme 

göre farklılaşan özellikleri ile bir araya getirerek bünyesinde barındırdığını 

belirtmektedir. Demokrasinin ilerisine doğru bir gelişmeden bahsedilirken, 

demokrasinin neredeyse tüm şekli yöntemlerinin, içerisinde bulunulan “post” 

                                                 
307 Colin Crouch, “Post Democracy Interview” 8.23dk, 06.10.2011 

http://www.youtube.com/watch?v=FnTOiso08HM (20.09.2014) 
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döneminin karmaşıklığı ile uyumlu bir biçimde varlığını sürdürdüğünü söyleyen 

Crouch, post demokraside sistemin bozulan doğasında bir değişim olmadığını ve aslında 

“bozuk bir demokrasi” olduğunu söylemektedir.308 

 Post-demokrasi, eskisi gibi seçimlerin yapıldığı, hükümetlerin 

seçimle gelip  gittiği, ama seçim kampanyalarının içeriğini yitirerek 

reklam/PR  firmaları  tarafından yönlendirilen bir tür şova 

dönüştüğü, seçmenlerin sadece pasif bir şov seyircisine indirgendiği, 

asıl politikanın gözlerden uzak bir şekilde siyaset/ ekonomi elitleri 

arasında yapıldığı bozuk bir demokrasi türüdür 309
 

 

 Bunun nedenini, demokratik vatandaşlığın ana kaynaklarından biri olan, 

siyasetle ilgili haberlerin ve bilginin üzerindeki kontrolün, küçük sayıdaki zengin 

zümrenin kontrolü altında olması ve bu zümrenin kendi içlerindeki rekabete rağmen  

ortak çıkarları adına, aynı siyasi perspektifleri paylaşmaları olarak tanımlayan Crouch, 

var olan güçlü zümrenin ellerindeki gücü ve kaynakları, paylaştıkları ortak çıkarlar 

doğrultusunda kullandıklarını belirtmektedir. Crouch, kitabında demokrasiye dair 

değerlendirmesinde, demokrasinin eşitlikçi talepleri ile kapitalizmin doğasında var olan  

eşitsizliklerin dengelenmesi adına, yapıcı bir uzlaşma zemini olması gerektiğine ve 

bunun ileride var olabileceğine vurgu yapmaktadır.310 

 

 “Dijital Demokrasi” diğer bir adıyla “E-Demokrasi”, vatandaşların siyasi 

katılımını ve temsilini kolaylaştırdığı ön görülen, dijital ortamda var olan  uygulamalar 

sayesinde yaygın olarak kullanılmaya başlanan ve genelde vatandaşların devlete dair 

işlem ve bilgilenmesi/bilgilendirilmesi çerçevesinde kullanılan bir kavramdır. Modern 

demokrasilerde var olan iki büyük problemden biri, siyasi katılım seviyelerindeki düşüş 

ve diğeri ise nitelikli bilginin azalması iken, elektronik imkanlar dahilinde bu sorunların 

özellikle katılıma ilişkin olanlarının aşılmaya başlandığı iddia edilmektedir. 311  

 

                                                 
308 Colin Crouch, Post Demokrasi, Emre Yıldırım (çev.), Londra: Polity Press,(e-sürüm), 2004, s. 19. 

http://pdfchoice.co.uk/doc-file/post-demokrasi-yazar-colin-crouch-polity-press-londra-2004 (02.01.2014) 
309Selçuk Salih Caydı, “Neoliberal Demokrasinin Acil Çözüm Bekleyen Sorunları”, Radikal Gazetesi, 20.07.2009  

http://www.radikal.com.tr/radikal.aspx?atype=haberyazdir&articleid=945796 (05.01.2014) 
310 Crouch, ss. 40-41.  
311 Mehmet Ali Zengin, “Bilgi İletişim Teknolojilerinin Demokrasi İçerisinde Kullanımı ve Dijital Demokrasiye 

Geçiş”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C.XVII, Y. 2013, Sayı 4, s.274.   
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 Bu modelin uygulanması e-devlet uygulamaları ile paralel olarak ilerlediğinden, 

öncelikle geleneksel devletten, e- devlete geçiş sürecinin ne olduğunun tanımlanması 

gerekmektedir. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinde, bilginin en önemli 

değer haline geldiği ve teknolojik gelişmelerin, hem kamu hem özel sektörü etkileyerek 

dolaylı ve bir anlamda zorunlu olarak devlet yapısını değiştirdikleri görülmektedir. Bu 

dönem içerisinde devletler, e-devlet'e dönüşerek hizmet kalitelerini arttırmakta ve 

vatandaşa daha kolay, hızlı, etkili biçimde ulaşmaktadırlar. Böyle bir devlet sisteminde, 

hükümetlerin “yönetim odaklı hizmet yerine vatandaş odaklı hizmet” sunmaları söz 

konusudur.312 E devlet uygulamalarına geçişte devletlerin motivasyonları arasında 

maliyetlerdeki azalma, şeffaflık, bürokrasinin azalması, vatandaşların demokratik 

süreçlere katılımlarının artması bulunmakta iken, uygulamanın vatandaşlara yönelik 

faydaları vatandaşların devletle daha yakın ilişkiler kurabilmesi,  bürokrasinin azalması, 

sürekli hizmet alabilme, halkın yönetime katılımının sağlanabilmesi sayılmaktadır. 

Böylece halkın daha katılımcı olması sağlanmakta ve demokrasinin işlerliği 

artmaktadır. 313 E-demokrasinin üç temel amacı bulunmaktadır. bunlardan ilki, politik 

süreçlerdeki şeffaflığın artması, ikincisi vatandaşlık eğitiminin güçlendirilmesi ve 

tartışılması, sonuncusu ise, demokratik sürece bireylerin doğrudan katılımının 

artmasıdır.314 “Geleneksel demokratik süreçlerin internet teknolojilerine yakınsaması” 

315 olarak tanımlanan e-demokrasi, bilgi iletişim teknolojilerinin hayatımıza girişi ile 

birlikte internetin siyasi yaşamda kullanımını yaygınlaştırmaktadır.  

 

 Hagen Martin, dijital demokrasi hakkında, değişik ülkelerde farklı siyasal ve 

kültürel eğilimlere bağlı olarak, farklı dijital demokrasi özellikleri görülmesinin olası 

olduğundan bahsetmekte, bilgisayar teknolojilerinin, toplumun katılım eğilimlerini 

arttıran etkisi nedeniyle, sosyal, kültürel, siyasi eğilimlerin, dijital demokrasi 

bağlamında dikkate alınması gerektiğini belirtmektedir. Martin var olan  yarışmacı, 

                                                 
312 Paul Raj Devadoss vd. “Structurational Analysis of E-Government Initiatives: A Case Study of  SCO”, Decision 

Support Systems, 34 (3), 2002,  s. 253, Aktaran: Gökçe Maraş, “Kamu Yönetimlerinde E-Devlet ve E-Demokrasi 

İlişkisi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 37, Ocak-Haziran 2011, s.123.   
313 Halim Emre Zeren, Özel Sebetçi, Yüksel Koçak, “E-Devlet Ve E-Belediye Hizmetleri Çerçevesinde Aydın 

Halkının Katılma Duyarlılığının Ölçülmesi”, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi KAÜ, İİBF 

Dergisi Cilt 6, Sayı 9, 2015 ISSN : 1309 -4289, s.251. 
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plebisitçi, katılımcı ya da çoğulcu demokrasi gibi normatif demokrasi modellerinin de 

dijital demokrasi bakımından oldukça önemli olduğunu söylemektedir.316 

 

 E-demokrasi ve e-devlet kavramları bağlamında, demokrasi teorileri bakımından 

yeni açılımlar, tartışmalar gündeme gelmektedir.  Kenneth Hacker ve Jan Van Dijk,  e-

demokrasiyi, 'Bilgi iletişim teknolojileri (ICT) ve bilgisayar destekli iletişim (CMC) 

kullanarak zaman, mekan ve diğer fiziksel kısıtlamalar olmaksızın demokrasiyi 

uygulama çabaları' olarak tanımlamakta ve var olan geleneksel politik, siyasal 

pratiklerin yerini alacak bir değişim olmadığını söylemektedirler.  Bu bağlamda e-

demokrasi var olan demokrasi modelini tamamen değiştirecek bir devrim niteliği 

taşımasa da, geleneksel demokrasinin araçlarını ve kanallarını genişleten evrimsel bir 

nitelik taşımaktadır.317 

 

 İnternet ve demokrasi ilişkisine dair etkili yaklaşımlardan biri Mark Poster'ın 

bahsettiği “Siber Demokrasi” kavramıdır. “Siber Demokrasi” (1995) adlı makalesinde, 

var olan yeni demokrasi ortamını ve demokrasi modelini açıklarken, internetin 'yeni 

kamusal alan' olarak potansiyelinden, siber uzam içerisinde var olan çevrim içi 

topluluklar ve bireyin değişen alışkanlıklarından bahseden Poster, yeni ortamdaki 

demokrasi potansiyelini, farklı grupların merkezisizleşme ve hiyerarşiden bağımsız 

olarak kendilerini ifade edebilme güçlerine bağlamaktadır.318 

 Poster, “Siber Demokrasi” adlı makalesine, ağların ağı olarak tanımlanan 

internetin, anında paylaşıma ve yeniden üretime olanak sağlayan, merkezsiz, teknolojik 

alt yapısı gereği toplum, kültür ve politika üzerinde ne tür etkileri olacağını sormakla 

başlar. İnternetin yapısı gereği yeni ilişkiler oluşturduğunu belirten Poster, kimi 

kuramcılarca bu etkilerin değerinin az ya da farklı yorumlandığını belirterek, internetin 

bir araçtan çok, sosyal bir alan olarak görülmesinin, katılımcılar arasındaki yeni ilişki 

                                                 
316 Hagen Martin, Digital Democray and Political Sytems, K. Kenneth, J.V.Dijk, (ed.), Digital Democracy: Issues 

of Theory and Practice, California, 2000, s.56, Aktaran:Mehmet Ali Zengin, 'Bilgi İletişim Teknolojilerinin 

Demokrasi İçerisinde Kullanımı ve Dijital Demokrasiye Geçiş, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C. XVII, 

Y. 2013, Sayı 4, s.274. 
317 Kenneth Hacker and Jan van Dijk, Digital Democracy : Issues of Theory and Practice (London:Sage, 2000), 1. 

Aktaran: Rik Panganiban, E-democracy and the United Nations, Center for United Nations Reform Education 2004 

s.6,  http://rikomatic.typepad.com/Work/UNe-democracy.pdf (11.09.2014) 
318Mark Poster, “CyberDemocracy: Internet and the Public Sphere”, University of California, Irvine Copyright(c) 

Mark Poster 1995,  http://www.hnet.uci.edu/mposter/writings/democ.html (04.10.2014) 
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biçimlerini anlamada faydalı olacağını belirtmektedir. İnternet ve demokrasi ilişkisine 

dair ilk sorulması gerekenin “yeni ortamda kullanıcılar arası iletişimde yeni bir 

yapılanma ve ortam içerisinde yeni bir politika olup olmadığı” sorusu olduğunu belirten 

Poster, konuyu anlamak için kamusal alan kavramına değinilmesi gerektiğini 

belirtmektedir. Makalede, siber ortamların incelenmesinin, yeni bir teknoloji anlayışının 

incelenmesini gerektirdiği  ve bu araştırmalarında eninde sonunda  bizi internetin 

politik/siyasal kullanım olanaklarını araştırmaya götüreceği belirtilmektedir. 319 

 Televizyon, radyo gibi medya araçlarını dinlerken ve izlerken, hatta bir kitap 

okurken yapılan etkinliği, internet kullanan bir bireyin etkinliği ile karşılaştıran Poster, 

var olan sosyal ortamlar üzerinden, bireyin iletişim kurarken iletişim kurulan mecra ya 

da kişiye cevap verebilmesine, konuya dair yorum yapabilmesine, bilgi 

paylaşabilmesine olanak sağlayan yapıya değinmektedir. Poster, roman okumak ve 

televizyon izlemek gibi eylemler üzerinden internet kullanan bireyin içerisinde olduğu 

durumu karşılaştırmalı olarak analiz eder. Romanlar ve televizyonun genel bir izleyici 

kitlesine yönelik olduğunu ve bir şekilde roman okumak ya da televizyon izlemek gibi 

eylemlerin de dolaylı yoldan bireyin iletişim kurmasına, eyleme geçmesine katkısı 

olduğunu belirtir. Ancak Poster, internetin sihirli yanı olarak tanımladığı potansiyelin, 

onun farklı kültürlerin, farklı formlardaki sembollerini, teknoloji yardımı ile 

katılımcıların hizmetine sunması ve radikal biçimde konuşma, yayınlama, film yapma, 

radyo ve televizyon yayıncılığı gibi eylemleri, yani kısaca kültürel üretimin her alanını 

kapsayan eylemleri merkezisizleştirmesi olduğunu söylemektedir. İnternet, kullanıcıya 

yeniden kimlik oluşturma potansiyeli sunarken, politik bağlamda da yeniden 

şekillendirme kapasitesine sahiptir. Poster, siber demokrasinin var olan demokrasi 

kavramları dışında farklı özelliklerine vurgu yapmakta ve yeni kamusal alanın değişen 

potansiyelini ortaya koymaktadır. 320 

 İçerisinde yaşadığımız dönemi değerlendirmek için kullanılan “Enformasyon 

Toplumu”nun incelenmesinde üzerinde durulan konulardan biri internet ve demokrasi 

ilişkisidir. Çalışmanın bu bölümünde, internet ve demokrasi tartışmaları hakkında farklı 

görüşler, konuya dair araştırmaları olan kuramcılardan örnekler ile açıklanmaya 

                                                 
319 Poster, 1995 
320 Poster, 1995 
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çalışılmaktadır. Birbiri ile paralel ilerleyen olgular olarak küreselleşme ve yeni iletişim 

teknolojileri dolayısıyla değişen sosyal-kültürel  pratikler hakkında, konuya dair olumlu 

yaklaşımları içeren modernleşme ve eleştirel görüşleri barındıran bağımlılık kuramları 

çerçevesinde farklı tartışmalar yapılmaktadır. Konuya dair eleştirel yaklaşıma sahip 

kuramcılardan Armand Mattelard, var olan sistem sayesinde süregelen iktidar ve güç 

ilişkilerinin kendisini daha da saklayarak devam ettiğini ve yeni iletişim 

teknolojilerinin, pratikte sömürünün bilindik yapıları ile işbirliği içerisinde olması 

dolayısıyla, var olan toplumsal eşitsizliğin devam ettiğini savunmaktadır.321 Buna 

karşın, teknoloji ve demokrasiye dair gelişmelere olumlu yaklaşan ve yeni mecranın 

gerçek demokratikleşmeyi getireceğini var sayan kuramcılardan James Curran, var olan 

görece merkezsiz, hiyerarşik yapının olmadığı ortamın, bilginin hızlı ve kolay 

dağılımını sağladığını ve sessiz grupların sesi olabilen yapısı sayesinde, alternatif 

gruplar içinde yeni bir alan olacağını savunanarak var olan yeni mecra ve demokrasi 

ilişkisine olumlu yaklaşmaktadır.322 Zeliha Hepkon ve Oya Şakı Aydın “Küreselleşme, 

Medya ve Demokrasi:Kalkınma İçin iletişim Teknolojileri Yeniden” (2013) adlı 

makalelerinde iki kuramı, karşılaştırmalı olarak incelemiş ve  modernleşme kuramının, 

gelişmenin kitle iletişim araçlarına sahip olma ve bu araçların yardımıyla kültürel 

değişimin sağlanması yoluyla gerçekleşeceğini savunduğunu belirtmişlerdir. Ekonomik 

yapıyı temel alan bağımlılık kuramına göre, emperyalizmin az gelişmiş ülkelerin 

sanayileşmesini engellediği, Kuzeyden Güneye, Batıdan Doğuya tek yönlü bilgi akışı 

olduğu ve az gelişmiş ülkelerin ekonomik zayıflıklarına bağlı olarak, bilgiye erişme ve 

üretmede geri kaldıkları iddia edilmektedir.323 

Çalışmanın bu bölümünde internet ve demokrasi ilişkisine dair olumlu 

yaklaşımlar, kuramcıların görüşleri ile açıklandıktan sonra, konuya dair olumsuz 

yaklaşımlar eleştirel kuramcıların görüşleri ile verilecek ve  sonrasında ise olumlu ve 

                                                 
321 Armand Mattelard, Michele Mattelard, Kitle İletişim Kuramları Tarihi, İstanbul İletişim, 1998, s. 148, Aktaran: 

Zeliha Hepkon, “Yeni İletişim Teknolojilerinin Yeni Olmayan Boyutu”. Zeliha Hepkon (Ed.) İletişim Ve Teknoloji 

içinde (121-141), İstanbul: Kırmızı Kedi Yayıncılık, 2011, s.131.   
322 James Curran, “Medya ve Demokrasi: Yeniden Değer Biçme”, Süleyman İrvan (Ed.), Medya, Kültür ve Siyaset 

içinde (s. 142-147), Ankara: Ark, 1997, s.147. 
323 Zeliha Hepkon, Oya Şakı Aydın, “Küreselleşme, Medya ve Demokrasi: Kalkınma İçin iletişim Teknolojileri 

Yeniden”, Zeliha Hepkon (Ed.) İletişim Ve Teknoloji içinde (142-155), İstanbul: Kırmızı Kedi Yayıncılık, 2011, s. 

145. 
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olumsuz yaklaşımlar ışığında internet ve demokrasi ilişkisine dair kısa bir 

değerlendirme yapılacaktır. 

Liberal kuramcılardan Curran’a göre, 19. ve 20. yüzyıllarda kitle iletişim 

araçları ile var olduğu söylenen demokratikleşme iddiası, günümüzde internet 

kullanımın artması bağlamında değerlendirildiğinde, sayısal teknolojilerin yöndeşmesi, 

bilginin artması ve ulaşılabilir olması, etkileşimin artması, kullanıcının iletişim 

sürecindeki rolünün değişmesi gibi potansiyelleri dolayısıyla, politik katılımı 

arttıracaktır. İnternet ve yeni medyanın, enformasyon bolluğu ve bilinçlenmeyi 

kolaylaştırıcı ortamı, alternatif gruplara ulaşımı ve sivil örgütlenmeyi sağlayan teknik 

olanakları, zaman ve mekan sınırlarını aşma potansiyeli gibi özellikleri sayesinde, bu 

yeni iletişim ortamının, eski dönemde bireylerin fikirlerini ifade etme olanağı buldu 

agoralar benzeri bir siber ortam yaratarak, demokratik enformasyon toplumu 

efsanesinin gerçekleşmesine yol açacağını ve temsil edilemeyenlerin temsil edilmesine 

olanak sağlanacaktır. İletişim ve enformasyon araçları sayesinde, toplumu oluşturan 

bireylerin bilinçlenmesinin yanı sıra, kendilerini yönetenleri ve hükümeti denetleme 

potansiyeline sahip olacaklarını  ve yeni iletişim araçlarının kamu gözcüsü benzeri 

devleti gözetleyen bir yapıya kavuşacağını ileri  sürülmektedir.324  

Yeni iletişim teknolojileri denildiğinde, var olan “yeni”liğin ne olduğuna dair 

tartışmalar iki farklı yaklaşım altında sınıflandırılmaktadır. Bunlardan ilki, yeni 

teknolojilerin getirdiği olanakları vurgulayan bir yaklaşım iken, diğeri ise kullanımların 

toplumsal ve kültürel bağlamları üzerinde durmaktadır. Getirdiği olanaklar açısından 

yeni ve eski teknolojiler arasındaki farklar, iletişim ölçeğindeki sınırların genişlemesi, 

birbirinden bağımsız endüstrilerin bir arada kullanıldığı yeni bir örgütlenme ve 

bütünleşme modeline sahip olması, sağladığı interaktivite dolayısıyla yeniden 

biçimlenen üretici/kullanıcı ilişkisi, dijital sistemler sayesinde medya olarak 

adlandırılan alanın genişlemesi ve değişimin hızıdır.325 Yeni teknolojilerin toplumsal 

kültürel bağlamları üzerine yapılan tanımlamalar ise, kişisel olarak sahip olunan medya 

sayısındaki artış, medyanın biçim ve içerik açısından çeşitlenmesi sonucu, geleneksel 

                                                 
324 Curran, s. 142. 
325 Sue Thornham, C. Baset ve P.Marris, Introduction: New Technologies, New Media, Sue Thornham (ed.) 

Edinburgh University Press,2009, s.791.  
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sosyo-kültürel belirleyicilerden kurtularak, ulus ötesi yaşam biçimlerine yakınlaşma, 

enformasyon ve telekomünikasyonun tek bir araçta birleşmesi ve ev-ofis, eğlence, iş 

gibi farklı sosyal alanların birbirine bağlanması, ve dolayısıyla geleneksel hiyerarşik 

ilişkilerde yaşanan bozulma ile kitle iletişimden interaktif iletişim modeline geçilmesi 

olarak sıralanmaktadır.326 

Webster, yeni iletişim teknolojileri ve teknolojik gelişmeler sonucunda bilgi 

çağına geçildiğini varsaymakta, tarım ve sanayi gibi  bundan önceki dönemlerde 

belirleyici olan değişkenlerin yerini bilginin aldığı belirtmektedir. İçerisinde 

yaşadığımız var sayılan bilgi çağı dolayısıyla oluşan bilgi toplumunu, kendinden önceki 

dönemlerden ayıran özellikler altı başlık altında ele alınmaktadır. Bunlardan ilki, 

teknolojik icatların yaygınlaşması ve yaşamımızı dönüştürmeye başlamasıdır.327 

Teknolojik icatların ve kullanımlarının yaygınlaştığı, toplumsal, kültürel yaşam 

biçimlerine etki ettiği dönem, enformasyon devrimi dönemidir.  Dönemin diğer bir farkı 

bilginin sektör içindeki belirleyici konumudur. Üçüncü farklılık, artı değerin, 

enformasyon faaliyetleri üzerinden elde edilmeye başlanması, dördüncü farklılık ise, 

enformasyon akışının, sembol ve sinyallerin kullanımının yayılması olarak 

sıralanmaktadır. Diğer farklılıklar ise, mekanın ve zamanın  algılanmasındaki değişim 

ve tüm bunların sonucunda yalnızca benzer özelliklere sahip küresel bir köyün 

oluşması* dışında, küresel bir zihniyetin de oluşması ve dolayısıyla yeni küresel bir 

kültürün ortaya çıkmasıdır. 328 

Otoriteden ve mesafelerden bağımsız iletişim kurma ve  örgütlenme, dolayısıyla 

kamuoyu oluşturma, eyleme geçirme potansiyeli olduğu var sayılan internetin, yeni bir 

kamusal alan olarak değerlendirilmesi söz konusudur. Kamusal alan, eleştirel düşünceye 

ve tartışmaya dayandığından, enformasyona ihtiyaç duymakta ve enformasyon 

toplumunda bilgi edindiğimiz araçların başında gelen internetin ve sosyal mecraların, 

kamusal alan tartışmalarında önemli bir yer tuttuğu görülmektedir. 19. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren, ideal kamusal alandan, görünür kamusal alana geçildiği ve kamusal-

                                                 
326 Sonia Livingstone,Young People and New Media, London: Sage Publication, 2002, s.19, Aktaran: Hepkon, ss. 

126-127. 
327 Frank Webster, The Information Society Revisited, The Handbook of New Media, Leah Lievrouw ve Sonia 

Livingstone (ed.) London:Sage,2004, s.22-23, Aktaran:  Hepkon,  s.128. 
328 Webster,ss.22-23, Aktaran: Hepkon, ss. 128-129. 
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özel alan ayrımlarının silikleştiği bir dönemin varlığından bahsedilmektedir.  20. 

yüzyılın başından itibaren ise kapitalizmin yayılması ile birlikte, reklam ve halkla 

ilişkiler alanında var olan değişim ve gelişimler, kitle iletişim araçlarının, politikanın 

alanına sızdığını göstermektedir. Jurgen Habermas, böyle bir ortamda vatandaşların, 

kamusal topluluk olarak bütünlüğünün ortadan kalktığını belirtmekte ve vatandaşların 

seçim dönemleri dışında politikaya katılmadıklarını söylemektedir.329 Tüm bu nedenler 

dolayısıyla, yeni teknolojilerin sağladığı imkanlar dahilinde var olan yeni kamusal alan, 

vatandaşların kamuoyu oluşturmasında etkili görülmektedir. * 

Gülüm Şener “İnternet ve Demokrasi İlişkisine Dair Eleştirel Bir Yaklaşım” 

(2006) adlı makalesinde, demokrasi açısından interneti inceleyen liberal kuramcıların 

vurgu yaptığı diğer bir özelliğin  internetin hiyerarşik yapıların dışında, yatay iletişime 

olanak sağlaması olduğunu ve böyle bir iletişim modelinin topluma egemen olmasının 

“doğrudan demokrasi” kavramı ile özdeşleştirilmekte olduğunu belirtmektedir.330 

Şener’in aktardığı üzere, teknolojik iyimserler gelişmenin faydalarının er geç tüm 

toplumlara eşit derecede yayılacağını ve internet üzerindeki enformasyonun denetiminin 

yapılması, diğer medyalara göre görece zor olduğundan, istediği enformasyona ulaşan 

bireyin, politik açıdan bilinçlenerek diyaloğa dayalı bir yapıya sahip olan internet 

sayesinde demokrasi hayallerine ulaşılmasının mümkün olduğunu ve  “demokratik 

enformasyon toplumu” efsanesine yaklaşıldığını savunmaktadırlar.331 İnternet ve 

demokrasi ilişkisine dair olumlu yaklaşımları, Nilüfer Timisi'nin  internet ve demokrasi 

hakkında yaptığı çalışmadan alıntılayarak sınıflandırdığımızda karşımıza, kolay erişim 

ve enformasyon erişiminde yeterlilik, internetin otoritelerden bağışık örgütlenmesi, 

internette ifade özgürlüğünün sınırsız ve içerik denetiminin teknik olarak zor olması, 

siyasal katılımın artması, sivil toplumun genişlemesi ve küreselleşmesi olguları 

çıkmaktadır. 332 

                                                 
329 Jürgen Habermas, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, Tanıl Bora ve Mithat Sancar (çev.), İstanbul: İletişim 
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332 NilüferTimisi, Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi, I. Basım, Ankara: Dost Kitabevi, 2003 s.207. 



 126 

Mattelard ve Mattelard ise eleştirel kuramcıların internet ve demokrasi 

ilişkisine dair görüşlerinde hakim olan tutumu var olan yeni ortamda, sistemin içerdiği 

hiç bir egemenlik ve güç ilişkisinin değişmediği, eşitsizliğin ve gelişmiş ülkelerin 

egemen ezici politikalarının devam ettiği biçiminde açıklamaktadır. Armand Mattelard, 

özellikle internetin bireylerin siyasal katılımını ve etkisini arttıracağı tezine karşılık, 

siyasal özgürlüğün insanın kendi iradesini kullanması olarak özetlenemeyeceğini, çünkü 

özgürlüğün o iradenin oluşum sürecine egemen olma hakkından kaynaklandığını 

söylemekte ve bireylerin her hangi bir ortamda kendi iradelerinin oluşum sürecine 

hakim durumda olmadıklarını belirtmektedir.333 Teknolojik gelişmelerin bağımsız 

değişken olarak kabul edilerek, toplumsal, ekonomik ve siyasal bağlamdan kopartılarak 

sunulması anlamına gelen özerk teknoloji anlayışı,toplumsal üretim ilişkileri görmezden 

geldiğini belirtmektedirler. Howard Segal'in “teknolojk ütopyacılık” olarak tanımladığı 

bu yaklaşım ile her sorunun çözümünün teknolojide olduğu tarihsel ana ulaşıldığı iddia 

edilmektedir. Raymond Williams ise buna benzer bir yaklaşım olan teknolojik 

determinizm ile teknolojik gelişmeleri toplumsal ekonomik ve siyasal bağlamından 

kopararak, bağımsız değişken konumunda, kendi başına bir tarih olarak sunulduğu 

söyler.334 

Teknolojik gelişmelere karşı getirilen eleştiriler temel olarak, teknolojinin aşırı 

yüceltilmesi, oluşturulan imaj kültürü, ilişki biçimlerinde fiziksel bir aradalığın azalması 

ve sanallığın artması, denetim mekanizmalarına gönüllü katılım sağlanması, hızlı bilgi 

akışı içerisinde kaybedilen gerçeklik, gerçek ve sahte ayrımının silikleşmesi gibi 

başlıklar altında özetlenebilmektedir. Raymond Williams'ın vurguladığu üzere 

teknolojik determinizm, teknolojik gelişmelerin toplumsal ekonomik ve siyasal 

bağlamından koparılarak, bağımsız değişken konumunda, kendi başına bir tarih olarak 

sunulmasıdır.335 Özerk teknoloji anlayışı, teknolojik gelişmelerin kendiliğinden 

olduğunu varsayarak, toplumsal üretim ilişkilerini görmezden gelmektedir.  

Teknolojiye karşı olan ilgiyi “İmaj” (1999) adlı kitabında sorgulayan Kevin 

Robins, yeni kültür ile bağdaştırılan yenilikçi kavramların tersine bu kültürün tutucu 

                                                 
333  Mattelard ve Mattelard, Theories of Communication, Sage Publications, 1998, s.148.  
334 Raymond Williams, Televizyon, Teknoloji ve Kültürel Biçim, Ankara: Dost Yayınevi, 2003, s.13. 
335 Williams, s.13.  
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olduğunu söylemekte ve teknolojik gelişmelerin önemini yadsımamakla beraber, 

teknolojiye karşı mesafeli olunması gerektiğini belirtmektedir.336 Teknolojiye mesafeli 

yaklaşan başka bir kuramcı John Naisbitt ise, içerisinde yaşanılan toplumu “teknolojik 

olarak zehirlenmiş bölge” olarak tanımlar ve bu bölgenin semptomlarını; ibadetten 

beslenmeye hızlı çözümler bulunması, teknolojiden korkma ve tapınma, gerçeğin 

sahteleşmesi, şiddetin normalleşmesi, teknolojinin oyuncak benzeri sevilmesi, 

hayatların mesafeli yaşanması olarak sıralar.337 “Araç İletidir” sözü ile, teknolojinin 

birey üzerindeki dönüştürücü etkisine değinen Mc Luhan, insan eliyle oluşturulan 

araçların, insanın belirli duyularını ön plana çıkartıp diğerlerini zayıflattığını, 

dolayısıyla içselleştirilen yeni teknolojiler ile zaman içerisinde insanların eskisinden 

farklılaştıklarını ve kendi oluşturdukları yapının içerisine dahil olarak, yeni kültür 

aktarımları ortaya çıkardıklarını söylemektedir.338 Bu görüş, yıllardır süregelen, iletişim 

tekniğinin etkisini yadsıyan görüşlere karşı durmakta ve araçların, iletişimde anlama 

etki edebilme potansiyellerini vurgulamaktadır. Teknolojik gelişmeler ve var olan yeni 

sanal ortam aracılığı ile bir arada bulunmadan etkileşime geçebilen bireylerin, yeni bir 

özgürleşme ve demokratikleşme dalgası oluşturacağına dair savı, Kevin Robins gibi 

kuramcılar fiziksel temasın önemini vurgulayarak eleştirmektedirler. Robins, bir 

başkasını tanımak ve deneyimler yaşamak için fiziksel teması şart görmekte ve bu 

nedenle dijital çağda klavye üzerinde  yapılan aktivizmi eleştirmektedir.339 

Gülüm Şener, Aydınlanma’nın mirası olarak, demokrasi idealini 

gerçekleştirmenin yolunun teknolojik buluşlara değil, toplumsal  kültürel yaşama bağlı 

olduğunu belirtmektedir. İnternetin kullanımındaki ticarileşme, kapitalist ülkelerde 

demokrasinin, popüler kültürün ve kitle toplumunun özelliklerine göre şekillenmesine 

neden olmakta  ve toplumsal eşitsizliklerdeki artışa da bağlı olarak, vatandaşın 

tüketiciye dönüşmesi, siyasi katılımın seçim zamanlarına indirgenmesi ve kamusal 

meselelerin geri plana itilmesi gibi durumların, internetin toplumlar için yapısal 

                                                 
336 Kevin Robins, İmaj, Nurçay Türkoğlu (çev.),  İstanbul:Ayrıntı, 1999, s.23. 
337 John Naisbitt, “İnsan ve Teknoloji”, Orkunt Ayaz, Huban Yıldıran, vd. (çev.), İstanbul CSA: 2004 s.13 Aktaran 

Ebru Güzelcik Ural, “Teknolojinin Etkileri ve Halkla İlişkiler”,  Zeliha Hepkon (Ed.) İletişim ve Teknoloji içinde 

(50-80),  2011 s.53. 
338 Marshall Mc Luhan, Gutenberg Galaksisi, Gül Çağalı Güven, (çev.), 2. Baskı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları 

2007, s.38. 
339 Robins, s.64. 
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dönüşüm sağlayabilme potansiyeline engel olabilecek etkenler olduğunu 

belirtmektedir.340 

Küreselleşmenin gerçekleşebilmesi için, bilgisayar ve  iletişim teknolojilerinin 

gelişmesi gereklidir. Bu anlamda küreselleşme ve iletişim teknolojileri arasında çift 

yönlü bir ilişki söz konusudur. Levent Yaylagül’ün değerlendirmesine göre, eleştirel 

kuramcılar, küreselleşme ile pazarların, üretimin, sermayenin, iletişimin aynılaştığını ve 

otantik, yerel sınıfların kendi kültürlerine yabancılaştıklarını iddia etmektedirler. Bu 

anlayışı savunanlar, kapitalist sistemin getirdiği demokrasi anlayışının da  incelenmesi 

gerektiğini söylemekte ve yerel motiflerin bile, sistem içerisinde, kapitalist sistemin 

ürettiği “emtialara” dönüştüğünü, var olan eşitsiz üretim ilişkilerinin, enformasyon 

toplumunun gerçekleştiği iddiasına rağmen sürdüğünü belirtmektedirler.341 

Küresel bağlamda, ülkeler arası ve ülkelerin kendi içlerindeki toplumsal 

eşitsizlikler dolayısıyla var olan erişim eşitsizliği, internetin kamusal alan olarak 

değerlendirilmesinde kafalarda soru işaretleri oluşturmaktadır. Gelir düzeyi, cinsiyet, 

dil, kültür, yaş gibi kıstaslara göre değerlendirildiğinde ortaya internet kullanımında ve 

bilgiye erişimde eşitsizlikler çıkması “sayısal/dijital uçurum” kavramını ortaya 

çıkartmaktadır.342 Dijital uçurum, ölçekte bilgiye erişebilenler ve erişemeyenler 

arasında, ulusal ve uluslararası alanlardaki eşitsiz dağılımı ifade etmekte kullanılan bir 

terimdir. İnternet ve demokrasi ilişkisine dair tartışmalarda,  temel konulardan biri, 

bahsi geçen dijital bölünmedir. Bu eşitsizliği tanımlarken, Atina demokrasisi örneği 

verilmekte ve bu demokrasi modelinde de, internete erişimde olduğu gibi, demokratik 

ortama katılabilmek için vatandaşların çeşitli koşulları karşılaması gerekliliğinden 

bahsedilmektedir. İnternet ortamında var olan bilgiye erişimde, bilgiye erişebilen 

kesimin, “yeterli geliri ve kültürel sermayesi olan, çoğunlukla erkek, az sayıda seçkin 

net yurttaşı” olduğu ve diğer tarafta, “bilgisayar okuryazarlığı olmayan, internet erişimi 

için yeterli kaynağı bulunmayan yurttaşların” bulunduğu belirtilmektedir.343 Benzer 

biçimde, Erdal Dağtaş, “İnternet, Katılımcı Demokrasi ve Yurttaşlık Hakları” (2007) 

                                                 
340 Şener, s. 63. 
341 Levent Yaylagül,  Kitle İletişim Kuramları, Ankara: Dipnot Yayınları,2008, s. 195. 
342 Şener, s. 65. 
343 Özgür Uçkan,  “E-Devlet E-Demokrasi ve Türkiye”, İstanbul: Literatür,2003, s.37, Aktaran Selva Ersöz, “İnternet 

ve Demokrasinin Geleceği”,  (e-makale) s.126  inet-tr.org.tr/inetconf10/bildiri/14.doc (02.01.2014) 
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adlı makalesinde, gerçek anlamda yurttaşlığın yaşama geçirilmesinde, iletişimin 

demokratikleşmesinin önemini vurgulamakta, bunu da “yerel ya da ulusal düzeyde karar 

almaya yönelik temeli sağlayacak enformasyon havuzuna, nüfusun her kesiminin 

katkıda bulunması” olarak tanımlamakta ve iletişimsel demokrasi olmadığı takdirde 

gerçek anlamda bir demokrasiden bahsedilemeyeceğini belirtmektedir.344 

Postmodern bir özgürlükler çağı olması beklenirken var olan teknolojilerin ve 

kullanıma giren araçların,  giderek bir denetleme ve kontrol etme  aygıtına dönüştüğünü 

savunan eleştirel kuramcılar, Michael Foucault'nun “Panoptikon” modeli ile bahsettiği 

ve bireyin sürekli gözetlendiği bilinci ile hareket ettiği, egemen gözetim modeline vurgu 

yapmaktadırlar. Bu durumda vaad edilen ütopyanın, karşı ütopyaya dönüşmesinin söz 

konusu olduğunu vurgulayan kuramcılar, teknolojinin gözetim dışında, tüketim 

alışkanlıklarının belirlenmesi için de tüketicilerin tüm bilgilerini elde edebilmesini, 

içerisinde yaşanılan, özel ile kamusal alanın birbirine karıştığı ortamın örneği olarak 

vermektedirler.345 

İnternet teknolojilerindeki gelişmeye ve kullanımın yaygınlaşmasına bağlı 

olarak yapılan eleştirilerde yer alan başlıca konulardan biriside, sanal ve gerçek 

ayrımının silikleşmesi üzerinedir. Post modern çağda, gerçeklik algısının değişmesi 

üzerine Baudrillard, görünenin, gerçekliğin kendisi değil gerçekliğin tüm göstergelerine 

sahip bir gerçeklik simülasyonu olduğunu belirtmektedir. Baudrillar, gerçekliğin tüm 

göstergelerine sahip olduğu halde, gerçek olmayan olaak tanımladığı simülakrlar 

dolayısıyla gerçeğin bir daha asla geri dönemeyeceği söyler. Bu noktadan itibaren her 

türlü gerçek ve hayal ayrımı olmaksızın farklılık simülasyonu üreten bir hiper gerçeklik 

söz konusudur.346 Bilgisayarların geleneksel gerçeklikten ayırt edilemeyen, hatta 

gerçekliği gölgede bırakacak gerçeklikler oluşturma konusundaki becerileri, dünyanın 

kopyalanmasını ve tüketicinin arzularına cevap veren bir fantazya yaratılmasını olası 

kılmaktadır.  

                                                 
344 Erdal Dağtaş '”İnternet, Katılımcı Demokrasi ve Yurttaşlık Hakları'”,  XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı, 

Ankara, 8-10 Kasım 2007, s.259, (02.01.2014) 
345 Uğur Dolgun, Şeffaf Hapishane Yahut Gözetim Toplumu, İstanbul: Ötüken, 2008, s.264, Aktaran Ural, 

içerisinde Hepkon (Ed.) 2011 s.67. 
346 Baudrillard, s.15. 
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Breton, “İnternet Kültü, Sosyal Bağ İçin Bir Tehdit” (2000) adlı eserinde yeni 

teknolojilerin ve internetin, her kesim için demokratikleşme sağlayacağı konusundaki 

görüşlere karşın,  politikanın tamamen halk tarafından yönlendirilmesi ve herkesin eşit 

haklara sahip olmasının, hiç bir zaman gerçekleşemeyecek bir ütopya  olduğunu ve  bu 

konudaki iddialar ile  toplumun kandırıldığını belirtir.  

Teknolojik gelişmeleri, hayatı sürükleyen en büyük değer olarak gören 

söylem tarihte geçmişten beri var olmaktadır. Yeni teknolojilerin 

mucizevi sonuçlar doğuracağına dair öne sürülen tezler çok uzun 

zamandan beri dile  getirilmektedir. Bu da yeni teknolojilerin ve 

modernizmin sanıldığının aksine toplumu daha iyi şartlara 

götürmeyeceği, sadece yıllardır var olan bir söylemin tekrar edilerek 

toplumun bir anlamda uyutulduğunun işaretidir. 347 

İnternet ve demokrasi ilişkisi demokrasi kuramları bağlamında 

karşılaştırıldığında ise, var olan yeni ortamda demokrasiye dair göze çarpan özellikler, 

gönüllülük ve bireylerin katılımcılığıdır. Bu ortamda, bireyler eski modellere oranla 

daha etkin ve katılımcı konumdadır. Burada Yoneji Masuda'nın bahsettiği sivil toplum 

modeli ve “katılımcı demokrasi” tanımı akla gelmektedir.348 Masuda, “Parameters of 

the Post-Industrial Society: Computopia” (1980) adlı makalesinde, “sosyo-ekonomik 

sistemin, kamusal sermaye, insani sermaye, sinerji ve toplumsal yarar tarafından 

karakterize edilen, gönüllü bir sivil toplum” olacağını belirtmektedir. Bu toplumun çok 

merkezli ve gönüllülüğe dayalı, dikey değil yatay örgütlenen bir yapıya sahip olacağını 

söyleyen Masuda, politik sistemin, “katılımcı bir demokrasiye” dönüşeceğini ön 

görmekte ve bu sinerjik toplumu, ortak hedefler doğrultusunda bir araya gelen 

bireylerin, eş güdümlü eylemleri üzerine temellenen, azınlıkların da görüşlerinin önemli 

olduğu bir model olarak tanımlamaktadır. “Computopia” olarak adlandırılan bu 

enformasyon toplumu, bilişsel yaratıcılığın maddiyattan daha önemli olduğu, her 

bireyin kendi geleceğini gerçekleştirme ve ihtiyaçlarını karşılama imkanı bulabildiği, 

aynı zamanda dünyanın her yerinden toplulukların paylaşımına açık olan küresel bir 

toplum olacaktır. Masuda, bu toplumun özelliklerini, zamanın değerini anlama ve 

                                                 
347 Breton Philippe, Le Culte d’Internet: Une Menace Pour Le Lien Social, La Découverte, Paris 2000, s.27, 

Aktaran: Ersöz, s.126.   
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zamanı doğru kullanma, karar alma özgürlüğü ve fırsat eşitliği, gönüllü toplulukların 

gelişmesi ve birbirine bağlı sinerjik toplumların bulunması olarak sıralamaktadır.349 

İnternet ve demokrasi ilişkisine dair yaklaşımlarda, salt olumlu ya da olumsuz 

değerlendirmelerden ziyade, bu yeni mecranın sağladığı olanakların, demokrasinin 

geliştirilmesi yönünde kullanılması esas hedef olmalıdır. Var olan yeni mecra 

içerisinde, zaman ve mekandan bağımsız, fiziki koşullarda ulaşılması uzun süreler 

alacak uzaklıktaki bireyler ve kurumlar ile iletişim kurulabilmesi, kullanıcının içerik 

oluşturarak paylaşabilmesi, enformasyon akışındaki hız, ana akım medya içerisinde, 

temsil edilemeyen ya da kısıtlı biçimde temsil edilme olanağı bulan kişi ve grupların 

kendi mecralarını oluşturmaları, dolayısıyla geleneksel medyada yer alan modellere 

göre, görece bağımsız ve demokratik alanlar oluşması söz konusudur. Ancak eleştirel 

kuramcıların da bahsettiği üzere, sistemin kendini korumak adına, sisteme muhalif 

hareketleri de yönetmek istemesi, ve arttırılan kontrol mekanizmalarının dışarıdan değil 

içeriden, bireylerin farkında olmaksızın dahil oldukları mekanizmalara dönüşmesi ve  

aslında değişimin yaşandığına, özgür olduğuna inanan bireyin var olan tuzaklara 

kapılarak, sistemin devamını sağlaması tehlikesi göz ardı edilmemelidir. Gene de var 

olan yeni mecra, dikkatli ve bilinçli kullanıldığında bireye, yaşayış, davranış, topluluk 

ve kamuoyu oluşturma, üretim ve tüketim biçimlerinde alternatif olanaklar sunmaktadır.  

Çalışmanın bir sonraki bölümünde, bireye kamuoyu oluşturması, toplumu ilgilendiren 

konularda görüş bildirmesi ve fikir yürütmesi imkanını sunan kamusal alanların, yeni 

medya ortamında var olup olmadığı üzerine yapılan tartışmalar sıralanmaktadır.  

3.2.3. Kamusal Alan Kavramı ve “Yeni Kamusal Alan Olarak İnternet”    

İletişim teorilerine göre, iletişim alanları, aynı zamanda toplumsal mücadele 

alanlarıdır. 19. ve 20. yüzyıllarda kitle iletişim araçlarına atfedilen “demokratik olma” 

özelliği, 21. yüzyılın yeni iletişim mecrası olan internet için de tartışılmaktadır. 

Kamusal alan kavramına dair tartışmalar, radyo ve televizyon sonrasında internetin 

gelişi ile yeniden  gündeme taşınmıştır. Jurgen Habermas,  kamusal alanı “özel 

şahısların, kendilerini ilgilendiren ortak bir mesele etrafında akıl yürüttükleri, rasyonel 
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bir tartışma içine girdikleri ve bu tartışmanın neticesinde, o mesele hakkında ortak 

kanaati, kamuoyunu oluşturdukları araç, süreç ve mekanların tanımlandığı hayat alanı” 

olarak tanımlamaktadır.350 Habermas, bireylerin devlet müdahalesi olmaksızın, özgürce 

paylaşabilecekleri bu alanın, devlet meseleleri olan konular tartışıldığında politik 

kamusal alan olarak tanımlanabileceğinden bahsetmektedir. Habermas'ın tarif ettiği 

kamusal alan, toplumsal yaşam içerisinde, özel bireylerin kamuoyuna benzer bir 

biçimde, kamusal bir gövde oluşturarak  toplandıkları her konuşma durumunu 

kapsamaktadır. Bu tartışma durumunda, önemli olan yurttaşların fikirlerini, ifade 

kısıtlaması olmaksızın tartışabilmeleridir. Habermas, böyle bir alanın var olabilmesi için 

mümkün olduğunca fazla vatandaşın katıldığı ve farklı bakış açılarını ifade 

edebildikleri, özgür bir iletişim durumunu ön koşul olarak sunmaktadır.  Özel alan, 

bireyin yalnızca kendisini ilgilendiren ve temelde aileye özgü pratiklerin icra edildiği 

bir alan olarak tanımlanırken, kamusal alan,  yurttaş olmanın pratiklerini içeren bir alan 

olarak tanımlanmaktadır. Habermas, kamusal alanı, kamusal iyiyi birlikte müzakere 

eden, kendi aralarında özel ve eşit kişilerden oluşan alan olarak tanımlarken, özel alan 

kamusal alan ayrımının belirlenme zorluğu söz konusudur. 351   

 

Nancy Fraser da Habermas'ın kamusal alan fikrine benzer biçimde, modern 

toplumlarda politik katılımın, konuşma yolu ile sağlandığı bir ortama işaret etmektedir. 

Vatandaşların konuşarak müzakere halinde bulundukları kurumsallaşmış bu söyleşim 

alanının, ilke olarak devletten ayrı ve devlete karşı söylemlerin üretildiği bir alan 

olduğunu belirten Fraser, böylece kamusal alan kavramının, demokratik kuram için 

gerekli olan ayrımları, göz önünde tutmamıza izin verdiğini belirtmektedir.352   

 

 Eric Dacheux, “Kamusal Alan, Demokrasinin Anahtar Bir Kavramı” (2012) adlı 

makalesinde, Jurgen Habermas, Hannah Arendt ve Richard Sennet'in çalışmalarından 

yola çıkarak, kamusal alanın özelliklerini tanımlamaktadır. Kamusal alan ilk olarak 

politikanın meşrulaştırılma yeridir.Yurttaşların politik enformasyona ulaşabileceği ve 
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iktidarı uygulayacak kişileri seçmek adına tartışabilecekleri bu alanda, yurttaşlar yasaya 

yalnızca maruz kalan değil, yasanın yapıcısı olarak hissetmektedirler. İkinci maddede 

Dacheux, farklı etnik ve dinsel cemaatlere ait bireylerin, ortak bir politik topluluk 

oluşturmak adına bir araya geldikleri simgesel alanı, politik cemaatlerin temeli olarak 

nitelendirmektedir. Son olarak kamusal alanı, politik aktörlerin sahne aldıkları ve 

kamusal sorunların görünür olduğu bir alan olarak betimlemektedir. Bu tanımlardan 

anlaşılacağı üzere kamusal alan, bir kurumdan ve tarih dışı bir veriden ziyade tüm 

aktörlere açık, gelişme içindeki toplumsal bir yapıdır.353 Kamusal alan, tüm 

vatandaşların eşit katılımına açık bir alan olarak tanımlansa da, söz konusu tanım 

insanlara değil kurumlara yönelik olduğundan, bilinen kamu kavramından farklıdır. 

Habermas'ın bahsettiği kamusal alan, etnik ve cinsiyete dayalı ayrımlar ve sınıfsal 

eşitsizlikler dolayısıyla toplumun her kesimine açık olmadığı eleştirileri ile 

karşılaşmıştır. Baskın grupların tartışılacak konuları ve tartışmaya katılacak kesimleri 

belirleme tehlikesi söz konusu olduğundan, ortak çıkar adı altında kendi çıkarlarını 

koruyan grupların oluşması muhtemeldir.  

 

Habermas'ın bahsettiği kamusal alana dair eleştiriler  Oskar Negt ve Alexander 

Kluge tarafından “kamusal alan, sözde, toplumun bütününü temsil etmesine rağmen 

tözünü, herhangi bir belirli yaşam bağlamını özgül olarak ifade etmeyen bir ‘ara 

alandan’ alır” denilerek dile getirilmiş ve  burjuva kamusal alana özgü zayıflığın, öyle 

olmadığı halde toplumu bir bütün olarak  temsil ettiğini iddia etmesi olduğu 

belirtilmiştir.354 Benzer bir eleştiri de Nancy Fraser tarafından yapılmıştır. Jurgen 

Habermas tarafından tarif edilen kamusal alanın, geç kapitalist dönemlerde, temsil, 

katılım ve eşitlik sorunlarını açıklamak için yeterli olmadığını söyleyen Fraser 

Habermas'ı dört ana konuda eleştirmektedir. İlk eleştirisi, kamusal alanın burjuvanın 

tekelinde olması dolayısıyla, eşit ve sağlıklı bir ortam olamayacağı ve baskı altındaki 

grupların, kendisini ifade etmekte güçlük çekeceği üzerindedir. İkinci eleştirisi, 

Habermas’ın tek ve kapsayıcı bir kamusal alanı analiz ederek, çoğul ve birbiriyle 

                                                 
353 Dacheux, s.21. 
354 Negt, Oscar. ve Kluge, Alexander. Kamusal Alan ve Tecrübe'ye Giriş, M. Özbek (çev. ve der.) içinde, Kamusal 

Alan İstanbul: Hil Yayın, 2004, s.136, Aktaran Celil Uysal, “Kamusal Alan Olarak İnternet Tartışma Forumları; 

FORUMTR örneği”, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yakın Doğu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

İletişim Anabilim Dalı, Lefkoşa, 2007), ss.15-16. 
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rekabet halindeki kamu çoğulluğu fikrinden uzak durduğu düşüncesidir. Üçüncü olarak, 

kamusal söylemin, yalnızca ortak iyi ve  ortak çıkarlar çerçevesinde sınırlandırılmasını 

ve bireylerin kolektif ruhu adına, kendi kimliklerinden çıkmaları durumunu sıralayan 

Fraser, son olarak da demokratik bir kamusal alanın, devlet ve sivil toplum arasında 

keskin bir ayrım gerektirmesini eleştirmektedir. 355  

 

Nilüfer Göle ile “Kamusal Alan ve Sivil Toplum Üzerine” (2003) yapılan 

söyleşide, sivil toplum ve kamusal alan ilişkisine dair Göle, kamusal alanın sivil 

toplumdan farklı olarak, farklılıkları bir arada barındıran bir alan olması gerektiğini, 

yani hem toplum içerisinde farklı kalıp hem de bir arada nasıl yaşanacağı sorusuna 

cevap olabileceğini belirtmektedir. Sivil toplum ve kamusal alanın ikisinin de, sadece 

siyasal bir alan değil, bireyle devlet arasında bir aracı olduğunu belirten Göle, 

demokratik bir kamusal alan için, güçlü bir sivil toplumun ön koşul olduğunu 

belirtmektedir. Aynı söyleşide, kamusal alanın günümüzdeki rolü üzerine, Habermas’ın 

tanımına göre değerlendirildiğinde, var olan kamusal alana girebilmek için 

farklılıklarınızı özel alanda bırakma gerekliliği nedeniyle, bu kamusal alan anlayışının 

yetersiz kaldığı belirtilmektedir. Farklılıkları özel alanda bırakma meselesinin, 

Habermas'ın  kamusal alan tanımını ilk yaptığı dönemde, dönemin vatandaşlık 

tanımının sorgulanmadan kabul edilmiş olması olduğu, ancak günümüzde değişen 

vatandaşlık kavramının, evrenselci varsayımlarının sorgulanması gerektiği 

vurgulanmaktadır.356 

 

Habermas'ın kamusal alanında konuşma, yani iletişime geçme durumu 

belirleyicidir. İletişimden bahsedildiğinde, medya ve kamusal alan ilişkisini de 

irdeleyen  Habermas, ilk yazılarında dönemin medyası olan dergi, radyo ve televizyonu 

kamusal tartışmaya aracılık etme işlevleri olan yapılar olarak sıralamaktadır. Dönem 

içersindeki yazılarında, medya ve kamusal alan ilişkisine dair görüşleri değişen 

Habermas, ticarileşme ve tekelleşme sonucunda, çıkar mücadelelerinin artması 

nedeniyle  politik kamusal alanın yapısal dönüşümünden bahsetmektedir. Yazılı basının 

                                                 
355 Timisi, ss.68-69, Aktaran: Uysal, ss.14-15. 
356 “Nilüfer Göle ile Kamusal Alan ve Sivil Toplum Üzerine” Sivil Toplum Dergisi, Yıl:1, Sayı:2, Nisan-Mayıs-    

Haziran 2003 
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ardından gelen yayın medyası, böylesi bir ortam içerisinde doğduğundan bahsi geçen 

kolektif kamuya sunma işlevini kaybetmiştir.357  

 

Habermas'ın kitle iletişimi hakkındaki düşüncelerini  sınırlı ve eksik bulan John 

Thompson, Habermas'ın diyaloga dayalı kamusal alan tanımlamasında, insanların ortak 

mekanlarda, eşit biçimde diyalog kurması durumunu, kamusal alanın tanımlanması için 

yetersiz bulmaktadır. Bu tarz karşılaşma ve konuşmaların, günlük yaşamın üretilmesi, 

kurulması ve sürdürülmesindeki yerinin önemli olduğunu, ancak asıl mücadelelerin 

merkezinin kapitalizmin emtia üretimi yaptığı yerler olması gerektiğini 

belirtmektedir.358 1980 sonrası birçok kuramcı tarafından özelleştirme ve yeni sağ 

politikaların gelişmesi ile,  medyanın değişimi ve bunun sonucunda kamu hizmeti 

medyasının tartışmaya açılması ile medyanın ve yeni teknolojilerin  kamusal alana 

ilişkin rolleri incelenmeye başlanmıştır. James Curran, medyanın geleneksel liberal 

düşünürlerce savunulan, kamu sözcüsü olma görevinin, ancak medyanın hükümetlerden 

bağımsız olması dahilinde gerçekleşebileceğini ve medyanın kamu sözcüsü olmaktan 

çok, eğlence aracı olarak kullanıldığını belirtmektedir. Ancak medyanın, eğlence 

programlarının içerdiği çeşitli bakış açıları ile de kamuyu bilgilendirebileceğini belirten 

Curran, medyanın asıl görevinin, farklı bakış açıları ve kaynaklardan yararlanarak,   

kişilerin egemen fikirleri sorgulanmasına olanak sağlaması olması gerektiğini 

vurgulamaktadır.359  

 

John Keane ise, medyanın artık devletin gözcülüğünü yapmayı bırakarak, güçlü 

şirketlere yakınlaştığını ve kamu hizmetinin devlet yayın organlarınca yürütüldüğünü 

belirtmektedir. Günümüzde üç tür kamusal alandan bahsedilebileceğini söyleyen Keane, 

bu alanları “mikro”, “mezo” ve “makro” kamusal alanlar olarak adlandırmaktadır. 

Mikro kamusal alanlar, toplumsal hareketlerin geliştiği küçük grupları, örgütleri kapsar. 

Sivil toplumun haber değeri olmayan alanlarında, fotokopi, telefon, faks, kişisel 

bilgisayarlarla ilişkiye giren, küçük yayınevleri, lokallerde bir araya gelen bu küçük 

                                                 
357 Uysal, ss.21-22. 
358John Thompson, 1994:97, Aktaran:  İrfan Erdoğan, “Habermas ve İletişimsel Etkinlik Yaklaşımı”,  (e-makale) 

http://www.irfanerdogan.com/makaleler4/Habermas.pdf (20.12.2014) 
359 James Curran, Medya ve Demokrasi: Yeniden Değer Biçme. S. İrvan (Der.) içinde, Medya Kültür Siyaset , 2. 

Basım, Ankara: Alp Yayınevi, 2002 s.186.  
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grupların gücü, örtük olmalarından ve var olan iktidar ilişkilerine meydan 

okumalarından gelmektedir. İletişime giren insan sayısı yüzlerle, binlerle ifade 

edilmektedir. Mezo kamusal alanlar ile ise, yüksek tirajlı gazeteler, radyo ve televizyon 

şebekelerinin dahil olduğu ve ulus devlet düzeyinde, hatta bazen komşu ülkelere taşan 

alanlardan bahsedilmektedir. İletişim halinde olan insan sayısı  milyonlar ile ifade 

edilmektedir. Makro kamusal alanlar ise, yüz milyonlarca, hatta milyarlarca insanın 

ulaşabildiği, uluslar arası ve küresel düzeyde tartışma ağı kurulan alanlardır. İnternet 

yolu ile kurulan kamusal forumlar ve verilen hizmetler bu alanın içindedir.360 

Habermas’ın burjuva kamusal alanı, Antik Yunan kamu hayatının kopyası biçiminde, 

tanımlanan her şeyin üzerinde “konuşma” durumu ile kurulan bir alandır. Ancak 

günümüzün teknolojiyle birebir ilişkili  iletişim dünyasında, artık kamusal alanı 

yalnızca yüz yüze diyalogunun olduğu alan şekilde tanımlayamayız. Günümüzde, yer 

ve zaman bakımından farklılaşmış kamusal alanlar, hatta ulus ötesi boyutları olan global 

bir kamusal alan  bulunmaktadır.361
  

 

Son yirmi yılda, bilgisayar ve internet teknolojilerindeki gelişmeler ve 

kullanımın yaygınlaşması makro kamusal alan örneği olarak internetin ve sosyal 

mecraların kullanımını tartışmaya açmıştır. Kitle iletişim araçlarındaki değişim, bu 

iletişim araçlarının demokratik işlevinin  incelenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. 

Yeni iletişim ortamı, eski dönemde bireylerin fikirlerini ifade etme olanağı bulduğu 

agoralar benzeri bir siber ortam olarak tanımlanmaktadırlar. Bir tür mücadele alanı 

olarak görülen medyanın, yeni medya haline gelmesi ve iletişim alanındaki 

gelişmelerin, hükümetlerin denetim ve kontrol yetkilerini kısıtlayarak 

demokratikleşmeyi sağlayacağı ön görülmektedir. İletişim teknolojilerindeki gelişmeler 

ile bireylerin siyasal anlamda da bilgi sahibi olmadaki olanaklarının artacağı 

belirtilmekte ve internetin teknolojik etkileşim özelliği nedeniyle demokratik 

potansiyelinin varlığına değinilmektedir. İnternetin demokratik potansiyeli kolay 

erişilebilir bilgi sağlaması, geleneksel iletişim yöntemlerine göre daha hızlı olması ve 

otoriteden uzak olması olarak tanımlanmakta ve internetin zaman ve mekana 

                                                 
360 Kejanlıoğlu, Beybin, Medya Çalışmalarında Kamusal Alan Kavramı. M. Özbek ( der.) içinde, Kamusal Alan, 

İstanbul: Hil Yayın, 2004, s.700, Aktaran Uysal, ss.22-23. 
361 Erdoğan, İrfan, 'Habermas ve İletişimsel Etkinlik Yaklaşımı'  (e-makale)  

http://www.irfanerdogan.com/makaleler4/Habermas.pdf (20.12.2014) 
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sıkışmayan yapısı sebebi ile üzerinde ne hükümetlerin, ne ticari güçlerin ne de siyasi 

otoritelerin tam olarak egemenlik sağlama gücüne sahip olmadığını belirtilmektedir. 362 

Eleştirel bir kuramcı olan Douglas Kellner da, internetin demokratik potansiyelini 

vurgulamakta, bilgisayar ve bilgi teknolojilerinin giderek önem kazandığını belirtmekte 

ve yeni tekno kapitalist toplumda, alternatif bilgi ağları üretmenin öneminden 

bahsetmektedir. Demokrasinin oylama kadar, tartışmayı ve demokratik katılımı da 

içeren bir kavram olduğunu söyleyen Kellner, internet çağında bireylerin  bilgisayarlar 

ve var olan sanal kamusal alanlarda tartışmalara katılmasının mümkün olduğunu 

belirtmektedir. Böylece Kellner, medyanın demokratik diyaloğun dışarısında bıraktığı 

birçok grubun bu yeni medya ortamında kendine yer edinebildiğini ve siber uzam 

içerisinde  yeni bir tekno politikanın varlığından söz edilebileceğini belirtmektedir. 363 

 

Habermas'ın kamusal alan tanımında, prensipte  ulaşımının  tüm vatandaşlara 

açık olduğu ve özel şahısların bir araya gelerek diyalog kurdukları, fikir yürüttükleri, ve 

dolayısıyla kamuoyunu oluşturdukları toplumsal bir alandan  söz edilmektedir.364  

Habermas'ın bahsettiği kamusal alan günümüze uyarlandığında var olan sosyal ve 

ekonomik koşullar içerisinde, bireylerin fiziksel anlamda bir arada bulunabilecekleri bir 

ortam oluşturmanın imkansızlığı görülmektedir. Kamusal alan kavramı günümüzde 

dönüşüme uğramış, mekan paylaşımı değil sorun ve çıkar doğrultusunda dayanışma 

gerçekleştirmeye yönrlik bir alandan bahsedilmeye başlanmıştır. 

Eric Dacheux, Habermas, Hannah Arendt ve Richard Sennet'in görüşlerinden 

derleyerek yaptığı tanımda,  kamusal alanın kurumsal boyuta indirgenemeyecek bir yapı 

olduğunu belirtirken bu alanın tüm aktörlere açık ve tarih dışı değil, gelişme içinde olan 

bir toplumsal yapı olduğunu söylemektedir.365  Dolayısıyla ancak iletişim ağları ile 

birbirine bağlanan dünyada, kamusal alanı kullanan kitlelerin ortak yarara dair 

tartışmaları, coğrafi ve siyasal sınırlardan bağımsız, ortak bir alanda yani sanal 

mecralarda gerçekleştirmesi mümkündür. Bu nedenle, yeni kamusal alanın, birbirine 

gittikçe yaklaşan ve  küreselleşme ile küçük bir köye dönüşen dünyada, internet  

                                                 
362 Timisi, ss.193-194. 
363 Douglas Kellner, “Tabandan Küreselleşme: Radikal Demokratik Bir Tenopolitikaya Doğru”, içerisinde, Kamusal 

Alan, Özbek Melike (Ed..), T. Kurtarıcı (çev.), İstanbul: Hil Yayın, 2004,  s.722. 
364 Dacheux,  ss.16-18. 
365 Dacheux, s.21. 
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üzerinden kurulan ağlar ile yapılan  iletişim ve kullanılan mecralar olduğu iddia 

edilmektedir. Bahsi geçen bu yeni mecranın  kamusal alan'ın, “postmodern karaktere 

sahip bir versiyonu” olarak tanımlanabileceği Mark Poster tarafından belirtilmektedir.366  

Poster, “Siber Demokrasi” (“CyberDemocracy”, 1995) adlı makalesinde, eğer interneti  

kamusal bir alan olarak kabul edersek, onu kimlerin yönlendirdiği, paylaşımları 

yapanların kimler olduğu, yüz yüze iletişim olmadan ne tür toplulukların oluşabildiği ve 

bu siber ortamda bedensiz kimlikler tarafından üretilen politikaların, nasıl hem hızla 

gelip geçtiği, hem de iz bırakabildiği gibi soruların sorulması gerektiğini söylemektedir. 

Poster, internet üzerindeki bilgi akışının topluluk oluşturma üzerindeki etkisine karşı 

çıkan modern düşünürlere yönelik, eğer bu varsayımları doğru ise, siber demokrasinin 

nasıl bir fenomen olduğu ve böylesi bir ortamda kamusal alanın neresi olduğu sorularını 

yöneltmektedir. Günümüzde, yüz yüze iletişimin yer aldığı umumi konuşma eylemi 

karmaşıklaşmakta, var olan simge ve sembollerin elektronik formatlarda değiş tokuşu 

ile  farklı bir forma bürünmektedir. Eğer umumi konuşma eylemi, pikseller ile ekran 

üzerinde, birbirinden uzak coğrafyalarda, birbirini belki de asla görmeyecek olan 

bireyler arasında var olabiliyorsa, gündeme, internet ve sanal toplulukların oluşumu, 

internet kafeler, mesaj panoları, bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen çevrim içi 

görüntülü konferanslar gibi eylemlerin, basılı yayınlar ve özel mektuplar gibi 

konuşma/iletişim modellerinden nasıl ayrıldığı sorusu gelmektedir. Bunun cevabını 

Poster, “bireylerin yüz yüze iletişim kurduğu kamusal alan açıkça yok olmuştur” 

diyerek vermektedir. Demokrasi sorunsalı ile ilgili olarak Poster, var olan yeni formlar 

ve davranış modelleri dahilinde, bilgi çağında demokratik konuşmanın koşulları 

nelerdir, bu koşullarda konuşan, yazan, iletişim kuran özne kimdir, tüm bunların 

makineler ile ilişkisi nedir, demokratik değişim ve özgürleştirici eylemlerin 

gerçekleşmesi için gereken özneler ve makineler kimler ve nelerdir gibi soruları 

sormaktadır.367 

İletişim mekanlarının incelenmesi, insan, toplum ve toplumsal ilişkileri 

anlamaya olanak sağlamaktadır. Mekan, toplumsal ilişkileri yansıtmakta ve aynı 

zamanda etki  etmektedir.  Mekanların fiziksel olarak kullanımı dışında yeni bir sanal 

                                                 
366 Mark Poster, CyberDemocracy: Internet and the Public Sphere, (e-yayın) University of California, Irvine 

Copyright(c) Mark Poster 1995,  http://www.hnet.uci.edu/mposter/writings/democ.html (04.10.2014) 
367  Poster, 1995 
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mekan kullanımı söz konusudur. Sanal mekanların kendi içerisinde yalnızca sanal 

mecrada kalan kullanımı olduğu kadar, gerçek mekanlardaki  örgütlenmeyi sağlama 

kapasiteleri de vardır.  Toplumsal mücadele alanı ve yeni kamusal alan olarak 

değerlendirildiğinde; yeni mecranın sağladığı “anındalık” özelliği, sosyal ağlar 

üzerinden hızlı ve ücretsiz haberleşme ve örgütlenme imkanı sağlamakta ve “alternatif 

bir medya” ortaya çıkmaktadır. Bu yolla yerel olanın zaman-mekan engellerini aşarak, 

küreselde sesini duyurması ve “alternatif kamusal mekanların” oluşumu sağlanmaktadır. 

Öyle ki var olan alternatif medya, zaman zaman ana akım medya içerisinde bile haber 

kaynağı olarak kullanılmaktadır. Serdar Öztürk “Mekan ve İktidar” (2012) adlı 

kitabında bu yolla, tarih boyunca bilgiyi elinde tutan egemen azınlıkların eski iktidar 

dengelerinin de değişmekte olduğunu vurgular. Sosyal medya, sokak ile sanal dünyanın 

iç içe olduğu, sınırları belirsiz, hiyerarşik örgütlenmeden uzak, yatay iletişimin mümkün 

olabildiği bir kamusal alan yaratmaktadır. Bu yeni kamusal alan ile iki farklı eylem 

biçimi  görülmektedir. Sosyal medya hem sokağı aktif olarak kullananların, hem de 

bilgisayar başından daha pasif olarak paylaşımlarda bulunanların kesişme noktasıdır. Bu 

sayede sosyal medya, sokağa alternatif olabildiği gibi onu tamamlayıcı da 

olabilmektedir.  Yakın tarihteki bir çok örnekte örneğin Mısır'da 2011 yılında Tahrir 

Meydanında yaşanan, hükümet politikalarında ve yönetimde değişime  neden olan 

olaylarda, insanlar sanal mekanlardaki paylaşım ağları üzerinden örgütlenerek gerçek 

meydanlarda toplanmışlardır. Bu durum için Öztürk “sanal mekan en az gerçek mekan 

kadar maddi sonuçlar yaratan bir mekandır” demektedir. Sanal mekanlar, iktidarlar 

tarafından kendi inşaalarını kuvvetlendirmek amacıyla kurgulansalar dahi, insanlar 

tarafından yaratıcı yönelimlere hizmet edecek şekilde kullanılabilmektedirler. Öztürk 

“sanal mekanlar da diğer mekanlar kadar çelişkili ve politiktir” diyerek sanal 

mekanların yeni kamusal alan olarak işlevine dikkat çekmektedir.368 Yine de toplumsal 

hareketlerin yüz yüze iletişime ve grup dayanışmasına ihtiyaç duyduğu, tek başına 

sosyal medyanın radikal bir toplumsal değişimin aracı olamayacağı görülmektedir.  

Arap dünyasında var olan gelişmeler ve sosyal medya üzerinden örgütlenme ilişkisi ile 

ilgili, Facebook'un kurucusu Zuckerberg, “Devrim için ne Facebook gerekliydi, ne de 

                                                 
368 Serdar Öztürk, Mekan ve İktidar, Phoenix, Ankara, 2012, ss.22-26. 
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yeterli, devrimi kendi geleceğini kendisi ele alan halklar yaptı” diyerek Facebook'un 

ayaklanmalardaki yerinin abartıldığını söylemektedir.369  

Kamusal alan günümüzde, devleti dengeleyen, bir karşı ağırlık oluşturma işlevi 

olan, devlete karşı  eleştirel söylemlerin üretildiği bir alan olarak da görülmektedir. 

Demokrasinin hayata geçmesi için ön koşul olan, farklı görüşlerin tartışılması ve 

toplumun her kesiminin temsil edilebilmesinin var olan yeni ortamda mümkün 

olduğunu düşünen liberal kuramcılar (Mark Poster, James Curran, M. Mc Luhan vd.) 

gerçek demokratikleşmenin bu yeni mecra sayesinde gerçekleşeceğini savunmakta, bu 

alanın alternatif gruplar ile sivil toplum örgütlenmesine açık olduğunu belirtmektedirler. 

Bu kuramcıların yanı sıra, bu evreyi geç kapitalizmin bir evresi olarak gören ve bu 

dönemde de var olan eşitsizliklerin sürdüğünü belirtmekten eleştirel kuramcılar 

(Armand Mattelard, Frederic Jameson, Howard Segal vd.) bulunmaktadır.  

İnternet, diğer kitle iletişim araçlarına kıyasla, bireylerin katılımına olanak 

sağlaması açısından demokrasi ile olumlu yönden ilişkilendirilse de,  Nilüfer Timisli, 

internetin kamusal alanın merkezi olarak tanımlanmak için eksikleri olduğunu 

belirtmektedir. Kamusal alanın görünürlülüğünün, düşüncelerin özgürce ifade 

edilmesine ve karşıtlarının tartışılmasına izin verecek bir alan olmasıyla ilişkili 

olduğunu belirten Timisi, internetin böyle bir tartışma mekânı olma potansiyelini taşısa 

da, kimliklerin görünmez olması dolayısıyla, kamusal alanın çok önemli bir  

özelliğinden yoksun olduğunu belirtmektedir. İnternet ortamında seçilmiş ya da 

üretilmiş kimlikler ile düşüncelerini ifade eden bireyler ortak mekanda üretilen sözle, 

sözü üreten arasında belirsizlik oluşturmaktadır.  370 

Yeni kamusal alan bağlamında internet üzerine görüşleri özetleyen Filiz 

Aydoğan, internetin, kamunun erişimine açık olması nedeni ile enformasyonu 

zenginleştirerek, daha bilgili bir  kitle üretilmesine yardımcı olduğunu ve bu kitlenin 

kamusal alana katılarak demokrasiye katkıda bulunduğunu ve internetin kamusal alanın 

diyalogsal karakterini yaratma kapasitesine sahip olduğunu belirten kuramcılar olduğu 

kadar, bilgisayar teknolojisine olan erişimin eşitlikçi olmaması ve yeni teknolojilerin 

                                                 
369' “Facebook Abartılıyor mu”, 26.06.2011, http://www.sivilmedya.com/facebook-abartiliyor-mu-24718h.htm 

(20.09.2014) 
370 Timisi, ss.25-26. 
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politik tartışmalara katkısı olsa da var olan hızlı bilgi akışının  kafa karışıklığına sebep 

olduğunu savunan  eleştirel kuramcıların bulunduğunu belirtir.371 Tüm bu bilgiler 

ışığında, Kitle Fonlamasının değerlendirilmesinde, bu alternatif üretim biçiminin 

gerçekleştiği mecra olan internetin, nasıl rol oynadığının saptanması önemli hale 

gelmektedir. Çalışmada, içerik üretimine katkı sağlanabilen alternatif medya ve üretim 

biçimleri bağlamında Mark Poster'ın yeni kamusal alan olarak tanımladığı  internet 

ortamı hakkındaki farklı görüşlere yer verilerek var olan yeni mecranın, daha 

demokratik üretim modellerine olanak sağlayıp sağlamayacağı araştırılmaktadır. Var 

olan yeni mecranın anlaşılmasında iletişim teknolojileri ve medyalar arası yakınsama, 

yeni ortamı, üretici ve üreten ilişkilerini ve üretim modellerinde var olan değişimi 

anlamak açısından incelenmelidir. 

3.3. Medya Yakınsaması Ve Etkileşim İle Ortam Ve Kullanıcıda var Olan 

Değişimler  

 Yakınsama (Convergence), sıklıkla teknolojik alt yapılardaki değişimin 

kavramsallaştırılması bağlamında kullanılsa da, aslında yalnızca teknik alt yapıları 

değil, piyasa oyuncuları ve kullanıcıları da içeren bir dizi değişimi işaret etmektedir. 

Yakınsama terimi farklı servislerin, farklı ağlardan sağlandığı, geleneksel dikey ağ 

yapılanmasından, etkileşimli iletişime olanak sağlayan, daha yatay bir  modele ve  çoklu 

platformlara geçişi ifade etmek için de kullanılmaktadır.372 Yakınsama kavramı ile ilgili 

çalışmalarda adı geçen ve kavramın önemini vurgulayan kuramcılardan biri olan Henry 

Jenkins, yakınsamayı, farklı medya platformları arasındaki içerik paylaşımı, farklı 

medya endüstrileri arasındaki birliktelik ve medya kullanıcısının değişen özelliklerinin 

bütünü olarak tanımlanmaktadır.373 Bu tanımlamasında, yakınsamanın gerçekleşmesi 

için önemli olanın, kullanıcının çeşitli süreçlere aktif katılımı olduğunu vurgulayan 

Jenkins, yakınsamanın yalnızca farklı teknolojik gelişmelerin bir araçta toplanması 

değil, kullanıcıların bu araçları kullanarak yaptıkları kültürel aktarım olduğunu 

belirtmektedir. Dijitalleşmenin yakınsama için gerekli koşulları oluşturduğu ve 

                                                 
371 Filiz Aydoğan, Küresel Medya, 2. Basım, İstanbul: Beta, 2011, s.71. 
372  Sedat Özel, “Yakınsama, Yeni Medyanın İtici Gücü”, Erciyes İletişim Dergisi, 2011 Temmuz, ISSN:1308-3198 

Cilt:2,  Sayı: 2, ss.54-55. 
373 Henry Jenkins, Convergence Culture:Where Old and New Media Collide, New York University Press, 2006 

ss.2-5 . 
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1980’lerde başlayan, farklı medya mecralarının tek bir şirket tarafından işletilmesi 

yoluyla var olan mecralar arası içerik paylaşımının günümüzde daha da yaygınlaştığını 

görülmektedir.374 

 

 Teknolojik alt yapıdaki ve iletişim teknolojilerindeki değişimlerden bahseden 

Nurcan Törenli, telekomünikasyon alt yapısı ile ilişkili yaşanan ve kullanıcının 

günümüzde ulaştığı iletişim altyapısını oluşturan üç dönüm sürecinden bahsetmektedir.  

Bu dönüm süreçlerinden birincisi, gerçek zamanlı ve iki yönlü iletişimi olanaklı kılan 

telefonun kullanımı ile başlamaktadır. İkinci dönüm noktası olarak,  mobil haldeyken 

hizmet verebilen cep telefonlarının kullanımını örnek veren Törenli,  üçüncü dönüm 

noktasını ise, yüksek hızda telsiz erişim olanağıyla internet tabanlı hizmetleri birleştiren 

ve cep telefonlarından, radyo çözümleri ile internet erişiminin gerçekleştirilmesini 

sağlayan, dolayısıyla internet üzerinden verilen hizmetlerin önünü açan gelişmeler 

olarak sıralamaktadır. 375  

 

 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, yakınsamayı farklı seviyelerde 

gruplandırmaktadır. Bunlardan ilki, IP tabanlı geniş bantlı ağlar tarafından oluşturulan, 

mobil telefon, TV ve bilgisayarları da içeren ağ yakınsaması, ikincisi, web tabanlı 

uygulamaların kullanımını kolaylaştıran ve ağ yakınsamasından gelişen, yenilikçi el 

cihazlarını işaret eden hizmet yakınsaması, üçüncüsü, farklı pazarları, farklı bilgi 

teknolojilerini ve farklı endüstrileri bir araya getiren, endüstri-pazar yakınsaması,  bir 

diğer yakınsama türü ise, içerik ve hizmet sağlamada görülen işbirliği ile ortaya çıkan 

enstitü ve düzenleyici yakınsaması, ve son yakınsama türü de cihazların yakınsaması 

olarak sınıflandırılmaktadır.376 

 

 Medya teorisyeni August Grant ise, yakınsama sonucunda ortaya çıkan üç farklı 

eğilimden bahsetmektedir. Bunlar; “Teknolojik Yakınsama”, “Kurumsal Yakınsama” ve 

“Kullanımın Yakınsaması”dır. Teknolojik Yakınsama, analogdan sayısala çevrilen 

                                                 
374 Jenkins, Convergence Culture:Where Old and New Media Collide, s.11. 
375 Nurcan Törenli,  Bilişim Teknolojileri Temelinde Haber Medyasının Yeniden Biçimlenişi, Yeni  

Medya Yeni İletişim Ortamı. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 2005, ss. 114-115. 
376 OECD (2008). Convergence And Next Generatıon Networks, Working Party on Communication  

Infrastructures and Services Policy, http://www.oecd.org/dataoecd/25/11/40761101.pdf. s,7, Aktaran: Özel, s.55. 
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sinyallerin taşındığı sanal iletişim ağlarının birbirine dönüşümüne işaret etmektedir. 

Süreç içerisinde neredeyse tüm iletişim araçlarının teknolojisinin “sıfır” ve “bir”lerden 

oluşan dizilere indirgenmesi ve teknolojik yakınsama bağlamında, bir aracın birden çok 

hizmet amacı ile kullanılması söz konusudur. “Kurumsal Yakınsama” ise, medya 

içeriğini, farklı teknoloji platformları üzerinde sunmak adına yapılan ve çapraz mülkiyet 

ilişkilerini içeren medya organizasyonlarıdır.  “Kullanım Yakınsaması”, tüketicilerin 

farklı medya araçlarını birlikte kullanması ve tüketicilerin, aynı anda bir çok medyadan 

faydalanması olarak tanımlanmaktadır. Aynı anda birden fazla ortamı kullanmaya doğru 

artan bir eğilim söz konusudur. Yakınsama üzerindeki tartışmalar, iki ana eksende 

ilerlemektedir. Küreselleşme sürecinde, küçük medya şirketlerinin, büyük şirketler 

tarafından satın alınması nedeniyle küçük şirketlerin yok olma tehlikesi söz konusu olsa 

da, büyük medya şirketlerinin daha küçük medyalara kaynak imkanı sağlama yönünde 

faydalı oldukları belirtilmektedir.377  

 

 Yakınsak kullanıcı tecrübelerini de içeren medya yakınsaması üzerine kurulan 

teoriler ise üç ana başlık altında toplanmaktadır. Bunlardan “İkame Teorisi”ne göre, 

yeni medya, eski medyanın fonksiyonlarını üstlenerek eskinin yerini alacaktır. Bir diğer 

teori olan “Medyanın Tamamlanması Teorisi”ne göre ise, yeni medya uyumlu bir 

şekilde eski medya ile birlikte var olacak ve geleneksel medyaya katkı sağlayacaktır. 

“Medya Birleşmesi Teorisi”ne göre ise, yeni medya  ve geleneksel medyanın tüm 

özellikleri birleşmektedir. 378 

 

 Tüm bu teoriler ve değerlendirmeler doğrultusunda, yakınsamanın, teknolojik 

olduğu kadar kültürel, sosyal ve endüstriyel değişimleri tanımlamak için kullanılan bir 

terim olduğu görülmektedir.  Sayısallaşma ve geniş bant ağlarının kullanımı ile  

yaygınlaşan yakınsama, telekomünikasyon, yayıncılık ve bilişim sektörleri arasında 

teknik ve düzenleyici sınırları bulanıklaştırmıştır. Yakınsama sayesinde kullanıcının, 

bilgiye ulaşmada ve paylaşımda daha özgür bir ortam içerisinde olduğu ve 

                                                 
377 Grant August, Media Convergence. August E. Grant, Jennifer H. Meadows (Ed.) Communication Technology 

Update 9th Edition, Oxford: Focall Press, 2004, s. 350.  
378 Lugmayr, A., Pohl A. vd. Ambient, Media and Home Entertainment. Lekakos G., Chorianopoulos K. and 

Doukidis G. (Ed.) Interactive Digital Television : Technologies And Applications, Ed. By., New  

York: IGI Publishing. 112-130, 2008:119,  Aktaran Özel, s. 61. 
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yakınsamanın, var olan mülkiyet yapılarında değişime yol açtığı düşünülmektedir.379 

Oluşan çoklu medya sayesinde, pasif konumdaki kullanıcı, neyi, ne zaman, nasıl 

tüketeceğine karar verebilen aktif kullanıcıya evrilmiştir. Teknolojik yakınsama ve 

kullanım yakınsaması sayesinde artan, doğrusal olmayan iletişim modelleri oluşmakta 

ve yeni türden içerikler için artan talep söz konusu olmaktadır. 

 

Dijitalleşme, yakınsama ve çoklu medya araçlarının farklı biçimlerde 

kullanılabilmesi ile yeni özelliklere sahip olan kullanıcıdaki değişime dair Henry 

Jenkins, insanların medya ürünlerine artan erişiminden bahsederken, tüketimi olduğu 

kadar üretimi de önemsemekte ve yeni medyanın insanlara kendi eserlerini oluşturmada 

fırsatlar sağlayan bir yapısı olduğundan bahsetmektedir. Sanat yapıtlarının yeniden 

üretilebilirliğinin de ötesinde, özgün bir sanat yapıtı yaratma imkanı bulan kullanıcı, 

dijital okur yazarlık yeteneklerinin de gelişmesi ile, kendine özgü yapıtlar 

üretebilmektedir. Kendi yapıtını üretme haricinde, üretilen yapıtların içeriğine de etki 

edebilmesi dolayısıyla kullanıcı, yazar ve okur, performans gösteren ve izleyen, yapan 

ve yorumlayan gibi birden çok kimliğe sahiptir. Bu kimlikler sanal ortamda gelişme 

imkanı bulabildiği kadar, reel yaşamda da sanal ortam aracılığı ile karşılık 

bulabilmektedir. Merkezi ve tek elden çıkmayan, kullanıcıların kolektif katılımı ile 

oluşturulan bu ortamda, dijital okur yazarlığı gelişen bireylerin, sosyal ve kültürel 

alanlarda da davranış değişiklikleri olduğu görülmektedir. Var olan teknolojik 

gelişmeler dolayısıyla bireylerin sosyal yaşamdaki deneyimleri farklılaşmakta 

olduğundan, eski formların yerini yenileri almaktadır. 380  

 

Konuya ilişkin, Peyami Çelikcan, “Medya Yakınsaması: Değişen Medya-

Değişen İzleyici” (2010) adlı makalesinde, medya dünyasında yaşanan hızlı değişimi 

ifade etmek adına, “medya yakınsaması”nın önemli bir anahtar  kavram olduğunu 

belirtmektedir. Dijital teknolojilerin gelişimi ile her türlü medya içeriğinin aynı ortamda 

üretilmesi, düzenlenmesi, yayılmasının olanaklı hale geldiğini söyleyen Çelikcan, bu 

bahsedilen değişimler dolayısıyla, medya türleri arasındaki ayrımın silikleştiğini,  

amatör ve profesyoneller arasındaki ayrımın ortadan kalktığını ve bu bağlamda  

                                                 
379 Özel, s.65. 
380 Jenkins, Convergence Culture:Where Old and New Media Collide, ss.18-20. 
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üretenler ve tüketenler açısından da bir yakınsamadan bahsedilebileceğini 

vurgulamaktadır.381  

 

 Yakınsamanın gerçekleşmesinde etkileşimin rolü olduğu görülmektedir. Kişiler 

ve mecralar arası karşılıklı etkileşim dolayısıyla var olan ortam ve kullanıcıda değişim 

gerçekleşmektedir. Etkileşim, en az iki nesne arasında gerçekleşen, nesnelerin 

birbirlerini davranış ya da biçimsel olarak değişikliğe uğratması olarak 

tanımlanmaktadır. 382 

  

 Yeni medya kullanıcısı için anahtar kavramlardan biri olan etkileşim, klasik 

iletişim modellerinde bulunan geri bildirimden farklıdır.  Alıcı, iletinin tamamına 

koşulsuz ve pasif biçimde maruz kalmaksızın iletiye müdahale edebilmekte ve kaynak, 

etkileşim doğrultusunda iletiyi değiştirebilmekte, dolayısıyla alıcı kaynağı manipüle 

edebilmektedir. Bu nedenle,  yeni medyada kullanıcı eski rollerinden sıyrılmıştır. Bu 

değişime göre yeni medyada kullanıcının temel özellikleri, aktif, katılımcı, üretici 

olması ve yeni oluşan dili anlayabilme yetisidir. Dijitalleşme ve enformasyon devrimi 

sonrası, birey, sanayi toplumunda olduğu gibi var olanı yeniden üretme değil, kendi 

sanat eserini yaratma olanağı bulmaktadır. 383 

 Yakınsamanın içerik ve biçim üzerindeki etkisine sinema açısından bakıldığında 

ise, teknoloji ve öykü anlatıcılığının birleştiği, öykü anlatmanın, farklı platformlar 

üzerinden birden fazla ortamda ve kullanıcının da katılımı ile gerçekleştirilebildiği bir 

ortamdan bahsetmek mümkündür. Sinemada yakınsamanın etkisi ile, filmi çevreleyen 

unsurların, filmin kısıtlı zamanının dışına taşmasını ve farklı ortamlarda sürdürülmesini 

sağlayan bir öykü anlatıcılığından bahsetmek olasıdır. Öykü anlatıcılığı açısında, 

öykünün farklı detaylarını, farklı platformlar üzerinden, farklı kesimlere ulaştırmayı 

kolaylaştıracak ve hatta izleyicinin katılımı ile bu öykü oluşturma sürecini desteklemeye 

kadar ilerleyen bir değişim söz konusudur. Sinema açısından değişim ve yakınsamanın 

etkileri yalnızca içeriğe ilişkin değil, paylaşılan/ aktarılan/ oluşturulan öykünün 

                                                 
381 Peyami Çelikcan, “Medya Yakınsaması: Değişen Medya-Değişen İzleyici”, Pi, Bahar 2010/2, s.32. 
382Sertaç Öğüt, “E-öğrenmenin Kacramsal Boyutu ve E-öğrenmeye Yeni Bir Yaklaşım”, 2009  

http://www.sertacogut.com/blog/wpcontent/uploads/2009/03/sertac_ogut_eogrenmenin_kavramsal_boyutu_ve_eogre

nmeye_iletisimsel_bir_yaklasim.pdf, s.7 
383 Jenkins, Convergence Culture:Where Old and New Media Collide,, ss.18-20. 
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izlenildiği ortamlar, içerik hakkında yapılan yorum ve tartışmalar, içeriğe ulaşma ve 

içerik seçimi konusunda ulaşılabilen mecraların hepsini kapsamaktadır. Anlatıların 

birbirini tamamlayan parçalar halinde ya da anlatının devamı niteliğinde  farklı 

kanallarda yer alması durumunu Henry Jenkins, “transmedya anlatım” kavramı ile 

açıklamaktadır. Jenkins, “Transmedya anlatım, bir kurmacanın (fiction),  ayrılmaz 

öğelerinin, bütünsel ve koordine bir eğlence deneyimi yaratmak amacıyla, birçok 

dağıtım kanalına, sistematik bir şekilde yayılması işlemini temsil eder” demektedir. 

Jenkins, transmedya uygulamalarının, erken dönemde firmaların dağıtım ağlarını 

büyütmek amacı ile tasarlandığını, ancak günümüzde kullanıcının değişen davranış 

pratikleri ile, kontrolün merkezinin kullanıcı yönüne doğru kaydığını belirtmektedir.384 

Parodisi ya da yeniden üretimi yapılan bir eserin, orjinal metinden daha fazla ilgi 

görmesi ya da yapımcıların hayranların istekleri doğrultusunda üretimlerini 

biçimlendirmeleri, yarışma programlarının sonuçlarının takipçileri tarafından 

belirlenmesi gibi, farklı platformlar üzerinden, farklı uygulamalar kullanarak 

kullanıcıların dahil olduğu bir çok süreç, kullanıcı merkezli trans medya ortamına işaret 

etmektedir. 

 

Özlem Uzun Hazneci, “Canlandırma Sinemasında Transmedya Hikâye Anlatım 

Örneği Olarak Shrek Serisi” adlı çalışmasında, Transmedya ve diğer medyalararası 

formların ortaya çıkışında, yakınsamanın önemine dikkat çekmekte ve hipermetinsellik 

özelliği barındıran yeni mecraları kullanan bireylerin, medyalararası ilişkilerin 

genişlemesinde etkisi olduğunu vurgulamaktadır. Uzun, Transmedya hikâye anlatımının 

yakınsama ve  medyalararasılık ile ilişkili olduğu kadar, hayran/paylaşım kültürü ve 

markalaşma üzerine oturan, ekonomik, sosyal, teknolojik boyutları olan bir yapı 

üzerinde inşâ edildiğini belirtmektedir. 385 

 

 Sinema açısından değerlendirildiğinde, var olan transmedya uygulamaları, 

filmlerin sinema gösterimleri dışında, filmlerden kar elde etmeyi sağlayan yan alanlar 

                                                 
384 Henry Jenkins, “Transmedia Storytelling 101. Confessions Of An Aca-Fan.” N.p., n.d. Web. 17 Ocak. 2011. 

henryjenkins.org/2007/03/transmedia_storytelling_101.html, Aktaran Ali Vatansever, “Transmedya Anlatım ve 

İzleyiciden Kullanıcıya Evrim”, Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi, 7-8 Mayıs 2013, Kocaeli Üniversitesi 

İletişim Fakültesi, ISBN 978 - 605 - 62169 - 3 - 0, s.76. 
385Özlem Uzun Hazneci, “Canlandırma Sinemasında Transmedya Anlatım Örneği Olarak Shrek Serisi” 

(Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016, s.79. 
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olarak kullanılmaktadır.  Çekilen filmlerden uyarlanan çizgi romanlar, bilgisayar ve 

alternatif gerçeklik oyunları, animasyonlar, oyuncaklar ve ticari nesneler ile  film 

anlatılarının farklı mecralara taşınması ve sürdürülmesi sağlanmıştır. Anlatıların devam 

ettirilmesi sürecinde, yalnızca filme ait yan ürünlerin pazarlanması değil, anlatıların 

kullanıcılar tarafından içerik üretimine katkıda bulunarak tamamlanmaları da söz 

konusudur. Yüksek bütçeli yapımlar ve yan ürünlerin pazarlanması gibi işlevlerin yanı 

sıra, düşük bütçeler ile kendi içeriklerini üreten kullanıcıların varlığı, sistemin kendini 

sorgulamasını kaçınılmaz kılmaktadır. İzleyicinin, çoklu ve doğrusal olmayan anlatıları 

anlamasının kolaylaştığı ve filmler ile daha aktif bir ilişki içerisine girdikleri 

günümüzde, anlatı modellerinin değişmesi söz konusudur.  Kolektif üretim ve paylaşım 

alışkanlığı kazanan bireyler, filmlerin yalnızca izlenme ve alımlanma süreçlerinde değil, 

Kitlesel Fonlama benzeri uygulamalar ile filmlerin üretim süreçlerinde de rol 

almaktadırlar. 386* 

 

Yakınsamanın, Graham Murdock’un (2000) belirttiği “medya teknolojileri”,  

medya biçim ve içeriği” ve  “medya ekonomisi”nde gerçekleşen üç düzeyine387 ek 

olarak, Çelikcan çalışmasında “medya kullanımında yakınsama” olarak dördüncü bir 

düzey eklemektedir. Bu düzey, farklı medya türlerinin aynı anda kullanılması, bir 

anlamda kullanım düzeyinde yakınlaşmalarını ifade etmektedir. Bu yakınlaşmaya dair 

tematik televizyonlar ve solo izleme örneklerini inceleyen Çelikcan, “ben’in isteklerinin 

fetişleştiği” dönem içerisinde, izleyicinin “istediği zaman, istediğini gösteren 

televizyon” talebine vurgu yapmaktadır. 388  

 

Dolayısı ile içeriği nerede, ne zaman ve nasıl izlemek istediğine karar veren yeni 

bir izleyici modelinden bahsetmek olasıdır. Yakınsamanın salt teknolojik değişimlere 

değil, kullanıcı üzerindeki etkisine ve değişen kullanıcı özelliklerine yönelen bölüm 

içerisinde, özellikle etkileşimin önem kazanması ile üretim süreçlerine de katkıda 

bulunan kullanıcıların ortaya çıktığı saptanmıştır. Çalışmanın bir sonraki bölümü 

                                                 
386 Vatansever, s.81. 

* Detaylı bilgi için bknz: bölüm 2.3. Dijitalleşme Sonrasında Filmlerin Biçim ve İçeriklerinde Var Olan                                              

Değişimler 
387 Graham Murdock, 2000, Aktaran Çelikçan, 2010, s.33. 
388 Çelikçan, 2010, s.34. 
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yakınsama kavramı bağlamında değişen kullanıcı özelliklerini ve içerisinde bulunulan 

post endüstriyel dönemin yeni tüketicisini incelemektedir. 

 

3.4. Üretim Biçimleri Bağlamında Post Endüstriyel Dönem ve “Üreten 

Tüketici” 

 II. Dünya savaşı sonrasında, teknolojik gelişmeler sayesinde bilgiye ulaşımın 

kolaylaşması, bilgiye verilen önemin ve bağımlılığın artması ile oluşan yeni toplum, 

“bilişim/enformasyon toplumu” olarak adlandırılmaktadır. Tarihsel dönemler içerisinde, 

bireylerin kullandığı iletişim araçlarının, dönemlerin adlandırılmasında belirleyici 

konumda olduğu görülmektedir. Bulunduğumuz dönem içerisinde de, enformasyon 

ağları ve veritabanları ile birbirine bağlı, çok merkezli “küresel bir enformasyon 

toplumu” ortaya çıkmıştır. Bilgiye verilen önemin artması dışında diğer bir önemli 

değişim olan üretim süreçlerindeki değişim dolayısıyla toplum, “Post Endüstriyel 

Toplum” olarak da tanımlanmakta, bu yeni toplum modeli, bilim insanı ve mesleki 

teknik işçilere ihtiyaç duyulan, sağlık, eğitim, finans, sigorta gibi  hizmet sektörlerinin 

geliştiği bir toplum biçimine evrilmektedir.389 Bu yeni toplum modelinde, bilgisayarlar, 

sanayi toplumunda buhar makinesinin itici güç olmasına benzer biçimde etkili olmuştur. 

Bilgisayar ve internet teknolojilerindeki gelişim ve özellikle Web 2.0 uygulamalarının 

artışı ile, tek yönlü ve daha pasif bir iletişim modelinden, çift yönlü daha aktif bir 

iletişim modeline geçen kullanıcılar, üretim üzerinde de etkili olmaya başlamışlardır. 

Bilgi toplumu, insani ve sürdürülebilir  bir sosyo-ekonomik gelişme doğrultusunda, 

etkileşimli iletişim ağlarını kullanan, bu kullanım için gerekli teknoloji ve 

uygulamaların üretildiği, uluslararası sektörlerde payı olan toplumlar olarak tarif 

edilmektedir. 390 

 

 20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılda, ekonomik ve ekolojik sistemlerde yaşanan 

sıkıntılar, dünya çapındaki krizler, üretim ve tüketimdeki  artışa bağlı olarak doğal 

kaynakların tehlikeli boyutlardaki  azalışı ile, sistemin kendini yenileme ihtiyacı 

doğmuştur. Tarih boyunca, var olan ekonomik ve siyasal sistemlerin,  kendilerini 

                                                 
389 Deniz Yengin, Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum, Derin Yayınları, İstanbul 2012, ss. 78-79. 
390 Haluk Geray, İletişim ve Teknoloji;Ulusal Birikim Düzeninde Yeni Medya Politikaları, Ankara: Ütopya 

Yayınevi, 2003, s.133. 
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yenileyerek devam ettirdikleri ya da yerlerini yeni sistemlere bıraktıkları görülmektedir. 

Var olan eski düzen içerisinde ekonomik dengelerin olduğu kadar, ekolojik 

dengelerinde bozulması insanları yeni arayışlara yöneltmiştir. Bilgi akışının hızlanması 

ve bilgiye erişimin artması ile kolaylaşan ve hızlanan değişim sürecinde, tüketim ve 

pazarlama biçimlerindeki değişimler ve kolektif üretim biçimleri, bir anlamda 

zorunluluktan yükselen yeni bir ekonominin parçaları olmuşlardır. Bireylerin, 

ihtiyaçlarını kendilerinin karşılamasına yönelik olan bu hareket içerisinde, ortak 

vizyona sahip bir grubun yönlendirmesi ile, her hangi bir şirket ya da hükümet yönetimi 

olmadan ilerleyen, kolektif bir iş gücü vardır. Ancak bu tarz hareketlerin gelişimi için 

hükümet ve yönetimlerin desteğine ve çeşitli düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır.391 

Ekonomik alanda ise, küresel boyuttaki ekonomik eşitsizlikler ve belirsizliklerinde 

beraberinde gelen  yeni normal düzen, yeni iş modellerini de beraberinde getirmiştir. 

Firmalara maliyet olmaksızın getiri sağlayan Kitle Kaynak uygulamaları, bu 

konjonktürde ortaya çıkmıştır. Geleneksel işgücü anlayışının değiştiği, internet 

üzerinden bağlantılar oluşturularak, ekonomik üretkenliğe katkıda bulunulan bu 

sistemde, profesyoneller yerine amatörler, adanmışlık ve yaptıkları işe duydukları tutku 

ile başarı sağlamaktadırlar. 392 

 

 Marshall Berman, moderniteyi analiz ederken, Marx ve Engels’in ifade ettikleri 

üzere “katı olan herşeyin buharlaşması”393 teorisinden hareket etmekte, modern olmanın 

katı olan her şeyin buharlaşıp gittiği bir evrenin parçası olmaktır tanımına benzer 

biçimde, “katı kaynakların buharlaşması” tanımını kullanır. Bunu, 21. yüzyılın ikinci 

yarısı ile birlikte, üretim, dolaşım ve tüketim süreçlerinin, tüketicinin arzusuna göre 

biçimlendirilmesi dolayısıyla, aşırı üretime neden olan kitleselliğin risklerinin 

azaltılması ile açıklar. Tüm bu süreçlerde Marshall, “esneklik ideali” kavramını  

kullanmaktadır.394 Fordist üretim biçiminde var olan kitlesel üretim biçimi ve üretim 

                                                 
391 Aslı Tosuner, “Ticareti İşgal Et”, Ortak Kullanım Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik Blogu, 21.01.2014 

http://www.ortakkullanimhareketi.com/2012/12/ticareti-isgal-et-paylasm ekonomisinin.html#sthash.euH7Dq0n.dpuf 

(11.07.2014) 
392 Banu Aydoğan, “Katılımcı Kültür Belki De Bir Devrin Bitiş Belgeselidir” 10.02.2014 

http://www.banuaydogan.com/etiket/crowdsourcing (02.11.2014) 
393 Marx K., Engels F., Komünist Manifesto, 2008, İstanbul, Yordam Kitap, s.25. 
394 Aktaran Özlem Oğuzhan, “Kendi Yanılsamasını İzlemek; Narsizmin Nesnesi Olarak Facebook”, içerisinde 

Kültür, Kimlik, Siyaset, (67-91), 2. Basım, Can Bilgili, Gülüm Şener (ed), İstanbul: Reklam Yaratıcıları Derneği, 

2013 s. 70. 



 150 

sürecindeki dikey ayrışmanın azaltılması için, post-fordist yöntemler ile sermayenin hız 

ihtiyacını beslemek üzere, üretim ve tüketim süreçlerinde değişim söz konusudur. 

Sermayenin hızlı akışı, yalnızca katı nesneleri değil, yaşamın her alanında yer alan 

şeyleşmeyi arttırmaktadır. Tüketicinin talepleri doğrultusunda, bireyselleştirilerek 

üretilen tüketim nesnelerinde, ana eksen ihtiyaçtan arzuya kaymaktadır.395 Esneklik 

ideali açısından değerlendirildiğinde, Alvin Toffler'in 'üreten tüketici' kavramı, bu 

idealin son aşaması olarak tanımlanmaktadır. Kitle iletişim araçları döneminde, 

kullanıcı (user) olarak tanımlanan tüketicinin, Web 2.0 teknolojileri ile birlikte, 

etkileşimin tamamlayıcı bir öğesi olması ve mecrayı değiştirme, oluşturma imkanına 

sahip olması söz konusudur.  Böylece,  içeriğin hem üreticisi, hem tüketicisi olan ve 

üreten tüketiciye (prosumer) dönüşen bireyden bahsetmek olasıdır. 396 

 

 Alvin Toffler, insanlığın içerisinde olduğu dönemleri tanımlarken, Birinci Dalga, 

İkinci Dalga ve Üçüncü Dalga olarak sınıflandırma yapar ve içerisinde bulunulan 

Üçüncü Dalga dönemini, yalnızca üretim ilişkileri ve ekonomik açıdan değil, hayatın 

her aşamasında yaşanılan bir değişim ile tanımlar. Toffler'a göre, yeni bir uygarlıktan 

bahsetmek olasıdır. Bu yeni uygarlık yeni aile modellerini oluşturan, içerisinde yeni 

çalışma, üretme, sevme, yaşama biçimlerini barındıran, yeni bir ekonomiye, yeni politik 

çelişkilere işaret eden ve en önemlisi insanların bilinçlerinde, düşünüş biçimlerinde 

değişim yaratan bir modeldir. Bu yeni uygarlık karşısında bir kısım insan, yarına uyum 

sağlamak adına yaşam biçimlerini düzenlemekte ve değişimi kabul etmekte, diğer bir 

grup ise, gelecekten endişe duyarak, eski yaşam biçimlerini yeniden canlandırmaya 

çabalamakta ve değişimi kabul etmemektedir. Toffler, yaşamımızın yegane gerçeğinin 

bu değişimin ve yeni uygarlığın varlığını kabullenmek olduğunu söylerken, on bin yıl 

önceki tarımın keşfi ve sonrasında gelen ikinci büyük değişimin sebebi olan sanayi 

devrimi gibi, önceki dönemleri anlamanın yolunun da içerisinde olunan dönemi 

anlamaktan geçtiğini belirtir. Toffler, “bizler,  uzay çağı, bilgi çağı, elektronik devrim 

ya da global köy olarak adlandırılan yeni dönemin çocuklarıyız” demektedir. Toffler, 

Zbigniew Brzezinski'nin, bu dönemi, “teknotronik çağ” olarak tanımlarken, sosyolog 

Daniel Bell'in, “post endüstriyel” bir dönemin gelişine işaret ettiğinden bahseder ve 

                                                 
395 Oğuzhan, içerisinde Kültür, Kimlik, Siyaset, s. 70. 
396 Oğuzhan, içerisinde Kültür, Kimlik, Siyaset, s. 73. 



 151 

kendisinin bu dönem için, 'süper endüstriyel toplum' tanımlamasını uygun gördüğünü, 

ancak, var olan tanımlama ve adlandırmaların hiç birisinin, toplumun her kesimini 

etkileyen, değerleri, görüşleri, yaşam biçimlerini, ekonomiyi ve politik sistemleri 

değiştiren bu dönem için yeterli olmayacağını belirtir. Bu yeni uygarlık, eski bürokrasi 

ilişkilerine meydan okuyan, ulus devletlerin gücünü zayıflatan, post emperyalist bir 

dünyada, yarı otonom ekonomilere  yer veren, daha yalın, etkili, demokratik yöntemlere 

sahip devletlere ihtiyaç duyan, kendine ait bir zaman, mekan, akıl ve nedensellik ilişkisi 

bulunan bir uygarlıktır. Tüm bunların ötesinde, Toffler, dönemin en önemli 

değişimlerden birini, tarihsel gelişim süreci içerisinde oluşan üretici ve tüketici 

ayrımının yeniden azaltmaya başlaması ve 'üreten tüketici' ekonomisindeki yükselme 

olarak belirtmektedir.397 

 

 Bu yeni ekonomi modelinde, üretilen ürünlerin üretimine ya da içeriğine katkıda 

bulunmak isteyen üretici için, “üreten tüketici” (prosumer) kavramı kullanılmaktadır. 

Kavram, üretici (producer) ve tüketici (consumer) kelimelerinin birleşmesinden ortaya 

çıkan melez bir kavramdır. Toffler, üreten tüketiciyi; “tüketici ve üretici arasındaki 

keskin ayrımı belirsizleştiren kişi” olarak tanımlamaktadır. Toffler,  geleneksel edilgen 

tüketiciden, daha etken bir tüketiciye doğru olan değişimi  ön görmüş ve ana akım 

ekonomiden bağımsız olma isteğine olan talebin, zaman içerisinde artacağını 

belirtmiştir. Kitabında tanımladığı Birinci Dalga, İkinci Dalga ve Üçüncü Dalga, olarak 

adlandırılan dönemler incelendiğinde, üretici ve tüketici ilişkisindeki değişim açıkça  

görülmektedir. Kitapta, dönemlerden ilki olan Birinci Dalganın başlangıcı, tarımın 

keşfine yani, milattan önce 8000 yıllarına kadar uzanan ve milattan sonra 1650-1750 

yıllarına kadar dünya üzerinde hakim olan dönem olarak tanımlanır. Bu tarihten itibaren 

ise, endüstri devriminin ürünü olan, İkinci Dalga başlamış ve Amerika'da hizmet 

sektöründe çalışan beyaz yakalı işçilerin, mavi yakalı çalışan sayısını ilk defa geçtiği 

döneme, yani yaklaşık olarak 1955 yılına kadar devam ettiği var sayılır. Bu dönem aynı 

zamanda, bilgisayar teknolojilerinin geliştiği ve kullanımının yayınlaştığı, ve bir çok 

farklı, yüksek etkili buluşun ortaya çıktığı dönemdir. Toffler'a göre, Amerika'daki bu 

gelişmeler daha sonra farklı tarihlerde,  İngiltere, Fransa, İsviçre, Almanya, Japonya ve 

                                                 
397 Alvin Toffler, The Third Wave, Canada: Banthamand William Morrow & Co,1980  ss. 10-12. 
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diğer ülkelerde de görülmüş ve bu yeni ekonomik sistem, günümüzde tüm yüksek 

teknolojiye sahip uluslarda, İkinci Dalga ekonomik sisteminin yerine geçmeye 

başlamıştır.398 

 

 Dönemlerin üretici ve tüketici açısından özelliklerine bakıldığında ise, 'Üçüncü 

Dalga' sürecinde, üretici ve tüketici arasındaki sınırların ortadan kalktığı ve üretimin, 

yarı değişim, yarı kullanım için olduğu görülmektedir. Bunu temel nedeni, kitlesel 

üretimde var olan aşırı üretimin azaltılması ve tüketicinin üretim sürecine dahil edilerek 

maliyetin düşürülmesidir.399 “Birinci Dalga” (First Wave) olarak tanımlanan tarıma 

dayalı dönemde, insanlar kendileri için avlanmakta, toprağı ekmekte ve kendi ürettikleri 

ürünleri tüketmekteydiler. Bu dönemde tüketen ve üreten büyük çoğunlukla aynı 

kişiydi. “İkinci Dalga” (Second Wave) olarak adlandırılan dönemde ise, endüstri 

devrimi sonrası, makineleşme ve kitleselleşme ile üretim artmış ve insanların 

tüketebileceğinden çok üretim yapılmaya başlanmıştır. Bu dönemde üreten kesim ile 

tüketen kesim birbirinden ayrılmıştır. Üreten kesim, ürettiği ürünleri satın alamayan 

konumdadır. Bunun yanı sıra bireylerin tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle 

var olan tüketici kavramı, üretilen ürünün içeriğine direk ya da dolaylı müdahil olan, ya 

da katkıda bulunan üreten tüketiciye dönüşmektedir.400  

 

 “Üçüncü Dalga” (Third Wave) olarak tanımlanan endüstri sonrası dönemde ise; 

artık ihtiyaçtan fazla üretim olması nedeniyle üretilen malların pazarlanması 

gerekmektedir. Dolayısıyla üretilen ürünleri satacak tüketicilerin bulunması söz 

konudur. Reklamcılık ve halkla ilişkiler sektörlerindeki gelişmelerin, üretilen ürünlerin 

satışına yönelik yeni pazarlar bulunması dolayısıyla gerçekleştiği görülmektedir. 

Üreticilerin, tüketicilerin arzularını, ürünlerin satışı için kullanmaları, reklamcılık ve 

halkla ilişkilerin ortaya çıkışından itibaren başvurulan bir yöntemdir. Sigmund Freud'un 

yeğeni Edward Bernays, 1920’li yıllardan itibaren, politikacıların kullandıkları 

propaganda yöntemlerini, halkla ilişkiler adı altında, Freud'un bireylerin ilkel arzu ve 

dürtülerine ilişkin çalışmalarına dayanarak, ürünlerin satışını ve ekonomiyi 

                                                 
398 Toffler, s.15. 
399 Toffler, ss.267-268. 
400 Toffler, ss.266-267. 
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canlandırmak amacı ile kullanan kişidir. Bernays, ürünleri satmak için akla değil, 

arzulara hitap etmek ve markalar ile kişiler arası bağlı kurmak üzerine çalışmıştır. I. 

Dünya Savaşı sonrası savaştan güçlü çıkan Amerika'da artan üretimi sonucu, tüketimi 

arttırmak için pazarlanan ve zaman içerisinde dünyaya yayılan bu Amerikan politikası 

sonucu vatandaş, karar alma süreçlerinde aktif kişiden, pasif tüketiciye ve tükettikçe 

ekonomiyi canlandıran vatandaşa dönüşmüştür. Devletlerin insan topluluklarını 

yönetmede kullandığı bu yöntemler sayesinde, hem Freud'un belirttiği yıkıcı ve tehlikeli  

duyguların başka hedeflere yönlendirilerek kontrol edilmesi, hem de ekonomik açıdan 

canlanma sağlandığı düşünülmüştür. II. Dünya Savaşı sonrası yaşanan yıkıcı olayların, 

devletler nezdinde, insanların  kontrol edilmediği takdirde yaşanabilecek olaylara örnek 

teşkil ettiği ve hükümetlerin bu yönde politikalar ürettiği iddia edilmektedir. Bu evrede 

demokrasiye dair görüşlerde de değişim yaşanarak, aktif vatandaşların, pasif tüketicilere 

dönüştürülmesini sağlayan politikalara hız verilmiştir.401 

 

 Toffler, var olan  marketin, para odaklı, kapitalist bir market olarak 

tanımlanmasını, yetersiz bulur ve bu marketin, ürün ve servis ve değiş tokuşuna olanak 

sağlayan bir ağ olduğunu belirtir. Bu sistem içerisinde para odaklı ağlar kadar, paylaşım 

ve değiş tokuş odaklı ağlar da bulunduğundan, marketin ne kapitalist ne de sosyalist 

olarak tanımlanamayacağını, ancak marketin kabul edilmesi kaçınılmaz gerçekliğinin, 

üretici ve tüketici yakınlaşması ve üreten tüketicinin ortaya çıkışı olduğunu söyler. Bu 

ayrımın silikleşmesi ile, tüketiciye işin bir bölümünü yaptıran bu modelin, ekonomi 

açısından yeni olduğunu ve marketin tüm işlevi ve gücünün yeniden tartışılması 

gerektiğini vurgular.402 Yeni marketin, evden çalışmayı, ve bir çok ürünün evden 

üretimini olanaklı kılması dolayısıyla, üretim araçlarının herkese açık bir hale 

gelebileceğimi belirten Toffler, bu durumda, Birinci Dalga'da yer alan ve dönemi 

yönlendiren  kuvvetli üretici modelinin yeniden doğduğunu, ancak bu sefer tarım değil, 

teknoloji odaklı üretim yapılacağını söylemektedir. Ekonomideki bu değişim, 

teknolojide, bilgi sistemlerinde, enerjide, iş ve aile ilişkilerinde yaşanan değişim ile 

                                                 
401  Adam Curtis (Yönetmen), The Century of The Self  (Belgesel),BBC (2002),   http://vimeo.com/22918234 

(02.02.2015) 
402 Toffler, s.276. 
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yakından ilişkili olup yeni bir dünya düzenini işaret etmektedir. Bu yeni ortamda, 

Toffler, tarihsel bir devrim içerisinde bulunduğumuzu belirtmektedir.403 

 

 Büyük bir ekonomik devrimin ortasında olduğumuzun iddia edildiği bu 

dönemde, daha önceki endüstri devriminde olduğu gibi, ürünlerin üretimi dışında, 

dağıtım, pazarlama ve sunumları da model değiştirmektedir.  Bunun en önemli 

nedenlerinden biri de, dönem içerisinde var olan yeni teknolojiler ve iletişim, üretim 

modelleri ile yetişen kuşaktır.  Don Tapscott,  “Grown Up Digital” (2008) kitabında, 

1977 Ocak-1997 Aralık arası doğan 8.1 milyon kişiyi “Y jenerasyonu” olarak 

tanımlamaktadır. Bu tarih aralığında doğan çocuk sayısı, bebek patlaması (baby 

boomer) olarak bilinen 1946-1964 arası dönemden bile fazladır. “Baby Boomer” olarak 

bilinen kuşak, tek yönlü bilgi akışı ile televizyon tarafından şekillendirilmiş ancak, “Y 

kuşağı” internet kuşağı olarak, video oyunlar, CD oynatıcılar, online servis sağlayıcılar, 

internet ve ağ bağlantılı bilgisayarlar ile çift yönlü bilgi akışı ve iletişim sağlamıştır. 

Dijitalleşme ve yakınsamanın da etkisi  ile, yaşanan bilgi çağına geçişin, var olan 

üretim, tüketim, pazarlama, servis ve iletişim biçimlerimizi sonsuza dek değiştireceği 

var sayılmakta ayrıca var olan değişimin, ağ bağlantılı bir ekonomiyi beraberinde 

getirdiği belirtilmektedir.404  

 

 Üreten tüketiciye geçişte yalnızca paylaşım ihtiyacının artması, ekolojik ve 

ekonomik duyarlılıklar ve değişen iletişim anlayışı değil, üreticilerin ürünlerin satışının 

arttırılmasına yönelik uygulamaları da önemli rol oynamakta, hatta üreticiler açısından 

ilk itici güç olmaktadır. Tüketicinin sosyal kültürel ve ekonomik bağlamlar içerisinde 

üretici ile yakınlaşan değişiminde, pazarlama yöntemleri açısından incelenmesi gereken 

dört farklı evreden bahsedilmektedir.  Birinci evre olan üretim anlayışı döneminde, 

Sanayi Devrimi sonrası var olan bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile birlikte üretim 

hızlanmış, birim fiyatları ucuzlamıştır. Üretilen ürünlerin daha kolay ve ucuza 

ulaşılabilir olması, ürünlere olan talebi arttırmıştır. Bu evrede, daha geniş tüketici 

sayısına ulaşan üretici, üretim ve dağıtımı yaygınlaştırmış, ancak henüz satış sorunu da 

                                                 
403 Toffler, s.288. 
404 “Setting the Stage: The Revolution”, MathLogiz Inc. The Science of Digital Marketing,  

http://www.w3.org/Architecture/1998/06/Workshop/paper44/ (12.01.2014) 
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yaşanmadığından, tüketicinin isteklerini öğrenmeye gerek duymamıştır. Bu evrenin 

yönetim anlayışı “ne üretirsem onu satarım” biçiminde özetlenebilmektedir.405 İkinci 

evre olan ürün anlayışı evresinde, tüketici artık artan ürünler arasında daha seçicidir, en 

kaliteli, yüksek performanslı ürünleri tercih etmektedir. Dolayısıyla işletmelerin amacı, 

ürünün sürekli iyileştirilmesidir. İdeal ürünün geliştirilmesi için çalışan tasarımcı ve 

mühendisler, tüketicilerin farklı ihtiyaçları olabileceğini göz ardı etmişlerdir.406 Üçüncü 

evre olan satış anlayışı döneminde ise, aynı kalitede ve benzer ürünler üreten firmaların 

artması ile birlikte, arzın talepten fazla olması dolayısıyla, üretilen ürünün satılması 

sorunu ortaya çıkmıştır. Bu evrede satış yöneticilerinin, reklamcıların rolü 

fazlalaşmıştır. Dönemin satış anlayışı “ne üretirsem satarım, yeter ki satmasını bileyim” 

biçiminde açıklanmaktadır.407 Bu evrede de, diğer evrelere benzer biçimde, yalnızca 

ürün ve satışı üzerine düşünülmüş ancak tüketicinin ihtiyaçlarını anlamak üzerine 

çalışmalar eksik kalmıştır. Dördüncü evre olan modern pazarlama evresinde ise, artık 

çıkış noktası, tüketicinin ihtiyaç ve istekleridir. Tüketiciyi tatmin ederek kar sağlama 

anlayışı hakim olmuş, pazarda egemenlik satıcıdan alıcıya geçmiştir. Toplumsal 

pazarlama anlayışı ise, gene son evre içerisinde yer alan ve tüketicinin istekleri göz 

önüne alınsa da, toplumsal yararların da göz ardı edilmemesi gerektiğini var sayan bir 

anlayışa işaret etmektedir. Bu pazarlama anlayışında, üreticinin karı, tüketicinin 

istekleri ve toplumun yararı belirli dengeler içerisinde yer almaktadır.408 21. yüzyıldan 

itibaren, tüketicinin bilgiye ulaşabilme, paylaşım yapabilme ve içerik oluşturabilme 

potansiyeli arttıkça, üreten tüketiciye olan evrim hızla ilerlemektedir.  

 

 Üreticilerin pazarlama yöntemleri çeşitlenmekte ve farklılaşmaktadır. Artık 

üreticiler, yeni tüketici modelinin yaratma arzusunu da pazarlama yöntemi olarak 

kullanmaktadır. İnternet teknolojileri sayesinde, kitlelerin birbirileriyle iletişime 

geçebilmesi ve var olan tek yönlü iletişimin değişmesi, tüketicinin taleplerini üreticiye 

kolayca duyurabilmesine ve üreticinin geri bildirime kolayca ulaşabilmesine olanak 

                                                 
405 Gözde Öymen Dikmen, “Tüketen Üreticiden Üreten Tüketiciye Dönüşümde Sosyal Medyanın Rolü”, İletişim Ve 

Teknoloji içerisinde (156-176) Zeliha Hepkon (Ed.), İstanbul: Kırmızı Kedi Yayıncılık, 2011 s.158. 
406 Armstrong G. ve Kotler P, Marketing: An Introduction, Upple Saddle River, New Jersey, Pearson, 2007, s.10. 

Aktaran Dikmen, s.158. 
407 Kinnear T.C, K.L. Bernhardt vd. Principles of Marketing, New Yors, Haper Collins,1995 s.12,  Aktaran: 

Dikmen, s.159. 
408 Gözde Öymen Dikmen,'Tüketen Üreticiden Üreten Tüketiciye Dönüşümde Sosyal Medyanın Rolü' içerisinde 

Zeliha Hepkon (Ed.) İletişim Ve Teknoloji, İstanbul: Kırmızı Kedi Yayıncılık, 2011, s.159. 
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sağlamaktadır. Tüketicilerin, çevrimiçi topluluklar oluşturduğu ve işletmecilerin bu 

online topluluklar sayesinde ürünlerin ortak akıldaki anlamını öğrenebildikleri, 

çevrimiçi  topluluklara ulaşarak tüketiciler ve ürün hakkında geri bildirim alabildikleri 

bu yeni modelde, etkileşimli pazarlama denen model ile işletmelerin, ürünlerini tüketici 

ile işbirliği içerisinde üretmelerine, tasarım, üretim, geliştirme aşamalarında tüketiciye 

söz hakkı vermelerine olanak oluşmuştur. Aslen, bilişim teknolojilerindeki 

gelişmelerden önce de var olan ve “pazarlama çabasının yöneldiği hedef kitlenin 

pazarlama eylemine etki edebildiği doğrudan pazarlama”409 olarak tanımlanan 

etkileşimli pazarlama, yeni teknolojiler sayesinde, daha hızlı ve etkili olarak 

uygulanmaktadır. Bu yeni pazarlama yöntemlerinin uygulanmasın bir örnek olarak, 

“kitlesel bireyselleştirme” uygulamalarından bahsedilebilir. Pazarlama alanında 

bireyselleşmenin önem kazanması ile birlikte ortaya çıkan farklı pazarlama ve üretim 

biçimlerinden, kitlesel bireyselleştirme olarak adlandırılan model ile, kişiye özgü üretim 

yapılması söz konusu olmuştur. Kitlesel Bireyselleştirme (mass customization), C.W.L. 

Hart tarafından;  “çeşitlendirilmiş  ve genellikle her bir müşteri için kişisel olarak 

farklılaştırılmış ürün ve hizmetlerin, kitlesel  üretim sistemi kullanılarak, düşük 

maliyetle üretilmesine izin veren, esnek örgüt yapılarının ve  süreçlerinin kullanılması” 

şeklinde ifade edilmektedir.410 Böylece “firma yapar, müşteri alır,” anlayışı yerine 

“firma ve müşteri birlikte üretir” veya “müşteri ister, firma yapar” anlayışı artmaktadır. 

411    

                                                 
409 Tanses Gülsoy,' Etkileşimli Pazarlama Nedir?' Değişen İletişim Ortamında Etkileşimli Pazarlama, Baruh, L., 

Yüksel, M.(der) İstanbul: Doğan Kitap,  2009,  s.76. 
410 Hart, C.W. Mass Customization: Conceptual Underpinnings, Opportunities and Limits, International  Journal of  

Service Industry Management, 6 (2), 1995, s.36, Aktaran Ahmet Bardakçı, 'Kitlesel Bireyselleştirme Yöntemleri', 

Akdeniz İ . İ .B.F. Dergisi (8) 2004, ss. 1-17. 
411 Ahmet Bardakçı, “Kitlesel Bireyselleştirme Yöntemleri'”, Akdeniz İ . İ .B.F. Dergisi (8), 2004, ss. 1-17, Aktaran: 

Zeynep Özata, Tüketen Üretici, 30.01.2007, (kişisel blog) https://zeynepozata.wordpress.com/2007/01/30/tuketen-

uretici-prosumer/  
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Şekil.3.1. Kitlesel Bireyselleştirme Modeli 

 

 Klasik pazarlama yöntemlerinden biri olan doğrudan pazarlama yöntemi, 

iletişim modelleri ve iletişim mecralarındaki değişim nedeniyle farklışamıştır. Asıl 

hedefin, tüketiciye farklı iletişim stratejileri kullanılarak doğrudan ulaşılması, 

tüketicinin ikna edilmesi, geri bildirim sağlanması ve sonrasında müşteri sadakatinin 

kazanılması olan doğrudan pazarlama, sosyal medya ve çevrim içi toplulukların varlığı 

ile biçim değiştirmekte ve tüketiciye birebir ulaşmak yerine, bağlı oldukları ve etkileşim 

içinde olduğu topluluklar yolu ile ulaşmak söz konusu olmaktadır. Tüketici 

topluluklarının, hızlı ve kolay biçimde sosyal mecralarda bir araya gelmesi ve bilgi 

paylaşımında bulunabilmeleri dolayısıyla, sözlü/viral pazarlamanın öneminin arttığı 

görülmektedir. Deneyim aktarımı ve paylaşımının artması dolayısıyla, müşterinin ürün 

veya hizmetlerle ilgili sürece bizzat katılımlarının sağlanarak, deneyime ortak olmaları 

ve sadakatlerinin sağlanmasını kolaylaşmaktadır. 412 

 

 Ancak bireyselleştirme ve yeni üretim, tüketim modelleri  ile ilişkili olarak 

bireye, yeni özgürlük alanları sağlandığı yönünde olumlu görüşler olduğu kadar, var 

olan sistemi eleştiren, ya da sistemin kendisini yenileyerek ve yapısını gizleyerek, 

aslında var olan tüketim anlayışını devam ettirdiğini savunan kuramcılar da 

bulunmaktadır. Örneğin Jean Baudrillard, “Tüketim Toplumu” (1970) adlı eserinde, 

kişiselleştirme konusunda, tüketim toplumunda kişinin kalmadığını ve dolayısıyla 

                                                 
412 Dikmen, ss.169-171. 
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kişiselleştirme adı altında sunulan yeni pazarlama tekniklerinin, “anlamlar” değil 

“anlamlandırmalar” üzerinden okunması gerekliliğini belirtmektedir. Bu ortamda 

kişiselleştirme, farklılaştırıcı bir bağlamda karşımıza çıkmakta ve kişilerin farkları 

tanımsız bir ölçekte hiyerarşikleşmektedir. Farklı olunsa bile, belirli bir modele dahil 

olmak zorunluluğu getiren bu sistemde, kişiselleştirmenin mantığı, insanlar arasındaki 

gerçek farklılıkları ortadan kaldırarak, kişisel ürünleri türdeşleştirmek ve dolayısıyla, 

kültürel farklılıkları yitirmektir. Burada, farkların yitirilmesi üzerine kurulu bir fark 

kültüründen bahseden Baudrillard, modern tekelci üretimi, üretimin tekelci yapısı ve 

tüketimin bireyci yapısını birleştiren bir sistem olarak görmektedir.413 

  

 Ortamın oluşmasına olan katkısı bağlamında üreticiyi ele alan, yeni tüketici ile 

ilgili kavramlardan bir diğeri ise, Axel Bruns'ün, “üreten tüketici” kavramını geliştirerek  

sunduğu “üretken kullanım” (produsage) ve “üretken tüketici” (produser)  

kavramlarıdır. Bu kavramlar ile, üretici tüketici yakınlaşmasını olduğu kadar, bireyin 

ortamı ve içeriği oluşturmadaki etkisini de vurgulayan Bruns, yeni bir dönemin 

özelliklerinin, eski kavramlar ile ifade edilmeye çalışılmasının, anlam karışıklıklarına 

yol açacağını düşünmekte ve yeni kavramlar kullanmayı önermektedir. Web 2.0 ile 

beraber, internet kullanıcısının, enformasyon üretimi ve dağıtımındaki artan etkisi, onu 

'üretken tüketici' konumuna sokmaktadır. Bruns'e göre, var olan sistem içerisinde, 

bireyin aktif bir katkıda bulunmasa dahi, yalnızca arama motorlarında arama 

yapmasıyla bile ortama dolaylı olarak katkıda bulunması söz konusu olduğundan, yeni 

medya kullanıcısı her birey,  üretime ve içerik gelişimine katkıda bulunmaktadır. 414  

                                                 
413 Baudrillard, ss. 104-105. 
414 Axel. Bruns,  Blogs, Wikipedia, Second Life, and Beyond: From Production to Produsage, New York: Peter 

Lang, 2008, ss.12-20. 
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Şekil. 3.2. Üretken Kullanım ve Üretken Tüketici İlişkisi 

Kaynak: http://produsage.org/produsage 

Bu yeni ortam içerisinde, yeniden üretilebilirliğin de ötesinde, özgün yapıtlar üretme 

imkanı bulduğu iddia edilen kullanıcı, üretilen yapıtların içeriğine de etki edebilmesi 

dolayısıyla, yazar ve okur, performans gösteren ve izleyen, yapan ve yorumlayan gibi 

birden çok kimliğe sahiptir.415  Bu kimlikler, sanal ortamda gelişme imkanı bulabildiği 

kadar, reel yaşamda da sanal ortam aracılığı ile, eylemlerin yayılmasını 

kolaylaştırmaktadır. Bu yeni ortamın, zamanının büyük bir kısmını birbirinden izole 

yaşayan, sosyal medya ve interneti, sosyalleşme aracı olarak kullanan bireylerin, 

kolektif bir eylem yapmalarına olanak sunduğunu düşünülmektedir. Merkezi ve tek 

elden çıkmayan, kolektif kullanıcıların katılımı ile oluşturulan bu ortamda, dijital okur 

yazarlığı gelişen bireylerin, sosyal ve kültürel alanlarda da davranış değişiklikleri 

olduğu görülmektedir. Var olan teknolojik gelişmeler dolayısıyla bireylerin sosyal 

yaşamdaki deneyimleri farklılaşmakta olduğundan, eski formların yerini yenileri 

almaktadır. Yaratıcılık, katılımcılık ve kolektif çalışma kavramları, bu dönemdeki yeni 

tüketicinin, üretim sürecine katılma isteğini açıklamak için başvurulması gereken 

kavramlardır. Daha önce de bahsedildiği üzere yeni medya kullanıcıları, büyük bir 

bütünün, bir topluluğun parçası olduğundan, katılımcılık özelliği, medya içeriklerindeki 

akışı sağlamak için, kullanıcılara ihtiyaç duyan bu yeni mecranın gerekliliğidir.   

 

 “Katılımcılık”, “etkileşim” ve “paylaşımcılık” kavramları, var olan yeni ortamı 

ve yeni kullanıcıyı ve değişimi anlamak için incelenmesi gereken kavramlardır. Yeni 

medyada kullanıcının özellikleri, aktif, katılımcı, üretici olması ve yeni oluşan dili 

                                                 
415 Jenkins, Convergence Culture:Where Old and New Media Collide, s.11. 
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anlayabilme yetisi ve  içerik üzerine etki edebilmesidir. En az iki nesne arasında 

etkileşim vasıtasıyla, nesnelerin birbirlerini davranış ya da biçimsel olarak değişikliğe 

uğratması olarak adlandırılan etkileşim, Yeni medya kullanıcısı için anahtar 

kavramlardan biridir. Etkileşim, klasik iletişim modellerinde bulunan geri bildirimden 

farklıdır. Alıcı, iletinin tamamına maruz kalmadan iletiye müdahale edebilmekte ve 

kaynak, etkileşim doğrultusunda iletiyi değiştirebilmekte, dolayısıyla alıcı, kaynağı 

manipüle edebilmekte ve iletişim modelinde değişim yaşanmaktadır. Bireylerin yeni 

davranış pratiklerinin oluşmasında etkili olan bir diğer unsur ise, bilgi toplumu olarak 

adlandırılan toplum içerisinde, bilginin altyapısını paylaşımın oluşturmasıdır. 

Paylaşarak çoğalan ve dağılan bilgiler sayesinde, yeni bilgiler edinilebilmekte ve 

dolayısıyla, paylaşımın var olan önemi artmaktadır. İnsanların, topluluklar halinde bir 

araya gelmeleri ve yaşamaya başlamalarından itibaren,  paylaşım olgusu zoraki ya da 

gönüllü olarak zorunluluk haline gelmiştir. Paylaşım, aynı zamanda kuşaktan kuşağa  

aktarılan bir kültürel değer olarak varlığını sürdürmektedir.  “Sosyal Medya ve 

Paylaşım Kültürü” (2013) adlı makalesinde Cengiz Erdal, iletişim araçlarının, 

günümüzde öğrenme kaynaklarının merkezi haline geldiklerini ve insanların fikir, bilgi 

ve sembolik değer paylaşımlarında önemli rol oynadıklarını belirtmektedir. Dolayısıyla 

var olan iletişim araçlarının değişimi ile birey de değişmekte ve iletişim araçlarını 

değiştirmekte böylece karşılıklı etkileşim ile yeni bir ortam oluşmaktadır.416 İnsanların, 

paylaşarak sosyalleşme ve içerisinde yaşadıkları toplumun bir parçası olma durumu, 

insan topluluklarının bir arada yaşamaya başlaması kadar eski olsa da, günümüzde 

paylaşımların yapıldığı mecrada yaşanan değişim, bireyler üzerinde etkisini hızla 

göstermekte ve yeni sosyal kültürel pratiklerin doğmasına neden olmaktadır. 

 

 Cengiz Erdal,  internet teknolojileri ve  sosyal medya aracılığı ile yapılan 

paylaşımda,  fiziksel anlamda bir arada olmadan bir arada olmayı sağlayan, sanal bir 

aradalık417 kavramını vurgulamaktadır. Ağ toplumu olarak adlandırılan toplumun temel 

özelliklerinden biri olan “sanal bir aradalık”, gelişen iletişim teknolojileri sayesinde, 

mobil halde, yer ve zaman kısıtlaması olmaksızın iletişim kurabilme, paylaşımda 

                                                 
416 Cengiz Erdal, “Sosyal Medya ve Paylaşım Kültürü”, Gülüm Şener, Can Bilgili (ed), Kültür, Kimlik, Siyaset 

içinde (55-66), İstanbul: Reklam Yaratıcıları Derneği, 2013, s.57. 
417 Erdal, içerisinde Kültür, Kimlik, Siyaset, s. 59. 
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bulunabilme imkanı sağlamaktadır. Bireylerin aktif katılımı sayesinde, haber 

içeriklerinin oluşmasından, farklı kesimlerin seslerini duyurabilmelerine olanak 

sağlayan bloglara, kişisel paylaşımlardan, genel bilgilerin aktarılmasına kadar değişen 

çeşitlilikte unsuru içerisinde barındıran ve dolayısıyla kamuoyu oluşmasında etkili olan 

bu mecra, sanal bir kamusal alanın varlığından söz etmeyi zorunlu kılmaktadır.  

 

 Paylaşım kültürü ile ilgili farklı yaklaşımlar da bulunmaktadır. Gelişmelere 

olumlu yaklaşan kuramcılar, yeni medyanın ortaya çıkışı ile, sıradan insanların, kendi 

imge, enformasyon ve söylem alanlarını oluşturma fırsatı bulduklarını, sanal dünyada 

gezinen kullanıcının, farklı kimlik oluşumlarının sınırlarını da keşfettiğini ve bu 

yönleriyle, yeni medyanın, potansiyel olarak herkesi çoklu ve değişken özneler 

oluşturan enformasyonun üreticisi ve tüketicisi konumuna getiren görece merkezsiz bir 

yapı olduğunu söylemektedirler. Bu kuramcılar, zamanının büyük bir kısmını 

birbirinden izole yaşayan, sosyalleşme aracı olarak sosyal medya ve internet kullanan 

bireylerin, bu mecra sayesinde kolektif bir eylem yapmalarına olanak sunulduğunu 

düşünmektedir. Ancak bağımlılık kuramına ve eleştirel kuramcılara göre, internet 

üzerinden yapılan dijital aktivizm, gerçek demokratikleşmenin önünde engel oluşturma 

tehlikesine sahiptir ve yeni pazarlama modelleri ile,  tüketimin kendisi kolektif bir süreç 

halini almıştır. Örneğin bireylerin özel yaşamlarını kamuya açmaları olarak 

tanımlanabilen, kişisel yaşamların paylaşımına dayanan “Biri Bizi Gözetliyor”, 

“Survivor” benzeri televizyon programlarına olan ilgi, görünür olabilmek ve sosyal 

ortamda diğerlerinden farklı olduğunu vurgulamak isteyen bireylerin varlığı ile 

artmaktadır. Bu konuda Paul Virilio, “bireyleri devamlı olarak kendilerini gözlemeye ve 

diğerleri ile karşılaştırmaya” teşvik eden şeyin, “küreselleşme” olduğunu 

belirtmektedir.418 Küreselleşmenin diğer bir etkisi olarak, sınırların belirsizleşmesi, yeni 

ve ortak bir kültür oluşması söz konusudur. Paul Virilio, ortama dair, “özel yaşamın yok 

olması ve mahremiyetin, internete hapsolmuş bireyler tarafından paylaşılması” gibi 

olumsuz özellikleri vurgularken, ortamın fikir paylaşımına açık olduğu ve siber kültür, 

dijital kültür ya da tekno kültür olarak tanımlanan kavramlar dışında, paylaşıma dayalı, 

ortak bir kültür oluştuğu da  iddia edilmektedir. Erdal, makalesinde bireyleri 

                                                 
418 Paul Virilio, Enformasyon Bombası, İstanbul: Metis, 2003, s.19.  
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mahremlerine kadar paylaşmaya iten olgunun ne olduğu sorusuna cevabın, var olan 

mecranın yapısı olduğunu belirtmekte ve sanal sosyalleşmenin zorunluluğu olan 

paylaşımın, zaman içerisinde kullanıcılar tarafından normalleştiği ve ortama uyum 

sağlamak amacıyla kullanıldığını belirtmektedir.419 John Green, bireylerin internet 

ortamında yaptıkları paylaşımın, kişisel dışavurumları ve paylaşımları aracılığı ile, diğer 

bireylerde bir karşılık yaratmak olduğunu söylerken, Kitle Kaynak uygulamalarının en 

bilinen örneklerinden biri olan “Wikipedia” adlı platformun, kullanıcıları üzerinde 

yapılan bir anket çalışmasında, kullanıcıların ilk içeriklerini eğlence amacıyla girdikleri 

ve bilgi paylaşımının kendilerine hissettirdiği başarı duygusunun (personal 

achievement), içerik girmeye devam etmelerinde motivasyon kaynağı olduğu 

saptanmıştır.420  

 

 Paylaşım kültürüne dair çalışmalarında Henry Jenkins, bu alana ilişkin alanları 

sıralamaktadır. Jenkins, Facebook, Friendster, Myspace gibi sosyal mecralarda bulunan, 

ya da çevrim içi topluluklara üyelikleri olan, yeni üretim formları oluşturan, resmi ya da 

gayrı resmi gruplar içerisinde, problem çözümü, bir işi tamamlamak, bilgiyi oluşturmak, 

geliştirmek ve yaymak amacı ile işbirliği içerisinde çalışabilen, hayran videoları, hayran 

öyküleri gibi karma üretimlerde bulunan, imece usulü problem çözme metotlarını 

kullanan ve medya akışını biçimlendiren ağ güncelerini (blogging) yazan ve sonradan 

izlemek üzere içeriğin, çeşitli  aygıtlara kayıt edilmesi (podcasting) gibi eylemlerde 

bulunan bireyleri, paylaşım kültürüne örnek olarak sunmaktadır.421 Henry Jenkins var 

olan yeni ortamda içeriğe etki eden yeni bir hayran kültüründen bahsetmektedir. Hayran 

kavramının, sosyal yapılar ve kültürel pratikler içerisindeki yerinin değiştiğine ve bir 

tutku ile, belirli ürün ya da üretimlere bağlanan bu kitlenin, Web 2.0 teknolojisinin de 

sağladığı imkanlar ile, yeni üretimlere olduğu kadar, yeni iş modellerinin ortaya çıkışına 

da sebep olduğunu belirtmektedir. Web kaynaklı bir çok projenin kullanıcı odaklı, 

sosyal ağlardaki bağlantılar ve Kitle Kaynak uygulamaları ile ilerlediğini belirten 

                                                 
419 Erdal, içerisinde Kültür, Kimlik, Siyaset, s. 64. 
420 Vatansever, s.79. 
421 Henry Jenkins vd., Confronting the Challenges of Participatory Culture, London:The MIT Press Cambridge, 

2009, ss. 13-14. 
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Jenkins, medya ve kültür alanında bu yeni modelleri biçimlendiren yeni hayran 

kültürüne dair çalışmaların gerekliliğine vurgu yapmaktadır.422 

 

Çalışmanın bir sonraki bölümünde, paylaşım kültürünün farklı bir yönüne değinilerek, 

herhangi bir karşılık beklemeksizin paylaşımda bulunarak, kolektif oluşumlar içerisinde 

bulunan toplulukların ortaya çıkardığı, “Ortak Kullanım Ağlarına” (Collaborative 

Consumption Networks)*, “ Paylaşım Ekonomisi” (Share Economy) kavramına ve bir 

arada üretmenin koşulu olan, “Kolektif Zeka” (Collective Intelligence) kavramına 

değinilmektedir. 

 

           3.5. “Kolektif Zeka” ve “Paylaşım Ekonomisi” Bağlamında “Ortak    

           Kullanım Ağları “  

 

 Yeni medyanın ortaya çıkışı ile, kullanıcılar kendi imge, enformasyon ve söylem 

alanlarını oluşturma fırsatı bulmaktadırlar. Sanal dünyada gezinen kullanıcı, farklı 

kimlik oluşumlarının sınırlarını da keşfetmektedir. Bu yönleriyle yeni medya, potansiyel 

olarak herkesi çoklu ve değişken özneler oluşturan enformasyonun, üreticisi ve 

tüketicisi konumuna getiren, görece merkezsiz bir yapıya dönüşmüştür. Yeni ortamın, 

zamanının büyük bir kısmını birbirinden izole yaşayan, sosyalleşme aracı olarak sosyal 

medyayı ve interneti kullanan bireylerin, kolektif eylem yapmalarına olanak sunduğu 

düşünülmektedir.  

 

 Pierre Levy, kullanıcıların yaptıkları kültürel aktarım ile ilişkili olarak “Kolektif 

Zeka” kavramını kullanmakta, ve bilginin giderek çoğaldığı toplumda, bir bireyin her 

şeyi bilmesinin mümkün olmadığını, ancak herkesin belli bazı şeyleri bilebileceğini ve 

bireylerin bildiklerini bir araya koyarak bütünü oluşturabileceklerini söylemektedir.423 

Pierre Levy, “Kolektif Zeka” (Colective Intelligence, 1999) adlı kitabında, yeni 

medyanın getirdiği olanaklar ile oluşan siber alanda, bilginin ortak paylaşımı dolayısıyla 

                                                 
422 Henry Jenkins, “Fandom, Participatory Culture, and Web 2.0, Confessions of an Aca-Fan”,  01.09.2010 

http://henryjenkins.org/2010/01/fandom_participatory_culture_a.html#sthash.OWuwsxaC.MtfiCRXD.dpuf 

(20.11.2014) 
423 Jenkins, Convergence Culture:Where Old and New Media Collide, s.2 . 

* Kavram Aslı Tosuner tarafından Türkçeleştirilmiştir. 
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teknolojik ve ekonomik modellerde değişim yaşandığını belirtmekte ve yazar-okuyucu, 

üretici-tüketici ayrımının belirsizleşerek, birinin faaliyetinin diğerinin dayanağı 

olacağını ve bireysel imzanın zaman içerisinde yok olacağını iddia etmektedir. 424  

 

 Henry Jenkins, “Yakınsama Kültürü” (Convergence Culture, 2006) adlı ilgili 

kitabında, yaşanan değişim ile birlikte, daha aktif, katılımcı ve Kolektif Zekaya ihtiyaç 

duyan  bireylerden bahsetmektedir. Henry Jenkins, katılım kültürünün odak noktasının, 

bireylerin kendilerini ifade etmelerinden, toplumsal gelişmeye doğru geçiş yaptığını 

belirtmektedir. Jenkins'e göre katılım kültürünün ürünü olan davranışlardan, çeşitli 

medya mecralarında yer alan sosyal topluluklara üyelikler, ortaklıklar, yeni yaratım 

süreçlerine dahil olmak, ortaklaşa problem çözme kültürü gibi alışkanlıklar, medya 

akışının içeriğini ve biçimini de belirlemekte ve medya içeriğinin aktarımı, tüketicinin 

katılımı ile gerçekleşmektedir. Bu yeni mecrada Jenkins, seyircinin kim olduğu, devlet 

politikalarının ve yasalarının medya içeriğine etkisi, fotografik görüntü ve bilgisayarda 

yaratılan görüntünün arasındaki ayrım gibi konuların yeniden incelenmesi gerektiğini 

belirtmektedir.  Medya mecraları arasında yakınsamanın yaşandığı bu dönemde, içerik 

ve bilgi aktarımı, çeşitli medya formları aracılığıyla gerçekleştiğinden, tüm medya 

üreticilerinin, diğerleri ile işbirliği içerisinde olması gerektiği belirtilmektedir.  

Katılımcı kültürün üç yönelim ile şekillendiğini belirten Jenkins, bunlardan ilkini, yeni 

teknoloji ve araçlar sayesinde izleyicinin arşivleme, yorum yapma, yeniden dolaşıma 

sokma ve onaylama durumları olarak tanımlar. İkinci yönelim olarak, alt kültürlerin 

üretimleri ve Kendin Yap (DIY, Do It Yourself) mecralarındaki üretimlerin, 

kullanıcının katılımı ile artışından bahseden Jenkins, üçüncü yönelim olarak, medya 

şirketlerinin içeriklerini oluşturmak için, farklı medya kanalları kullanmalarını 

sıralamaktadır. 425      

   

 Pierre Levy “Kolektif Zeka” kavramından bahsederken, içerisinde 

bulunduğumuz çağın, bilgi ve güç dengelerini değiştirme potansiyeli taşıyan bir geçiş 

dönemi olduğunu vurgulamaktadır. İnternet ortamı, bilginin mekan ve sınırlardan 

                                                 
424 Levy, 1999,  Aktaran: Vatansever, s.80. 
425 Henry Jenkins, “Interactive Audiences? The Collective Intelligence of Media Fans”, 2002, s.1. 

http://labweb.education.wisc.edu/steinkuehler/curric606/readings/Jenkins2002.pdf (10.11.2014) 
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bağımsız olmasını sağlamakta, ve var olan çoklu iletişimin modeli, bireylerin karar 

verme mekanizmalarını değiştirmektedir. Bu değişimler sonucunda Levy,  yeni toplum 

ve vatandaşlık modelleri oluşacağını söyler. Yeni oluşan bilgi toplumunun, gönüllü, 

ortaklaşa topluluklardan oluştuğunu varsayan Levy, ortak üretim, tartışma, 

kendiliğinden organize olma, ve yorumlama gibi özelliklere sahip bu alanı 

“Kozmopedia” (Cosmopedia) olarak tanımlar.426 Levy Kolektif Zeka ile paylaşılan bilgi 

kavramının farkını, Kolektif Zekanın topluluğun üretkenlik kapasitesini arttırarak daha 

geniş bir üretkenlik alanı sağladığını belirterek açıklamaktadır. Henry Jenkins, yeni 

ortak bilgi alanı olarak tanımlanan “kozmopedia” için en iyi örneğin, bir prodüksiyon 

çerçevesinde toplanan, genişleyen, tartışan ve kendi kendini organize eden çevrim içi 

fan grupları olduğunu belirtmektedir. 427 

 

Tüm bu gelişimlere paralel olarak değişen, karşılıklı etkileşim ve paylaşıma 

açık, ortaklaşa hareket edebilen, sanalda ve gerçekte çeşitli örgütlenmeler içerisinde 

olan yeni bireylerden oluşan, yeni bir toplumdan bahsetmek mümkündür. Var olan bu 

yeni toplumun içerisindeki yeni bireylerden oluşan bu toplulukların, çalışmanın 

temelinde yer alan Kitlesel Fonlama uygulamalarına dahil oluş süreçleri ile ilişkili 

olarak bakılması gereken kavramlar, bir araya gelerek topluluk oluşturmak ve yeni 

ekolojik, ekonomik düzenler oluşturma hedefleri doğrultusunda, sanalda ve gerçek 

mekanlarda paylaşım uygulamalarını kullanmalarıdır. Bir anlamda eski dünya düzenine, 

ilksel olana benzerlikler taşıyan paylaşım uygulamaları, Aslı Tosuner'in çalışmasında, 

Türkçe kavramsallaştırdığı “Ortak Kullanım Ağları” (Collaborative Consumption 

Networks)  olarak tanımlanmaktadır. Ortak Kullanım Ağları, Kitlesel Fonlamanın 

model aldığı, Kitle Kaynak uygulamalarında bulunan paylaşarak üretmek kavramı ile 

yakın ilişkili olarak değerlendirmesi gereken ve “paylaşım/Armağan Ekonomisi”(share 

economy) olarak adlandırılan yeni ekonomik düzen içerisinde örgütlenen  ağlardır.  

Bu uygulamalarda, eski paylaşım uygulamalarından farklı olan, var olan 

değişimlerin her ne kadar eskiye dönüş olarak adlandırılsa da, yeni teknolojiler ve bu 

                                                 
426 Pierre Levy, Collective Intelligence: Mankind's Emerging World in Cyberspace, Cambridge: Perseus, 1997, 

s.217, Aktaran: Jenkins, 2002, http://labweb.education.wisc.edu/steinkuehler/curric606/readings/Jenkins2002.pdf 
427Jenkins, 2002, http://labweb.education.wisc.edu/steinkuehler/curric606/readings/Jenkins2002.pdf 
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teknolojilerin sağladığı olanakları kullanarak yapılanması ve güçlenmesidir.  Armağan 

Ekonomisinin teorisyenlerinden Charles Eisenstein, teknolojik kötümserlere karşın, 

teknolojinin bu süreçte oynadığı rolü olumlu değerlendirmektedir. Eisenstein, bu konu 

hakkında, belki de var olan düzenden sorumlu tutulan tüm teknolojik gelişme ve 

değişimlerin ve bilgi teknolojilerinin ana sebebinin, insanlığı birlikte çalışıp 

üretebileceği platformlarda bir araya getirmek olduğunu, insanlığın başladığı noktaya, 

yeniden, daha farklı bir model ile dönmesi için gerekli olan bilinç seviyesine bu 

teknolojiler yardımı ile  ulaşılacağını, ve bu seviyeye ulaşmak adına yaşanan 

olumsuzlukların da  yaşanması gerektiğini söylemektedir.428  

 Önceden belirlenmiş bir karşılığa dayanmayan alış veriş ilişkisi olarak 

tanımlanan Armağan Ekonomisi, idealde kendi kendine yetebilen topluluk 

ekonomilerine işaret etmektedir. Armağan Ekonomisi, içerisinde para yer almasına 

rağmen, ekonomik sistem yalnızca para üzerinden değil, ihtiyaç duyulan tüm maddi 

manevi gereksinimleri kapsayan bir sistemdir. Armağan Ekonomisi üzerine çalışan ve 

kendi de bu yeni ekonomik modelin bire bir uygulayıcısı olan Emre Ertegün, kişisel 

bloğunda bu sistemin karşılıklı ilişki ve güven ağlarına dayanan yapısından bahsetmekte 

ve kişiler arası ilişkide gittikçe kaybolan, birbirine ihtiyaç duyma olgusunun önemini 

vurgulamaktadır. Var olan düzende temel sorunun, insanların her şeyin para ile 

halledilebileceği düşüncesine olan inançları ve var olan alışveriş sistemi olduğunu 

belirten Ertegün, bu yeni model ile güçlenen, birbiri ile dayanışma içerisinde olan 

toplulukların artacağından bahsetmektedir.429 

 J. Baudrillard'a göre, Tüketim Toplumu, eş zamanlı olarak tüketimin öğrenilmesi 

ve bireylerin tüketime toplumsal biçimde alıştırılması toplumudur. Bu toplumda, 

tüketimin kendisi bir ihtiyaç haline gelmekte, insanlar arasında sosyalleşme ve tatmin 

aracı olarak kullanılmaktadır.430 Üretim tüketim ilişkisinde değişim ve üretici tüketici 

ayrımının artarak, üretim fazlasının satılması adına var olan değişimler, 19. yüzyıldan 

itibaren doğal kaynaklarda ve ekolojik dengede bozulma oluşturduğu kadar, ekonomik 

                                                 
428 Ian MacKenzie (Yönetmen), Velcrow Ripper, Gregg Hill, Ian MacKenzie (Yapımcılar),  Sacred Economics with 

Charles Eisenstein, 2012, http://www.youtube.com/watch?v=EEZkQv25uEs (14.11.2014)  
429 Emre Ertegün, “Armağan Ekonomisi 5N 1K”, (e- makale) 22.09.2014,  

http://icimdensohbetler.blogspot.com.tr/2014/09/armagan-ekonomisi-5n1k.html (20.11.2014) 
430 Baudrillard, 2008,  Aktaran: Aslı Tosuner, “Tüketim Davranışının Azaltılması için  İnternetin Kullanılması, Ortak 

Kullanım Ağları”, s.3, http://inet-tr.org.tr/inetconf17/bildiri/35.pdf (18.01.2014) 



 167 

krizlere de yol açmaktadır. Var olan sistem içerisinde yaşanılan ekolojik ve ekonomik 

krizler dolayısıyla değişim arayışı başlamıştır. Sistem içerisinde gittikçe yalnızlaşan ve 

doğasına yabancılaştığı var sayılan bireyin, özellikle 80'li yıllardan beri gelişen 

teknoloji sayesinde,  boş zaman oluşturma vaadinde bulunan sistemin işlemediğini fark 

etmesi ve vaad edilenin aksine, bireyin giderek daha da hızlı tüketilen/tükenen bir 

zaman algısına bilinçli olarak yönlendirilmesi söz konusudur.431 Charles Eisenstein, 

ekosistemlerde her canlının verebileceği bir hediyesi olduğu var sayımından hareketle, 

insanlığın eski hikayesini bularak, yeni hikayesini oluşturacağını ön görmektedir. 

Günümüzde var olan para sisteminin, kıtlık varsayımı üzerinde şekillenmesine karşın, 

Armağan Ekonomisi paylaştıkça artan bir model oluşturmakta ve topluluklar içerisinde 

aidiyet duygusu oluşturmaktadır.432 

 Tüketimin yol açtığı ekonomik ve ekolojik sorunların çözümüne dair var olan 

öneriler, enformasyon devrimi ve internet kullanımının yaygınlaşması dolayısı ile, bilgi 

paylaşımı ve örgütlenmenin kolaylaşmasına bağlı olarak, görece hızlı ve kolay biçimde 

yayılma imkanı bulmaktadır. 1960'lı yıllarda ARPA (Advanced Project Research) 

kapsamında, askeri ve ekonomik araştırmalar için kurulan, birbirine bağlantılı dört 

bilgisayardan oluşan internet sistemi, 1983 yılında daha fazla bilgisayarın birbiri ile 

bağlanmasına imkan sağlayan TCP/IP Protokolü ile gelişmiş ve sistem, Web 1.0 ile eş 

zamanlı iletişim imkanı sunmasa dahi, içerik paylaşımı ve karşılıklı e-posta gibi yeni 

iletişim modelleri oluşturmuştur. 2004 yılında, O'Reilly Medya tarafından kullanıma 

sunulan Web 2.0, sağladığı eş zamanlı bilgi paylaşımı, içerik oluşturma ve çift yönlü 

iletişime olanak sağlayan yapısı  nedeniyle, iletişim   modellerinde köklü bir değişim 

başlatmıştır.433 Ortak Kullanım Ağlarının temelinde bulunan, iletişim ve paylaşımı 

kolaylaştıran sosyal ağların temel özellikleri, herkesin katılımına açık olmaları, sanal 

toplulukların oluşturulmasındaki rolleri, karşılıklı diyalog sağlayan yapıları ve birbirleri 

arasında bağlanabilirlik imkanı sunmalarıdır. Katılımcı kültürün oluşmasına ve 

enformasyon üretimine olanak sağlayan sosyal ağlar, çeşitli biçimlerde görülmektedir. 

                                                 
431 Charles Eisenstein ve Armağan Ekonomisi, 14.10.2013, http://www.zehirsizev.com/etkinlik/charles-eisenstein-ve-

armagan-ekonomisi/ (15.11.2014) 
432 Sacred Economics with Charles Eisenstein, 12.08 dk., Youtube: Ian MacKenzie (Yönetmen), 

http://www.youtube.com/watch?v=EEZkQv25uEs (14.11.2014) 
433  Yeşim, Güçdemir, Sanal Ortamda İletişim: Bir Halkla İlişkiler Perspektifi, İstanbul: Derin Yayınları, 2010, 

Aktaran Tosuner, s.10 . 
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Başlıca sosyal ağ türleri, insanlara sanal ortamda profil oluşturma, arkadaş ekleme,  

diyalog kurma imkanı sağlayan “Sosyal Paylaşım Ağları” (Social Networks), insanların 

özel türde içerikleri organize etmelerine olanak sağlayan “İçerik Toplulukları” (Content 

Communities), insanların diledikleri konularda yazıp takipçi edinebildikleri bir çeşit  ağ 

günlüğü olarak adlandırılabilen “Bloglar” (Blogs) ve daha kısa biçimlerde kendilerini 

ifade edebilecekleri “Micro-bloglar” (Micro-blogging), insanların içerik ekleme ve bilgi 

düzenlemesine olanak sağlayan ortak dosya ve bilgi tabanları olarak tanımlanan 

“Wikiler” (Wikis), internette ses veya video yayınlayan, bu dosyaları bir araya getiren 

“Podcast”ler ve çeşitli konularda tartışma olanağı sunan “Forumlar” (Forums) dır.434 

 Kullanıcı topluluğu içerisinde mal ve hizmetlerin parasız, ya da para dışındaki 

birimlerle değiş tokuş edilmesine imkan sağlayan ağlar, Racher Botsman ve Roo Rogers 

tarafından “Collaborative Consumption Networks” olarak tanımlanmışlardır. Türkçede 

henüz isim olarak resmi bir karşılığı bulunmayan bu ağları, Aslı Tosuner “Tüketim 

Davranışının Azaltılması için  İnternetin Kullanılması, Ortak Kullanım Ağları” (2010) 

adlı çalışmasında “Ortak Kullanım Ağları” olarak Türkçeleştirmiştir. İnternet 

teknolojileri sayesinde, yerelden küresele yayılma imkanı bulan kişiden kişiye alış veriş 

ve takas modelleri, tüketimi azaltarak yeniden kullanımı yaygınlaştırmak ve 

sürdürülebilir yaşam tarzları oluşturmak hedefindedir. Ancak bu ağların kullanımında 

önemli olan diğer bir esas ise insanların birbirine güven duyarak ortaklaşa hareket etme 

ve topluluk  oluşturma durumlarıdır. 

 Rachel Botsman ve Roo Rogers, Ortak Kullanım Ağlarını üç kategoriye 

ayırmıştır. Bu ağlar, “Ürün Servis Sistemleri”, “Yeniden Dağıtım Pazarları” ve 

“Ortaklaşa Yaşam Tarzları” olarak gruplandırılmaktadır. Ürün servis sistemleri, şirket 

ya da kişi tarafından sahip olunan ürünün paylaşılması, kullanılması ya da kiralanması 

sistemidir. Bu modelde, bir ürünü ihtiyaç duyulduğu kadar kullanma, ya da kullandığın 

kadar ödeme imkanı sunulmaktadır. Bu ağlara örnek olarak, araba, bisiklet ve sürüş 

paylaşımları, oyuncak, film, kitap, giysi gibi ürünlerin paylaşılması, takas edilmesi ya 

da kiralanması gösterilmektedir. Yeniden dağıtım pazarları ise, sahip olunan malların 

paylaşımı ve ortak kullanımını temel alan, bir insanın kullanımına ihtiyacı olmadığı 

                                                 
434 Antony Mayfield, What is Social Media?, İcrossing, 2008, s. 6, 
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ürünün, başka bir insan için gerekli olduğu düşüncesinden hareketle, ürünlerin yeniden 

değerlendirilmesini hedefleyen ağlardır. Örnek olarak, “e-bay” ve “Craiglist” gibi 

büyük pazar yerleri, “Freecycle” ve “Giftflow” benzeri, bedava değişim siteleri, 

“Netclyler” gibi kitap, film takası, giysi takası yapan  siteler verilebilir. Ortaklaşa yaşam 

tarzları ise, birbirine yakın ilgi alanı olan insanların, zaman, beceri, alan paylaşımlarını 

hedef almaktadır. Topluluk oluşturmanın önemli olduğu bu tarz ağlarda, çalışma 

ortamının paylaşılması, sosyal borç verme, sosyal para kullanımı, taksi paylaşımı, 

kişiden kişiye ziyaret, beceri paylaşımı, sosyal yemek ağları, stüdyo ve workshop 

paylaşımları, ortak park noktaları, komşuluk desteği gibi ağların yanı sıra, çalışmanın 

konusu olan Kitlesel Fonlama platformları da yer almaktadır. 435 

 Racher Rotsman ve Roo Rogers “What is Mine is Yours” (2011) adlı 

kitaplarında, Ortak Kullanım Ağlarının kullanımına dair bazı prensiplere ve dinamiklere 

dikkat çekmektedirler. Rotsman ve Rogers'a göre Ortak Kullanım Ağlarında bulunması 

gereken prensipler, ilk olarak kullanılmayan eşyaların oluşturduğu, kullanılmayan bir 

kapasitenin varlığı olup daha sonra yabancılara güven duyulması, paylaşılan ortak 

inançlara sahip olunması, ve sistemin kendini sürdürebilmesi için kritik kitle olarak 

adlandırılan, yeterli sayıda kullanıcının var olmasıdır. En önemli prensiplerden biri olan 

yabancılara güven konusunda toplulukların, yanlış bir eylemde bulunan kişileri 

topluluktan dışlama, deşifre etme gibi kendi kendilerini denetleme sistemleri 

oluşturdukları görülmektedir. Aynı kaynakta, bahsi geçen sosyal ağlarda etkili olan 

dinamikler ise, insanların aracısız birbirleri ile iletişim kurmalarına olanak sağlayan, 

kişiden kişiye iletişim teknolojileri, bu ağların topluluğun katılımı ile var olabilmesi 

nedeni ile katılımın mümkün olduğunca çeşitli ve canlı olması, çevresel kaygılar ile 

hareket eden bir kitlenin varlığı ve  maliyet bilinçliliğine sahip bireylerin bulunması 

olarak sıralanmaktadır.436  

Bahsi geçen toplum modellerinde, paylaşımın ve dolayısıyla ortak kullanım 

alanlarının önemi gittikçe artmaktadır. Yeni iletişim teknolojileri ile var olan farklı 

iletişim olanakları ve değişen sosyal kültürel pratikler ile biçimlenen bireylerin, internet 

                                                 
435 Tosuner, ss.6-7.   
436 Rachel Botsman, Roo Rogers, What's Mine Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption, Londra: Harper 

Collins Publishers, 2011, Aktaran Tosuner, s.3. 
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aracılığı ile, kendilerine özgü, hiyerarşik yapılanmalardan uzak, eşitlikçi ve daha özgür 

kamusal alanlar oluşturdukları görülmektedir. Var olan yeni alanlarda bilgi, servis ve 

ürün paylaşımı yapan bireyler, ortak kullanım alanları oluşturmakta ve para 

sistemlerinde değişime yol açabileceği iddia edilen yeni bir ekonomik model 

oluşturmaktadırlar. Böylesi bir yapılanma ve değişim süreci içerisinde bir araya gelerek, 

kolektif işler yapmak, ortaklaşa üretimde bulunmak ve üretime katkıda bulunmak 

isteyen bireylerin, Kitle Kaynak ve Kitlesel Fonlama gibi uygulamalara olan ilgilerinde 

artış görülmektedir. Çalışmanın bir sonraki bölümü, ortaklaşa üretim modellerine 

öncülük eden Kitle Kaynak uygulamaları ve Kitlesel Fonlamayı dünyadaki ve 

Türkiye'deki gelişim süreçlerine göre tanımlamakta ve  örnekler üzerinden  

incelemektedir. 

3.6. “Kitle Kaynak” Kavramı ve Örneklerle Kullanımı 

 “Kitle Kaynak” (Crowdsourcing) terimi, ilk defa, 2009 yılında “Wired” adlı 

dergide Jeff Howe tarafından “bir şirket ya da kurumun, belirli bir işin tamamlanması 

için, bir ağ üzerinden, bireylere açık çağrı yapması” olarak tanımlanmıştır.437 Kitle 

Kaynak uygulamalarında, bir kuruluş bünyesinde belirli işler, açık çağrı yolu ile, 

önceden belirlenmiş  olmayan bir topluluğa yönlendirilebildiği gibi, ayrı ayrı çalışan 

bireylere de yönlendirilebilmektedir. Burada diğer ortaklaşa çalışma ve problem çözme 

modellerinden farklı olan şey, potansiyel adaylara, geniş bir ağ üzerinden açık bir çağrı 

yapılıyor olmasıdır.438 Kitle Kaynak  uygulamalarında, şirketlerin ya da kurumların, 

belirli bir işin tamamlanması için, kendi çalışanları dışında, uzman kişilerden yardım 

almak yerine, açık bir çağrı ile gönüllü kişilerin katılımına başvurarak kitlelerden destek 

aldıkları görülmektedir.   

 “Kitle Kaynak” (Crowdsourcing) terimi, aslında iki ayrı kelime olan, kitle 

(Crowd) ve kaynak bulma (Sourcing) kelimelerinden türetilmiştir. Bu terim genelde dış 

kaynak kullanımı anlamına gelen “outsourcing” ile benzer görülse de, aslında 

birbirlerinden farklı iş modellerine işaret etmektedirler. Dış kaynak kullanımı 

                                                 
437 Jeff Howe,  “The Rise of Crowdsourcing “, Wired, 2006,  

http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html?pg=2&topic=crowds&topic_set= ( 12.01. 2014) 
438 Jeff Howe,  “Crowdsourcing: A definition. In Crowdsourcing: Tracking the rise of the amateur”,02.06.2006,  

[Web log] http://crowdsourcing.typepad.com/cs/2006/06/crowdsourcing_a.html  (02.01.2014) 

http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html?pg=2&topic=crowds&topic_set=
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(outsourcing), iş dünyasında yer alan bir kuruluşun, genelde servis hizmetleri gibi bazı 

hizmetleri dışarıdan tedarik etmesi ile, bazı ürünleri kendi bünyesi dışında farklı 

kurumlara yaptırması anlamına gelmektedir. Kitle Kaynak ise, sosyal medyanın ve 

internetin kullanımındaki artış ve bireylerin yaratım süreçlerine katılma gönüllülüğüne 

bağlı olarak, ortak değer yaratıcılığının ortamını ve altyapısını hazırlayan bir olgudur.439  

 Birbiri ile ilişki içerisinde olan bir grubun, belirli işleri tamamlamak üzere ortak 

çıkarlar doğrultusunda hareket etmesi olgusu, esasen “Kitle Kaynak” teriminin 2009 

yılındaki ilk kullanımından çok öncesine kadar uzanmaktadır.440 İnsanlık tarihinde çok 

eski zamanlardan beri var olan, aile ve devlet benzeri kurumlar, insanların bir arada 

ortak çıkarlar doğrultusunda hareket ederek, Ortak Zeka kullanımı ile devamlı kıldıkları 

yapılardır.441 Günlük yaşam içerisinde, değişen yaşam koşulları dolayısıyla, bire bir 

iletişim kurma imkanının azalmakta, ancak insanoğlunun doğası gereği, sosyal bir 

grubun üyesi olma, bir arada ortak çıkarlar uğruna çalışma arzusu ve ihtiyacının, devam 

ettiği görülmektedir. İletişim teknolojileri geliştikçe, bilgiye ve diğer insanlara ulaşım 

kolaylaşmakta ve dijital okur yazarlığın da artması ile insanlar sosyal ağlar ve internet 

vasıtasıyla sosyal toplulukların üyesi olup sosyal medya aracılığı ile fikir paylaşımında 

bulunmaktadırlar.  

 

 Kitle Kaynak, yazılımda Açık Kaynak (Open Source) hareketinden doğmuştur. 

Açık Kaynak uygulamaları, toplulukların şirket çalışanlarından daha başarılı olabilme 

potansiyeline sahip olduklarını göstermiştir.  Burada temel iddia, bir işi en iyi yapacak 

kişinin, onu en çok yapmak isteyen olduğudur. Howe, “Kitle Kaynak” (Crowdsourcing, 

2010) adlı kitabında, açık kaynağa dair örnekler verirken, Linux işletim sisteminden, 

Firefox web tarayıcısına kadar, bilişim ekonomisinin altyapısının bilinen kurumlarının, 

kendini örgütleyen gönüllü ekipler tarafından oluşturulduğunu belirtmekte ve bu tarz 

üretimin başarılı olması dolayısıyla,  daha farklı ve geniş alanlara yayıldığını 

                                                 
439 Howe, 2008; Schenk ve Guittard, 2009, Aktaran,  Banger G., Çalışır G., “Sosyal Medyanın Kurumsal İnnovasyon 

İçin Kitle Kaynak Olarak Kullanımı”, Uluslararası Yeni Medya – Yeni Yaklaşımlar Konferansı Çanakkale Onsekiz 

Mart Üniversitesi,  8-9 Mayıs 2014, s.3. 
440 Sara Bannerman. “Crowdfunding Culture” . Wi: Journal of Mobile Culture. 07.01 (2013). Web.  

http://wi.mobilities.ca/crowdfunding-culture  ( 12.01. 2014) 
441 Malone, Thomas W. , “What is Collective Intelligence and What Will We Do About It?'”, 2006, 

http://cci.mit.edu/about/MaloneLaunchRemarks.html (03.01.2014) 
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söylemektedir. Uygulamaların başarısını, kitle kaynağın temelinde bulunan özelliklere 

dayandıran Howe,  bazı uygulamaların sonunda belirli bir maddi karşılık olmasına 

rağmen, temel motivasyonun, büyük bir topluluğun yararlanabileceği bir işin ortaya 

çıkması ve asıl ödülün, işbirliğinin kendisi olduğunu belirtmektedir.442  

 Bireylerin, dijital okur yazarlıklarının, dijital ortamda çeşitli uygulamalara 

katılımlarının artması ve internetin beraberinde sunduğu, küresel işbirliği ve karşılıklı 

bağlantı iddiası dolayısıyla, bilinen, geleneksel anlamdaki yaratıcılık, yazarlık, ve  

kişisel dışa vurum biçimleri, kültürel bir değişim geçirmektedir. Bu değişim yalnızca 

kültürel alanlarla sınırlı olmayıp iş dünyasında, çeşitli ortaklıklar ve girişimcilerde, 

gazetecilik, medya ve sanatta görülmektedir. Şirketler, birbirine ağlar ile bağlanmış, bir 

arada çalışan toplulukların üretken potansiyelinin farkına vardıkça, Kitle Kaynak 

uygulamaları, böyle toplulukların, bilgi ve yaratıcılıklarından, problem çözme 

becerilerinden, araştırma yapma ve iş geliştirme modellerinden yararlanmaya yönelik   

karlı ve faydalı birer uygulama olarak yaygınlaşmaktadır. Kitle kaynağın 

yaygınlaşmasındaki diğer dinamikler ise, iş verenler açısından ucuz üretim maliyeti 

olanağı sunması, bireyler açısından ise aynı düşünce yapısına sahip, hevesli insanlardan 

oluşan online toplulukların, kendilerine yetenden fazla yetenek ve yaratıcılıklarını 

belirli işler için kullanma olasılığı sunmasıdır. Howe, “Wired” (2006) dergisindeki 

tanımında, yaşanan değişimi bir devrim olarak niteler ve bu devrime Kitle Kaynak 

ismini verdiğini ancak, ilk etapta kendisinin bile, bu değişimin kültürü ve ekonomiyi 

şekillendirme hızını azımsadığını belirtir.443 

 Kitle Kaynak ve Kitlesel Fonlama benzeri, ortaklaşa işbirliğine dayanan 

uygulamaları, bir nevi sosyal devrim olarak niteleyen Howe, kitle kaynağın üzerinde 

durulması gereken yönünü; “teknolojinin ilerlemesi ile değişen insan davranışlarının 

ötesinde, asıl önemli olan nokta, uygulamanın insan topluluklarını birbirine bağlayarak,  

güçlü bir organizma oluşturma potansiyelidir” diyerek vurgulamakta ve kitle kaynağın, 

dünyanın her köşesinden insanın, anlamlı değiş tokuşlar yapmasına olanak sağlayan bir 

yönü olduğunu belirtmektedir.444  Sara Bannerman, “Kitle Fonlaması Kültürü” 

                                                 
442 Jeff Howe,Crowdsourcing, Günseli Aksoy (çev.), İstanbul:Optimist Yayıncılık, 2010 s.13. 
443 Howe, Crowdsourcing, ss.10-11. 
444 Howe, Crowdsourcing, ss; 11-15. 
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(Crowdfunding Culture, 2013) adlı makalesinde, Kitle Kaynak ve Kitle Fonlaması 

uygulamalarına dair  asıl önemli değişimin, kullanılan teknolojideki yenilik değil, 

kültürel ürünlerin üretimine dair, değişik üretim biçimlerinin var olabileceği fikrinin 

yaygınlaşması ve geleneksel yöntemlerde var olan değişim olarak belirtmektedir.445 

İnsanlar bir araya gelerek, daha önce yalnızca profesyonellerin belirli bir ücret karşılığı 

yaptığı işleri, daha az para karşılığı ya da ücret almaksızın yapmakta ve daha önce 

görülmemiş bir davranış biçimi sergilemektedirler. Bahsi geçen kurumsal bağlamlar 

dışında, internet ortamının, potansiyel içerik üreticisi olan küresel topluluklara ulaşma 

potansiyeli, Kitle Kaynak uygulamaları ile  gerçekleştirilen bir çok sanal girişimi de 

tetiklemiştir. Fenomen haline gelen uygulamalardan, “YouTube”, “iStockphoto” ve 

“Threadless” bu uygulamalara örnek olarak sıralanmaktadır.446 

 Howe, Kitle Kaynak uygulamalarında bulunan müşteriye sorma tarzı 

uygulamaların, 20. yüzyılın sonlarından itibaren ve kitlelere açık icat yarışmalarının, 

neredeyse Sanayi Devriminin başından bu yana, firmalarca benimsenen yaklaşımlar 

olduğunu ancak farklı olanın, internet teknolojilerinin bu kavrama getirdiği yeni 

yaklaşım olduğunu belirtir. Howe, bugün birçok bağımsız platform üzerinde 

katılımcıların, firmaların yaptıkları çağrılar ile yeni ürün, hizmet ve süreç tasarlamakta 

olduklarını, sunulan çok sayıda fikir ve fikirlerin seçiminin kitlelere bırakılması 

nedeniyle, doğal bir eleme zinciri içerisinde, çoğu zaman en iyi fikrin kazandığını 

söylemektedir.447   

Arolas Gonzales, Fernando González ve Ladrón-de-Guevara, Kitle Kaynak 

tanımına dair yaptıkları detaylı çalışmada, kitle kaynağa dair tanımlamaların çoğundan 

faydalanarak bir sentez oluşturmuş ve kapsamlı bir Kitle Kaynak tanımı yapmışlardır. 

Bu tanıma göre, “Kitle Kaynak, bir kişi, kurum, şirket ya da organizasyonun, değişen 

çeşitlilikte, sayıda ve bilgide bir grup insana, belirli bir görevi gönüllülük esasına 

dayanarak yapmaları adına açık çağrıda bulundukları, bir çeşit çevrim içi katılımcı 

                                                 
445 Rheingold, 2007 Reid, 2012 ‘den Aktaran: Bannerman, 2013           
446 Howe, Crowdsourcin,g s.12. 
447 Jeff Howe, “The rise of crowdsourcing”, Wired, 2006, vol. 14, no. 6,  Aktaran: Güven Çelikkaya, “Kitle Kaynak” 

(Crowdsourcing) GİRİŞ-101 / Kitlelerin Bilgeliği Dünyayı Nasıl Değiştirir?',  

http://www.acikinovasyon.com/icerik/798/kitle-kaynak-crowdsourcing-giris101--kitlelerin-bilgeligi-dunyayi-nasil-

degistirir.html (02.05.2014) 
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aktivitedir.”448 Arolas Gonzales, Fernando González ve Ladrón-de-Guevara, 

kalabalıkların iş gücü, bilgi, deneyim ve para gibi unsurlarla katılımda bulunmaları, 

çeşitli biçim ve modüllerdeki görevleri üstlenmelerini, karşılıklı yarar esasına 

dayandırmaktadırlar. Kullanıcıların ihtiyacın giderilmesi dışında, ekonomiye faydalı 

olma, sosyal tanınırlığın artması, kendine güven kazanmak, bireysel yeteneklerin 

geliştirilmesi gibi tatminleri yaşarken, Kitle Kaynak ile talepte bulunan tarafın ise, 

biçimi üstlenilen aktiviteye göre değişen, talep edilen girişimin tamamlanmasının 

avantajını sürdürmekte olduğunu belirtirler.  449 

 Kitle Kaynak “açık” ya da “örtük” biçimde uygulanabilmektedir. Açık biçimde 

uygulanan modelde, kullanıcılar beraber çalışmakta, değerlendirme yapmakta ve farklı 

görevleri birlikte inşa ederek tamamlamaktadırlar. Örtük modelde ise, kullanıcılar başka 

bir işi tamamlamak adına çalışırken, yaptıkları işe eş zamanlı olarak farklı bir görevi de 

tamamlamış olurlar. Açık Kitle Kaynak uygulamalarında, kullanıcılar, kitaplar ya da 

web siteleri gibi belirli ürünleri değerlendirebilir, paylaşarak yayılmasına katkıda 

bulunabilir ya da kendileri bilgi vererek ve başkalarının yazdıklarını düzenleyerek 

üretimde bulunup ürün oluşturabilirler. Örtük Kitle Kaynak uygulamaları ise, iki 

biçimde görülmektedir, Daha bağımsız, bireysel çalışılan  “Standalone”* olarak 

adlandırılan modelde, kişiler yaptıkları işin getirisi olarak başka bir problemi de çözmüş 

olurlar.  “Piggyback”* olarak adlandırılan diğer modelde ise, diğer kullanıcıların 

bilgileri, başka bir platformda bilgi oluşturmak  üzere alınır.450   

  Kitle Kaynak modellerinin sınıflandırılmasında daha detaylı bir öneri Daren C. 

Brabham'dan gelmiştir. Brabham, “Crowdsourcing, A Model for Leveraging Online 

Communities” (2011)  adlı makalesinde, kitle kaynağın tipolojisini, farklı yaklaşım ve 

uygulama modellerini bir tablo ile sunmaktadır. Bu tabloda yer alan kategorilerden 

“Knowledge Discovery and Information Management” (Bilgi ve Veri Yönetimi) 

modelinde, kurum/şirket, kitleleri bilgi toplamak ve kolektif kaynaklar oluşturmak üzere 

yönlendirir. Bu modelde bireyler, ağlar içerisinde hali hazırda var olan bilgiyi, yeniden 

                                                 
448 Arolas and Fernando González-Ladrón-de-Guevara, “Towards an Integrated Crowdsourcing Definition”, Journal 

of Information Science, XX (X) 2012, pp. 1–14, DOI: 10.1177,  2012, s.10.  
449 González, Guevara, 2012, s.10.  
450 Doan, A.; Ramarkrishnan, R.; Halevy, A. “Crowdsourcing Systems on The World Wide Web”, Communications 

of the ACM 54, 2011, No.4: 86–96,doi:10.1145/1924421.1924442  

* Standalone ve Piggyback kavramlarının Türkçe karşılıkları bulunmamaktadır.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
http://dx.doi.org/10.1145%2F1924421.1924442
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keşfederek bir araya getirirler. Bu model, “Wikipedia” gibi ortak yarara dayalı 

platformların benzeri olsa da, burada farklı olan uygulama, hangi bilginin aranacağına 

kurumun karar  vermesidir. “Broadcast Search” (Geniş/Yaygın Kapsamlı Araştırma) 

olarak adlandırılan modelde ise, kitlelerin, objektif, kanıtlanabilir çözümleri olan, 

deneye dayalı problemlerin çözümünde görevlendirilmesi söz konusudur. Bu 

uygulamalarda asıl motive edici ödül para olmasa da, şirketlerin, aranılan cevabın 

bulunmasına karşılık ödeme yapmaları olasıdır. “Peer-Vetted Creative Production” 

(Kullanıcı Denetimli Yaratıcı Üretim) modelinde ise, genellikle estetik, mimari, tasarım 

alanları gibi, daha öznel cevapları olan soruların çözümüm, ya da halkın beğenisine 

sunulan tercihler için, kitlelere açık çağrı yapılır. “Distributed Human Intelligence 

Tasking” (Kitlelere Açık İstihbarat) modelinde ise, farklı bireylerin var olan bir 

problemin çözümü için, var olan bilgiyi analiz etmesi istenmektedir. Bilgisayarların 

kolaylıkla yapamadığı, geniş ölçekli veriler için kullanılmaktadır. Diğer modellerden 

ayrılan yönü, yaratıcılık ve yaratıcı zekaya duyulan ihtiyacın daha az olması sebebi ile, 

katılımcıları motive eden ödülün maddi biçimlerde olmasıdır. 451  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
451 Daren C. Brabham. “Crowdsourcing: A Model for Leveraging Online Communities”, A. Delwiche, J. 

Henderson(ed.),  The Routledge Handbook of Participatory Cultures içinde (7-22), University of North Carolina , 

2011, ss.7-12, http://dbrabham.files.wordpress.com/2011/03/brabham_handbook_crowdsourcing.pdf   (20.12.2014)                                                     

* Tabloda yer alan Terimler,  Türkçe kavramsal karşılıkları henüz bulunmadığından, tarafımdan Türkçeleştirilmiştir. 
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Tablo.3.1.                                                                                                                                                            

Kitle Kaynak Uygulamalarının Tipolojisi 

 

Çalışma Modeli 

 

Çözülen Problemler/ 

Yapılan İşler 

Örnek Uygulamalar 

Bilgi ve Veri 

Yönetimi Modeli 

 

Kurum ya da organizasyon, kitleleri 

belirli bir platform için belirlenen  

formatta bilgi bulmak ve toplamak için 

görevlendirir 

 

Kolektif kaynakların 

oluşturulması gibi görevler için 

bilgi toplamak, bir araya 

getirmek, var olan  problemleri 

bildirmek 

Peer-to-Patent peertopatent.org 

ClickFix 

clickfix.com 

Yaygın/Geniş 

Kapsamlı 

Araştırma Modeli 

 

Kurum ya da organizasyon, kitleleri 

deneysel, tecrübeye dayanan 

problemleri/sorunları çözmek için  

görevlendirir 

 

Bilimsel araştırmalar gibi deney 

ile kanıtlanabilir çözümleri 

olan, kavrayışa dayalı 

problemler için idealdir 

InnoCentive 

innocentive.com 

GoldcorpChallenge 

Defunct 

Kullanıcı 

Denetimli Yaratıcı 

Üretim Modelleri 

Kurum ya da organizasyon, kitleleri 

yaratıcı fikirler sunmak ya da seçmek  

için  görevlendirir 

 

Tasarım ve estetik sorunlara 

ilişkin, beğeniye ve 

pazarlama/market desteğine 

dayalı, çözümlerin önemli 

olduğu,  kavrayışa dayalı 

problemler için idealdir 

Threadless 

threadless.com 

DoritosCrashtheSuperBowl 

Contestcrashthesuperbowl.com 

NextStop Design 

nextstopdesign.com 

Kitlelere Açık 

İstihbarat Modeli 

Kurum ya da organizasyon, kitleleri 

geniş ölçekte bilgiyi analiz etmek   

için  görevlendirir 

 

Büyük ölçekli data analizleri 

gibi insan zekasının ve analiz 

yeteneğinin  bilgisayar 

analizinden daha fazla önem 

taşıdığı problemler için idealdir 

AmazonMechanicalTurk 

mturk.com 

SubvertandProfit  

subvertandprofit.com 

 

 

 

Kaynak: http://dbrabham.files.wordpress.com/2011/03/brabham_handbook_crowdsourcing.pdf 
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Kitle kaynağın bazı kategorileri, ticaret alanında etkin biçimde kullanılmaktadır. 

İnsanların, internet destekli kitle kaynağa başvurdukları yaygın kullanım biçimleri, Jeff 

Howe tarafından, Kitlesel Oylamalar (Crowdvoting),  Kitlesel Fonlama 

(Crowdfunding), Küçük Ölçekli İşler (Microwork), yaratıcı Kitle Kaynak uygulamaları 

(Creative Crowdsourcing) ve teşvik edici ödülleri olan yarışmalar olarak 

sıralanmaktadır. 452  

 

 Kitle Kaynak uygulamaları, günümüzde çoğunlukla internet üzerinden 

uygulanmaktadır. İnternet ortamı, bireyleri, fiziksel ortamdaki çeşitli eleştiri ve 

tehlikelerden sakınması dolayısıyla,  web tabanlı projelerde daha cesur ve açıkça fikir 

belirtebilen bireyler için, paylaşıma uygun bir ortam sunmaktadır.453 Kitle Kaynak 

uygulamaları, internet teknolojileri ile bire bir ilişkili gibi görünüyor olsa da, aslında bu 

uygulamaların çekirdeğini oluşturan şey teknolojik gelişmeler değildir. Ancak yine de, 

teknolojinin, internetin kitleler üzerinde olan ve onları gelişen ve gücü sınırsız bir 

organizmaya dönüştürme etkisi, Kitle Kaynak için önemli unsurlardandır. Aslen internet 

kullanımından çok daha öncelere dayanan, insanın işgücü olgusu, bilgisayar 

teknolojileri ile birlikte daha etkin, biçimde kullanılmaya başlanıldı.  Bu gibi 

teknolojiler, coğrafi, fiziksel, cinsel, ırksal, sınıfsal herhangi bir kısıtlama olmaksızın, 

kapsamlı bir ansiklopedinin yazılması gibi karmaşık ve emek isteyen işleri, küçük 

parçalara bölerek eğlenceli ve olanaklı hale getirdi.454 

 

 Kitle Kaynak uygulamaları, uzmanlık alanlarından farklı işler yapmayı seven 

kişilerin  plansız eylemlerin ürünü olarak, ırk, köken, yaş, cinsiyet, yeterlilik gibi 

unsurlar sınanmaksızın, doğal ve kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu model, 

sanayi çağına egemen olan, meslek odaklı üretim sisteminin anti tezidir. Bu modelde, 

belirli bir iş alanında uzmanlaşmak yerine, dileyen kişinin farklı alanlarda uygulamalara 

katılabilmesi dolayısıyla, her bireyin, sanatçı, mimar, müzisyen, sinemacı, olabilmesi 

imkanı sunulmaktadır. Jeff Howe'a göre, Kitle Kaynak olarak adlandırılan uygulamalar 

                                                 
452 Howe, Crowdsourcing, s.227.  
453 DeVun, Leah, Andrea Grover , “Looking at how crowds produce and present art.", Kişisel Görüşme, Wired, 2007  

http://www.wired.com/2007/07/crowd-captain/?currentPage=all (12.02.2014)  
454 Howe, Crowdsourcing, , s.15. 

http://www.wired.com/techbiz/media/news/2007/07/crowd_captain?currentPage=all
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ile aslında, insanoğlunun öteden beri var olan, bir arada iş yapma arzusu ve kolektif 

üretime yatkın doğası, sermayeye çevrilmiş olmaktadır.  İnternetin, insanları birbirinden 

ayırdığı ve asosyal bir toplum yarattığı görüşüne karşın, bu uygulamalar ile, her 

coğrafyadan,  her kesimden insan, her türlü işi yaparak, anlamlı değiş tokuşlarda 

bulunmakta ve bunun için de  teknolojiyi kullanmaktadır. Kitle Kaynak uygulamalarına 

dair diğer bir eleştiri ise, bu uygulamalar nedeniyle çoğu sanayi kolunun iş yapış 

tarzında köklü değişimler meydana geldiği ve özellikle medya, gazetecilik gibi 

alanlarda kitle kaynağın kullanımı ile var olan meslek gruplarının tehdit altına girdiği 

iddiasıdır. Oysa Howe, Kitle Kaynağın, şirketler ve müşteriler arası işbirliğini 

desteklediğini, Alvin Toffler'ında belirttiği gibi, insanların edilgen değil etken tüketim 

isteği içerisinde, anlamlı buldukları ürünlerin gelişimine katkıda bulunmak istediklerini 

belirterek, uygulamaları ticarette demokratikleşme olarak nitelemektedir. 455 

  

 Bu yeni gelişmeler, günümüzde üretici kuruluşların ve devletlerin üretime dair 

stratejileri içerisinde de yer almaya başlamıştır. Bireylerin üretime dahil olmak, anlamlı 

buldukları eylem ve üretimlerde yer almak arzusu üzerinden “katılımcılık” olgusuna 

bağlı olarak, Sanayi Toplumu’nun stratejik planlama yaklaşımının başına “katılımcı” 

sıfatı eklenmiş ve yeni aktörlerin planlama, yönetim ve denetim süreçlerinde yer alması 

öngörülmüştür. Howe, üretim, içerik oluşturma, problem çözme süreçlerine katılan 

kalabalığı ucuz işgücü olarak görmemek gerektiğini, başarılı Kitle Kaynak 

uygulamalarının temelinde, etken topluluğa duyulan bağın olduğunu ve kalabalıkların 

sömürüldüklerinde hemen farkına varma potansiyelleri olduğunu belirtir.456 

 

  “Yeni fikirlerden başarılı yararlanma” olarak tanımlanan “İnovasyon” ve “ilgili 

yenilikçi çıktıyı elde etmek üzere bir kuruluşun iç imkânları dışındaki kaynaklardan 

anlamlı biçimde yararlanmak” 457 olarak tanımlanan “Açık İnovasyon” kavramları, 

katılımcılık olgusu üzerinden işleyen uygulamalardır. Kitle Kaynak uygulamalarının 

ortaya çıkışında önemli olan unsurlardan biri farklılaşma ihtiyacıdır. Bu ihtiyacın, 

                                                 
455 Howe , Crowdsourcing,  ss. 17-19. 
456  Howe,  Crowdsourcing,  s.18. 
457 Bingham, A., Spradlin, D. The Open Innovation Marketplace,  New Jersey: FT Press, 2011, s.21, Aktaran: 

Banger G., Çalışır G., “Sosyal Medyanın Kurumsal İnnovasyon İçin Kitle Kaynak Olarak Kullanımı”, Uluslararası 

Yeni Medya – Yeni Yaklaşımlar Konferansı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 8-9 Mayıs 2014 
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sosyal medya üzerinden, inovasyon, katılımcılık ve kurumun ekosistemi ile 

eklemlenmesi ile ortaya çıkan Kitle Kaynak kavramı, teknik olarak, ihtiyaç duyulan 

hizmetlerin, fikirlerin veya içeriğin, genelde çevrim içi toplulukların katkılarıyla elde 

edilmesidir. Kitle Kaynak düşüncesi, insanların çeşitli konularda bilgili ve deneyimli 

olduğu var sayımından hareket etmektedir.458 Sosyal medya, inovasyon ve katılımcılık 

kavramları ile bir bütünlük vaat eden Kitle Kaynak yaklaşımına ve kitlelerin açığa 

çıkmayı bekleyen potansiyeline dair,  James Surowiecki, “Kitlelerin Bilgeliği” (The 

Wisdom of Crowds, 2004) kitabında, doğru zaman ve koşullar sağlandığında, kitlelerin, 

içlerinde bulunan en akıllı kişiden çok daha akıllı olabileceği ve daha doğru kararlar 

alabileceğini belirtir.459  

 

 İnternet üzerinden Kitle Kaynak uygulamaları var olan değişimin önemli 

alanlarından bir diğeri de bu yolla üretilen sanat eserleri ve sanatçının değişen rolüne 

ilişkindir. Yeniliklere açık kullanıcıların, sanatçı ve izleyici, üretici ve tüketici, özne ve 

nesne konumları arasındaki ayrımları belirsizleştiren, katılımcı sanatsal pratiklere 

yönelmesi ile, sosyo politik düzeyde, çağdaş sanatın ve sanatçının sorgulanması 

gündeme gelmiştir.460 Kitle Kaynak uygulamalarına dayalı sanat üretiminin, sanatçının 

geleneksel rolüne meydan okurken, aynı zamanda, edilgen alıcılardan, üretime dahil 

olan  bireylere dönüşen toplumun işlevini yeniden tanımladığı görülmektedir. Çevrim 

içi Kitle Kaynak uygulamalarına dayalı sanat projeleri, iki unsurun birleşimi ile var 

olmaktadır.  Bunlardan biri sanat yapıtının kendi estetik ve kavramsal yapısı, bir diğeri 

de internetin bu üretimi kolaylaştıran teknolojik yapısıdır. Henry Jenkins'e göre, internet 

üzerinden yapılan açık çağrı ile, geleneksel modellerde bireylerin sanatsal projelere 

dahil olmalarını engelleyen, ekonomik, sosyal ve kültürel bariyerler olmaksızın, 

bireyler, küresel bir topluluğun üyesi olmakta ve sanatsal katılım 

demokratikleşmektedir. Kitle Kaynak uygulamaları ile gerçekleşen sanat üretimini 

öncesinde de, bireylerin  katılımına açık sanat projeleri bulunmakta olsa da, internet 

                                                 
458 James Surowiecki,  The Wisdom of Crowds, New York: Anchor Books, 2005, s. . Aktaran: Banger G., Çalışır 

G., s.9. 
459 Surowiecki, 2005, Aktaran: Çelikkaya, “Kitle Kaynak (Crowdsourcing) GİRİŞ-101 / Kitlelerin Bilgeliği Dünyayı 

Nasıl Değiştirir?”, (t.y)  http://www.acikinovasyon.com/icerik/798/kitle-kaynak-crowdsourcing-giris101--kitlelerin-

bilgeligi-dunyayi-nasil-degistirir.html 
460 Nicholas Bourriaud,  Relational aesthetics. In C. Bishop (Ed.), Participation (pp. 160–171). Cambridge,  

MA: MIT Press, 2006, s. 16,  Aktaran: Literat, s. 2971. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/James_Surowiecki
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ortamının çeşitlilik ve birbiri ile bağlantılı olma bağlamında sağladığı  olanaklar 

dahilinde uygulamalar artmış ve gelişmiştir. Jenkins ve arkadaşları, bu bağlamda, Kitle 

Kaynak uygulamalarına dayalı sanatsal üretimleri, Katılım Kültürü (Participation 

Culture) ile ilişkili değerlendirirler. Katılım Kültürü, sanatsal ifade biçimlerindeki 

bariyerleri kaldıran ve bireyin zihnindeki fikri diğerleri ile paylaşmasına katkıda 

bulunan  bir kültürdür.  Bu kültürün üyeleri, üretime direk ya da dolaylı her türlü 

katkılarının  ve diğerleri ile olan iletişimlerinin değerli olduğuna inanırlar. Bu 

değerlendirmeler doğrultusunda kitlelerin katılımına dayalı sanat, çeşitliliği arttıran, 

insan deneyimi ve birikiminin kolektif ifadesine olanak sunan bir kanal olarak, ağlarla 

birbirine bağlı küresel toplulukların oluşumuna katkı sağlayan katılım kültürüne örnek 

teşkil etmektedir.461 

 

 İnternet teknolojilerindeki gelişme ve kullanımının artması ile birlikte, 

sanatçılar, işbirliği içerisinde üretilen sanat eserlerine ağırlık vermeye başlamış ve sanat  

oluşumları, potansiyel katılımcı olan daha geniş kitlelere ulaşım için uygun ortamı 

bulmuşlardır. Dijital ortamın çeşitlilik sağlanan özelliğine rağmen katılımcı sanatın 

temelinde yer alan fiziksel bir aradalığın  eksikliği dolayısıyla, çevrim içi ve çevrim dışı 

katılımcı sanat aktivitelerini farklı değerlendirmek ve çevrim içi katılımcı sanat 

olaylarının gerçekleştiği platformların da dahil olduğu bir inceleme yapmak gerektiği 

belirtilmektedir.462 Howard Becker (1984), kolektif bir eylem olarak sanat üzerine 

yazdığı değerlendirmesinde, dileyen her bireyin sanatsal üretimde bulunabilmesine dair 

olanakları, kapitalist toplumlarda, “bireylerin, sanatçıların özel bir yeteneği 

bulunduğuna dair bir inancı akıllarında tutarken, bir yandan da  bu yeteneğe kimin sahip 

olduğunun, herkesin denemesine fırsat sunulmadan belirlenmesinin mümkün 

olmayacağı”  inancına sahip olduklarını belirtmektedir.463 

 

 Kitle Kaynak uygulamalarına dair en bilinen örnekler, bireylerin gönüllü katlımı 

ile oluşturulan çevrim içi bir ansiklopedi örneği olarak “Wikipedia” (2001), gene 

                                                 
461Jenkins, H., Clinton, K., Purushatma, R., Robison, A., & Weigel, M. (2006). Confronting the challenges of a  

participatory culture: Media education for the 21st century (White paper). MacArthur Foundation., Aktaran: Literat, 

ss. 2979-2980.  
462 Literat, s. 2972.  
463 Howard S. Becker, Art Worlds. Berkeley, CA: University of California Press,1984,  s.16, Aktaran:  Literat, s. 

2974. 
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gönüllü katılım ile oluşturulan, 46.000 kitabın gönüllülerce, okunup dijital ortama 

aktarılması ile gerçekleştirilen, dijital kütüphane “Gutenberg Projesi”, bireylerin, 

sanatsal, politik, kişisel, her türlü yeniden yaratım ya da kendi hazırladıkları, 

yükledikleri videolar ile içeriği oluşan, video paylaşım sitesi “Youtube” (2005), 

bireylerin profesyonel fotoğrafçılar olmasa dahi fotoğraf yüklemesi ve satmasına olanak 

sağlayan, geniş arşivli imaj galerisi “iStockphoto” (2000) sayılabilir. Verilen örnekler 

arasında, Youtube ve Wikipedia'ya dair, kitle kaynağın tanımında yer alan, belirli bir 

görevin tamamlanması ve şirket ile gönüllü arasında belirli bir ilişki kurulması 

esaslarına değinilerek, Kitle Kaynak uygulaması olmadıklarına dair görüşler bulunsa da, 

bu uygulamalar, gönüllü katılımın olması, çeşitliliğin artması, içerik üreticisine dair 

herhangi bir sınırlama olmaması, belirli işleri uzmanların tekelinden çıkartarak 

kalabalıkların yapımına açması gibi bir çok açıdan Kitle Kaynak tanımı ile 

örtüşmektedirler.  

 

 Kitle kaynağa dair ilk uygulamalardan biri  Amazon’un Kitle Kaynak ile 

oluşturulan platformu, “Mechanical Turk (www.mturk.com)” adlı sitedir.  Bu 

platformnun işleyisi, bilgisayarların çözüm bulmakta zorlanacağı, ancak insan zekasının 

kolaylıkla cevap bulabileceği tarzda sorulara cevap arayan kullanıcıların, Mechanical 

Turk'e  görevler yollaması ve görevleri kullanıcıların kabul ederek tamamlaması üzerine 

kuruludur.   Verilen görevler, bilgisayarların daha önce karşılaşma imkan olmadığı için 

cevap bulmakta zorlanacağı, ancak insanların deneyimlerine dayalı olarak kolayca 

cevaplayabileceği tarzdadır. Yollanan görevler, diğer kullanıcıların Amazon 

hesaplarıyla erişebildikleri bir alanda listelenir ve başarabileceklerine inandıkları göreve 

talip olurlar. Sonuçların görevi talep eden kullanıcıya yollanması sonrasında, görevi 

tamamlayan kullanıcının hesabına belli bir miktar para yatar.464 

                                                 
464 Amazon Mechanical Turk, http://tr.wikipedia.org/wiki/Amazon_Mechanical_Turk (20.01.2014) 
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Şekil: 3.3 Amazon  Mechanical Turk adlı sitenin arayüz görüntüsü 

Kaynak: http://tr.wikipedia.org/wiki/Amazon_Mechanical_Turk 

 

Sitenin en bilinen projelerinden biri, “The Sheep Market” 

(www.thesheepmarket.com) adlı projedir. Proje kapsamında kullanıcılardan, 'yüzü sol 

tarafa bakan bir koyun' çizmeleri istenmiştir. Bunun karşılığında,  $0.02 liralık bir 

ödeme alan kullanıcılardan gelen çizimler ile, birbirinden haberi olmadan, farklı 

mekanlarda çalışan farklı bireyler ortak bir proje oluşturmuş ve 10,000 farklı koyun 

çizimi bir araya getirilmiştir.  Projenin internet sitesinden alınan ekran görüntüsü 

şekildeki gibidir. 465 İnternet temelli bir sanatsal proje olarak “The Sheep Market”in 

başlatılma amacının  interaktif ve kolektif üretim süreçlerine dair dikkat çekmek ve 

bireylerin bütün içerisindeki rollerine vurgu yapmak olduğu belirtilmektedir.466 

 

Şekil: 3.4 “The Sheep Market Projesi”, internet sitesi arayüzü 

Kaynak: http://www.thesheepmarket.com 

                                                 
465 The Sheep Market Project,  (internet sitesi) http://www.thesheepmarket.com/ (08.01.2015) 
466 Aaron Michael Koblin, “The Sheep Market”, 7th ACM Conference on Creativity and Cognition, San Francisco, 

ISBN: 978-1-60558-865-0, doi:10.1145/160233.1640348 
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  Kitle Kaynak uygulamalarının sanatsal alanda kullanımına bir örnek ise, Johnny 

Cash (www.thejohnnycashproject.com) adlı projedir. Yönetmen Chris Milk ile ortak 

yürütülen proje kapsamında, katılımcılardan, müzisyen Johnny Cash'in anısına, son 

kaydı “Aint No Grave” adlı video için bir çizim yapmaları istenir. Çizimi yapabilmeleri 

için hazırlanan proje sitesinde verilen uygulamayı kullanabilen katılımcılar, yaptıkları 

çizimlerin birleştirilmesi ile oluşturulan video klip ile, kitlelerden destek alınarak 

gerçekleştirilen kolektif bir sanat çalışmasında yer almış olurlar. Projenin internet 

sitesinde yönetmen Chris Milk, katılımcılara açık çağrı yaparak, bu küresel kolektif 

sanat projesine katılmaya davet eder. Projenin amacının, zihinlerde yer alan Johny Cash 

imgesini, verilen şablon üzerinden çizerek, müzisyenin kişisel ve özgün bir portresini 

oluşturmak olduğunu belirten Milk, dünyanın bir çok farklı bölgesinden, farklı katılımcı 

ile, üretilen işin kolektif üretim niteliğine vurgu yapmakta ve projenin aynı zamanda, 

müzisyenin bireylerin zihinlerinde ve kalplerinde yaşamaya devam etmesine kanıt 

niteliğinde olduğunu söylemektedir. Projenin diğer bir özelliği de, katılımcıların 

çizimlerinden oluşan videonun, katılıma sürekli açık olması ve yeni çizimler eklenmesi 

sebebiyle, videonun her izlenişinde farklı çizimleri göstermesi ve katılım arttıkça aynı 

videonun iki kez izlenmesinin olası olmayacağı belirtilmektedir.467 

 

 Benzer bir proje örneği ise, youtube adlı video paylaşım sitesi üzerinden 

gerçekleştirilen, Life in a Day (http://www.youtube.com/user/lifeinaday) adlı projedir. 

Yönetmenler Ridley Scott ve Kevin Macdonald tarafından düzenlenen belgesel projesi 

kapsamında, dünyanın çeşitli bölgelerinden katılımcıları, hayatlarının belirli bir gününü 

(24 Temmuz, 2010) videoya çekmeleri istenmektedir. Kullanıcılar tarafından gönderilen 

5000 saatten fazla video kaydı, kurgulanarak hazırlanan uzun metrajlı belgesel, ilk 

gösterimini, 2010 yılı “Sundance Film Festivali”nde gerçekleştirmiştir. Proje, 

“dünyanın en fazla katılımcı ile çekilen uzun metraj belgesel projesini oluşturmak 

adına, katılımcılar tarafınızdan, tek bir günde çekilen, küresel bir deney” olarak 

tanımlanmakta ve youtube adlı internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak 

izlenebilmektedir.468 Kevin MacDonald, filme dair yapılan söyleşide, daha önce hiç 

                                                 
467 The Johnny Cash Project, http://www.thejohnnycashproject.com/#/about (internet sitesi),(03.01.2015) 
468  Literat, s. 2964-2967. 
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yapılmayan bir yöntem ile bir film çekmek istediğini belirtmiştir. Film için video kaydı 

göndererek filme katkıda bulunanların, “Hayatta onları en korkutan şeyin ne olduğu”, 

“Neyi sevdikleri” ve “Neyin onları güldürdüğü” gibi  üç soruya cevap vermeleri 

beklenmektedir.469 

 

Şekil 3.5. Life in A Day (2010) Belgesel Film Afişi 

Kaynak: http://consciousnessminded.com/life-in-a-day/ 

 

 Kevin Macdonald,  proje için ilham aldığı başka bir uygulamadan bahsederken, 

aslında Kitle Kaynak uygulamalarının tarihinin, internet ile birlikte başlamadığına örnek 

teşkil edecek bir projeden bahsetmektedir. Projeye ilham veren uygulama, amacının 

ünlü olmayan sıradan insanların sesini duyurmak olarak açıklandığı, 1930'lu yıllarda 

İngiliz bir müzik grubunun, yüzlerce insana, bir günlük hayatlarına dair detayları içeren 

bir kayıt tutmalarını istemeleri ve sonrasında elde edilen kayıtların, bir araya getirilerek 

kitap halinde basılması uygulamasıdır. Macdonald,  80.000 katılımcının 5000 saat civari 

elektronik kayıt ile oluşturduğu projenin yapılabilmesinin ancak son beş yıl içerisindeki  

teknolojiler ile mümkün olduğunu belirtmiş ve projenin gerçekleşmesinde youtube adlı 

platformun önemini vurgulamıştır. Filmin editörü Joe Walker da benzer bir ifade ile, 

                                                 
469 Kevin Mac Donald, Life in A Day , 01.07.2010, https://www.youtube.com/watch?v=C_4uii96xqM (24.01.2015) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Walker_(editor)
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 filmin gerçekleşmesinde özellikle son on yılın teknolojik gelişmelerinin etkisini 

vurgular.  470  

 

 Bu bağlamda değerlendirildiğinde, Kitle Kaynak ve onun bir türü olan Kitlesel 

Fonlama benzeri uygulamaların, çok uzun zamandır var olmalarına rağmen, internet 

tabanlı platformlar üzerinden kullanımlarının arttığı ve web teknolojilerindeki 

gelişmeler, artan dijital okur yazarlık oranı gibi değişimler ile aslında büyük bir 

topluluğun parçası olan bireylerin, bu tarz uygulamalara daha fazla katıldığı 

görülmektedir. Ancak yine de Kitle Kaynak ve Kitle Fonlamasının öneminin, salt 

iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle açıklanamayacağı, asıl önemli olan değişim, bu 

tarz uygulamalar ile, insanların kafasında var olan, kültürel ürünlerin üretimine dair 

kalıpların değişmesidir.  

 

          3.7. “Kitlesel Fonlama” Kavramı ve Modelleri  

 

  Kitle Kaynağın bir çeşidi olan Kitlesel Fonlama, Kitle Kaynak ile benzerlik ve 

farklılıklar taşımaktadır. Her iki yöntemde kitlelerin gücünden faydalanmakta, ancak 

Kitle Fonlaması uygulamasında, belirli bir projenin fonlanması için kitlelerden 

finansman desteği istenmektedir. Kitlesel Fonlama, Kitle Kaynak uygulamalarında 

olduğu gibi, kalabalıkların bilgi, enerji ya da düşünceleri yerine onların maddi 

desteklerini almaya yönelik bir uygulamadır. Ancak Kitlesel Fonlamanın Kitle Kaynak 

uygulamaları ile birçok ortak yönü bulunmaktadır.  Bunlar, bu uygulamaların var olan 

bir alanı kökten değiştirmeleri, hiyerarşik kalıpları yıkarak, parası olanla paraya ihtiyacı 

olanı bir araya getirmeleri ve dolayısıyla benzer demokratik dürtüleri paylaşmalarıdır. 

Finansman ihtiyacında olan proje, fikir sahipleri ile projelere destek vermek isteyen 

yatırımcı ya da bağışçıları internet ortamında  buluşturan alanlar Kitlesel Fonlama 

platformları olarak tanımlanmaktadır. 

 

 “Dünyanın ilk kişiden kişiye mikro kredi sitesi”471 olarak tanımlanan “Kiva” 

(www.kiva.org) Kitle Fonlaması yöntemini genellikle düşük gelirli ülkelerin küçük 

                                                 
470 Angela, Watercutter, “Life in a Day Distills 4,500 Hours of Intimate Video Into Urgent 

Documentary", Wired magazine, 29.07.2011 

http://www.wired.com/underwire/2011/07/life-in-a-day-interviews/all/1
http://www.wired.com/underwire/2011/07/life-in-a-day-interviews/all/1
http://en.wikipedia.org/wiki/Wired_(magazine)
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bütçeli girişimcileri için finansman bulmada kullanan ve bilinen ilk platformdur.472 Matt 

Flannery ve Jessica Jackley adlı iki girişimci, mikro kredi alanındaki uygulamalardan ve  

Grameen Bankası girişimi ile Nobel Ödülü almaya hak kazanan Dr. Muhammed 

Yunus'un konuşmalarından esinlenerek, yoksulluğu bağışlar ile değil, borçlar ile 

gidermeyi amaçlayan bir oluşum olan “Kiva.org” adlı mikro kredi platformunun 

temelleri atmıştır. Kitlesel Fonlama uygulamalarına fikir kaynağı olan mikro kredi 

kavramı, Bangladeşli bir iktisat profesörü olan Muhammed Yunus'un 1976 yılında, 

kredi alma imkanı olmayan insanlara ufak miktarda borçlar vererek ekonomiyi 

canlandırma projesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Geleneksel yardımlaşmanın yerine borç 

vermenin yoksulluğu önlemede daha etkili olduğu var sayımı ile temellenen deneyden 

beş yıl sonra kurulan Grameen Bankası, milyonlarca insanın iş kurmasına olanak 

sağlamış ve kredi alan 7.4 milyon kişiden, yüzde 58'i yoksulluk sınırından 

uzaklaşmıştır.473  Bu gibi farklı kredi ve borçlanma yaklaşımları ile var olan değişim, 

başka girişimcilerin de dikkatini çekmiş ve  bir anlamda “Sosyal Bankacılık” olarak 

tanımlanan Kitlesel Fonlama uygulamalarının,  mikro kredinin dışına taşan, bağış ya da 

ödül odaklı, yaratıcı, sanatsal projeler için de kullanılması yaygınlaşmıştır. 

 

İnternet üzerinden gerçekleştirilen Kitlesel Fonlama uygulaması, girişimcileri 

destekçilerle buluşturmak, fikir paylaşımı yaparak kaynakları bir araya getirmek ve 

kişiler arası bağlar kurmak için Kitlesel Fonlama mecralarına ihtiyaç duyar. Destek 

arayan ve destek verenler arasındaki para transferini sağlayan sistemin çevrim içi olarak 

kullanılması yeni olsa da, aslında Kitlesel Fonlama olarak adlandırılan sistem, tüm bu 

platformların ortaya çıkışından çok daha önceleri kullanılmaktadır. Buna örnek olarak; 

1884 yılında Joseph Pulitzer tarafından, Özgürlük Heykeli’nin temelinin halka açık 

çağrı yapılarak toplanan mikro bağışlar ile fonlanması gösterilebilir.474 Diğer benzer 

uygulamalara örnekler, 1700'lü yıllarda, Gulliver’in Gezileri (1726) yazarı Jonathan 

                                                                                                                                               
471  Howe, Crowdsourcing,  s. 199. 
472 Flannery, M. (2006). Kiva and the Birth of Person-to-Person Microfinance. innovations, 2(1-2), ss.31-56.  

  http://wi.mobilities.ca/crowdfunding-culture/#sthash.bsoyRVY9.dpuf (erişim tarihi 04 Kasım  2013) 
473 Howe, Crowdsourcing,  s. 200. 
474 Chris Gaylord, “How crowdfunding brought the Statue of Liberty to America”, The CS Monitor, 2015, 

http://www.csmonitor.com/Technology/2015/0617/How-crowdfunding-brought-the-Statue-of-Liberty-to-America 

(05.01.2016) 
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Swift’in kurduğu İrlanda Kredi Fonu, 19. yüzyılda İrlanda’da başlayan borçlanma 

uygulamaları, 1970 ve 1980’li yıllarda başlayan Muhammed Yunus'un mikro kredi ve 

Grameen Bankası girişimleridir. İnternet teknolojilerindeki gelişim ile daha fazla insana 

ulaşma imkânı bulan uygulamalar, yaratıcı ve sanatsal projelerde farklı biçimlerde 

kullanılmaya başlanmıştır. 1997 yılında, “Marillion” adlı rock grubunun dünya turnesi 

için hayranları arasında başlattığı destek kampanyası bu uygulamaların ilk örneği olarak 

tanımlanmaktadır. 2000'li yıllarda ise yaratıcı sanatçılar için yeni bir iş modeli olarak 

tanımlanan “Artistshare” adlı site, müzik alanında internet üzerinden kurulan ilk 

Kitlesel Fonlama platformu olarak tanımlanmaktadır.  2005 yılında kurulan ve yedek 

sermayeyi, ihtiyacı olanlara ulaştırma iddiasında olan, mikro kredi sitesi “Kiva” Kitlesel 

Fonlama uygulamalarının tanınırlığının artmasında önemli rol oynamıştır. 2006 yılında 

internet üzerinden kişiden kişiye borç alıp verme (P2P) sistemine dayalı “Prosper” 

kurulmuş ve aynı yıl Michael Sullivan Kitlesel Fonlama (crowdfunding) kelimesi ilk 

kez kullanarak yeni kavramı kullanıma sunmuştur.475 Kavramı ilk kez kullanan Michael 

Sullivan “fundavlog” adlı çalışması ile video blog kültürüne ilgi duyan kullanıcıların,  

fundavlog bankası olarak adlandırılan havuza, karşılıklı ilişki, güvenilirlik ve ortak 

paydaları bağlamında para yatırması üzerine kurgulamıştır. 476 2008 yılında, destekçiler 

ve destek arayanlar arasında aracı konumda olan Kitlesel Fonlama platformlarından, 

bağış ve ödül odaklı yaratıcı, sanatsal, bilimsel projelere yer veren, “Indiegogo” ve 2009 

yılında aynı hedefleri taşıyan “Kickstarter” adlı platformlar kurulmuştur. Sonrasında yer 

alan yasal ve hukuksal gelişmeler ile belirli bölgelerde Kitlesel Fonlama, ekonomik 

modellerin içerisinde yer almaya başlamıştır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde 

2012 yılında yürürlüğe giren “JOBS” hareketi (Jumpstart Our Business Startups) 

sonrasında, Kitlesel Fonlama uygulamalarının, internet üzerinden şirketlerin 

kurulmasında ve kar elde etmede kullanılabilmesine olanak sağlanması ile ekonomik 

modellerde değişim olduğu iddiası ortaya sürülmektedir.477 Alternatif bir finansman 

modeli olma iddiası taşıyan Kitlesel Fonlamanın Amerika ve Avrupa'da kullanımının 

                                                 
475 Daniel Castrataro, “A social history of crowdfunding - Social Media Week”, 2011 

http://socialmediaweek.org/blog/2011/12/a-social-history-of-crowdfunding/ (erişim tarihi 05.12.2014)       
476 Serhat Tahsin İşler,Modern Finansmanda Yeni Bir Dönem: Kitlesel Fonlama, Gösterge, Sonbahar, ISSN 

2148464-3, 2014, s. 52.  
477 Rick Newman, “3 Myths Contained in the JOBS Act”, 2012 http://www.usnews.com/news/blogs/rick-

newman/2012/04/05/3-myths-contained-in-the-jobs-act (erişim tarihi, 14.10.2015) 
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yaygınlaşması sonrasında, özellikle son yıllarda, Türkiye'de dahil olmak üzere çeşitli 

ülkelerde ilgi gördüğü ilgi artmaktadır.  

 Dünya üzerindeki Kitle Fonlaması uygulamalarının yayılımına bakıldığında; 

uygulamaların ağırlıkla Kuzey Amerika'da yoğunlaştığı görülmektedir. Ardından 

Avrupa'da Kitle Fonlaması uygulaması örnekleri görülmektedir. Asya ve Ortadoğu'da 

da benzeri uygulama ve platformlar görülmeye başlanmıştır.478  

          

Şekil 3.6. Kitlesel Fonlama Uygulamalarının Dünya Üzerindeki Dağılımı 

Kaynak:http://www.crowdsourcing.org/editorial/the-world-reacts-to-massolutions-crowdfunding-

industry-report/25192 

     

 Web 2.0 teknolojileri ile kitlelere ulaşmak, girişimci ve destekçiler arasında 

ağlar ve bağlantılar kurmak daha olanaklı hale gelmiştir. 479 Diğer bir deyişle Kitlesel 

Fonlama uygulamalarında tarihsel süreç ve kullanım açısından yeni olan şey, projeler 

için açık çağrı yapılarak kitlelerden destek alınması değil, kültürel ürünlerin üretim 

biçiminde var olan değişim, yani var olan yeni üretim olanaklarının “çevrim içi 

platformlar” aracılığı ile kullanılmasıdır. Bu noktada Kitlesel Fonlama ve benzeri 

uygulamaların kullanımının yaygınlaşmasında bölgeler arası ekonomik, sosyal ve 

teknolojik gelişmelerdeki farklılıklar söz konusu olmaktadır. Günümüzde dünya 

nüfusunun büyük çoğunluğu sosyal ağlarla birbiri ile iletişim kursa da, dünya 

nüfusunun % 65'i yani 4.6 milyar insan internet teknolojilerinden habersiz 

yaşamaktadır.480 Ülkeler arası hatta ülkelerin kendi içlerindeki dijital okur yazarlık 

                                                 
478 Crowdfunding, Virtual Wallstreet, http://www.virtualwallstreet.com/crowdfund-what-is.shtml (erişim tarihi 22 

Ocak 2014) 
479 Lambert, T. and Schwienbacher, A, “An Empirical Analysis of Crowdfunding”, Aktaran: Sara 

Bannerman,”Crowdfunding Culture”,  Wi: Joournal of Mobile Media,  2013: VOL. 7 NO. 1.  

http://wi.mobilities.ca/crowdfunding-culture/#sthash.bsoyRVY9.dpuf, (erişim tarihi 05 Ocak  2014)                  
480 Crowdfunding’s Potential for  the Developing World , Information for Development Program  
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oranındaki farklılıklar, internet tabanlı uygulamaların kullanım oranlarında oldukça 

etkilidir. Dolayısıyla bu tarz uygulamaların ve internet teknolojilerinin, var olan 

sistemler ve üretim modeller üzerindeki “demokratikleştirme” ve uygulamaları genele 

yayılma olanakları tartışılırken, bölgeler arası teknolojik, ekonomik gelişmişlik 

düzeylerini göz önünde bulundurmak ve değerlendirmeleri bu verilere göre okumak 

önem taşımaktadır. 

 

 Mikro Finans ve Kitle Kaynak gibi uygulamalar Kitlesel Fonlama 

uygulamalarına zemin hazırlamış olsalar da, Kitlesel Fonlama, kendine özgü araç, süreç 

ve hedefleri olan bir yöntemdir.  Kitlesel Fonlamanın gelişme ve yayılmasında itici güç 

olan faktörlerden ilki, iletişim ve bilgi teknolojilerinde gelinen aşamada, yatırımcılara 

ulaşmanın kolaylaşması, ikincisi ise yatırımcılara interaktif bir ortamda iletişim ve ağ 

oluşturma imkanı sağlayan sosyal medyanın kullanımının yaygınlaşmasıdır.  Kitlesel 

Fonlama ve benzeri uygulamaların kullanımının yaygınlaşmasında, teknolojinin 

yaygınlaşması ön koşul olduğundan,  Dünya Bankası tarafından hazırlanan  “Gelişen 

Ülkelerde Kitle Fonlamasının Potansiyeli” (Crowdfunding’s Potential for  the 

Developing World, 2013)  adlı raporda, günümüzde teknolojinin yayılımına dair 

saptamalar yer almaktadır.  Rapora göre;  

 

• Dünya nüfusunun 1/3 kadarı internete ve yaklaşık olarak yüzde % 85'i cep telefonuna 

ulaşma imkanına sahiptir.  

• 5 yıl içerisinde Afrika'da nüfusun % 40 kadarı akıllı telefonlara sahip olma imkanı 

bulacaktır.  

• Akıllı telefon teknolojisi giderek yayılmakta, talep artarken fiyatlar  ucuzlamaktadır.  

• Artan iletişim ve ağlar sayesinde ürünler için yeni pazarlar oluşmakta ve bu pazarlarda 

yeni tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek, yaratıcı ve yetenekli girişimcilere 

ihtiyaç artmaktadır. 481 

 

                                                                                                                                               
   (infoDev)/The World Bank, McKinsey Global Institute, 2013, s. 17 (erişim tarihi 07 Mart 2014) 
481 Crowdfunding’s Potential for  the Developing World , Information for Development Program  

   (infoDev)/The World Bank, 2013 s;4(erişim tarihi 07 Mart 2014) 
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 Kitlesel Fonlama uygulamalarında projelerin dağılımında %29’luk payla ilk 

sırada sosyal sorumluluk projeleri yer almakta, %17’lik payla ikinci sırada işletme ve 

girişim projeleri, üçüncü sırada %20 payla sanat alanındaki projeler yer almaktadır. İlk 

sırada yer alan sosyal sorumluluk projeleri kadar payı ise %28'lik pay oranı ile bahsi 

geçen kategorilere ait olmayan diğer uygulamalar almaktadır.482 Kitlesel Fonlama 

sisteminin 2012 yılında yarattığı fon miktarları değerlendirildiğinde, fonlamaların 

yaygınlığının bölgelerin ekonomik ve teknolojik gelişmişlikleri ile doğru orantılı olduğu 

görülmektedir. Fonların belirleyici yoğunluğunun %60 ile Kuzey Amerika’da ve %36 

pazar payı ile Avrupa'da yoğunlaştığı görülmektedir.  Dünya finansal piyasasında da 

belirleyici olan bu iki kıta sonrasında Avustralya ve Asya kıtaları gelmektedir.483 Kitle 

Fonlaması uygulamaları günümüzde en yaygın kullanıldığı Kuzey Amerika dışında, 

Latin Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya yayılmaktadır. 2012 yılında 

dünya üzerindeki kampanyalar 2.7 milyar dolar bütçeye ulaşmıştır. Bunun 1.6 milyar 

doları Kuzey Amerika bölgesindeki kampanyalar, 945 milyon doları Avrupa bölgesine 

ait kampanyalar ve 110 milyon dolar ise geri kalan bölgelere ait kampanyalardan gelen 

fonlardır.484 

 

Şekil 3.7. Kitlesel Fonlama Destek Miktarlarının Bölgesel Dağılımı 

Kaynak: http://www.crowdsourcing.org/editorial/the-world-reacts-to-massolutions-crowdfunding-

industry-report/25192 

                                                 
482 Crowdfunding Industry Report, May 2012 http://research.crowdsourcing.org/2013cf-crowdfunding industry-

report (erişim tarihi 07 Mart 2014) 

* Teknolojik gelişime ve yayılımına yönelik farklı bakış açıları çalışmanın belirtilen bölümünde  incelenmektedir:  

3.2.2. Yeni İletişim Teknolojileri ve Demokrasi İlişkisi 
483 http://www.crowdsourcing.org/ Aktaran: İşler, s.60. 
484 Crowdfunding Industry Report, s. 16 . 
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 2010 yılında bir milyar doların altında seyreden fon miktarı, 2011 yılında 1,5 milyar 

$’a yükselmiştir. 2012 yılında % 80’lik bir artışla 2,7 milyar $ seviyesine çıkan toplam 

fon miktarı, 2013 yılında ise 5,1 milyar $ seviyesine ulaşmıştır.485 2014 yılında toplam 

fon miktarı %100 artış göstererek, 10 milyar dolar olmuştur. 2015 yılında eldeki 

verilere bakılarak toplam fon miktarının 20 milyar dolar olacağı öngörülmektedir. 

Önümüzdeki 10 yıl içerisinde ise çeşitlenen ve yaygınlaşan kullanımı ile Kitlesel 

Fonlama pazarının 300 milyar dolar fona ulaşacağı tahmin edilmektedir. 486  

 

    Platform sayılarına bakıldığında ise, 2009 yılında var olan 148 platfom, 2012’de 

536’ya yükselmiştir. 2013 yılında dünya üzerinde 600 civarında Kitle Fonlaması 

platformu487 bulunduğu belirtilirken 2015 yılında ise dünya genelinde 1250 (+/-) 

üzerinde platformun varlığından bahsedilmektedir488 İşler’in çalışmasında yapılan 

değerlendirmelere göre, Kitlesel Fonlama sisteminin geleneksel finansal sistem 

içerisindeki payı küçük olmasına rağmen, 2012 yılından itibaren büyüme oranına ve 

gerçekleşen proje sayısına bakıldığında, uygulamanın geleceği hakkında olumlu veriler 

elde edilmektedir. 489  

 

Kitle Fonlaması ile ilgili en önemli sorulardan biri “insanların bu tarz  fonlama 

aktivitelerine neden katıldıkları” sorusudur. Daren Brabham Kitlesel Fonlamaya dair 

çalışmasında (2008) bu soruya, bazı kişilerce gerçek hayırseverlik diyerek yanıt 

verildiğini, bazılarınca ise ödüller için yanıtı verildiğini belirtmekte büyük çoğunluğun 

Kitlesel Fonlama ve benzeri uygulamalara katılma sebebinin “bir topluluğun parçası 

olmak, bir organizasyonun ve aktif üretim sürecinin içinde olmak” olduğunu 

belirtmektedir.490 Modernleşme ve sanayileşme ile var olan yaşam biçiminde gittikçe 

birbirlerinden uzaklaşan bireylerin, yeni teknolojiler dolayısıyla var olan yeni iletişim 

                                                 
485 http://www.crowdsourcing.org/editorial/the-world-reacts-to-massolutions-crowdfunding-industry-report/25192 

Aktaran: İşler, s.53. 
486 Adam Vanderbush, “EquityNet’s 2015 Crowdfunding Predictions”, Equitynet, 2015,  

https://www.equitynet.com/blog/2015-crowdfunding-predictions/ 
487 Crowdfunding Industry Report, May 2012 http://research.crowdsourcing.org/2013cf-crowdfunding-    industry-

report s; 16 (erişim tarihi 07 Mart 2014) 
488  David Drake,  3 Things You May Not Know about Investment Crowdfunding. Huffpost Business, 2015,  

http://www.huffingtonpost.com/david-drake/top-3-sec-crowdfunding-ru_b_8625266.html (20.01.2016) 
489 İşler, s.60. 
490 Brabham, 2008 
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aygıtları aracılığı ile mekansal ve  zamansal engeller olmaksızın ortaklaşa hareket etme 

imkanları olduğu görülmektedir. Bu tarz eylemler var olan sistem içerisinde topluma ve 

kendine yabancılaşan bireyin özüne dönme çabası olarak tanımlanabilir.  Psikolojide 

bireysel psikolojik bir rahatsızlık olarak tanımlanan “yabancılaşma” Karl Marx'a göre 

sistemin bir getirisidir. Marx, uygarlığın beraberinde getirdiği, insanın özü ile toplumsal 

yapı tarafından biçimlendirilen varlığı arasındaki çatışma olarak tarif ettiği 

yabancılaşmayı, tüketimin amaç olarak belirlendiği kapitalist toplum yapısında insanın 

özüne yabancılaşması olarak tanımlamaktadır.491 Kitle kaynağa benzer biçimde, Kitlesel 

Fonlama, bazı açılardan, kültürel ürünlerin üretimini belirli kesimlerin kontrolünden 

çıkartarak bir nevi “demokratikleştirme” iddiasındadır. Bu bağlamda Kitlesel 

Fonlamanın felsefesi, Jeff Howe'un belirttiği üzere, “bir işi en iyi yapanın, o işi yapmayı 

en çok isteyen” olduğudur.492 Kitlesel Fonlama özellikle kültürel ürünlerin üretiminde 

eşik bekçilerini* kaldırarak kararları veren uzman kişi kavramında değişime yol 

açmıştır. Kitlesel Fonlama uygulamasında proje sahipleri belirli alanlarda uzmanlıkları 

olan bireyler olabileceği gibi, farklı alanlarda uzmanlıkları olan amatör katlımcılar da 

olabilmektedir.  Tüm bu faktörler dolayısıyla, farklı fonlama modelleri, platformları, 

projeleri ortaya çıkmaktadır. Kitlesel Fonlama, dağıtımda yeni olasılıklar 

oluşturduğundan, projeleri geleneksel eleme süreçlerinden ve eşik bekçilerinden 

kurtararak bir anlamda demokratikleşmeye olanak sağlamaktadır.493 

 

Howard Rheingold, merkezi kontrol ve belirli derecede bir baskı içeren kamu 

finansmanı kolektivizmini, gönüllü katılım, özgür irade ve dağılmış koordinasyon 

içeren “kolektif eylem” ile karşılaştırmaktadır. Rheingold'a göre, çevrimiçi, bireyler 

arası dağılmış işbirliği, merkezi, tek elden kontrolün bir alternatifidir.494  

Kitle Fonlamasının 4 temel modeli vardır. Bunlar; bağış bazlı (donation based), 

ödül bazlı (reward based), borçlanma bazlı (credit based)  ve ortaklık bazlı (equity 

based) fonlamalardır. Bağış bazlı ve ödül bazlı fonlama modellerinde, destekçi kar 

                                                 
491 Erich Fromm, Yeni Bir İnsan, Yeni Bir Toplum, Necla Arat (çev.)   İstanbul: Onur Matbaası, 1984 ss. 55-60. 
492 Howe, Crowdsourcing,  s. 8. 
493Braet and Spek, 2010, s. 227 Aktaran: Bannerman, ss.18-20.  

* Eşik Bekçisi, enformasyonun kaynaktan çıkıp alıcıya ulaşma sürecine kadar, enformasyona müdahale imkanı 

bulunan kişilerin kavramsal bir ifadesidir. 
494Howard Rheingold,  “Ninnys who conflate “Marxism” with “collective action” 2007,  

http://www.smartmobs.com/2007/01/18/ninnys-who-conflate-marxism-with-collective-action/ (05.02.2014) 
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amacı gütmeden sosyal bir projeye, kültürel ya da endüstriyel bir ürünün üretimine 

destek vermektedir. Bağış bazlı modelde destekçi, verdiği desteğin karşılığında maddi 

karşılığı olmayan ya da yapılan desteğe oranla maddi karşılığı örtüşmeyen olan ödüller 

almaktadır. Bu ödüller yalnızca bir teşekkür olabildiği gibi, üretilecek olan ürüne ait bir 

poster, CD ve bunun gibi ödüller olabilmektedir. Ödül bazlı fonlamada diğer bir yöntem 

de verilen ödüllerin yapılan bağış miktarına yakın olduğu hatta bazen üretilen ürünün ön 

satışı niteliğinde olduğu modeldir. Kredi bazlı fonlamada, destekçilere yatırılan paranın 

geri ödemesi taahhüt edilmektedir. Hisse bazlı fonlama ise, destekçilere projeden elde 

edilecek gelirden pay teklif etmektedir. 495  

                 

                     Şekil 3.8. Fonların Kitlesel Fonlama Modellerine Göre Yüzdelik dağılımı  

Kaynak:   Massollution, 2012, 17 

 

Fonların dağılımına bakıldığında Kitlesel Fonlama projelerinin % 15 kadarı 

hisse odaklı fonlama, yüzde % 43 kadarı ödül bazlı fonlama, % 28 kadarı  bağış bazlı 

fonlama ve yüzde % 14 kadarı kredi bazlı fonlardır.496 Kitlesel Fonlama farklı 

modellere sahip olduğundan, Kitlesel Fonlama platformları da farklı modellere sahiptir. 

Platformlara ve fonlama modellerine dair yasal sınırlama ve uygulamalar ülkeden 

ülkeye değişim göstermekte ve ülkelerin ticaret kanunlarına göre düzenlenmektedir. 

 

 Serhat İşler çalışmasında Kitlesel Fonlama modellerini, “finansal olmayan 

modeller” ve “finansal modeller” olarak iki başlık altında toplamaktadır. Finansal 

                                                 
495 Types of Crowdfunding,  Fundable, https://www.fundable.com/crowdfunding101/types-of-crowdfunding (erişim 

tarihi 08 Ocak  2014) 
496 Bannerman, s.8. 
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olmayan modeller,  “Ödül Bazlı Sistemler” ve “Bağış Bazlı Sistemler” olarak ikiye 

ayrılmaktadır. İşler, Kitlesel Fonlama sistemleri içinde kullanımı ve pazar payı  en fazla 

olan ödül bazlı sistemlerin bilinen örnekleri olarak, ABD kuruluşu olan “Kickstarter” ve 

2008 yılında ABD’de kurulan “Indiegogo” platformunu örnek vermektedir. Bu fonlama 

modelinde,  projeye destek verenlerin  ticari/maddi bir beklentileri olmayıp yaptıkları 

destek karşılığında manevi değeri olan  ödüller almaları söz konusudur. Bağış bazlı 

sistemlerde ise destekçiler, finansal olarak destekledikleri projenin gerçekleşmesi 

karşılığında, projenin hayata geçmesinden duyulan tatmin dışında, herhangi bir ticari ya 

da manevi kazanç elde etmemektedirler. Bu modelde projeye gönüllü olarak destek olan 

katılımcılar,  projenin bir parçası olma hazzını yaşarlar. İşler, yapısı gereği bu 

kategoride yer alan projelerin gerçekleşmesi için hedeflenen fon miktarının, finansal 

getirisi olan modellere göre daha düşük tutulduğunu belirtmiştir.497 Kitlesel Fonlama 

uygulamalarının bağış bazlı modeller ile ortaya çıktığı belirtilmektedir. Ödül bazlı 

sistemlerde, verilen ödüllerin üretilen ürünlerin kendisi ya da ürünlere ilişkin olması 

nedeniyle, üretilen ürünlerin ön satışının yapılmasına benzer bir model oluştuğu 

görülmektedir. 12.01.2015 tarihinde BÜMED tarafından gerçekleştirilen 

“Crowdfunding Seminar” bünyesinde “Crowdfunding as a New Financing Instrument”  

adlı konuşmasında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim 

Üyesi Yrd.Doç.Dr. Neslihan Yılmaz, ödül bazlı projelerin ortalama bağış miktarının 

5000 dolar civarında olduğunu, bağış odaklı projeler söz konusu olduğunda miktarın 

1000 dolara düştüğünü ancak ortaklık bazlı projelerde bağış miktarının 85.000 dolar 

civarına yükseldiğini belirtmektedir.  Ortaklık bazlı projelerde yatırılan paraların kazanç 

olarak getirisi beklendiğinden yatırılan miktar artsa da, bu tarz fonlamalar da yatırılan 

parayı kaybetme riski olduğundan, en riskli model olarak tanımlanmaktadır. Bu model, 

fazla sayıda ortakla kurulan şirketler benzeri bir modeldir.  Borç odaklı modelde ise, 

bankaların  sistemine benzer biçimde, ancak daha düşük faiz oranları ve daha az 

prosedüre bağlı kalınarak, daha fazla katılımcıdan, belirli süre ile belirli miktarda borç 

alınmaktadır.  Kitlesel Fonlama uygulamalarının başlangıcında bağış odaklı model 

bulunmasına rağmen Yılmaz, zaman içerisinde insanların yatırdıkları paraya karşılık 

                                                 
497 İşler, s.56. 
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kazanç elde edebilecekleri modellerin kullanımın artacağını öngördüğünü 

belirtmektedir.498 

 İşler, Finansal Fonlama modellerini ise, kredi/borçlanma bazlı (credit based)  ve 

hisse/ortaklık bazlı (equity based) fonlamalar olarak ikiye ayırmaktadır. Bu model 

içerisinde farklı uygulamalar bulunmaktadır. Bankaların sağladığı krediye benzer ancak 

çeşitli farklılıkları bulunan borç alma modeli, literatürde P2P (peer to peer) olarak 

bilinen internet üzerinden gerçekleşen, borç alma-verme faaliyetlerini kapsayan 

modeldir. Bu modelde de diğer modellerde olduğu gibi borç alıp verme işlemi, Kitlesel 

Fonlama platformları üzerinden gerçekleşmektedir. Bu modelde önceden belirlenen faiz 

ve vade koşulları çerçevesinde hedeflenen fonlama tutarına ulaşılması durumda, 

borçlanan kişinin, katılımcılara verdikleri katkı tutarına ek olarak faiz geri ödemesi 

yapması söz konusudur.499  

 

 Mikro kredi uygulamaları ile başladığı kabul edilen, borçlanma bazlı Kitlesel 

Fonlama uygulamasının, bir faize dayalı gelir elde edilen uygulama modeli dışındaki 

diğer bir uygulaması mikro finansa dayalı sistemlerdir. Burada temel amaç, düşük 

gelirli ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerinin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Bu 

modelde, finansman desteğinde bulunanların herhangi bir faiz kazancı olmamaktadır. 

Bu kategorinin ilk ve en bilinen örneklerinde biri  “Kiva” adlı platformdur. Çalışma 

prensibi mikro finans kuruluşları, sosyal işletmeler, okullar ve STK’ların oluşturduğu iş 

ortağı  Saha Ortakları (Field Partner) kavramı üzerine kurulan “Kiva”, 2005 yılından bu 

yana 1 milyon adet kredi işlemini %99’luk bir geri ödeme performansı ile hayata 

geçirmiştir. Finansman ihtiyacı olan girişimcilerin  projelerini “Kiva” aracılığı ile 

paylaşmaları sonucunda  projeye destek olmak isteyenlerin “Kiva”ya yaptıkları 

ödemeler, proje bazında toplulaştırarak ilgili iş ortağına yönlendirir ve proje sahibinin 

finansman ihtiyacı sağlanır. Girişimci, proje gerçekleştikten sonra borçlarını belli bir 

plan çerçevesinde düşük miktarlı bir faiz oranı ile ilgili iş ortağına geri öder ve iş ortağı, 

kendi masrafları dahilinde yaptığı kesinti sonrası  kalan parayı “Kiva”ya gönderir. 

                                                 
498 Neslihan Yılmaz, Crowdfunding as a New Financing Instrument", Crowdfunding Seminer, BÜMED, 12.01.2015 
499 İşler, s.57. 
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“Kiva”, projeye platform üzerinden katkı yapanlara ana parayı geri alma ya da başka bir 

projeye destek olma seçeneği sunmaktadır.500 

 

 Serhat Tahsin İşler, finansal olmayan fonlama modellerinin 2012 yılına ait proje 

başına ödenen fon dağılımına bakarak internet tabanlı veri sağlayıcılardan biri olan 

“Statista” üzerinden elde ettiği verileri paylaşmaktadır.  Buna göre, proje başına ödenen 

fon miktarının 2.500 dolar ve altı olan projelerin toplam içindeki payı %35, 2.501-5.000 

dolar arasındaki yoğunluk ise %28 oranındadır. Yaklaşık olarak her beş finansal 

olmayan fonlama projesinden biri 5.000-7.500 dolar arasında bir ortalama fon 

büyüklüğüne sahiptir. Ortalama fon büyüklüğünün 7.500 dolar üzerinde olduğu 

projelerin ağırlığı ise diğer projeler arasında %19 kadardır.  

 

Finansal getirili modeller olarak tanımlanan, temelde yatırılan ana paranın 

kendisinin ya da  kazanç sağlanmış halinin geri ödenmesi prensibine bağlı işleyen 

modellerden  kredi bazlı modelde kazanç elde etme haricinde, iş kurmak isteyen ya da 

proje sahibi olan  girişimciye destek olma amacı güdülmektedir. Ortaklık bazlı modelde 

ise yatırım amacıyla proje sahiplerine maddi katkı yapan katılımcılar, projeyi üstlenen 

firmanın ortağı konumuna gelmektedirler. İşler,  bu sisteme dâhil olan proje çeşitlerini, 

“kâr paylaşımı sözleşmeleri” ile “menkul kıymet yatırımları” olarak iki ana başlık 

altında toplanmaktadır. İşler, ortaklığa dayalı Kitlesel Fonlama modellerinde fon 

miktarlarının diğer modellere göre daha fazla olduğunu belirtmekte ve 2012 yılı 

verilerini paylaşmaktadır.  Bu verilere göre, ortaklık bazlı projelerin dörtte biri 50.000-

100.000 dolar aralığında fon toplamıştır. Projelerin % 42 kadarı 100.000 doların 

üzerinde ortalama fon büyüklüğüne sahiptir.501 

 

 

 

 

 

 

                                                 
500 İşler, s.58. 
501 İşler, s.56-58. 
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         3.7.1. Kitlesel Fonlama Platformları ve Uygulamaya Dair Yasal Süreçler  

 

Kitlesel Fonlama platformları, proje sahipleri ve destekçileri bir araya getiren 

platformlar olarak tanımlanmaktadır.502 Bu platformlarda proje sahipleri destek 

toplamak istedikleri projelerini potansiyel destekçilere sunarlar ve belirlenen süre 

içerisinde hedeflenen fon miktarına ulaşmayı amaçlarlar. Farklı uygulamalar görülse de, 

temelde proje sahipleri kampanyalarını tanıtmak adına Kitlesel Fonlama platformları 

üzerinden videolar, yazılı metinler, fotoğraflar ve sosyal mecralara bağlanan uzantılar 

aracılığı ile destekçilerine ulaşırlar.  

 

Kitlesel Fonlama farklı modellere sahip olduğundan, Kitlesel Fonlama 

platformları da farklı modellere sahiptir. Kitlesel Fonlama platformları, Kitlesel 

Fonlama modellerinde olduğu gibi 3 ana kategoride değerlendirilmektedir. Bunlardan 

ilki, Bağışa Dayalı (Donation Based) ve Ödüle Dayalı (Reward Based) kampanyalara 

yer veren platformlar, bir diğeri  Kredi/Borçlanma Odaklı (Credit Based) kampanyalara 

yer veren platformlar ve diğer bir platform modeli ise Hisse/Ortaklık Odaklı (Equity 

Based) projelere açık platformlardır.503  Her platformun kendine özgü yasal sınırlama 

sorumlulukları bulunmaktadır. Platformlara ve fonlama modellerine dair yasal sınırlama 

ve uygulamalar ülkeden ülkeye değişim göstermekte ve ülkelerin ticaret kanunlarına 

göre düzenlenmektedir. 

 

 Platformlar proje sahiplerinin aldıkları destek üzerinden belirli bir miktar pay 

alarak varlıklarını devam ettirmektedirler.   Platformun güvenilirliği hem proje sahipleri 

hem de katılımcılar için oldukça önemlidir. Toplanan paranın sahibine ulaştırılıp 

ulaştırılmadığı, ödeme biçimleri ya da sunulan projelerin gerçekleşip gerçekleşmediği 

gibi etkenler projelerin yer alacağı platform seçimlerinde ve destekçilerin destek olup 

olmama kararlarında etkilidir.  Bu nedenle platformlar proje başlatmak isteyenler için 

bir takım ön koşullar sunmaktadır. Bu ön koşullar platform ve fonlama  modellerine 

                                                 
502 What is Crowdfunding?, Fundable,  https://www.fundable.com/learn/resources/guides/crowdfunding-guide/what-

is-crowdfunding (12.01.2015) 
503 Types of Crowdfunding,  Fundable, https://www.fundable.com/crowdfunding101/types-of-crowdfunding (08 Ocak  

2014) 
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göre değişmektedir.  Yatırım odaklı kullanılan finansal modellerde proje sahipleri ve 

destekçilerden sağlamaları beklenen koşullar ile bağış/ödül bazlı modellerde istenilen 

ön koşullar değişmektedir. Ancak ülkemizde de kullanımı yasal model olan bağış/ödül 

bazlı  platformların, kampanya başlatma şartlarına bakarsak, genelde platformlar 

arasında istenilen temel koşullarda fazla bir farklılık görülmemektedir.  Bu temel 

koşullar, vatandaşlık numarası ya da banka kartı sahibi olmak, 18 yaşını doldurmuş 

olmak gibi gerekliliklerdir. Bunlar dışında platformların özelliklerine göre sınırlamalar 

artabilmekte ya da azalabilmektedir. Kimi platformlar, yardım faaliyetleri ve ticari gelir 

sağlamak dışındaki yaratıcı projelere açıkken, kimi platformlarda salt yardım amaçlı, 

proje olmaksızın kampanya başlatılabilmekte, kimi platformlarda, maddi destek yanı 

sıra farklı destek biçimlerine yer verilmektedir. Ödül bazlı kampanyalara yer veren bazı 

platformlar ise kampanyalar ve hediyeler ile ilgili kendilerine özgü yasaklar ve 

sınırlılıklarını belirler ve kendi sitelerinden duyurular. Diğer platformlarda olduğu gibi 

bağış/ödül bazlı olan tüm fonlama mecralarında kampanya başlatmak ücretsizdir. 504 

Ancak bir kaç platform dışında, toplanan fonu almak için kampanyanın hedef miktara 

ulaşması gerekliliği olduğundan, talep edilecek olan fon miktarının doğru olarak 

belirlenmesi önemlidir.   

 

 Çalışma, Türkiye'de Kitlesel Fonlama ve film üretimi ilişkisi üzerine 

odaklanmaktadır.  Dolayısıyla bölüm içerisinde yatırım odaklı finansal Kitlesel 

Fonlama modelleri ve yasal süreçler hakkında bilgi verilse de bölümün temel odak 

noktası, Türkiye'de kullanılan ve yer verdiği projeler arasında “film” kategorisi bulunan, 

bağış/ödül bazlı modeller ve platformlardır. Çalışma kapsamına dahil edilen  

platformlardan “CrowdFon” (2010),  “Fonla Beni” (2013) ve “Fongogo” (2013) adlı 3 

tane yerel platform, diğer iki tanesi ise Türkiye'den üreticilerin kampanya başlatma 

imkanı bulduğu ve  film projeleri için proje sahiplerinin tercih ettiği “Indiegogo”(2008) 

ve “Kickstarter” (2009) adlı Amerika kuruluşlu platformlardır. 

 

                                                 
504 Bahsi geçen veriler çalışma kapsamına dahil edilen “Fongogo” (2013), “Fonla Beni” (2013), “CrowdFon” (2010)“ 

adlı yerel ve “Kickstarter” (2009), “Indiegogo” (2008) adlı uluslararası platformların web sitelerinde yer alan 

koşulların  tarafımdan derlenmesi sonucu oluşturulmuştur. 
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 Türkiye'nin ilk Kitlesel Fonlama platformu olarak bilinen eski adıyla 

“Projemefon”, yeni adı ile “CrowdFON” adlı platform, web sitesinde kendini “Yaratıcı 

fikirlerin gerçekleşebilmesi için projelere kaynak sağlayan yenilikçi bir platform” olarak 

tanımlamakta ve aynı zamanda “yaratıcı endüstriler için de alternatif finansman alanı 

olma” özelliğini taşıdığını belirtmektedir.505 Site üzerinden kampanya başlatabilmek 

için gereken şartlar, 18 yaşından büyük olmanız, TC Kimlik numarasına sahip olmanız, 

Türkiye'de ikamet ediyor olmanız ve aktif banka hesabınızın ve açık adresinizin 

olmasıdır. Ayrica, projeler, “CrowdFON”un sitesinde belirttiği ilke ve esaslara506 

uymak zorundadır. Bu ilke ve esaslar, projelerin destek toplamak, yardım faaliyetleri ve 

ticari gelir sağlamak için değil yaratıcı projelere açık olmasına yöneliktir. Ayrıca 

projelere destek olanlara verilecek ödüllerin belirlenmesinde de belirli esaslar ve 

kısıtlamalar bulunmaktadır.  İçerisinde, finansal teşvikler, iadeler ve geri ödemeler, 

kura, loto, tombala, çekiliş, indirim, indirim kuponu ve hediye sertifikası, alkol, tütün 

mahsulü ve uyuşturucu maddeler bulunan  yasaklı öğelerin tam  listesi sitede yer 

almaktadır. Sitede yer alan projelerin destekçiler tarafından verilen fonları alabilmesi 

için “ya hep ya hiç” kuralı uygulanmakta ve projeler, proje sahipleri tarafından 

belirlenen hedef fona ulaşamazsa toplanılan paralar destekçilerin hesabından 

çekilmemektedir. Proje hedeflenen miktara ulaştığı takdirde destekçilerin kredi kartları 

hemen işleme alınmakta  ve ödemeler proje sahibine iletilmektedir. Proje sahibi 

projesini tamamlamak ve vaat ettiği ödülleri vermek ile yükümlüdür. Bu durumda 

platform, toplanan desteğin içinden %12+KDV oranında kesinti yaparak toplanan 

parayı proje sahibine iletmektedir. 507 

 

 “CrowdFON” adlı Kitlesel Fonlama platformunun kurucusu Savaş Ünsal ile 

yapılan görüşmede, Ünsal platformun diğer platformlardan farkının ilk kurulan platform 

olması ve ödül bazlı bir platform olması olduğunu belirtmiştir. Var olan platformlar 

arasında ayırt edici değişiklikler olmasa da,  “CrowdFON”un görüşme yapılan 2014 

tarihine kadar 80 civarında projeye yer verdiğini ve 150.000 TL den fazla fonun sitenin 

havuzunda toplanmış olduğunu belirten Ünsal,  sinema alanında ise,  film üretiminde 

                                                 
505 Sıkça Sorulan Sorular, https://crowdfon.com/sikca_sorulan_sorular#1 (03.05.2014) 
506 Sıkça Sorulan Sorular, https://crowdfon.com/sikca_sorulan_sorular#1(03.05.2014) 
507 Sıkça Sorulan Sorular, https://www.crowdfon.com/content/sss.aspx#nedir (03.05.2014) 
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Kitlesel Fonlama kullanımının ilk örneklerinden olan Ekümenopolis (2012) gibi bir 

projenin platformda yer almasının önemini vurgulamaktadır. Projelerin başarıya 

ulaşmalarında proje ekibinin organize  çalışmasının etkili olduğunu belirten Ünsal, var 

olan Kitlesel Fonlama modelleri içerisinde,  “Kickstarter” benzeri fiks fonlama 

modelinin esnek fonlamaya göre daha doğru bir örnek olduğunu ve Türkiye'de  

“Sealers.com” benzeri  bir ortaklık bazlı finansman modeline (equity crowdfunding) 

geçilmesi gerektiğini belirtmektedir. Bunun için gerekli mecralar ile iletişimde 

bulunduklarını söyleyen Ünsal, Sermaye Piyasaları Kurulu'nun “2014-2016 Stratejik 

Planı” adlı çalışmasının Kitlesel Fonlama uygulamalarına dair düzenlemelere işaret 

eden maddeler içermesinin önemli bir gelişme olduğunu belirtmektedir. 508 

 

              Savaş Ünsal, insanların görsel ve işitsel olarak etki altında kalmaya daha 

meyilli olduklarını bu nedenle, bu tarz fonlama platformlarında, müzik ve film 

kategorilerinin en popüler kategoriler olduğunu belirtmektedir. İnsanların projelere 

destek olarak,  bir deneyimi satın almak, deneyimin  parçasıyım hissini  yakalamak 

arzusunda olduklarını söylemeyen Ünsal, projelere katılımı bu motivasyon ile 

açıklamaktadır. Projelerin başarılı olması için, proje sahibinin içerisinde yer aldığı net 

hedeflerin ortaya konulduğu bir video bulunmasının öneminden bahseden Ünsal,  

projeye başlamadan önceki hazırlık sürecine dikkat çekerek, insanları harekete 

geçirecek bir topluluk ile iletişim halinde olmanın önemli olduğunu, projeye başladıktan 

sonra topluluk oluşturulmaya çalışılırken vakit kaybedildiğini belirtmekte ve kampanya 

öncesi, kampanya ekibinin farklı mecralarda ön çalışma yapmaları gerekliliğinden 

bahsetmektedir. 509 

 

Türkiye'de var olan Kitlesel Fonlama platformlarından bir diğeri olan 2013 yılı 

kuruluşlu “Fonla Beni” adlı platform yaratıcı projeleri merkeze aldığını belirterek 

sitenin,  sanatçılar, film yapımcıları, müzisyenler, yazarlar, illüstratörler, kâşifler, 

küratörler, performans sanatçıları, yani projelerini hayata geçirmek isteyen herkese açık 

olduğunu belirtmektedir. Hayırseverlik faaliyetleri, kamuyu ilgilendiren davalar, sosyal 

                                                 
508 Savaş Ünsal, Crowdfon Yöneticisi, “Türkiye’de Kitlesel Fonlama Platformları” konulu yapılan Görüşme, İstanbul, 

02.04.2014 
509 Savaş Ünsal, Crowdfon Yöneticisi, “Türkiye’de Kitlesel Fonlama Platformları” konulu yapılan Görüşme, İstanbul, 

02.04.2014 
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sorumluluk projeleri ve gelecekte kar getirecek yatırımlar için sitenin uygun olmadığı 

belirtilmekte ancak bazı koşullar dahilinde sitede  kar amacı gütmeyen organizasyonlara 

da yer verilmektedir. Proje açmak için gerekli şartları,  18 yaşından büyük olmak, banka 

kartına sahip olmak,  sabit bir adres, T.C. Kimlik Numarası sahibi olmak ve projenin 

sitede yer alan “Olmazsa Olmazlar”510 koşulları ile uyumlu olması olduğunu belirten 

platform,  yurt dışından site üzerinden proje başlatmanın da belirli şartlar dahilinde 

mümkün olduğunu ancak bunun için site ile iletişime geçilmesi gerektiğini 

belirtmektedir. 511 

 Site, fiks fonlama modelini “Olmak Ya Da Olmamak Şartı”,  nam-ı diğer 

“Shakespeare Kuralı” adı ile açıklamakta ve  projelerin hedefledikleri fonlara ulaşmaları 

şartı ile toplananan desteği alabileceklerini,  aksi takdirde toplanan paraların 

destekçilere geri iade edileceğini belirtmektedir. Sitede proje açabilmek için 

“FonlaBeni” üzerinden yeni bir hesap oluşturmadan ”Facebook”  hesabınla doğrudan 

bağlanabilme imkanı olan platformda  projelerin destek toplaması için belirlenen süre  1 

ila 60 gün arasındadır. 512 Kampanyalar başlatıldıktan sonra,  proje tanımı, video ve 

görsel ödüller, profil bilgileri ve proje hakkında sık sorulan sorular gibi maddelerde 

değişiklik yapabileceğini belirten yetkililer, fon hedefi, projenin bitiş tarihi ve 

destekçiler tarafından seçilmiş ödüllerde asla değişik yapılamayacağını 

belirtmektedirler. Destekçilere verilecek ödüllerin en fazla 10.000 TL tutarında olması 

gerektiği belirtilen sitede, projelerin başarılı olması durumunda, toplanan paranın %9 

kadarını  platform almaktadır. 513 

 “Fongogo” (2013) adlı Kitlesel Fonlama platformu ise, kampanya  başlatmak 

için gerekli olan kriterleri, proje sahipleri birey ise TC Kimlik Numarası, şirket ise 

Şirket Sicil Numarası, STK (Sivil Toplum Kuruluşu) ise Dernek/Vakıf Sicil Numarası 

bulunması ve projeler onaylanmadan önce numaranın yazılı olduğu belgenin kopyasını 

“Fongogo”ya iletilmesi olarak belirtmiştir. Site üzerinden projelere dair kampanya 

başlatmak ücretsizdir, “Fongogo”, STK ve derneklere de proje/yardım kampanyası 

açma seçeneği sunmaktadır. Bu kategoriler için farklı uygulamaları olan site, bireylerin 

                                                 
510 http://www.fonlabeni.com/icerik/bilgi/olmazsa-olmazlar (12.01.2015) 
511 Fonla Beni Yardım, http://www.fonlabeni.com/yardim (12.01.2015) 
512 Fonla Beni Yardım, http://www.fonlabeni.com/yardim (12.01.2015) 
513 Fonla Beni Yardım,  http://www.fonlabeni.com/yardim (12.01.2015) 
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yaratıcı projelerine dair projeler için “fiks fonlama” modelini uygulamakta ve 

hedeflenen fona ulaşılamaması dahilinde, proje sahipleri toplanılan fon miktarını 

alamamaktadır. STK vakıflar için ise kampanya başlatmak için Yardım Toplama 

Kanunu’na uygun şekilde ya halihazırda izni olması ya da fon ihtiyacı duyduğu 

projesine özel yardım toplama izni almış olması gerekmektedir. Bunun için  Dernekler, 

İl Dernekler Müdürlüğü’ne, vakıflar ise Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne, proje bazlı 

yardım toplama izni için başvurabilmektedirler. 514 

 Sitede yer alacak projeler için çeşitli sınırlamalar bulunduğunu ve belirli bir 

eleme aşaması olduğunu belirten yetkililer, bireylere ait projelerde, proje sahiplerinin 

ürettikleri ürünün ön satışını gerçekleştirir konumda oldukları için, ödül vermelerinin 

gerekli olduğunu belirtmektedirler. Projelere destek vermek için ödeme sistemi olarak 

“PayPal” hesabı kullanıldığını ve yapılan her ödeme için 45 kuruş ödeme sistemi servis 

bedeli alındığını belirten platform, destek miktarının kredi kartı hesabından projeler 

sonlanana kadar provizyon olarak alındığını, proje sona erdiğinde, eğer proje 

(birey/şirket) başarılıysa desteğin kredi kartından/hesabından çekildiğini belirtmektedir.  

Fongogo, projeler için toplanılan destek üzerinden %7 + KDV servis bedeli almakta, 

bunun dışında toplanan paradan “PayPal” tarafından %3.4 servis bedeli alınmaktadır. 515 

 

 Yetkililer yasal süreçlere dair,  “Fongogo”nun, Fongogo Bilişim Bilgisayar 

Teknoloji Reklam ve Danışmanlık San. Tic. A.Ş olarak kayıtlı olan bir şirket olarak, 

kurulum evresinde birçok avukat ve mali müşavir ile çalışıldığını ve  tüm sistemin 

Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak tasarlandığını belirtmektedirler. 

Platform tüm proje sahipleri ile bir anlaşma imzalandığını ve Sivil toplum kuruluşları 

haricinde birey ve şirketlerin Fongogo üzerinden yaptıkları satışlar için vergi ödemekle 

yükümlü olduklarını belirtmektedir.  Kitlesel Fonlama modellerinden Kredi/Borçlanma 

Bazlı (credit based)  ve Hisse/Ortaklık Bazlı (equity based) modellerinin henüz 

Türkiye'de yasal olmaması nedeniyle  sitede yer almadığını, ancak “Fongogo”nun 

                                                 
514 Sıkça Sorulan Sorular, Fongogo, http://www.fongogo.com/Fongogo/SSS (12.05.2014) 
515 Sıkça Sorulan Sorular, Fongogo, http://www.fongogo.com/Fongogo/SSS  (12.05.2014) 
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gelecek hedefleri arasında bu seçenekleri sunabilmek olduğunu ve bunun için gerekli 

mercilerle görüşüldüğü belirtilmektedir. 516 

 Türkiye'de özellikle film kategorisindeki projeler incelendiğinde, en fazla 

projenin yer aldığı platform, yerel bir platform değil, uluslararası bir platform olan 

“Indiegogo”dur. “Indiegogo”, 2008 yılından beri 200 ülkeden fazla ülkede faaliyet 

gösteren bir platform olarak, kampanya sahiplerine çeşitli seçenekler sunmaktadır. Yurt 

dışı kampanyaları için İngilizce haricinde istenilen dilde kampanya bilgisi verme imkanı 

sunan platform, siteyi kullanmak  için İngilizce, Almanca, İspanyolca ve Fransızca dil 

seçenekleri sunmaktadır.  Kampanya başlatmak için 18 yaşından büyük olmak ve bir 

banka kartına sahip olmak gerekliliği olan platformda, kampanya başlatmak ücretsizdir. 

Kampanyalara dair “esnek fonlama” (flexible funding) ve “fiks fonlama” (fixed 

funding) seçenekleri sunan platform, “esnek fonlama” ile projeler için belirlenen hedef 

fona ulaşılamasa dahi destekçilerden toplanan parayı proje sahibine iletmektedir. Bu 

durumda esnek fonlar için platformun aldığı pay %9 iken fiks kampanyalarda bu oran % 

4, kar amacı gütmeyen organizasyonların kampanyaları için ise %3 oranındadır. 

Destekler kampanyanın başlatıldığı ülke ve proje sahibinin tercihine göre USD ($), 

CAD (C$), AUD (A$),EUR (€) or GBP (£) gibi  çeşitli para birimlerinde 

yapılabilmektedir. Seçilen para birimlerinden  EUR (€) ve AUD (A$) için destekçinin 

ödemeyi “Pay Pal” hesabı ile yapması gerekmektedir. Diğer para birimleri için, “Pay 

Pal”, “Visa”, “Master Kart”, “American Express” ve diğer kredi kartları tercih 

edilebilmektedir.517 

 

 “Indiegogo” projelere destek olmak isteyen kişilere kolaylık sağlayan başka bir 

ödeme modelinin ilk uygulayıcısıdır. “Apple Pay” olarak adlandırılan ve  iPhone 6,  

 iPhone 6 Plus mobil telefonlar üzerinden projelere destek olma imkanı sunan bu 

uygulama platformun  “Apple” şirketi  ile yaptığı anlaşma neticesinde sağlanmaktadır. 

Platform, çeşitli organizasyon ortakları ile çalışarak belirli kategorilerde kampanya 

sahiplerine kolaylıklar sunmaktadır. 518 

                                                 
516 Sıkça Sorulan Sorular, Fongogo, http://www.fongogo.com/Fongogo/SSS  (12.05.2014) 
517 Indiegogo Support, https://support.indiegogo.com/hc/en-us (14.12.2014) 
518 Indiegogo Support, https://support.indiegogo.com/hc/en-us (14.12.2014) 
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 “Kickstarter” adlı Kitlesel Fonlama platformu, 2009 yılından itibaren 78.000 

proje sahibine 1.5 milyon dolar fon sağlamış ve  8 milyon destekçiye ulaşmıştır. 

Platform, filmler, oyunlar, müzik, sanat, tasarım ve teknoloji alanlarında her türlü 

yaratıcı projeye açıktır. Platformda yaratıcı projeler ile kampanya başlatmaları koşulu 

ile, kar amacı gütmeyen organizasyonların kampanyalarında yer verilmekte ve bu tarz 

kampanyalara yapılan bağışlarda vergi indirimi imkanı bulunmaktadır. Greenpoint ve 

Brooklyn'de bulunan 109 kişiden oluşan bir ekiple kurulmuş bağımsız bir kuruluş 

olduğunu belirten ödül bazlı fonlama modeli uygulayan platform fiks fonlama sitemi 

uygulamakta, proje sahipleri hedeflenen fona ulaştığı takdirde toplanan paradan %5 

oranında pay almaktadır.519 

 Platform üzerindeki projelere dünyanın her bölgesinden banka kartı olan 

kişilerce destek verilebilirken, platform üzerinden proje açılabilmesi için, 18 yaşından 

büyük olmak dışında, bahsi geçen ülkelerden birine ait sosyal güvenlik numarası, banka 

hesap numarası, sürücü kimliği, açık adres ve banka kartı sahibi olunması gereklidir. 

Platformda proje açılabilen ülkeler, İngiltere, Avusturalya ve Yeni Zellanda, Kanada, 

Hollanda, Danimarka, Norveç ve isveç olarak belirtilmektedir. 520 Ancak platform 

üzerinden Türkiye ve başka ülkelerden proje açmak yukarıda listelenen şartlara sahip 

olan kişiler ya da bahsi geçen ülkelerde ikamet eden ve şartları sağlayan kişiler 

üzerinden mümkün olmaktadır. Dolayısı ile Türkiye'deki projelere bakıldığında 

“Kickstarter” üzerinden başlatılan kampanyalar bulunmakta, ancak sınırlandırmalar 

nedeni ile sayı düşük kalmakta, diğer platformlarda bu sınırlamaların bulunmaması 

nedeniyle proje sayıları artmaktadır.  

 “Kickstarter” üzerinden sitede  proje açılabilecek 15 farklı kategori 

sıralanmaktadır. Bu kategoriler, Sanat, Çizgi Romanlar, El becerilerine dayalı projeler, 

Dans, Tasarım, Moda, Film ve Video, Yemek, Oyunlar, Gazetecilik, Müzik, Fotoğraf, 

Basın Yayın, Teknoloji ve Tiyatro kategorileridir. Kategoriler dahilinde kampanya 

başlatmak için tüm projeler için geçerli kural ise, projelerin salt bağış toplamak adına 

başlatılan kampanyalar değil, paylaşıma açık yaratıcı üretimler içeren projeler 

olmasıdır. Yer alan prolelerin % 44 kadarının hedeflenen fona ulaşarak başarılı olduğu 

                                                 
519 https://www.kickstarter.com/hello?ref=footer  (14.12.2014) 
520 https://www.kickstarter.com/hello?ref=footer (14.12.2014) 
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belirtilen sitede, proje sahiplerinin projelere destek destek olmak isteyenlere karşı olan 

güvenilirliklerinin artması ve bir kontrol mekanizması oluşması adına sitede 19 Mayıs 

2014 tarihinden itibaren yer alan projeler için proje sahiplerinin gerçek kişiler 

olduklarını, proje sahibi ya da belirli bir kurumun, takımın üyesi olduklarını onaylayan  

otomatik bir sistem kurulmuştur. Kampanyalar dahilinde destekçilere verilecek olan 

ödüller için maddi üst limit sınırlaması, platformun kampanya başlatmasına olanak unan 

ülkeler için belirtilmektedir. Bu sınır ülkelerin kendi para birimlerine değişecek biçimde 

göre yaklaşık olarak 10.000 dolar civarındadır. 521 

 Türkiye'de aktif olarak kullanılan ve bahsi geçen şartları sağlayan Kitlesel 

Fonlama platformlarının kampanya açma, destekçiler ve ödeme koşullarına dair veriler 

tabloda sunulmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
521 https://www.kickstarter.com/hello?ref=footer (14.12.2014) 
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Tablo 3.2                                                                                                                                              

Türkiye’den Üreticilerin Kullandıkları Kitlesel Fonlama Platformlarının Genel Özellikleri 

 

Kaynak: Bahsi geçen veriler çalışma kapsamına dahil edilen “Fongogo” (2013), “Fonla Beni” (2013), 

“CrowdFon” (2010)”adlı yerel ve “Kickstarter” (2009), “Indiegogo” (2008) adlı uluslararası platformların 

web sitelerinde yer alan koşulların  tarafımdan derlenmesi sonucu oluşturulmuştur. 

 

INDIEGOGO  

(2008) 

https://www.indiegogo.com/ 

CROWDFON (2010) 
https://crowdfon.com/ 

FONLA BENİ (2013) 

http://www.fonlabeni.

com/ 

KICKSTARTER (2013) 

https://www.kickstarter.com

/ 

FONGOGO 

(2013) 
http://www.fongogo.com

/ 

Proje Açma 

Kriterleri 

Banka Hesabı, 18 yaş üstü 

Her Tür Projeye Açık; 
yaratıcı ya da yardım 

amaçlı, 200'den fazla ülke 

den kampanya açılabilir 

Banka Hesabı, TC 

Kimlik numarası, 18 yaş 
üstü, açık adres, destek 

toplamak, yardım 

faaliyetleri ve ticari gelir 
sağlamak dışındaki 

yaratıcı projeler için (ön 

eleme var) 

Banka Hesabı, TC 

Kimlik numarası, 18 
yaş üstü,Yaratıcı 

amaca/hedefe 

sahip,Karşılıksız 
bağış,Para/hisse ödül 

içermeyen, Pay Pal 

Hesabı olan 
(ön eleme var, bknz; * 

yasaklı ürünler ve 

konu başlıkları) 

Amerika, ve belirtilen 9 

ülke'den 
katılımcılar,katılınan ülkeye 

ait,ehliyet, sosyal güvenlik 

numarası,  Kimlik, Banka 
Hesabı, Kredi kartı , açık 

adres olan(ön eleme var 

bknz; * yasaklar listesi) 

Banka Hesabı, TC 

Kimlik numarası olan 18 
yaş üstü Bireyler ayrıca 

Vakıflar, Şirketler, 

STK'lar (gerekli izinler 
dahilinde yaratıcı ya da 

yardım amaçlı projelere 

açık) 

Proje 

Başlatma 

Ücreti 

Yok Yok Yok Yok Yok 

Projeler için 

Üst Limit 
yok yok yok yok Yok 

Hedefe 

ulaşmadan 

ödeme 

Var Yok Yok Yok 
STK'lar Dernek ve 

Vakıflar için Var 

Alınan Ücret 

Hedefe ulaşan projeler; % 

4 ulaşamayan projeler 

için; % 9 

% 12 % 9 % 5 
% 7 + KDV+ Pay pal 

servis ücreti 

Ödül Sistemi 
Zorunlu,Kullanıcı tarafından 

belirlenen 

Zorunlu,Kullanıcı 

tarafından belirlenen, en 
fazla 10000 TL değerinde 

Zorunlu,Kullanıcı 
tarafından belirlenen 

en fazla 10000 

TL değerinde 

Zorunlu,Kullanıcı tarafından 
belirlenen, ülkelerin kendi 

para birimlerine göre en 

fazla  $10,000 değerinde 

Zorunlu,Kullanıcı 

tarafından belirlenen en 
az 3 farklı ödül 

Proje 

Sunumunda 

Kullanılan 

Araçlar 

Video, Sunum, Fotoğraf, 

Yazılı metinler, Sosyal 
medya bağlantılı linkler/ 

proje güncellemeleri 

Video, Sunum, Fotoğraf, 

Yazılı metinler, Sosyal 
medya bağlantılı linkler/ 

proje güncellemeleri 

Video, Sunum, 

Fotoğraf, Yazılı 

metinler, Sosyal 
medya bağlantılı 

linkler/ proje 

güncellemeleri 

Video, Sunum, Fotoğraf, 

Yazılı metinler, Sosyal 

medya bağlantılı linkler/ 
proje güncellemeleri 

Video, Sunum, Fotoğraf, 

Yazılı metinler, Sosyal 
medya bağlantılı linkler/ 

proje güncellemeleri 

Proje Süreleri 
Proje sahibi tarafından 

belirlenen, en fazla 60 gün 

Proje sahibi tarafından 
belirlenen, en fazla 90 

gün 

Proje sahibi tarafından 
belirlenen, en fazla 60 

gün 

Proje sahibi tarafından 

belirlenen, en fazla 60 gün 

60 gün/ STK, Dernek ve 

Vakıflar için 90 gün 

Destekçi 

Kriterleri 

Banka kartı /Hesabı olan 18 

yaş üstü 

Banka kartı /Hesabı olan 

18 yaş üstü 

Banka kartı /Hesabı 

olan 18 yaş üstü 

Banka kartı /Hesabı olan 18 

yaş üstü 

Banka kartı /Hesabı olan 

18 yaş üstü 

Ödeme Biçimi 

Banka Kartı, Pay Pal, kar 

amacı gütmeyen 

organizasyonlar için direk 
ödeme ve farklı seçenekleri  

(USD, CAD, EUR ve GBP) 

Kredi kartı ve banka 

havalesi / eft (Deniz 
Bank anlaşmalı) 

Pay Pal hesabı 

Visa, Master, Americak 

Express gibi Kredi 

Kartları(proje sahiplerine 
ödemeler Amazon Payment 

aracılığı ile ulaşmaktadır.) 

Banka Kartı, Pay Pal 

Hesabı 

Anonim 

Destekçi 
Var Yok Yok Yok Var 
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Kitlesel Fonlama platformları, Kitle Kaynak uygulamalarında olduğu gibi, 

anonim destekçiler ile anonim proje yürütücüleri arasında ilişki kurmayı sağlarlar. 

Kitlesel Fonlama kampanyalarında, kampanyaları güçlü kılan unsur,  girişimciler ve 

destekçiler arasındaki bariyerleri kaldırarak, hem girişimciler ve destekçiler arasında 

hem de destekçilerin platformlar üzerinden kendi aralarında ayrıca bir topluluk 

oluşturduğu  hissi oluşturmasıdır. Projelere farklı aşamalarda ve derecelerde müdahil 

olma şansı bulan destekçilerin, girişimciler ile bir araya gelmelerine olanak sağlayan 

Kitlesel Fonlama uygulamalarında,  fonlamayı sağlayan asıl unsurun aitlik ve bağlılık 

duygusu oluşturarak bir topluluk yaratmak olduğunu belirtilmektedir.522 

 Kitlesel Fonlama uygulamalarının yasal yönü Türkiye'de uygulanana modeller 

çerçevesinde değerlendirildiğinde karşımıza, yasal düzenlemeler olmaksızın, var olan 

çeşitli yasa maddelerine dayanarak uygulanan kampanyalar ve işletilen platformlar 

çıkmaktadır. Türkiye'de Kitlesel Fonlama alanında faaliyet gösteren platformlar 

bulunmasına rağmen, yönteme ve vergilendirilmesine yönelik bir yasa henüz 

bulunmadığından SPK (Sermaye Piyasaları Kurulu) ve TTK (Türk Ticaret Kanunu) da 

var olan genel hükümlerin Kitle Fonlamasına uygulandığı gözükmektedir. Var olan 

yasalar çerçevesinde Kitlesel Fonlama kampanyaları ve Kitlesel Fonlama platformları 

şu anda yalnızca bağış/ödül bazlı  projelere yer vermektedirler.  

 Var olan vergi yasalarına göre konu ile ilgili bir inceleme yapan Onur Elele, 

fonlamanın karşılığında bir ürün verilmesi, bir anlamda ürünün ön satışının yapılması 

durumunda, gelir vergisine tabi tutulması ve üretilecek olan ürünün satışında süreklilik 

olması durumunda ise bu kişiler adına mükellefiyet tesis edilerek elde ettikleri gelirin 

gerçek usulde ticari kazancın tespiti çerçevesinde vergilendirilmesi gerektiğini 

belirtmektedir. Elele, “ticari organizasyon içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerde, 

devamlılık unsuru mevcut olmasa dahi elde edilen gelir ticari kazanç olarak gelir 

vergisine tabidir” demektedir. Toplanan fon karşılığında herhangi bir kazanç, ürün vb. 

elde edilmeyen durumlarda, fonun bağış olarak değerlendirilmesi söz konusu olsa da, 

toplanan fon karşılığında destekçilere herhangi bir menfaat temin edilmediği 

durumlarda, fon toplayıcı kişinin karşılıksız edinimi söz konusu olacağından, 

                                                 
522 Bannerman, “Crowdfunding Culture”, s.21.  
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destekçilere ufak hediyeler verilmesi platformların hepsinde zorunludur.523 Var olan 

düzenlemeler çerçevesinde Türkiye'de kanuna ve ahlâka aykırı olmadıkça her tür 

konuda sözleşme yapabilme serbestisi bulunmakta dolayısıyla yazılı bir sözleşme ya da 

elektronik ortamda teyit edilebilen bir sözleşme olması durumunda  Kitlesel Fonlama 

uygulamaları için hukuksal/yasal bir engel bulunmadığını belirten platform sahipleri 

yöneticileri, şu an mevcut sorunlara yasal sınırlar içerisinde çözümler ürettiklerini ancak  

platformlara dair düzenlemelerin gerekli olduğunu belirtmektedirler.524  Konu ile ilgili 

görüşülen, “CrowdFON” adlı Kitlesel Fonlama yöneticisi Savaş Ünsal, var olan 

mevzuata göre, tek yasal dayanaklarının “arazi kazanç” olarak tanımlanan kanun 

maddesi olduğunu ve proje sahibi insanların ticari amaç gütmedikleri için, toplanan 

fonlardan platformun alacağı yüzde miktarı kesildiği zaman elde edilen kazancın 20.000 

liradan fazla olmaması halinde parayı alan tarafın vergiye tabi olmadığını 

belirtmektedir. AncaK para toplama işleminin denetlenmesi adına platformlara lisans 

getirilmesini öneren Ünsal, bu tür platformların her hangi bir problemle karşılaşmaması 

için para toplama işinin yasal hale getirilmesi ve nasıl para toplandığının 

sergilenmesinin önemli olduğunu belirtmektedir. Ayrıca Ünsal Kitlesel Fonlamaya dair 

düzenlemeler ile finansal fonlama modellerinin yasal hale gelmesinin ve destekçilerin 

hissedar olmasını, ıslak belge çıkartılacağı yerde elektronik ortamda bu imzanın 

atılmasına imkan sağlayacak düzenlemelerin yapılmasının önemine  değinmekte, 

finanasal olmayan modeller ile platformların para kazanmaları ve varlıklarını 

sürdürmelerinin çok mümkün olmadığı görüşünü dile  getirmektedir.525 

 Bahsedilen finansal modellerden Kredi ve hisse odaklı fonlama türleri kar etme 

amaçlı türler olup şu anki yasalar kapsamında Türkiye'de uygulanmaları söz konusu 

değildir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasaları Kurulu hükümlerinde bu konu ile 

ilişkili kanun aşağıdaki gibidir;  

6335 sayılı Kanun'un 27'nci maddesiyle değişik 6102 sayılı yeni Türk   

Ticaret Kanunu (TTK) m.552 uyarınca, 2499 sayılı Sermaye Piyasası 

                                                 
523 Onur Elele | 02/02/2014, 'Kitlesel fonlamanın (crowdfunding) vergilemesi'   

http://www.vergidegundem.com/tr_TR/blog?blogid=1735295 (07.04.2014) 
524 Gökhan Ahi, Projesi olup parası olmayanlara ‘kitlesel fonlama’ çözümü 10.10.2013 

 http://www.digitalage.com.tr/makale/projesi-olup-parasi-olmayanlara-kitlesel-fonlama-cozumu/(erişim tarihi 08 

Ocak  2014) 
525 Savaş Ünsal ile Yapılan Görüşme, (Crowdfon Yöneticisi), 18.03.2014 
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Kanunu (SPKn) hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir şirket kurmak 

veya şirketin sermayesini artırmak amacıyla yahut vaadiyle halka her 

türlü yoldan çağrıda bulunularak para toplanması yasak olup, bu 

maddeye aykırı hareket edenler, 6335 sayılı Kanun'un 30'uncu 

maddesiyle değişik yeni TTK m.562/f.11uyarınca 6 aydan 2 yıla kadar 

hapis cezasıyla cezalandırılır. 526Ayrıca, ihraç veya  halka arz 

olunacak sermaye piyasası araçlarının SPK'ya kaydettirilmesi zorunlu 

olup, buna aykırı davranılması izinsiz halka arz fiilini oluşturur. 

SPKn'da izinsiz para toplamaya ilişkin olarak öngörülen temel ceza 2-

5 yıl hapis ve 5.000 günden 10.000 güne kadar adli para cezasıdır 

(SPKn m.47/f.1-A). 527 

 Ancak 2014 yılı başlarında yapılan bir açıklama ile Türkiye'de Kitlesel 

Fonlamaya dair önemli bir gelişme kaydedilmiştir. Kitlesel Fonlama sisteminin, 

SPK’nın “2014-2016 Stratejik Plan” çalışmasında yer almış olmasıdır.  Planın “Finansal 

Ürün Çeşitliliği Artırılacaktır” başlıklı birinci hedefinde yer alan  

Şirketlerin finansman ihtiyaçlarının karşılanması için doğrudan halka 

açılmanın yanında farklı finansman yöntemlerinin de fayda ve 

uygulanabilirliklerinin değerlendirilmesi ile piyasaya yeni alternatifler 

kazandırılacak olup, bu kapsamda, belirli kriterlerin karşılanması 

durumunda, şirketlerin paylarını halka arza ilişkin düzenlemelere tabi 

olmaksızın halka arz etmelerine imkân tanıyan “crowdfunding” 

yöntemi gibi modern finansman yöntemlerinin analiz edilerek 

piyasanın gelişimi açısından faydalı görülenlerin hayata geçirilmesi 

öngörülmektedir.528 

diyerek Kitlesel Fonlama uygulamalarına dair çalışmaların  yapılacağını işaret etmesi ve 

hedef olarak “Dünya uygulamaları izlenerek modern finansman yöntemlerine 

(crowdfunding gibi) ve ülkemizde uygulanabilirliğine yönelik çalışmalar yapılacaktır” 

açıklamasının yer alması, Kitlesel Fonlama uygulamalarının yalnızca bağış/ödül bazlı 

modllerine dair değil, finansal modellere yönelik düzenlemelerin de yapılacağı yönünde 

bir izlenim oluşturmaktadır.529 

 12.01.2015 tarihinde  BÜMED bünyesinde gerçekleştirilen “Crowdfunding 

Seminer” kapsamında, çeşitli alanlardan uzmanlar Kitlesel Fonlamanın Türkiye'deki 

                                                 
526  Türk Ticaret Kanunu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB Yayın No: 2011/138 

ISBN: 978-9944-60-939-5 (TK.) 978-9944-60-940-1 (1.C)  Ankara: Avşaroğlı Matbaası 
527  SPK Mevzuat, http://www.spk.gov.tr/apps/Mevzuat/?yanmenuid=1(erişim tarihi 24 Ocak  2014) 
528 SPK 2014-2016 Stratejik Plan, http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=1005&ext=pdf, 

s.28. 
529  İşler, s.62. 
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uygulamalarına, platformlara, yasal düzenlemelere ve önerilere dair sunumlar 

gerçekleştirmişlerdir. Seminer kapsamında “Sermaye Piyasası Kurumu”, Kurumsal 

Yatırımcılar Dairesi Başkan Yardımcısı Fatih Sağlık, Kitlesel Fonlamanın Türkiye'deki 

yasal düzenlemeleri ve uygulanışı hakkında, henüz SPK bünyesinde bir düzenlemenin 

yer almadığını ve bağış/ ödül bazlı uygulamaların düzenlenmesinin SPK'nın yetkisi 

dahilinde olmadığını belirtmiştir. Sağlık, hisse ve kredi odaklı finanasal modellerin 

Türkiye'de uygulanması söz konusu olduğunda, gerekli olan yasal düzenlemelere 

değinmekte ve henüz böyle bir talep kendilerine ulaşmadığı için bir düzenleme 

yapılmadığını belirtmektedir. Konuya dair tartışmaya açık olan maddeleri, yatırımcı 

kimliği, miktara, süreye, platformlara, reklamlara dair sınırlandırmalar, denetlemeler 

üzerinden örneklendiren Sağlık, açık çağrı ile ortak aranmasının şu anki mevzuatta 

yasal olmadığını belirtmiştir.530 Konunun yasal yönüne değinen, uygulamaların çıkış 

yeri olan Amerika Birleşik Devletleri’ndeki düzenlemeler ve Avrupa Birliği ülkeleri 

dahil olmak üzere, yatırım odaklı finansal modellerin uygulandığı ülkelere dair genel bir 

açıklama yapan “Herdem Avukatlık” Kurucu Ortağı Şafak Herdem, her ülkenin kendi 

yasal düzenlemeleri dahilinde farklı uygulama modellerine sahip olduğunu 

belirtmektedir. Avusturalya, İspanya, İtalya, Kanada, Danimarka, Estonya, Finlandiya, 

Fransa, Romanya, Yunanistan, İsrail, Lüksemburg, İsviçre, Hollanda, İngiltere ve 

ABD'den örnekler veren Herdem, finansman odaklı modellerin Türkiye'de kullanılması 

halinde, uygulamalar internet tabanlı olacağı için, yabancı ortaklıklarda, hangi ülkenin 

kanunlarına tabii olunacağı sorusunun sorulması gerektiğini belirtmektedir. Ayrıca 

projelerin haklarını  kime at olacağı, tüketici hakları gibi konularda Türkiye'deki yasal 

düzenlemelere değinen Herdem, yurt dışında toplanan paralara ilişkin olarak 

vergilendirme sorunundan da bahsetmektedir.531 

                                                                                                                                   

 Kitlesel Fonlamaya dair ABD'de yapılan düzenlemeler oldukça ses getirse de, bu 

uygulamanın yalnızca Amerika odaklı olmadığını belirtmek gerekmektedir. Dünya 

üzerinde bir çok farklı ülkede Kitlesel Fonlama uygulamalarının yerel ve uluslar arası 

düzeyde kullanılmasına ilişkin yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Kimi ülkelerde 

                                                 
530 Fatih Sağlık, Sermaye Piyasası Kurumu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkan Yardımcısı,  Crowdfunding 

Seminer, BÜMED, 12.01.2015 
531 Şafak Herdem, Herdem Avukatlık Kurucu Ortağı, Crowdfunding Seminer, BÜMED, 12.01.2015 
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ödül/bağış bazlı finansal olmayan modellere dayalı platformlar uluslar arası işlem 

yapabilirken, Almanya, Avusturalya, İtalya, İngiltere, İsveç, Hollanda, Finlandiya, Yeni 

Zelanda gibi kimi ülkeler gerekli düzenlemeler ile finansal modellerinde yerel ve ulusal 

kullanımı olası kılmaktadır.532 İnternet tabanlı Kitlesel Fonlama platformlarının 

kullanımının ilk başladığı ülke olan Amerika'da, 5 Nisan 2012'de  Obama'nın imzaladığı 

“Jumpstart Our Business Startups Act”, bilinen adıyla “JOBS” Yasası ve bir yıl sonra 

Eylül 2013'te yapılan bir anlamda yatırımın temellerini değiştiren  yeni düzenlemeler ile 

“hisse odaklı fonlama” (credit based crowdfunding) yasal hale gelerek, Güvenlik ve 

Değişim Komisyonu'na üye olmayan yatırımcıların ve girişimcilerin, kar etme amacı ile 

var olan şirket hisselerini pazarlamalarına imkan tanınmıştır.533 Bu durumda şirketlerin, 

akredite olmayan kurum ya da kişilere hisselerini pazarlama yasağının kalkması, girişim 

şirketlerinin, şirket hisselerini internet ortamından ve  sosyal medyadan bireylere 

pazarlayabilmesini mümkün kılmaktadır.  Var olan biçimiyle Kitle Fonlaması bağış 

yapan bireylerden, hisse satın alarak kar etme amacı güden yatırımcılara yönelmektedir.   

 Yapılan düzenlemeler, platformların yasallaşması ve gerekli düzenlemelerin 

yapılması bağlamında değerlendirildiğinde, Kitlesel Fonlama uygulamalarının 

dünyadaki bölgelerin finansal gelişmişliği ile  paralellik gösterdiği görülmektedir.  

Konuya dair ulaşılabilir en güncel verilere dayanarak yaptığı incelemede, Serhat Tahsin 

İşler, Kitlesel Fonlama platformlarının ve bu platformlar üzerinden yaratılan fon 

miktarının en fazla ABD’de olduğu, İngiltere’nin ise ikinci sırada yer aldığını 

belirtmektedir. 534 

 Kitlesel Fonlama uygulamalarının geleceğe yönelik olumu bir ekomomik sistemi 

işaret etmesinin yanı sıra, geliştirmeye yönelik açık alanlarının da  bulunduğunu belirten 

İşler, platformların ve proje sahiplerinin yaptıkları tanıtım, reklam, görüş ve tavsiyelerin 

yanıltıcı olma riskinden ve bunun sisteme yönelik güven zedelenmesini meydana 

getirebileceğinden bahsetmektedir. Ayrıca projeye destek verenlerin, yaptıkları desteğin 

platform yönetimince nasıl korunduğu ve proje için hedeflenen tutarın yakalanması 

                                                 
532 Equity Crowdfunding,  http://en.wikipedia.org/wiki/Equity_crowdfunding (20.01.2015) 
533 David Rosen,  “How the JOBS Act and Equity Crowdfunding Will Impact Indie Film” Film Maker Magazine, 

2013,http://filmmakermagazine.com/76264-how-the-jobs-act-and-equity-crowdfunding-will-impact-indie- 

film/#.UsE78PRdV6A1.01.2014)  
534  İşler, ss.64-65. 
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durumunda proje sahibine sorunsuz bir şekilde geri ödenip ödenmeyeceği konusunda 

kuşkular olabileceğini belirten İşler, bu tür risklerin yönetilebilmesi adına Sermaye 

Piyasası Kurulunca yapılacak düzenlemeler ve  hukuki çerçevenin özellikle “Finansal 

Fonlama” modellerinin  gelişiminde gerekli olduğunu belirtmektedir.535 

 Kitlesel Fonlamanın, gerek “finansal modeller” gerek “finanasal olmayan 

modeller”ine dair, var olan avantajlarını değerlendiren Mustafa Ergen, bu modelin esas 

getirisinin geleneksel girişim sermayesi yatırım alanlarının dışına çıkmak ve bu 

yatırımlara oranla daha geniş bir yatırımcı yelpazesine ulaşmak olduğunu belirtmekte ve 

geleneksel modellerde girişimcilerin “Silikon Vadisi”  örneğinde olduğu gibi  sabit bir 

coğrafi konumdan finansman sağlamaya çalıştıklarını ancak Kitlesel Fonlama ile 

yatırımcı ve girişimci arasındaki coğrafi engellerin aşıldığını söylemektedir.536 Bu 

sayede girişimciler için önemli olan ve başlangıç sermayesi için gereken ve genellikle 

kişisel çevreden alınan desteğin demokratikleşmesi, mekan kısıtlaması olmaksızın 

genele yayılması söz konusu olmaktadır.  Bu tip finansal yararlarının dışında, diğer bir 

avantaj ise, Kitlesel Fonlama kampanyaları ile üretilen ürünlerin, üretilmeden önce 

potansiyel tüketiciye sunulması ve tüketici tarafından ürünün onaylanması 

durumudur.537  Şebekeler arası yapısı ile coğrafi sınırları aşarak geniş kitlelere 

ulaşabilen Kitlesel Fonlama uygulamalarının değiştirdiği asıl unsur, sosyal ve ekonomik 

aktörler tarafından nasıl kullanıldığıdır. Kitlesel Fonlama devletler için yerel projelere 

fon bulmak amacıyla kullanılabildiği gibi, uluslar arası projeler için sınır gözetmeksizin 

kullanılabilmekte ve ulus ötesi topluluklar oluşturarak, farklı kültürleri 

birleştirebilmektedir.538 

 Kitlesel Fonlama, kültürel ürünlerin fonlanmasına dair çeşitli demokratik 

modelleri uygulama imkanı sunarken, Kitlesel Fonlama platformları, olasılıkları, ilgi, 

alaka ve beğenilere karar veren yeni eşik bekçileri yaratarak, geleneksel üretim 

modellerine meydan okuyarak var olan üretim modellerinde değişim 

                                                 
535  İşler, ss.64-65. 
536 Mustafa Ergen, “Entrepreneurship Models of Countries That  Leverage Silicon Valley” 

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,UC Berkeley 2004) http://wow.eecs.berkeley.edu/ergen/FILES/IAS.htm  

(01.10.2013) 
537 Paul, Belleflamme, Thomas Lambert, Armin Schwienbacher, “Crowdfunding:an Industrial  

Organization Perspective” 2010, http://economix.fr/pdf/workshops/2010_dbm/Belleflamme_al.pdf   (01.10.2013) 
538 Bannerman, Crowdfunding Culture,  s.23.  
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gerçekleştirmektedir. Kitlesel Fonlama çoğu zaman ortak bazlı üretime dayanmasa da, 

geliştirdiği ağlar ve ilişkiler bakımından artan sermaye, başlangıç sermayesi, sosyal 

sermaye ve topluluklar, deneyimler gibi ortak kaynaklara ulaşımı kolaylaştırmaktadır. 

Diğer bir yandan Kitlesel Fonlama ve CC (Creative Commons)  olarak bilinen kar 

amacı gütmeyen ortaklıklar için, geleneksel yaratıcı iş gücünün devre dışı bırakarak, 

karşılıksız emeğe dayalı bir iş gücü ile teknokratik bir elit kitleye hizmet edildiği 

eleştirileri yer almaktadır.  Ancak  Sara Bannerman, temelde Kitlesel Fonlamanın, 

toplulukları, yeni iş, yeni girişimci ve iş veren modellerini oluşturan, sosyal ağları, 

üretkenliğe dair  tartışmaları harekete geçiren ve hem kalabalıkların hem de 

girişimcilerin kolektif yararına olduğu var sayılan yeni bir politik düzeni işaret ettiğini 

belirtmektedir. Bu model aynı zamanda, girişimciler, proje sahipleri ile profesyonel 

kaynaklara ulaşma ve değişmeyen fonlama modelleri arasındaki ilişkiyi esnetmektedir. 

Yeterli deneyim, önlem ve politik gayret ile, Kitlesel Fonlama, daha geniş kitlelere ve 

alana yayılan destekleme olanakları ve kültürel üretime dair yeni olasılıklar 

sunmaktadır.539 

        3.7.2. Kitlesel Fonlama Uygulamalarından Örnekler 

 Kitlesel Fonlama uygulamalarına dair örnekler fonlama modelleri, fonlamanın 

yapıldığı alanlar ve fonlamayı başlatan kişiler bağlamında oldukça çeşitlidir. Çalışmada 

Kitlesel Fonlamanın film üretimine dair kullanımı, diğer bölümlerde örnekler üzerinden 

detaylı olarak incelenmekte olduğundan, çalışmanın bu bölümünde, Kitlesel Fonlamaya 

dair farklı modeller ve alanlardan 2 örnek seçilmiştir. İlk olarak “kredi bazlı” fonlama 

modeli ile bir çeşit mikro kredi sitesi olan “Kiva.org” adlı platformda yer alan Ugandalı 

girişimci Elizabeth Omalla'nın iş kurma adına başlatılan kampanya, diğer bir örnek 

olarak da, müzik alanında hayran hayran kültüründen de de yararlanarak destekleyici 

kitle oluşturan ve yapım maliyetinin kalabalığa aktaran “Sellaband” adlı Kitlesel 

Fonlama örneği incelenmiştir.  

 Kitlesel Fonlama modellerinden “kredi bazlı” modelin en bilindik ve ilk 

örneklerinden biri, “dünyanın ilk mikro kredi sitesi” olarak bilinen, Matt Flannery ve 

                                                 
539 Bannerman, Crowdfunding Culture, ss.28-29.  
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Jessica Jackley adlı iki girişimci tarafından kurulan “Kiva” adlı site üzerinden, 

kurulduğu 2005 tarihinden günümüze 20 milyon doların üzerinde fon toplanmış ve 

yaklaşık 11 ülkede 225.000 küçük iş sahibine finansman sağlanmıştır.  Kiva internet 

yolu ile yedek sermayeyi ona en çok ihtiyacı olanlara aktardığını ve Kitle Kaynak 

uygulamalarında fazla kapasitenin üretim için kullanılması benzeri, Kitlesel Fonlamada 

da fazla sermayenin bireylerin inandıkları projelere destek vermede kullanıldığını 

belirtilmektedir. “Kiva” adlı platformun modelinde, girişimcilere yapılan destekler 

sonucunda toplanan paranın girişimciye aktarılması, ve projenin/işin hayata geçmesi 

sonrasında, destekçilere, yatırdıkları paranın geri ödenmesi biçiminde işlemektedir. Bu 

sayede banka kredilerine ulaşma imkanı olmayan, gerekli koşulları sağlayamayan bir 

çok kişi, kendi işlerini kurma fırsatı yakalamışlardır. Bunlardan bir tanesi de Ugandalı 

Elizabeth Omalla’dır. Omalla, 2000 yılında VEF (Village Enterprice Fund) adlı yerel 

mikro kredi kuruluşundan aldığı 100 dolar ile sebze ve meyve satmak için bir tezgah 

almıştır. Ancak bir süre sonra Omalla tezgahına balık eklemesi gerektiğini ve bu 

nedenle Victoria Gölündeki balıkçılar ile doğrudan bağlantı kurması gerektiğini fark 

etmiştir. Ancak mikro krediler 100 dolardan fazla miktarı borç almaya uygun 

olmadığından ve faizle para veren kişilerin yüksek geri ödemeler talep etmesiden ötürü 

Omalla, ulaşımı sağlamak ve gerekli malzemeyi almak için ihtiyacı olan 500 doları 

bulamamaktadır. 540 Bu evrede “Kiva” açılış dönemindedir ve açılmadan önce borç 

alacak kişilere ulaşmak istemektedir.  Kuruculardan Jessica Jackley, Ugandadayken 

tanıştığı Moses Onyango adlı köy papazından borç almak isteyecek kişiler bulmasını 

istemiş ve listedeki ilk isim olan Omalla’ya ulaşmıştır. Onyango adlı köy papazı, Kiva 

tarafından verilen dijital kamera ile borç almak isteyen 7 adayın fotoğrafını çekerek, 

yapmak istediklerini anlatan kısa bir metin ile internet sitesine yükledikten sonra  

deneme amaçlı başlatılan bu süreçte, Jessica ve Matt belirledikleri 100 kişiye e-posta 

aracılığı ile ulaşarak bir hafta içinde seçilen 7 kişinin borcunu karşılayacak olan 3500 

dolar parayı toplamışlardır. Bu kişilerden Omalla, 2005 yılında 500 dolar borcnu alarak 

ve Aralık ayı başında aldığı borcun tümünü geri ödemiştir. Bunu yanı sıra Omalla, 130 

dolar para biriktirmiş ve iki inek ile beş keçi almıştır. Verilen örnekten anlaşılacağı 

üzere gereken sermayenin bulunması sonucu belki de yoksulluktan kurtulma umudu 

                                                 
540 Howe, Crowdsourcing, s.201. 
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olmayan bir çok kişi kendi kendilerine yetecek iş kurma imkanına sahip olabilirlerdi. Bu 

ekonomik sistem için bir yenilikti. İlk etapta yalnızca VEF (Village Enterprice Fund) ile 

ortaklık kuran  “Kiva” tanınması ve işlerin hızlanması ile dünya çapında bir çok mikro 

finans kuruluşu ile ortaklık kurmuştur. 541 

                               

Şekil 3.9: Kiva.org üzerinde projelerin yer aldığı sayfa görüntüsü 

Kaynak: http://www.slideshare.net/kivaspeakers/kiva-brochure-6107 

 

 Kitlesel Fonlamanın başka bir modeli olan “hisse bazlı” fonlamaya örnek olarak 

Hollanda' da olan “Sellaband” adlı müzik platformu iyi bir örnek teşkil etmektedir. 2006 

yılında Pim Betist ve Johan Vosmeijer'in ortaklaşa kurdukları platform, kuruluşundan on 

hafta sonra ilk işi için 50 bin dolar toplamayı başarmıştır. Platform, dileyen müzik 

gruplarının profil sayfaları hazırlayarak müziklerini kitlelere ulaştırmayı 

hedeflemektedir. Sayfada “inananlar” olarak adlandırılan destekçiler, inandıkları grubun 

parçasına 10 dolar gibi bir ücret yatırarak grubun ileride elde edeceği gelirin hissedarı 

                                                 
541 Howe, Crowdsourcing, s.203. 
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konumuna gelmektedirler. Grup 50 bin dolar toplamayı başarırsa platform onları bir 

yapımcı ile buluşturmakta ve destekçiler kayıt edilen parçalardan oluşan bir albüm ve 

sitenin reklam gelirlerinden pay almaktadır. 542 

                 

Şekil 3.10 : Sellaband platformunda İlyas Vekilov adlı sanatçının destek kampanyası 

Kaynak: https://www.sellaband.com/en/projects/ilyas-vekilov 

Platform “Kiva.org”dan farklı olarak kar amaçlı bir sistem ile işlemekte ve 

hisse/ortaklık bazlı (equity based) fonlamaya örnek teşkil etmektedir. Tüm müzik 

indirme, satışlar, reklam ve bunun gibi gelirler, destekçiler, grup ve Sellaband tarafından 

paylaşılmaktadır.  

                                

               Şekil 3.11: Sellaband platformunda İlyas Vekilov adlı sanatçının ödül/ortaklık listesi 

Kaynak: https://www.sellaband.com/en/projects/ilyas-vekilov 

 “Sellaband”ın platform olarak işlevi yalnızca yapım maliyetini kalabalıklardan 

finanse etmesi değil, Kitlesel Fonlama platformlarının diğerlerinde olduğu gibi, 

                                                 
542 Howe, Crowdsourcing, s.206. 
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kalabalıkları harekete geçirerek, sosyal mecralarda kampanyaların duyulmasını 

sağlamasıdır. Dolayısıyla “Sellaband”ın asıl yaptığı şey, sanatçılar için para toplamak 

değil, sanatçılara inanan bir grup oluşturmaktır. Para toplama işini oluşturulan grup 

gerçekleştirmektedir. Jeff Howe, “Sellaband” için, müzik sektöründe aracıyı aradan 

kaldırarak doğrudan hayranlar ile grubu buluşturan bir sistemden bahsetmekte ve 

şirketlerin oynadığı banka rölünü “Sellaband”ın devraldığını ve artık söz hakkının 

“hayranlar”da olduğunu belirtmektedir. 543 

            3.8. Film Üretiminde Kitlesel Fonlamanın Dünyadaki Gelişim Süreci  

 Film yapımında Kitlesel Fonlama, diğer alanlardaki Kitlesel Fonlama 

uygulamalarının yaygınlaşmasına paralel olarak, gittikçe artmaktadır. Film 

yapımcılarının, değişen iletişim teknolojileri ve yaşam pratikleri karşısında, bu 

değişimden etkilenmemeleri söz konusu olamayacağından, yaşanan değişim, filmlerin 

gösterim ve dağıtım aşamalarına olduğu kadar, filmlerin üretimine de yansımaktadır. 

Filmlerin üretim biçimlerinde var olan değişimleri, üretim aşamasına katılmak isteyen 

yeni izleyici, ve üretim aşamalarına izleyicinin katılımını kolaylaştıran yeni iletişim 

teknolojilerinden ayrı tutmak imkansızdır.  

 

Tüm bu var olan değişim, Henry Jenkins'in bahsettiği “sanatsal katılımın 

demokratikleşmesi” 544 kavramı ile de ilişkilidir. Jenkins'e göre,  internet üzerinden 

yapılan açık çağrı ile, geleneksel modellerde bireylerin sanatsal projelere dahil 

olmalarını engelleyen, ekonomik, sosyal ve kültürel bariyerler olmaksızın, bireyler, 

küresel bir topluluğun üyesi olmakta ve sanatsal katılım demokratikleşmektedir. Jenkins 

ve arkadaşları, bu uygulamaları sanatsal ifade biçimlerindeki bariyerleri kaldıran ve 

bireyin zihnindeki fikri diğerleri ile paylaşmasına katkıda bulunan “Katılım Kültürü” ile 

ilişkili değerlendirirler.545 İzleyici açısından katılım kültürüne bağlı olarak 

değerlendirilen bu üretim modeli, film üreticileri açısından ise, çeşitli bariyerlerin, 

destekçiler sayesinde aşılmasını sağlayacak yeni bir seçenek olarak görülmektedir.  

                                                 
543 Howe, Crowdsourcing, s.207. 
544Jenkins, H., Clinton, K., Purushatma, R., Robison, A., & Weigel, M., “Confronting the challenges of a  

participatory culture: Media education for the 21st century”, MacArthur Foundation, 2006  

http://newmedialiteracies.org/files/working/NMLWhitePaper.pdf, Aktaran: Literat, 2012, ss. 2979-2980. 
545 Jenkins, H., Clinton, vd. Confronting the challenges of a  participatory culture: Media education for the 21st 

century,http://newmedialiteracies.org/files/working/NMLWhitePaper.pdf, Aktaran: Literat, 2012, ss. 2979-2980. 
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 Kitlesel Fonlama kampanyaları ve fon miktarları değerlendirildiğinde, 

fonlamaların yaygınlığının, bölgelerin ekonomik ve teknolojik gelişmişlikleri ile doğru 

orantılı olduğu görülmektedir. Film projelerinde de bu oran değişmemektedir. Dolayısı 

ile fonların belirleyici yoğunluğunun % 60 ile Kuzey Amerika’da ve %36 pazar payı ile 

Avrupa'da yoğunlaştığı görülmekte ve bu iki kıta sonrasında Avustralya ve Asya kıtaları 

gelmektedir.546 Dolayısı ile film üretiminde Kitlesel Fonlamanın dünyaki gelişim 

sürecine odaklanırken, öncelikli olarak, fonlamanın yaygın kullanıldığı, Amerika ve 

Avrupa merkezli örnekler ve veriler üzerinde durulacak, sonrasında uygulamanın daha 

az yaygın olduğu bölgelerden örnekler verilecektir. Film ve video projeleri, müzik ve 

video oyunları kategorileri dışında, Kitlesel Fonlama uygulamaları içerisinde en fazla 

proje başlatılan ve en fazla fon toplanan kategorilerdendir. En yaygın Kitlesel Fonlama 

platformlarından biri olan “Kickstarter” üzerinden 2014 yılında, yer alan 15 

kategoriden, film kategorisi içerisinde hedef fona ulaşan proje sayısı 3846 ve toplanan 

fon miktarı 66.4 milyon dolardır.547  Görselde de belirtildiği gibi 2014 yılı verilerine 

göre, “Kickstarter” üzerinden tüm bölgelerden fonlanan projelerden %25 i film ve video 

kategorisinde yer almaktadır. 548 

 
Şekil: 3.12:   Kickstarter üzerinde yer alan projelerin kategorilere göreyüzdelik dilimleri 

Kaynak: Stephen Follows, http://stephenfollows.com/the-statistics-on-improving-your-crowd-funding-

campaign/ 

                                                 
546 İşler, s.60. 
547 https://www.kickstarter.com/year/2014/data 
548 Stephen Follows, “Data on improving your crowd-funding campaign”, 28.10.2013 http://stephenfollows.com/the-

statistics-on-improving-your-crowd-funding-campaign/  (20.11.2013) 
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Diğer bir popüler platform olan Indiegogo üzerinden ise kurulduğu 2008 

yılından 2015 yılına kadar olan verilere bakıldığında “Sundance Film Festivali”nde yer 

alan filmler ile birlikte  41.000 üzerinde  film fonlanmış ve son bir kaç yıl içerisinde 

film kategorisindeki büyüme oranı, 166 farklı ülkeden film üreticisinin katılımı ile 

%115 olarak belirtilmiştir.549  

 

 Kitlesel Fonlamanın sinema sektöründeki rolleri değiştirmesine yönelik olarak, 

“Indiegogo” adlı patformun üst düzey yöneticisi Slava Rubin, kuruldukları  2008 

yılından bu yana 40.000 den fazla film için, 166 farklı ülkeden film yapımcısına para 

gönderdiklerini ve  bu durumun artık eskiden olduğu gibi para toplamak adına 

festivallere katılmaya gerek olmadığının bir göstergesi olduğunu belirtmektedir. Rubin,  

Kitlesel Fonlama gibi hayran katılımlı uygulamalar ve dijitalleşme ile gelen araçların ve 

çeşitli süreçlerin demokratikleşmesi sayesinde, ana akım sinemada kendisine yer bulma 

imkanı olmayan filmlerin izleyici ile buluşma imkanı bulduğunu söylemektedir.550 

 

 Video ve film kategorisinde bulunan Kitlesel Fonlama kampanyalarının 2014 

yılı istatistiki bilgilerine dair, Kitlesel Fonlama uygulamalarının daha yaygın 

kullanıldığı Avrupa ve Amerika'da kullanılan beş fonlama sitesi üzerinden bir rapor 

hazırlanmıştır. Rapor, Kickstarter, Indiegogo, Tubestart, RocketHub ve Pozible adlı 

fonlama sitelerinde bulunan 488.712 kampanyayı içermektedir. Rapordaki verilere göre, 

film ve video kategorisinde, Avusturalya'dan “Pozible” adlı platform, hedef fona ulaşan 

% 64 proje oranı ile %41 hedefe ulaşma oranına sahip “Kickstarter” sitesinin önündedir. 

“Tubestart” adlı platformun hedef fona ulaşma oranı % 32 iken bu oran “Indiegogo”nun 

film ve video kategorisinde %11 civarındadır. “Kickstarter”, “Indiegogo”, “Pozible” ve 

“Tubestart” adlı platformlarda video ve film kategorisinde yer alan projelerden, 

“Indiegogo” üzerinde yer alan 7000 civarı film hedef fona ulaşırken 45.285 film hedefe 

ulaşamamıştır ancak bunun nedeni “Indiegogo” adlı platformun hedef fona ulaşılmasa 

dahi, toplanılan parayı kampanya sahiplerine veren “esnek fonlama” adlı model 

üzerinden işlemesidir. “Kickstarter” üzerinden ise, 15.000 kadar proje hedef fona 

                                                 
549 Indiegogo’s Record Breaking Films,29.01.2015,  https://go.indiegogo.com/blog/2015/01/indiegogo-record-

breaking-films.html (01.02.2015) 
550 Josh Constine, “Who Needs Sundance When You’ve Got Crowdfunding?” Techcrunch, 2015, 

http://techcrunch.com/2015/02/03/no-longer-the-bank-still-the-watercooler/(01.07.2015) 
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ulaşmış, 21.868 proje ise ulaşamamıştır. “Pozible” üzerinde hedef fona ulaşan proje 

sayısı 600 civarı ve ulaşamayan proje sayısı 494, “Tubestart” üzerinden ise 32 olarak 

belirlenmektedir. 551 

 

 Kitlesel Fonlamanın filmler üzerindeki etkisi yalnızca filmlerin platformlar 

üzerinden fonlanmasına dair değil, platformlar ve çeşitli festivaller, video yayınlama 

siteleri, çevrim içi film dağıtım firmaları gibi kuruluşlar ile yapılan anlaşmalar ile de 

görülmektedir. Bu ortaklıklardan biri, Uluslar arası “Berlin Film Festivali”nin yeni 

yetenekler ile sektörü buluşturmayı hedefleyen  “Berlinale Talent” bölümü ile  gene 

bağımsız film yapımcılarının tercih ettiği bir platform olan “Indiegogo” arasındaki 

ortaklıktır. Platform, film üreticileri ve sektör ile sürekli ilişki içerisinde olduğunu ve 

film yapımcılarının üretim ve izleyici ile buluşması noktasında her zaman destek olmak 

istediklerini belirtmektedir. Bu strateji doğrultusunda, “Indiegogo”nun, 2015 “Berlin 

Film Festivali” kapsamında yer alan ve her yıl 300’den fazla film üreticisi ve 

yapımcısını buluşturan “Berlinale Talent” bölümü ile işbirliği yaptığını belirtmiştir. Bu 

işbirliği çerçevesinde, “Berlinale Talent” ile  “Indiegogo” üzerinden ilerleyen ortaklık 

sayesinde platform üzerinden kampanya başlatan filmlerden, festival yetkilileri 

tarafından seçilen projelere,  çeşitli tavsiyeler ve destekler sağlanmaktadır. 2015 yılı 

içerisinde bu ortaklık kapsamında en az dört filmin fonlanması öngörülmektedir. 552 

 

  Yapılan diğer bir önemli ortaklık ise, “Vimeo” adlı VOD platformu ile 

“Indiegogo”, “Seed& Sparks” ve “Kickstarter” adlı platformlar arasındadır. “Vimeo” 

adlı sitenin yönetim kurulu başkanı, Kerry Trainor, sitenin ana hedefinin “yaratıcı 

bireylere güç kazandırmak” olduğunu belirtirken, bu ortaklığın bağımsız film 

yapımcılarını uluslar arası düzeyde destekleyerek, “Indiegogo” üzerinde yer alan  

yaratıcı topluluğun “Vimeo” sayesinde daha geniş izleyici kitlelerine ulaşmasına olanak 

sağlandığını belirtmektedir.553 “Vimeo” adlı platform, “Sundance Film Festivali” 

bünyesinde yaptığı açıklamada Kitlesel Fonlama ile üretilen filmleri desteklemek adına 

                                                 
 551 Joseph Holm, “Crowdfunding Statistics and Analytics for Film and Video in 2014”, 19.01.2015, Wire 

Innovation Insights,  http://insights.wired.com/profiles/blogs/crowdfunding-statistics-analytics-for-film- video-    

in-2014#axzz3a6aYuAhwon (20.02.2015) 
552 https://go.indiegogo.com/blog/2015/02/indiegogo-supports-film-talent-europe.html (20.03.2015) 
553  Tony Maglio, “Sundance: Indiegogo and Vimeo Partner on Crowdfunding, Distribution”, The Wrap,  24.01. 

2015, http://www.thewrap.com/indiegogo-and-vimeo-partner-on-crowdfunding-distribution/ (20.05.2015) 
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500.000  dolarlık özel izleyici desteğine ulaşmayı olası kılan bir kampanya hizmete 

sunduğunu belirtmiştir. Platform, “Indiegogo”, “Kickstarter” ve “Seed&Spark” 

üzerinde yer alan 10.000 doların üzerinde fon alan filmleri ön elemeden geçirerek, 

ücretsiz  Vimeo PRO hesap kullanım hakkı vereceğini belirtmektedir. Platform ayrıca 

bu kampanya dahilinde, dijital ön gösterim yapan filmlerin  pazarlama ve tanıtım  

aşamalarında ekstra destek sağlamayı önermektedir. Bunun üzerine, 2014 yılında, 

“Toronto Film Festivali”nde ön gösterimi yapılan 13 film, dijital gösterimlerini  VOD 

platformları üzerinden yapacaklarını belirtmişlerdir.  Vimeo adlı platformun izleyici ağı 

genel müdürü, Greg Clayman, “Kitlesel Fonlama filmlerin yapılma biçimine dair tüm 

sistemi değiştirirken, “Vimeo” da, bir sonraki adım olan,  film yapımcılarının filmleri 

izleyiciye ulaştırmasına destek sağlamaktadır” 554  diyerek Kitlesel Fonlamanın film 

üretimindeki etkisinin belirtmekte ve verdikleri desteği açıklamaktadır. “Indiegogo” üst 

düzey yöneticilerinden Slava Rubin ise film üretimindeki değişim ve “Indiegogo”nun 

“Vimeo” adlı platform ile kurduğu ortaklığa dair, “Indiegogo'nun yeni nesil film yapım 

modeli için liderlik yapmakta” olduğunu ve “herkese açık olan bu platformda, farklı 

türden filmler üreten farklı film üreticileri ve toplulukları desteklemekten gurur 

duyduklarını” belirterek “Vimeo gibi bir ortak ile yapılan iş birliği sayesinde, film 

üreticilerinin artık hedeflerine ulaşmalarının ve filmlerini direk olarak izleyicileri le 

paylaşmalarının daha kolay olduğunu” belirtmektedir.555  

 

 Kitlesel Fonlama ile üretilen ya da üretim aşamasında destek alan filmlerin, 

dünyaca bilinen festivallerdeki görünürlüğü gittikçe artmaktadır. Özellikler sektördeki 

yetenekli ve etkili isimleri bir araya getirmesiyle bilinen  “Sundance Film Festivali”  bu 

görünürlüğün arttığı festivallerdendir. 2014 yılında  “Kickstarter” ve diğer Kitlesel 

Fonlama mecralarında fonlanan 26 film, “Sundance Film Festivali”nde yer almıştır. 556 

Dünyaca takip edilen ve sinema endüstrisine yön verdiği kabul edilen “Oscar Akademi 

Ödülleri”nde ise, 2013 yılında “En İyi Kısa Belgesel” Dalında ödül kazanan Innocente, 

                                                 
554  Paula Bernstein , “Today at Sundance, Vimeo launched a $500K program supporting crowdfunded films” 

Indiewire, 16.01 2014, 

 http://www.indiewire.com/article/at-sundance-vimeo-launches-a-500k-program-for-crowdfunded-films (20.05.2015) 
555 Sundance: Indiegogo, Vimeo Launch Film Distribution Partnership,  

http://www.hollywoodreporter.com/news/sundance-indiegogo-vimeo-launch-film-766553 (22.07.2015) 
556 Stephen G. Barr, “Crowdfunding Goes To Sundance Film Festival”, 2013,  

http://crowdfundingtimes.wordpress.com/2013/01/25/crowdfunding-goes-to-the-sundance-film-festival/ (01.02.2015) 

http://www.indiewire.com/author/paula-bernstein
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“Kickstarter” adlı platform üzerinden Kitlesel Fonlama desteği alan filmlerdendir. Film 

ile birlikte 2013 Oscar ödülleri için, aynı kategoride yarışan Kitlesel Fonlama desteği 

almış iki film daha bulunmaktaydı. 2014 yılında ise Jehane Noujaim ve Karim Amer'in 

çektiği Tahrir Meydan’ındaki olayları konu alan Meydan adlı film “En İyi Belgesel” 

dalında Oscar Adayı olmaya hak kazanmıştır.557  

 

 Geleneksel festivaller dışında, yalnızca Kitle Fonlaması ile üretilen filmler için 

düzenlenmiş Uluslararası bir festival,   2014 yılı, 3-4 Ekim tarihlerinde Los Angeles'ta  

ilk kez seyirci ile buluşmuştur.  “Uluslararası Kitle Fonlaması Film Festivali” (ICFFF)  

katılımcılara, bu yöntem ile çekilen filmleri izleme fırsatı dışında Kitle Fonlaması 

uzmanlarıyla buluşma ve projelerin başarılı olması için tavsiyeler alma imkanı 

sağlayacaktır. Festivalin düzenleyicisi ve Sydney Armani  

Yazarlar, yönetmenler ve sinemacıların hepsinde var olan yeniliklere 

karşı aynı ilgiyi görüyorum.  Onlar yalnızca sanatçı değil daha da 

önemlisi, filmleri ile dünyayı daha farklı  bir yer yapmak isteyen 

girişimciler. Onların finansman açısından karşılaştıkları zorlukları 

biliyor ve Kitle Fonlamasının sorunlarının çözümü olacağına 

inanıyorum 558   

 

diyerek festivalin hedeflerini  aktarmaktadır.  

 

Film festivallerinde Kitlesel Fonlama ile desteklenmiş filmlerin sayıca artması 

nedeni ile, Kitlesel Fonlama ile film üretimi, sektör tarafından tartışılan konular arasına 

girmiştir. 2015 yılı Sundance film festivali kapsamında, Kitlesel Fonlamaya dair, Steven 

Beer tarafından yönetilen, Emily Best (Seed & Spark), Kristen Konvitz (Indiegogo), 

Dan Schoenbrun (Kickstarter), Sara Kiener (Film Presence) gibi  Kitlesel Fonlama 

uzmanları ve Michael Nichols (Welcome to Leith) and Christopher Walker (Welcome 

to Leith) gibi kampanya sahiplerinin katılarak, kampanya hedefleri, fon toplama ve 

izleyici oluşturmaya dair  deneyimlerini paylaştıkları özel bir panel düzenlenmiştir. 559  

Ayrıca “Sundance Film Festivali” ve “Slamdance”, 2015 yılında “Indiegogo” adlı 

                                                 
557 Angela Watercuter, “The Fisrt Kickstarter Film To Win Oscar Takes Home Crowdsourced Gold” , Wired, 2013,  

http://www.wired.com/2013/02/kickstarter-first-oscar/ (01.02.2014) 
558 ICFF, http://icfff.org/information (01.09.2014) 
559 Sundance 2015 Crowdfunding Panel, http://www.stevenbeer.com/2015/03/sundance-2015-crowdfunding-panel/ 
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Kitlesel Fonlama platformu ile bir ortaklık yaparak, Kitlesel Fonlama desteği ile 

üretilen filmlere dair çeşitli destekler vereceklerini açıklamışlardır. 560 

 

 Kitlesel Fonlama uygulamaları özellikle Amerika ve Avrupa'da yer bulmakta, 

ancak Orta Doğu'nun bu konuda geri kaldığı görülmektedir. Son senelere kadar hiç bir 

Kitle Fonlaması mecrası Orta Doğu kökenli olamamakla beraber diğer ülkelerdeki Orta 

Doğu, Asya, Afrika kökenli bireylerin bulundukları ülkelerin Kitle Fonlaması mecraları 

üzerinden kitlesel üretime dahil olmaları söz konusu idi. Ancak 2012 yılından itibaren 

Orta Doğu'da Kitle Fonlaması platformları kurulmaya başlanmıştır. Bunlardan biri olan 

“Aflamnah” adlı fonlama sitesi, Dubai merkezli olarak kurulmuş ve böylece daha önce 

kendi ülkelerinden böyle bir üretim biçimine katılma olanağı olmayan bireyler içinde bu 

olanak oluşmuştur. “Aflamnah” kendi sitesinde, sitenin  Arap dünyası ve Arap 

ülkelerinde yaşayan, toplum, insanlık ve kültür adına bir fikri olan herkesin katılımına 

açık olduğunu belirtmektedir. Site yalnızca Arap kökenli bireylerin ve Orta Doğu'da 

yaşayanların  katılımına değil, Arap dünyası ile ilişkin her hangi bir fikir ya da projesi 

olanların katılımına açık olduğunu belirtmektedir.561 Sitede 01.11.2015 tarih itibari ile  

50 civarı film projesi  bulunmakta ve bunlardan 10 tanesi hedef fona ulaşmış 

durumdadır. Katılımcılar arasında, Lübnan, Mısır, Kuveyt, Filistin bölgesi gibi bölgeler 

bulunsa da projelerin ağırlıklı olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nden katıldıkları 

görülmektedir. “Aflamnah” dışında “Yomken”, “Shekra”, “Eureeca”, “Zoomaal” gibi 

platformlar Arab Dünyası için var olan mecralardan bazılarıdır.562 

                                                 
560 Indiegogo Sundance, https://learn.indiegogo.com/sundance-2015/ (02.04.2015) 
561  Aflamnah, http://www.aflamnah.com/ (01.10.2014) 
562 8 Arab Crowd Funding Platforms You Should Know, Arabcrunch, 2015, http://arabcrunch.com/2015/05/8-arab-

crowed-funding-platforms-you-should-know.html (20.08.2015) 
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Şekil 3.13: Aflamnah, Kitlesel Fonlama platformu 

 

Şekil 3.14: When I Saw You (2012, A. J.Jordan Kampanya  Sayfası 

                                                        Kaynak: http://www.aflamnah.com/ 

                  

 Kitlesel Fonlama ile üretilen filmlere diğer bir örnek ise  Güney Kore 

bölgesindendir. Kitlesel Fonlama uygulamalarının yaygın olarak kabul gördüğü bir yer 

olmamasına rağmen ülkede,  12 yerel  platform bulunmaktadır.  Başarılı örneklerden 

biri olan 26 Years adlı film, 2012 yılında  2 milyondan fazla katılımcının desteği ile 

üretilmiştir.563 Film yapımmcısı Choi Yong-bae, son dört yıl içerisinde bir çok yatırımcı 

tarafından red cevabı aldıktan sonra, demokrasi protestocularının katledilişine dair 

suçlanan, kötü ünü ile tanınan bir Güney Kore'li başkanın öyküsünün anlatıldığı filmi, 

sonunda yapılan çevrim içi bağışlar sayesinde  çekebilecek olmasının heyecan verici 

olduğunu belirtmiştir. Filmin yapımcılarca reddedilmesinin altında finansal nedenler 

dışında nedenler olduğunu belirten Choi, başkan seçimlerinin olduğu yıl içerisinde 

                                                 
563 Crowdfunding in the Korean Film Industry : The Mediating Role of Perceived Risk and  

Perceived Benefit, http://www.marketing-trends-congress.com/archives/2015/pages/PDF/114.pdf (20.09.2015) 
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hassas politik konulara değinen bir filme yatırımcıların para yatırmak istemediklerini 

belirtmiştir.  Filmin haklarını satın aldığı 2006 senesinden itibaren Choi, yatırımcılara 

yaptığı sunumlardan başarılı sonuçlar alamamış, risk sermayedarları tarafından da 

reddedilmiştir.  Bu gelişmeler sonrasında Choi ve yapım şiketi, film için bir Kitlesel 

Fonlama kampanyası başlatmışlardır. Üç aydan kısa bir sürede, 12.000'den fazla insan 

kampanyaya  $404.000 dolar destek sağlamıştır.  Destekler filmin 4.1 milyon dolarlık 

bütçesi yanında az gibi gözükse de, Kitlesel Fonlama kampanyasının yarattığı ortam 

sayesinde film tanınmış ve filmin potansiyel izleyici kapasitesini fark eden yatırımcılar 

ile bütçenin neredeyse %90 kadarı kısa sürede  garanti altına alınmıştır. Filmin 

demokratik protestolarda 150'den fazla insanın  öldürüldüğü Gwangju'daki olaylar ile 

ilgili  ilk film olmadığı ancak olaylara farklı açıdan bakan bir film olduğunu belirten 

Wisconsin-Madison Üniversitesi’nde araştırmacı olarak çalışan Kim Nak-ho, filmin 

yatırımcı bulmakta zorlanmasının altındaki asıl sebebin filmin konusu ile ilişkili 

olduğunu belirtmektedir.564 Seçilen örnek bu yönü ile, Kitlesel Fonlamanın, yalnzca 

finansal değil, politik, ahlaki, sınıfsal ve bunun gibi filmlerin içeriklerine yönelik bir 

çok farklı neden ile yatırımcı bulamayan filmlerin, kitlesel izleyici desteğine bağlı 

olarak üretilebilmesine olanak sağlayan  diğer bir yönüne işaret etmektedir. 

 

 Teknolojik gelişmeler bağlamında ülkelerin gelişmişlik oranları ile Kitlesel 

Fonlama uygulamalarının kullanımının doğru orantılı olduğu görülmektedir. Kendi 

Kitlesel Fonlama platformları üzerinden olmasa da, daha az gelişmiş sayılan ülkeler 

dahilinde de kullanıcılar tarafından, popüler Kitlesel Fonlama platformları üzerinden 

açılan kampanyalar bulunmaktadır.  

 “Indiegogo” adlı site üzerinde yapılan incelemede, Irak ve Ruanda ve Afganistan 

gibi kendi bölgelerinde yerel fonlama platformları bulunmayan ülkelerinden üç farklı 

film, örnek olarak verilebilir. “Indiegogo” üzerinden Ruanda’dan Kitlesel Fonlama 

kampanyası ile 34 destekçinin katılımı sonucu 2285 dolar fon toplayan Imbabazi 

(Pardon, 2013) adlı film, bölgeden Kitlesel Fonlama kampanyası başlatan tek filmdir. 

70 dakika uzunluğundaki film 1994 yılında yaşanan ve 1 milyon Ruandalının 

                                                 
564 Youkyung Lee, “Crowdfunding rescues provocative S. Korean film”, 03.10.2013 
http://www.thejakartapost.com/news/2012/10/03/crowdfunding-rescues-provocative-skorean-
film.html#sthash.G91FtdWc.dpuf (05.12.2013) 
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öldürüldüğü Tutsi Soykırımını konu almaktadır. 2011 yılında Uganda'da çekilen film 

“Goteborg Film Festivali”, “Maisha Film Laboratuarı” ve Kolombiya Üniversitesi 

tarafından desteklenmiştir. Kendisi birebir katliamı yaşamış ve katliamdan sağ 

kurtulmayı başarmış birisi olan filmin yönetmeni Joel Karekezi filmin gerçek bir olayı 

konu alırken olayın geçtiği bölge dışında evrensel temalar olan arkadaşlık ve 

insanoğlunun uyguladığı vahşet gibi temalara değindiğini belirtmektedir. Filmin post 

prodüksiyon sürecinde alacağı destek ile projeyi tamalamam isteyen Karekezi, bu 

kampanya sayesinde insanların Tutsi Soykırımı hakkında bilgi sahibi olacağını 

belirtmektedir.  Filmin destekçilerine bakıldığında genelde ülke dışından katılımcılar 

olduğu görülmektedir.565 

                                             

Şekil 3.15 : The Pardon (Joel Karekazi, 2013) 

Kaynak: https://www.indiegogo.com/projects/the-pardon/x/5192718#/story 

 “Indiegogo” adlı platform içerisinde yer alan bir diğer örnek ise Kuzey Irak'ta en 

prestijli okullardan biri olan Irak’taki Amerikan Üniversitesi’nin kadın basketbol takımı 

üzerine bir belgeseldir. Slaam Dunk (David Fine, 2011) adlı belgesel, çoğu daha önce 

hiç spor yapmamış olan katılımcıların, basketbol takımı içerisinde yaşadıkları ve Irak’ın 

bir çok farklı bölgesinden ülkenin en iyi okullarından birine gelen ancak bir 

“Amerikan” okulunda okuduklarını ailelerine dahi söyleyemeyen öğrencilerin günlük 

hayatlarından da kesitler içerin film, 22 kişinin desteği ile 40.205 dolar fon 

                                                 
565 Pardon Kampanya Sayfası, Indiegogo, 2013,  https://www.indiegogo.com/projects/the-pardon/x/5192718#/story  

(20.04.2014) 
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toplamıştır.566 Projenin yönetmeni Iraklı olmasa da bölgeden başlatılan nadir kitlesel 

fonlama kampanyalarından biri olarak proje önemlidir. Yine “Indiegogo” üzerinden 

başaltılan kampanya ile yapımcısı Afganistanlı olmayan ancak çekimleri Afganistanda 

yapılan Kabuliwood (Louis Meunier, 2013)  adlı bir diğer örnek filmin konusu, Afgan 

bir sanat grubunun terkedilmiş bir sinema salonunu bir kültür merkezine çevirme 

öyküleridir. Filmin yönetmeni Louis Meunier,  filmin Afgan ve Batılı film yapımcıları 

arasında işbirliği ile Afganistan’da çekileceğini ve ana çekim mekanının  günümüzde 

kullanılmayan ancak eski dönemlerde oldukça lüks bir sinema salonu olan Cinema 

Aryub olduğunu belirtmektedir.  İki aylık bir sürede 185 destekçinin katılımı ile 30.064 

dolar toplayan filmin destekçilerine bakıldığnda ise, filmin yapımcısının ülkesi olan 

Fransadan gelen bağışların çoğunlukta olduğu görülmektedir. Bu örneklerden 

anlaşılacağı üzere Kitlesel Fonlama kampanyalarında, üretilmek istenen filmlerin, 

görece az gelişmiş ve teknolojik gelişmlelerin daha geç ulaştığı, dijital okur yazarlık 

oranlarının düşük olduğu ülkelerde çekimleri yapılsa dahi, yatırımcılarının ve 

destekçilerin bölge dışından olduğu görülmektedir.567 Kitlesel fonlamanın sessiz 

kitlelerin kendilerini temsil etmelerine ulşmada bir araç olmasında, bölgeler arası 

ekonomik ve sosyal eşitsizliklerin etkisi, eleştirel kuramcıların internet teknolojileri ile 

gelen demokratikleşmeye dair eleştirilerini kanıtlar niteliktedir.  

     
                                                       

      Şekil 3.16 : Kabuliwood (Louis Meunier, 2013) Şekil 3. 17 : Destekçilerinden bir kısmı 

                         Kaynak: https://www.indiegogo.com/projects/kabuliwood#/ 

 

                                                 
566  Salaam Dunk, https://www.indiegogo.com/projects/salaam-dunk--4#/ (21.02.2015) 
567  Kabuliwood, https://www.indiegogo.com/projects/kabuliwood#/ (21.02.2015) 
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Kitle Fonlaması kullanımının sinema endüstrisindeki etkisi yalnızca film üretimi 

ve gösterimlerindeki değişimle sınırlı kalmamaktadır. Kitle Fonlaması mecralarında, 

film gösterimi yapılan bir çok yerel tiyatro ve sinema salonunun dijital projeksiyona 

geçişi ve renovasyonu ile ilgili kampanyalar görülmektedir. “Kickstarter” üzerinden 

yürütülen “Bijou-art Cinema” adlı kampanya, dijitalleşme sürecinin gerekliliklerini ve 

35 milimetreden dijital projeksiyonlara geçişi açıklamakta, Dijital Sinema Girişimi 

(DCI) kapsamında belirlenen standartlar doğrultusunda salonların geçiş sürecine destek 

olma çağrısında bulunmaktadır. Dijital projeksiyona geçişin maliyeti 40.000 dolar 

civarında belirlenmiş olduğundan özellikle küçük bütçeli yerel tiyatro ve sinema  

salonlarının bu süreçte desteğe ihtiyaç duydukları görülmektedir.568 “Kickstarter” ve 

diğer fonlama mecraları üzerinden yerel sinema salonlarının dijital projeksiyona geçişi 

ile ilgili bir çok kampanya olduğu görülmektedir. Bu tarz kampanyalar üretilen bir 

üründen çok, sosyal bilinç ve yerelin desteklenmesi, yerel salonlara sahip çıkılması 

amacı taşımaktadır. Bu yönüyle salonların dönüşümü ile ilgili kampanyalar Kitle 

Fonlamasının sosyal yönü ve ortak bir hedef doğrultusunda hareket eden bir topluluğun 

parçası olma arzusunu kanıtlar niteliktedirler.   

    

Film üretiminde Kitlesel Fonlama, ödül ve bağış odaklı işleyen platformlarda 

yaygın olarak kullanılsa da, endüstrinin geleceğine yönelik diğer bir kullanım, hisse 

odaklı Kitlesel Fonlama uygulamalarıdır. Hisse odaklı Kitlesel Fonlama uygulamaları, 

film izleyicilerini, filme yatırım yapan yapımcılar konumuna getirmektedir. Böylelikle 

kültürel ürünlerin üretiminde, destek alınan izleyiciler aynı zamanda farklı bir rol daha 

kazanmakta ve yatırımcı olabilmektedirler. Hisse bazlı uygulama ABD, İngiltere, 

Hollanda, Fransa, Avusturya, Almanya, Avusturalya ve Hong Kong gibi bazı ülkelerde 

yasal olarak kabul edilmiş ancak bir çok ülkede yasal olarak kabul edilmediği için 

uygulanamamaktadır. Hisse bazlı uygulamaların farklı ülkelerde de yasallaşması ile 

kullanımı artarak, sadece film endüstrisi ve sinema sektörü için değil bir çok sektör için 

rolleri değiştireceği öngörülmektedir. Hisse odaklı uygulamalara örnek bir site olan 

“Slated”, Duncan Cork adlı girişimcinin, bir film için finansman ararken kurduğu ve 

film yapımcıları için pazar yeri oluşturma hedefinde olan bir platformdur. “Slated”, film 

                                                 
568 Bijou-art Cinema, totally Modern Digital Conversion,2013    

https://www.kickstarter.com/projects/51877552/bijou-art-cinemas-totally-modern-digital-conversion(1.10.2014) 
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yapımcılarına filmlerini, yatırım yapmak isteyen bir grup insana sunma şansı 

vermektedir. Site üzerinde yapılan yatırımlar genellikle, 25.000 ile 200.000 dolar 

arasındadır.  Sitede yer alan filmlerden bir çoğu daha önce “Kickstarter” ya da 

“Indiegogo” gibi farklı platformlar üzerinden, izleyi talebi olduğunu kanıtlamış 

projelerdir. Diğer sitelerden farklı olarak, sitede projeler herkes tarafından görülür 

olmayıp, seçili bir grup yatırımcıya açıktır.  Sitenin “güvenilir insanlardan oluşan kapalı 

bir grup”569 olduğunu belirten Cork, 180'den fazla film projesi için 2 milyon dolar 

yatırım yapıldığını belirtmektedir. Sitede bulunan başarılı filmlere örnek olarak, ünlü 

oyuncular olan Katie Holmes ve William Hurt'ün rol alacakları sitede duyurulduktan 

sonra yatırım alan, The Seagull, (Christian Camaro) ve Roman Polanski: Odd Man Out 

(Marina Zenovich) sayılabilir. Site, satış ajanlarından dağıtımcılara, film ekibinde yer 

alan farklı pozisyondaki çalışanlara, oyunculardan yapımcılara kadar sektörün her 

alanından kişiler ile güvenilir yatırımcılar arasında ilişkiler ağı kurmak hedefindedir. 

Site üzerinde yer alan bir proje, otomatik olarak arama kriterlerinde filmin özellikleri ile 

eşleşen yatırımcılara ulaşmaktadır. Site, teknoloji yardımı ile, daha önce ulaşma 

olanağının düşük olduğu yeni fikirlere açık olan izleyiciye ulaşmayı kolaylaştırmakta 

olduğunu belirtmektedir.570 “Slated” ve benzeri hisse odaklı sitelerin film üretiminde 

kullanılmaları, endüstriyel ürünlerin üretiminde olduğu kadar, kültürel ürünlerin 

üretiminde de tüketiciyi üretim sürecine dahil eden farklı bir döneme girildiğinin 

göstergesi konumundadır.  

 

             3.8.1 Film Üretiminde Kitlesel Fonlamaya Dair Farklı Yaklaşımlar 

 Film üretiminde Kitlesel Fonlamaya dair film üreticileri ve destekçilerin 

yaklaşımlarını incelemeye yönelik bu bölümde çalışmanın genelinde kullanılacak olan  

odak grup görüşmelerinden bazıları örnek olarak yer almaktadır. Görüşmeler dahilinde, 

Kitlesel Fonlama ile film üreten yönetmen-yapımcılara yöneltilen sorular ile bu sorulara 

verilen cevaplar sonucunda, yöntemin kullanımındaki ana nedenler, yöntemin geleceği 

hakkındaki öngörüler, yöntemin Türkiye ve yurt dışı kullanımları arasındaki farklılık ve 

                                                 
569 Slated,  https://www.slated.com/about/ (20.02.2015) 
570 Indiewire Influencers, http://www.indiewire.com/influencers/slated (20.02.2015) 
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benzerlikler, destekçilerin olası motivasyonları, Türkiye'de var olan Kitle Fonlaması 

mecralarının değerlendirilmesi hedeflenmektedir.  

 

 Kitlesel Fonlamanın filmler için, gerek yurt içi gerek yurt dışı kullanımında, iki 

farklı yönelim görülmektedir. Kitlesel Fonlamanın tamamen filmlerin bağımsızlıklarına 

yönelik, filmlerin seyircinin desteği ile üretilmesi ve Kitlesel Fonlamanın filmlerin 

içeriklerine dair her hangi bir kısıtlama olmaksızın film üretmenin bir yolu olarak 

kullanımasının söz konusu olduğu, “bağımsızlığa yönelik” yaklaşımların varlığı kadar, 

özellikle büyük bütçeli yapımların, Kitlesel Fonlamayı, filmin toplam bütçesinin belirli 

bir miktarını kaşılamak ve aslında filmin adını sosyal mecrada duyurmak, filmin bir 

anlamda tanıtımını yapmak adına kullanıldığı “endüstriye yönelik” yaklaşımlar söz 

konusudur. Bu iki yaklaşımın bir arada bulunduğu melez modeller de Kitlesel Fonlama 

kampanyaları arasında sıklıkla yer almaktadır.  

 

 Bağımsızlığa yönelik yaklaşımda, filmlerin içerik ve üretim biçimlerinin  

uyumlu olup olmadığı çalışma kapsamında değerlendirilecektir. Bağımsızlık vurgusu 

yapılan kampanyalarda, Kitlesel Fonlama, finansman elde etmenin bir yolu olduğu 

kadar, topluluk oluşturma hedefi ile kullanıldığı görülmektedir. Endüstrinin içerisinde 

aktif biçimde yer alan, farklı fonlardan ve yatırımcılardan faydalanma olanağı olan 

yapımcıların, film üretiminde Kitlesel Fonlama kullanmalarındaki motivasyon ise, 

filmlerin kampanyalar sonucu toplanan fon ve ulaşılan destekçi sayısı sonrasında farklı 

fonlara ulaşmalarına ve bilinen dağıtımcı firmalar ile çalışmalarına vesile olması olarak 

görülmektedir.  

 

           3.8.1.1  Endüstriye Yönelik Kitlesel Fonlama Örnekleri                          

 Endüstriye yönelik olarak tanımlanan Kitlesel Fonlama kampanyaları, sinema 

salonlarında gösterime girmek  ve belirli bir sayının üzerindeki  izleyiciye ulaşma 

hedefinde olan, popüler kültüre yönelik içeriklere sahip ve Kitlesel Fonlamayı 

bağımsızlığın bir aracı olarak kullanmaktan çok, filmlerin tanıtımını yapmak ve 

geleneksel fonlara, çeşitli dağıtım firmalarına ulaşmanın bir yolu olarak gören, toplam 

giderler içerisinde, Kitlesel Fonlamaya belirli bir bütçe ayıran örneklerdir.  Bu bölüm 
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içerisinde, Kitlesel Fonlamanın endüstriye yönelik kullanımına  dair örneklerden biri 

olarak, popüler bir televizyon dizisinin film uyarlaması olan Rob Thomas 

yönetmenliğinde çekilen Veronica Mars (2014) adlı proje ve proje bağlamında bahsi 

geçen tartışmalar daha derinlemesine  incelenerek kitlesel fonlamanın uygulamarındaki 

farklılıklar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Böümde incelenen diğer bir örnek ise Zach 

Braff yönetmenliğinde çekilen Wish I Was Here (2014) adlı filmdir. 

3.8.1.1.1 Veronica Mars Kitlesel Fonlama Kampanyası  

Veronica Mars, bir televizyon dizisinin film uyarlaması olarak “Kickstarter” 

aracılığı ile, dizinin hayran kitlesinin başarılı bir biçimde örgütlenmesi sonucu, hedef 

fonun oldukça üstünde para toplayan bir Kitlesel Fonlama kanpanyasıdır. Proje, 

“Kickstarter”da en hızlı 2 milyon dolara ulaşan film olmuş ve 20'den fazla ülkeden 

91.585 destekçinin katılım ile 5.702.153 dolar toplamıştır. Bu verilere göre film 

kategorisinde site üzerinden toplanan en yüksek fona ulaşmış ve  “Kickstarter” tarihinde 

2014 itibari tarih ile tüm kategoriler arasında  en yüksek 3. fonu* toplayan proje olarak 

“Kickstarter” verilerine geçmiştir.  

Bilim kurgu ve Gençlik türleri içerisinde sınıflandırılan film, 2007 yılında 

çekimlerine son verilen aynı adlı dizinin finali için yazılmış bir senaryo olarak, uzun 

süre boyunca finansman sıkıntısı nedeni ile çekilememiştir. 13 Mart 2013 günü haber 

sitelerine düşen duyuru ile yapımcı Rob Thomas, filmi 2 milyon dolar toplanabilirse 

Warner Bross’un filmin çekilmeye değer bir film olduğu konusunda destek vereceği ve 

projeyi hayata geçirebileceklerini açıkladı. Dizinin başrol oyuncusu Kristen Bell ile 

dizinin ana karakterlerini canlandıran Jason Dohring, Ryan Hansen ve Enrico 

Colantoni’nin kampanya için hazırldıkları, dizinin devamının çekilmesine yönelik video 

destek toplanmasında oldukça etkili oldu ve  2 milyon dolar 11 saat içerisinde toplandı. 

Hedef fona ulaşılması sonrasında da devam eden destekler ile 5.702.153 dolara ulaşan 

kampanyanın çekimine son verilen farkı dizi projeleri için örnek olabileceği öne 

sürülmektedir.571 Projenin destek almasında dizinin önceden var olan hayran 

topluluğunun rolu büyüktür.Kitlesel fonlama kampanyalarında destekçi topluluğu 

                                                 
571 Fakir Ama Gururlu Bir Veronica Mars Vardı,  22 dakika.org, 2013, http://22dakika.org/fakir-ama-gururlu-bir-

veronica-mars-vardi/ (20.07.2013) 

* Kickstarter üzerinden fon toplayan Pebble Time adlı akıllı saat projesi 20.338.986 dolar fon toplamıştır. Bir diğer 

yüksek fon toplayan Coolest Cooler adlı  soğutucu projesi ise 13.285.226 dolar fon toplamıştır. 

http://www.imdb.com/name/nm0068338/
http://www.imdb.com/name/nm0230655/
http://www.imdb.com/name/nm1218621/
http://www.imdb.com/name/nm0170186/
http://www.imdb.com/name/nm0170186/
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oluşturmak vakit aldığından, önceden var olan bir topluluk ile iletişime geçmenin etkili 

olduğu görülmektedir. Film dizinin 3 sezonluk özeti mahiyetinde kısa bir bilgilendirme 

bölümü ile başlar. Bir dedektiflik bürosunda çalışan ve asıl amacı yakın arkadaşının 

cinayetini çözmek olan Veronica Mars adındaki adındaki ana karakterin ailesi, 

arkadaşları ve ilişkileri üzerine odaklanan diziye benzer bir konusu olan filmde, New 

York'da ünlü bir avukat olmak için dedektifliği bırakan  Veronica’nın, televizyondan 

ünlü bir şarkıcı olan eski lise arkadaşının öldürüldüğünü öğrenmesi ve bu olayla ilgili 

çok yakın eski bir arkadaşının suçlandığını görmesi ile  olayı çözmek eski kasabasına 

geri dönmesi üzerine kuruludur. Diziyi izlememiş olan izleyici için eksik kısımlar 

bulunduğu belirtilen film, içerisinde dizide yer alan bir çok karaktere yer vermektedir. 

   

Şekil 3.18 : Veronica Mars (Rob Thomas, 2013)  Şekil 3.19:  Veronica Mars (Rob Thomas, 2013                                                                      

Kaynak: http://www.hitfix.com/whats-alan-watching/movie-review-veronica-mars-returns-to-dark-witty-

life 

Proje hakkındaki tartışmalar, projenin kalabalıkların gücünü kullanarak hayata 

geçeceğini duyurmasına rağmen, proje sahiplerinin, kampanya sonrasında, büyük bir 

yapım firması olan “Warner Bross” ile dağıtım için anlaşması ile ilgilidir. Bu konu 

hakkında filmin oyuncusu, Kristin Bell, dağıtımın her zaman düşük bütçeli filmler için 

sorun olduğunu ve “Warner Bross” sayesinde  filmin mümkün olduğunca fazla bölgede 

gösterilebileceğini belirtmektedir.572 Film 14 Mart 2014 tarihinde, AMC sinema 

salonlarında gösterilmeye başlanmış, Avusturalya'da hayranlara özel gösterimleri 

yapılmış ve aynı gün film video kiralama platformlarında ücretli olarak izlenmeye 

sunulmuştur.  Veronica Mars, Hollywood'un altı büyük şirketinden biri tarafından 

sinema salonlarında gösterimi yapılırken aynı anda video izleme platformlarında satışa 

                                                 
572 https://www.kickstarter.com/projects/559914737/the-veronica-mars-movie-project,  (05.02.2014) 
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sunulan ilk filmdir. Film, 6 Mayıs 2014 tarihinde  DVD ve Blu-ray formatlarında satışa 

sunulmuş ve uluslararası ön gösterimini 8 Mayıs 2014 tarihinde “South by 

Southwest Film Festivali”nde yapmıştır. 573 

Tablo 3.3 

Veronica Mars (Rob Thomas, 2013) Kampanya Bilgileri 

 

Kaynak: https://www.kickstarter.com/projects/559914737/the-veronica-mars-movie-project 

Filmin Kitlesel Fonlama kampanyasına dair tartışmalarda, filmin böylesi büyük 

bir firma ile anlaşmasının bağımsız film yapım idealleri ile bağdaşmadığına dair 

eleştiriler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra böylesi filmlerin Kitlesel Fonlama 

kampanyaları ile büyük miktarda destek toplamalarının, sektörün aktörlerinde değişim 

oluşturacağı ve filmlerin üretim, dağıtım ve gösterimine dair süreçleri olumlu etkileyen 

bir deneyim olacağından da bahsedilmektedir. Kitlesel Fonlamanın, düşük bütçeli ve 

geleneksel fonlara ulaşmakta güçlük çeken filmler için kullanılması alışıla gelen bir 

model iken, Veronica Mars ve benzeri örnekler ile, daha büyük bütçeli ve  daha fazla 

seyirci potansiyeline sahip filmlerin potansiyel izleyicilerini, bütçelerini güvenceye 

almak adına, Kitlesel Fonlama kampanyalarına yönlendirdikleri görülmektedir. Filmin 

yapımcısı Rob Thomas, Kitlesel Fonlama kampanyası öncesinde, uzun seneler boyunca, 

şu anda filmin dağıtım haklarına sahip olan firma “Warner Bross”u  ikna etmeye 

                                                 
573 Marc Graser, “Will 'Veronica Mars' VOD Release Kickstart New Trend in Hollywood?” Variety, 21.02. 2014 

http://variety.com/2014/digital/news/will-veronica-mars-vod-release-kickstart-new-trend-in-hollywood-1201115778/  

(20.08.2015) 

 

 Proje Adı:   Veronica Mars  

 Proje Yönetmeni ve Yapımcıları: Rob Thomas 

 Proje Türü: Bilim Kurgu, Gençlik 

 Projenin Yer Aldığı Site:  Kickstarter 

 Projenin maliyeti:  6.000.000 USD  

 Talep Edilen Fon:   2.00.000  USD 

 Toplanan Fon: 5.702.153 USD  

 Destekçi Sayısı: 91.585 

 Projenin Gösterim Biçimleri: Sinema Salonları, VOD platformları 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/DVD
http://en.wikipedia.org/wiki/Blu-ray_Disc
http://en.wikipedia.org/wiki/South_by_Southwest
http://en.wikipedia.org/wiki/South_by_Southwest
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çalıştığını ancak başarılı olamadığını belirtmektedir. İronik bir biçimde, gönüllü 

destekçilerin finansmanı ile proje tanınmış ve kampanya sonrası dağıtımcı firma olan 

“Warner Bross”, projeye kendi isteği ile dahil olmuştur. Hayran temelli bu destekleme 

esnasında, sektörün var olan kurallarına dair tartışmalar farklı sosyal mecralar üzerinden 

gerçekleşmiştir. Film eleştirmeni Jamec Rocci, takipçilerinin projeyi desteklemeleri 

konusunda çekimser bir tavır takınır iken yazar/yönetmen Joe Swanber takipçilerini 

projeyi desteklemek konusunda cesaretlendirmiş ve hayranların destek verme 

konusundaki temel motivasyonlarını tartışmaya açmıştır.  Swanber, eğer izleyiciler 

izlemek istedikleri filmin üretilmesi için para ödüyorlarsa, yapımcı stüdyoları aradan 

çıkarmak neden mümkün olmasın sorusunu gündeme taşımıştır. 574 

 

 Filmin Kitlesel Fonlama kampanyası ile kazandığı başarı daha çok marka 

yaratma ve tanıtım üzerinden değerlendirilmektedir. Kampanyanın başarısında rolü olan 

etkenler, üç yıl süresince 64 bölüm halinde yayınlanan televizyon dizisinin kampanya 

öncesinde kendine has bir hayran grubuna sahip olması, film içerisinde dizide de yer 

alan ünlü ve takip edilen  oyuncuların bulunması, bu oyuncuların kampanyada aktif 

biçimde yer alması gibi etkenlerdir. Kitlesel Fonlama kampanyası ile filmin 

yapımcılarının bile beklemediği bir başarı kazanan Veronica Mars için Rob Thomas, 

filmin potansiyel izleyici kitlesini fark eden “Warner Bross” örneğine dikkat çekmekte 

ve filmin Kitlesel Fonlamanın endüstrideki kullanımına yönelik bir deney olarak 

görülebileceğini belirtmektedir. Film yapımcılarının diğer bir tartışması ise, stüdyoların 

Kitlesel Fonlama kampanyalarına dahil olarak büyük bütçeli projeleri desteklemeleri 

durumunda, büyük bütçeli ve hali hazırda potansiyel izleyici kitlesine sahip yapımlar 

dışında, daha düşük bütçeli, daha az tanınan film üreticilerinin durumunun nasıl 

etkileneceği üzerinedir.  Rob Thomas, Veronica Mars kampanyası sayesinde Kitlesel 

Fonlamanın kalabalıklar tarafından daha tanınır olduğunu ve “Kickstarter” adlı siteden 

haberdar olan kitlelerin, farklı projelere de bağışta bulunduklarını, bu durumun 

bağımsız film yapımcıları için de faydalı olduğunu düşünmektedir.575 Bu açıklama ile 

                                                 
574 Robert Voets, movieScope magazine, Issue 34 (May/June 2013), Aktaran: Nikki Baughan, “Has Veronica Mars 

changed Crowdfunding Forever?”, 02.08.2013, http://www.moviescopemag.com/market-news/featured-editorial/has-

veronica-mars-changed-crowdfunding-forever/ (20.02.2014) 
575 Voets, 2013, Aktaran: Baughan, Has Veronica Mars changed Crowdfunding Forever?, 2013 

http://www.isubscribe.co.uk/MovieScope-Magazine-Subscription.cfm
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alternatif  ve daha kısıtlı kullanım alanına sahip bir mecra ve yöntemin genele yayılması 

durumu gözlemlenmektedir.  

Bağımsız film yapımcılarından Dwayne’s Photo (2013) adlı belgeseli için 

Kitlesel Fonlama modelini uygulayan Sarah George, Kitlesel Fonlama platformlarında 

yer alan popüler projelere dair Rob Thomas'a benzer biçimde olumlu bir yaklaşım 

sergilemektedir. George, Kitlesel Fonlamaya dair, belirli projelere destek verilmesinin 

diğer projelere verilecek olan destek potansiyelini azalttığı yaklaşımını yanlış 

bulduğunu belirtmekte, ortamın tüm projeleri destekleme potansiyelini barındırdığını ve 

her projenin kendi potansiyel destekçilerine sahip olduğunu söylemektedir. Ayrıca 

George, “hisse bazlı” Kitlesel Fonlamanın oyunun tüm kurallarını değiştirebilecek bir 

aktör olduğunu ve bu modelin geleceğini merak ettiğini söylerken, “bağış” ve “ödül” 

bazlı modellerin ise bağımsız yapımcılar için her zaman kullanılabilir bir seçenek olarak 

var olduğunu söylemektedir. “Kitlesel Fonlamanın henüz başlangıç evresindeyiz ve 

başlangıç evresinde olduğumuz bu uygulamanın kalıcı olacağına inanıyorum”576 diyen 

George, yeni medyanın sağladığı çoklu ortam içerisinde, kitlesel fonlama yolu ile destek 

olunan projelerin, destekçilerin kişisel zevk ve tercihlerini yansıtan seçimler olması 

dolayısıyla yeni izleyicilerin, üreticilere direk katkıda bulunarak, kendi medya sanatı 

koleksiyonlarının küratörleri olmalarına olanak sağladığını belirtmektedir. Kitlesel 

Fonlama uygulamalarının destekçiler için sanatsal üretime katkıda bulunma tatminini 

sağlarken, üreticiler için de potansiyel izleyicilere ve kitlesel desteğe ulaşma imkanı 

sağlayarak çift yönlü faydası olduğunu eklemektedir. 577 Tüm bu bahsedilenler dışında, 

vurgulanması gereken bir diğer veri ise, Veronica Mars gibi yüksek destek toplayan ve 

büyük bir stüdyo ile anlaşma sağlayan Kitlesel Fonlama projeleri bulunmasına rağmen,  

Kitlesel Fonlamanın hedef kitlesinin, hasılat rekorları kıran projelerden çok, düşük 

bütçeli projeler olduğudur. Veronica Mars en fazla fonu toplayan proje olmasına 

rağmen toplanan 5.7 milyon dolar,  Iron Man (2008) gibi hasılat rekorları kıran 

bütçeleri 100 milyon dolarları aşan projelerin yanında çok ufak bir miktar olarak 

kalmaktadır. 578 

                                                 
576 Voets, 2013, Aktaran: Baughan, Has Veronica Mars changed Crowdfunding Forever?, 2013 
577 Voets, 2013, Aktaran: Baughan, Has Veronica Mars changed Crowdfunding Forever?, 2013 
578 Voets, 2013, Aktaran: Baughan, Has Veronica Mars changed Crowdfunding Forever?, 2013 
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 Rob Thomas, “Wired” dergisinde yapılan röportajda, Kitlesel Fonlamanın her 

film için uygun olmadığını ve Kitlesel Fonlamanın film yapımında devrim yaratacağına 

ikna olamasa da, elde ettikleri başarının, Kitlesel Fonlama kampanyası öncesinde belirli 

bir destekçi kitlesine sahip, kendilerininkine benzer projeler için öncü bir model 

olacağını söylemekte ve bu modelin bir pazarlama aracı olarak, filmin potansiyel 

izleyici kitlesini ortaya çıkartmaya yardımcı olduğunu ileri sürmektedir. Thomas 

toplanılan paranın tümünün filmin yapımında kullanıldığını ve filmin yapım modelinin 

diğer filmlere benzer biçimde işlediğini, yapımcı ve oyuncuların aldıkları pay haricinde 

en büyük payın “Warner Bross”a ait olduğunu söylerken, yapımcıların filmin 

yapılmasına olan katkısı, dizinin hayranlarının filmi izleme olanağı bulmaları ve yapım 

şirketi açısından da karlı bir iş olması neticesinde Kitlesel Fonlama modeli ile herkesin 

memnun olduğunu belitmektedir. 579 

 Veronica Mars, gösterime girdiği ilk hafta en iyi ilk 10 film listesinde yer 

almasına rağmen gişe kazancı  filmin bütçesi yanında yetersiz kalmıştır. Bunun nedeni 

olarak filme destek veren katılımcılara ödül olarak verilen, yani bir anlamda önceden 

satışa sunulan film biletleri sunulmaktadır. Ancak filmin VOD (Video on Demand) 

satışları dağıtım haklarına sahip olan firma “Warner Bros” için tatmin edici olarak 

tanımlanmıştır. Warner Bross dağıtım ağı başkanı Jeff Goldstein, filmin ilk haftasında 

291 salondan elde edilen 2 milyon dolarlık kazanç ile,  bu deneyim sonrasında, her 

filmin kendine has izleyicisi olduğunu ve çok yüksek bütçeli filmler kadar orta bütçeli 

ve yalnızca özel bir izleyici kitlesine hitap eden butik filmlerin de market içerisinde yeri 

olduğunun farkına vardıklarını söylemektedir.580 Bu açıklama, Kitlesel Fonlama 

kanpanyalarına başvurma motivasyonlarından finansman desteği dışındaki desteklerden 

birine örnek durumdadır. Kitlesel Fonlamaya başvuran yapımcılar ile yapılan 

görüşmeler, yapılan incelemeler ve ulaşılan kaynaklarda yer alan açıklamalardan elde 

edilen veriler ışığında, kampanyadan gelen fnansman desteği dışındaki bir diğer destek, 

destekçi sayısı ve toplanılan desteği gören yatırımcı ve dağıtımcı firmaların filme dahil 

                                                 
579 Laura Hudson, “Rob Thomas on His $5M Veronica Mars Kickstarter and the Future of Fan-Funded Film” 

12.04.2013, http://www.wired.com/2013/04/rob-thomas-interview-veronica-mars-kickstarter/ (04.04.2014) 
580 Charlie Schmidlin, Veronica Mars’Sequel A Possibility As Film Earns $2 Million, Rob Thomas Pens Open Letter 

Over Faulty Digital Copies, The Playlist, 2014, http://blogs.indiewire.com/theplaylist/veronica-mars-sequel-a-

possibility-as-film-earns-2-million-rob-thomas-pens open-letter-over-faulty-digital-copies-20140317 (04.05.2014) 
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olmaları durumudur. Böylece bazı örneklerde, Kitlesel Fonlama ile elde edilen destek 

farklı destekleri beraberinde getirmektedir demek mümkündür. 

Kitlesel Fonlama kampanyalarında filme destek olan katılımcılar, filme dair bazı 

ufak imtiyazlara sahip olsalar da asıl motivasyonları, izlemek istedikleri filmin 

üretilmesine ortalama bir sinema bileti parası kadar destekte bulunarak bu isteklerini 

gerçekleştirebilmeleridir. Bu katılımcılar, bir bilet parası vermenin dışında film vizyona 

girdikten sonra bir bilet parası daha ödemeyi göze almaktadırlar. Veronica Mars ve 

benzeri projelerin asıl önemi, hayran destekli bu üretim modelinin gelecekteki 

potansiyeline vurgu yapmasıdır.  Daha önce “Kickstarter” üzerinden fonlanan film 

örneklerinde, bu tarz fonlama modellerinin yalnızca ufak bütçeli filmler için 

kullanılabilir olduğu ön yargısına karşın,  Veronica Mars örneği ile artık daha büyük 

bütçeli filmler için de Kitlesel Fonlama mecrası kullanılabilir bir alan halinine 

dönüştüğü iddia edilmektedir. Ancak bu veriler yorumlanırken, demokratikleşme, küçük 

bütçeli projelere ya da amatörlere alan sağlama gibi olanaklar konusunda, sistemin 

kendini gizleyerek, yeni bir modellmiş gibi eski uygulamaların farklı versiyonlarını 

sunarak kendini kabul ettirebileceği göz ardı edilmemelidir.  

 3.8.1.1.2 Wish I was Here  Kitlesel Fonlama Kampanyası 

   “Kickstarter”da film kategorisinde en çok destek toplayan ikinci proje olma 

rekorunu elinde bulunduran Zach Braff'ın yöentmen ve yapımcılığını yaptığı Wish I was 

Here (2014), adlı yapım, Kitlesel Fonlama kulllanımı açısından güncel tartışmalara 

konu olmaktadır.  Filmin yapımcısı, yönetmeni ve oyuncusu olan Zach Braff, tamamen 

bağımsız olmak adına Kitlesel Fonlama kampanyasını hayran desteklİ bir üretim modeli 

olarak kullandığını açıklamaktadır. Ancak Braff'ın film için toplanan 3 milyon dolar fon 

sonrası, geleneksel fonlara ulaşması ve “Warner Bross” ile anlaşması, bazı kesimler 

tarafından, Kitlesel Fonlama kampanyasında vurgulanan hedefler ile çelişmektedir.  

 

Film, 30'lu yaşlardaki aktör Aidan Bloom’un gerçek kimliğini arama öyküsüdür. 

İki çocuk sahibi Bloom, ailesinin beklentileri ile kendi istekleri arasında kalmış bir 

karakter olarak, yaşadıkları maddi sıkıntı sonrası çocuklarına evde eğitim vermeye karar 

verir ve bu sayede çocukların eğitimi dışında kendini keşfetme fırsatı yakalar.   
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Şekil 3.20 : Wish I was Here  (Zach Braff, 2013) Şekil 3.21 : Wish I was Here  (Zach Braff, 2013)                                                                                                                                                   

Kaynak: http://www.ew.com/article/2014/04/09/zach-braff-wish-i-was-here-trailer 

 

Filmin yönetmen, baş rol oyuncusu ve yapımcısı Zach Braff, endüstri içerisinde 

var olan yapımcı ve dağıtımcıların istek ve kurallarından bağımsız  olarak, daha önce 

yönetmenliğini yaptığı  Garden State (Zach Braff, 2004) tadında bir film yapmak 

istediğini belirtmiş ve “Kickstarter” üzerinden “Sundance Film Festivali”ne katılma 

hedefiyle bir proje başlatmıştır.  Zach Braff, kast seçimine, filmin çekileceği mekana 

kadar yönetmene müdahil olan, en az para ile çekim yapmak adına senaryo üzerinde 

değişiklikler yapmak anlamına gelen geleneksel yöntemlerle film çekmek istemediğini 

ve bu nedenle Kitle Fonlaması yöntemine başvurduğunu belirtmektedir.  Braff, film 

yaratım sürecine  müdahele ettirmemek  adına Kitle Fonlamasını tercih ettiğini belirtip, 

fonlama mecrası üzerinden  3.1 milyon dolar fon toplamış olsa da, filmin toplam bütçesi 

olan 6 milyon dolara ulaşmak adına geleneksel fonlama yöntemlerinden de 

faydalanmıştır.  581     

 

 

 

 

 

 

                                                 
581 Zach Braff, 2013, http://www.kickstarter.com/projects/1869987317/wish-i-was-here-1 (05.12. 2013) 

 

 

http://www.kickstarter.com/projects/1869987317/wish-i-was-here-1
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Tablo 3.4 

Wish I Was Here (Zach Braff, 2013) Kampanya Bilgileri 

 
                   Kaynak: https://www.kickstarter.com/projects/1869987317/wish-i-was-here-1 

 

             Geleneksel fon ve desteklerden faydalanması amatör girişimcilere göre daha 

olanaklı olan ve büyük stüdyolar ile bağlantıları olan ünlü isimlerin geleneksel fon ve 

destekler dışında Kitlesel Fonlama yöntemine başvurmaları etik tartışmalara yol 

açmaktadır. Burada tartışılan konu, Kitlesel Fonlama platformlarının film üreticileri 

tarafından ne amaçla kullanıldığıdır. Üreticiler ve kampanya sahiplerinin destekçilerden 

toplananan parayı, geleneksel yöntemler ile zaten bulabilecek iken, platformları bir 

reklam aracı olarak kullanarak alternatif bir ağ yarattıkları görüşü yanı sıra  Kitlesel 

Fonlama dışında herhangi bir fon bulma şansı düşük olan amatör, yarı profesyonel ya da 

bağımsız yapımcı/yönetmenler için bu platformların alternatif bir mecra olarak 

kullanılması söz konusudur. Bu iki karşıt alan dışında Kitlesel Fonlama uygulamalarının 

bahsi geçen tüm yönleri ve olanakları içerisinde barındıran çok yönlü bir mecra olma 

durumu söz konusudur.  Zach Braff'ın  projesi için “Warner Bross” ile anlaşması ve 

destekçi sayısının bu gibi büyük şirketler ile olan anlaşmalar için bir gösterge olması, 

projenin samimiyeti hakkında soru işaretleri oluşturmuş ve  sosyal medya üzerinden bir 

çok kullanıcı bu konuda fikirlerini belirtmişlerdir.582 Braff’ın büyük bir dağıtım firması 

ile anlaştığı haberinin duyulması üzerine, kampanya halen devam etmekte olduğundan, 

desteklerini geri çekme imkanı bulan 38.000 destekçi, filmin fonlanması için ödedikleri 

                                                 
582 Molly Molshine, “ Zach Braff Can’t Legally Share His Multimillion Dollar Movie Deal With Kickstarter Donors”, 

Betabeat,  2014, http://betabeat.com/2014/01/zach-braff-cant-legally-share-his-multimillion-dollar- movie-deal-with-

kickstarter-donors/#ixzz2vb3o7dkh (02.03.2014) 

 Proje Adı:  Wish I was Here 

 Proje Yönetmeni ve Yapımcıları: Zach Braff 

 Proje Türü: Dram, Fantastik 

 Projenin Yer Aldığı Site: Kickstarter 

 Projenin maliyeti: 6.000.000 USD 

 Talep Edilen Fon: 2.000.000   USD 

 Toplanan Fon: 3.105.473   USD 

 Destekçi Sayısı: 46.520 

 Projenin Gösterim Biçimleri: Festivaller, Sinema Salonları, DVD 
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katkıyı geri çekmiştir.583 İzleyiciler ile birlikte bağımsız bir üretim yapmak iddiası ile 

yola çıkan kampanyanın geldiği noktadan rahatsızlık duyan seyircinin film üretilmeden 

önce tepki göstermesi yanı sıra filmin gösterimi esnasında da tepkiler devam etmiştir.  

Şekil 2.19, filmin Kickstarter üzerinden başlatılan Kitlesel Fonlama kampanyasına 

destek veren bir izleyicinin, filmin gösteriminde yer bulamaması üzerine gösterdiği 

tepkiye örnek teşkil etmektedir. 

         

Şekil 3.22: Zach Braff, Variety Dergisi (2013)  Şekil 3.23: Wish I was Here (Braff,2013) Kampanya                 

                                             Destekçisi 

Kaynak: http://variety.com/2013/biz/news/zach-braff-kickstarter-success-will-crowdfunding-transform-

showbiz-1200492256/ 

 

Film etrafında yapılan temel tartışmalar endüstrinin “içerisinden” oyuncuların, 

genelde yeterli finansmanı ya da finansmana ulaşma olanağı, kaynağı bulunmayan 

“dışarıdan” kişiler için bir araç olduğu düşünülen fonlama desteğine talip olmaları 

üzerinedir. Ancak, kitlesel kaynak ve üretimin demokratikleşmesi üzerine tezlerde temel 

nokta dileyen her kesimin katılımına açık üretimler üzerine kurulu olduğundan, belirli 

kişi ve kesimlerin Kitlesel Fonlama uygulamalarına katılmamaları gerektiğini söylemek, 

uygulamanın temel idealleri ile ters düşmektedir. Ayrıca bu tarz fonlama modelleri ve 

platformların tanınmasının  bağımsız ya da az tanınmış girişimciler için de olumlu 

etkileri olacağını düşünen kesimler bulunmaktadır.  

 

 Film üretiminde Kitlesel Fonlamanın endüstriye yönelik kullanımı ile çalışma 

dahilinde bahsedilen filmler, filmleri için Kitlesel Fonlama desteği dışında geleneksel 

fonlardan ya da tanınan yatırımcı ve dağıtım firmalarından destek alan, Kitlesel 

                                                 
583 Jordan Sakarin, “What’s Really Going On With The Zach Braff Kickstarter Firestorm?”, Buzzfedd, 2013,  

http://www.buzzfeed.com/jordanzakarin/whats-really-going-on-with-the-zach-braff-kickstarter-firest#.ouPoNxvwv 

(20.04.2014) 
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Fonlama kampanyalarından gelen destek ile filmlerinin belirli bir kısım bütçesini 

sağlamak dışında, bu kampanyaları filmlerin pazarlanması için bir araç olarak etkili 

biçimde kullanan, görece yüksek bütçeli ve sinema salonlarında gösterime girilen 

filmlerdir.  

 

Farklı gösterim ve dağıtım modellerini tercih eden, filmlerin bütçelerinin tamamı 

Kitlesel Fonlama kampanyalarından elde edilen destek ile sağlalan ya da filmlerin içerik 

ve biçimine etki etmemek kaydı ile farklı yatırımcılardan çeşitli destekler alan, filmleri 

için kitlesel kaynak uygulamalarına başvurarak, katılımcı destekli kolektif bir üretim 

modelini vurgulayan, filmlerin Kitlesel Fonlama kampanyasına başvurmalarında temel 

neden olarak “bağımsızlık” vurgusunda bulunan görece düşük bütçeli yapımlar ise 

çalışma dahilinde “bağımsızlığa yönelik” yaklaşımlar içerisinde değerlendirilmektedir. 

 

            3.8.1.2  Bağımsızlığa Yönelik Kitlesel Fonlama Örnekleri 

 

 Kitlesel Fonlama uygulamalarına dair en önemli farklılık “bağımsızlık” 

vurgusudur. Bağımsız filmler, “yönetmen, senarist veya oyuncuların; yapımcı şirket 

ve/veya herhangi bir dış etkenin yaptırımlarına maruz kalmadığı, ekonomik açıdan var 

olan dünya sinema endüstri çarkının dışında kalabilmeyi başarmış, içerik ve bütçe 

açısından bağımsız olan filmler”584olarak tanımlanmaktadırlar. Burada  bağımsızlık, 

film üreticisinin her hangi bir kısıtlama altında kalmaksızın, filmini kendi belirlediği 

biçim ve içerik dahilinde çekerek, kendi belirlediği biçimde izleyici ile buluşturması 

anlamında kullanılmaktadır. Kitlesel Fonlamanın geleneksel fonlardan farkı, 

yönetmenlere bahsi geçen bağımsız alanı yaratabileceği vurgusudur. Kitlesel Fonlama 

uygulamalarını filmlerin pazarlama yöntemlerinden biri olarak geleneksel fon ve 

destekler sonrasında kullanan üreticiler olduğu kadar, bu yöntemi salt bağımsız 

kalabilmek ve herhangi bir müdahele ve kısıtlama olmaksızın, izleyicileri ile birlikte 

film üretmek adına tercih eden film üreticileri bulunmaktadır. Çalışmanın bu 

bölümünde, Kitlesel Fonlama uygulamalarının kendilerine sağladığı bu olanağa vurgu 

yapan yönetmen ve yapımcıların film ve kampanyalarından örnekler verilmektedir. 

                                                 
584 Gamze Çakan, “Bağımsız Sinema Nedir?”, 10.04.2014, http://www.bagimsizsinema.com/bagimsiz-sinema-

nedir.html (21.11.2015) 
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3.8.1.2.1 Iron Sky  Kitlesel Fonlama Kampanyası 

 

Başarılı Kitlesel Fonlama uygulamalarından biri olan  Iron Sky (Timo 

Vuorensola, 2012) adlı proje sonrasında, 2017 yılında gösterime sunulması planlanan 

devam filmi Iron Sky, The Coming Race (Timo Vuorensola) adlı film için de kitlesel 

kampanya uygulaması sürdürülmüştür. İlk film olan Iron Sky, “Indiegogo” adlı site 

üzerinden 182.557 dolar destek toplamış ve ikinci film olan Iron Sky The Coming Race, 

ilk filmin aldığı desteğin üzerine çıkarak 619.731 dolar toplamıştır.585 Iron Sky,  

Avusturya ve Finlandiya ortak yapımı, Finlandiyalı yönetmen Timo Vuorensola 

tarafından yönetilen ve senaryosunu Johanna Sinisalo ve Michael Kalesniko'nun 

yazdığı, üretim biçimi endüstrinin bilinen koşullarına kıyasla farklılık gösteren bir 

yapımdır. Film, 1945 yılında savaşı kaybeden ve sonrasında ay üzerinde bir üs kurmuş 

olan Nazilerin, 2018 yılında dünyayı ele geçirmek üzere harekete geçmelerini konu 

almakta ve içerisinde birçok politik mizahi göndermeler içermektedir. 586  

Filmlere dair vurgulanması gereken bir nokta, yürütülen Kitlesel Fonlama 

kampanyalarının bilinen bazı geleneksel fonlar ve farklı destekleri beraberinde getirmiş 

olmaları ancak bunu yaparken, yapımcıların ve fon kaynaklarının, filmlere olan desteği 

görmeleri dolayısıyla, filmlerin içerik ve biçimlerine müdahil olmamalarıdır. Bir 

anlamda Kitlesel Fonlama kampanyaları sayesinde yönetmen ve yapımcı dilediği filmi 

dilediği biçimde çekme imkânı bulmuştur.  

       

Şekil 3.24: Iron Sky, Afiş (Timo Vuorensa, 2012)       Şekil 3.25: Iron Sky, Finansman tablosu                    

Kaynak: http://nofilmschool.com/2011/05/crowdfunded-crowdsourced-feature-iron 

                                                 
585   Iron Sky, Indiegogo, 2013, https://www.indiegogo.com/projects/iron-sky-the-coming-race--2#/ (20.04.2014) 
586 Chris Albrecht, "Iron Sky Opens Up the Filmmaking Process"12.03.2008, http:// newteevee.com (10.04. 2014) 
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SEYAP (Sinema Eserleri ve Yapımcıları Birliği) tarafından düzenlenen 

“Bağımsız Film Yapımcılığında Yeni Yönelimler; İzleyicilerle Birlikte Film Yapmak” / 

‘Iron Sky’ın Ardındaki Kitleler’ adlı söyleşide; Iron Sky'ın yapımcılarından Tero 

Kaukoma,  filmin yapım süreci ve topluluk oluşturmaya dair konuşurken, ekibin ilk 

filmi olan Star Wreck zamanından beri oluşturulan ve iletişim halinde bulunan bir 

topluluktan bahsetmektedir. Kaukoma,“Topluluk yaratma”(crowdsourcing), “Toplulukla 

fonlama” (crowdfunding), ve “Topluluk yatırımı”(crowdinvesting) kavramları 

üzerinden film için yürütülen kampanyayı açıklamaktadır. Kitlelerin film yapım 

sürecine katılması fikrini harekete geçirmek adına, Iron Sky projesi için 

“www.wreckamovie.com” isimli  platform üzerinden, yasal yollardan ve pratik bir 

şekilde topluluk yarattıklarını ve katkıda bulunmak isteyen binlerce insanın bu yolla 

yapılacak işlere yardımcı olduklarını ayrıca Kitle Kaynak ve benzeri uygulamalara da 

katıldıklarını  belirten Kaukoma, “işin sırrının ise bu işe katkı yapmaya çalışan 

insanlarla paylaşmak” olduğunu söylemektedir. 587  

 

Topluluk destekli fon yaratma (crowdfunding),  Iron Sky adlı projenin başından 

beri var olan, insanları üretim sürecine, işin mutfağına dâhil eden bir uygulama olarak 

kullanılmıştır. Iron Sky projesi için, filmin yapımcısı Tero Kaukoma, topluluk desteği 

almasalar idi projenin gerçekleşme olanağının düşük olduğunu belirtmektedir. Bütçesel 

nedenlerle üç kez ertelenen projenin 2010 “Cannes Film Festivali”ne katıldığında, 2.5 

milyon euro gibi bir bütçeye ihtiyacı olduğunu ve projeyi riskli bulan yatırımcı ve film 

şirketlerinin önceleri çekimser davrandıkları, ancak hayranların projeye gösterdiği ilgi 

ve para yatırdıklarını görmeleri sonrasında yatırım yapmaya karar verdiklerini 

belirtmektedir. Toplanan 700.000 Euro sonrasında bilinen bazı film fonların da 

beraberinde geldiği ve filmin toplam bütçesi olan 1.500.000 Euro'ya ulaşıldığı 

vurgulanmaktadır. 2012 yılında Berlin'de gösterime giren filmin dünya üzerinde birçok 

farklı ülkede seyircisi ve destekçisi olması dolayısıyla filmin devamının çekilmesine 

karar verilmiştir. 588 

                                                 
587 Teo Karukoma, “İzleyicilerle  Birlikte Film Yapmak / Iron Sky’ın Ardındaki Kitleler”, Bağımsız Film 

Yapımcılığında Yeni Yönelimler  Toplantısı, 2013,  

http://www.seyap.org.tr/wpcontent/uploads/2013/12/tero_kaukoma (20.04.2014) 
588 Karukoma, 9 Ekim 2013 
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 Filme dair  “Iron Sky Evreni” olarak adlandırdıkları bir alan oluşturan ekip, 

oluşan kitlenin farklı projelerde de kendilerini destekleyeceklerine inanmaktadır. 

Nitekim ikinci projeleri olan Iron Sky The Coming Race için, Vuorensola, filmin 

yaklaşık bütçesini 15 milyon Euro olarak duyurmuştur. Filmin “Indiegogo” adlı 

platformda bulunan kampanya sayfasında projeye dair bazı bilgiler yer almaktadır. 

Sayfada 10 milyon dolar bütçesi olan Iron Sky'ın devamı niteliğindeki The Coming Race 

adlı filmin tamamının, kendileri ve hayranları tarafından fonlanmasının hedeflendiğini 

ve bunun tamamen “bağımsız olmak” anlamına geldiğini dolayısıyla filmi “olması 

gerektiğine inandıkları biçimde” çekmeyi hedeflediklerini belirtmektedirler.589  

 

Film ekibi,  Iron Sky adlı ilk projeleri için kullandıkları Kitlesel Fonlama 

modellerinin farklı bir türü olan Ortaklık Bazlı Kitlesel Fonlamayı (equity 

crowdfunding), ikinci projeleri için de kullanmaktadırlar. Ekip, Iron Sky; The Coming 

Race adlı proje için “Invesdor” adlı Kuzey Avrupa menşeli Kitlesel Fonlama 

platformunu kullanmaktadır. Platform kendisini, finansal destek arayan girişimciler ile 

yatırım yapmak isteyen yatırımcılar arasında  çevrimiçi bağlantı sağlayan bir mecra 

olarak tanımlamaktadır.590  

         

Şekil 3.26: Iron Sky The Coming Race, “Invesdor” Tanıtım Sayfası 

Kaynak: https://www.invesdor.com/en/pitches/226 

 

                                                 
589 http://www.ironsky.net/info.php (10.10.2014) 
590 https://www.invesdor.com/en/pitches/226  (05.10.2014) 
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“Invesdor” adlı platform üzerinden başlatılan kampanya 7 gün içerisinde 

hedeflenen miktar olan 50.000 Euronun  fazlasını toplayarak, 287.600 Euro ile 

kampanyayı tamamlanmıştır.591 Ekip, film tarihinde ilk defa hayranların direkt olarak 

filmin hissedarları olma şansını yakaladıklarını ve bunun da, bahsedilen “Iron Sky 

Evreni”ni, 35 ülkeden 450 hissedar ile oluşturmak anlamına geldiğini söylemektedir.592 

Destek olmak isteyenlerin, şirkete yatırım yapmak dışında sektör içerisinden ya da 

dışarısından yatırımcı olmak isteyenleri girişimcilerle buluşturmak, sosyal mecralar 

aracılığıyla projenin tanıtımını yapmak ya da yalnızca bir başkasına projeden 

bahsederek de destekte bulunabileceklerini belirten platform, “küçük bir desteğin bile 

büyük bir değişime yol açabileceğini” belirtmektedir.593  

                                                                                                                   

Şekil 3.27: Iron Sky The Coming Race, Ödül Sayfası                                                                                                                

Kaynak: https://www.indiegogo.com/projects/iron-sky-the-coming-race--2#/  

Filmin yayıldığı mecraları “Iron Sky Evreni'“ olarak tanımlayan ekip, 

misyonlarının film üretimini 21. yüzyıla taşımak olduğunu belirtmektedirler.  Farklı 

medya mecralarında farklı biçimlerde yer alan bir Iron Sky masalı yaratmak istediklerini 

ve bunu destekçilerinin üretim ve dağıtıma olan  katılımı  ile başarabileceklerini 

söyleyen ekip, destekçilerini filmin yatırımcısı olmaya çağırmaktadır.594 Yapım ekibi 

                                                 
591  Iron Sky The Coming Race, Invedsdor, 2014, https://www.invesdor.com/en/pitches/226 (05.10.2014)  
592 Timo Vuorensola, facebok page, 2014 
593 https://www.invesdor.com/en/pitches/226 (05.10.2014) 
594Invedsor Iron Sky kampanya sayfası  

https://www.invesdor.com/en/pitches/226?token=af29f34293db06e3714f770b6e772fe1 (19.02. 2014) 
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destekçilerine “daha önce birlikte başardık, bu sefer daha iyisini yapabiliriz”  sloganları 

ile kampanyayı tanıtmaktadırlar.595  

 

 Film ekibinin gerek birinci ve ikinci filmlerin topluluk oluşturma süreci ve 

Kitlesel Fonlama kampanyaları esnasında kullandıkları “yeni bir film üretme modeli”, 

“birlikte film üretme süreci”, “küçük desteklerin yarattığı büyük değişim”, “olması 

gerektiklerine inandıkları biçimde film çekmek”, “bu işe katkı yapmaya çalışan 

insanlarla birlikte ortak bir üretim modeli oluşturmak”, “bağımsız olmak” gibi 

söylemler, Kitlesel Fonlamanın bağımsızlığa yönelik kullanımına örnek 

oluşturmaktadır. Iron Sky kampanyasında vurgulanan bağımsız olma kavramı film 

üreticisinin her hangi bir kısıtlama altında kalmaksızın, filmini kendi belirlediği biçim 

ve içerik dâhilinde çekerek, kendi belirlediği biçimde izleyici ile buluşturulması 

anlamında kullanılmaktadır. Kitlesel Fonlama uygulamalarını filmlerin pazarlama 

yöntemlerinden biri olarak geleneksel fon ve destekler sonrasında kullanan üreticiler 

olduğu kadar, bu yöntemi salt bağımsız kalabilmek ve herhangi bir müdahale ve 

kısıtlama olmaksızın, izleyicileri ile birlikte film üretmek adına tercih eden film 

üreticileri bulunmaktadır.  

 

 3.8.1.2.2 The Cosmonauta Kitlesel Fonlama Kampanyası 

 

 Film üretiminde Kitlesel Fonlamanın bağımsızlık amacı ile kullanılmasına diğer 

bir örnek ise, bağımsız film üzerine çalışmalar yapmak üzere kurulan, kolektif film 

üretmek isteyen film yapımcıları, video sanatçıları ve medya profesyonelleri tarafından 

Madrid, İspanya'da kurulmuş olan “Riot Sinema Kolektifi”dir.  Görsel ve işitsel iletişim 

alanında çalışan Nicolás Alcalá, Carola Rodríguez ve Bruno Teixidor tarafından kurulan 

kolektifin amacı, film yapımına dair paylaşımda bulunan bir topluluk oluşturmak ve 

İspanyol film yapımını geliştirmek olarak açıklanmaktadır. Platform kısa sürede 

İspanya'daki Film ve Medya öğrencilerinin paylaşım alanı haline gelmiştir. El 

Cosmonauta (Nicolás Alcalá,2013) kolektifin ilk uzun metrajlı çalışmasıdır.596 Film, 

                                                 
595Indiegogo Iron Sky kampanya sayfası, 2013,  https://www.indiegogo.com/projects/iron-sky-the-coming-race 

(20.01.2014) 
596 El Cosmonauta, 2014, https://wiki.creativecommons.org/wiki/Case_Studies/El_Cosmonauta (20.01.2014) 



 247 

ayrıca İspanyol uzun metraj filmler içerisinde ilk Kitlesel Fonlama kampanyası desteği 

alan film olma özelliği taşımaktadır.   

El Cosmonauta (The Cosmonaut)  aya ilk çıkan kişi olmak izteyen Stan 

Arsenievich adlı Sovyet kozmonotun öyküsüne odaklanmaktadır. 1975 senesinde, 

Arsenievich’in aya doğru yolculuğu ardından haber alınamaması ve deneyin başarısız 

olduğu düşünülürken, radyo dalgaları ile Dünya'da ki insanlarla iletişime geçen 

kozmonotun, dünyaya yeniden döndüğünü iletmesi ancak dünyada kimsenin 

kalmadığını öğrenmesi ile başından geçenleri anlatan bilim kurgu, Film Amerika ve 

Sovyetler Birliği arasındaki politik tartışmalar ekseninde ilerlemektedir. 

                        
Şekil 3.28 : El Cosmonaute (Nicolás Alcalá, 2013)  Şekil 3.29 : El Cosmonaute (Nicolás Alcalá 2013) 

   
Kaynak:    http://www.diariodeleon.es/noticias/cultura/bar-belmondo-celebra-hoy-noche-yuri-

gagarin_682742.html 
  

Nicolás Alcalá, film üretiminde geleceğin yöntemi olarak tanımlanan bir model 

ile El Cosmonaute adlı filmini üretmiştir. Madrid'li film ekibi, transmedyatik bir 

deneyim olarak tanımladıkları ve yalnızca üç gün içerisinde 130,000 Euro destek 

toplayarak  Kitlesel Fonlama tarihinde bir rekora imza atan filmleri El Cosmonaute’un 

gösterimi için de farklı bir yol izlemiş ve gösterim aşamasında da, üretim aşamasında 

olduğu gibi izleyici odaklı bir yaklaşım tercih etmişlerdir. Film 14 Mayıs 2013 

tarihinde, ücretsiz olarak çevrim içi izlenmeye sunulmuştur. Ancak dileyen izleyiciler 

filmin “K-Pass” olarak adlandırılan ve ekstra bölümler, film içerisinde gösterilmeyen 

detaylar ve filmi kopyalama, yeniden düzenleme imkanı sunan versiyonunu, 5 ila  50 € 

arasında bir ücret ile alabilmektedirler. Film, “5000'den fazla kişi ile yapılan bir film” 

olarak tanımlanmakta  ve filmin aslında, “bir filmden daha fazlası” olduğu belirtilerek, 
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“dünya üzerinde binlerce insan ile birlikte yaratılan ve paylaşılan bir deneyim”olarak 

tanımlanmaktadır. 597 

                                        

Şekil 3.30: El Cosmonaute (Nicholas Alcala, 2013) Afişi                                                                                         

Kaynak: http://nofilmschool.com/2013/04/nicolas-alcala-the-cosmonaut 

 

Film için Kitlesel Fonlama kampanyası başlatma sürecini ve gelişmeleri, filmin 

ana yatırımcılarından birinin 150.000 dolarlık desteğini geri çekmesi üzerine, 

takipçilerine ne olduğunu ve neden destek istediklerini anlatan bir video paylaşarak 

başlattıklarını aktaran Alcalá, destek gelmediği takdirde filmi tamamlayamayacaklarını 

belirttikten kısa bir süre sonra 600 destekçiden 170.000 dolar tutarında destek 

aldıklarını belirtmektedir. Alcalá filmin üretim sürecinde yalnızca maddi destek için 

izleyiciye başvurmadıklarını, Kitle Kaynak temelli bir çok uygulama ile filmin her 

aşamasında izleyiciden destek aldıklarını ve filmi neredeyse birlikte tamamaladıklarını 

belirtmektedir.598 Ancak Alcalá'nın dikkat çektiği önemli bir nokta, topluluğun 

yönetmene güvenmesi durumunda, film topluluk ile birlikte bile üretilse, yönetmenin 

isteğine uygun bir film üretilebimesi durumudur. Alcalá bu durumu bir kaç cümle ile 

özetlemektedir;  

                                                 
597V Renée, “The Film Made by More Than 5000 People: Nicolás Alcalá Talks About His Transmedia Project The 

Cosmonaut'”, 12.04.2013,  http://nofilmschool.com/2013/04/nicolas-alcala-the-cosmonaut,  (20.04.2014) 
598 V Renée, “The Film Made by More Than 5000 People: Nicolás Alcalá Talks About His Transmedia Project The 

Cosmonaut'”, 12.04.2013,  http://nofilmschool.com/2013/04/nicolas-alcala-the-cosmonaut,  (20.04.2014) 
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“Bir film yaptım” 

“Tamamen istediğim filmi yaptım” 

“Bu filmi hiç bir yapımcı, dağıtımcı, yatırımcının ne yapmam gerektiğini bana 

söylemesine fırsat vermeden yaptım tamamen özgür bir biçimde yaptım” 

“Bu filmi, bana bu süreçte eşlik ve yardım eden  5000 yeni arkadaş ile yaptım” 

“Ve tüm bunlar filmi dilediğim biçimde dağıtma ve gösterime sokmama yardım 

etti” 599 

Gösterim aşamasına dair izleyiciye filmi “nerede, ne zaman ve nasıl” izlemek 

istiyorlarsa öyle sunmayı hedefleyen Alcalá, izleyicinin filmi nasıl tüketeceğine dair 

kararı onlara bıraktığını söylemektedir. Dileyen izleyicinin ücretsiz izleyebileceği ana 

kopya dışında çeşitli ek seçenek ve bölümlerle ücretli olarak izleyiciye sunulan film, 

sinema salonunda gösterime girdiği aynı gün, ücretsiz çevrim içi izlenime sunulmuş ve 

filme ait DVD ve filmin USB versiyonu satışa çıkmıştır. Bu yönteme dair açıklama 

yapan Alcalá, filmin internet üzerinden bedava sunulmasını kaçınılmaz bir son olarak 

gördüğünü ve bunu film üreticisi olarak kendi eliyle yapmayı uygun bulduğunu 

belirtmektedir. Tamamen güven üzerine bir model inşaa ettiklerini belirten yönetmen, 

dileyen izleyicinin dilediği miktar parayı filmi izlemek karşılığında ödeyebildiğini 

belirtmektedir. Verilen miktar 6 dolardan fazla olduğu takdirde, izleyiciler, “Cosmonaut 

Community” olarak adlandırılan topluluğun parçası olabilmekte ayrıca: “K-Pass” 

denilen program ile ekstra seçeneklere ulaşabilmektedirler.600 

Kitlesel Fonlama kampanyası olmasa ve film kâr amacı gütmeyen, telif 

hakları alanında esneklik ve paylaşımı yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuş bir düşünce 

hareketi ve organizasyonu601 olan Creative Commons (CC) tarafından internet 

üzerinden bedava izlenime sunulmasa idi, filmin diğer bağımsız filmlerden bir farkı 

olmayacağını belirten ekip, bu yolla filmin, diğer filmlerden ayrı bir örnek teşkil ettiğini 

belirtmektedir. Filmin tercih ettiği üretim ve gösterim modellerine dair bir diğer 

                                                 
599 V Renée, Nichola Alca ile yapılan ropörtaj, http://nofilmschool.com/2013/04/nicolas-alcala-the-cosmonaut, April 

12, 2013 
600 V Renée, Nichola Alca ile yapılan ropörtaj, http://nofilmschool.com/2013/04/nicolas-alcala-the-cosmonaut, April 

12, 2013 
601 http://www.centerpd.org/bod.htm 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Telif_haklar%C4%B1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Telif_haklar%C4%B1
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açıklama ise ekibin bu filmin, bilgi ve veri transferinin oldukça kolaylaştığı yeni medya 

ortamında, ideolojik bir duruş olarak, filmlerini panik halinde korumaya çalışan ve 

tüketiciyi suçlu konumuna sokan film yapımcılarına bir başkaldırı niteliğinde olduğu 

açıklamasıdır. Ekip Walter Benjamin'in ünlü deyişi “Tekniğin Olanakları İle Yeniden 

Üretilebildiği Çağda” sanat yapıtının ve internetin konumunu göz ardı etmeyerek film 

yapımcılarına, değişimi kabul etmelerini ve  yeni çağa uygun yöntemler bulmalarını 

tavsiye etmektedir.602 Değişimi kabul etmenin ve ona uygun hareket etmenin en iyi yol 

olduğuna inanan “Riot Sinema Kolektifi” için, Kitlesel Fonlama kampanyası hem 

diledikleri filmi çekmelerine, hem de diledikleri biçimde çekmelerine fırsat sağlayan ve 

aynı zamanda da bir çok insan ile iletişim kurarak topluluk oluşumuna katkı sağlayan 

bir deneyim durumundadır.   

Film üreticileri için bağımsızlık sağlama iddiasında olan ve film izleyicilerine 

izlemek istedikleri filmin üretim aşamasına katılma bir anlamda izlemek istedikleri 

içeriği seçme konusunda hak sahibi olma durumu sağlayan Kitlesel Fonlama 

uygulamalarının, film üreticileri ve film izleyicileri nin motivasyonları açısından 

kapsamlı değerlendirmesi çalışmanın bir sonraki bölümünde yapılmaktadır.  

            3.8.1.3  Yönetmen-Yapımcı  Motivasyonları ve Kitlesel Fonlama  

 Kitlesel Fonlama uygulamalarının film üretiminde kullanılmasında Kitlesel 

Fonlama kampanyası başlatan yönetmen ve yapımcı motivasyonlarının bulunması için 

çalışma kapsamında izlenen yöntem, yönetmen ve yapımcılar ile yapılan görüşmelerde 

onlara yöneltilen sorular üzerinden elde edilen verilerin toparlanması ve gerek yerel 

gerek ulusal kampanya örnekleri üzerinden olası motivasyonların, çalışma kapsamında 

iddia edildiği üzere, değişen tüketici ve üretici davranışları, katılımcı kültür, kolektif 

eylemler, Kitle Kaynak uygulamaları ve içerisinde bulunulduğu iddia edilen post 

endüstriyel dönemin kültürel ürünlerin üretimine olan etkileri bağlamında  

değerlendirilmesidir.   

 

 Dwayne’s Photo adlı projesi ile “Kickstarter” üzerinden 12497 dolar destek 

toplayan yönetmen Sarah George,  çoğu film yapımcısı için ailesi ve arkadaşlarından 

                                                 
602 El Cosmonauta, https://wiki.creativecommons.org/wiki/Case_Studies/El_Cosmonauta (22.04.2014) 
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para istemenin zor olduğunu ancak böylesi bir kampanyaya katılmalarını istemenin 

daha kolay olduğunu belirtmektedir. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile 

insanların kampanyayı tanımasını ve kampanyayı başlatma nedenlerini öğrenmesini 

sağladığını belirten George, hikayenize inanmanız ve izleyici kitlenizi bilmeniz halinde 

hedefinize ulaşmanın ve insanları projeye dahil etmenin  olası olduğunu söylerkeni 

Kitlesel Fonlamanın hiç tanışmayan  insanların birbirleri için yaptıkları bir iyilik olarak 

insan olmanın özünü bizlere yeniden hatırlattığını belirtmektedir. 603 Türkiye'de Kitlesel 

Fonlama kampanyası başlatan film yapımcıları ile yapılan görüşmeler de benzer olarak 

yapımcılar, arkadaş ve aile çevresinden para istemenin zor olması ve kampanya 

dahilinde para istemenin yerini destek olma kavramının alması ile kendilerini daha rahat 

biçimde kampanyayı paylaşırken bulduklarını belirtmişlerdir. 

Kitlesel Fonlama ugulamalarının yapımcı ve yönetmen açısından motivasyonlarının 

bulunmasına yönelik yapılan görüşmelerde, yönetmen ve yapımcılara yöneltilen sorular 

aşağıda verilmektedir. 

 

Kitle Fonlaması İle Film Yapmak Üzerine Yönetmen ve Yapımcılara Sorulan 

Sorular:  

 

1- Film üretmek için kitlelerden finansman desteği alma sebepleriniz nelerdi? Yalnızca 

finansman sorunu mu yoksa film yapım süreci ile ilgili kişisel fikirleriniz de bu 

tercihinizde etkili oldu mu? Kitlesel Fonlamanın kolektif bir üretim biçimi olarak film 

üretimi, eve endüstriden bağımsız ve daha demokratik bir yöntem olduğu görüşüne 

katılır mısınız? 

2- Daha önce film üretmek için Kitlesel Fonlama dışında bilinen geleneksel fonlar ve 

desteklere baş vurdunuz mu?  

3- İnsanlar neden Kitle Fonlaması ile üretilen bir filme destek olurlar? Katılımcıların 

genel katılım nedenleri ne olabilir? Sizin filminizi neden desteklediler? 

                                                 
603 Robert Voets, movieScope magazine, Issue 34 (May/June 2013), Aktaran: Nikki Baughan, “Has Veronica Mars 

changed Crowdfunding Forever?”, 02.08.2013, http://www.moviescopemag.com/market-news/featured-editorial/has-

veronica-mars-changed-crowdfunding-forever/ (20.02.2014) 

 

http://www.isubscribe.co.uk/MovieScope-Magazine-Subscription.cfm
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4- Dijitalleşme ve var olan yeni medya olanakları ile birlikte film üretim, dağıtım ve 

gösteriminde var olan değişiklikleri nasıl değerlendiriyordunuz? Sinemanın bir sanat ve 

bir endüstri olarak geleceğini bu bağlamlarda değerlendirebilir misiniz? 

5- Tür olarak bu tarz bir film üretme nedeniniz  nedir? Sizce filmlerin türleri fonlama 

üzerinde etkili olmakta mıdır?  

6- Fonlama için var olan platformlar arasından  bu platformu seçmenizin nedeni nedir? 

Katılımcılara verilecek olan hediyelere nasıl karar verildi?   

7- Kitle Fonlaması ve benzeri uygulamalar, endüstrinin gerektirdiği yapılanma dışında 

bir üretim imkanı sunarken, farklı bağımlılıklar yaratabilir mi?  

 

Sorulan  sorular dahilinde yapılan görüşmeler kapsamında yönetmen ve 

yapımcıların Kitlesel Fonlama kampanyaları hakkındaki düşünceleri, film üretiminde 

Kitlesel Fonlama kullanımına yaklaşımları, kendi başlattıkları Kitlesel Fonlama 

kampanyaları hakkındaki görüşleri aktarılmaktadır. Görüşme yapılan yönetmen ve 

yapımcılardan çalışmanın bu bölümünde yer verilen isimler ve projeleri; Winds Sands 

and Stars adlı film kampanyası ile filmin yönetmeni Emre Özdemir, Uvertür ile 

yönetmen Alpgiray Uğurlu, Benim Çocuğum ile filmin yönetmen ve yapımcılarından 

Can candan ve Mavi Dalga ile yapımcı Yamaç Okur olarak sıralanmaktadır. (Yapılan 

görüşmelerin yazılı metinleri çalışma kapsamında ekler bölümünde yer almaktadır).  

 

“Kickstarter” üzerinden başlatılan ve fonlaması başarılı olan ilk Türk filmi; 

Emre Özdemir'in Winds Sands and Stars adlı projesidir.  Özdemir Amerika'da sinema 

eğitimi almış biri olarak, bağımsız yapımların önemini vurgulamakta ve kendisi gibi 

bağımsız film yapmak isteyenler için Kitlesel Fonlama yöntemini faydalı bulduğunu 

belirtmektedir. 
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                Şekil 3.31: Winds and Stars, Emre Özdemir Kampanyaya Dair Haber Görüntüsü 

Kaynak: http://www.gazetevatan.com/emre-nin--metro-goldwyn-mayer-i-olun--389093-yasam/ 

 

Tablo 3.5  
Winds Sands and Stars (Emre Özdemir) Kampanya Bilgileri 

                   Kaynak: https://www.kickstarter.com/projects/560768545/wind-sand-and-stars 

  

Kitlesel fonlama yöntemi dışındaki diğer fon ve destekleri bürokratik işlemlerin 

zorluğu ve uzun sürmesi dolayısıyla denemediğini belirten Özdemir, Amerika'da 

yetişmiş olması dolayısıyla Türkiye ve Amerika arasında katılım kültürü açısından 

karşılaştırmalar yapabildiğini ve Amerka'da yaygın bir katılım kültürü var olduğunu, 

insanların sanat eserleri ve diğer üretimler için doğrudan ya da çevrim içi platformlar 

aracılığıyla karşılıksız bağış yapma alışkanlıkları olduğunu belirtmektedir. Bağımsız 

film yapmak isyetenler için böyle bir yöntemin diğer fonlardan daha kolay ve hızlı 

işleyebileceğini düşünen Özdemir, yaratıcı insanların bu ya da başka biçimlerde 

kitlelere ulaşmak için bir yol bulacağına ve bulmaları gerektiğine inandığını 

 Proje Adı:   'Winds Sands and Stars' 

 Proje Yönetmeni ve Yapımcıları: Emre Özdemir 

 Proje Türü: Belgesel 

 Projenin Yer Aldığı Site: Kickstarter 

 Projenin maliyeti:  6000 USD 

 Talep Edilen Fon:   6000  USD 

 Toplanan Fon: 6156  USD 

 Destekçi Sayısı: 72 

 Projenin Gösterim Biçimleri: Proje henüz tamamlanmamıştır. 
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belirtmektedir.604 Daha düşük bütçeli yapımlara bakıldığında Kitle Fonlamasının 

bağımsız film yapımcıları için  çeşitli olanaklar sağladığı görülmektedir.  

 

Diğer bir bağımsız film yapımcısı Alpgiray Uğurlu ise Kitlesel Fonlama dışında 

film çekmek adına hiç bir başka seçeneği olmadığını belirtmektedir. Sinema alanında 

doktora eğitimine devam eden, ve bu alanda  dersler veren Alpgiray Uğurlu, 

Türkiye'deki sinema sektörünün dışarıdan kimseyi içine kabul etmeyen bir yapısı 

olduğunu ve defalarca sektör içerisinde yer almak adına girişimlerde bulunduğunu 

belirtmiştir. Kendisini ana akımın dışında tanımlayan Uğurlu, Kitlesel Fonlama desteği 

alan diğer bir yapım olan Ekümenopolis için çalışırken bu modelden haberdar olduğunu 

ve finansman ihtiyacı dolayısıyla kendi projesini başlattığını belirtmektedir. 

 

                                                

Şekil 3.32: Uvertür, (Alpgiray Uğurlu,2013) Afiş Görüntüsü 

Kaynak: https://crowdfon.com/proje/uvertur/348 

 

Senaryosu yönetmenin okuduğu bir üçüncü sayfa haberine dayanan film, ilaç 

mümessilliği yapan ana karakterin, yatalak annesi olan ilişkisine odaklanmaktadır.  

Filmin kampanya bilgileri detaylı bir biçimde tabloda verilmektedir. 

 

 

                                                 
604 Emre Özdemir, Winds Sands and Stars Kitlesel Fonlama Kampanyası Konulu Yapılan Görüşme , İstanbul, 

20.11.2013 
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Tablo 3.6  
Uvertür (Alpgiray Uğurlu,2013) Kampanya Bilgileri 

 

 Proje Adı:  Uvertür 

 Proje Yönetmeni ve Yapımcıları: Alpgiray Uğurlu 

 Proje Türü: Dram 

 Projenin Yer Aldığı Site:  Crowdfon (Projemefon) 

 Projenin maliyeti: 8000 TL  

 Talep Edilen Fon:  8000 TL    

 Toplanan Fon:  8235 TL (2620 fonlardan, diğer kısım proje sahibinden) 

 Destekçi Sayısı: 56 

 Projenin Gösterim Biçimleri:  Proje festivallerde yer almıştır, sinema salonları        

      gösterimi ve internet üzerinden ücretli gösterimi için görüşmeler yapılmaktadır.  

Kaynak: https://crowdfon.com/proje/uvertur/348 

 

       Filmine destek veren kişilerin hemen hemen hepsinin tanıdığı insanlar, hatta 

filmin baş rol oyuncusu gibi film üretim sürecinde de yer alan insanlar olduğunu 

söyleyen Uğurlu, filmle ilgili başka bir itirafta bulunmakta ve site üzerinden başlatılan 

kampanyada toplam desteği alabilmek için hedef fona ulaşma zorunluluğu olmasından 

dolayı, talep edilen fonun bir kısmını borç alarak kendisinin tamamladığını bu sayede 

toplanan parayı alabildiğini söylemektedir. Uvertür adlı yapımda elde edilen paranın 

tamamı film için kullanılmıştır, proje sahiplerine her hangi bir maddi getirisi olmamıştır 

ancak bu tarz bir yöntemin küçük ya da büyük bütçeli filmler için kullanımının söz 

konusu olabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalı ve Kitle Fonlamasının kendine 

özgü yeni katkı elde etme biçimleri oluşturma olasılığı değerlendirilmelidir. Alpgiray 

Uğurlu, Kitle Fonlaması platformu üzerinden fazla insana ulaşamamış olsa da fonlama 

bittikten sonra, filmin insanların ilgisini çektiğini ve sonuçtan memnun olduğunu 

belirtmektedir. 605 

 

                 Diğer bir görüşülen isim ise  Benim Çocuğum adlı projenin yönetmeni Can 

Candan’dır. Proje, Türkiye'de katılımcı kültür ve kolektif üretime dair örnek teşkil eden 

bir projedir. Filmin yapım ve dağıtım süreçlerinin hepsinde ortaklaşa bir çalışma 

                                                 
605 Alpgiray Uğurlu, Uvertür Kitlesel Fonlama Kampanyası Konulu Yapılan Görüşme , İstanbul, 02.01.2013 
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görülmektedir. Film, içerik itibari ile de üretim süreci ile uyum sağlamaktadır. Benim 

Çocuğum, Türkiye'de yaşayan LGBT (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Transgender) 

bireylerin aileleri ve kendileri hakkında çekilmiş bir uzun metraj belgeseldir.  

Türkiye'de oldukça örgütlü çalışan Listag (LGBT Aileleri İstanbul Grubu) ve LGBTT 

topluluklarının desteğini alması ve grubun filmin her aşamasında bulunması yönetmen 

tarafından, kolektif üretim bçimleri adına güzel bir örnek olarak tanımlanmaktadır.  

Filmin ortak yapımcılarından birisi de, filmin içerisinde yer alan “Listag” bünyesinden 

Metehan Özkan’dır. Projenin içerisinde “Listag” içerisinden birisinin olmasının kolektif 

üretim açısından önemini vurgulayan Candan, filmin üretim aşaması sonrasında da bu 

grup tarafından desteklendiğini, dağıtım, gösterim aşamalarında grup üyeleri vasıtasıyla 

değişik yerlerde filmin gösterilmesi imkanı oluştuğunu söylemektedir. 606 

 

 

 Şekil 3.33: Benim Çocuğum (2013) Afiş  Görüntüsü 

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Benim_%C3%87ocu%C4%9Fum 

 

Filmin Kitlesel Fonlama Kampanyasına dair veriler tabloda ayrıntılı bir biçimde 

sunulmaktadır.  

 

 

                                                 
606 Can Candan, Benim Çocuğum Kitlesel Fonlama Kampanyası Konulu Yapılan Görüşme , İstanbul, 14.10. 2013 
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Tablo 3.7 

Benim Çocuğum (2013) Kampanya Bilgileri 

 Proje Adı:  Benim Çocuğum  

 Proje Yönetmeni ve Yapımcıları: Can Candan, Ayşe Çetinbaş, Gökçe    

      İnce, Metehan Özkan 

 Proje Türü: Belgesel 

 Projenin Yer Aldığı Site: Indiegogo 

 Projenin maliyeti:  131.000 USD 

 Talep Edilen Fon:   40.000  USD 

 Toplanan Fon: 18.050 USD 

 Destekçi Sayısı: 302 

 Projenin Gösterim Biçimleri: Festivaller, Sinema Salonları, DVD 

Kaynak: https://www.indiegogo.com/projects/my-child-parents-of-lgbts-in-turkey-speak-out#/ 

 

        Can Candan, film için öncelikle Kültür Bakanlığı Desteği’ne başvurduğunu 

ancak kabul edilmediğini belirterek “bu başvurumuzun kabul edileceğini düşünmedik, 

ancak madem böyle bir hakkımız var, bir baş kaldırı niteliğinde bu başvuruyu yaptık” 

demektedir. Kolektif çalışma ve katılımcılığa önem veren Candan, Amerika'da okurken 

ilk filmini de internet üzerinden olmasa da Kitle Fonlamasına benzer bir finansman 

desteğiyle çektiğini ve Amerika'da bu kültürün oldukça yaygın olduğunu 

vurgulamaktadır.  Türkiye'de insanlara yardım etme ve dayanışma kültürü var olsa da 

internet üzerinden tanımadığı kişilerin projelerine destek verme biçiminin henüz  yaygın 

olmadığını belirten yönetmen,  benzer biçimde yurt dışında da insanların rastgele bir 

projeye destek vermediğini, insanların kendilerine bir şekilde dokunan ya da belirli 

kişiler, kurumlar aracılığıyla bağlantı kurdukları projelere destek verdiklerini 

belirtmektedir. Candan, bu nedenle projeyi destekleyen ve sahiplenen bir grubun 

varlığının önemini vurgulamaktadır. 607  Filmin toplam bütçesinin az bir bölümü Kitle 

Fonlamasından gelen destek ile geri kalan kısmı ise Hollanda, İsviçre Konsolosluğu ve 

proje sahibinin kendi birikimi ile tamamlanmıştır. Kitle Fonlaması kullanımında 

toplanılan para miktarından çok, destek veren kişi sayısının öneminden bahseden 

                                                 
607 Can Candan, Benim Çocuğum Kitlesel Fonlama Kampanyası Konulu Yapılan Görüşme , İstanbul, 14.10. 2013 
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Candan, filmin üretim dağıtım ve gösterim aşamalarında, destekçi sayısının, salon 

sahipleri ve dağıtımcı firmalar için, projeye talep olduğu yönünde önemli bir gösterge 

olacağını belirtmektedir. Filmin üretim ve dağıtım süreçlerindeki farklılık dışında, 

Candan ve ekibi filmin gösterimi içinde farklı uygulamalar düşünmektedirler. Filmin 

aynı anda sinema salonlarında gösterimi ve DVD satışının başlaması, hem de internet 

üzerinden ücretli olarak izlemeye sunulması planlanmaktadır.  Ayrıca film, “IF 

(İstanbul Bağımsız Filmler Festivali) Film Festivali” bünyesinde, dijital projeksiyon ile 

31 ayrı şehirde aynı anda gösterilmiştir. Filmin daha çok seyirciye ulaşması adına 

televizyon kanalları ile de görüşmeleri olduğunu ancak bu görüşmelerin sonuçsuz 

kaldığını belirten Candan, böylesi projelere kolektif desteği ve katılımı; “küçük 

sorumluluğun büyük anlamı” olarak tanımlamaktadır. 608           

                          

       Türkiye'nin Balıkesir bölgesinde çekilen ilk filmi olma özelliği taşıyan Mavi 

Dalga, yönetmen Zeynep Dadak ve Merve Kayan'ın ilk uzun metrajlı projeleridir. Mavi 

Dalga, “Antalya Altın Portakal Film Festivali”nde “En İyi İlk Film”, “En İyi Senaryo” 

ve “En İyi Kurgu” dallarında 3 ayrı ödül almıştır. Filmin yapımcılarından Yamaç Okur 

ile yapılan görüşmede, yapımcı Kitlesel Fonlama kullanım nedenlerini, Türkiye'de 

sinema sektöründe fon ve destek bulma konusundaki güçlükler dolayısıyla film 

yapımcılarının, daha iyi eserler üretebilmek amacıyla  her türlü finansman desteğine 

açık olmaları olarak tanımlamıştır. 609 

                                                  

Şekil 3.34: Mavi Dalga (Kayan, Dadak, 2013), Afiş  Görüntüsü 

                                                 
608 Can Candan, Benim Çocuğum Kitlesel Fonlama Kampanyası Konulu Yapılan Görüşme , İstanbul, 14.10. 2013 
609 Yamaç Okur, Mavi Dalga  Kitlesel Fonlama Kampanyası Konulu Yapılan Görüşme , İstanbul,03.03. 2014 
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Film, Balıkesir’de bir grup öğrencinin hayatlarından kesitler sunarken ana 

karakter olan Deniz’in, üniversiteye hazırlanma sürecinde yaşadıklarını ve çevresi ile 

olan ilişkisini anlatmaktadır. Filmde dönem içerisinde ülke çapında yaşanan doğalgaz 

sıkıntısının Balıkesir'i de etkilemesi ile oluşan ortamda,  Deniz’in ve arkadaşlarının 

duygu dünyası izleyiciye  aktarılmaktadır.  

Tablo: 3.8 

Mavi Dalga (Dadak, Kayan, 2013) Kampanya Bilgileri 

 Proje Adı:  Mavi Dalga 

 Proje Yönetmeni ve Yapımcıları: Yamaç Okur, Merve Kayan, Zeynep Dadak, 

Zeynep Urul 

 Proje Türü: Dram, Gençlik  

 Projenin Yer Aldığı Site: Indiegogo 

 Projenin maliyeti: 600.000 TL 

 Talep Edilen Fon:    20.000 USD 

 Toplanan Fon: 10.621  USD 

 Destekçi Sayısı: 91 

 Projenin Gösterim Biçimleri: Festivaller, Sinema Salonları 

 Kaynak: https://www.indiegogo.com/projects/the-blue-wave-mavi-dalga#/ 

 

Yamaç Okur kendisi “Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinemaya Destek Kurulu” 

bünyesinde olmasına rağmen, Türkiye'de kültür ve sanat politikalarının gelişmemiş 

olması, kültürel ürünlerin üretiminde devlet desteğininin yeterli olmaması gibi 

nedenlerle yapımcıların finansman bulmakta zorlandıklarını belirtmektedir. Okur, 

üretim desteği alan yapımların bile asıl sorununun dağıtım aşamasında olduğunu ve bir 

çok yapımın üretimi gerçekleşse bile gösterilecek salon bulunamaması yüzünden seyirci 

ile buluşamadığını belirtmektedir.  Türkiye'de sinema yasalarında değişiklik yapılması 

gerekliliğini vurgulayan Okur, yurt dışında belediyelerin, kalkınma ajanslarının, meslek 

birliklerinin filmlerin üretimi için çeşitli destekleri bulunduğunu belirtmektedir. Mavi 

Dalga, Balıkesir ilinde çekilmesine rağmen Balıkesir Belediyesi’nden maddi anlamda 

bir destek almadıklarını söyleyen Okur, Türk Sineması'nın başlangıcından bu yana var 

olan sorunları ve bir endüstri haline gelememiş olmasının nedenlerini, kültür sanat 

politikalarının yerleşmemiş olması ve sanata yeterli önemin verilmemesinde 
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aramaktadır. Okur, ayrıca 5225 sayılı “Sponsorluk Yasasının” değişmesinin Sinema 

endüstrisi  açısından çok faydalı olcağını belirtmektedir. 610   

 

 Mavi Dalga'nın Kitle Fonlamasına katılım sürecini, filmin çekim aşamasında 

karar verilen ve çok  planlı olmayan bir süreç olarak tanımlayan Okur, böylesi 

kampanyalarda başarıya ve daha fazla kişiye ulaşmak için, sosyal medya analizleri ve 

çalışmalarının çok iyi yapılması gerektiğini ve sosyal medya uzmanlarının konuyu ele 

almaları gerektiğini belirtmektedir. Okur, Türkiye'de bağış sisteminin özellikle Kitle 

Fonlaması mecraları biçiminde yaygınlaşmamış olması ve yurt dışı ile olan kültürel 

farklılıklar dolayısıyla, yapılan desteklerin tanıdık çevrelerden geldiğini ve bağışların, 

“projeden çok  proje sahibi kişiye destek vermek” adına yapıldığını düşünmektedir.  

Kampanyası için “Indiegogo” adlı platformu seçme nedenini, Türkiye'de var olan 

mecralar arasında bu platformu güvenilir bulması ve   arayüzünün kullanım kolaylığı 

olarak belirten Okur, bu tarz platformların ayakta kalması içinde devlet desteklerine 

ihtiyaç olduğunu söylemektedir. 611 

 

Kitlesel Fonlama yönteminin kullanımında yapımcıların motivasyonuna dair 

giderek kamu fonları azalan pazarda yapımcıların “Kitle Fonlaması sistemine bir 

yapımcının başvurmaması için hiç bir sebep olmadığını” belirten Okur, bu sistemin 

maddi destek sağlamak dışında filmin duyulması, ağızdan ağza yayılmasına neden olan 

bir model olduğunu belirtmekte ve  Avrupa'da yalnızca sosyal medya alanında film 

üreticilerine destek veren ya da yalnızca Kitlesel Fonlama üzerine danışmanlık yapan 

uzmanların var olduğunu ve seyirci ile filmi çekmeden önce ya da çekerken  temasa 

geçilerek potansiyel seyirci kitlesini oluşturan bu modelin kullanılmasındaki diğer bir 

motivasyonun da filmin pazarlanma sürecine ilişkin olduğunu vurgulamaktadır.  

Türkiye'de Kitlesel Fonlama ile elde edilen maddi gelirin düşük olduğunu ve filmlerin 

üretilmesinde tek finansman kaynağı olarak bunun kullanılmasını olası görmediğini 

söyleyen Okur, Kitlesel Fonlamanın Türkiye'deki kullanımına dair, kültür ve sanat 

eserlerinin ülke genelinde nasıl desteklendiğine bakmanın açıklayıcı olduğunu 

                                                 
610 Yamaç Okur, Mavi Dalga  Kitlesel Fonlama Kampanyası Konulu Yapılan Görüşme , İstanbul, 03.03.2014 
611 Yamaç Okur, Mavi Dalga  Kitlesel Fonlama Kampanyası Konulu Yapılan Görüşme , İstanbul, 03.03.2014 
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söylemekte ve  Türkiye'de projelere destek verenlerin genellikle  proje sahibinin 

yakınları; aile, arkadaşlar, arkadaşların arkadaşları gibi kişiler olduğunu, yurt dışında ise  

destekler böyle başlasa da sonrasında destek veren kişilerin  genele yayıldığını 

dolayısıyla özel örnekler dışında Türkiye’de bir filmin ana finansman kaynağının 

Kitlesel Fonlama olmasının olası gözükmediğini belirtmektedir.  

 

Bir Türk filminin finansmanı minimumda 700, 800.000 liralık bir 

 miktardan bahsediyoruz. Bu yöntem ile, 50.000 dolar bile toplansa filmin 

bütünü için bir katkıdır ancak bütünü ile filmi finanse edecek bir model 

kurmak şu anda  imkansız gözüküyor. Türkiye'de bağımsız filmler yapan 

kişiler için 5 liranın bile değeri var dolayısıyla yalnızca bir site açarak bir 

takım hediyeler vererek sosyal medya hesaplarınızda paylaşım yapmak 

olan bu basit sistemi kullanmayan kişileri pek anlayamıyorum yapmayan 

kişileri pek anlayamıyorum.  612  
 

sözleriyle Kitlesel Fonlama kampanyalarına dair görüşlerini bellirtmektedir. 
 

 Mavi Dalga'nın proje geliştirme aşamasında katıldığı atölye çalışmaları ve 

Kitlesel Fonlama dışında aldığı destekler internet sitesinde; “İstanbul Film Festival, 

Köprüde Buluşmalar Atölyesi”, “Binger Lab Senaryo Geliştirme Ödülü”(2011), “IF 

İstanbul”, “Sundance Senaryo Atölyesi” (2012), “Hollanda, Co-Production Platform”, 

“Holland Film Meetings” (2011), “Eurimages” (2012), “Hamburg Film Fonu”, Hubert 

Bals Fonu” (2012), “Kültür ve Turizm Bakanlığı” (2011) destekleri olarak 

belirtilmektedir.613 

 

Çalışma kapsamında, film üreticilerinin Kitlesel Fonlama kullanımına dair 

motivasyonlarını tespit etmek adına, Kitlesel Fonlama ile ilgili Zeyno Film bünyesinde 

gerçekleşen “Film Yapımında Yeni Nesil Metodlar” (25-27 Nisan 2014)* adlı atölye 

çalışmasına katılan yapımcı ve yönetmenlere mail yolu ile ulaşılarak;  “Film üretmek 

için kitlelerden finansman desteği almayı düşünür müsünüz? Eğer düşünüyor / aldı 

iseniz sebepleriniz nelerdir?” sorusu yöneltilmiş ve alınan cevaplar aşağıda 

örneklendirilmiştir;  

                                                 
612 Yamaç Okur, Mavi Dalga  Kitlesel Fonlama Kampanyası Konulu Yapılan Görüşme , İstanbul, 03.03.2014 
613 http://www.indiegogo.com/projects/the-blue-wave-mavi-dalga (02.02. 2014) 

* Film Yapımında Yeni Nesil Metodlar, Zeyno Film , 25-27 Nisan 2014 bünyesinde Seda Aktaş tarafından “Kitlesel 

Fonlama İle Film Üretimi” başlıklı bir sunum ve Workshop gerçekleştirilmiştir. 
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Nalan Esen (V&N İletişim Çözümleri, Yapımcı/Yönetmen); 

Evet düşünürüm. Hem finansmanı açısından, hem filmin daha başında 

hedef  kitle yoklaması yapmak için, hem de seyircinin yapım sürecine 

katılıyor olmasıyla filmin kendi kitlesini yaratması açısından önemli 

olduğunu düşündüğümden Kitlesel Fonlamayı tercih etmemde etkili olur. 

 

Serpil Altın Urkan (FPS Productions, Yapımcı/Yönetmen); 

Kitlelerden finansman desteği almayı düşünürüm. Kolektif iş fikri beni her 

 zaman  yapacağım işler konusunda yüreklendirmiştir. Sadece finansman 

 olarak  değerlendirmiyorum bu durumu. Yapacağınıza inandığınız iyi bir 

 düşünce için ortak çalışma, el verme ve birlikte üretim olarak 

değerlendiriyorum. 

 

Sinan Yabgu Ünal  (Rotanet Film Production, Yapımcı/Yönetmen); 

Tabi ki düşünürüm. Çünkü saha çalışması yaparken anlaşılıyor ki 

gerçekten ufak ufak rakamlara bile ihtiyacınız oluyor. Bağımsız sinemanın 

da fark edilmeden ve sanatsal kurgusal yapılarını bozmadan, bazı şeylere 

bağlı  kalabileceğine inanıyorum. Sırf ülkemizde değil tüm dünyada 

bağımsız sinema yapanlara baktığımızda da, aslında alışagelmiş 

bağlılıklar da olduğunu görürüz zaten.  

 

Suzan Güverte (Yapımcı/Yönetmen); 

Etrafımdaki yakın çevremin destek vermek istediğini bilmem beni tetikledi. 

O yüzden düşünürüm. Zaten mikro düzeyde yaptığım bir fonlama biçimiydi 

diğer  konularla ilgili. İlgiyi ve isteği ölçmek için de iyi bir yöntem 

olduğunu düşünüyorum. Beklentiyi doğru tuttuğumuzda her zaman finans 

planına ekleyebileceğimiz bir kalem. 

 

             Çalışma kapsamında soruların yöneltildiği yapımcı/yönetmenlerden Serpil 

Altın Urkan ve Suzan Güverte çalışma süreci dahilinde Kitlesel Fonlama kampanyası 

başlatan isimlerdir. Serpil Altın Urkan, “Fongogo” adlı platfom üzerinden 2014 yılında 

başlattığı kampanya ile film kategorisi başlığı altında, film üretim sürecine yönelik 

değil, “Cannes Film Festivali” (2014) bünyesinde “Short Corner” kapsamında 

gösterilecek olan Bir Bayram Harçlığı adlı kısa filminin gösterimine gitmek amacı ile 

destek toplamıştır. “Beni Cannes Film Festivaline Gönderir misin?” adlı kampanya 

dahilinde hedeflediği 6.500 TL destekten 15 destekçinin katılımı ile 1.675 TL fon elde 

etmiştir.614  Suzan Güverte ise daha önce de Kitlesel Fonlama Kampanyası yürütmüş 

                                                 
614 Beni Cannes Film Festivaline Gönderir misin?,  http://www.fongogo.com/p/beni-cannes-film-festivaline- 

gonderir-misin (20.07.2014) 
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olan yönetmen Alpgiray Uğurlu ile Enkaz adlı film için 2015 yılında “Indiegogo” 

üzerinden başlattığı kampanya ile hedeflediği 20.000 dolar fondan 81 destekçinin 

katılımı ile 8.880 dolar fon elde etmiştir.615 

 

          Sorulan sorulara alınan cevaplar ve yapılan görüşmeler dahilinde elde edilen 

verilere bağlı olarak yapılan değerlendirmede, Türkiye’de filmlerin finansman planı 

içerisinde Kitlesel Fonlama kampanyalarını dahil eden yapımcı ve yönetmenlerin 

motivasyonları; Kitlesel Fonlama modelinin film üretimi için farklı olanaklar 

sağladığını düşünmeleri, belirli gruplara ulaşarak filmlerinin hedef kitlesini 

oluşturabilecekleri düşüncesi, modelin kolektif film üretim biçimi ile uyumlu olması, 

hali hazırda var olan devlet desteği ve diğer desteklerin yetersiz kalması, Türkiye 

sinema sektöründeki kısıtlılıklar dolayısıyla alınacak en ufak desteğe bile ihtiyaç 

duyulması, modelin filmin tanıtımı ve pazarlanma sürecine olan olumlu etkileri, ortak 

üretime geçme fikrinin ve bağımsız olma duygusunun verdiği motivasyon olarak 

özetlenmektedir. 

 

           3.8.1.4  Seyirci/Katılımcı Motivasyonları ve Kitlesel Fonlama 

 Jeff Howe, değişen bireylerin pasif tüketici olmak istemediklerini, aktif biçimde 

onlara anlamlı gelen bir ürünün üretim sürecine katılmak istediklerini belirtmektedir.616 

Bu bağlamda Kitle Fonlaması ile film üretimine destek olan katılımcıların projelere 

destek vermelerindeki motivasyonları araştırırken, Alvin Toffler'in “Üreten-

Tüketici”(Prosumer) kavramı ve Pierre Levy'nin “Ortak Zeka” (Collective Intelligence) 

kavramlarının, var olan yeni tüketiciyi ve katılımcıların motivasyonlarını açıklamada 

kullanılması söz konusu olmaktadır.  

 

 Kitlesel Fonlama ile ilgili en fazla sorulan sorulardan biri insanların bu tarz  

fonlama aktivitelerine neden katıldıklarıdır.  Katılımcıların motivasyonlarına dair var 

olan teorilerden bazıları, katılımcıların salt hayır severlik ve toplumsal yarar adına bu 

tarz aktivitelere katıldığıdır.  Bir diğer öne çıkan teori ise bireylerin daha büyük bir 

                                                 
615 Enkaz, https://www.indiegogo.com/projects/enkaz-under-the-sky#/ (25.04.2015) 
616 Howe, Crowdsourcing, s.14. 
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topluluğun parçası olmak, bir organizasyonun ve aktif üretim sürecinin içinde olmak 

ihtiyacı içerisinde bu tarz uygulamalara dahil oldukları görüşüdür.617  

 

 Gelişen iletişim teknolojileri ile zaman ve mekan gözetmeksizin ağlarla 

birbirlerine bağlı olduğu var sayılan insanların, günlük yaşam içerisinde bireyselleşen 

yaşam tarzları nedeni ile, var olan sistem içerisinde topluma ve kendine 

yabancılaştıkları teorisi “yabancılaşma” kavramı ile açıklanmaktadır. Uygar olarak 

tanımlanan toplumlarda tüketimin amaç olarak belirlendiği ortamda, insanın özünden 

uzaklaşması olarak tanımlanan yabancılaşma, insanın özü ile toplumsal yapı tarafından 

biçimlendirilen varlığı arasındaki çatışma olarak tarif edilmektedir. 618 Kitlesel Fonlama 

ve benzeri uygulamalar ile insan oğlunun özünde bulunduğu kabul edilen bir arada 

yaşama ve toplulukların parçası olma dürtüsü, gelişen toplum içerisinde değişen 

biçimlerde görülmektedir. Aynı zamanda bu uygulamalar,  kültürel ürünlerin üretimini 

belirli kesimlerin kontrolünden çıkartarak, Jeff Howe'un tanımı  ile “bir işi o işi 

yapmayı en çok isteyene” yönlendirerek619 ve özellikle  kültürel ürünlerin üretiminde 

eşik bekçilerini* kaldırarak bir nevi üretimi “demokratikleştirme” iddiasındadır. 620 

 

 Film yapımında Kitle Fonlamasının kullanımına ilişkin; bağımsız film yapmak 

isteyenlerin sıklıkla başvurduğu “Off-Hollywood: The Making & Marketing of 

Independent Films”, kitabının yazarı David Rosen, bağış odaklı Kitle Fonlamasına 

katılımı “Kickstarter, Indiegogo ve diğer platformlar ile insanlar inandıkları bir projeye 

bağışta bulunuyorlar ve  bu bağış vergi veya gelir benzeri başka bir biçimde geri dönüşü 

olan bir bağış olmadığı için, gerçekten bir şeyin parçası olmak adına yapılan bir bağış 

oluyor” 621 biçiminde  tanımlamaktadır. 

                                                 
617 Brabham, 2008, “Moving The Crowd at iStockphoto: The Composition Of The Crowd And Motivations  For 

Participation in a Crowdsourcing Application”, http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/2159/1969, 

(01.04.2014) 
618 Erich Fromm, Yeni Bir İnsan, Yeni Bir Toplum, Necla Arat (çev.), Onur Matbaası, İstanbul, 1984, ss. 55-60. 
619 Howe, Crowdsourcing, s. 8. 
620Braet and Spek, 2010, p. 227 Ataran, Bannerman, ss.18-20. 

* Eşik Bekçisi, enformasyonun kaynaktan çıkıp alıcıya ulaşma sürecine kadar, enformasyona müdahale imkanı 

bulunan kişilerin kavramsal bir ifadesidir. 
621 David Rosen, “What is a Movie?” In the Age of Digital Disruption, Film Maker Magazine,2013,   

http://filmmakermagazine.com/75457-in-the-age-of-digital-disruption-what-is-a-movie/#.UsE9UPRdV6A 

(01.01.2014) 
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     Katılımcı Motivasyonlarına dair, “Family Searc Index”, “Wikipedia”, “The 

Distributed Proofreaders”, “Galaxy Zoo”, ve  “The Guardian MP’s Expenses Scandal” 

gibi gönüllü katılımcıların, arşiv oluşturdukları, tarama ve düzeltme yaptıkları  belirli 

siteler üzerinden yapılan araştırmada, katılımcıları motive eden etkenler, yardımcı olma 

duygusu, bir bütünün parçası olmak, bir işi tamamlama hissi olarak belirlenmiştir. Bu 

araştırmada katılımcıların motivasyonlarını; “Bu tarz uygulamalar eğlenceli ve 

enteresan ayrıca yeni şeyler öğreniyorum”, “Toplumsal fayda için gönüllü eylemlerde 

bulunmak istiyorum”, “Çözülmesi istenen problem zorlayıcı ve beni kendi sınırlarımı 

zorlamaya yönlendiriyor”, “Bu tarz uygulamaları seviyorum”, “Bana güveniliyor ve bir 

görev veriliyor, verilen görevi yapabileceğim en iyi biçimde tamamlamak istiyorum”, 

“Grubun hedefine ulaşmasında katkım olsun istiyorum”, “Bilim, tarih gibi önemli bir 

alanda kayıt altına alma, kaynak oluşturma, arşiv tarama gibi önemli katkılarım olması 

hoşuma gidiyor” gibi  ifadeler ile açıkladıkları saptanmıştır.622 

 

  Başarılı Kitlesel Fonlama uygulamaları yürütücülerinin Kitlesel Fonlama 

uygulamalarında destekçi motivasyonlarına ait görüşleri Iron Sky yapımcısı Teo 

Kaukoma ve Veronica Mars yapımcısı Rob Thomas ve Mavi Dalga yapımcısı Yamaç 

Okur tarafından  değerlendirilmektedir.   

 

Iron Sky adlı film projesi kapsamında, hayran grupları oluşturma, örgütleme ve  

internet üzerinden kitlelerin desteğini alma anlamında örnek bir proje durumundadır.  

Kitle Kaynak, Kitle Fonlaması ve hisse odaklı fonlama yöntemlerinin hepsini kullanan 

proje hakkında, SEYAP (Sinema Eserleri ve Yapımcıları Birliği) tarafından düzenlenen 

“Bağımsız Film Yapımcılığında Yeni Yönelimler; İzleyicilerle Birlikte Film Yapmak / 

Iron Sky’ın Ardındaki Kitleler” adlı söyleşide; Tero Kaukoma, filmin yapım süreci ve 

kitleleri bir araya getirme hakkında “Topluluk Yaratma” (Crowdsourcing), “Toplulukla 

Fonlama” (Crowdfunding), ve “Topluluk  Yatırımı” (Crowdinvesting) olarak 

tanımlanan  3 ana kavramdan bahsetmektedir. Topluluk yaratma ile ilgili olarak 

Kaukoma; film endüstrisi ile ilgisi olmayan bir çok insanın film yapmaya dair ilgileri 

olduğunu fark ettiğini ve film yapma sürecine dahil olabilmenin yollarını aradıklarını 

                                                 
622 Rose Holley,  “Crowdsourcing and social engagement: potential, power and freedom for libraries and users”,  

2009, (Unpublished) [Report] .http://eprints.rclis.org/13968/ (22.01.2014) 
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fark ettiğinde, kitlelerin film yapım sürecine katılması fikrini harekete geçirmek adına, 

Iron Sky Kampanyası’nı “wreckamovie.com” isimli platform üzerinden başlattıklarını, 

bu yolla yasal olarak ve pratik bir şekilde topluluk yarattıklarını ve katkıda bulunmak 

isteyen binlerce insanın bu onlara yardımcı olduklarını belirtmektedir. Topluluk 

Destekli Fon Yaratma (Crowdfunding), ise  projenin başından beri var olan, insanları 

üretim sürecine, işin mutfağına dahil eden bir uygulama olarak kullanılmıştır.  

Kaukoma, yaklaşık 18 aylık bir süreçte insanların onlara katılmaya devam ettiklerini ve 

tüm dünyada yaklaşık 4.000 kişiyle iletişim halinde olduklarını belirtmiştir. Bu süreçte  

topluluktan fikirler almaya devam eden ekip, son aşama olarak Topluluk Yatırımı 

(Crowdinvesting) yani yatırılan para karşılığı para kazanma imkanı sağlayan bir 

uygulama yapmak istemişlerdir. Ancak yasal süreçler yalnızca Avrupa Birliği için her 

ülke de 99 kişiyle sınırlı değişik  yatırım paketleri sunulmuştur. Kaukoma'nın 

deyimiyle; tüm bu çalışmalar  sonucunda toplanan 700.000 Euro, bilinen bazı film  

fonlarını da beraberinde getirmiş ve oradan da gelen 1.500.000 Euro ile birlikte  filmin 

finansmanı tamamlanmıştır. 623 

 

 Diğer bir başarılı proje örneği olan Veronica Mars  adlı projenin yürütücüleri, 

katılımcıların vaad edilen ve dünyanın bir çok noktasına gönderilen Tshirt, DVD, imzalı 

fotoğraf ve poster, gala davetiyeleri gibi ödüllerin maddi değerleri dışında katılımcılar 

için farklı bir anlam taşıdığını ifade etmektedirler. Maddi karşılığı olan ödüller dışında, 

Twitter üzerinden  filmin oyuncusu Kristen Bell tarafından takip edilmek, filmin 

oyuncuları tarafından yapılan telefon aramaları, film içerisinde yer alan karakterlere 

isim verme hakkı gibi farklı değerler taşıyan ödüllerin varlığı bu teoriyi 

desteklemektedir.  Yapılan desteğin maddi karşılığı dışında filmin etrafında oluşan bir 

topluluğun parçası olmak gibi farklı anlamlar taşıdığı, filmin kopyasını ödül olarak alan 

izleyicilerin dahi tekrar para ödeyerek filme bilet almaları  ile görülmektedir. Farklı ve 

daha düşük bütçeli kampanyalarda, maddi karşılığı daha ufak ödüller verebilen film 

                                                 
623 Teo Karukoma, Bağımsız Film Yapımcılığında Yeni Yönelimler, Se-Yap’ın Katkılarıyla  İzleyicilerle  Birlikte 

Film Yapmak / Iron Sky’ın Ardındaki Kitleler ,09.11.2013,   

http://www.se-yap.org.tr/wp-content/uploads/2013/12/tero_kaukomaa_9_ekim_2013.pdf (20.04.2014) 
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yapımcılarına gelen destekler ile, altta yatan motivasyonun farklı olduğu 

görülmektedir.624 

Destek veren kişilerin motivasyonlarına dair, yapımcı ve SEYAP üyesi Yamaç 

Okur ile yapılan görüşmede Okur, destek olan kişilerin büyük bir kısmının verilen 

ödüllerden çok  bir bağış yapma adına projelere destek olduklarını ve  Kitlesel Fonlama 

uygulamasının çıkış yeri olan Amerika'da ciddi bir bağış sistemi olduğunu 

belirtmektedir. Türkiye'de henüz oluşmayan bu bağış sistemini, Türkiye'de bağış veren 

büyük kurumlara ve kişilere baktığımız zaman hep aynı kurumların görülmesi ve hatta 

son on beş yılda büyük holdinglerin kendi  vakıflarını, kendi müzelerini, galerilerini  

kurarak bağış işini devam ettirdiklerini ve ne yazık ki sinemanın bu kuruluşşar 

içerisinde yer almadığını belirten Okur, Türkiye'de destekçilerin destek verilen projeden 

çok, proje sahibi  kişiye bakarak destek verdiklerini ve kendi kampanyalarında da iki 

projenin de yönetmenlerin   ilk projeleri olması dolayısıyla onlara destek olmak isteyen  

yakın çevrelerinin filmin yapımına destek olmak motivasyonu ile hareket ettiklerini 

eklemktedir.  Projelerde yer alan oyuncularında destek verenler için motive edici 

etkenler olabileceğini ifade eden Okur, Kumun Tadı filmi için başlatılan kampanyada 

diğer filmleri Mavi Dalga filminde yer alan oyunculardan daha fazla  tanınan ve 

takipçisi olan Timuçin Esen ve Mira Furlan gibi oyuncuların bulunmasının kampayaya 

olan desteklere yansıdığını belirtmektedir.625   

 

Çalışma kapsamında, seyircilerin Kitlesel Fonlama kullanımına dair 

motivasyonlarını tespit etmek adına, Kitlesel Fonlama ile ilgili Zeyno Film bünyesinde 

gerçekleşen “Film Yapımında Yeni Nesil Metodlar” (25-27 Nisan 2014)* adlı atölye 

çalışmasına katılan yapımcı ve yönetmenler bu sefer izleyici olarak çalışmaya dahil 

edilmiş ve ardından mail yolu ile ulaşılarak   “İnsanlar neden 'Kitlesel Fonlama' ile 

üretilen bir filme destek olurlar? Katılımcıların genel motivasyonları sizce neler 

                                                 
624 Robert Voets, movieScope magazine, Issue 34 (May/June 2013), Aktaran: Nikki Baughan, “Has Veronica Mars 

changed Crowdfunding Forever? “ 02.08.2013, http://www.moviescopemag.com/market-news/featured-editorial/has-

veronica-mars-changed-crowdfunding-forever/ (20.02.2014) 
625 Yamaç Okur, Mavi Dalga  Kitlesel Fonlama Kampanyası Konulu Yapılan Görüşme , İstanbul, 2014 

*Atölye kapsamında Kitlesel Fonlama’nın Film Üretiminde kullnaımı adlı sunum ve workshop çalışması Seda Aktaş 

tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 

 

http://www.isubscribe.co.uk/MovieScope-Magazine-Subscription.cfm
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olabilir?Böyle bir kampanya başlatsanız, katılımcıların  sizin filminize neden destek 

olurlar?” soruları yönetilmiş ve alınan cevaplardan bazıları aşağıda örneklendirilmiştir. 

Soruların yönetmen ve yapımcılara yönetlitmesindeki amaç kampanyalarına destek 

isteyen kesimin, bireylerin kampanyalarını neden destekleyecekleri konusundaki 

yargılarına ulaşmak ve izleyici olarak destek mekanizmasındaki  motivasyonları 

anlamaktır. 

 

Nalan Esen (V&N İletişim Çözümleri, Yapımcı/Yönetmen); 

Birçok insana ilginç gelen merak ettiği bu sektördeki üretimin parçası 

 olabilme duygusu destek isteği uyandırabilir. Ayrıca yardımlaşma 

duygusu da  önemli bir destek unsuru. Filmin jeneriğinde isminin 

geçmesi, bir set gününe konuk olmak, filmin oyuncularıyla tanışabilmek 

vb. ödüller veya sosyal mesajı olan bir konu ile ilgili bir proje ise sosyal 

sorumluluğu yerine getirme duygusu genel  motivasyon unsurları olabilir. 

  

Serpil Altın Urkan (FPS Productions, Yapımcı/Yönetmen); 

İnsanlar o kişiyi tanıdığı için güvenir ve kişinin o projeyi 

gerçekleştireceğine inanır. Bu sebeple de destek olarak projenin parçası 

olmak ve o kişiye güvenini sergilemek isterler. 

 

Sinan Yabgu Ünal  (Rotanet Film Production, Yapımcı/Yönetmen); 

Bunun bir sürü sebebi olabilir. Eminim şu anda hepsi aklıma 

gelmeyecektir .Oyuncuların veya yönetmenin fanatikleri olabilir. 

Senaryonun desteklediği bir  fanatizm olabilir. (örneğin Beşiktaş, ille de 

politik olmasına gerek yok.  Ödüller  de etkili olacaktır. Bir de tabi ki 

ülkemizde her zaman işe yarayan, duygu  sömürüsü vb. matematikler de 

işe yarayabilir. 

 

Suzan Güverte (Yapımcı/Yönetmen); 

İstenen paranın boyutu bence insanları destek vermeye iten şey. İkincisi 

birinin bir filmi bu kadar istemesi, vereceğiniz 5 TL'nin bile boşa 

gitmediğini hissettiriyor. Filmin konusunun farklılığı insanları tetikliyor 

bence. 

 

Kuramcılarca tartışılan diğer bir konu ise, Kitle Kaynak uygulamalarında iki tür 

motivasyon olduğudur. Bunlar, birincil ve ikincil motivasyonlar olarak tarif 

edilmektedir. Birincil motivasyonlar kendi içerisinde, eğlence amaçlı ve toplumsal yarar 

gözeten olarak ikiye ayrılmaktadır. Eğlence amaçlı yapılan katkılar, katılımcının bir 

olayın içerisinde yer almaktan duyduğu hazza ilişkindir. Toplumun parçası olma, grup 
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tarafından tanınma  ve sosyalleşmeyi içeren, toplumsal fayda adına yapılan katkılarda 

ise, temel motivasyon toplumsal yarardır.  İkincil motivasyonlar ise anında karşılık 

alınan ve gecikmeli karşılık alınanlar olarak ikiye ayrılırlar.  Anında karşılık alınan 

destekler, verilen görevi tamamlayan katılımcıya yapılan maddi ödemelerdir.  

Gecikmeli karşılık ile kast edilen ise, katılımcının, yaptığı işin karşılığında, potansiyel 

işverenlerin fark etmesi, ya da katılımda bulunur iken elde edilen, öğrenilen beceriler 

gibi olasılıkların yer aldığı, geleğe yönelik avantajlardır. Özellikle mikro kitlesel kaynak 

uygulamalarında, katılımcılara yapacakları katkının işlevi söylenildiğinde, 

motivasyonun arttığı görülmüştür. Tüm bu motive edici etkenler dışında bir diğer bir 

motivasyon ise, prestij ya da statü kazanma arzusu olarak belirtilmiştir. 626 

 

Tüm bu söylenenlerden de anlaşılabileceği gibi Kitle Fonlaması yalnızca 

projeler için gereken parayı sağlama adına değil, bir topluluğun ve katılımcı kültürün ve 

kolektif bir eylemin parçası olmak adına önemlidir. Kitle Fonlamasında önce ailelerine, 

arkadaşlarına ve yapımcılara bağlı olan film üreticilerinin, var olan yeni mecra 

sayesinde yeni bir potansiyel kaynağa kavuştukları iddia edilmektedir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
626 Robert Voets, movieScope magazine, Issue 34 (May/June 2013), Aktaran: Nikki Baughan, “Has Veronica Mars 

changed Crowdfunding Forever?”, 02.08.2013, http://www.moviescopemag.com/market-news/featured-editorial/has-

veronica-mars-changed-crowdfunding-forever/ (20.02.2014) 
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ARA SONUÇ 

 

Çalışmanın bu bölümünde, “film üretiminde demokratikleşme” kavramı temel 

alınarak, yeni iletişim teknolojileri ve demokrasi ilişkisi eleştirel ve liberal kuramcıların 

farklı görüşleri çerçevesinde tartışılmış ve demokrasi kuramları hakkında temel 

kavramlar açıklandıktan sonra, kamusal alan, yeni medyanın kamusal alan olarak işlev 

görüp görmediği, iletişim teknolojilerindeki değişimler bağlamında değerlendirilmiştir. 

Bu bağlamda yeni iletişim teknolojilerinin, bireylerin kendilerini ifade etmelerine 

olanak sağlayan, çift yönlü iletişime elverişli yapısı ile edilgen kullanıcılar oluşturan, 

katılımcı kültürün de etkisi farklı üretim biçimlerine yer veren bir yapı olduğu ve  temsil 

edilemeyenler bağlamında, hiyerarşik kalıpları yıkarak dikey değil yatay bir örgütlenme 

imkanı sunan bir mecra olarak “yeni kamusal alan” olarak değerlendirildiği 

görülmektedir. Ancak eleştirel kuramcıların dikkat çektiği, sistemin işleyişine dair 

tuzaklar dolayısı ile kendini gizleyen örtük yapıların internet ve yeni iletişim 

teknolojileri yolu ile yaygınlaşarak özgür olduğu yanılgısına kapılan bireylerin pasifize 

edilmesi tehlikesi de göz ardı edilmemelidir. Ayrıca “dijital uçurum”(digital divide) 

olarak adlandırılan bölgeler arası eşitsizlik nedeni ile yeni iletişim teknolojileri ve 

internetin demokratikleşmeye olan katkısı belirli bölgeler ile sınırlı kalmakta ve asıl 

ihtiyaç duyulan bölgelerde yeterince  yaygınlaşamadığı görülmektedir.  

Bölüm içerisinde, öncelikle demokrasi kuramlarına dair, “Post Demokrasi”, 

“E-Demokrasi”, “Siber Demokrasi” gibi kavramlar açıklanmış, kuramcılarca eleştirel ve 

olumlu yönleri ile değerlendirilen internet ve yeni medya ortamı, “demokratik 

enformasyon toplumu” iddiasınca tartışılmıştır. Demokrasi kuramlarının hatırlatıldığı 

bölüm içerisinde Demokrasi kuramları temel olarak, muhafazakar demokrasiler, liberal 

demokrasiler ve radikal demokrasiler olarak üç grupta incelenmektedir. Modern 

demokrasi kuramlarında yer alan  “kamusal alan” kavramı Jurgen Habermas ve farklı 

kuramcıların görüşlerine yer verilerek tartışılmakta ve iletişimin sağlandığı karar alma 

süreçlerine katılımı kolaylaştırdığı var sayılan ortamın, yeni kamusal alan olarak 

tanımlanan internet bağlamında değerlendirilmesi yapılmaktadır. Günümüzde giderek 

önem kazanan, eşit ve özgür iletişimi olası kıldığı var sayılan, yeni bir kamusal alanın 

varlığından bahsedilmektedir. Yeni iletişim teknolojileri ile oluştuğu var sayılan yeni 
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kamusal alanda,  bireyin kendini mekan ve zamandan bağımsız biçimde ifade etme, 

görece özgür paylaşımlarda bulunma, içerik oluşumuna katkı sağlama, çevrim içi 

topluluklar oluşturma ve örgütlenebilme, bilgi ve haber akışını kontrol etmede 

kullanıcının etkisini arttırabilme gibi özellikleri bulunmaktadır. İnternetin, anında 

paylaşıma ve yeniden üretime olanak sağlayan, merkeziyetsiz, teknolojik alt yapısı 

gereği, toplumsal, kültürel ve politik alanda etkileri olmakta ve  yeni ilişki biçimleri 

oluşmaktadır. Oluşan yeni toplum modeline dair bu toplumun çok merkezli ve 

gönüllülüğe dayalı, dikey değil yatay örgütlenen bir yapıya sahip olduğu belirtilmekte 

ve politik sistemin, “katılımcı bir demokrasiye” dönüşeceği ön görülmektedir.  Bu 

toplumda,  ortak hedefler doğrultusunda bir araya gelen bireylerin, eş güdümlü 

eylemleri üzerine temellenen, azınlıkların da görüşlerinin önemli olduğu bir alan söz 

konusudur. Bilişsel yaratıcılığın maddiyattan daha önemli olduğu, her bireyin kendini 

gerçekleştirme ve ihtiyaçlarını karşılama imkanı bulabildiği, aynı zamanda dünyanın 

her yerinden toplulukların paylaşımına açık olan küresel bir toplum oluştuğu Yoneji 

Masuda, Pierre Levy, Henry Jenkins gibi kuramcılarca da belirtilmektedir.627  

Var olan yeni toplum modelini oluşturan bireylerin şekillenmesinde, 

“Yakınsama”nın (Convergence) önemi büyüktür. Sıklıkla teknolojik alt yapılardaki 

değişimin kavramsallaştırılması bağlamında kullanılan yakınsama terimi, aslında 

yalnızca teknik alt yapıları değil, piyasa oyuncuları ve kullanıcıları da içeren bir dizi 

değişimi işaret etmektedir. Teknolojik olduğu kadar kültürel, sosyal ve endüstriyel 

değişimleri de içeren yakınsama, sayısallaşma ve geniş bant ağlarının kullanımı ile  

yaygınlaşmakta, telekomünikasyon, yayıncılık ve bilişim sektörleri arasında teknik ve 

düzenleyici sınırları bulanıklaştırmaktadır. Yakınsama sayesinde kullanıcının, bilgiye 

ulaşmada ve paylaşımda daha özgür bir ortam içerisinde olduğu ve yakınsamanın, var 

olan mülkiyet yapılarında değişime yol açtığı düşünülmektedir.628 Oluşan çoklu medya 

sayesinde, pasif konumdaki kullanıcı, neyi, ne zaman, nasıl tüketeceğine karar verebilen 

aktif kullanıcıya evrilmiştir. Teknolojik yakınsama ve kullanım yakınsaması sayesinde 

                                                 
627 Masuda, Yoneji (1980),''Parameters of the Post-Industrial Society: Computopia'', içinde The Microelectronics 

Revolution, (ed.), T. For- rester, Cambridge: MIT Press, ss.625-629. 
628 Sedat Özel, Yakınsama, Yeni Medyanın İtici Gücü, Erciyes İletişim Dergisi, 2011 Temmuz, ISSN:1308-3198 

Cilt:2,  Sayı: 2, s.65. 
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doğrusal olmayan iletişim modelleri oluşmakta ve yeni türden içerikler için artan talep 

söz konusu olmaktadır. 

Bölüm içerisinde,  yakınsama kavramı bağlamında değişen kullanıcı özellikleri 

ve içerisinde bulunulan post endüstriyel dönemin yeni tüketicisi incelenmektedir. 

“Katılımcılık”, “Etkileşim” ve “Paylaşımcılık” kavramları, var olan yeni ortamı ve yeni 

kullanıcıyı anlamak için temel alınmıştır. Üretim biçimleri bağlamında “Post 

Endüstriyel Toplum” olarak  tanımlanan bu toplum modelinde, bilim insanı ve mesleki 

teknik işçilere ihtiyaç duyulmakta, sağlık, eğitim, finans, sigorta gibi  hizmet sektörleri 

gelişmektedir. Bu toplumun gelişmesinde itici gücü bilgisayar ve internet 

teknolojilerindeki gelişimler, özellikle Web 2.0 uygulamalarının artışı etkilemiştir. 

Böylelikle, tek yönlü ve daha pasif bir iletişim modelinden, çift yönlü daha aktif bir 

iletişim modeline geçen kullanıcılar, üretim üzerinde de etkili olmaya başlamışlardır. 

Kitle iletişim araçları döneminde, kullanıcı (user) olarak tanımlanan tüketicinin, Web 

2.0 teknolojileri ile birlikte, etkileşimin tamamlayıcı bir öğesi olması ve mecrayı 

değiştirme, içerik oluşturma imkanı ile  içeriğin hem üreticisi, hem tüketicisi olan ve 

üreten tüketiciye (prosumer) dönüştüğünden bahsedilmektedir. 

Toffler'ın “Üreten Tüketici” olarak tanımladığı bireylerin yer aldığı uygarlık 

modelinde,  yeni aile modelleri, yeni çalışma, üretme, sevme, yaşama biçimleri ve yeni 

bir ekonominin var olmasının yanı sıra, insanların bilinçlerinde değişim oluşmaktadır. 

Toffler, yaşanan bu değişimi kabul etmek zorunluluğundan bahsederken, yeni bir 

dönemin çocukları olduğumuz vurgusu yapmaktadır. Toffler’ın “Süper Endüstriyel 

Toplum” olarak tanımladığı toplum, eski bürokrasi ilişkilerine meydan okuyan, ulus 

devletlerin gücünü zayıflatan, post emperyalist bir dünyada, yarı otonom ekonomilere  

yer veren, daha yalın, etkili, demokratik yöntemlere sahip devletlere ihtiyaç duyan, 

kendine ait bir zaman, mekan, akıl ve nedensellik ilişkisi bulunan bir uygarlıktır.  Bu 

yeni ekonomi modelinde, üretilen ürünlerin üretimine ya da içeriğine katkıda bulunmak 

isteyen üretici için, “Üreten Tüketici” (Prosumer) kavramı kullanılmaktadır.629 Üreten 

Tüketiciye geçişte yalnızca paylaşım ihtiyacının artması, ekolojik, ekonomik 

duyarlılıklar ve değişen iletişim anlayışı değil, üreticilerin ürünlerin satışının 

                                                 
629 Alvin Toffler, The Third Wave, Canada: Banthamand William Morrow & Co, 1980   
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arttırılmasına yönelik çalışmaları da önemli rol oynamakta, hatta üreticiler açısından ilk 

itici güç olmaktadır.  

Yeni bireylerden oluşan toplum modelinde, paylaşım kültürünün üyeleri olan 

bireyler herhangi bir karşılık beklemeksizin paylaşımda bulunarak, kolektif oluşumlar 

içerisinde yer almaktadır. Kullanıcı topluluğu içerisinde mal ve hizmetlerin parasız, ya 

da para dışındaki birimlerle değiş tokuş edilmesine imkan sağlayan ağlar, Racher 

Botsman ve Roo Rogers tarafından “Collaborative Consumption Networks” olarak 

tanımlanmışlardır. Türkçede henüz isim olarak resmi bir karşılığı bulunmayan bu ağları, 

Aslı Tosuner, “Tüketim Davranışının Azaltılması için  İnternetin Kullanılması, Ortak 

Kullanım Ağları” (2010) adlı çalışmasında “Ortak Kullanım Ağları” olarak 

Türkçeleştirmiştir. Rachel Botsman ve Roo Rogers, tarafından  “ürün servis sistemleri”, 

“yeniden dağıtım pazarları” ve “ortaklaşa yaşam tarzları” olarak gruplandırılan ağların 

kullanımı gittikçe artmaktadır. Çalışmada  “Kolektif Zeka” ve “Paylaşım Ekonomisi” 

bağlamında değerlendirilen “Ortak   Kullanım Ağları”, “Armağan Ekonomisi”nin 

teorisyenlerinden Charles Eisenstein tarafından olumlu bir yaklaşımla 

değerlendirilmekte ve var olan düzenden sorumlu tutulan tüm teknolojik gelişme ve 

değişimlerin ana sebebinin, insanlığı birlikte çalışıp üretebileceği platformlarda bir 

araya getirmek olduğu, böylelikle insanlığın başladığı noktaya, yeniden, daha farklı bir 

model ile dönmesi için gerekli olan bilinç seviyesine ulaşılacağı belirtilmektedir.630   

 

Günümüzde bireyler internet aracılığı ile, kendilerine özgü, hiyerarşik 

yapılanmalardan uzak, eşitlikçi ve daha özgür kamusal alanlar oluşturmakta,  var olan 

yeni alanlarda bilgi, servis ve ürün paylaşımı yapmakta böylelikle yeni bir ekonomik 

model oluşturmaktadırlar. Bu modeller bağlamında incelenen Kitle Kaynak ve Kitlesel 

Fonlama uygulamaları zaman içerisinde ilginin artacağı düşünülen modeller olarak 

karşımıza çıkmaktadırlar.  

 

Kitle Kaynak kavramı ve örneklerinin sunulduğu bölüm içerisinde, ilk defa, 

2009 yılında “Wired” adlı dergide Jeff Howe tarafından “bir şirket ya da kurumun, 

                                                 
630'Sacred Economics with Charles Eisenstein' - video, http://www.youtube.com/watch?v=EEZkQv25uEs 

(14.11.2014)  
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belirli bir işin tamamlanması için, bir ağ üzerinden, bireylere açık çağrı yapması” olarak 

tanımlanan631 Kitle Kaynak uygulamalarının geleneksel yöntemlerden farkları 

sıralanmaktadır.  Bu uygulamalar sayesinde,  potansiyel adaylara, geniş bir ağ üzerinden 

açık bir çağrı yapılarak  şirketlerin ya da kurumların, belirli bir işin tamamlanması için, 

kendi çalışanları dışında, uzman kişilerden yardım almak yerine, açık bir çağrı ile 

gönüllü kişilerin katılımına başvurarak kitlelerden destek almaları söz konusudur.   Kitle 

Kaynak uygulamaları, bireylerin yaratım süreçlerine katılma gönüllülüğüne bağlı 

olarak, ortak değer yaratıcılığının ortamını ve altyapısını hazırlayan bir olgu olarak 

değerlendirilmektedirler. Kitle Kaynak uygulamaları ile  geleneksel anlamdaki 

yaratıcılık, yazarlık, ve  kişisel dışa vurum biçimleri, kültürel bir değişim geçirmektedir. 

Yalnızca kültürel alanlarla sınırlı kalmayan bu değişim ile şirketler, birbirine ağlar ile 

bağlanmış, bir arada çalışan toplulukların üretken potansiyelinin farkına varmış ve  

toplulukların,  yaratıcılıklarından, problem çözme becerilerinden, araştırma yapma ve iş 

geliştirme modellerinden yararlanmaya başlamışlardır. Uygulamaların temelinde 

internet teknolojilerindeki gelişmenin olduğu var sayılsa da, gerçekte insanlığın kolektif 

yaşam arzusunun yattığı iddia edilmekte ancak internetin bu noktada insanın işgücü 

olgusunu, etkin biçimde kullanmaya yardımcı olduğu görülmektedir.  Kitle Kaynak 

uygulamaları ile ırk, köken, yaş, cinsiyet, yeterlilik gibi unsurlar sınanmaksızın, bir işi 

yapmaya gönüllü ve istekli olan bireylerin o işi yapması dolayısı ile meslek odaklı 

üretim sisteminin anti tezi olan bir model ortaya çıktığı görülmektedir. Çalışmada “açık” 

ya da “örtük” biçimde uygulanabillen Kitle Kaynak uygulamalarına dair  Daren C. 

Brabham'ın  “Kitle Kaynak” (Crowdsourcing, A Model for Leveraging Online 

Communities, 2011)  adlı kitabında, kitle kaynağın tipolojisini, farklı yaklaşım ve 

uygulama modellerini sunduğu tablo türkçeleştirilerek kavramların Türkçe literatüre 

kazandırılması hedeflenmiştir. 

Çalışmada, değişen üretim alışkanlıklarının incelenmesinde model olarak 

kullanılan ve Türkiye’de film alanında kullanımı incelenen Kitlesel Fonlama 

uygulamalarına dair detaylı bir literatür taraması ve bilginin yer aldığı bölüm içerisinde, 

Kitle Kaynak uygulamalarına benzer biçimde kitlelerin gücünden faydalanan ancak 

                                                 
631 Jeff Howe, 2006, The Rise of Crowdsourcing (makale)  

http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html?pg=2&topic=crowds&topic_set= ( 12.01. 2014) 

http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html?pg=2&topic=crowds&topic_set=
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farklı olarak belirli bir projenin fonlanması için kitlelerden finansman desteği istenen 

Kitlesel Fonlama modelinin gelişimi ve modelleri sıralanmaktadır.  

 

Kitlesel Fonlama uygulamaları da kitle kaynağa benzer biçimde, var olan bir 

alanı kökten değiştirme iddiasında olup hiyerarşik kalıpları yıkarak, parası olanla paraya 

ihtiyacı olanı bir araya getirmekte ve dolayısıyla benzer demokratik dürtüleri 

paylaşmaktadırlar. Kitle Fonlamasının 4 temel modeli Bağış Bazlı (Donation Based), 

Ödül Bazlı (Reward Based), Borçlanma Bazlı (Credit Based)  ve Ortaklık Bazlı (Equity 

Based) fonlama bölüm içerisinde açıklanmaktadır.  Finansman ihtiyacında olan proje, 

fikir sahipleri ile projelere destek vermek isteyen yatırımcı ya da bağışçıları internet 

ortamında  buluşturan alanlar Kitlesel Fonlama platformları olarak tanımlanmaktadır.632 

Kitlesel Fonlama farklı modellere sahip olduğundan, Kitlesel Fonlama platformları da 

farklı modellere sahiptir. 3 ana kategoride değerlendirilen Kitlesel Fonlama modelleri, 

Bağışa Dayalı (Donation Based) ve Ödüle Dayalı (Reward Based) kampanyalara yer 

veren platformlar, Kredi/Borçlanma Odaklı (Credit Based) kampanyalara yer veren 

platformlar ve Hisse/Ortaklık odaklı (Equity Based) projelere açık platformlar olarak 

sıralanmaktadır.633 Her platformun kendine özgü yasal sınırlama ve sorumlulukları 

bulunduğu, fonlama modellerine dair yasal sınırlama ve uygulamaların ülkeden ülkeye 

değişim gösterdiği ve bu nedenle ülkelerin kendi ticaret kanunlarına göre 

düzenlendikleri görülmektedir. 

 

Kitlesel Fonlama uygulamalarının Türkiye'de uygulanmasında  karşımıza belirli 

yasal düzenlemeler olmaksızın, var olan çeşitli yasa maddelerine dayanarak uygulanan 

kampanyalar ve işletilen platformlar çıkmaktadır. Türkiye'de Kitlesel Fonlama alanında 

faaliyet gösteren platformlar bulunmasına rağmen, yönteme ve vergilendirilmesine 

yönelik bir yasa henüz bulunmadığından SPK (Sermaye Piyasaları Kurulu) ve TTK 

(Türk Ticaret Kanunu) da var olan genel hükümlerin Kitle Fonlamasına uygulandığı 

gözükmektedir. Var olan yasalar çerçevesinde Kitlesel Fonlama kampanyaları ve 

Kitlesel Fonlama platformları şu anda yalnızca Bağış/Ödül Bazlı  projelere yer 

vermektedirler. Ancak 2014 yılı başlarında, SPK’nın “2014-2016 Stratejik Plan”ında 

                                                 
632 İşler, 2014 s.52. 
633 http://sasminstitute.com/ (08.01. 2014) 
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Kitlesel Fonlama uygulamalarının gelişmesine dair “Dünya uygulamaları izlenerek, 

modern finansman yöntemlerine (crowdfunding gibi) ve ülkemizde uygulanabilirliğine 

yönelik çalışmalar yapılacaktır” açıklamasının yer alması, Kitlesel Fonlama 

uygulamalarının yalnızca Bağış/Ödül Bazlı modellerine dair değil, finansal modellere 

yönelik düzenlemelerinin de yapılacağı yönünde izlenim oluşturmaktadır.634 Çalışma 

kapsamında Türkiye'de Kitlesel Fonlama ve film üretimi ilişkisi üzerine odaklanılması 

dolayısıyla, Türkiye’den film üreticilerinin kampanya başlatmak için aktif olarak 

kullandığı belirlenerek çalışma kapsamına dahil edilen “CrowdFon” (2010), “Fonla 

Beni” (2013) ve “Fongogo” (2013) adlı 3 tane yerel platform, ve “Indiegogo” (2008) ve 

“Kickstarter” (2009) adlı Amerika kuruluşlu platformlara dair, kampanya açma 

kriterleri, yasal süreçler, platformlar üzerinde yer alan ödüller ve sınırlılıklar hakkında 

detaylı bilgiler verilmiştir.   

 

Bölüm içerisinde Kitlesel Fonlama uygulamalarına katılan destekçi ve proje 

sahiplerinin bu tarz uygulamalara katılma motivasyonları araştırılmıştır. Kitlesel 

Fonlama ve benzeri uygulamalara katılma sebebinin büyük çoğunlukla  “bir topluluğun 

parçası olmak, bir organizasyonun ve aktif üretim sürecinin içinde olmak” olduğunu 

belirtmekte635 olsa da bölgelerin coğrafi, kültürel, ekonomik özellikleri dolayısı ile bu 

motivasyonlar değişiklik göstermektedir. Dolayısı ile çalışmanın bir sonraki bölümü 

içerisinde Türkiye’de film alanında Kitlesel Fonlama uygulamasının kullanım 

motivasyonlarına dair araştırma ve gözlemlere odaklanılmaktadır. Kitlesel Fonlama 

uygulamalarının geleceğe yönelik olumlu bir ekonomik sistemi işaret etmesinin yanı 

sıra, geliştirmeye yönelik açık yanları bulunmakta ve özellikle Türkiye uygulamalarına 

bakıldığında, henüz yeterli yaygınlığa ulaşmamış bir model olan uygulamalarda,  

sisteme yönelik güven zedelenmesi meydana getirebilecek unsurlardan kaçınılması 

gerektiği görülmektedir.  

Bu bağlamda değerlendirildiğinde, Kitle Kaynak ve onun bir türü olan Kitlesel 

Fonlama benzeri uygulamaların, çok uzun zamandır var olmalarına rağmen, internet 

                                                 
634 Aktaran İşler, 2014, s.62. 
635 Daren Brabham, 2008, “Moving The Crowd at iStockphoto: The Composition of The Crowd and Motivations  for 

Participation in a Crowdsourcing Application”,  http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/2159/1969  

(01.04. 2014) 
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tabanlı platformlar üzerinden kullanımlarının arttığı ve web teknolojilerindeki 

gelişmeler, artan dijital okur yazarlık oranı gibi değişimler ile bireylerin, bu tarz 

uygulamalara daha fazla katıldığı görülmektedir. Ancak yine de Kitle Kaynak ve Kitle 

Fonlamasının öneminin, salt iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle açıklanamayacağı 

ve  asıl önemli olan değişimin, bu tarz uygulamalar ile, insanların kafasında var olan, 

kültürel ürünlerin üretimine dair kalıpların değişmesi olduğu görülmektedir. 

 

Kitlesel Fonlama platformları üzerinde müzik ve video oyunları kategorileri 

dışında, en fazla proje başlatılan ve en fazla fon toplanan kategorilerden olan film 

kategorisinde Kitlesel Fonlama kullanımının tartışıldığı bölüm içerisinde,  Henry 

Jenkins'in bahsettiği “Sanatsal Katılımın Demokratikleşmesi” (Democratization of 

Cultural Participation) 636 kavramı ile de ilişkilendirilen Kitlesel Fonlama modelinin, 

geleneksel modellerde bireylerin sanatsal projelere dahil olmalarını engelleyen, 

ekonomik, sosyal ve kültürel bariyerler olmaksızın, film üretimi yapmak isteyen 

bireylere olanak sağladığı görülmektedir. İzleyici açısından katılım kültürüne bağlı 

olarak değerlendirilen bu üretim modeli, film üreticileri açısından ise, çeşitli 

bariyerlerin, destekçiler sayesinde aşılmasını sağlayacak yeni bir üretim seçeneği olarak 

görülmektedir.  

 

“Kitlesel Fonlaman”ın filmler üzerindeki etkisi yalnızca filmlerin platformlar 

üzerinden fonlanmasına dair değil, platformlar ve çeşitli festivaller, video yayınlama 

siteleri, çevrim içi film dağıtım firmaları gibi kuruluşlar ile yapılan anlaşmalar ile de 

gelişmektedir. Bu ortaklıklardan örnekler verilen bölümde,  “Berlin Film Festivali”nin 

yeni yetenekler ile sektörü buluşturmayı hedefleyen  “Berlinale Talent” bölümü ile  

gene bağımsız film yapımcılarının tercih ettiği bir platform olan “Indiegogo” arasındaki 

ortaklık, “Vimeo” adlı VOD (Video on Demand)  platformu ile “Indiegogo”, 

“Seed&Sparks” ve “Kickstarter” adlı platformlar arasında yapılan ortaklıklar yer 

almaktadır. Video paylaşım sitelerinin bu ortaklıklar içerisinde yer almasının önemli bir 

                                                 
636Jenkins, H., Clinton, K., Purushatma, R., Robison, A., & Weigel, M. (2006). Confronting The Challenges of a  

Participatory Culture: Media Education For the 21st Century (White paper), MacArthur Foundation.  

Retrieved from http://newmedialiteracies.org/files/working/NMLWhitePaper.pdf, Aktaran: Ioana Literat, “The Work 

of Art in the Age of Mediated Participation: Crowdsourced Art and Collective Creativity” International Journal of 

Communication 6 (2012) ss. 2979-2980, 1932–8036/20120005 

http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/viewFile/1531/835  
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yönü Kitlesel Fonlama ile  filmlerin yapılma biçimine dair sistem değişirken, bir sonraki 

adım olan,  filmlerin izleyiciye ulaştırılmasında da  destek sağlanmış olmasıdır.  Ayrıca 

Kitlesel Fonlama ile üretilen ya da üretim aşamasında destek alan filmlerin, dünyaca 

bilinen festivallerdeki görünürlüğü de zaman içerisinde artmakta, “Sundance Film 

Festivali, “Berlin Film Festivali” ve “Oscar Akademi Ödülleri” içerisinde Kitlesel 

Fonlama desteği almış filmlerin çeşitli ödüller aldığı görülmektedir.637 Çalışma 

kapsamında Avrupa ve Amerika’da kullanımı yaygın olan Kitlesel Fonlama 

uygulamalarının film üretimi ekonomik, politik, sosyal nedenler ile kısıtlı kalan ülkeler 

arasında kullanımı araştırılmış ve buna dair  Irak, Ruanda ve Afganistan gibi kendi 

bölgelerinde yerel fonlama platformları bulunmayan ülkelerden üç farklı film örneği 

sunulmaktadır.  Ayrıca Kitlesel Fonlama modellerinden, Hisse Odaklı Fonlama (Equity 

Crowdfunding) film izleyicisini filminin ortak yapımcısı ya da yatırımcısı konumuna 

sokması nedeni ile Iron Sky: The Coming Race kampanya örneği üzerinden 

incelenmiştir.  

 

Bölümün son kısmı ise, Kitlesel Fonlamanın film üretimindeki kullanımına dair, 

modelin film üretiminde demokratikleşme ve bağımsızlık sağlama yönü dışında salt 

filmlerin tanıtım ve pazarlama aracı olarak kullanılmasına yönelik eleştiriler de 

bulunması nedeni  ile, “Endüstriye Yönelik Kitlesel Fonlama Uygulamaları” ve 

“Bağımsızlığa Yönelik Kitlesel Fonlama Uygulamaları” başlıkları altında iki ayrı 

kategoride örnekler üzerinden tartışılmaktadır. Bu tartışmalar sonucunda, Kitlesel 

Fonlama modelinin içerik ve biçim açısından bağımsızlığını korumak isteyen film 

üreticileri tarafından “kolektif bir üretim modeli” olarak tanımlandığı görülmekte ve 

film üreticisine dilediği biçimde filmini çekebilme özgürlüğü sunduğu 

vurgulanmaktadır. Ancak bir kısım film yapımcısının, Kitlesel Fonlama uygulamaları 

sonrasında geleneksel fon ve desteklere, dağıtım firmalarına ulaştıkları ve modeli filmin 

potansiyel seyirci kitlesini dağıtımcı firma ve destekçilere ulaşma amacı ile 

kullandıkları görülmektedir. Burada iki yaklaşım kendi içerisinde tutarlı olup, izleyiciye 

üreticinin talebininin doğru aktarılması dahilinde modelin işleyişine dair bir sorun 

oluşmamaktadır. 

                                                 
637 detaylı bilgi için bknz: “3.8. Film Üretiminde Kitlesel Fonlamanın Dünyadaki Gelişim Süreci” 
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4. TÜRKİYE'DE FİLM ÜRETİMİNDE KİTLESEL FONLAMANIN 

KULLANIMI VE  ÜRETİLEN FİLMLERİN İNCELENMESİ  

 

    4.1. Araştırmanın Kapsamı ve Yöntemi  

Çalışmanın bu bölümünde, bireylerin değişen üretim-tüketim alışkanlıklarına 

bağlı olarak gelişen uygulamalardan biri olan Online (çevrim içi) Kitlesel Fonlama 

uygulamalarının film alanında, Türkiye’deki platformlar üzerinde yer alan veriler ile 

değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında Türkiye’de film üreticilerinin 

Kitlesel Fonlama kampanyalarını başlatmak için aktif olarak kullandığı platformlar,  

“Crowdfon” (2010), “Fonla Beni” (2013), “Fongogo” (2013) adlı 3 yerel ve 

“Indiegogo” (2008), “Kickstarter” (2009) adlı 2 uluslararası platform olarak 

belirlenmiştir. Dünya üzerinde farklı bölgelerde bir çok farklı platform ve Kitlesel 

Fonlama modeli olmasına karşın, çalışmanın Türkiye’de var olan kampanyaların 

verilerini sunmaya ve yorumlamaya yönelik kapsamı ve sınırlılıkları dahilinde, 

belirlenen 5 platform üzerinden veri toplanmıştır.  

 

Çalışmanın ikinci bölümünde, Kitlesel Fonlama konusunda yapılan tarihsel ve 

metodolojik yerel çalışmaların eksikliği nedeni ile, öncelikle bu modelin 

gerçekleşmesinde rol oynayan değişimlere dair kavramlar ve detaylı bir literatür 

taraması sonucunda elde edilen bilgiler açıklanmakta, Kitlesel Fonlama uygulamalarının 

gelişimi, yaygınlığı, uygulama yöntemleri, film üretiminde Kitlesel Fonlamanın 

yaygınlığı ve  kullanımı örnekleri ile sunulmaktadır. Bu yönü ile betimleyici bir  özellik 

taşıyan  çalışma kapsamında ulaşılan nicel gözlemlere, belirlenen 01.06.2014-

07.02.2016 tarihleri arasında, çalışma kapsamına dahil edilen 5  platform üzerinden  

aylık takipler yapılarak elde edilen sayısal verilerin derlenmesi ile ulaşılmıştır. Takibi 

yapılan platformlar üzerinden, Kitlesel Fonlama uygulamalarının, zaman içerisindeki 

niceliksel artışı saptamak amacıyla yapılan, film ve video kategorilerinde yer alan 

kampanya sayılarının takibi dışında, kampanyaların genel özelliklerinin 

değerlendirilmesi ve başarılı kampanyaların özelliklerinin belirlenerek, hedef fona 

ulaşmayı sağlayan unsurların saptanması adına destekçi sayıları, elde edilen fon 

miktarları ve kampanya detayları gibi farklı veriler de değerlendirilmiştir. Bu veriler, 
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projeler için talep edilen destek miktarları, projelere destek veren kişi sayıları ve elde 

edilen fon miktarlarına ilişkin bilgiler verilmektedir. Her platform için yapılan aylık 

takip sonucunda elde edilen veriler ile, platformların her birinin film kategorisinde 

toplam ve kategori bazında olmak üzere destekçi sayıları ve toplanan fon miktarlarına 

ulaşılmıştır. Betimleyici amaçla yapılan çalışmada, uygun verilerin toplanması ile 

oluşturan tablolar yolu ile Türkiye’de film alanında Kitlesel Fonlama destek miktarları 

ve destekçi sayılarının güncel verileri sunulmaktadır. 

 

Çalışmada, hedef fona ulaşan kampanyaların özelliklerinin belirlenmesinde yerel 

kaynakların bulunmaması nedeni ile, yabancı platformlar ve kampanyalar  üzerinden  

yapılan araştırmaların sonuçları sunulmakta, ancak neden sonuç ilişkisi içerisinde 

bölgesel değişkenlerin saptanabilmesi ve Türkiye örneğinin değerlendirilmesi için, 

çeşitli kaynaklardan derlenerek oluşturulan maddelerin, yerel kampanyalarda bulunup 

bulunmadığı ve etkilerinin boyutları da araştırılmaktadır. Örnek kampanya incelemeleri, 

platformlar aracılığıyla elde edilen veriler dışında, kampanya başlatan yapımcı ve 

yönetmenler ile yapılan görüşmeler ve çeşitli medyalar yoluyla kampanyanın sunumuna 

dair elde edilen bilgiler üzerinden de kampanyalar değerlendirilmektedir. 

 

İlerleyen dönem içerisinde, teknolojik ve sosyo-kültürel gelişmelere bağlı 

olarak, değişen kullanıcıların daha etkin biçimde katılacakları ön görülen bu 

uygulamaların, güncel verilerinin saptanması ve  kaydının tutulmasının daha sonraki 

dönemlerde yapılacak araştırmalar için faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu yönü ile 

akademik literatüre yapacağı katkı dışında, sinema sektörü içerisinde aktif olarak sahada 

görev yapan kesimlerin, kampanyalara dair bilgi edinmeleri ve ilgili uygulamaları 

başarılı biçimde  hayata geçirmelerinde yardımcı bir  kaynak durumunda olma 

niyetindeki çalışmada, yerel platformlara dair verilerin derlenmesinin, gerek akademik 

çalışmalar, gerek film üreticileri, gerekse fonlama platformları için, bire bir yapılan 

görüşmelerde de dile getirildiği üzere faydalı olacağı ön görülmektedir. 
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4.2. Türkiye’de Film Üretiminde Fonlar ve Destekler 

 

 Sinemanın başlangıcından itibaren film üreticilerinin temel sorunlarının başında 

yer alan filmin üretilmesi için gerekli maddi kaynağa ulaşma konusu günümüzde 

teknolojik, sosyal ve ekonomik imkanlardaki değişimlere bağlı olarak, film 

üreticilerinin görece yeni, farklı ve ulaşılabilir imkanlara ulaşmalarını sağlasa da, 

filmler için gerekli desteği bulmak, film üreticileri için  halen geçerliliğini koruyan bir 

sorundur. Sinema sektöründeki gelişmişlik oranları çoğunlukla ülkelerin sosyo-

ekonomik gelişmişlik oranları ile paralellik göstermekte olsa da, sosyo-ekonomik 

gelişmişlik oranı düşük olmasına* rağmen sinema endüstrileri oldukça  gelişmiş ve 

yerel sınırları aşarak, küresel pazara yayılmış olan ulusal sinemalara ait örnekler 

bulunmaktadır.638  

 

 Sinema endüstrisi gelişmiş ülkelerin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişme 

planları içerisinde sistematik biçimde yer alan devlet destekleri ve yerel fonlar, film 

üreticileri için temel kaynak halini almıştır. Türkiye'de devlet tarafından sinemaya 

verilen temel destek, Sinema Genel Müdürlüğü’ne bağlı, Sinema Destekleme Kurulu 

tarafından 2004 yılında çıkarılan “5224 Sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve 

Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkındaki Kanun” ile belirlenmiştir. Yıllar 

içerisinde üretilen film sayılarına ve alınan desteklere bakıldığında, bu desteğin 

Türkiye'de film üreticilerinin temel fon kaynaklarından biri haline geldiği 

görülmektedir.639 Özellikle ana akım sinema dışında yapımlar için önem taşıyan bu 

desteğe dair, kanunun işleyişine ve yeterliliğine dair tartışmalar süregelmektedir.640 

Bunun dışında farklı destek mekanizmalarının eksikliği ve Sinema Destekleme Kurulu 

                                                 
638Gülhanım Gül, “Sinema Devlet İlişkisi: Dünyadan Örnekleri ve Türkiye”  

http://aregem.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/31141,gulhanimgulpdf.pdf?0 (12.09.2014), s.130 
639 Evrim Özkan Töre, 2010, “İstanbul’da Kültür Ekonomisini Döndüren Çarklardan biri: Film Endüstrisi”, İstanbul 

Kültür Mirası ve Kültür Ekonomisi Envanteri, Aralık 2010  

http://www.envanter.gov.tr/files/yayin/ISTANBULDA_FILM_ENDUSTRISI.pdf , (20.10.2014), s.49 

* Örneğin Hindistan gelişmekte olan bir ülke olmasına rağmen, Amerikan sinemasından sonra dünya’nın en  

büyük sinema endüstrisine sahiptir. Bir yılda üretilen film sayısı  yaklaşık 800 olan Hindistan’da, yerli film izlenme 

oranı %92’dir. Ülkede toplam 10.120 adet sinema salonu bulunan  ülkenin toplam gişe hasılatı1ı ise 1,86 milyar 

dolardır. 
640 Yavuz Harani, “Rekor Destek, Skandal Kararlar”,2013, http://www.ntv.com.tr/turkiye/rekor-destek-skandal-

kararlar (20.10.2014) 
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desteğinin neredeyse ana kaynak haline gelmesi, Türk sinema sektöründe tartışılan ve 

çözüm bekleyen ana meselelerdir. 641 

 

 Bölüm içerisinde, sinema sektörü için destek ve fonların başlıca kaynakları 

açıklanarak, özellikle Türkiye örneği üzerinden devlet desteği tartışılacaktır. Çalışmanın 

temelinde alternatif fonlar ve desteklerin incelenmesi amaçlandığından, Türkiye'de 

genel olarak kullanılan başlıca desteklerin kullanım biçimi, yayılımı ve gelen eleştiriler 

bağlamında değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu fonların başında Sinema Genel 

Müdürlüğü tarafından verilen 5224 Sayılı, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve 

Sınıflandırılması Hakkındaki Kanun ile verilen destekler geldiğinden, bölüm içerisinde 

devlet desteğine dair detaylı inceleme yapılacak ve çalışmanın diğer bölümlerinde, 

alternatif destekler, özellikle Kitlesel Fonlama örneği üzerinden- neden alternatif olarak 

tanımlandıkları- hakkında bilgi verilecektir. 

 

Hüseyin Kuzu, “Film Yapımının Yerel ve Küresel Dinamikleri” (2013) adlı 

yazısında, yerel ve ulusal  sinemalar için, film yapımının genel dinamiklerini beş madde 

halinde sıralamış ve dünyanın hangi bölgesinden olursa olsun, küresel oluşum dışında 

film yapmak isteyen yerel sinemacıların sıralanan genel ve ortak dinamikleri bir araya 

getirerek film yapmayı düşünmek durumunda olduklarını söylemektedir.  

 

1. Devlet Desteği 

2. Televizyon Kanallarının Katılımı 

3. Sponsorlar 

4. Kültür (ve Sinema) Fonları 

5. Yapımcının Katkı Payı 

 

Kuzu'nun sıraladığı maddeler üzerinden Türkiye'deki destek ve fonlar 

değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan devlet desteğinin Türkiye'deki sinemacılar için  

önemli yer tuttuğu görülmektedir. Kuzu, 1990’lardan sonra, dünyanın hangi ülkesinde 

olursa olsun, özellikle Amerika ve Avrupa'nın belirli ülkelerinde görülen, küresel 

                                                 
641 Töre, 2010, s.49.  
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oluşuma sermaye olarak giremememiş yerel sinema dinamiklerinin zorunlu olarak 

devletin desteğine başvurup ulusal sinemaların korunması adına destek istediklerini 

belirtmektedir. 642 

 

 Kuzu'nun yazısında tarif ettiği biçimiyle, Türkiye Sineması’nda devlet 

desteğinin gelişimi, küresel yeniden yapılanma yüzünden, tüm dünyada olduğu gibi, 

Türkiye'deki sinemacıların devlete başvurmaları sonucu gelişmiştir.  1980’li yılların 

sonlarında film yapım desteği için Kültür Bakanlığı üzerinden devletin verdiği desteğin 

daha çok çekilmiş bir filmin yapım sonrası aşamasına katkı biçiminde görülmekte 

olduğunu belirten Kuzu, ilk yıllarda verilen desteklerin, filmin %30-50’sini karşılayacak 

oranda olması ve yüksek enflasyonun yaşandığı yıllarda sinemacıların devletten 

aldıkları desteği, altı ay kadar faize yatırıp filmlerini çekmeleri gibi bir model 

oluştuğunu söylemektedir. Ancak düşen faiz oranları televizyon kanallarının 

desteklerinin kesilmesi ile birlikte 2000’li yılların başında devlet desteği  cazibesini 

yitirmiştir. Bu nedenle yıllık sekiz ila on film üretimine düşen sayıyı arttırmak amacı ile 

sinemacıların talepleri doğrultusunda  yeni bir destek yasası çıksa da sektörün 

sorunlarını çözmeye yönelik bir yasa değil, özerk olmayan, devletin kontrolünde bir 

yasa konumundadır. Kuzu, bunun sonucunda sinema salonlarda oynayan filmlerin 

gösteriminden kesilen vergiler dışında, fonu oluşturacak özel sektör, sponsorluklar gibi 

diğer desteklerin  kendilerine yer bulamadığını ve Maliye Bakanlığı’nın fondan yaptığı 

kesintiler, Kültür Bakanlığı’nın fondan başka alanlara yaptığı kaydırmalar ile ayırılan  

fonun  gittikçe azaldığını belirtmektedir.643 

 

 Türkiye'de film üretimi ve fonlara dair yapılan görüşmede, Sinema Yapımcıları 

Meslek Birliği Yönetim Kurulu üyesi, Bulut Film’in kurucusu ve 2013-2014 döneminde 

Sinema Eserleri Yapımcıları Meslek Birliği’ni (SE-YAP) temsilen Destekleme Kurulu 

üyeliği yapan Yamaç Okur, devlet desteğine ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de 

2004 öncesi var olan desteklerin genelde belirli ilişkiler ve yakınlıklar çerçevesinde 

yürüyen destekler olduğunu, ancak 2004'teki yasa çerçevesinde, gişeden satılan her 

                                                 
642 Hüseyin Kuzu, “Film Yapımının Yerel ve Küresel Dinamikleri”, Antrakt Sinema, 2013, 

http://www.antraktsinema.com/makale.php?id=319 (01.09.2014) 
643 Kuzu, 2013 
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biletten kesilen  %10 vergi  ile  elde edilen “Rüsum Vergisi” ile gerçekleştiğini 

belirtmiştir. Senelik elde edilen verginin 1/3 oranında destek kurumu tarafından 

dağıtıldığını ve bunun bir anlamda “sektörün parasının sektör eli ile dağıtılması” 

anlamına geldiğini belirten Okur, destek kurulunun çoğunluğunu sinema meslek 

birliklerinin üyelerinin oluşturması nedeniyle sektörün temsil edilmesine rağmen, 12 

Eylül sonrası var olan örgütlenme sorunlarından dolayı, sinema yapanların meslek  

birliklerine üyelik oranlarının düşük olması, ve kültür sanat politikalarındaki 

yetersizlikler nedeniyle, kurul içerisindeki yetersizliklerden söz etmektedir.  Yasanın iyi 

amaçlar ile çıkarıldığını düşünen Okur, yasanın yeniden düzenlenmesi gerekliliğine 

işaret etmektedir. Var olan sorunlardan bahseden Okur, destek alan filmlerin   en fazla 2 

ila 3 yıl içinde vizyona sokulması gerekliliğinin, yapımcı ve yönetmenleri zorladığını 

çünkü, pazarlama,  dağıtım, süreçleri, hangi festivallere katılacağı gibi planlamalar ile 

çekilen ortalama sinema filmleri için bu sürenin yetersiz olduğunu belirtmektedir. 

Değişmesi gereken yasaları, 5224 sayılı “Sinema Destek Yasası”, 5846 sayılı “Telif 

Yasası” ve 5225 nolu işlemeyen  “Sponsorluk Yasası”  olarak tanımlayan Okur, devlet 

desteği dışında, yerel olarak belediyelerin destek vermesinin öneminden 

bahsetmektedir.644  Bu konuya dair görüşlerini yapılan görüşmede dile getiren Okur, 

“İstanbul Büyükşehir belediyesinin mutlaka  İstanbul'da çekilen filmler için destek 

vermesi lazım.  Türkiye'nin her bölgesinde  olan kalkınma ajansları ile direk örtüşen bir 

konu bu aslında, ama bunlar için eşgüdümler lazım, bu işi dert edinecek kamu 

görevlileri lazım. Biz Yapımcı Destek Birliğinde  bu iş için uzun zamandır çalışmalar 

yapıyoruz, ancak ne yazık ki çok yavaş ilerliyor” demektedir. 645 

 

 Türkiye Sinemasında üretim ve dağıtım aşamaları açısından var olan sorunları 

değerlendiren Okur, 5224 sayılı Türk Filmlerinin desteklenmesi hakkında çıkan 

kanunun sadece yapım desteği üzerinden işlemesi dolayısıyla, ar-ge, yapım sonrası 

aşamalar, dağıtım, pazarlama gibi süreçler dahil edilmemesi nedeniyle bir sürü filmin 

üretildikten sonra  seyircisi ile buluşamadığını ve dağıtımcı  açısından büyük sorunların 

                                                 
644 Yamaç Okur, Yapımcı, “Türkiye’de Sinemaya Devlet Desteği ve Mavi Dalga Kitlesel Fonlama Kampanyası” 

konulu yapılan Görüşme, Bulut Film, İstanbul, 03.03.2014 
645 Okur, 2014 
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varlığından söz etmektedir.646 Örneğin,  2005 yılının Haziran ayında 14 tane uzun 

metrajlı filme yapım desteği verilmiş. 14 filmden sadece 3 tanesi vizyona girebilmiş, 

geriye kalan 11 filmin içinden iki tanesi çekilmiş, diğerleri ise çekilmemiştir.647  

Türkiye'de bulunan yaklaşık 2000 kadar salonun aslında yeterli olduğunu ancak 

salonlara bakıldığında; büyük kopyalı filmlerin aynı anda 800-900 salonda yer aldığını 

ve dolayısıyla bir kaç tane büyük kopyalı filmin vizyona girmesi halinde, görece düşük 

bütçeli, farklı kesimlere hitap eden filmlere yer kalmadığını ve bağımsız olarak 

tanımlanan  filmler için en büyük sıkıntının filmin üretilmesinden ziyade aslında  salon 

bulabilmek olduğunu belirten ve  bu sorunun giderilmesi için var olan sanat ve sinema 

politikalarının değişmesi gerekliliğini vurgulayan Okur,  yurt dışındaki fonlara bakıldığı 

zaman, Türkiye'deki modelden farklı olarak, mevcut fonların çeşitliliği, sinema 

eğitiminin farklılığı ve  farklı kurumların ve hatta seyircinin desteğinin  görülmekte 

olduğunu vurgulamaktadır. Türkiye' de bir yılda ortala üretilen 70-80 adet filmden 30-

40 filmin Bakanlıkça desteklenmekte olduğunu ancak yapımları seyirci ile  buluşturacak 

destek yapısı olmadığını belirten Okur; 

Türkiye'de yapılan filmlerde genelde  yönetmen yapımcı modeli yaygın, 

 Yeşilçam'da tüccar modeli yapımcı vardı, daha sonra 80'lerde bir ara 

verildi, seyirci sinemadan çekildi ve 90'ların sonundan itibaren  seyirciler 

ana akım filmlerin çıkması, sinema salonlarının artması, AVM'ler 

içerisinde salonların açılması ile yeniden sinemaya gitmeye başladılar. 

Hakim olan model yönetmen yapımcı dolayısıyla bağımsız yaratıcı 

yapımcı yok, bunu  destekleyen bir sistem yok.Mevcut yasada bir 

yapımcı bir kere destek aldığı zaman, neredeyse 5 sene daha destek 

alamıyor. Yapımcı yetişmesine ve bir filmdeki referansının diğer projeler 

için  kullanılmasına  yarayan bir sistem yok. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

dışında destek alınabilecek başka bir kamu  kuruluşu yok. Yurt dışında, 

eyalet ve belediyeler, çeşitli kamu fonları,  televizyonlar,dağıtım şirketleri 

işin içindeler. Türkiye'de ise bakanlık desteği alındığı zaman alınabilecek 

başka bir destek yok ve ister  istemez bu sorun hikayeye de yansıyor; daha 

minimal, daha küçük bütçeli işler yapılmak zorunda kalınıyor, yapımcı 

açısından bakanlık  destekleri yalnızca filmin yapımına yetiyor ve yapım 

sonrası süreçler post prodüksiyon gibi,  önemli olan pazarlama, dağıtım 

gibi süreçler,  para verilmeden yapılmaya çalışılıyor” 648 

 

                                                 
646 Okur, 2014 
647 Sinema Sektörü için Reform Projeleri 3, Vergi Konseyi Sinema Sektörü Raporu, 2006 

http://senaryo24.tr.gg/Sinema-Sekt.oe.r.ue.-i%E7in-Reform-Projeleri-3.htm (10.09.2015) 
648 Okur, 2014 
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 demektedir. Türkiye'de ortalama destek miktarlarının, ilk film için 200-300 bin diğer 

filmler için ortalama 400-500 bin Türk Lirası civarında olması nedeniyle, yarı destek 

modeli olduğunu söyleyen Okur, Bakanlığın  filmlerin bütçelerinin yarısını 

verebildiğinden yapımcının risk alması gerektiğini söylemektedir.649   

 

 Türkiye'de devlet desteğine dair yapılan en kapsamlı araştırmalardan biri gene 

Yamaç Okur tarafından hazırlanan 2004-2014 yılları arasında, 5224 sayı numaralı 

Sinema Destek Yasası kapsamında verilen desteklerin derlenerek hazırlandığı rapordur. 

Raporla ilgili temel yorumlarını maddeler halinde paylaşan Okur, 2004 yılında çıkan 

5224 sayılı yasa sonrasında Bakanlık destekleri sayesinde, Türk Sinemasında sayısal ve 

nitelik açıdan olumlu bir ilerleme olduğunu belirtmekte ve Sinema Genel 

Müdürlüğü'nün web sayfasında yayınlanan bilgiler ile hazırlanan verileri tablolar ile 

sunmaktadır. Tabloya göre, bu güne kadar toplam 384 uzun metraj film yasa 

çerçevesinde destek almıştır. Fiilmlerin yüzdelik oranlara göre dağılımında ise,  %58'i 

yapım kategorisinde, %32'si ilk film kategorisinde, %10'u da yapım sonrası 

kategorisinde desteklenmiştir. Desteklenen 176 filmden (destek alan filmlerin %46'sı), 

yönetmenlerin ilk filmi, 47 film ise (destek alan filmlerin %12'si), yönetmenlerin ikinci 

filmidir. 650  

Tablo 4.1. 
Sinema Genel Müdürlüğü, 2004-2014 Arası Yıllara Göre Desteklenen  Film Sayıları 

 

                                                                                                             
Kaynak: Yamaç Okur, “Türk Sinemasında Devlet Desteği İstatistik, 2014, s.10 

 

Elde edilen verilere göre, desteklenen film sayısı 2005 yılında 31 iken, 2014 

yılında 54 filme yükselmiştir. Destek alan ilk film sayısı ise 2004 yılında 4 iken 2014 

                                                 
649 Okur, 2014 
650Yamaç Okur, ”Türk Sinemasında Devlet Desteği İstatistik (2005-2014)”, 14.07.2014  

https://drive.google.com/file/d/0B37XHub-ux8WNHF3ZllSSzJHZUU/edit?pli=1 (15.08.2015), s.10.  
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yılında  15 rakamına ulaşmıştır. En fazla destek verilen film sayısının olduğu yıl ise 58 

rakamı ile 2011 yılıdır. 651   Film başına verilen ortalama destek miktarlarına 

bakıldığında ise, 2005 yılında uzun metrajlı filmler için verilen destek miktarı 178.846 

TL iken 2014 yılında verilen destek miktarı 472.051 Türk lirasıdır. 652 

Tablo 4.2 

2004-2014 Arası Yıllara Göre Film Başına Verilen Ortalama Destek Miktarları 

 

                            

                       Kaynak: Yamaç Okur, “Türk Sinemasında Devlet Desteği İstatistik, 2014, s.10  

 

Rapora dair değerlendirmelerinde Okur, desteklerin Türk Sineması için çok 

önemli olduğunu belirtse de, yapımcılar bağlamında değerlendirildiğinde bu durumun, 

yapımcı şirket sayısında artışa yol açtığını ve var olan üç yapımcı meslek birliğinin üye 

sayısının neredeyse 1.000 şirkete ulaşması dolayısyla, eldeki kısıtlı kaynağın birçok 

küçük parçaya bölünerek dağıtıldığına dikkat çekmektedir. Verilen destek tutarlarının 

ise yıl bazında değerlendirildiğinde az bir artış gösterdiğini ve Avrupa ile 

kıyaslandığında verilen desteğin  neredeyse Avrupa'da bir filmin bütçesi kadar 

olduğunu belirtmektedir.653 

 

 

 

 

                                                 
651 Okur, 2014, s.10.  
652 Okur, 2014, s.10. 
653 Yamaç Okur, "Türk Sinemasında Devlet Desteği İstatistik (2005-2014), 15.07.2014, 

http://www.scoop.it/t/yapimci (12.01.2015) 
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Tablo 4.3 

Türkiye ve Avrupa Ülkeleri Ulusal Sinema Destekleri Karşlaştırması 

                   Kaynak: Yamaç Okur, “Türk Sinemasında Devlet Desteği İstatistik, 2014, s.7 

 

Yalnızca uzun metraj filmlere verilen toplam desteğin 99.705.466 TL ve 

desteklenen filmlerin yalnız sinemada hasılatlarının (box office) 117.799.398 TL 

olması, desteklerin işe yaramadığına dair iddiaları çürütmekte ve  filmlerin diğer 

mecralardaki satışlarının da yarattığı istihdam, Türkiye'nin tanıtımına ve sinema 

sektörüne olduğu kadar ekonomisine de  sağladığı katkıları göstermektedir.  Yıllar 

içerisinde verilen toplam destek miktarları artsa da, döviz kurlarındaki artış, sektör 

üzerinde negatif bir etki yaratmıştır. 654 

 

Türkiye'de  uygulanan destek modelinin  ana finansman kaynağı biletlerden 

toplanan rüsum vergileridir. Türkiye'de alınan Rüsum vergisi diğer ülkeler ile 

kıyaslandığında yüksek olmasına rağmen alınan verginin tamamı destek fonuna 

aktarılamamaktadır. Türkiye’de eğlence biletleri üzerinden alınan vergilerin miktarı  

aşağıda gösterilmektedir;  

 

- Sinema   : 8 % KDV + 10 % rüsum = 17.1 % (Bilet bedeli üzerinden) 

- Tiyatro :    8 % KDV (Bilet bedeli üzerinden) 

- Bale      : 8 % KDV (Bilet bedeli üzerinden) 

- Spor, Konser : 18 % KDV + 10 % Rüsum = 29.9 % (Vergi öncesi bilet bedeli 

üzerinden) 655 

 

 

                                                 
654 Yamaç Okur, Türk Sinemasında Devlet Desteği İstatistik (2005-2014), s.7 
655 “Sinema Sektörü için Reform Projeleri 3”, Vergi Konseyi Sinema Sektörü Raporu, 2006 

http://senaryo24.tr.gg/Sinema-Sekt.oe.r.ue.-i%E7in-Reform-Projeleri-3.htm (10.09.2015) 
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Tablo 4.4 

Değişik Ülkelerdeki Rüsum Oranları 
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Japonya Fransa İtalya Tayland Tayvan Türkiye

 
Kaynak: Vergi Konseyi Sinema Sektörü Raporu, 2006 

 

 

Rüsum uygulamalarına dair yaşanan  sıkıntılar, verilen bu tutarların film 

maliyetlerine oranla düşük olması, destekleri almak için istenen belli teminatlar ve 

kısıtlamalar, alınan desteğin yıl sonu itibariyle kullanılması ve filmin tamamlanması 

gerekliliği gibi uygulamada işleyişi güçleştiren prosedürlerdir. Türk Sineması’nda 2004-

2013 yılları arasında elde edilen Rüsum miktarları ve verilen destek oranları, aşağıdaki 

tabloda gösterilmektedir. Tablodan da anlaşıldığı üzere elde edilen verginin tamamı 

destek olarak dağıtılmamaktadır.  

       Tablo 4.5 

   2004-2013 Yılları Arasında Elde Edilen Rüsum Miktarları ve Verilen Destek Oranları 

                          Kaynak: Yamaç Okur, “Türk Sinemasında Devlet Desteği İstatistik, 2014, s.8 

 
 

Yamaç Okur'un yaptığı araştırmaya göre, 2005-2013 yılları arasında sinema 

fonu için aktarılması gereken toplam rüsum  miktarı 223.829.006 TL iken, aynı dönem 

içerisinde sinema desteklerinin toplamı 93.556.242 Türk Lirasıdır.  Bakanlık 

yetkililerinin toplanan vergi ve verilen destek miktarı arasındaki farka dair açıklamları 
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rüsumun net olarak toplanamadığına ilişkindir. Okur, sorunun çözümüne dair, Bakanlık 

tarafından verilen etkinlik desteklerinin listesinin de  şeffaf bir şekilde kamuoyu ile 

paylaşılması gerektiğinden bahsetmektedir.656 Yamaç Okur’a göre, Kurul’daki en büyük 

yapısal sorunlardan biri, meslek birliği temsilcilerinin sektörle ve film üretme pratiğiyle 

bağlarının yeterince güçlü olmamasıdır.  Destekleme Kurulu üyeleri  sayıları meslek 

birliği sayısına göre hesaplanan ortalama 10 adet Meslek Birliği temsilcisi, TRT’den bir 

kişi olmak üzere, bir yönetmen ve bir akademisyenden oluşan  Bakanlık tarafından 

seçilen  3 kişi ve bir Bakanlık temsilcisinden oluşmaktadır. Her sene iki kez toplanan 

kurul, toplanmadan önce dijital ortamda oluşturulan bir puanlama sistemine, başvuran 

filmlerle ilgili verdiği puanları girer. Bu noktada ortaya çıkan tartışmalar, bakanlık ile 

bir grup kurul üyesinin, film seçimleri konusunda ittifaklar oluşturarak ortak hareket 

ettikleri varsayımı üzerinden sürdürülmektedir. Özellikle Bakanlığın meslek 

birliklerinin önerdiği temsilciler yerine keyfi bir uygulama ile meslek birliklerinin 

önerdiği üç kişiden bir temsilciyi seçmesi, bakanlığın etkisini güçlendiren bir etken 

konumundadır. Kurul’un yapısı, kriterlerin muğlaklığı ve meslek birliklerinin bağlarının 

zayıflığı nedeniyle verilen kararların sorgulanması sinemacılar arasında tartışılan bir 

sorun konumundadır. Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Ahmet Gürata’ya göre, 

özellikle belgesel, kısa film ve animasyonların uzun metrajlı filmlerle beraber 

değerlendirilmesi ve bu alanda uzman temsilcilerin kurulda yer almaması bir takım 

dezavantajlar oluşturmaktadır. 657 

 Var olan yapısal sorunların dışında, devlet desteğine dair tartışılan en önemli 

mesele ise görünür ya da görünmez olarak uygulanan sansür mekanizmalarına ilişkin 

sorunlardır. Özellikle destek alamayan projelerin neden destek alamadıklarına dair 

gönderilen gerekçe metninin geçersiz oluşu ve sağlam temellere dayanmayan 

açıklamalar, projelerin desteklenmeme gerekçelerinin kimi zaman sanatsal kaygılar 

dışına çıktığı kaygısı oluşturmaktadır. Bunun dışında destek alan filmlerin kurgu 

esnasında kurul onayına gönderildikleri aşamada yapılması istenilen değişikliklerin 

                                                 
656 Okur, 2014, s.8. 
657 Pelin Başaran, “Dosya: Devlet Desteği ve Sansür”, Altyazı, 2014, http://www.altyazi.net/yazilar/dosya-devlet-

destegi-ve-sansur/ (07.08.2015) 
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yapılmaması halinde Bakanlığın verdiği desteğin geri ödenmesinin şart koşulması gibi 

durumlar söz konusu olmaktadır. 658  

 Bakanlık desteğine dair tartışılan diğer bir durum ise özellikle 24.12.2013 tarihli 

sinema filmlerinin desteklenmesi hakkında yapılan yönetmelik değişikliği ile seçici  

kurulun yılda iki kere toplanma zorunluluğunun kaldırılması ve toplantı tarihinin 

bakanlık tarafından keyfi biçimde belirlenebilmesi tehlikesidir. Bunun yanı sıra yeni 

yönetmelik ile gelen diğer bir uygulama, kurula ayrılan bütçenin kullanımı, başvuru 

sayısı, destek sağlanan proje sayısı ve bu projelerin mahiyeti gibi bilgilerin yer aldığı 

raporların yayınlanma zorunluluğunun kaldırılmasıdır.659 Pelin Başaran, Altyazı 

dergisinin sansüre karşı mücadele eden “siyah bant” yapılanması ile kaleme aldığı  

“Devlet Desteği ve Sansür” adlı inceleme dosyasında, filmler üzerinden örnekler 

vererek sansüre konusunu örneklendirmektedir. 5224 sayılı Kanun ve bu kanuna bağlı 

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usül ve Esaslar 

Hakkında Yönetmelik’te, Bakanlık ve Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu'nun 

filmleri değerlendirirken, “kamu düzeni, genel ahlâk ile küçüklerin ve gençlerin ruh 

sağlığının korunması, insan onuruna uygunluk ve Anayasada öngörülen diğer ilkeler 

doğrultusunda” değerlendirilmesi ibaresi bulunması ve yönetmeliğe göre filmlerin +18 

olarak sınıflandırıldıkları takdirde alınan desteği geri ödeme koşulu sunması, film 

üreticilerinin filmlerin içeriğine dair kimi zaman müdaheleye bile gerek duymadan 

kendi kendilerini kontrol ederek otosansür uygulmalarına gidebilecek durumlara yol 

açma potansiyeli taşımaktadır. Başaran, bahsi geçen yasanın yürürlükte olması 

durumunda, bakanlık desteği alan, Deniz Akçay’ın Köksüz adlı filminde yer alan cinsel 

ilişki sahneleri dolaysıyla 18+ sınıflandırması alarak, verilen desteğin geri ödenmesi 

durumunda kalınabileceğini belirtmekte ve Onur Ünlü’nün İtirazım Var adlı filminin  

yönetmeliğin 11. maddesi gereğince “çocukların ve gençlerin ruh ve beden sağlığını 

etkileyici unsurlar, genel ahlak, insan onuru ve şiddet içermesi nedeniyle” bakanlık’tan 

18+ sınıflandırması almasını örnek göstermektedir. Yönetmeliğin belgesel filmlere dair 

Yapım Destek Sözleşmesi’nin 18. Maddesi ise, yönetmenleri içerik ve biçimsel açıdan 

kısıtlayabilme ihtimali taşıyan maddeler içermektedir. Bu maddeler; Anayasa’da 

                                                 
658 Başaran, 2014 
659 Yamaç Okur, ”Türk Sinemasında Devlet Desteği İstatistik (2005-2014) 
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belirtilen temel ilkelere, kanunlara, genel ahlaka ve uluslararası anlaşmalara aykırı 

olmamak, Toplumun ortak duygu ve hasiyetleriyle çatışır nitelikte olmamak, Bireylerin 

ve toplumun bir kesimini rencide edici unsurlar barındırmamak ve gruplar arasında 

düşmanca duygular oluşturmamak, Ulusal ve evrensel değerlere aykırı olmamak, Siyasi 

amaçlı ve propagandaya yönelik olmamak biçiminde sıralanmaktadır.660   

 Bakanlık, karar alma mekanizmalarında Avrupa’daki örnekleri baz aldığını ve  

yönetmeliklerin demokratik ve şeffaflık ilkeleri temelinde belirlendiğini belirtmekte ve 

kurulun siyasi filmleri toptan reddetmeyişi, siyasi nedenlerle projelere destek verilmiyor 

savını çürütmekte gibi görünse de, kurulun kararlarına dair diğer bir örnek üzerinden 

işleyişi açıklayan Başaran, Hüseyin Karabey’in, Sesime Gel (Were Dengê Min) 

projesinin  dört yıl boyunca yapım, yapım sonrası ve festivale katılım kategorilerinde 

yaptığı başvurulardan olumlu sonuç alamadıktan sonra yönetmenin  yaptığı geri 

ödemesiz yapım sonrası destek başvurusuna, Bakanlığın, bir yıl içinde faiziyle geri 

ödemesi şartı ile borç verme teklifi, Karabey'in  projesini daha da riske sokacağını 

düşünerek teklifi reddetmesi ile sonuçlanmıştır. 661 Karabey bunun üzerine yapım 

sonrası aşama için, alternatif bir kaynak arayışına girmiş ve çalışmanın ana konusu olan 

Kitlesel Fonlama (crowdfunding) yöntemini kullanmıştır.  

 Geleneksel fonlar ve destekler denildiğinde ilk akla gelen destek modeli olan 

Bakanlık desteği dışında, televizyon kanalarının filmlere olan katkıları da bilinen fon 

modellerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir çok ülkede yalnızca televizyon 

kanalları için ya da kanallar tarafından üretilen filmler ve diziler bulunmakta hatta bazı 

ülkelerde belgesel üzerine kanallar ile anlaşmalar yapılmaktadır. Türkiye'de ise  

özellikle 1990'lı ylların ilk yarılarında televizyon kanallarından gelen destekler 

sinemacılar için önemli bir yer tutmaktaydı. Yeşilçam’ın film stoğunun defalarca 

gösterilmiş ve eskimiş olması dolayısıyla kanallar ilk başta filmlere talep gösterdiyse 

de, filmlerin reklam alma açısından diziler ile rekabet edememesi nedniyle talep 

filmlerden dizilere yönelmiştir. Halen gişe başarısı yüksek filmler prime-time denilen 

yüksek izlenme oranına sahip kuşakta gösterilse de, seyircisi daha az olduğu düşünülen 

filmlerin düşük ücretler ile satın alınarak, geç saatlerde gösterilmesi söz konusudur. 

                                                 
660 Onur Ünlü, Devlet ‘İnsanlık Onuru’ Diyemez, BirGün, 23.04.2014 
661 Başaran, 2014 
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Yurt dışında özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa gibi ülkelerde bulunan 

yapımcı ve yatırımcıları televizyon kanalları için film üretmeye teşvik eden yasalar 

ülkemizde ne yazık ki bulunmamaktadır.662 Dünyada sinemaya yeni başlayan 

yönetmenler ve dizi sektöründe çalışan yönetmenlerin, sinema sektörüne girmelerinde 

geçiş aşaması olarak kullanılan bu model, Türkiye'de bu biçimde değerlendirilememiş 

ve 1990'lı yılların ortası ile 2000'li yılların başlarında, prime time kuşağında 

uygulanmaya başlanan ancak televizyon dizilerinin karşısında fazla talep görmeyen ve 

kanal sahiplerince riskli bulunan model daha sonraki yıllarda bazı kanalların yaptığı 

denemeler ile yeniden gündeme gelse de ne yazık ki başarılı olamamıştır. Televizyon 

kanallarının destek verdiği ve televizyon kanalları için çekilen filmlere bazı örnekler 

olarak, Atıf Yılmaz’ın Düş Gezginleri, Memduh Ün’ün Zıkkımın Kökü (Kanal 6), Zülfü 

Livaneli’nin Şahmaran, Orhan Oğuz’un Manisa Tarzanı (ATV), Sinan Çetin’in Berlin 

in Berlin, Ersin Pertan’ın Tersine Dünya (SHOW TV), Yavuz Özkan’ın Yengeç Sepeti 

(Kanal D) gibi filmler verilebilir.663 

 Diğer bir fon modeli olan sponsorluk modeli Türkiye'de özellikle sinema 

sektöründe uygulaması zor olan ve nadir örnekleri bulunan bir model olarak kalmıştır. 

Sponsorluk uygulamalarının yaygınlaşması için teşvik edici yasalar çıkarılmasına 

rağmen, sistemin sağlıklı işlememesi dolayısıyla talebin fazla olmadığı 

vurgulanmaktadır. Sponsorluk yasası olarak bilinen, 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve 

Girişimlerini Teşvik Kanunu, 14.07.2004 tarihinde kabul edilmiş, 21.07.2004 tarihli 

Resmi Gazete'de karar yayınlanmıştır. Bu yasaya göre, kültür ve sanat alanındaki 

sponsorluklara vergi, SSK primi, su, elektrik ve doğalgaz teşviki sağlanacak ve bu 

yasayla, yapılan katkı doğrudan doğruya vergi matrahından düşülecektir. Yasa 

içeriğince tarihi ve bilimsel araştırmalar ve kamu yararı gözeten işler gibi bir çok farklı 

alan dışında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmesi uygun görülen 

faaliyetlerle ilgili harcamalar ile bağış ve yardımların tamamı, Gelir Vergisi ve 

Kurumlar Vergisi matrahından indirilebilecektir.664 Sponsorluk yasasının etkili biçimde 

uygulanamamasına dair Hüseyin Kuzu, sinemacıların sponsorlukları karşılıksız bağış 

                                                 
662 Kuzu, 2013 
663 Türk Sinema Tarihi, http://guzelsanatlar.mkutup.gov.tr/mk/text.php?content=sinema (10.09.2015) 
664 Neyir Seda Ütügen, “Kültür ve Sanat Alanında Yeni Sponsorluk Yasası”, 2007,  

http://artgroups.blogcu.com/kultur-ve-sanat-alaninda-yeni-sponsorluk-yasasi/3553297 (11.10.2015) 
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olarak algılamaları ve sponsorluk desteği veren firmaya kazanç sağlama mantığından 

uzak olmalarının etkisi olsa da, asıl sorunun belirli popüler filmler dışında, sinemanın 

sponsorlar tarafından reklam mecrası olarak güçlü görülmemesi ve sponsorların müzik 

ve spor gibi daha fazla izleyiciye ulaşacağını düşündükleri alanlara yönelmeleri 

olduğunu ve diğer bir etkenin ise, devletin çıkardığı yasanın uygulanışına dair sponsor 

şirketleri, sinema projelerinden çok daha kalıcı gördüğü alanlara yönlendirmesi 

olduğunu belirtmektedir. 665
 

 Sinemacılar için diğer bir destek kaynağı olan ve alternatif mecralar olma 

özelliklerini yıllar içinde neredeyse yitirerek artık başvurulması geleneksel hale gelen 

festivaller gerek verilen ödüller gerekse bünyelerinde düzenledikleri çeşitli yarışmalar, 

destek ve organizasyonlar ile sinemacılar için fon kaynaklarından biri haline 

gelmişlerdir. Uluslararası ve yerel festivallerde, sponsorların etkisi filmlere verdikleri 

destekten daha fazla hissedilmektedir. Festivallere verdikleri destek ile festivallerin 

gerçekleşmesine katkıda bulunan sponsorlar dolayısıyla festivaller içerisinde dağıtılan 

ödüller ve destekler ile filmlerin üretimine de katkıda bulunmuş olsalar da, bu katkılar 

sektörün ihtiyacına oranla yetersiz kalmaktadır. Türkiye'de sinema sektörü için önem 

taşıyan ve film üreticilerine gerek filmlerini tanıtmak gerekse maddi anlamda destek 

sağlamak konusunda öne çıkan başlıca festivallere örnek olarak, Antalya Altın Portakal 

Film Festivali, Adana Altın Koza Film Festivali, Malatya Uluslararası Film Festivali, 

İKSV İstanbul Film Festivali gibi festivaller sıralanabilir.  

 

 Ana sponsorları Doğuş Holding, Türk Hava Yolları ve Rönesans Holding olan 

Antalya Altın Portakal Film Festivali,  her sene Ekim ayında düzenlenen uluslararası bir 

festival olarak, Türkiye'de sinemacılar için, gerek filmlerinin gösterilmesi, gerek 

tanıtımı gerek ise verilen ödüller ile önemli bir yerdedir. Festivallerde ödül alan 

filmlerin bakanlık desteklerinin geri ödenmesi koşulundan muaf tutulmaları ise, 

seyirciye ulaşma ve ödül kazanma motivasyonları dışında  festivallere katılımın diğer 

sebeplerindendir. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde çeşitli derecelere verilen 

para ödülü dışında (2014 yılı toplam para ödülü 850.000 TL) 2014 yılında ilk olarak 

festival bünyesinde düzenlenen farklı bir oluşum Antalya Film Forum (2014), “Pitching 

                                                 
665 Kuzu, 2013 
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Platform” ve “Work in Progress Platform” başlıklı bölümleri ile, katılan sinemacılara 

para ödülü ve yapımcılar ile buluşma imkanı sunmaktadır. Antalya Film Forum’un 

kuruluş amacı ve tanımı, web sitelerinde aşağıdaki biçimde özetlenmektedir; 

ntalya Film Forum, öncelikli olarak Türkiye’de olmak üzere Türkiye’ye yakın 

Antalya Film Forum, öncelikli olarak Türkiye’de olmak üzere Türkiye’ye 

yakın  coğrafyalarda (Balkanlar, Ortadoğu, Akdeniz ve Türki 

Cumhuriyetler) ortak  yapım  olanaklarını arttırmayı, sinema sektörünün 

gelişimini desteklemeyi, film  çekecek yapımcıları ve yönetmenleri teşvik 

etmeyi, projelerinin uluslararası platformlarda tanıtılmasını sağlamayı 

amaçlayan bir ortak yapım ve proje  geliştirme marketidir. 666   

 

Forum bünyesinde düzenlenen Antalya Work in Progress (Yapım Aşaması) 

Platformu ise, çekimleri tamamlanmıış ve post prodüksiyon aşamasındaki uzun metraj 

filmlere 100.000 TL tutarında ödül vermekte ve ayrıca film üreticilerinin, Antalya Film 

Forum’a konuk olan satış ajanı, film fonları yöneticileri, dağıtımcı, festival 

programcılarına ulaşmalarına olanak sağlamakta aynı biçimde yapımcı ve programcılara 

da, Türkiye’de üretilen yeni filmleri post-prodüksiyon aşamasında keşfetme şansını 

sunmaktadır. Benzer bir mantık ile düzenlenen “Pitching Platformu” ise yapım öncesi 

başvuran iki projeye 30.000 TL tutarında destek vermektedir.667  

 İKSV (İstanbul Film Festivali) ve Festival kapsamında verilen ödüller 

incelendiğinde,  festivalin ana sponsoru olan AKBANK dışında, Anadolu Efes, 

Eczacıbaşı, Groupama, Vodafone, DHL, Sabah Grubu ve NTV gibi bir çok sponsorun 

gerek verilen ödüller gerek  özel gösterimler ve sunulan hizmetler için sponsor oldukları 

görülmektedir. 668 

 İKSV bünyesinde düzenlenen “Köprüde Buluşmalar” sinemacılar için fon 

alternatiflerinden biri olarak görülmektedir. Köprüde Buluşmalar'ın temel hedefi, 

Türkiye’den yapımcı, yönetmen ve senaristleri, Avrupalı sinema profesyonelleriyle bir 

araya getirmek ve  sinemacılara yeni uzun metraj projelerinin ve post-prodüksiyon 

aşamasındaki filmlerinin ilk uluslararası sunumunu yapmaları için olanak yaratırken, 

ortak yapımlar için de zemin hazırlamak olarak açıklanmaktadır.  Organizasyon 

                                                 
666 Antalya Film Forum Genel Bilgi, http://www.altinportakal.org.tr/antalyafilmforum/detay/GENEL-

BILGILER/233/271/0 (10.10.2015) 
667 Antalya Film Forum Pitching Platformu, http://www.altinportakal.org.tr/antalya-film-forum/platformlar-

basvuru/kurmaca-pitching-platformu (10.10.2015) 
668 İKSV Sponsorlar, http://film.iksv.org/tr/sponsorlar (10.10.2015) 
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kapsamında düzenlenen  “Film Geliştirme Atölyesi Destek Ödülleri” kapsamında; TC 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 10.000 dolar destek ödülü, Melodika Ses Post Prodüksiyon 

Ödülü, Fransa Ulusal Film Merkezi (CNC) 10.000 Avro destek ödülü, ve Akdeniz Film 

Enstitüsü (MFI) Senaryo Atölyesi Ödülü olarak sıralanırken, 2014 yılı “Yapım Aşaması 

Atölyesi” kapsamında verilen  ödüller ise; Color-ist Ödülü, Başka Sinema Ödül, ve   

10.000 USD tutarında Efes Ödülü olarak belirtilmektedir. Bunun dışında düzenlenen 

“Türkiye-Almanya Ortak Yapım Geliştirme Fonu” ise henüz çekimine başlanmamış 

olan Türkiye–Almanya ortak yapımları için geri ödemeli olarak 150.000 Avro tuatrında 

bir fon sağlamaktadır.669  

 Bahsi geçen festivaller dışında, ana sponsoru Malatya Büyükşehir Belediyesi 

olan Malatya Uluslararası Film Festivali, verdiği 75.000 ile 5000 TL tutarındaki ödüller 

ve sinemacılara sunduğu filmlerini yerel ve uluslararası ortamlarda çeşitli yapımcı ve 

potansiyel ortaklara tanıtma  imkanı ile öne çıkan festivallerdendir.670 Benzer biçimde 

Adana Altın Koza Film Festivali, 2014 yılı toplam para ödülü 630.000 TL tutarındadır. 

Çeşitli kategorilerde 350.000 ile 10.000 TL arası ödül veren festival Adana Belediyesi 

tarafından düzenlenmekte ve Kral Medya Grubu, Filli Boya, Mikatur gibi sponsorluk 

destekleri bulunmaktadır.671  

 Bu araştırmalar kapsamında sponsorluk konusu değerlendirildiğinde, direk 

olarak filmlere sponsorluk desteğinde bulunmasalar da, bir çok büyük firmanın 

festivallere verdikleri katkılar ile dolaylı olarak filmlerin üretimine katkıda 

bulunduklarını söylemek mümkündür. Ancak festivallere katılmayı başarabilen 

sinemacı sayısının, Türkiye'deki sinemacılara oranına  ve daha da önemlisi festivallere 

katılım süreçlerinin işleyişine bakıldığında,  bakanlık desteği bölümünde bahsi geçen, 

şeffaflık ve adil seçim sorunlarının var olduğunu görmek mümkündür.  

 

 Sinemacılar için diğer bir önemli fon ise “Avrupa ortak kültürünün yaratılması 

amacıyla” kurulan Eurimages Sinema Fonu’dur. Avrupa Konseyi Bakanlar 

Komitesi´nin 26.10.1988 tarihinde yapılan 420. dönem toplantısında “Yaratıcı 

                                                 
669 İKSV Köprüde Buluşmalar, http://film.iksv.org/tr/koprudebulusmalar (10.10.2015) 
670 Malatya Film Festivali Ödüller, http://malatyafilmfest.org.tr/yarisma.php?url=oduller (11.10.2015) 
671 Altın Koza Film Festivali Sponsorlar, http://www.altinkozafestivali.org.tr/index.php/tr/sponsorlar (11.10.2015) 
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Sinematografik Görsel-İşitsel Eserlerin Ortak Yapımı ve Dağıtımı” için oluşturulan 

Avrupa Destek Fonu, Eurimages, 01.01. 1989 tarihinde faaliyete başlamış ve 

Türkiye'nin kısmi katılımı, 09.07.1990 tarihinde Bakanlar Kurulu’nda kabul edilmiş ve 

29 Ağustos 1990 tarih ve 20620 sayılı Resmi Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. Temel amacı, “sinema eserlerini yapım ve dağıtım alanlarında desteklemek ve 

fona üye ülkelerin sinema profesyonelleri arasındaki işbirliğini teşvik etmek suretiyle, 

Avrupa film endüstrisinin gelişimine katkıda bulunmak” olarak açıklanan Eurimages, 

ortak-yapım, dağıtım, gösterim ve sinema salonlarının dijitalleştirilmesi gibi beş farklı 

alanda finansal destek sağlamaktadır. Eurimages üyesi en az iki üyenin katılımı ile 

alınabilen geri ödemeli ortak yapım destekleri dışında, Avrupa Birliği bünyesindeki 

MEDIA programından yararlanamayan, Türkiye´nin de aralarında bulunduğu altı 

ülkeye (Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan, Rusya, Bosna-Hersek ve Türkiye) geri 

ödemesiz olarak verilen dağıtım ve gösterim desteği bulunmaktadır. Fonun geliri ise, 

ülkelerin belirlenen miktarda verdikleri katkı payları ve geri ödemeler dışında 

bağışlardan oluşmaktadır. 672  

 

Türkiye'nin katkı payı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi 

Başkanlığı bütçesinden karşılanmaktadır. Yamaç Okur'un “Sinemada Devlet Desteği 

İstatistikler” raporuna göre ise, 2014 yılı itibari ile, Eurimages desteği almış proje sayısı 

19 (%5), yurtdışı ortağı olan proje sayısı ise 42 (%11) olarak belirtilmektedir.673  

 

Hüseyin Kuzu'nun araştırmasına göre, Türkiye,  her yıl fona sağladığı katkıyla, 

katkıda bulunan ülkeler arasında sıralamada altı ila  sekizinci sıralar arasında yer 

almaktadır. Kuzu, fonun kullanımına dair ise, fonun kuruluş amacı olan Avrupa 

Filmlerini Amerikan hegemonyası karşısında güçlendirmek amacına ulaşılamadığını, 

bunun nedeni olarak ise başlangıcından beri bazı yapımcıların, Hollywood filmleriyle 

başa çıkmak için daha büyük destek istemeleri, bazı yapımcıların ise orta ve küçük boy 

Hollywood yapımcılarıyla ortaklığa girerek fon desteğini Hollywood ile paylaşmaları 

olarak açıklamaktadır.674   

                                                 
672  Eurimages Hakkında, http://www.sinema.gov.tr/ana/sayfa.asp?id=41 (08.09.2015) 
673 Okur, 2014    
674 Kuzu, 2013 



 298 

 Hüseyin Kuzu, Türkiye'de film üretiminde fonlar ve destekler ile ilgili 

araştırmasında tüm bu bahsi geçen dinamikler göz önüne alındığı takdirde, film 

üreticileri için en somut desteğin devlet desteği olduğunu belirtmektedir. Belirli 

örnekler dışında bahsi geçen dinamiklerin filmler üzerindeki etkisinin fazla olmadığını 

belirten Kuzu, destek yasasına dair asıl problemin, yasanın  yönetmen-yapımcıları 

destekler biçimde kurgulanmış olması nedeni ile, Türkiye'de var olan bir yapımcı 

modelinden bahsetmektedir. Kuzu bu yapımcı modelini, devletten aldığı desteğin 

üzerine kendi şahsi kaynakları ya da kredi, borç vs gibi katkılar koyarak, filmin üretim 

ve dağıtımı için gerekli parayı  tamamlayan ve genellikle ilk filmini çektikten sonra bir 

daha film üretemeyen “yönetmen-yapımcı” modeli olarak tanımlamaktadır. 675 Her 

alanda var olan kurumsallaşma eksikliği, sinema  sektöründe de görülmektedir.  

Kurumsallaşma gerçekleşmeyince var olan bir kaç büyük yapım şirketi için söz konusu 

olan bir  “lobi gücü”nden bahsetmek mümkündür.  Dünyada en fazla kabul gören 

sektörlerden biri olan  ve ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi anlamda etkisi fazla olan  

sinema sektörünün bir dizi yasal (idari, mali ve vergisel) düzenlemeye ihtiyacı 

bulunmaktadır.   

 

 Türkiye'de sinemacıların neredeyse tek büyük destek kaynağı olan devlet desteği 

üzerine yapılan araştırmada, destek mekanizmasının işleyişine dair başlıca sorunlar, 

karar alma mekanizmaları ve kurul oluşturma aşamasındaki şeffaflık sorunları, dolaylı 

ya da direkt sansür uygulamaları ve filmlerin sınıflandırılması, geri ödemeler ve 

ödemeler için verilen  sürelerin yetersiz olması, elde edilen rüsüm vergisinin tamamının 

sinema alanında kullanılmaması, filmlerin yalnızca üretim aşamasına dair destekler 

verilerek, dağıtım ve gösterim aşamalarının desteklere dahil edilmemesi, yasanın belirli 

zamanlarda yeniden düzenlenmesi gerekliliği, belediye ve yerel desteklerin yetersizliği, 

devletin kültür sanat politikaları ve sanata dair tutumunun kararlara yansıması, alana 

dair çalışmaların yetersiz olması ve kurumlar, meslek örgütleri, sendikalar arasındaki 

iletişimsizlik nedeniyle ortak kararlar alınamaması gibi maddeler sıralanabilir. 

Türkiye'de film üretimine ivme kazandırdığı kabul edilmesi gereken bir uygulama 

olarak bakanlık desteği halen sinemacılar için önemini korusa da, böylesi sorunlar 

                                                 
675 Kuzu, 2013 
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içeren destek mekanizmasının hem işleyişine dair sorunlar bulunması  hem de var olan 

talebe yetersiz kalması söz konusudur. Diğer destekler olarak geçen televizyon 

kanallarının destekleri, sponsorluklar, festivaller ve kazanılan ödüllerden sağlanan  

destekler ve yapımcıların katkı payları gibi destekler, bakanlık desteği hususunda 

değinilen temel sorunlara benzer aksaklıklar taşımakta olduklarından, film üreticileri, 

var olan talep karşısında oldukça yetersiz kalan destek ve fonlara  alternatif destekler ve 

fonlar bulma eğilimindedirler. 

4.3. Bağımsız Sinema Kavramı 

“Bağımsız Sinema” kavramı, sinemanın ideolojik işlevinin fark edilmesi ile 

beraber, sinema endüstrisinin ortaya çıkışı ve gelişiminden itibaren  tartışılan bir olgu 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bölümde, kültürel emperyalizm ve küreselleşme 

bağlamında değerlendirilmesi gereken bağımsız sinema, özellikle Amerikan 

sinemasının hakimiyet alanından bağımsız, Avrupa Sineması’ndaki örnekler, Amerikan 

Bağımsız Sineması, Üçüncü Dünya Sineması ve Üçüncü Sinema kavramları üzerinden 

tartışılacaktır.  

 

Tülay Çelik “1990 Sonrası Türkiye’de Yönetmen Sineması Alanında Film 

Üretim Süreci” adlı doktora tezinde, bağımlılık sorununu tartışmakta ve sömürgeci 

devlet anlayışının bir uzantısı olarak gücü elinde bulunduran ülkelerin gelişen dünya 

ülkelerinin sinemalarına yaptıkları katkılar göz önüne alındığında önceliği kendi 

çıkarlarına vermelerinden dolayı, bu ülkelerin sinemalarının kendi kimliklerini 

bulmasına olanak tanınmadığını belirtmektedir.676 Çelik, Hollywood’un ülkelerin 

sinemalarıyla kurduğu ilişkide, Amerikan filmlerinin pazarda egemenliği dışında,  her 

ülkenin kendi popüler sinemasının da Amerikan dağıtım tekelleri tarafından 

desteklenmesini örnek vererek sinema piyasasının Amerikanlaştığını belirtir.677 Benzer 

biçimde Zeliha Hepkon, sömürgeci anlayışla sürdürülen sinemanın sömürgeci 

devletlerin ekonomik ve siyasal hakimiyetlerini devam ettirmek istediğini ve sinemanın 

                                                 
676 Tülay Çelik, “1990 Sonrası Türkiye’de Yönetmen Sineması Alanında Film Üretim Süreci”,(Yayınlanmamış 

Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,2009,  s.69. 
677 Çelik, s.80. 
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bu bağımlılık ilişkilerinin kültürel alan üzerinden devam ettirilebileceği bir araç 

olduğunu belirtmektedir.678  

 

Bağımsız sinemanın, Amerikan Sineması içindeki yeri, Michael Ryan ve 

Douglas Kellner tarafından Hollywood’un ötesinde bir sinema olarak tanımlanmaktadır. 

Bağımsız sinemanın gelişimini altmışlı ve yetmişli yıllardaki toplumsal gelişmeler 

olduğu kadar, teknolojik gelişmeler ile filmlerin daha ucuza üretilebilmesinin 

hızlandırdığını belirten kuramcılar,  İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan “baby 

boom” kuşağının alternatif bir seyirci kitlesi oluşturduğunu ve seksenli yılların 

ortasında John Sayles (Brother from Another Planet), Jim Jarmush (Stranger Than 

Paradise), Lizzy Borden (Working Woman), Victor Nunez ( Flash of Green), Eagle 

Pennel ( The Night at the Alamo), Susan Sieldman ( Desperately Seeking Susan) gibi 

örnekler ile belirgin bir karşı akımın oluştuğunu belirtirler. Bu örneklerin kullanılan 

süreksiz montajlama, çoklu perspektifler, kopuk dizilimler ve gerçek dışı anlatılar ile 

ana damar anlatıyı kırmaya ve sorgulamaya yönelik olduğunu belirten kuramcılar, bu 

tarz filmlerin toplumsal gerçekliğin ve düzenin alternatif inşasına yönelik 

değerlendirilebileceğini belirtirler.679  

 

Dijital tekniğe geçmeden önce, daha kolay elde edilebilir kayıt cihazlarının 

piyasaya çıkmasıyla,  “Video Sanat” olarak da adlandırılan, resimlerle oynayarak, seste, 

görüntüde, kurguda sanat olarak kabul edilebilecek yenilikler bulan video sanatçıları 

vardır. Günümüzde teknolojinin gelişimi ve farklı platformların iç içe geçmesi, dijital 

olanakların artması ve kullanımın kolaylaşması ile, sektörden bağımsız, belli kalıplara 

uyma gereksinimi duymadan da film üretimi gerçekleşebilmekte ve bu gelişmeler 

deneysel sinemanın önünü açmaktadır. 

 

Avrupa’da bağımsız sinema olarak adlandırılan filmler genelde deneysel sinema 

başlığı altında değerlendirilmektedir. Deneysel filmlere dair tanımlamalar oldukça 

fazladır. Ancak tanımlamaların ortak özelliği, deneysel olarak adlandırılan filmin bir 

                                                 
678 Zeliha Hepkon, “Afrika Birliği Mücadelesinden Postkolonyalizme Afrika’da Sinema”, Esra Biryıldız ve Zeynep 

Çetin Erus (drl.), Üçüncü Sinema ve Üçüncü Dünya Sineması içerisinde (171-199),  İstanbul: Es Yayınları, 2007, s. 

175. 
679 Michael Ryan ve Douglas Kellner, Politik Kamera, 2. Basım, Elif  Özsayar (çev.), İstanbul: Ayrıntı, 2010, s.432.  
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yenilik getirmiş olmasıdır. Deneysel sinemanın tanımlamaları çeşitli olduğu gibi, onu 

tanımlamak için kullanılan isimler de farklılık göstermektedir. Bunlardan en yaygın 

olanları; Underground (yeraltı) Sinema, Avant-Garde (öncü) Sinema, Independent 

(bağımsız) Sinema ve Experimental (deneysel) Sinema’dır. Bu isimlerin her birinin 

kendine özgü nitelediği alt gruplar bulunmaktadır. Örneğin Underground Sinema, daha 

çok Amerikan deneysel sineması için kullanılırken, avant-garde terimi 1920 ve 30’lu 

yıllarda başlayan, Fransız deneysel sineması için kullanılmaktadır.680 Yenilik getiren 

tanımlamasının da belirttiği gibi, sinemaya yenilik getiren ilk yönetmenlerden Fransız 

Melies, Lumiere Kardeşler’in sinema anlayışından farklı bir bakış ile çektiği filmler ile 

ilk yaratıcı yönetmen olarak adlandırılabilir. Deneysel sinemayı hazırlayan 

yönetmenlerden Melies, yaptığı teknik denemeler ve cesurca kullandığı hayal gücü ile 

daha sonraki sinemacıların önünü açmıştır. Deneysel sinemacıların kullandığı omuzda 

kamera, doğal ışık, belgesele yakın çekim tekniği onlara örnek olan diğer bir öncü ise 

Roberto Rosellini’dir. Jean Cocteau ise filmlerinde iç dünyasını ve kişisel görüşlerini 

yansıtarak şiirsel bir üslup yaratmış diğer bir isimdir. 681 

 

Ulusal sinemanın bağımsızlığını koruma çabalarına örnek olarak, Avrupa’da 

şirketlerin film pazarındaki kontrollerini kaybetmeleri üzerine,682 Almanya’nın  

Hollywood’a karşı ayakta kalabilmek adına çalıştığı ve UFA’nın kurulması ile serbest 

değişimci endüstriye, kültürel ürünlerim üretimi alanında da  karşı durulduğu 

görülmektedir. Bu dönemde Almanya’da film üretiminde çoğalma olduğu ve 

Dışavurumcu Sinemanın örneklerinin de yine bu dönemde üretildiği görülmektedir. 683 

Almanya’da ortaya çıkan Dışavurumculuk Akımı tam olarak deneysel sinema adıyla 

anılmasa  da, özgünlük ve yaratıcık anlamında öncülük yapan bir akımdır. Akımın 

örnekleri; başyapıt sayılan Fritz Lang, Kader (1921), Frederich Wilheim Murnau, 

Nosferatu (1922) gibi filmlerdir. Deneysel olarak adlandırılabilecek yapıtlar ise; 

Vikking Eggeling, Oscar Fischinger, Hans Richter ve Walter Rutmann gibi 

yönetmenlerin filmleridir.684  

                                                 
680 Sabri Kaliç, Deneysel Sinema’nın Kısa Tarihi, İstanbul: Hil Yayınları, 1992, s. 12. 
681 Kaliç, s. 14. 
682 Armand Mattelart, “European Film Policy and the Response to Hollywood”, World Cinema, Critical 

Approaches, John Hill ve Pamela Church Gibson (ed.), New York: Oxford University Press, 2000, s.95. 
683 Armand Mattelart, İletişimin Dünyasallaşması,s.53. Aktaran, Çelik, s.89. 
684 Kaliç, s.24. 
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Ülkeler arası sinema alanında yaşanan bu mücadelede  İtalyan Sinemasına 

bakıldığında, 1910’larda, Fransız, Alman ve Amerikalılarla rekabet edebilir durumda 

olan sinemanın  1920’lerden sonra sinemanın propaganda gücünün de farkına varılması 

ile devlet politikaları ile desteklenmesi söz konusudur. 1933 yılında senaryoların 

denetlenmesi ve uluslararası ticaretin yönlendirilmesine yönelik devlet kontrolü 

ağırlaşır faşist iktidar döneminde  Cinecitta adında birçok stüdyodan oluşan bir alan 

yaratır. 685 Dışarıdan ithal edilen filmlere yönelik vergilerin alınması ve Rossellini, 

Antonioni gibi sinemacıların yetiştiği sinema okulları açılır. Bu gibi gelişmeler ile film 

yapımı artsa da 2. Dünya Savaşı esnasında Amerika ihraç alanını geliştirerek pazara 

yeniden hakim duruma gelir.686  

 

Fransa örneğine bakıldığında başından beri sinema alanında koruma politikaları 

uygulandığı görülmektedir.  Ancak 1930’larda sesin gelişi ile, maliyetler artar ve küçük 

film şirketleri kapanır ve destek politikaları yetersiz kalır. Bu dönemde Fransa,  kota 

sistemini yerleştirerek yabancıların girişine, özelikle de Hollywood’a karşı, Fransız 

sinemasını koruma amaçlı yeni bir finans ve kontrol sistemi getirir.687 Buna karşılık 

Amerika, Marshall Planı fırsatıyla bu sınırları kaldırmak ister. Bunun üzerine, 

Fransa’da, 1946 yılında imzalanan “Blum Byrnes” anlaşması ile ithalat kotası yerine, 

ekran kotası konur. ve bu durum Fransız yapımların tümü için gösterim imkanı da 

ortadan kaldırmış olur. Endüstrinin içerisine girdiği kriz ile  1948’de yeni bir anlaşma 

yapılarak ithal kotası sistemi geri getirilir ve  devletin yapımı destekleme politikası ile 

yabancı filmlerden alınan verginin ulusal endüstriye yatırılması sağlanır.688  

 

Sinemanın tücari ve kültürel öneminin farkında olan Fransa, Hollywood 

karşısında Fransız Sinemasını korumak adına bazı ön1emler almıştırç Örneğin 946 

yılında devlete bağlı özerk bir kurum olarak kurulan ve ticari olmayan sinemayla da 

ilgilenen CNC’nin, film yapım, dağıtım ve gösterim alanına ve ortak yapımlara  

destekleri dışında, televizyon kanallarını da desteklediği görülmektedir. CNC, Fransız 

                                                 
685 Esra Biryıldız, Sinemada Akımlar, İstanbul: Beta Yayınları, 2012, ss.61-63. 
686 Mattelart, European Film Policy and the Response to Hollywood, içinde World Cinema, Critical Approaches 

s.95. 
687 Neale, ss.18-19,  Aktaran Çelik, s.91. 
688Mattelart, European Film Policy and the Response to Hollywood, içinde World Cinema, Critical Approaches 

ss.95-96. 
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Fransız televizyon kanallarına kotalar koyarak, Fransız Sinemasından örneklern 

yayınlanmasına katkı sağlamıştır.689 Fransa’da 1953 yılında yenilenen sinema 

endüstrisinin gelişmesi kanunu ile sinemanın sanat, kültür ve eğitim değeri üzerinde 

durulmuş  Marcel Camus, Claude Chabrol ve Louis Malle gibi yönetmenler bu 

gelişmelerden faydalanmışlardır. Yeni Dalga için de önemli olan bu destek alanı ile 

Yeni Dalga akımı, endüstrinin kriz içinde olduğu bir dönemde, yurt dışı başarıları ile 

endüstriyi canlandırmış  Avrupa’yla ortak yapımlar artmaya başlamıştır. 1959’da 

Malraux Kültür Bakanı olduktan sonra box office gelirleri üzerinden faizsiz avans 

verilmeye başlanması, kültür evleri ve sanat merkezlerinin kurulmasıyla, 1960’lar ve 

1970’lerde de üretim yapısı güçlenmiştir.690 

 

Deneysel sinemanın köklü biçimde yerleştiği Fransa’da, deneysel sinema akımı, 

Fransız yazar, yönetmen ve oyuncu Jacques Brunius’nun sınıflandırmasıyla üç evrede 

incelenmektedir. İlk evrede yer alan Louis Delluc, bu kavramı ateşleyen bir 

yönetmendir. İkinci evrede yer alan ve gerçeküstücü öğeler ile bilinçaltının 

yansımalarını filmlerine aktaran, feminist ve aktivist yönetmen, Germainne Dulac, 

birçok sinemacıyı etkilemiştir. İkinci evredeki diğer isimler; sinemada öyküyü tamamen 

yadsıyan ve sinemayı düş yorumlama sanatı olarak gören Jean Epstein, Calude Autant 

Lara, Dimitri Kırsanov gibi isimlerdir. Bunların dışında mercek bozumları ve uzun 

çekimlerden oluşan deneysel yaklaşımı ve Tekerlek adlı yapıtıyla  büyük beğeni 

toplayan Abel Gance, Fransız deneysel sinemasının devlerinden kabul edilmektedir. 

Jean Cocteu tarafından; nasıl ki resim Picasso’dan önce ve sonra diye adlandırılırsa, 

sinema da Tekerlek’ten önce ve sonra diye ikiye ayrılır’ diyerek bahsedilen Gance, 

kullandığı hızlı kurgu anlayışıyla Rus sinemacıları da etkilemiştir. Deneysel 

sinemacılardan, Marcel L’Herbier, I.D.H.E.C sinema okulunu 1943 yılında Paris’te 

kurmuştur. Paris Okulu olarak adlandırılan ve üçüncü evre olarak tanımlanan grupta; 

Rene Clair, Luis Bunuel gibi isimlerin yanı sıra, Fernad Leger, Man Ray, Marcel 

Duchamp, Henri Comette, Jean Gremillon ve Jean Vigo gibi yönetmenler 

bulunmaktadır. Özellikle Bunuel ile gerçek üstücü ressam Salvador Dali’nin bir araya 

                                                 
689 Nilay Ulusoy, “Televizyon Sinema Dayanışması ve Fransa örneği” (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara 

Üniversitesi SBE, 2006), s.3. 
690 Neale, s.20. Aktaran, Çelik, s.92. 
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gelerek yazdığı Un Chien Andalou (Bir Endülüs Köpeği, 1929) adlı film bir sinema baş 

yapıtı sayılmaktadır.691 Ressam Salvador Dali'yle birlikte çalışan Bunuel, psikanalizden 

de yoğun olarak etkilenerek, çarpıcı sahneler ve çağrışımsal geçişler kurgulamıştır. 

Gerçeküstü sinema olarak tanımlanan bu tür, gerçekleri kendisine temel almakta, ancak 

gerçeklerin üzerine bilinçdışı ögeler eklemekte, gerçekliğin insanın üzerinde bıraktığı 

etkileri ve bilinç altını yansıtmaktadır. Dönemin diğer bir ismi olan ve henüz yirmi 

dokuz yaşında yaşama veda eden yönetmen Jean Vigo, bir anlamda sinemada ilk 

otobiyografik film türünün örneğini Zero (1933) ile vermiş ve çektiği iki kısa, iki uzun 

film ile deneysel sinemacılar arasında önemli bir yer almıştır. 692
 

 

Üçüncü Sinema’nın ortaya çıkışının İkinci Dünya Savaşı sonrası Üçüncü Dünya 

ülkeleri olarak tanımlanan ülkelerin anti-emperyalist mücadelesine dayandırılmaktadır. 

Üçüncü Dünya Sinema’sının bu mücadele için, izleyiciyi pasif konumdan çıkartarak  

birey odaklı sinemadan harekete geçirici militan ve pollitik sinemaya 

yönlendirmektedir.693 Üçüncü Dünya sinemasının kurucularından kabul edilen 

Fernando Solanas ve Octavio Getino, Üçüncü sinemayı kültürel emperyalizme karşı bir 

direniş olarak tanımlamakta ve Üçüncü sinemanın kültürel, bilimsel ve sanatsal bir 

meydan okuyuş olduğunu belirtmektedirler. Solanas ve Getino, bu sinema sayesinde 

kültürün, sömürgecilerin ellerinden alınıp, kendi gerçek kimliğini bulmasının 

sağlanabileceğini söylemektedirler.694 

 

Michael Chanan, Birinci Sinemayı, büyük sermayenin büyük bütçeli filmleri, 

ikinci sinemayı ise  auteur sinemanın bağımsız, daha çok küçük burjuvanın duygularını 

ifade eden nihilist ve pesimist filmleri olarak tanımlarken, Üçüncü sinemayı ise militan 

topluluklar tarafından yapılan, politik gerçekliği ve tarihle hesaplaşmayı içeren filmler 

olarak betimler.695 Robert Stam ve Ella Shohat ise, Üçüncü Dünya Sineması’nı iç içe 

geçmiş dört halka olarak ele alırken, “yapımda bağımsızlık, politikada militanlık ve 

                                                 
691  Kaliç, ss.29-30. 
692 Eprahim Katz, 1979,  Aktaran; Kaliç, s;.46. 
693 Zeynep Çetin Erus, “Manifestolardan Günümüze Üçüncü Sinema Tartışmaları”, Esra Biryıldız, Zeynep Çetin Erus 

(drl.) Üçüncü Sinema ve Üçüncü Dünya Sineması içinde (19-51), İstanbul: Es, 2007, s.19. 
694 Fernando Solanas ve Octavio Getino, “Bir Üçüncü Dünya Sinemasına Doğru”, Bülent Görücü (çev.), Yeni İnsan 

Yeni Sinema, Sayı: 10, 2002, s.48. 
695 Michael Chanan, “The Changing Geography of Third Cinema”, Screen, C.38, Sayı: 4, Winter 1997, s.378. 

Aktaran:  Çelik, s.73. 
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dilinde deneysellik” ilkelerine üçüncü dünyada üretilmiş filmlerin  en içteki çekirdek 

halka olduğunu, bu prensiplere uymayan ama üçüncü dünyalı yönetmenlerle çekilmiş 

filmlerin ikinci halkayı oluşturduğunu, Üçüncü dünyayı destekleyen fakat Üçüncü 

dünyalı olmayan yönetmenlerce çekilen filmlerin ise daha  sonraki halkada yer aldığını 

belirtirler.  En dış halkada yer alan filmler ise  diasporada yaşayan üçüncü dünyalı 

yönetmenler tarafından çekilen melez filmler olarak tanımlanmaktadır.696 

 

Solanas ve Getino ise bağımsız bir sinemanın var olmasında en etkili oldulardan 

biri olan dağıtım ağlarının önemine vurgu yaparak, filmler dağıtılmadığı takdirde, 

filmlerin finanse edilmesinin imkansızlığından bahsederler. Bu anlamda konvansiyonel 

sisteme benzer şekilde kopya dağıtımı ve gişeden pay alımı içeren bir yapının kurulması 

gerekliğinden de bahsederler.697 Türkiye’de Üçüncü Sinema Filmlerinin özelliklerini, 

egemen sisteme muhalif, anti emperyalist yapıda ve  ezilenden yana duran,  çarpık 

yapıları, sömürüyü, geri bırakılmışlığı, feodal ilişkileri eleştiren konuları işleyen, 

gerçekçi bir sinema dili kullanan ve yazılı olmasa dahi belirli bir manifesto 

çerçevesinde hareket eden filmler olarak tanımlayan Şükran Esen, bu filmlerin 

finansmanlarını var olan ekonomik yapı dışında sağlamaya ve kendi dağıtım, gösterim 

olanaklarını oluşturmaya çalışan filmler olduklarını belirtmektedir.698 

 

Gamze Çakan, “Bağımsız Sinema Nedir? (2014)  adlı makalesinde, bağımsız 

sinemayı, “yönetmen, senarist veya oyuncuların; yapımcı şirket ve/veya herhangi bir 

dış etkenin yaptırımlarına maruz kalmadığı, ekonomik açıdan var olan dünya sinema 

endüstri çarkının dışında kalabilmeyi başarmış, içerik ve bütçe açısından bağımsız olan 

filmleri” genelleyen bir kavram olarak tanımlamakta ve bağımsız sinemaya dair 

açıklamaları ile birlikte örnek filmler vermektedir. Bu filmler arasında Bahman Gobadi 

gibi, yapımcısından gereken parayı kişisel eşyalarını satarak ve borç alarak Şarhoş Atlar 

Zamanı adlı filmi, Kevin Smith’in “Spider Man” koleksiyonunu satarak, kendi adına 

çıkarttığı 10 adet kredi kartı ve çalıştığı yerde aldığı maaşları biriktirerek 27,500 

                                                 
696 Ella Sholat, Robert Stam, Unthinking Eurocentrism: Multiculturalism and the Media, London: Routledge,1994, 

s.120, Aktaran: Erus, s.42. 
697 Solanas, Getino, ss.54-55. 
698 Şükran Kuyucak Esen, “Türkiye’de Üçüncü Sinema”, Üçüncü Sinema ve Üçüncü Dünya Sineması, Esra 

Biryıldız, Zeynep Çetin Erus (drl.) içinde (310-355), İstanbul: Es Yayınları, 2007, s.315. 
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dolarlık  Clerks filmini ve filmini tamamlamak için tandığı herkesten 100 dolar isteyen 

Darren Aronofsky’nin  gereken  60,000 doları toplayarak tamamladığı  Pi gibi yapımlar 

örnek verilmektedir.699 

 

Bu bağlamlarda değerlendirildiğinde bağımsız olarak tanımlanan filmlerin, 

endüstrinin tekelleşmiş yapısı karşısında direnç oluşturabilen, sinemanın ideolojik 

işlevlerinin farkında olan ancak sinemayı kültürel emperyalizmin bir aracından ziyade, 

karşısında konumlandıran, üretim, dağıtım ve gösterim aşamalarında farklı seçenekler 

araştıran filmler, gerek içerik gerek biçimsel anlamda bağımsız olarak 

tanımlanabilmektedirler. Teknolojik gelişmelerin filmlerin üretim, dağıtım ve gösterim 

aşamalarında sağladığı yeni imkanların, var olan ilişkileri ve film yapım dinamiklerini 

değiştirdiği var sayılmakta ancak bu noktada ekonomik sistemin kültürel yapıları 

yeniden şekillendirme isteğinin dikkate alınması gerektiği gözden kaçırılmamalıdır.    

 

Çalışmada Türkiye Sinema Endüstrisinde var olan sektörel sorunların 

özetlendiği “4.1. Türkiye’de Film Üretiminde Fonlar ve Destekler” bölümünde 

bahsedildiği üzere, Türkiye'de destek mekanizmasının işleyişine dair devlet ya da özel 

sektör desteklerinde karar alma mekanizmaları ve kurul oluşturma aşamasında şeffaflık 

sorunları olması, filmlerin içeriği ve biçimine dair dolaylı ya da direkt sansür 

uygulanması verilen devlet desteklerinde talep edilen geri ödemeler, dağıtım ve 

gösterim aşamalarının desteklere dahil edilmemesi, belediye ve yerel desteklerin 

yetersiz kalması, devletin kültür sanat politikaları ve sanata dair tutumunun alınan 

destek kararlarına yansıması ve kurumlar, meslek örgütleri, sendikalar arasındaki 

iletişimsizlik gibi sorunlar, sinemacıları farklı yöntemler araştırmaya yöneltmektedir. 

Özellikle üretim ve dağıtım aşamalarındaki bahsedilen sıkıntılar nedeni ile alternatif 

fonlar ve destekler önem arz etmektedir. Tüm bu bahsi geçen süreçler film üreticilerinin 

film üretebilmek ya da üretilen filmleri gösterime sokabilmek adına filmler üzerinde 

müdahaleye açık konumda olmalarına ve dolayısıyla bağımsızlık tartışmalarına yol 

açmaktadır. Çalışmanın konusu olan Kitlesel Fonlama gibi alternatif destek 

                                                 
699 Gamze Çakan, “Bağımsız Sinema Nedir?”, 10.04.2014, http://www.bagimsizsinema.com/bagimsiz-sinema-

nedir.html (21.11.2015) 
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mekanizmaların çoğalması ve yaygınlaşması film üreticileri için yeni bir alan yaratma 

iddiasındadır. 

4.4. Film Üretiminde Kitlesel Fonlamanın Türkiye’deki Gelişim Süreci  

Türkiye'de Kitlesel Fonlamanın tarihine bakıldığında, “imece” olarak 

adlandırılan, “bir topluluğun işleri birlikte yapması” durumunun kültürel olarak 

toplumun geneline yayılan bir model olmasına rağmen, Kitlesel Fonlama olarak 

adlandırılan, destek arayan ve destek verenler arasındaki para transferini sağlayan, 

online ortamda gerçekleşen sistemin700 tarihi oldukça yenidir.  Kitlesel Fonlama 

uygulamalarının* yayılmasındaki itici güçler, iletişim ve bilgi teknolojilerindeki 

gelişmeler olduğu kadar, yatırımcılara ulaşmanın kolaylaşması ve  yatırımcılara 

interaktif bir ortamda iletişim ve ağ oluşturma imkanı sağlayan sosyal medyanın 

kullanımının yaygınlaşmasıdır. Dolayısıyla “Gelişen Ülkelerde Kitle Fonlamasının 

Potansiyeli”701 adlı raporda da belirtildiği üzere, Kitlesel Fonlama uygulamalarının 

yaygınlaşmasında, ülkelerin ekonomik, sosyal, teknolojik ve kültürel gelimişlik 

düzeyleri paralellik göstermektedir.  

 

Türkiye'de film üretiminde Kitlesel Fonlamanın ilk örneklerinin genel olarak 

değerlendirileceği bu bölüm içerisinde, öncelikle Türkiye'de Kitlesel Fonlama 

uygulamalarının yasal süreçlerine ve Kitlesel Fonlama platformlarının nasıl işlevleri 

olduğuna dair kısa bir değerlendirme yapılacak, sonrasında ise, Türkiye’deki film 

üreticilerinin aktif olarak kullandığı 3 yerel ve 2 uluslararası 5 farklı platformun genel 

özellikleri, platformlar üzerinden başlatılan kampanyaların detaylı listeleri ve  öne çıkan 

projelerin genel özellikleri belirtilecektir. Bölümün temel amacı, detaylı incelemelerin 

ve istatistiki verilerin belirtileceği diğer bölümlere dair genel bir  giriş yapmak ve var 

olan verileri sergilemektir.  

 

                                                 
700John Reid, “Letter on Crowdfunding to the Honourable Christian Paradis, Minister of Industry”, 2012, 

http://www.cata.ca/Cata_Members/News/members_pr06221201.html (12.01.2014) 
701 Information for Development Program (infoDev)/The World Bank,“Crowdfunding’s Potential for  the Developing 

World”, 2013,  http://www.infodev.org/infodev-files/wb_crowdfundingreport-v12.pdf (07.03.2014) s. 4 

*Kitlesel fonlama uygulamlarının ne olduğu ve nasıl işlediğine dair detaylı bilgiler, platformların işlev ve özellikleri 

çalışmanın 3.7. ve 3.7.1. sayılı bölümlerinde sunulmaktadır.  
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 Her Kitlesel Fonlama platformunun yasal sınırlama ve uygulamaları ülkeden 

ülkeye değişim göstermekte ve ülkelerin ticaret kanunlarına göre düzenlenmektedir. 

Dolayısıyla Türkiye'de var olan, “Fongogo”, “Fonla Beni”, “CrowdFon” adlı 3 adet 

yerel platform, yasal zorunluluklar dolayısıyla, Kitlesel Fonlama modellerinden bağışa 

dayalı (donation based) ve ödüle dayalı (reward based) kampanyalara yer vermekte, 

henüz Türkiye'de yasal olmayan kredi/borçlanma odaklı (credit based) ve hisse/ortaklık 

odaklı (equity based) projelere yer vermemektedirler. Yerel platformlar dışında, 

Türkiye'de film üreticilerinin projelerini koydukları ve kampanya başlattıkları iki 

uluslararası platform öne çıkmaktadır. Çalışma kapsamında, Türkiye'de film alanında 

Kitlesel Fonlama kampanyaları incelenirken çalışma kapsamına dahil edilen iki 

platform, “Kickstarter” ve “Indiegogo” adlı uluslararası platformlardır. Bunlardan 

Türkiye'de özellikle film kategorisindeki projeler incelendiğinde, en fazla projenin yer 

aldığı platform, yerel bir platform değil, uluslararası bir platform olan Indiegogo'dur.702 

Bunun sepelerinden biri sitenin yurt dışı destekçilere ulaşılabilmesi ve sitede esnek 

fonlama modeli uygulanmasıdır. Esnek fonlama modeli ile kampanya sahipleri, 

kampanyaları için belirledikleri hedef fona ulaşamasalar dahi, destekçilerden toplanan 

fonu alabilmektedirler. Ayrıca sitenin kuruluş tarihinin yerel platformlara nazaran daha 

eski olması, daha fazla proje yer almasının bir diğer sebebidir. 

Çalışma kapsamında, Kitlesel Fonlama platformları yetkilileri, Kitlesel Fonlama 

üzerine çalışan akademisyen ve uzmanlar ve katılınan yerel, uluslararası seminerler 

sonucunda, elde edilen sonuç; Türkiye'de Kitlesel Fonlama uyglamalarının, yasal 

düzenlemeler olmaksızın, var olan çeşitli yasa maddelerine dayanarak uygulandığı ve 

platformların  işleyiş ve vergilendirilmesine yönelik bir yasanın henüz bulunmadığı 

yönündedir.  SPK (Sermaye Piyasaları Kurulu)  ve TTK’da (Türk Ticaret Kanunu) var 

olan genel hükümlerin Kitle Fonlamasına uygulanması biçiminde ilerleyen sistem için   

“CrowdFon” adlı Kitlesel Fonlama yöneticisi Savaş Ünsal, kar amacı gütmeyen proje 

sahiplerinin  elde edilen kazancın 20.000 liradan fazla olmaması halinde “arazi kazanç” 

olarak tanımlanması dolayısıyla  vergiye tabi tutulmadığını ancak, platformlara lisans 

verilmesi ve para toplama işleminin yasallaşması adına Kitlesel Fonlamaya dair 

                                                 
702 Bahsi geçen veriler 01.06.2014-07.02.2016 tarih aralığında, çalışma kapsamına dahil edilen “Fongogo” (2013), 

“Fonla Beni” (2013), “CrowdFon” (2010) adlı yerel ve “Kickstarter” (2009), “Indiegogo” (2008) adlı uluslararası 

platformlar üzerinden toplanan verilerin, tarafımdan derlenmesi sonucu oluşturulmuştur. 
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düzenlemeler ile finansal fonlama modellerinin de yasal hale gelmesinin önemli 

olduğunu belirtmektedir.703 Onur Elele ise, platformlarda ödül verilme zorunluluğu 

olmasının sebebini, toplanan fon karşılığında destekçilere herhangi bir menfaat temin 

edilmediği durumlarda, fon toplayıcı kişinin karşılıksız edinimi söz konusu olacağından, 

destekçilere ufak hediyeler verilmesinin platformların hepsinde zorunlu olduğunu 

belirtmektedir.704  

 Yapılan görüşmelerde, platform sahipleri, Türkiye'de kanuna ve ahlâka aykırı 

olmadıkça her tür konuda sözleşme yapabilme serbestisi bulunduğundan dolayı,  yazılı 

ya da elektronik ortamda teyit edilebilen bir sözleşme olması durumunda, Kitlesel 

Fonlama uygulamalarının gerçekleşmesinde  yasal bir engel bulunmadığını ancak 

gerekli düzenlemeler yapılana kadar mevcut sorunlara yasal sınırlar içerisinde çözümler 

ürettiklerini belirtmektedirler.705 Platform sahipleri ve girişimcileri belirli oranda 

umutlandıran bir gelişme olarak, 2014 yılı başlarında Türkiye'de Kitlesel Fonlamaya 

dair önemli bir açıklama SPK’nın “2014-2016 Stratejik Planı” bünyesinde yapılmıştır. 

Planın “Finansal Ürün Çeşitliliği Artırılacaktır” başlıklı birinci hedefinde yer alan 

açıklamaya göre “crowdfunding” yöntemi gibi modern finansman yöntemlerinin analiz 

edilerek piyasanın gelişimi açısından faydalı görülenlerin hayata geçirilmesi 

öngörülmektedir.”706 

 Bu açıklama ile Kitlesel Fonlamanın Türkiye'deki  geleceğine dair çalışmaların  

yapılacağı işaret edilmekte ve  Kitlesel Fonlama uygulamalarının yalnızca bağış/ödül 

odaklı modellerine dair değil, finansal modellere yönelik düzenlemelerin de yapılacağı 

yönünde bir izlenim oluşmaktadır.707 Bu gelişmeler dahilinde her alanda olduğu gibi, 

Kitlesel Fonlamanın dünya üzerindeki uygulamalarına bakıldığında da en fazla tercih 

edilen alanların başında gelen kültür ve sanat alanındaki kampanyaların, Türkiye'de de 

                                                 
703 Savaş Ünsal, Crowdfon Yöneticisi, “Türkiye’de Kitlesel Fonlama Platformları” konulu yapılan Görüşme, İstanbul, 

02.04.2014 
704 Onur Elele, 'Kitlesel fonlamanın (crowdfunding) vergilemesi', 2014,   

http://www.vergidegundem.com/tr_TR/blog?blogid=1735295 (07.03.2014) 
705 Gökhan Ahi, “Projesi olup parası olmayanlara ‘Kitlesel Fonlama’ Çözümü”, Digital Age, 2013, 

http://www.digitalage.com.tr/makale/projesi-olup-parasi-olmayanlara-kitlesel-fonlama-cozumu/ (08.01.2014) 
706 Sermaye Piyasası Kurulu 2014-2016 Stratejik Planı, s.28.  

http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=1005&ext=pdf (09.01.2015) 
707 Serhat Tahsin İşler,”Modern Finansmanda Yeni Bir Dönem: Kitlesel Fonlama”, Gösterge, Sonbahar, 2014, s.62. 
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benzer biçimde gelişeceği ve özellikle film üreticileri için farklı bir mecra oluşması 

ihtimali öngörülmektedir. 

Kitlesel Fonlama kampanyaları ile desteklenen filmlerin önemli film 

festivallerinde görünürlüğü giderek artmaktadır. Buna örnek olarak Türkiye sinemasının 

önemli festivallerinden “Antalya Film Festivali” bünyesinde, 3 sene üst üste Kitlesel 

Fonlama desteği alan filmlerin önemli ödüller alması gösterilebilir. 2013 yılı “Altın 

Portakal En İyi Kurgu Ödülü“, ”Altın Portakal En İyi İlk Film Ödülü“ ve ”Altın 

Portakal En İyi Senaryo Ödülü“ alan Mavi Dalga (Zeynep Dadak, Merva Kayan), 

ardından 2014 yılı “ En iyi Film”, “En İyi Kadın” ve “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” 

Ödüllerini alan Kuzu (Kutluğ Ataman) ve 2015 yılı “En İyi Film”, “En İyi Erkek 

Oyuncu”, “En İyi Senaryo” ve “En İyi Yönetmen” ödülleri alan Sarmaşık (Tolga 

Karaçelik) adlı filmlerin Kitlesel Fonlama  desteği almış oldukları görülmektedir.  

Kutluğ Ataman’ın yönetmenliğini yaptığı, Kuzu (Kutluğ Ataman, 2014) adlı film için, 

“Kickstarter” adlı platform üzerinden 2012 yılında başlatılan kampanya ile 40 gün gibi 

bir sürede, 153 destekçinin katılımı ile 30.953 dolar destek toplamıştır. Bu rakam 

Kitlesel Fonlama platformları içerisinde Türkiye’deki kampanyalar dahilinde toplanan 

en yüksek fondur. 708 

 

 Türkiye'de Kitlesel Fonlama projelerinin ilk örneklerinden biri, belirli bir 

Kitlesel Fonlama platformu üzerinden değil, filmin web sitesi üzerinden kampanyasını 

başlatan El Yazısı (2011) adlı yapımdır. Çekimleri 2011 yılında tamamlanan ve 2012 

yılında vizyona giren Ali Vatansever'in ilk uzun metrajlı projesi olan film, 45. Antalya 

Altın Portakal Film Festivali'nde Senaryo Geliştirme Ödülü almış ve bu destek ile 

filmin senaryosu tamamlandıktan sonra çekim aşamasında, filmin tanıtımı filme ait web 

sitesine konularak, filmin gerçekleşmesini isteyen seyircilerden destek talep edilmiştir. 

Belirli bir Kitlesel Fonlama platformu üzerinden değil, filmin web sitesi üzerinden 

gerçekleşen bu Kitlesel Fonlama modelinin yanı sıra, film için maddi destek dışında her 

türlü katkıyı ve desteği beklediklerini söyleyen Vatansever, filmini, 25 dolardan 5 bin 

                                                 
708 South Facing Wall,  https://www.kickstarter.com/projects/sae/south-facing-wall-guneye-bakan-duvar (20.04.2014) 

https://www.google.com.tr/search?q=altin+portakal+en+iyi+kurgu+odulu&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDQwrzQ1jVfi0U_XNzQyqSg3sqgy15LNTrbSTyxPLEqBkPHlmXl5qUVWYE4xANtmNrQ8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjIhdeL-ODKAhUCLHIKHTIjBNsQmxMInQEoATAY
https://www.google.com.tr/search?q=altin+portakal+en+iyi+kurgu+odulu&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDQwrzQ1jVfi0U_XNzQyqSg3sqgy15LNTrbSTyxPLEqBkPHlmXl5qUVWYE4xANtmNrQ8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjIhdeL-ODKAhUCLHIKHTIjBNsQmxMInQEoATAY
https://www.google.com.tr/search?q=en+iyi+ilk+film&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDQwrzQ1jVfi1U_XNzRMKskzNC7LKtSSzU620k8sTyxKgZDx5Zl5ealFVmBOMQAH2B9oPQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjIhdeL-ODKAhUCLHIKHTIjBNsQmxMIngEoAjAY
https://www.google.com.tr/search?q=alt%C4%B1n+portakal+en+iyi+senaryo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDQwrzQ1jVfi0U_XNzQyqSgrLkiK15LNTrbSTyxPLEqBkPHlmXl5qUVWYE4xAN-LFno8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjIhdeL-ODKAhUCLHIKHTIjBNsQmxMInwEoAzAY
https://www.google.com.tr/search?q=alt%C4%B1n+portakal+en+iyi+senaryo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDQwrzQ1jVfi0U_XNzQyqSgrLkiK15LNTrbSTyxPLEqBkPHlmXl5qUVWYE4xAN-LFno8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjIhdeL-ODKAhUCLHIKHTIjBNsQmxMInwEoAzAY
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dolara kadar olan seyirci katkılarıyla çekilen  “imece” usulü ile tamamlanan bir film 

olarak tanımlamaktadır.  709 

 

            

Şekil 4.1   El Yazısı (A. Vatansever, 2011) Afişi       Şekil 4.2 El Yazısı (A. Vatansever ,2011)   

                                                                                                     Kampanya Sayfası 

 

Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/El_Yaz%C4%B1s%C4%B1_(film) 

 

 

Film ile ilgili basın bültenlerinde filme katkıda bulunmak isteyen seyricilere 

çağrıda bulunulmakta ve Film ekibinin “yurtdışında birçok farklı sinema projesi için 

uygulanan Crowdsourcing yöntemi ile herkesi El Yazısı ailesine katılmaya davet ettiği” 

belirtilmektedir. Yapılabilecek yardımların, “www.elyazisifilm.com” sitesini ziyaret 

edip projeyi  sosyal iletişim ağlarında paylaşan, filme katkıda bulunmak isteyenlerin, 

filmin finansmanına bizzat katılabileceklerini belirten ekip, bu desteklerin karşılığında, 

destekçilere, filmin jeneriğinde isme özel teşekkür, set ziyareti, oyuncu ve yapımcı olma 

fırsatı gibi ödüller sunulacağı nı belirtmektedir.710  

 

 Bahsi geçen örnek dışında, ilk örnekler arasında yer alan diğer yapımlardan 

bazıları; Kitlesel Fonlama modelini post prodüksiyon ve dağıtım aşamasında destek 

toplamak amacı ile, bağımsız kalabilmek vurgusu ile sürdüren, Türkiye'nin ilk Kitlesel 

Fonlama platformu olarak bilinen “Projemefon” yeni adı ile “Crowdfon” üzerinden 

                                                 
709 Sibel Ateş Yengin, “El Yazısı Tam Bir İmece Filmi” , Akşam Gazetesi, 29. 07. 2011, 

http://www.aksam.com.tr/guncel/el-yazisi-tam-bir-imece-filmi/haber-58035 (05.03.2014) 
710 El Yazısı Filminin Bir Parçası Olmak İster misiniz?, Posta Gazetesi, 22.06.2011 
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2012 yılında 19.980 Türk Lirası destek toplayan İmre Azem yönetmenliğindeki 

Ekümenopolis adlı filmdir. “Kolektif” bir üretim modeli ile çekilen ve kentsel 

dönüşümün etkilerini konu alan belgesel,  Kitlesel Fonlama yöntemini, filmin kolektif 

üretim biçimi ile uyumlu bir model olarak kullandığını belirtmektedir.711 Modelin 

tanınmasında etkili olan bir diğer örnek ise Indiegogo üzerinden başlatılan kampanya ile 

302 destekçiden 18.050 dolar destek toplayarak filme katkı sağlanan, Can Candan'ın 

yönetmenliğini yaptığı Benim Çocuğum belgeselidir.  

 

Kitlesel Fonlama  modeli ile çekimine katkıda bulunulan ve film alanında 

önemli festivallerden biri olan Antalya Altın Portakal, 2014 En İyi Film Ödülü’nün 

sahibi, Kutluğ Ataman yönetmenliğini yaptığı, Kuzu adlı film, “Kickstarter” adlı 

platform üzerinden 2012 yılında başlatılan kampanya ile 40 gün gibi bir sürede, 153 

destekçinin katılı ile 30.953 dolar destek toplamıştır. 712 

 

 Türkiye'de yalnızca film üretimini üzerine bir Kitle Fonlaması mecrası 

bulunmamaktadır dolayısıyla çalışma içerisinde “film ve video” kategorisi bulunan ve 

Türkiye'deki  film üreticilerinin tercih ettiği “Fongogo”, “Fonla Beni”, “Crowdfon”, “Bi 

Ayda”, “Indiegogo” ve “Kickstarter” olarak altı platfom üzerinden ilermektedir. , 

 

Kitlesel Fonlama, “bir şirket ya da kurumun, belirli bir işin tamamlanması için, 

bir ağ üzerinden, bireylere açık çağrı yapması” olarak tanımlanan “Kitle Kaynak” 

(crowdsourcing)713 uygulamalarının bir modelidir.  Dolayısıyla Kitlesel Fonlama 

uygulamalarına dair bahsi geçen platformlar dışında, Kitlesel Fonlama uygulamalarına 

yer vermese de, Kitle Kaynak uygulaması ile, film yapımcılarını kurumlar ve 

profesyoneller ile buluşturma hedefinde olan bir “Filmji” adlı platformdan bahsetmek 

gerekmektedir. Kitle Kaynak uygulamaları sosyal medyanın ve internetin 

kullanımındaki artış ve bireylerin yaratım süreçlerine katılma gönüllülüğüne bağlı 

                                                 
711 Gaye Günay, “Film Üretiminde Kitlesel Fonlama ve Ekümenopolis Filmi Kampanyası” konulu yapılan Görüşme, 

İstanbul, 22.02.2015 
712 Güneye Bakan Duvar, kickstarter,  https://www.kickstarter.com/projects/sae/south-facing-wall-guneye-bakan-

duvar (20.10.2014) 
713 Howe,  The Rise of Crowdsourcing, Wired, 2006,  

http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html?pg=2&topic=crowds&topic_set= ( 12.01. 2014) 

http://www.wired.com/wired/archive/14.06/crowds.html?pg=2&topic=crowds&topic_set=


 313 

olarak, ortak değer yaratıcılığının ortamını ve altyapısını hazırlayan bir olgudur.714 

“Filmji” adlı platform da  kendisini “markalar ve kurumlar ile bağımsız film 

yapımcılarını internet üzerinden buluşturan bir crowdsourcing ajansı ve platformu” 

olarak tanımlamaktadır.715 

 

 Sitenin tanıtım sayfasında yer alan açıklamaya göre; Film yapımcıları için 

düzenlenen yarışmalara katılım sonrası yapımcılar, gerektiğinde “Filmji”den sorularına 

cevap alarak filmlerini çekmekte ve yarışmayı kazanan yapımcıların filmleri, sponsor 

marka tarafından ödül karşılığında satın alınarak, televizyon, internet ve sinema 

salonları gibi mecralarda gösterilmektedir. Bu yolla “Filmji”, bağımsız yapımcılara, 

bugüne kadar sadece büyük ajans ve yapım evlerinin erişebildikleri büyük marka ve 

kurumlarla çalışma fırsatı sunarak fırsat eşitliği sağladığını, yeteneği olanın 

ödüllendirildiğini, yüklenen eserlerin telif haklarının, yarışma anlaşmaları kapsamında 

korunduğunu ve kariyer fırsatları sunduğunu belirtmektedir.716 

 

 Kitlesel Fonlama platformlarının Türkiye'de kampanya başlatan film üreticileri 

açısından değerlendirilmesi amacı ile yapılan çalışmada, elde edilen genel veriler 

tabloda sunulmaktadır. Bu verilere göre, Türkiye'de film kategorisi var olan “Fongogo”, 

“Fonla Beni”, Crowdfon”, “Bi Ayda” adlı 4 yerel platform dışında “Indiegogo” ve 

“Kickstarter” adlı 2 uluslararası platform üzerinde yer alan toplam film projesi sayısı 

242, Bu filmler içerisinde yer alan kısa metrajlı proje sayısı 85, uzun metrajlı projelerin 

sayısı  123 ve film kategorisi başlığı altında kampanya başlatılmasına rağmen film 

üretimi dışında, sinema salonlarının yenilenmesi, gezici film festivalleri, ekipman 

desteği ve buna benzer farklı ihtiyaçlar  için fon talep eden film dışı projelerin sayısı 

34'dür. Var olan 242 proje içerisinde, kampanya sahiplerinin belirlediği hedef fona  

ulaşan proje sayısı ise 47'dir.717   

 

                                                 
714 Howe, 2008; Schenk ve Guittard, 2009, Aktaran:  Banger G., Çalışır G., '”Sosyal Medyanın Kurumsal İnnovasyon 

İçin Kitle Kaynak Olarak Kullanımı”, Uluslararası Yeni Medya – Yeni Yaklaşımlar Konferansı, Çanakkale Onsekiz 

Mart Üniversitesi  8-9 Mayıs, 2014, s.3.  
715 https://www.filmji.com.tr/ (20.10.2014) 
716 Filmji, http://www.filmji.com.tr/tr/yapimcilar_icin_filmji (01.03. 2014) 
717 Bahsi geçen rakamlar, 01.06.2014-07.02.2016 tarih aralığında, çalışma kapsamına dahil edilen “Fongogo” (2013), 

“Fonla Beni” (2013), “CrowdFon” (2010) adlı yerel ve “Kickstarter” (2009), “Indiegogo” (2008) adlı uluslararası 

platformlar üzerinden toplanan verilerin, tarafımdan derlenmesi sonucu oluşturulmuştur.  
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Alana dair Türkiye’de yapılan çalışma sayısı az olmakla birlikte, örnek 

çalışmalardan ilki olan,  Hakan Erkılıç ve Ayşegül Toprak’ın, “Kitlesel Fonlamanın 

Türkiye’de Belgesel Sinema Üzerine Etkileri” (2013)  adlı çalışmaları, Kitlesel 

Fonlamayı temel özellikleri ile tanıtarak, alternatif ve geleneksel üretim modelini yıkan 

yapısı ile, özellikle içerik açısından bağımsız olmak isteyen belgeselcilerin baş vurduğu 

bir kaynak olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorusu üzerine 

odaklanmaktadır.718 Türkiye’de Kitlesel Fonlama üzerine yapılan çalışmadan bir diğeri  

olan Suncem Koçer’in “Social business in online financing: Crowdfunding narratives of 

independent documentary producers in Turkey” (2015)  adlı çalışma ise,  Kitlesel 

Fonlama kampanyalarının belgesel filmlerin tanıtım aşamasındaki etkileri ve sosyal 

yönleri üzerinde durmaktadır.719 Bu çalışma ise, uygulamaların farklı bir yönüne 

değinerek, Türkiye’de film alanında  Kitlesel Fonlama uygulamalarına dair güncel 

sayısal verileri sunmakta ve bu veriler dahilinde alternatif bir finansman kaynağı olarak 

modelin bir değerlendirmesi yapılmaktadır.   

 

Türkiye'de film üretiminde Kitlesel Fonlama uygulamalarını değerlendirmek 

amacı ile öncelikle Kitlesel Fonlama uygulamalarının yasal süreçlerine ve Kitlesel 

Fonlama platformlarının işlevlerine dair kısa bir betimleme yapılacak, sonrasında ise, 

Türkiye’deki film üreticilerinin aktif olarak kullandığı platformlarda yer alan veriler 

sunularak yorumlanacaktır.  

 

Tablo, 07.02.2016 itibari ile siteler üzerinde yer alan verileri göstermektedir. 

Kampanya kapsamında incelemeye dahil edilen Kitlesel Fonlama platformları, 

Türkiye’den film yapımcılarının kampanyaları için kullandıkları saptanılan, 

“Crowdfon” (2010), “Fonla Beni”(2013), “Fongogo”(2013), adlı 3 adet yerel, 

“Indiegogo” (2008) ve “Kickstarter” (2009) adlı 2 adet uluslar arası platform olarak 

belirlenmiştir. Bahsigeçen platformlar çalışma için veri toplanılmaya başlanan tarih olan 

01.06.2014 yılı öncesi kurulduğundan, siteler üzerinde daha önceki tarihlerde kampanya 

                                                 
718 Hakan Erkılıç, Ayşe Toprak, “Kitlesel Fonlamanın Türkiye’deki Belgesel Sinema Üzerine Olası Etkileri”, 2013, 

Yeni Medya Çalışmaları I. Ulusal Kongresi, Kocaeli Üniversitesi, İletişim Fakültesi Kongre Kitabı. ss.292-307. 

http://ekitap.alternatifbilisim.org/files/yeni_medya_calismalari-1_kongre_kitabi.pdf 
719 Suncem Koçer, “Social business in online financing: Crowdfunding narratives of independent documentary 

producers in Turkey”, New Media & Society, 2015, Vol. 17(2), ss.231–248, DOI: 10.1177/1461444814558913  
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başlatmış olan filmler, siteler üzerinde halen yer aldığı ve Türkiye’de kampanya 

başlatmış olan filmlerin sayılarını istatiksel olarak etkilediği için çalışma kapsamına  

dahil edilmiştir. Veri toplanmaya başlama tarihi ve aralığı 01.06.2014-07.02.2016 

olarak belirlenmiş olmasına rağmen, tabloda yer alan veriler yukarıda belirtilen sebepler 

dolayısı ile, Kitlesel Fonlama platformlarının kuruluş tarihlerinden 07.02.2016’ya  

kadar olan (site üzerinden kaldırılan kampanyalar hariç) kampanya sayılarını 

göstermektedir. Çalışma kapsamında film projelerinin istatiksel değerlendirilmesi 

yapılırken belirlenen tarih itibari ile siteler üzerinde kampanyaları devam etmekte olan 

projeler, belirtilen tarihe kadar topladıkları fon ve destekçi miktarı ile çalışma 

kapsamına alınmışlardır. Listede “devam ediyor” ibaresi ile belirtilen kampanyaların 

son destek tarihleri çalışmanın veri elde etmek adına belirlediği tarih itibari ile 

tamamlanmamış olsa da,  Kitlesel Fonlama kampanyası başlatılmış projeler olarak 

çalışma kapsamına alınmıştır. (Türkiye’de Kitlesel Fonlama Platformlarında “Film ve 

Video” Kategorisinde  yer alan projelerin yıllar içinde değişen sayılarına dair veriler 

için bknz: EK 1, EK 2) 

Tablo 4.6 

Türkiye'de Film Kategorisi Yer Alan Kitlesel Fonlama Platformlarındaki Projelerin Sayısal 

Verileri (01.06.2014 - 01.07.2015 arası) 

       
Kaynak: 01.06.2014 - 07.02.2016 arası belirlenen siteler üzerinden toplanan veriler 

 

Türkiye'de yer alan platformlarda uygulanması yasal olan  bağışa dayalı 

(donation based) ve ödüle dayalı (reward based) uygulamalardan, bağışa dayalı 

uygulalamarın yalnızca belirli şartları sağlayan sivil toplum kuruluşları ve sosyal 

sorumluluk projeleri için geçerli olması dolayısıyla, film projelerinin tamamında ödüle 

 Crowdfon Indiegogo Fonla 

Beni 

Kickstarter Fongogo Toplam 

Toplam Proje 24 130 27 22 39 242 

Kısa Metraj 10 37 19 6 13 85 

Uzun Metraj 11 72 4 14 22 123 

Film Dışı Projeler 3 21 4 2 4 34 

Hedef Fona Ulaşan 5 4 17 12 9 47 
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dayalı (reward based)  olarak adlandırılan model uygulanmaktadır. Dolayısıyla film 

projelerinin hepsinde maddi değer taşıyan/taşımayan ödüller verilmektedir. Ödüle 

dayalı çalışan platformların işleyişinde iki temel bulunmaktadır. Bunlardan biri esnek 

fonlama modeli denilen ve kampanya sahibi tarafından belirlenen hedef fona ulaşılmasa 

dahi, destekçilerden toplanan parayı alma hakkı verilen modeldir. Fiks fonlama (fixed 

funding) denilen modelde ise, destekçilerden toplanan paranın alınabilmesinin koşulu, 

kampanya sahibince belirlenen hedef fona ulaşılmasıdır. Türkiye'de yerel 

platformlardan “Fongogo”, sivil toplum kuruluşları, vakıflar ve belirli şartları sağlayan  

bazı projeler için esnek fonlama modeli uygulasa da, projelerin genelinde fiks fonlama 

(fixed funding) modeli uygulanmaktadır. Diğer yerel platformların tümü fiks fonlama 

(fixed funding) modeli ile çalışmaktadır. Uluslararası platformlardan “Kickstarter”, fiks 

fonlama (fixed funding) modeli ile çalışırken, “Indiegogo” esnek fonlama modeli 

uygulamakta ve Türkiye'deki kampanya sahipleri arasında tercih edilme sebeplerinden 

biri de  bu model olmaktadır.  

 

Türkiye’de film kategorisi ile proje düzenlenebilen yerli, yabancı 5 site 

üzerinden,  yapılan film sayılarına dair değerlendirmede ulaşılan sonuçlar aşağıda 

verilmektedir.720 

 

• Türkiye’de film üretimi için Kitlesel Fonlama projeleri, çoğunlukla fonlama 

platformları üzerinden düzenlenmektedir. 

 

• Türkiye’de film üreticilerinin en fazla tercih ettiği platform, 07.02.2016 itibari 

ile film kategorisinde Türkiye’den toplamda 130 proje yer alan  yurt dışı 

kuruluşlu ancak Türkiye’den katılıma açık olan “Indiegogo” adlı platformdur. 

 

• Türkiye’de Kitlesel Fonlama kampanyası düzenleyen filmler arasında 07.02. 

2016 itibari ile 123 proje ile uzun metraj filmler çoğunluktadır. 

 

                                                 
720 Bahsi geçen veriler belirtilen 01.06.2014-07.02.2016 tarih aralığında, çalışma kapsamına dahil edilen “Fongogo” 

(2013), “Fonla Beni” (2013), “CrowdFon” (2010) adlı yerel ve “Kickstarter” (2009), “Indiegogo” (2008) adlı 

uluslararası platformlar üzerinden toplanan verilerin, tarafımdan derlenmesi sonucu oluşturulmuştur. 
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• Türkiye’de Kitlesel Fonlama kampanyası düzenleyen filmler arasında en yüksek 

miktar fon alan film, “Kickstarter” adlı platform üzerinden, 30.953 dolar ile 

fonlanan, Kuzu (2014 Altın Portakal, En İyi Film) filmidir. 

 

• Türkiye’de yerel platformlar arasında Kitlesel Fonlama kampanyası düzenleyen 

filmler arasında 07.02.2016 itibari ile en yüksek miktar fon alan film “Fongogo” 

adlı platform  üzerinden  kampanya başlatan ve  65.000 TL  fon alan  Ermeni 

Belgeleri ile 1915 adlı projedir.  

 

Türkiye'de Kitlesel Fonlama kampanyası başlatarak filmleri için gereken 

finansmanın bir kısmı ya da tamamını toplamak adına destek isteyen filmlerin listeleri 

platform bazında ayrı ayrı değerlendirlerek sunulmaktadır. Platformlar üzerinde yer alan 

filmlerin sıralanması öncesinde, platformların genel özelliklerine değinmek, belirli tür 

filmlerin platform seçimlerinde ne gibi kriterleri göz önüne aldıklarını anlama 

konusunda fikir vermektedir. Çalışmada platromlar yerel ve uluslararası platformlar 

olarak iki ayrı kategoride, kuruluş tarihlerine göre kronolojik olarak yer almaktadır. 

 

4.4.1. Yerel Platformlar Üzerinde Yer Alan Kampanyaların İstatiksel 

Değerlendirilmesi 

 

      4.4.1.1. “Crowdfon” Üzerinde Yer Alan   Kampanyalar 

 

 Türkiye'nin ilk Kitlesel Fonlama platformu olarak 2010 yılında faaliyete 

başlayan, Cem Ünaldı ve Elif Ünaldı tarafından kurulan “Projemefon”,  Begüm 

Çapan’ın da katılımıyla 3 kişilik bir ekip ile yönetildikten sonra platformu, Savaş Ünsal 

devir almış ve platform 2013 yılında  “Crowdfon” ismi ile hizmet sunmaya devam 

etmiştir. Ünsal platformu devir alırkenki motivasyonunu, İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü 

Teknopark şirketinde (İZTEKGEB) Genel Koordinatörlük yaptığı sırada yeni 

girişimcilere yol gösterecek bir mecranın eksikliğini fark etmiş olmasını ve  bankalar ya 

da melek yatırımcıların küçük ölçekli girişimciler için yetersiz kaldığını fark etmesi 
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olduğunu belirtmektedir.721 Melek yatırımcılar yeni oluşan ve potansiyel vaad eden 

projelere maddi destek sağlayarak, söz konusu projeleri geliştiren yatırımcılar olarak 

tanımlanmaktadır.722 İstanbul’a döndüğünde konu üzerine araştıma yapan Ünsal, 

“Projemefon” yöneticilerinden platformu devralmıştır. “Yaratıcı fikirlerin 

gerçekleşebilmesi için projelere kaynak sağlayan yenilikçi bir platform” olarak 

tanımlanan ve “yaratıcı endüstriler için de alternatif finansman alanı olma” özelliğini 

taşıdığı belirtilen site diğer platformlara benzer biçimde Türkiye'deki mevcut yasal ve 

hukuki mevzuat üzerinden hizmet sunmaktadır.  Site üzerinden kampanya 

başlatabilmek için 18 yaşından büyük olmak, TC Kimlik numarasına sahip olmak, 

Türkiye'de ikamet ediyor olmak,  aktif banka hesabını ve açık adresinizin olması ön 

koşullardır.  Projelerin kabulunde site yönetimi tarafından belirtilen belirli ilke ve 

esaslara dayalı bir ön eleme yapılmakta ve site yalnızca yaratıcı projelere destek 

toplamaktadır. Sitede başlatılan kampanyalar dahilinde kampanya sahiplerinin 

destekçilere ödül vermesi zorunlu ancak verilecek ödüller belirtli kısıtlamalara tabiidir. 

Verilen hediyeler içerisinde finansal teşvikler, iadeler ve geri ödemeler, Kura, loto, 

tombala, çekiliş, indirim kuponu ve hediye sertifikası, alkol, tütün mahsulü ve 

uyuşturucu maddelerin bulunmaması şart koşulmaktadır. Site, fiks fonlama modelini 

uygulamakta ve sitede  yer alan projeler “ya hep ya hiç” kuralı  çerçevesinde, belirtilen 

süre içerisinde proje sahipleri tarafından belirlenen hedef fona ulaşamazlarsa, toplanılan 

destekler katılımcıların hesabından çekilmemekte, projelerin hedef fona ulaşması 

halinde ise,  destekçilerin kredi kartlarından yapılan destekler ve ödemeler proje 

sahibine iletilmektedir. Platformun, yapılan desteklerden aldığı hizmet bedeli ise 

toplanan miktarın %12 oranında kesinti yapılarak proje sahibine iletilmesi biçiminde 

gerçekleşmektedir.723 

 

 “Crowdfon” adlı Kitlesel Fonlama platformunun kurucusu Savaş Ünsal, 

platformun diğer platformlardan farkını “Türkiye'de kurulan ilk platform olması” ve 

“ödül bazlı bir platform olması” olarak tanımlamaktadır. Crowdfon üzerinden kuruluş 

                                                 
721 Savaş Ünsal. “Fikri olan gençlere ilk desteği veriyorum”, 14.02.2015, http://startupdergi.com/soylesi/savas-unsal-

fikri-olan-genclere-ilk-destegi-veriyorum.html  (17.03.2015) 
722 Melek Yatırımcı Nedir?, http://www.myfikirler.org/melek-yatirimci-nedir-melek-yatirimcinin-ozellikleri-

nelerdir.html29.07.2011 (20.10.2014) 
723 Sıkça Sorulan Sorular, Crowdfon, https://www.crowdfon.com/content/sss.aspx#nedi ( 10.10.2014) 
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yılı olan 2010 yılından Ünsal ile görüşme yapılan 02.04.2014 tarihine kadar geçen 

sürede  toplamda 80 civarında proje yer almış ve sitenin fon havuzunda,  150.000 TL 

civarı fon toplanmıştır. 724  

 

 Platform yöneticisi Savaş Ünsal, Türkiye'de Kitlesel Fonlamanın geleceğine dair 

yaptığı açıklamada, Kitlesel Fonlama modelleri içerisinde,  “Kickstarter” benzeri fiks 

fonlama modelinin  daha doğru bir örnek olduğunu ve bu nedenle bu modeli tercih 

ettiklerini belirtirken, destekçilere yatırımcı ya da proje ortağı olma imkanı sağlayan 

kredi ya da hisse odaklı fonlamanın (equity crowdfunding) yasal hale gelmesi 

gerektiğini ve bu gerçekleştiği takdirde, Kitlesel Fonlamanın uzun ömürlü, kalıcı ve 

etkili biçimde kullanılacağını belirtmektedir. Bunun için gerekli mecralar ile iletişimde 

bulunduklarını söyleyen Ünsal, Sermaye Piyasaları Kurulu'nun “2014-2016 Stratejik 

Plan”da yer alan  “Kitlesel Fonlama uygulamalarına dair düzenlemeler” yapılacağına 

dair ibareleri olumlu gelişmeler olarak nitelemektedir. 725 

 

  Platformda Film ve Video, Müzik, Sanat, Edebiyat, Çevre, Tasarım, Mobil 

Teknoloji ve Diğer başlıklı kategoriler yer almaktadır. Ünsal, tüm dünyada olduğu gibi 

Türkiye'de de, insanların görsel ve işitsel olarak etki altında kalmaya daha meyilli 

olmaları nedeniyle, fonlama platformlarında müzik ve film kategorilerinin en popüler 

kategoriler olduğunu belirtmektedir. Projelere destek olma motivasyonunu ise,  

insanların bir deneyimi satın almak, deneyimin  parçasıyım hissini  yakalamak arzusu 

olduğunu belirten Ünsal,  projelerin başarılı olması adına kampanya başlatmadan önce 

belirli bir hazırlık süreci olması ve destekçileri harekete geçirecek bir topluluk 

oluşturmanın önemine işaret etmektedir.  Proje sahibinin yer aldığı ve projeye dair net 

hedeflerin belirtildiği bir video kampanya ekibinin farklı mecralarda ön çalışma 

yapmaları gerekliliğinden bahsetmektedir.726 

 

Türkiye belgesel sinemasına dair yaptıkları değerlendirmede Erkılıç ve Toprak 

(2013), belgeselin her dönem finansman sorunu yaşadığını ve genellikle Türkiye’de 

                                                 
724 01.06.2014-01.07.2015 tarih aralığında, “CrowdFon” üzerinden toplanan veriler, 

https://www.crowdfon.com/ (20.07.2015) 
725 Ünsal, 2014 
726 Ünsal, 2014 
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finanas için başvurulan çeşitli kurumlar, sponsorlar ve televizyon kanallarının, bağımsız 

belgeselcilere destek vermekte çekimser davrandıklarını belirtmektedirler. Erkılıç ve 

Toprak makalelerinde, Türkiye’de belgesel yapımcılarının başvurduğu yakın çevre ve 

kendi kişisel birikimleri dışında, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sinema filmleri destek 

fonları filmlerin tüm finansmanını karşılayamamakta ve belgesel sinemacılar, alternatif 

finans kaynakları aramaktadırlar saptaması yapmaktadırlar.727   

 

Belgesel sinema ve Kitlesel Fonlama birlikte kullanımına iyi ilk örnek olarak, 

İmre Azem'in yönetmenliğini ve Gaye Günay'ın yapımcılığını yaptığı,  Ekümenopolis 

adlı projenin bu platformda yer almasıdır.* Belgesel özel gösterimler dışında birçok 

festivalde gösterilmiş, Saraybosna Film Festivali'nden İnsan Hakları Ödülü ve 

SİYAD'ın En İyi Belgesel Ödülü ve Documentarist Yeni Yetenek Ödülü gibi bir çok 

ödül alarak yaklaşık 10 hafta boyunca vizyonda kalmıştır. Ekümenopolis: Ucu Olmayan 

Şehir adı ile vizyona giren ve DVD satışı yapılan belgesel, İstanbul’un çarpık 

kentleşmesini, Afet Yasası'nı, 2012 yılı içinde temeli atılmak istenen 3. Köprü projesini 

ele alan ve devlet politikalarını eleştiren  konusu ile uyumlu biçimde üretilmiş ve 

bilinçli bir tercih ile devlet desteği alınmadan farklı fonlama modellerine 

başvurulmuştur.728 Yönetmen İmre Azem, “Kolektif çektik, kolektif dağıtıyoruz” 729 

diyerek belgeselin sinema gösteriminin yanı sıra, internet üzerinden ek bölümler içeren 

versiyonunun yayınlanacağını belirtmektedir. Azem, filmin samimiyetine ve niteliğine 

inanan insanların bireysel katkılarıyla dağıtımının gerçekleştiğini belirtmekte ve  

Ekümenopolis ekibi filmin “bağmsız” olarak sinema salonlarından girebilmesi için 

gerekli parayı internet üzerinden karşıladıklarını belirtmektedirler. Kitlesel Fonlama 

yöntemiyle 212 katılımcıdan gelen destekler ile 19.890 TL fon toplayan belgesel,  

sponsorsuz olarak sinema salonlarında yer almıştır.730 

 

Yapımcı Gaye Günay ile yapılan söyleşide, Günay, mevcut koşullar içerisinde 

“devletin parası ile devleti eleştiren filmler yapabiliyor olduğumuzda bir şeylerin 

                                                 
727 Erkılıç, Toprak, 2013, ss.295-296. 
728 “Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir DVD’de”, 30.11.2012, Milliyet Sanat,  

http://www.milliyetsanat.com/haberler/sinema/ekumenopolis--ucu-olmayan-sehir-dvd-de/782 (05.05.2015) 
729 Neoliberal kentleşmenin fotoğrafı: Ekümenopolis,Haber Sol,  04.05.2012, http://haber.sol.org.tr/kent-

gundemleri/neoliberal-kentlesmenin-fotografi-ekumenopolis-haberi-54448 (20.05.2014)   

* Projenin detaylı incelemesi çalışma kasamında “Örnek Film İncelemeleri” bölümünde yer almaktadır. 
730 “Neoliberal kentleşmenin fotoğrafı: Ekümenopolis”, Haber Sol  
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değiştiğinden söz edebiliriz” demekte ve bu gerçekleştiği takdirde 

“demokratikleşmeden” bahsedilebileceğini belirtmektedir. Mevcut sistem içerisindeki 

dağıtım kanallarının yetersizliğinden ve tamamen bağımsızlıklarını koruma isteğinden 

ötürü Kitlesel Fonlama metoduna başvurduklarını belirten Günay, daha sonraki projeleri 

için de bu yöntemi kullanmayı düşündüklerini ve Kitlesel Fonlamanın kolektif bir 

üretim modeline uyumlu bir sistem olduğunu belirtmektedir. Filmin  kolektif bir 

çalışmanın sonucu ortaya çıkan bir üretim olduğunu söyleyen Günay, bu konuda destek 

olan herkese teşekkür etmek istediğini ve Kitlesel Fonlama sayesinde yalnızca maddi 

destek almanın dışında “filmden haberi olmayacak kitlelerin bile en azından adından 

haberdar olmasının” sağlandığını belirtmektedir.731 

 

                  

Şekil: 4.3 Ekümenopolis Kampanya Sayfası 

Kaynak: https://www.crowdfon.com/proje/detay/44/29 

 

Türkiye'deki film projelerinin Haziran 2014- Temmuz 2015 tarihleri arası 

toplanan istatiksel verilerine bakıldığında ise, “Crowdfon” adlı platform üzerinden 

Türkiye'den film ve video kategorisinde başlatılan ve aktif olan toplam kampanya sayısı 

24, bu projeler içerisinde uzun metraj filmler için başlatılan kampanya sayısı 11, kısa 

metrajlı filmlerin sayısı 10 ve film kategorisinde yer almasına rağmen film üretimi 

dışında gene film alanına ait farklı destekler için başlatılan kampanya sayısı ise 3 olarak 

görülmektedir. Site üzerinden başlatılan kampanyalarda hedef fona ulaşan ve toplanan 

destekleri alan 5 adet proje bulunmaktadır.  

Aşağıda verilen tabloda, “Crowdfon” üzerinde yer alan projeler, kısametraj, 

uzun metraf ve film dışı projeler olarak 3 ayrı kategoride değerlendirilmiştir. Tablo 

                                                 
731 Günay, 2015 
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bahsi geçen kategoriler bazında, destekçi sayıları ve destekçilerin yaptığı destek 

miktarlarını  TL Bazında göstermektedir. Sitede fiks fonlama uygulaması geçerli 

olduğundan, ilk tabloda gösterilen destek miktarları, sitenin fon havuzunda biriken 

miktarlar olup, kampanya sahiplerine ulaşan destek miktarları bir sonraki tabloda 

verilmektedir. 

Tablo 4.7 

Türkiye'de “Crowdfon”  Kitlesel Fonlama Platformu Üzerinde Yer Alan Film Projelerinin 

Kategorisel Olarak Fon Havuzunda Biriken Toplam Miktar ve Destekçi Sayıları  (01.06. 2014-

07.02.2016  arası) 

 

 

 

 

 

 

                                                          

Kaynak: 01.06.2014-07.02.2016  tarih aralığında, “CrowdFon” üzerinden toplanan veriler 

https://www.crowdfon.com/Default.aspx 

Tabloda verilen toplam destek miktarları çalışma kapsamında bütünlük 

sağlamak adına, sitelerde ağırlıklı olarak yer alan döviz bazına güncel kura bağlı olarak 

çevirilmiş ve değerlendirilmiştir. “Crowdfon” adlı platform üzerinde Türkiye'den  

kampanya açan alan projelerin büyük çoğunluğu Türk Lirası (TL) bazında fon 

toplamıştır. Bu verilere göre yapılan istatistiksel değerlendirme sonucunda, site 

üzerinden toplanan toplam fon miktarı 44.101 TL ve destekçi sayısı 413 kişidir. Sitede 

yer alan kısa metrajlı film projelerinin toplam destekçi sayısı 94 ve bu projeler bazında 

elde edilen fon miktarı 10.201 Türk Lirasıdır. Uzun metrajlı film kampanyaları için 

Crowdfon 

Film Sayıları 
Destekçi Sayısı 

Havuzda 

Biriken Fon 

Uzun Metraj 11 309 33.265 TL 

Kısa Metraj 10 94 10.201 TL 

Film Dışı 

Projeler 
3 10 635 TL 

Toplam 24 413 44.101 TL 
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toplam destekçi sayısı ise 309 ve elde edilen toplam fon 33.265 Türk Lirasıdır. Film dışı 

projeler için ise 10 kişi 635 Türk Lirası destekte bulunmuştur.732 

Sitede fiks fonlama modeli uygulandığından, kampanya sahibinin destekçiler 

tarafından yapılan desteği alabilmesi için belirlenen hedef fona ulaşma şartı vardır ve bu 

nedenle film üreticilerinin Kitlesel Fonlama sayesinde elde ettikleri toplam destek 

miktarı, fiks fonlama uygulaması olan sitelerde, hedef fona ulaşan projeler ayrı bir tablo 

üzerinden değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmenin amacı fon havuzuna ulaşan destek 

miktarı dışında, film üreticilerinin Kitlesel Fonlama yolu ile elde ettikleri gerçek destek 

miktarını ve destekleri kampanya sahibine ulaşan destekçi sayısını saptamaktır. 

Tablo 4.8 

Türkiye'de “Crowdfon”  Kitlesel Fonlama Platformu Üzerinde Yer Alan Film Projelerinin 

Kategorisel Olarak Topladığı Kampanya Sahiplerine Ulaşan Fon tutarı  ve Destekçi Sayıları  

(01.06. 2014-07.02.2016  arası) 

 

 

 

 

                                

Kaynak: 01.06.2014-07.02.2016  tarih aralığında, “CrowdFon” üzerinden toplanan veriler 

https://www.crowdfon.com/Default.aspx 

Hedef fona ulaşan proje sayıları üzerinden yapılan değerlendirmede elde edilen 

veriler doğrultusunda site üzerinden başlatılan kampanyalardan hedef fona ulaşan 5 

projeyi destekleyen toplam 350 destekçiden  elde edilen toplam  fon miktarı 37.576 

Türk Lirası, bu projeler içerisinde kısa film projelerinden elde edilen destek, 82 

destekçinin katılımı ile 9361 Türk Lirasıdır. Uzun metrajlı film projelerine ise 268 

                                                 
732 Haziran 2014-Temmuz 2015  arası “CrowdFON” üzerinden toplanan veriler 

https://www.crowdfon.com/Default.aspx 

 

Crowdfon 

Hedef Fona Ulaşan Film Sayısı 
Destekçi Sayısı 

Kampanya 

Sahibine 

Ulaşan Fon 

Uzun Metraj 2 268 28.215 TL 

Kısa Metraj 3 82 9.361 TL 

Film Dışı 

Projeler 
- - - 

Toplam 5 350 37.576 TL 
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destekçi, 28.215 TL destekte bulunmuştur. Film dışı projelerden kampanya sahiplerine 

ulaşan destek miktarı bulunmamaktadır. 733 

“Crowdfon” adlı Kitlesel Fonlama platformu “Film ve Video” kategorisinde yer 

alan Kampanyalar belirtilen sıra ile sunulmaktadır: Film/Kampanya Adı, Filmin 

Yönetmeni/Kampanya Sahibi, Toplanan Fon /Hedef Fon Miktarları, Destekçi Sayısı, 

Kampanyaya son destek tarihi (Kampanya Süresi sitede belirtilmediği için, proje 

sahipleri ile yapılan görüşmeler haricinde, kampanya sürelerine dair veri elde 

edilememiştir. Bu nedenle destekçiler tarafından kampanyaya verilen son destek tarihi 

proje bitiş tarihi olarak kabul edilmiştir. Site üzerinden başlatılan kampanyalar için 

ortalama süre film projeleri için en fazla 90 gün  ile sınırlıdır). (Crowdfon Film ve 

Video kategorisindeki projelerin yer aldığı ana ekran görüntüsü için bknz: EK 3) 

 

“Crowdfon” Kitlesel Fonlama Platformu Üzerinden “Film ve Video” 

Kategorisinde Açılan Kampanyalar: 

 

Uzun Metraj 

1- Ekümenopolis, Gaye Günay,  19.980 ₺/18.500 ₺ (212 destekçi) 01.02.2012 (Belgesel) 

(hedefe ulaştı) 

2- Uvertür, Alp Giray Uğurlu, 8235 ₺/8000 ₺ (56 destekçi) 09.09.2012  (hedefe ulaştı) 

3- Abakan, Kurt Ram,  2965 ₺/20.000 ₺ (16 destekçi) 17.09.2014  (Belgesel) 

4- Özgürlüğe Giden Raylar, Olcay Kocabıyık 800 ₺/15.800 ₺ (5 destekçi) 31.05.2015 

(belgesel)  

5- Türkiye'de Caz Belgeseli, Loyka Film, 520 ₺/20.000 ₺ (6 destekçi) 20.03.2013 

(belgesel) 

6- Vecihi, Zeki Enes Akkan, 565 ₺/75.000 ₺ (14 destekçi) 02.03.2014  

(/belgesel/animasyon) 

7- Toprak Kokum, Larissa Film, 100 ₺ /19.500 ₺ (1 destekçi)  24.11.2015 

8-Hayvan Deneyleri, Uğur Kara, 50 ₺/4250 ₺ (1 destekçi) 19.03.2014  (belgesel) 

9- Yaşam Marangozu, Deniz Koçak, 30 ₺/1600 ₺ (2 destekçi) 15.08.2012 (belgesel) 

                                                 
733 01.06.2014-07.02.2016  arası “CrowdFON” üzerinden toplanan veriler 

https://www.crowdfon.com/Default.aspx 
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10- Ters Yöne, Derya Karakış, 20 ₺/15.000 ₺ (1 destekçi) 10.02.2014  (belgesel) 

11-Bir Kara Aşk- Aşık Kara, Onur Çoşkun, -₺/ 10.000 ₺ (-destekçi) 24.11.2015 

(belgesel) 

 

Kısa Metraj 

1- The Mystery of The Drugseller, Özge Erdem, 5260 ₺/5000 ₺ (20 destekçi) 24.09.2012 

(hedefe ulaştı) 

2- Cedel, Fırat Konuşlu, 2501 ₺/2500 ₺ (42 destekçi) 26.11.2012 (hedefe ulaştı) 

3- Kısa Film Projem, Orhan Kara, 1600 ₺/1500 ₺ (20 destekçi) 23.07.2012 (hedefe 

ulaştı) 

4- Mavi Kalpli Kadın, Can Eren, 350 ₺/5000 ₺ (4 destekçi) 08.06.2012  

5- Noctuary, Recep Bozgöz, 200 ₺/1000 ₺ (3 destekçi) 08.06.2012 

6- Family/ Aile, Seung Hyun Chang, 140 ₺/6000 ₺ (3 destekçi) 11.10.2014  

7- Petriosa, Mustafa Erdağ, -₺/4000 ₺ (- destekçi) (projenin destekçisi olmadığından 

son destek tarihi verisi yoktur. 

8- Çiçekçi, Aykut Topçu, 150 ₺/4650 ₺  ( 2 destekçi) 22.02.2016 (devam) 

9- İzmir Hakkında Kısa bir Film, Murat Taşkan, -₺/5000 ₺  (projenin destekçisi 

olmadığından son destek tarihi verisi yoktur. (devam) 

10- Zazak-i, Gökhan Altuntaş, -₺/5000 ₺ (projenin destekçisi olmadığından son destek 

tarihi verisi yoktur. (devam) 

 

Film Dışı 

1- Ses ve Nefes, Serkan Can, 410 ₺/3500 ₺ (5 destekçi) 31.05.2012 

 (Film dışı: video çalışması) 

2- Hayatım Savaş, Seni Dost Sanmıştım, Halil İbrahim Bağdatlı, 125 ₺/3000 ₺ (3 

destekçi) 30.08.2012  (Film dışı: dizi) 

3- Al İşte, Onur Adıgüzel, 100 ₺/800 ₺ ( 2 destekçi) 30.08.2012  (Film dışı: 

Mockumentary tarzı internet dizisi). 
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4.4.1.2. “Fonla Beni” Üzerinde Yer Alan  Kampanyalar 

 

Türkiye'de var olan Kitlesel Fonlama platformlarından bir diğeri 2013 yılında 

faaliyete geçen “FonlaBeni” adlı platformdur. Platform yöneticisi Cemil Sobacı, yaratıcı 

projeleri merkeze aldıklarını ve sitenin,  projelerini hayata geçirmek isteyen herkese 

açık olduğunu belirtmektedir. Site yaratıcı projelere yer verirken, bazı koşullar 

dahilinde sitede  kar amacı gütmeyen organizasyonlara da yer verilmektedir. Proje 

açmak için gerekli şartlar diğer platformlara benzer biçimde,  18 yaşından büyük olmak, 

banka kartına sahip olmak,  sabit bir adres, T.C. Kimlik Numarası sahibi olmak ve 

projenin sitede yer alan “Olmazsa Olmazlar” koşulları ile uyumlu olmasıdır.  Yurt 

dışından kampanya başlatmak isteyenlerin  yönetici ekip ile  iletişime  geçmesi 

gerektiği belirtilmektedir. Kampanya süresince proje sahipleri projelerin tanımı, video 

ve görsel ödüller, profil bilgileri ve proje hakkında sık sorulan sorular gibi maddelerde 

değişiklik yapabilmekte ancak  kampanya için belirlenen fon hedefi, projenin bitiş tarihi 

ve destekçiler tarafından seçilmiş ödüllerde değişiklik yapılamamaktadır.  Destekçilere 

verilecek ödüller de diğer platformlarda üst sınır benzeri, en fazla 10,000 TL 

tutarındadır.  Projelerin başarılı olması durumunda, sitenin aldığı hizmet bedeli toplanan 

paranın %9 kadarıdır. “Fonla Beni” diğer yerel platformlara benzer biçimde fiks 

fonlama modeli ile faaliyet göstermekte ve bu kuralı “Olmak Ya Da Olmamak Şartı”, 

nam-ı diğer “Shakespeare Kuralı” olarak tanımlamaktadır. Kural çerçevesinde, proje 

sahipleri, belirlenen hedef fona ulaşmaları dahilinde destekçilerden toplananan parayı 

alabilmekte aksi takdirde toplanan paraların destekçilere geri iade edileceğini 

belirtmektedir. Sitenin hem destekçilere hem de proje sahiplerine sunduğu, proje 

açabilmek için “FonlaBeni” üzerinden yeni bir hesap oluşturmadan Facebook hesabı ile 

doğrudan bağlanabilme imkanı kullanıcılar için siteyi tercih edilir kılmaktadır.734 

  

 “Fonla Beni” adlı platformun Kitlesel Fonlama uygulamalarının Türkiye'de 

tanınması ve yaygınlaşması için gayret gösteren yöneticisi Cemil Sobacı,  Kitlesel 

Fonlama uygulamasını tanıtmak adına çeşitli seminer ve atölye çalışmalarına katılarak 

insanlara yöntemi anlatmaktadır. Ayrıca sitede Kitlesel Fonlamanın tanıtılması amacı 

                                                 
734 Fonla Beni Yardım, http://www.fonlabeni.com/yardim (20.10.2014) 
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ile Kitlesel Fonlama yöntemi ile destek toplananan bir kısa film yarışması 

düzenlemiştir.  Yarışmanın amacını “sanat, teknoloji ve girişimcilik projelerinin hayata 

geçirilebilmesi için alternatif bir fon toplama yöntemi olan ve dünyada giderek 

yaygınlaşan crowdfunding – topluluk fonlaması hakkında yapılmış kısa filmlerle 

insanları bilgilendirmek” olarak açıklayan ekip çekilecek olan kısa filmlerin içeriğinde 

topluluk fonlaması kavramının, “bir projeye maddi destek sağlamak, bir hayali 

gerçekleştirmek için yardım etmek, kolektif bir çabayla üretimde bulunmak, bir 

başarıya ortak olmak ya da birini başarı için cesaretlendirmek” gibi yan anlamlarla  ele 

alınabileceğini belirtmektedirler. Kitlesel Fonlama uygulamalarına katılımı arttırmak 

amacıyla sembolik bir fon hedefi koyan site, projeler için 1 TL sembolik fon toplanması 

halinde projeleri hedefe ulaşmış kabul etmiş ve kurmaca, deneysel, animasyon ve 

belgesel gibi çeşitli dallarda çekilen kısa kısa filmler arasında birinci olana  3.000 TL, 

ikinci olan filme  2.000 TL ve üçüncü filme  1.000 TL’lik ödül vermiştir.735 Bu yarışma 

neticesinde platform üzerinde hedef fona ulaşan film sayısı diğer Kitlesel Fonlama 

platformlarına göre fazla gözükse de toplanan destek miktarı açısından 

değerlendirildiğinde fonlanan film sayısı ile toplanan miktar aynı oranda 

görülmemektedir. Türkiye'deki film projelerinin istatiksel verilerine bakıldığında ise, 

“Fonla Beni” adlı platform üzerinden Türkiye'den “Film ve Video” kategorisinde 

çalışma kapsamında belirlenen tarihe kadar yer alan  toplam kampanya sayısı 27, bu 

projeler içerisinde uzun metraj filmler için başlatılan kampanya sayısı 4, kısa metrajlı 

filmlerin sayısı 19 ve film kategorisinde yer almasına rağmen film üretimi dışında gene 

film alanına ait farklı destekler için başlatılan kampanya sayısı ise 4 olarak 

görülmektedir. Site üzerinden başlatılan kampanyalar içerisinde 1 TL'lik sembolik fon 

hedefi olan projeler de dahil olmak üzere, hedef fona ulaşan ve toplanan destekleri alan 

16 adet proje bulunmaktadır. Çalışma kapsamında film projelerinin istatiksel 

değerlendirilmesi yapılırken belirlenen tarih itibari ile siteler üzerinde kampanyaları 

devam etmekte olan projeler var ise bu projeler, çalışma kapsamında belirtilen tarihe 

kadar topladıkları fon ve destekçi miktarı değerlendirme kapsamına alınmışlardır. Bu 

projeler listede “devam ediyor” ibaresi ile  belirtilmektedir. 

Tablo 4.9 

                                                 
735  Fonla Beniden Kısa Film Yarışması, Digital Age, 2013, http://www.digitalage.com.tr/turkiyenin-crowdfunding-

platformu-fonlabeniden-kisa-film-yarismasi/ ETKİNLİKDigitalAge, (27.11.2014)  
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“Fonla Beni”  Üzerinde Yer Alan Film Projelerinin Kategorisel Olarak Fon Havuzunda Biriken 

Toplam Miktar ve Destekçi Sayıları  (01.06. 2014-07.02.2016  arası) 

 

 

 

 

 

 

                           
Kaynak: 01.06.2014-07.02.2016 tarih aralığında, “Fonla Beni” üzerinden toplanan veriler 

http://www.fonlabeni.com/ 

“Fonla Beni” adlı platform üzerinde Türkiye'den  kampanya açan alan projeler 

Türk Lirası (TL) bazında fon toplamıştır. Bu verilere göre yapılan istatistiksel 

değerlendirme sonucunda, site havuzunda biriken toplam fon miktarı 13.739 ve 

projelere destek olan kişi sayısı 137 kişidir. Sitede yer alan kısa metrajlı film 

projelerinin toplam destekçi sayısı 98 kişi iken bu projeler bazında fon havuzunda 

biriken fon miktarı 12.042 Türk Lirası’dır. Uzun metrajlı film kampanyaları için toplam 

destekçi sayısı ise 4 kişi fon havuzunda biriken fon miktarı 160 Türk Lirasıdır. Film dışı 

projeler için ise 35 kişi tarafından 1537 Türk Lirası destekte bulunulmuştur.736 

Sitede fiks fonlama modeli uygulandığından, kampanya sahibinin destekçiler 

tarafından yapılan desteği alabilmesi için belirlenen hedef fona ulaşma şartı vardır ve bu 

nedenle film üreticilerinin Kitlesel Fonlama sayesinde elde ettikleri toplam destek 

miktarı, fiks fonlama uygulaması olan sitelerde, hedef fona ulaşan projeler ayrı bir tablo 

ile üzerinden değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmenin amacı fon havuzuna ulaşan 

destek miktarı dışında film üreticilerinin Kitlesel Fonlama yolu ile elde ettikleri gerçek 

destek miktarını ve desteği kampanya sahibine ulaşan destekçi sayısını saptamaktır. 

 

                                                 
736 01.06.2014-07.02.2016 tarih aralığında, “Fonla Beni” üzerinden toplanan veriler, 
http://www.fonlabeni.com/ (07.02.2016) 

Fonla Beni 

Film Sayısı 
Destekçi Sayısı 

Havuzda 

Biriken Fon 

Uzun Metraj 4 4 160 TL 

Kısa Metraj 19 98 12.042 TL 

Film Dışı 

Projeler 
4 35 1537 TL 

Toplam 27 137 13.739 TL 
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Tablo 4.10 

Türkiye'de “Fonla Beni”  Kitlesel Fonlama Platformu Üzerinde Yer Alan Film Projelerinin 

Kategorisel Olarak Topladığı Kampanya Sahiplerine Ulaşan Fon tutarı  ve Destekçi Sayıları  

(01.06. 2014-07.02.2016  arası) 

 

 

 

 

 

                                 

Kaynak: 01.06.2014-07.02.2016 tarih aralığında, “Fonla Beni” üzerinden toplanan veriler 

http://www.fonlabeni.com/  

Hedef fona ulaşan proje sayıları üzerinden yapılan değerlendirmede elde edilen 

veriler doğrultusunda site üzerinden başlatılan kampanyalardan hedef fona ulaşan 16 

projeyi destekleyen toplam 118 destekçiden  elde edilen toplam  fon miktarı 12.260 

Türk Lirası, bu projeler içerisinde kısa film projelerinden elde edilen destek, 88 

destekçinin katılımı ile 10.854 Türk Lirasıdır. Film dışı projelerden kampanya 

sahiplerine ulaşan destek miktarı ise 30 destekçinin katılımı ile 1406 Türk Lirasıdır. 

Uzun metrajlı film projelerinden hedef fona ulaşan olmadığı için, kampanya sahiplerine 

ulaşan destek bulunmamaktadır. 737 

“Fonla Beni” adlı Kitlesel Fonlama platformu “Film ve Video” Kategorisinde 

yer alan kampanyalar belirtilen sıra ile sunulmaktadır: Film/Kampanya Adı, Filmin 

Yönetmeni/Kampanya Sahibi, Toplanan Fon /Hedef Fon Miktarları, Destekçi Sayısı, 

Kampanya Tarihi, Kampanya Süresi (Sitede olan platformda  projelerin destek 

toplaması için belirlenen süre  1-60 gün arasındadır.) 738 (Fonla Beni Film ve Video 

kategorisindeki projelerin yer aldığı ana ekran görüntüsü için bknz: EK 4) 

                                                 
737 Kaynak: 01.06.2014-07.02.2016 tarih aralığında, “Fonla Beni” üzerinden toplanan veriler 

http://www.fonlabeni.com/ (07.02.2016) 
738 Fonla Beni Yardım, http://www.fonlabeni.com/yardim (20.10.2014) 

Fonla Beni  

Hedef Fona Ulaşan Film Sayısı 
Destekçi Sayısı 

Kampanya 

Sahiplerine 

Ulaşan Fon 

Uzun Metraj - - - 

Kısa Metraj 14 88 10.854 TL 

Film Dışı 

Projeler 
2 30 1406 TL 

Toplam 16 118 12.260 TL 
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“Fonla Beni” Kitlesel Fonlama Platformu Üzerinden “Film ve Video” 

Kategorisinde Açılan Kampanyalar: 

Uzun metraj 

1- İnaf Gari, Harun Özakıncı, 160 ₺/ 25.000 ₺ (4 destekçi) 26.08.2014  (60 gün)  

2- Ekim, Çağatay Kıray, -₺/ 100.000 ₺ (- destekçi) 01.04. 2015 (30 gün)  

3-Dilek Feneri,  Ramazan Emre Durmuş, -₺/ 5.000 ₺ (- destekçi) 14.06. 2015 (60 gün)  

4- Yağmurlarda Yıkansam, Gülten Taranç, - /20000 ₺ (- destekçi) 25.02.2016 (devam)  

 

Kısa Metraj 

1-Koma, Fırat Bakır, 2.029 ₺/ 2.000 ₺ (14 destekçi) 07.03.2015 (10 gün) (hedefe ulaştı) 

2- Mısır Tanesi, Ayberg Olgay, 3001 ₺/ 3.000 ₺ (2 destekçi) 10.01.2014 (2gün)  (hedefe 

ulaştı) 

3- İki Bin Yirmi Üç, Mustafa Polat, 1020 ₺/ 1.000 ₺ (17 destekçi) 24.04.2013 (60 gün)  

(hedefe ulaştı) 

4- Acemi Yönetmen, Furkan Yıldırım, 2002 ₺/ 2.000 ₺ (3 destekçi) 10.02. 2014 (1 gün) 

(hedefe ulaştı) 

5- Portakal, Serkan, 1001 ₺/ 1.000 ₺ (2 destekçi) 10.02. 2014 (1 gün)  (hedefe ulaştı) 

6- Sınır, Togutay Yenişan, 858 ₺/ 1.700 ₺ (3 destekçi) 14.02. 2014 (30 gün)   

7- HIV&AIDS Farkındalık Filmi, Nöbetçi Kütüphane Ekibi, 600 ₺/ 500 ₺ (8 destekçi) 

01.07. 2014 (30 gün)  (hedefe ulaştı) 

8- Artı, Başak Çiftçi, 350 ₺/ 300 ₺ (6 destekçi) 17.09. 2013 (30 gün)   (hedefe ulaştı) 

9- 46+, Özgül Güner, 320 ₺/ 3.000 ₺ (5 destekçi) 25.02. 2013 (60gün)   

10- Medya Kısaları, Cemil Sobacı, 300 ₺/ 300 ₺ (4 destekçi) 28.02. 2014 (28 gün)  

(hedefe ulaştı) 

11- Korsana Hayır, Mert Altay, 255 ₺/ 250 ₺ (9 destekçi) 24.11. 2013 (30 gün)  (hedefe 

ulaştı) 

12-AIDS, İdil Somalı, 210 ₺/ 200 ₺ (7 destekçi) 01.03. 2015 (21 gün)  (hedefe ulaştı) 

13 -Bilkent Crowd, Mustafa Altındağ, 80 ₺/ 1₺ (7 destekçi) 10.12. 2013 (15 gün)  

(hedefe ulaştı) 

14- Un Pueblo Donde Dios No Existe,  Doğukan Karasu, 10 ₺/2.500 ₺ ( 1 destekçi) 

29.09.2015  

http://www.fonlabeni.com/proje/detay/4831/un-pueblo-donde-dios-no-existe
http://www.fonlabeni.com/profil/5214/armstrong-06_hotmail.com
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15- Kardeşimin Bisikleti,  Murat Katarçı, 2TL ₺/ 1₺ (8 destekçi) 08.02. 2014 (2 gün)  

(hedefe ulaştı) 

16- Topluluk Fonlaması, Mert Altay, 2 ₺/ 1₺ (2 destekçi) 31.01. 2014 (10 gün)  (hedefe 

ulaştı) 

17- Hayvan Sever, Noyan Özkan, 1₺/ 1₺ (1 destekçi) 11.02. 2014 (2 gün)  (hedefe 

ulaştı) 

18-  Kulaklık, Gesk Spor Kulubü, 1₺/ 1₺ (1 destekçi) 09.02. 2014 (1 gün)  (hedefe 

ulaştı) 

19- Hayata Tutun, Himmet Akar  -₺/ 20.000₺ (- destekçi) 14.07. 2015  

 

Film dışı Projeler 

1- Meraklı Maymun, Çağan Çelik, 1363 ₺/ 800 ₺ (23 destekçi) 23.07.2014 (Film dışı: 

ekipman destek) (hedefe ulaştı) 

2-Hadiseler Diyarı, Ayberg Olgay, 131 ₺/ 5.000 ₺ (5 destekçi) 12.08.2013 (Film dışı: 

internet dizisi) (30 gün) 

3- Biz Paylaşıyoruz, Cemil Sobacı, 43 ₺/ 10 ₺ (7 destekçi) 31.01.2014 (Film dışı: video 

klip) (12 gün) (hedefe ulaştı) 

4- Cızırdatmasak mı Acaba?, Ahmet Bozkurt, -₺/ 200 ₺ (- destekçi) 16.07. 2015 (Film 

dışı: ekipman destek)  

 

            4.4.1.3. “Fongogo”  Üzerinde Yer Alan  Kampanyalar 

 

Türkiye'de film üreticilerinin kampanyalarını başlatmak için tercih ettikleri diğer 

bir platform “Fongogo” adlı Kitlesel Fonlama platformudur. Platform, açıldığı 2013 

yılından itibaren sayısı hızla yükselen bir proje grafiği sergilemek dışında, site üzerinde 

yer alan projelerin topladıkları destek miktarı Türkiye'deki film projeleri içerisinde 

önemli yer tutmaktadır. Kurucu ortakları Ali Çebi, Ali Tirkeş, Louise Westerlind olan 

platformun genel müdürü Duygu Tarhan, ve proje koordinatörü Ayşe Seda 

Kürkçüoğlu’dur.  Platformda kampanya açılabilen her kategori için  kategori liderleri 

bulunmaktadır. Film kategorisi alanında kategori liderleri olarak yapımcı Zeynep 
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Özbatur Atakan ve Yönetmen Tolga Karaçelik’in bulunmaktadır.739 Site üzerinden 

kampanya açmak için gerekli olan kriterler diğer sitelerdekine benzer biçimde, proje 

sahiplerinin birey iseler TC Kimlik Numarası, şirket ise Şirket Sicil Numarası, STK 

(Sivil Toplum Kuruluşu) ise Dernek/Vakıf Sicil Numaralarının bulunması ve projeler 

onaylanmadan önce numaranın yazılı olduğu belgenin kopyasını Fongogo’ya 

iletilmesidir. Site üzerinden ücretsiz olarak başlatılan kampanyalara yapılan destekleri 

toplamak için kampanya sahibinin “Paypal” hesabına sahip olunması gerekmektedir. 740 

Fongogo, fonlama modeli olarak  “ya hep ya hiç” olarak adlandırdıkları fiks 

fonlama modelini kullanmakta ancak STK ve Derneklere için farklı uygulamalar 

yaparak  esnek fonlama modeli uygulamaktadır. Ayrıca site yetkilileri film üreticileri ile 

yapılan görüşmeler dahilinde, film kategorisi için esnek fonlama modeline geçilmesi 

olasılığından bahsetmektedir.741 Sitede STK ve vakıfların  kampanya başlatması için, 

Yardım Toplama Kanunu’na uygun şekilde ya halihazırda izinleri olması ya da fon 

ihtiyacı duyduğu projesine özel, derneklerin, İl Dernekler Müdürlüğü’nden, vakıflar ise 

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alablecekleri proje bazlı yardım toplama yardım 

toplama izni  olması gerekmektedir.742 

 Sitede yer alacak projeleri belirli kriterler doğrultusunda eleyerek kabul 

ettiklerini belirten  Türkiye'de Kitlesel Fonlama uygulamalarının geçerli yasalar 

dahilinde gerçekleşebilmesi için, proje sahiplerinin ürettikleri ürünün ön satışını 

gerçekleştirme durumunda olmaları gerektiğinden dolayı, destekçilere  ödül 

vermelerinin gerekli olduğunu belirtmektedirler. “Fongogo”, “Fongogo Bilişim 

Bilgisayar Teknoloji Reklam ve Danışmanlık San. Tic. A.Ş” olarak kayıtlı olan bir 

şirket olarak, kurulum evresinde birçok avukat ve mali müşavir ile çalışmakta ve  

yetkililer tüm sistemin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olarak tasarlandığını 

belirtmektedirler. Platform üzerinde yer alan Sivil toplum kuruluşları haricinde birey ve 

şirketler, “Fongogo” üzerinden yaptıkları satışlar için vergi ödemekle yükümlüdürler. 

Yetkililer, Kitlesel Fonlama modellerinden kredi/borçlanma odaklı (credit based)  ve 

hisse/ortaklık odaklı (equity based) modellerinin henüz Türkiye'de yasal olmaması 

                                                 
739 Fongogo Elçiler, http://www.fongogo.com/Fongogo/Elciler (20.10.2014) 
740 Fongogo Sıkça Sorulan Sorular, http://www.fongogo.com/Fongogo/SSS (20.10.2014) 
741 Ali Çebi, Kurucu Ortak,  “Film Üretiminde Kitlesel Fonlama” konulu yapılan Görüşme, İstanbul, 17.04.2014 
742 Fongogo Sıkça Sorulan Sorular, http://www.fongogo.com/Fongogo/SSS (20.10.2014) 
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nedeniyle  sitede yalnızca ödül/bağış odaklı modele yer verebildiklerini ancak gelecek 

hedefleri arasında diğer modelleri de  yasal hale getirmek ve Türkiye'de Kitlesel 

Fonlama pazarını  büyütmek adına gerekli mercilerle görüşüldüğünü belirtilmektedirler. 

743 

Destek sisteminin işleyişine dair sitede yer alan açıklamaya göre, ödeme sistemi 

olarak “PayPal” hesabı kullanılmakta ve destek miktarının kredi kartı hesabından 

projeler sonlanana kadar provizyon olarak alınmakta, proje sona erdiğinde, eğer proje 

(birey/şirket) başarılıysa desteğin kredi kartından/hesabından çekildiği belirtilmektedir.  

“Fongogo”, projeler için toplanılan destek üzerinden %7 + KDV servis bedeli almakta, 

bunun dışında toplanan paradan “PayPal” tarafından %3.4 servis bedeli alınmaktadır. 

Ayrıca “Pay Pal” dolayısıyla yapılan her ödeme için 45 kuruş ödeme sistemi servis 

bedeli alınmaktadır.744 

 

Site üzerinden başlatılan kampanyalarda, sitenin kuruluş tarihi (2013) diğer 

platformlara göre yakın tarihli olmasına rağmen, dikkat çeken ve öne çıkan projeler 

bulunmaktadır. Bu projelerden biri film üretimi alanında olmasa da, film alanı içerisine 

giren ve film kategorisinde yer alan gezici bir festivale aittir. Festival site üzerinden 

başlattığı iki kampanyada da hedef fona ulaşmış ve verilen destekleri almaya hak 

kazanmıştır. İlk kampanyalarını 2014 yılı içerinde başlatan ve hedeflerini: 

 

Kırsalda yaşayan, sosyal açıdan imkanları kısıtlı olan çocukların ve 

gençlerin; hayata daha olumlu bakabilmelerini, iyi bir gelecek hayal 

etmelerini ve bunun  için ulaşabilecekleri imkanların farkına 

varmalarını sağlamak için çalışıyoruz.”Sinema Artık Köylerde” 

sloganıyla yola çıktığımız bu uğurda, bir filmin yaşattığı duygularla; 

insanların bakış açılarını ve olaylarla başa çıkışlarını etkilediğini 

 düşünerek, sinemanın büyüsüne inanıyoruz.745  

 

diyerek açıklayan Sinemasal ekibi, Avrupa’nın 6 ülkesini Güneydoğu’nun 6 ili ile 

buluşturmuş ve 7 binin üzerinde kişiyle temasa geçerek % 87’lik bir oranla köy halkını 

ilk defa sinema ile tanıştımıştır.746 “Sinemasal” ekibi, 2014 yılı kampanyası için Enes 

                                                 
743  Sıkça Sorulan Sorular , Fongogo, http://www.fongogo.com/Fongogo/SSS (11.10.2014) 
744  Sıkça Sorulan Sorular , Fongogo, http://www.fongogo.com/Fongogo/SSS (11.10.2014) 
745  Sinema Artık Köylerde , Fongogo, http://fongogo.com/p/sinemasal-sinema-artik-koylerde (17.04.2014) 
746   http://www.sinemasal.org/festival/sinemasal-hakkinda/ 
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Kaya yürütücülüğünde, “Fongogo” üzerinden projesini tanıtmış ve yapacakları 

Karadeniz turu için insanlardan 37.000 TL destek talep etmiştir. İlk kampanya, 81 

destekçinin katılımı ile 11.620 TL destek toplamış ve proje sosyal sorumluluk projesi 

olma özelliği taşıdığından esnek fonlama modeli uygulanmış dolayısıyla toplanan fonlar 

proje sahiplerine ulaşmıştır.747 

                    

Şekil: 4.4 Sinemasal (Enes Kaya, 2013) Kampanya Sayfası 

Kaynak: “Sinemasal”, Fongogo, http://www.fongogo.com/p/sinemasal-bir-bilet-de-sen-al 

 

Sinemasal ekibinin ikinci kampanyası ise gene aynı platform üzerinden 2015 yılı 

içerisinde düzenleyecekleri Doğu Anadolu turnesi için 70.000 TL hedef fon ile 

başlatılmış, proje 204 destekçiden 81.020 tl destek alarak başarılı olmuştur. Kitlesel 

Fonlama yöntemine ihtiyaç duymalarının sebebini “Festivalimizi hayata geçirirken 

sürdürülebilir yaşama zarar vermeyen kurumların sponsorluklarını kabul ediyoruz. 

Takdir edersiniz ki severek uyguladığımız bu kuraldan dolayı ancak ayni destek 

sponsorluklar bulabiliyoruz” 748 diyerek var olan sponsorluk ve desteklerin yetersizliği 

olarak açıklayan kampanya yürütücüleri, topladıkları destek miktarı ile çalışmanın 

yapıldığı tarih itibari ile Türkiye'de film kategorisinde  en fazla destek toplayan proje 

olmuştur. Ancak çalışma kapsamında film kategorileri içerisinde yer almasına rağmen 

çalışmanın  konusu film üretiminde Kitlesel Fonlama odaklı olduğundan dolayı 

kampanya, film dışı destek bölümünde değerlendirilmektedir 

“Fongogo” üzerinden başlatılan kampanyalardan öne çıkan diğer bir kampanya 

olan Ermeni Belgeleriyle 1915 Belgeseli, Türkiye’de kitlsel fonlama kampanyası 

                                                 
747 Sinemasal, Fongogo, http://www.fongogo.com/p/sinemasal-bir-bilet-de-sen-al (08.01.2014) 
748 Sinemasal, Fongogo, http://www.fongogo.com/p/sinemasal-bir-bilet-de-sen-al (08.01.2014) 
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başlatan film projeleri içerisinde en yüksek fona ve en fazla destekçi sayısına ulaşan 

proje olma özelliğini taşımaktadır. Danışma kurulunda Şükrü Elekdağ, Prof. Dr. Yusuf 

Halacoğlu Nüzhed Kandemir, Prof. Dr. Justin McCarthy, İsmail Hakkı Pekin, Dr. 

Mehmet Perinçek, Prof Dr. Norman Stone, Dr. Pat Walsh gibi aralarında emekli 

büyükelçiler, tarihçiler, akademisyenlerin bulunduğu film ekibi hedeflerinin : “filmin 

yurtdışı ve içinde milyonlara ulaşmasını, yalanları kökten çürütecek çok önemli bir 

belgenin gelecek kuşaklara kadar kalmasını sağlamak” olduğunu belirtmektedirler. 

Serkan Koç'un proje yürütücüsü olduğu belgesel proje kampanya süresince 213 destekçi 

ile 65.000 fona ulaşmış ve fiks fonlama modeli doğrultusunda fon, proje sahibine 

aktarılmıştır. 749 

                    
                        

Şekil: 4.5 Ermeni Belgeleri ile 1915 (Serkan Koç) Kampanya Sayfası 

Kaynak:  Fongogo, http://www.fongogo.com/p/ermeni-belgeleriyle-1915-3 (30.04.2015) 

 

 

Site üzerinde yer alan ve Kitlesel Fonlama uygulamalarının duyulmasında ve 

yaygınlaşmasında etkili olan bir diğer proje ise, Kitlesel Fonlama platformları üzerinden 

2. en yüksek fona ulaşan ve aralarında Zeynep Özbatur Atakan, Ceylan Naz Baycan, 

Mustafa Nuri'nin bulunduğu Lob ekibi tarafından yürütülen Gerçek Gizlidir adlı üç kısa 

filmden oluşan projedir. Proje 150 destekçi ile 54.410 TL desteğe ulaşmıştır.750 Proje 

hedef fona ulaşamasa da toplanan fonları alma hakkına sahip olacağı esnek fonlama 

modelini uygulamıştır. Film projelerine dair esnek fonlama modeli uygulaması planları 

içinde olan site yöneticileri ile yapılan görüşme doğrultusunda, bu proje  esnek fonlama 

modelini uygulamıştır. “Her aşamasının online gerçekleştirileceği” duyurulan proje için 

Kitlesel Fonlama desteğine başvurulmasının nedenini “sıradanlığa, dayatmalara ve 

                                                 
749  Ermeni Belgeleri ile 1915, Fongogo, http://www.fongogo.com/p/ermeni-belgeleriyle-1915-3 (30.04.2015) 
750  Gerçek Gizlidir, Fongogo, http://www.fongogo.com/p/gercek-gizlidir-filmleri-1 (16.11.2014) 
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geleneksel yöntemlere karşı durmak” olarak açıklayan proje ekibi bir diğer neden olarak 

ise, kendilerini çaresiz hissettiklerini belirttikleri bir anda “Kendi özgürlüğümüzü, 

bağımsızlığımızı, kendi medyamızı yaratmak” olarak açıklamakta ve bu yöntemi tercih 

ettiklerini belirtmektedirler.751                       

                        

Şekil: 4.6 Gerçek Gizlidir (Mustafa Nuri, Ceylan N. Baycan, 2014) Kampanya Sayfası 

Kaynak: Fongogo, http://www.fongogo.com/p/gercek-gizlidir-filmleri-1 (16.11.2014) 

 

Türkiye'deki film projelerinin Temmuz 2014- Haziran 2015 arası çalışma için 

toplanan istatistiksel verilerine bakıldığında ise, “Fongogo” üzerinden Türkiye'den film 

ve video kategorisinde başlatılan ve aktif olan toplam kampanya sayısı 24, bu projeler 

içerisinde uzun metraj filmler için başlatılan kampanya sayısı 16, kısa metrajlı filmlerin 

sayısı 5 ve film kategorisinde yer almasına rağmen film üretimi dışında gene film 

alanına ait farklı destekler için başlatılan kampanya sayısı ise 3 olarak görülmektedir..  

“Fongogo” adlı platform üzerinde yer alan veriler üzerinden yapılan 

değerlendirme ile hazırlanan tabloda, sitede  katılımcı olarak  yer alan projelerin fon 

havuzunda biriken toplam fon miktarı ve destek veren destekçi sayısı gösterilmektedir. 

Projeler kısa metraj, uzun metraj ve film dışı kategorisi altında kampanya başlatan 

ancak çalışma kapsamı dışında kalan destek projeleride dahil olmak üzere 3 farklı başlık 

altında sınıflandırılarak değerlendirilmiştir. 

Tabloda verilen toplam destek miktarları çalışma kapsamında bütünlük 

sağlamak adına, sitelerde ağırlıklı olarak yer alan döviz bazına güncel kura bağlı olarak 

çevirilmiş ve değerlendirilmiştir. “Fongogo” adlı platform üzerinde Türkiye'den  

                                                 
751  Gerçek Gizlidir, Fongogo, http://www.fongogo.com/p/gercek-gizlidir-filmleri-1 (16.11.2014) 
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kampanya açan alan projelerin büyük çoğunluğu Türk Lirası (TL) bazında fon 

toplamıştır. Bu verilere göre yapılan istatiksel değerlendirme sonucunda, site üzerinden 

toplanan toplam fon miktarı 421.035 TL ve destekçi sayısı 1694, sitede yer alan kısa 

metrajlı film projelerinin toplam destekçi sayısı 472 ve bu projeler bazında elde edilen 

fon miktarı 97.450 Türk Lirasıdır. Uzun metrajlı film kampanyaları için toplam destekçi 

sayısı ise 902 ve elde edilen toplam fon 227.445 Türk Lirasıdır. Film dışı projeler 

bazında yapılan değerlendirmede elde edilen verilere göre ise, toplamda 320 destekçi ile  

96.140 Türk lirası tutarnda fona ulaşıldığı görülmektedir.752 

Tablo 4.11 

Türkiye'de “Fongogo”  Kitlesel Fonlama Platformu Üzerinde Yer Alan Film Projelerinin 

Kategorisel Olarak Fon Havuzunda Biriken Fon tutarı  ve Destekçi Sayıları  (01.06. 2014-

07.02.2016  arası) 

   

 

 

 

 

 

                              
Kaynak: 01.06.2014-07.02.2016 tarih aralığında, “Fongogo” adlı site üzerinden  toplanan veriler 

http://www.fongogo.com/ 

Sitede film projeleri için belirli projeler dışında fiks fonlama modeli 

uygulandığından, film üreticilerinin eline geçen fon miktarı ve destekleri proje sahibine 

ulaşan destekçi sayısı ayrı bir tablo ile belirtilmektedir. Ayrıca belirli projeler için 

uygulanan esnek fonlama modeli ile toplanan fon miktarıda destek kampanya 

yürütücüsüne ulaştığı için hesaplamaya dahil edilmiştir. Bu projeler Enes Kaya 

“Sinemasal” ve Lob Ekibi, Gerçek Gizlidir adlı projelerdir. Bu değerlendirmenin amacı 

fon havuzuna ulaşan destek miktarı dışında film üreticilerinin Kitlesel Fonlama yolu ile 

                                                 
752 01.06.2014-07.02.2016 arası belirlenen siteler üzerinden toplanan veriler 

Fongogo 

                     Film Sayısı 
Destekçi Sayısı 

Havuzda 

Biriken Fon 

Uzun Metraj 22 902 227.445 TL 

Kısa Metraj 13 472 97.450 TL 

Film Dışı 

Projeler 
4 320 96.140 TL 

Toplam 39 1694 421.035 TL 
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elde ettikleri gerçek destek miktarını ve desteği kampanya sahibine ulaşan destekçi 

sayısını saptamaktır. 

Tablo 4.12 

Türkiye'de “Fongogo”  Kitlesel Fonlama Platformu Üzerinde Yer Alan Film Projelerinin 

Kategorisel Olarak Topladığı Kampanya Sahiplerine Ulaşan Fon tutarı  ve Destekçi Sayıları  

(01.06.2014-07.02.2016 arası) 

 

 

 

 

 

                                            

Kaynak: 01.06.2014-07.02.2016   arası “Fongogo” üzerinden toplanan veriler http://www.fongogo.com/ 

Hedef fona ulaşan proje sayıları üzerinden yapılan değerlendirmede elde edilen 

veriler doğrultusunda site üzerinden başlatılan kampanyalardan hedef fona ulaşan 10 

projeyi destekleyen toplam 1368 destekçiden  elde edilen toplam  fon miktarı 385.010 

Türk Lirası, bu projeler içerisinde kısa film projelerinden elde edilen destek, 251 

destekçinin katılımı ile 70.310 Türk Lirasıdır. Uzun metrajlı film projelerine ise 832 

destekçi, 222.060 TL destekte bulunmuştur. Film dışı projelerden kampanya sahiplerine 

ulaşan destek miktarı, 285 destekçinin katılımı ile 92.640 Türk Lirasıdır.753 

“Fongogo” adlı Kitlesel Fonlama platformu, “Film” Kategorisinde yer alan 

kampanyalar kategoriler dahilinde en fazla fon toplayan projeden en az toplayana 

ilerleyen sıra ile sunulmaktadır: Film/Kampanya Adı, Filmin Yönetmeni/Kampanya 

Sahibi, Toplanan Fon /Hedef Fon Miktarları, Destekçi Sayısı, Kampanya için son 

destek Tarihi. Kampanya Süresi sitede belirtilmediği için, proje sahipleri ile yapılan 

görüşmeler haricinde, kampanya sürelerine dair veri elde edilememiştir. Listede 

kampanyaların bitiş tarihleri verilmektedir. Ancak site üzerinden başlatılan kampanyalar 

                                                 
753 01.06.2014-07.02.2016   arası belirlenen siteler üzerinden toplanan veriler, http://www.fongogo.com/ 

Fongogo 

     Hedef Fona Ulaşan Film Sayısı 
Destekçi Sayısı 

Kampanya 

Sahiplerine 

Ulaşan Fon 

Uzun Metraj 7 832 222.060 TL 

Kısa Metraj 2 251 70.310 TL 

Film Dışı 

Projeler 
1 285 92.640 TL 

Toplam 10 1368 385.010 TL 
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için ortalama süre film projeleri için en fazla 60 gün, dernek ve vakıfların açtığı 

kampanyalar için ise en fazla 90 gün ile sınırlıdır. 754 (Fongogo Film ve Video 

kategorisindeki projelerin yer aldığı ana ekran görüntüsü için bknz: EK 5) 

 

“Fongogo” Kitlesel Fonlama Platformu Üzerinden “Film ve Video” Kategorisinde 

Açılan Kampanyalar: 

 

Uzun Metraj 

1- Ermeni Belgeleriyle 1915, Serkan Koç, 65.000 ₺ /65.000 ₺ (213 destekçi) 30.04.2015 

(belgesel) (hedefe ulaştı) 

2-Kaygı, Ceylan Özgün Özçelik, 51.040 ₺/ 50.000 ₺ (238 destekçi) 11.11.2015 (hedefe 

ulaştı)  

3-Sıradışı İnsanlar, Orhan Tekeoğlu, 35.900 ₺ /20.000 ₺ (140 destekçi) 17.04.2015 

(belgesel) (hedefe ulaştı) 

4- Sarmaşık, Tolga Karaçelik, 27.470 ₺ /25.000 ₺ (33 destekçi) 30.08.2014  ((hedefe 

ulaştı) 

5- Canlar Ülkesi: Abhazya, Damla Yulaç, Denef Huvaj, 22660 ₺ /20.000 ₺ (79 destekçi) 

11.17.2015  (belgesel) (hedefe ulaştı) 

6- Piri Reis Dünya Haritacısı Belgeseli, Gülşah Çeliker 10.580 ₺ /   10.000 ₺ (78 

destekçi) 28.06.2015  (belgesel) (hedefe ulaştı) 

7- Yok Devenin Pabucu, Gizem Selçuk,  10.450 ₺ /9.500 ₺ (51 destekçi) 20.01.2014  

(belgesel) (hedefe ulaştı) 

8-  B.O.K, Taha Ulukaya, 2455 ₺ /15.000 ₺ (39 destekçi) 08.03.2015  

9- Sessizliğin Kardeşleri, Taylan Mintaş, 1300 ₺/35.000 ₺ (9 destekçi) 12.03.2016 

(devam)  

10- Çengel, Suat Şenocak,  750 ₺ /50.000 ₺  (8 destekçi) 27.02.2016 (devam) 

11- Özgürlüğe Giden Raylar, Olcay Kocabıyık, 270 ₺ /15.800 ₺ (2 destekçi) 20.07.2015 

(belgesel) (devam) 

12- Zeytinin Serüveni, Volkan Budak, 210 ₺ /7.500 ₺ (5 destekçi) 12.10.2014  (belgesel) 

13- Tehdit, Hakan Kadıoğlu, 135 ₺ /25.000 ₺ (2 destekçi) 10.10.2014  

                                                 
754 Nasıl Çalışır, Fongogo, http://www.fongogo.com/NasilCalisir (10.10.2014) 
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14- Yemen, Uluç Yemen Aslan, 120 ₺/ 48.500 ₺  (1 destekçi)  08.11.2015 (belgesel) 

15- Devrim Yolcuları, MusaKaplan, 100 ₺ /20.000 ₺ (2 destekçi) 01.06.2015 (belgesel) 

16- Gezgin Kitap, Erkan Ayçam, 25 ₺ /30.000 ₺  (1 destekçi) 18.01.2016 (belgesel) 

17- Yerin Söyledikleri, Serkan İncekli, 20 ₺/ 25000 ₺ (1 destekçi) 18.03.2016 (devam) 

18- Hadi Abi, Mehmet Cenk Cinaloğlu,  -/2500 ₺ (- destekçi) 14.07.2015 (belgesel)  

19- Yirmialtıncı Muharrem, Abdullah Rıdvan Can,  - /50.000 ₺ (- destekçi) 05.06.2015  

20- Bizden Biri, İlker Hakan Akdeniz, -/20.000 ₺ (- destekçi) 27.06.2015 (belgesel)  

21- Brain Storm, Baturalp Hacıalioğlu -/20000 ₺ (- destekçi) 21.07.2015  

22- Anlat Onlara, Çağla Yeleç -/15000 ₺ (- destekçi) 02.07.2015  

 

Kısa Metraj 

1 - Gerçek Gizlidir, Lob, 54.410 -/40.000 ₺ (150 destekçi) 16.11.2014 (hedefe ulaştı) 

2- İkiz Yıldızlar, Mehmet Tığlı, 21.650 ₺ /25.000 ₺, (173 destekçi) 20.03.2016 (devam) 

3-Köçekler, Hasan Göktaş, 18.000 ₺/ 525 ₺  (5 destekçi)  18.12.2015 (Kurgu-Belgesel) 

4 - Elene Kısa Film Projesi, Leyla Bekar 15.900 ₺/ 15.000 ₺ (101 destekçi) 23.07.2015 

(hedefe ulaştı) 

5- Derin, Melodi Deniz Sayip, 12.000 ₺/ 2.255 ₺  (11 destekçi)   10.11.2015  

6- Kar, Didem iskeçeli, 10.000 ₺/ 125 ₺  (3 destekçi)   16.11.2015  

7- Çiçekçi, Aykut Topçu, - / 7.000 ₺22.02.2016 (devam) 

8 - Varvara, Deniz Tarsus, 4.230 ₺/6000 ₺ (28 destekçi) 26.08.2014 (belgesel) 

9 - Yalnız Uyuyanlar İçin, Ogün Mert Kurt, -/25.000 ₺ (- destekçi) 19.10.2014  

10- Çocuk Odası, Melis Gedikolu, -/2.250 ₺ (- destekçi) 22.06.2015  

11- 1915 Hafızalarda Kalanlar, Adem Akyol, 30 ₺ / 10.000 ₺ (1 destekçi) 01.01.2016  

12- Krematoryum, Furkan Özdemir, - /2500 ₺ (- destekçi) 05.03.2016 (devam) 

13- Uzay Böreği, Evrim Özsoy, -/10000₺ (- destekçi) 26.03.2016 

 

Film Dışı 

1 - Sende Bir Bilet Al, Sinemasal II. Kampanya, Enes Kaya, 81.020 ₺ /70.000 ₺ (204 

destekçi) 08.01.2015 (Film dışı: gezici festival) (hedefe ulaştı) 

2 – Sinema Artık Köylerde,  Enes Kaya, 11.620 ₺/37.000 ₺ (81 destekçi) 14.07.2014 

(Film dışı: gezici festival) 
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4-  Pazartesi, Güven Kara, 1825 ₺/ 10.000 ₺  (20 destekçi)  09.12.2015 (filmde tanışılan 

insanlara destek) 

3 - Beni Cannes'a Gönderir misin?, Serpil Altın Urkan, 1675 ₺ /6500 ₺ (15 destekçi) 

01.07.2014  (Film dışı:destek) 

    

  4.4.2. Uluslararası Kitlesel Fonlama Platformları Üzerindeki Yer Alan 

         Kampanyalar ve Değerlendirilmesi 

 

  4.4.2.1. “Indiegogo” Üzerinde Yer Alan  Kampanyalar 

 

Uluslararası Kitlesel Fonlama platformları içerisinde dünyaca tanınırlığı fazla 

olan “Indiegogo” adlı platform, 2008 yılından beri 200 ülkeden fazla ülkede faaliyet 

göstermektedir. Platformun bir çok farklı ülkeden farklı katılımcıları buluşturan bir 

mecra olmasının sebeplerinden biri, farklı ülkelerden katılımcılara yönelik seçenekler 

sunmasıdır. Platform, Yurt dışı kampanyaları için İngilizce haricinde istenilen dilde 

kampanya bilgisi verebilme seçeneği sunarken,  platformu kullanmak  isteyen 

destekçiler için ise İngilizce, Almanca, İspanyolca ve Fransızca dilleri seçenekleri 

sunulmaktadır. Platform, desteklerin kampanyanın başlatıldığı ülke ve proje sahibinin 

tercihine göre USD ($), CAD (C$), AUD (A$),EUR (€) or GBP (£) gibi  çeşitli para 

birimlerinde yapılabilmesine olanak sunmaktadır. Seçilen para birimlerinden  EUR (€) 

ve AUD (A$) için “Pay Pal” hesabı ile ödeme yapılması gerekmekte iken diğer para 

birimleri için, “Pay Pal” haricinde,  kredi kartı, Visa, Master Kart, American Express 

tercih edilebilmektedir. Bunun dışında platformun terch edilmesindeki en önemli etken 

platformun fiks fonlama yanı sıra, esnek fonlama modelini uygulaması yani, 

kampanyalar dahilinde kampanya sahibi tarafından belirlenen hedef fona ulaşılamasa 

dahi, toplanan fonun proje sahibine aktarılması söz konusudur.  Kampanya başlatmak 

için gereken şartlar  18 yaşından büyük olmak ve bir banka kartına sahip olmak olarak 

belirtilmekte olan platformda kampanya başlatmak diğer platformlarda olduğu gibi 

ücretsizdir. Platformun aldığı hizmet bedeli ise esnek fonlamalar için toplanan paranın  
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%9'u iken, fiks fonlama  kampanyalarında bu oran % 4, kar amacı gütmeyen 

organizasyonların kampanyaları için ise % 3 oranındadır.755 

 

Türkiye'de Kitlesel Fonlama kampanyası başlatan film üreticileri tarafından en 

fazla tercih edilen platform olma özelliğine sahip platformun film projeleri sayısal 

olarak kategoriler bazında incelendiğinde film kategorisinde yer alan   toplam proje 

sayısı 130, bu projeler içerisinde uzun metrajlı film sayısı 72 ve kısa metrajlı film 

projeleri 37 adettir. Film kategorisi altında kampanya başlatan ancak film üretimi 

dışında film alanına dair farklı destek bekleyen projelerin sayısı ise 21'dir. Site üzerinde 

hedef fona ulaşan proje sayısı 4 adettir. Sitede yer alan film sayısının diğer platformlara 

göre fazla olmasına rağmen hedef fona ulaşan proje sayısının düşük olmasının sebebi 

sitenin esnek fonlama uygulaması ve bir çok projenin gerçekçi fon hedefi 

belirleyememesidir. Site, esnek fonlama modelini uyguladığından, kampanya 

sahiplerinin toplanan desteği alması bağlamında hedef fona ulaşmanın bir etkisi 

olmamakta, ancak sitenin aldığı hizmet bedeli bağlamında bir farklılık bulunmaktadır. 

Tablo 4.13 

“Indiegogo”  Kitlesel Fonlama Platformu Üzerinde Yer Alan Film Projelerinin Kategorisel 

Olarak Topladığı Kampanya Sahiplerine Ulaşan Fon tutarı  ve Destekçi Sayıları  (01.06. 2014-

07.02.20156 arası)      

Kaynak: 01.06. 2014-07.02.2016  arası arası “Indiegogo” üzerinden toplanan veriler 

https://www.indiegogo.com/ 

Tabloda verilen toplam destek miktarları çalışma kapsamında bütünlük 

sağlamak adına, sitelerde ağırlıklı olarak yer alan döviz bazına güncel kura bağlı olarak 

                                                 
755 Indiegogo Support, https://support.indiegogo.com/hc/en-us (12.01.2014) 

Indiegogo 

                     Film Sayısı 
Destekçi Sayısı 

Havuzda Biriken/ 

Kampanya Sahibine 

Ulaşan Fon 

Uzun Metraj 72 1985 152.421 USD 

Kısa Metraj 37 330 28.654 USD 

Film Dışı 

Projeler 
21 201 9347  USD 

Toplam 130 2516 190.422 USD 
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çevirilmiş ve değerlendirilmiştir. “Indiegogo” adlı platform üzerinde Türkiye'den  

kampanya açan alan projelerin büyük çoğunluğu dolar bazında fon toplamıştır. Bu 

verilere göre yapılan istatiksel değerlendirme sonucunda, site üzerinden toplanan 

toplam fon miktarı 190.422 dolar ve destekçi sayısı 2516'dır. Sitede yer alan kısa 

metrajlı film projelerinin toplam destekçi sayısı 330 ve bu projeler bazında elde edilen 

fon miktarı 28.654 dolardır. Uzun metrajlı film kampanyaları için toplam destekçi sayısı 

ise 1985 ve elde edilen toplam fon 152.421 dolardır. Film dışı prolere bakıldığında ise 

toplam yer alan iki projeye destek veren kişi sayısının 201  ve destek miktarının 9342 

olduğu görülmektedir. 756 

“Indiegogo” adlı patform, esnek fonlama modeli uyguladığından dolayı, fon 

havuzunda toplanan toplam miktar ile kampanya sahiplerinin eline ulaşan miktar 

aynıdır. Bu nedenle diğer platformlar için hazırlanan ve Kitlesel Fonlama yöntemi ile 

film üreticilerinin eline geçen destek miktarını bulmayı amaçlayan hedef fona ulaşan 

filmlere dair ikinci tablo, “Indiegogo” için hazırlanmamıştır.  Havuzda toplanan fon 

miktarı ve destekçi sayısı, kampanya sahiplerine ulaşan destek miktarı ve destekleri 

kampanya sahiplerine ulaşan destekçi sayısı ile aynıdır. 

 

“Indiegogo” adlı Kitlesel Fonlama platformunda yer  yer alan kampanyalar 

“Film” Kategorisinde yer alan kampanyalar kategoriler dahilinde en fazla fon toplayan 

projeden en az toplayana ilerleyen sıra ile sunulmaktadır: Film/Kampanya Adı, Filmin 

Yönetmeni/Kampanya Sahibi, Toplanan Fon /Hedef Fon Miktarları, Destekçi Sayısı, 

Kampanya Tarihi, Kampanya Süresi.  (Listelerde filmlerin yönetmenleri dışında  

Kitlesel Fonlama kampanyası açan isimlerde sıralanmıştır. Çoğu projede filmin 

yönetmeni ve kampanya yöneticisi aynı olsa da bazı projelerde kampanyayı yürütenler 

filmin yapımcılarından ya da film ekibinden kişilerdir.) 

 

 

 

 

 

                                                 
756 01.06. 2014-07.02.2016  arası arası “Indiegogo” üzerinden toplanan veriler,  https://www.indiegogo.com/ 
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Verilere Dair Önemli Bilgiler 

 Indiegogo adlı platform üzerinde yer alan kısa ve uzun metrajlı projelerin bir 

kısmı, çalışma kapsamında veri toplamak için belirlenen tarih aralığında, (10.07.2014-

07.02.2016) film ekibi tarafından kampanya geri çekildiği için siteden kaldırılmış ya da 

belirli kriterler dahilinde, site yönetiminin aldığı kararlar doğrultusunda, arama 

sayfalarında ve site üzerindeki proje sayfalarında görülmemektedir. Site yöneticileri ile 

konuya dair yapılan görüşmede, “Indiegogo” adlı platform üzerinde yer alan projelerin 

“gogo factor”  denilen belirli bir popülerlik oranına erişemedikleri takdirde arama 

sayfalarında gözükmediğini belirtmektedir.  

 

 Dolayısıyla çalışma süresince, kampanya başlatıldığı saptanan projelerin, 

çalışma süreci devam ederken proje bilgilerine ulaşamama durumu söz konusu 

olmuştur. Bu durumda, veri toplama için belirlenen bitiş tarihi (07.02.2016) itibari ile 

ulaşılabilen veriler üzerinden bir değerlendirme yapılmaktadır. Verilerine ulaşılamayan 

ancak belirli bir dönem içerisinde kampanya başlatmış olan film projeleri, Türkiye ve 

Platform genelinde yapılan sayısal istatistiklerde yer almakta ancak, destekçi sayısı ve 

destek miktarını baz alan tabloda bu filmlere yer verilmemektedir.  

 

Verilerine ulaşılamayan diğer bir film kategorisi ise, listede kampanya sahibi ve 

proje isimleri yer alan ancak  herhangi bir destekçi tarafından desteklenmeyen 

projelerdir. Uzun metraj kategorisinde 19 film için herhangi bir destekçi ve destek 

miktarı bulunmamaktadır. Kısa metraj kategorisinde 19 film için herhangi bir destekçi 

ve destek miktarı bulunmamaktadır. Film dışı projeler  kategorisinde 14 proje için 

herhangi bir destekçi ve destek miktarı bulunmamaktadır. Ancak bu durumda daha önce 

belirtildiği üzere, gerek sayısal veriler, gerekse toplam  fon tutarına dair verileri 

etkilememekte olduğundan, filmler listeye dahil edilmiştir. Bu durum listede filmlerin 

yanında belirtilmektedir. Verilerine ulaşılamayan filmlerin büyük çoğunluğu, her hangi 

bir destekçiden destek almamış projeler olduğundan, bahsedilen durum çalışmanın 

geneline dair istatistiksel durumu etkilememektedir. (Indiegogo projelerin yer aldığı ana 

ekran görüntüsü için bknz: EK 6) 
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“Indiegogo” Kitlesel Fonlama Platformu Üzerinden “Film” Kategorisinde Açılan 

Kampanyalar: 

 

Uzun metraj 

1- Benim Çocuğum, Can Candan, 18.050 $ / 40.000 $ (302destekçi) 09.04.2012 (4 ay) 

(belgesel) 

2- Sesime Gel, Hüseyin Karabey, 18.008 $ / 50.000 $ (157 destekçi) 01.07.2013 (1 ay) 

3- Mavi Dalga ,Yamaç Okur, 10.625 $ / 20.000 $ (91 destekçi) 01.11.2012 (1 ay) 

4- Toz Bezi, Ahu Öztürk, Nesra Gürbüz, 10.295 $ / 40.000 $ (128 destekçi) 14.05.2014 

(1 ay) 

5- Gezi Filmi, Mustafa Altıoklar, 9.426 $ / 500.000 $ (101 destekçi) 17.08.2014(2 ay) 

6- Kumun Tadı ,Yamaç Okur, Melisa Önel,  8.175 $/ 10.000 $ (28 destekçi) 01.04. 

2012 (1 ay) 

7- El yazısı, Ali Vatansever, 7.294 $ / 30.000 $ (66 destekçi) 10.07.2011 (1 ay) 

8- Diyar, Devrim Akkaya,  5.385 $/ 20.000 $ (89 destek.i) 05.02 2013 (2 ay) 

9- Kusursuzlar,Ramin Matin, 4.912 $/ 25.000 $ (33 destekçi) 11.06.2012 (1ay) 

10- Ben Uçtum Sen Kaldın,  Mizgin Müjde Arslan, 4.430 $ / 16.000 $ (58 destekçi) 

01.02.2013 (1ay) (belgesel) 

11-Enkaz, Suzan Güverte, Alpgiray Uğurlu, 3880 $/ 20.000 $ (81 destekçi) 23.03.2015 

(1ay)  

12- Babamın Sesi, Özgür Doğan ,3.545 $/ 50.000 $ (73 destekçi) 15.07.2011 (4ay) 

13- Blue Fish, Mert Gökalp, 3.360 $/25.000 $ (46 destekçi) 21.03.2015 (2ay) (Belgesel) 

14- Zer, Kazım Öz, 2885 $ / 40.000 $ (52 destekçi)  12.04.2015 (2ay) 

15- Daire,Atıl İnanç ,- / 2.770 $ (Filme ait diğer bilgilere, proje sayfadan kaldırıldığı 

için ulaşılamamıştır) 

16- Annemin Şarkısı,  Erol Mintaş, 2.420 $ / 20.000 $ (53 destekçi)  11.01.2014 (2ay) 

17- Zaiyat, Deniz Tortum, 2.405 $/ 2.000 $ (27 destekçi) 12.04.2015 (1ay) (hedefe 

ulaştı) 

18- Çekmeköy Underground, Aysim Türkmen, 2250 $/10.000 $ (12 destekçi) 

16.03.2015 (1ay)   

19- Depo, Ege Kanar,  2186 $/ 8159 $ (62 destekçi)  23.05.2015 (30 gün)   
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20- Journey Through Smyrna, Chrysovalantis Stamelos,1735 $/150.000 $ (27 destekçi) 

16.03.2015 (1ay)  (belgesel) 

21- Bana İsmail Deme, Pınar Çömezoğlu, 1600 $ / 7.000 $ (28 destekçi) 08.09.2012 

(2ay) (belgesel) 

22- Documentary Acabou o Amor, Mert Kaya, 2.120 $ /10.000 $ (79 destekçi) 

12.01.2015 (2 ay) (belgesel) 

23- The Miracle, Biket İlhan, 891$ (Filme ait diğer bilgilere, proje sayfadan kaldırıldığı 

için ulaşılamamıştır) 

24- Hot Old School, Beste Yamalıoğlu, 677 $ /3.000 $ (20 destekçi) 23.05.2015 (1 ay) 

25- Tercih Formu, Alkım Özmen, 695 $ /7.500 $ (18 destekçi) 31.05.2013 (16 gün)  

26- Toz Ruhu, Nesimi Yetik, 510 $ /20.000 $ / (16 destekçi) 31.07.2014 (30 gün) 

27-  Bu Bizim Sevdamız, Selçuk Şahin Polat, 1060 $ /300.000 $ / (16 destekçi)  (45 gün) 

(devam) 

28- UK-2911, Faruk Güven, 364 $ (Filme ait diğer bilgilere, proje sayfadan 

kaldırıldığı için ulaşılamamıştır) (animasyon) 

29- Mavi Ring, Ömer Leventoğlu, 355$ /20.000$ / (6 destekçi) 01.05.2013 (60 gün) 

 30- Cansuyu, Şengül Şahin, 340 $ (Filme ait diğer bilgilere, proje sayfadan kaldırıldığı 

için ulaşılamamıştır) (belgesel) 

31- Ararat, Adar Baran Değer, 320 $ /18.000$ / (13 destekçi) 10.11.2014 (30 gün) 

 (belgesel) 

32- Terki Terk, Rumi Cimralı, 265 $ (Filme ait diğer bilgilere, proje sayfadan 

kaldırıldığı için ulaşılamamıştır)  (belgesel) 

33- For The Blinds, Ozan Adam,125 $ /100.000 $ / (3 destekçi) 23.05.2015 (60 gün) 

34- Kar Korsanları, Faruk Hacıhafızoğlu, 225 $ (Filme ait diğer bilgilere, proje 

sayfadan kaldırıldığı için ulaşılamamıştır) 

35- Zülfikar Bir Mamak Hikayesi, 156 $ /6.000 $ / (5 destekçi) 08.04.2015 (60 gün) 

36- We Own This City, Mutlu Vrysopoulos, 150 $ (Filme ait diğer bilgilere, proje 

sayfadan kaldırıldığı için ulaşılamamıştır) (belgesel)  

37- Hagia Sophia, Kutsi Akıllı, 95 $ Filme ait diğer bilgilere, proje sayfadan 

kaldırıldığı için ulaşılamamıştır) 

38- Sivil, Levent Çetin, 60 $ (Filme ait diğer bilgilere, proje sayfadan kaldırıldığı için 

ulaşılamamıştır) 
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39- Köy, Eray Eliçora, 50 $ /50.000 $ / (1 destekçi) 19.10.2013 (30 gün) 

40- A Movie About Taksim Gezi Park, Pervana Aliyeva, 20 $ (Filme ait diğer bilgilere, 

proje sayfadan kaldırıldığı için ulaşılamamıştır) (belgesel) 

41-Türkiyenin Sakladığı Komünist, Teoman Alili, 10 $ (Filme ait diğer bilgilere, proje 

sayfadan kaldırıldığı için ulaşılamamıştır) (belgesel) 

42- Mavi Bisiklet, Ümit Köreken, 1 $ /33.000 $ / (1 destekçi) 19.02.2015 (30 gün) 

43- My Summer Lady 2012, Sweet Dreams, (belgesel) (Film her hangi bir destekçiden  

destek almamıştır) 

44- The Scenario of People in Asylum, Ozan Ali Öztaş (Film her hangi bir destekçiden  

destek almamıştır) 

45- Turn About, Derya Karakış (Film her hangi bir destekçiden  destek almamıştır) 

46- The Birdman, Onur Gürsay (Film her hangi bir destekçiden  destek almamıştır) 

47- Ataması Yapılamayan Öğretmenler, Ufuk Boy (Film her hangi bir destekçiden  

destek almamıştır) 

48- Javapocalypse, M. Safa Yalçın (Film her hangi bir destekçiden  destek almamıştır) 

49- Kendin Ol, Selim Ünel (Film her hangi bir destekçiden  destek almamıştır) 

50- Laz People Need You, Ömer Atahan Topçu (Film her hangi bir destekçiden  destek 

almamıştır) 

51- Jesus, Cyrpto Film, (Film her hangi bir destekçiden  destek almamıştır) 

52- I will Find You, Gökhan M. Toktamışoğlu, (Film her hangi bir destekçiden  destek 

almamıştır) 

53- Baykal Gölü, Gönenç Sabuncu, (Film her hangi bir destekçiden  destek almamıştır) 

 (belgesel)  

54- Gay in Barracks, Barış Sulu, (Film her hangi bir destekçiden  destek almamıştır) 

 (belgesel) 

55-Watch My Sountrack, Koray Kara, (Film her hangi bir destekçiden  destek 

almamıştır) (belgesel) 

56- Cotazar's Caravan, Mustafa Ünlü, (Film her hangi bir destekçiden  destek 

almamıştır) (belgesel) 

57- Enope, Esin Demircioğlu, (Film her hangi bir destekçiden  destek almamıştır) 

(belgesel) 
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58- Dengbej Belgeseli, Eyüp Yoksu, (Film her hangi bir destekçiden  destek almamıştır) 

(belgesel) 

59- Afro Turks, Andrea Okorley (Film her hangi bir destekçiden  destek almamıştır) 

 (belgesel) 

60- Popüler Bilim Belgeseli, Arın Aykut (Film her hangi bir destekçiden  destek 

almamıştır) 

 (belgesel) 

61- Pas Rengi Çocukluğum, Cüneyt Yağmur (Film her hangi bir destekçiden  destek 

almamıştır) 

62- Babamın Kanatları, Soner Alper 5715 $ /50.000 $ (60 destekçi) 02.10.2015   

63- The Age of Restoration, Gaye Günay,  8026 $ /14.500 $ (200 destekçi)  31.10.2015 

(belgesel) 

64- The Syrian Refugees Documentary, Adil Bahçıvanlar,  - $ /10.000 $ (- destekçi) 

01.10.2015  (belgesel) 

65- The Last Step, Uğur Aydedim,  535 $ /50.000 $ (6 destekçi) 10.10.2015   

66- Aritmi, Volkan Zengin, -$ /50000 $ (-destekçi) (Filme ait diğer bilgilere, proje 

sayfadan kaldırıldığı için ulaşılamamıştır) 

67- Stanger  the Movie, Amir Farghaly, -$ /30000 $ (Filme ait diğer bilgilere, proje 

sayfadan kaldırıldığı için ulaşılamamıştır) 

68- Nostalgia of a One Chicken Sensory System, Ahmad Al Hajj, -$ /25000 $ (Filme ait 

diğer bilgilere, proje sayfadan kaldırıldığı için ulaşılamamıştır) 

69- Utside of Time,Ayad Shikh Salem,  1 $ /23.000 $ (1 destekçi) 14.02.2016 (devam) 

70- Wo-man, Fahrettin Safi Ari,  -/200.000 $ (-destekçi) 27.02.2016 (devam) 

71- Tasarımcı Kadınlar, Zeynep Sıla Demircioğlu, 30 $/4000 $ (1 destekçi) 27.02.2016 

(devam) 

72- Dönüş- Return, Valeria Mazzucchi, 3989$ /9750 $ (25 destekçi) 15.02.2016 

(devam) 

 

Kısa Metraj 

1- Yabancı, Anita Gou, 10.065 $ / 11.800 $ (81 destekçi)  09.03.2013 (30gün) 

2- Ziazan, Derya Durmaz, 2411 $ / 15.000 $ (43 destekçi)  20.05.2013 (30 gün) 
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3- Derin Nefes Al, Başak Büyükçelen, 1925 $ (Filme ait diğer bilgilere, proje sayfadan 

kaldırıldığı için ulaşılamamıştır) 

4- Şeref Dayı ve Gölgesi, Buğra Dedeoğlu, 1575 $ / 3.000 $ (27 destekçi)  22.02.2013 

(1ay) 

5- Mavi Kalpli Kadın, Can Griffe, 1286 $ / 3.000 $ (33 destekçi)  31.03.2012 (25gün) 

6- Film, Emre Sarıkuş, 1200 $ / 20.000 $ (23 destekçi)  30.04.2013 (30 gün) 

7- Vitrin, Tufan Taştan, 1000 $ / 1000 $ (24 destekçi)  30.10.2014 (30 gün) (hedefe 

ulaştı) 

8- Bazaar Protokol: A Short Film in İstanbul, Sydney Ribot, 7978 $ /7500 $ (80 

destekçi) (hedefe ulaştı) 

9- Rüyagezer, Serda Ceren Sağbaş, 510 $ (Filme ait diğer bilgilere, proje sayfadan 

kaldırıldığı için ulaşılamamıştır)  (hedefe ulaştı) 

10- Little Black Fish, Azra Deniz Okyay, 505 $ / 1200 $ (12 destekçi)  28.02.2012 (30 

gün)  

11- Weird Times, Gönül Arslan, 50 $ (Filme ait diğer bilgilere, proje sayfadan 

kaldırıldığı için ulaşılamamıştır) 

12-  Symmetry, Oguzhan Aksoy, 50 $ (Filme ait diğer bilgilere, proje sayfadan 

kaldırıldığı için ulaşılamamıştır) 

13- Thanks, Angus Young, 13 $ / 2000 $ (3 destekçi)  08.10.2014 (60 gün)  

14- O Günden Sonra, Ezgi Mira, 10 $ / 50000 $ (2 destekçi)  02.09.2014 (60 gün)  

15- Çuval, Burçak Koçal, 26 USD (Filme ait diğer bilgilere, proje sayfadan kaldırıldığı 

için ulaşılamamıştır) 

16- Nineveh's Sniper, Majid Panahi,  50 $ /7.000 $ ( 2 destekçi) 19.11.2015  

17- Karanlık Tarafa Gel, Eray Kurt, -/500 $  (Filme ait diğer bilgilere, proje sayfadan 

kaldırıldığı için ulaşılamamıştır) 

18- A Box, Oben Adar, - /600 $  (-) 02.03.2016 (devam) 

19- Rhytm Of Love, Eser Sevinç, (belgesel) (Film her hangi bir destekçiden  destek 

almamıştır) 

20- Are You Aware, Övgü Akgürgen(Film her hangi bir destekçiden  destek almamıştır) 

21- Cold, Bahadır Karasu (Film her hangi bir destekçiden  destek almamıştır) 

22- Shift Away, Haktan Kaan İçel (Film her hangi bir destekçiden  destek almamıştır) 

23- Balina Katliamı, Sezer Kulpu (Film her hangi bir destekçiden  destek almamıştır) 
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24- Dirty İdeas, Halil Erdi Özbekçiler (Film her hangi bir destekçiden  destek 

almamıştır) 

25- Two Hands, Two Feet, Fatih Aktaş (Film her hangi bir destekçiden  destek 

almamıştır) 

26- Construction Elevator, Hayri Bozan (Film her hangi bir destekçiden  destek 

almamıştır) 

27- Sanırsam, Selin Uzal (Film her hangi bir destekçiden  destek almamıştır) 

28- Platonic, Salih Demir (Film her hangi bir destekçiden  destek almamıştır) 

29- Private Room, Hakan Yıldız (Film her hangi bir destekçiden  destek almamıştır) 

30- Waiting For The time, Burak Aras (Film her hangi bir destekçiden  destek 

almamıştır) 

31- Dance Film, Mustafa Karadağ (Film her hangi bir destekçiden  destek almamıştır) 

32- Bir Rüyam Var, Yusuf Yiğit (Film her hangi bir destekçiden  destek almamıştır) 

33- Salyangozlar, Yiğit Kahraman (Film her hangi bir destekçiden  destek almamıştır) 

34- Synthesis, Yasin Dalgıç (Film her hangi bir destekçiden  destek almamıştır) 

35- Short Film, Gence Polat (Film her hangi bir destekçiden  destek almamıştır) 

36- Esila, Caner Menemencioğlu, (Film her hangi bir destekçiden  destek almamıştır) 

37- Shift Away, Haktan Kaan İçel (Film her hangi bir destekçiden  destek almamıştır) 

 

Film dışı projeler 

1- Documentarist, Documentarist Istanbul Doc Days (Film dışı: festival)  4020 $ / 

12.000 $ (104 destekçi) 08.06.2015 (1ay) 

2- Deniz Seviyesi,Gerry Kim/ Slamdance Festivali ( Film dışı: festival katılım) 3980 $ / 

8.500 $ (49 destekçi) 23.01.2015 (1ay) 

3- Hunger, Güçlü Aydoğdu, 675 $ / 2500 $ (25 destekçi) 09.04.2013 (1ay)  ( Film dışı: 

festival katılım) 

4- Sad Brad Smith, Ali Demirel, 276 $ (Film dışı: müzik videosu) (Filme ait diğer 

bilgilere, proje sayfadan kaldırıldığı için ulaşılamamıştır) 

5- Half Life, Tiberhan Ergür, 230 $ / 20.000 $ (23 destekçi) 30.10.2014 (1ay)  (Film 

dışı: internet dizisi) 

6- Changing Perspectives, 96 $ ( Film dışı: festival) (Filme ait diğer bilgilere, proje 

sayfadan kaldırıldığı için ulaşılamamıştır) 
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7- Google Glass, Yağmur Çay, 70 $ (Film dışı: kısa röportaj) (Filme ait diğer bilgilere, 

proje sayfadan kaldırıldığı için ulaşılamamıştır) 

8- Off The Beaten Path, Bozkurt Palandüz (Proje her hangi bir destekçiden  destek 

almamıştır) 

9- Groovy Images, (Film dışı: video klip) (Proje her hangi bir destekçiden  destek 

almamıştır) 

10- Support My Films, (Film dışı:  destek) (Proje her hangi bir destekçiden  destek 

almamıştır) 

11- Film Composer, Kenan İşan, (Film dışı:albüm) (Proje her hangi bir destekçiden  

destek almamıştır) 

12- Nothing, (Film dışı:  kategori belirtilmemiş) (Proje her hangi bir destekçiden  destek 

almamıştır) 

13- The Res, Acm, (Film dışı: destek) (Proje her hangi bir destekçiden  destek 

almamıştır) 

14- Demo, Barış Özerk, (Film dışı: destek) (Proje her hangi bir destekçiden  destek 

almamıştır) 

15- Need 9K, Gözde Efe, (Film dışı: destek) (Proje her hangi bir destekçiden  destek 

almamıştır) 

16- İstanbul: The Capital of Two Empires, Hakkı Konu, (Film dışı: fotoğraf, video) 

(Proje her hangi bir destekçiden  destek almamıştır) 

17- TISFEST, Berkant Erdem, ( Film dışı: festival destek) (Proje her hangi bir 

destekçiden  destek almamıştır) 

18- I need to Shoot my Short Film,  (Film dışı, ekipman destek) (Proje her hangi bir 

destekçiden  destek almamıştır) 

19- Will You Help me? For a Short Film, Rahmi Çınar (Film dışı, destek) (Proje her 

hangi bir destekçiden  destek almamıştır) 

20- Kafemize Projeksiyon Cihazı, Bedirhan Şahin, (Film dışı, destek) (Proje her hangi 

bir destekçiden  destek almamıştır) 

21- Music in Motion, Kıvanç Kılıçer (Proje her hangi bir destekçiden  destek 

almamıştır) 

 

 



 352 

4.4.2.2. “Kickstarter” Üzerinde Yer Alan Kampanyalar 

 

Dünyada olduğu kadar Türkiye'de de  bilinen platformlardan biri olan 2009 yılı 

kuruluşlu “Kickstarter” adlı Kitlesel Fonlama platformu, kurulduğu tarihten itibaren 

filmler, oyunlar, müzik, sanat, tasarım ve teknoloji alanlarında yaklaşık olarak 78.000 

(+-) proje sahibine toplamda 1.5 milyon dolar fon sağlamış ve  8 milyon destekçi 

projelere destek olmak adına katkıda bulunmuştur. Platform, bağımsız bir kuruluş 

olarak ödül bazlı fonlama ve fiks fonlama modeli uygulamakta dolayısıyla proje 

sahipleri hedeflenen fona ulaşamadıkları takdirde toplanan parayı alamamaktadırlar.757 

Yapılan görüşmelerden elde edilen veriler ışığında değerlendirildiğinde ve platform 

üzerindeki film sayıları diğer platformlar ile kıyaslandığında, platformun bu özelliği 

nedeniyle Türkiye'deki film üreticilerinin Kitlesel Fonlama kampanyaları için tercih 

edilme motivasyonlarını düşürmekte olduğu görülmektedir. Ayrıca “Kickstarter” 

üzerinde kampanya başlatan projelere destek vermek için tek şart banka kartı olması 

iken, platform üzerinden proje açılabilmesi için, 18 yaşından büyük olmak yanı sıra 

Amerika, İngiltere, Avusturalya ve Yeni Zellanda, Kanada, Hollanda, Danimarka, 

Norveç, ve İsveç ülkelerinden birine ait sosyal güvenlik numarası, banka hesap 

numarası, sürücü kimliği, açık adres ve banka kartı sahibi olunması gereklidir.  Platform 

üzerinden Türkiye vatandaşları, belirtilen belirli koşulların hepsi ya da bir kısmını 

yerine getirmeden kampanya başlatamamaktadırlar. Bu nedenle Türkiye'deki projelere 

bakıldığında “Kickstarter” üzerinden başlatılan kampanyalar sınırlandırmalar nedeni ile 

diğer platformlara göre sayıca düşük kalmakta, diğer platformlarda bu sınırlamaların 

bulunmaması nedeniyle proje sayıları artmaktadır.758 Yine de bu şartları yerine getiren ya 

da getiren kişiler üzerinden kampanya açan proje sahipleri bulunmaktadır. 

 Türkiye'deki proje sahiplerinin bu platformu tercih  etme motivasyonları 

arasında, özellikle yurt dışında yaşayan/yaşamış, yurt içi destekler olduğu kadar yurt 

dışında yaşayan katılımcılardan destek toplama hedefinde olan ya da yabancı ortaklığı 

dolayısıyla yurt dışından bağış yapılabilen sitelerden birini tercih etme durumunda olan 

film üreticilerinin bu platformu tercih etmeleri söz konusudur. Ayrıca platform, dünyaca 

                                                 
757 https://www.kickstarter.com/hello?ref=footer, (20.03.2014) 
758 https://www.kickstarter.com/hello?ref=footer (20.10.2014) 
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tanınan bir platform olması dolayısıyla, projelerin ulaşacağı kişi sayısının artma ihtimali 

göz önünde bulundurulmaktadır. 

 Site üzerinde yer alan projelere bakıldığında öne çıkan projenin, gerek 

Türkiye'deki film projeleri içerisinde en yüksek miktarda fonu alması ile gerekse de 

yerel ve uluslararası ödüller kazanarak adını duyuran bir filmin Kitlesel Fonlama 

kampanyası aracılığı ile destek toplamasının, sistemin tanınırlığının artması ve 

yaygınlaşması adına önemli olması dolayısı ile Kutluğ Ataman’ın Güneye Bakan Duvar 

adı ile çekimlerine başladığı ancak Kuzu adı ile festivallere katılan ve vizyona giren 

filmidir. Yönetmenin beşinci filmi olan Kuzu’da başrolleri Nesrin Cavadzade, Cahit 

Gök, Mert Taştan, Sıla Lara Cantürk ve Nursel Köse paylaşmaktadır.  Elazığ’ın bir 

köyünde geçen filmde, babası tarafından kurban edileceğini sanan ve kurban edecek 

bir kuzu arayışına giren bir çocuğun üzerine gelişen olaylar anlatılmaktadır.  Altın 

Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Film’ dahil 5 ödül ve  ‘Berlin Film Festivali’nden 

de ‘Uluslararası Sanat ve Deneme Sineması Konfederasyonu (CICAE) Özel Ödülünü 

alarak759  yerel ve uluslarası mecralarda adını duyuran film, Kickstarter adlı platform 

üzerinden Türkiye'deki film projeleri içerisinde en fazla fonu toplayan film olma 

özelliğini taşımaktadır.  

 

 “Kickstarter”, Sanat, Çizgi Romanlar, El becerilerine dayalı projeler, Dans, 

Tasarım, Moda, Film ve Video, Yemek, Oyunlar, Gazetecilik, Müzik, Fotoğraf, Basın 

Yayın, Teknoloji ve Tiyatro gibi 15 farklı kategoride kampanya başlatma imkanı 

sunmaktadır.  Site üzerinde yer alan ve sürekli güncellenen istatistiksel verilere göre, 

çalışmanın yapıldığı tarih itibari ile en fazla proje bulunan kategori film ve video 

kategorisidir. Platform açıldığı tarihten itibaren yaklaşık olarak 9,003,970 destekçi 

tarafından $1,825,720,920 dolar fon toplamış ve 88,771 proje başarılı biçimde 

fonlanmıştır. Sitede yer alan 243.364 proje içerisinde film ve video alanında 48.639 

proje yer almakta ve bu prolelerin 18,207 tanesi, toplamda 239.47 milyon dolar fon 

                                                 
759 Mehmet Çalışkan, “Kutluğ Ataman: Kuzu sanat filmi değil”, Habertürk, http://www.haberturk.com/kultur-

sanat/haber/1092547-kutlug-atamanin-yeni-filmi-kuzu-hakkinda-konustu (18.06. 2015)  



 354 

toplayarak  başarılı olmuştur. Sitede film ve video kategorisindeki başarılı proje oranı 

38.11% olarak belirtilmektedir.760  

Türkiye'deki film projelerinin istatistiksel verilerine bakıldığında ise, 

“Kickstarter” üzerinden Türkiye'den film ve video kategorisinde başlatılan ve aktif olan 

toplam kampanya sayısı 22, bu projeler içerisinde uzun metraj filmler için başlatılan 

kampanya sayısı 14, kısa metrajlı filmlerin sayısı 6 ve film kategorisinde yer almasına 

rağmen film üretimi dışında gene film alanına ait farklı destekler için başlatılan 

kampanya sayısı ise 2 olduğu görülmektedir.  

Çalışma kapsamında siteler üzerinde inceleme yapılırken saptanan diğer bir veri 

ise, özellikle uluslararası platformlarda, Türkiye'den kampanya başlatan ancak yabancı 

vatandaşlıkları olan proje sahipleridir. Bu nedenle “Kickstarter” üzerinde Türkiye'den 

açıldığı belirtilen tüm projeler listede yer almakta ancak bu projeler içerisinde,  uzun 

metraj kategorisinde 10, kısa metraj kategorisinde 4, film dışı projelerin ise tamamı 

yabancı vatandaşlığı olan katılımcılardır.  Dolayısıyla bu veriler bağlamında yalnızca 

Türk vatandaşı olan katılımcılar listelenirse sitede uzun metraj kategorisinde 4, kısa 

metraj kategorisinde ise 2 film bulunmaktadır. Ayrıca site üzerinde başlatılan 

kampanyalardan bazıları henüz destek toplama aşamasında iken iptal edilmişlerdir. 

Bahsi geçen 6 proje ise aşağıda sunulan listeye dahil edilmemiştir. Belirtilen tarih itibari 

ile elde edilen veriler doğrultusunda sitede yer alan 14 uzun metrajlı film projesinden 9 

tanesi hedef fona ulaşarak toplanan desteği almıştır. Kısa metrajlı film kategorisinde ise 

bu sayı 2'dir. “Kickstarter” adlı platform üzerinde yer alan veriler üzerinden yapılan 

değerlendirme ile hazırlanan tabloda, sitede Türkiye'den katılımcı olarak  yer alan 

projelerin fon havuzunda biriken toplam fon miktarı ve destek veren destekçi sayısı 

gösterilmektedir. Projeler kısa metraj, uzun metraj ve film dışı kategorisi altında 

kampanya başlatan ancak çalışma kapsamı dışında kalan destek projeleride dahil olmak 

üzere  3 farklı başlık altında sınıflandırılarak değerlendirilmiştir, 

 

Tablo 4.14 

                                                 
760 https://www.kickstarter.com/help/stats (12.07.2015) 
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 “Kickstarter”  Kitlesel Fonlama Platformu Üzerinde Yer Alan Film Projelerinin Kategorisel 

Olarak Fon Havuzunda Biriken Fon tutarı  ve Destekçi Sayıları  (01.06. 2014-07.02.2016  arası) 

Kaynak: 01.06. 2014-07.02.2016  arası “Kickstarter” üzerinden toplanan veriler 

https://www.kickstarter.com/ 

Tabloda verilen toplam destek miktarları çalışma kapsamında bütünlük 

sağlamak adına, sitelerde ağırlıklı olarak yer alan döviz bazına güncel kura bağlı olarak 

çevirilmiş ve değerlendirilmiştir. “Kickstarter” adlı platform üzerinde Türkiye'den  

kampanya açan alan projelerin büyük çoğunluğu dolar bazında fon toplamıştır. Bu 

verilere göre yapılan istatistiksel değerlendirme sonucunda, site üzerinden toplanan 

toplam fon miktarı 128.806 dolar ve destekçi sayısı 922 olarak görülmektedir. Sitede 

yer alan kısa metrajlı film projelerinin toplam destekçi sayısı 124 ve bu projeler bazında 

elde edilen fon miktarı 12.064  dolardır. Uzun metrajlı film kampanyaları için toplam 

destekçi sayısı ise 740 ve elde edilen toplam fon 108.916  dolardır. Film dışı prolere 

bakıldığında ise sitede yer alan iki projeye destek veren kişi sayısının 58 ve destek 

miktarının7.826 dolar olduğu görülmektedir.761 Sitede fiks fonlama modeli 

uygulandığından, kampanya sahibinin destekçiler tarafından yapılan desteği alabilmesi 

için belirlenen hedef fona ulaşma şartı vardır ve bu nedenle film üreticilerinin Kitlesel 

Fonlama sayesinde elde ettikleri toplam destek miktarı, fiks fonlama uygulaması olan 

sitelerde, hedef fona ulaşan projeler ayrı bir tablo ile üzerinden değerlendirilmiştir. Bu 

değerlendirmenin amacı fon havuzuna ulaşan destek miktarı dışında film üreticilerinin 

Kitlesel Fonlama yolu ile elde ettikleri gerçek destek miktarını ve desteği kampanya 

sahibine ulaşan destekçi sayısını saptamaktır. 

                                                 
761 01.06. 2014-07.02.2016   “Kickstarter” üzerinden toplanan veriler, https://www.kickstarter.com/ 

Kickstarter  

                     Film Sayısı 
Destekçi Sayısı 

Havuzda Biriken 

Fon 

Uzun Metraj 14 740 108.916 USD 

Kısa Metraj 6 124 12.064 USD 

Film Dışı 

Projeler 
2 58 7826  USD 

Toplam 22 922 128.806 USD 
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Tablo 4.15 

“Kickstarter”  Kitlesel Fonlama Platformu Üzerinde Yer Alan Film Projelerinin Kategorisel Olarak 

Kampanya Sahiplerine Ulaşan Fon tutarı  ve Destekçi Sayıları  (01.06. 2014-07.02.2016  arası) 

 
Kaynak: 01.06. 2014-07.02.2016  arası “Kickstarter” üzerinden toplanan veriler 

https://www.kickstarter.com/ 

Hedef fona ulaşan proje sayıları üzerinden yapılan değerlendirmede elde edilen 

veriler doğrultusunda site üzerinden başlatılan kampanyalardan hedef fona ulaşan 12 

projeyi destekleyen toplam 870 destekçiden  elde edilen toplam  fon miktarı 121.294 

dolar, bu projeler içerisinde kısa film projelerinden elde edilen destek, 117destekçinin 

katılımı ile 10.914 dolardır. Uzun metrajlı film projelerine ise 709 destekçi, 106.165 

dolar destekte bulunmuştur. Film dışı projelerden kampanya sahiplerine ulaşan destek 

miktarı, 44 destekçinin katılımı ile 4215 dolardır.762 “Kickstarter” adlı Kitlesel Fonlama 

platformu “Film ve Video” kategorisinde yer alan kampanyalar belirtilen sıra ile 

sunulmaktadır: Film/Kampanya Adı, Filmin Yönetmeni/Kampanya Sahibi, Toplanan 

Fon /Hedef Fon Miktarları, Destekçi Sayısı, Kampanya Tarihi, Kampanya Süresi 

(Kickstarter Film ve Video kategorisindeki projelerin yer aldığı ana ekran görüntüsü 

için bknz: EK 7) 

 

Uzun Metraj 

1- Kuzu, Kutluğ Ataman, 30.953 $/30.000 $ (153 destekçi) 06.07.2012 (40 gün) (hedefe 

ulaştı) 

2- Inbetween Nowhere, Aslıhan Ünaldı, 20.000 $ / 24.345 $ (140 destekçi)13.09.2015 

(hedefe ulaştı) 

                                                 
762 01.06. 2014-01.07.2015  arası “Kickstarter” üzerinden toplanan veriler,  https://www.kickstarter.com 

Kickstarter  

     Hedef Fona Ulaşan  Film Sayısı 
Destekçi Sayısı 

Kampanya Sahiplerine 

Ulaşan  Fon 

Uzun Metraj 9 709 106.165 USD 

Kısa Metraj 2 117 10.914 USD 

Film Dışı Projeler 1 44 4215 USD 

Toplam 12 870 121.294 USD 
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3- Revelation: The Seven Churches, Anchor Point Films, 12.829 $/12.000 $  (53 

destekçi)17.11.2015 (hedefe ulaştı) 

4- The Secret of Ağrı Dağı, Dama D’errico, 11.145 $/10.000 $ (132 destekçi)  

10.07.2013 (15 gün) (hedefe ulaştı) (belgesel) 

5- Awaiting Sunrise, Pante A Bahrami, 10.091 $/10.000 $ (59 destekçi)  11.07.2011 (30 

gün) (hedefe ulaştı) (belgesel) 

6- Dance The Past Into The Future, Mario Mattei, 6577 $ / 6480 $ (63 destekçi)  

13.07.2012 (49 gün) (hedefe ulaştı) (belgesel) 

7- Hello Anatolia, Chrysovalantis Stamelos, 6300 $ / 5000 $ (22 destekçi)  24.04.2011 

(60 gün)  (belgesel) (hedefe ulaştı) 

8- İstanbul, James Wilson, Laura Dillon, 3560 $ / 3500 $ (83 destekçi)   22.06. 2011 (45 

gün)  (belgesel) (hedefe ulaştı) 

9- The Syrian Spillover, Syrian Spillover Team 1.861 $ /8.500 $ (31destekçi)  

20.10.2015 (belgesel) 

10- The Long Anastasian Wall, M. A. McAdams, 490 $ / 5000 $ (7 destekçi)   29.01. 

2011 (90 gün) (belgesel) 

11- Murky in Turkey, Okan Altıparmak, 370 $ / 18000 $ (9 destekçi)   26.06. 2010 (51 

gün)   

12- Refugee, Gido Gil, 365 $ /250 $  (4 destekçi) 12.10.2015 (belgesel) (hedefe ulaştı) 

13- Requiem for Butterflies, Mustafa Arslan, Hamit Koptekin 30 $/ 90.000 $ (3 

destekçi)   29.07. 2013 (40 gün) 

14- Dogs of The Dream Forest, Fey Rubeyi and Randy Graham Refugee, - $ /50000 $   

(-destekçi) 10.02.2016 (devam) (belgesel)  

 

Kısa Metraj 

1- Winds, Sands and Stars, Emre Özdemir, 6156 $ / 6000 $ (72 destekçi)   04.07. 2011 

(20 gün) (hedefe ulaştı) 

2- The Children in Gaziantep, Fardeen Barekzahi, 4758 $/ 4745 $ (40.110kr / 40.000kr) 

(45 destekçi)  05.03. 2015 (30 gün)  (belgesel) (hedefe ulaştı) 

3- Anzak Centenary in Gallipoli, James Flavin, 1095 $/7400 $ (5 destekçi)  06.10 2014 

(48 gün) 
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4- Story of Abdulmuttalib & Ababils, Fes Game Studio, 55.00 $/ 10.000 $ (2 destekçi)  

02.11.2015  

5- BNM Filmim, Gözde Karakaya   - /12.000 $ (- destekçi) 17.05.2013 (35 gün) 

6- Dondurma, Kelly Abrahan - /232 $ (-destekçi) 21.10.2014 (30 gün) (belgesel) 

 

Film dışı proje 

1- Lori Margaret's Writing Residency in Turkey, 4215 $ /3000 $ (44 destekçi) 

24.07.2013 (25gün)  (Film dışı:destek) (hedefe ulaştı) 

2- The Magic of İstanbul, Jared Bendis, 3611 $ /19500 $ (14 destekçi) 02.02.2012 

(30gün)  (Film dışı: film ve kitap) 

 

  4.5. Türkiye Geneli  Verilerin Genel Değerlendirmesi 

  

Tüm platformlar içerisinde toplanan verilere dayanarak hazırlanan, en fazla fon 

toplayan ilk 5  filme dair veriler değerlendirildiğinde ortaya çıkan sonuçlar 

sıralanmaktadır.  Bu verilere çalışma kapsamında incelenen 5 platformda yer alan film 

kategorisindeki  projelerden en fazla fon toplayan 5 proje;  Serkan Koç, Ermeni 

Belgeleriyle 1915 adlı belgesel yapım, Kutluğ Ataman, Güneye Bakan Duvar/ Kuzu, 

Inbetween Nowhere, Aslıhan Ünaldı, Can Candan Benim Çocuğum Belgeseli, ve Lob 

ekibi, Gerçek Gizlidir adlı projelerdir.763 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
763 01.06.2014-07.02.2016 tarih aralığında, çalışma kapsamına dahil edilen “Fongogo” (2013), “Fonla Beni” (2013), 

“CrowdFon” (2010) adlı yerel ve “Kickstarter” (2009), “Indiegogo” (2008) adlı uluslararası platformlar üzerinden 

toplanan verilerin, tarafımdan derlenmesi sonucu oluşturulmuştur. 
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Tablo 4.16 

Türkiye’de Kitlesel Fonlama Kampanyalarında En Fazla Toplayan 5 Film 

 
Kaynak: 01.06.2014-07.02.2016 tarih aralığında, “Crowdfon” (2010),  “Fonla Beni”(2013), 

“Fongogo”(2013), “Indiegogo” (2008) ve “Kickstarter” (2009)  üzerinden toplanan veriler 
 

Projelere dair verilen değerlendirildiğinde ortaya çıkan sonuçlar değerlendirilmektedir: 

 

·  Türkiye'de  çalışma kapsamında incelenen 3 yerel 2 uluslararası platfrom dahilinde 

film kategorisinde yer alan filmlerden en fazla fon toplayan film, Kutluğ Ataman'ın 

yönetmenliğini yaptığı Kuzu adlı filmdir. 

·  Türkiye'de  çalışma kapsamında incelenen 3 yerel 2 uluslararası platfrom dahilinde en 

fazla fon toplayan filmler   kategorisinde yer alan filmlerden en fazla destekçiye sahip 

olan film Can Candan'ın yönetmenliğini yaptığı Benim Çocuğum  belgeselidir.    

· Türkiye'de  çalışma kapsamında incelenen 3 yerel 2 uluslararası platfrom dahilinde 

film kategorisinde en fazla fon ve destekçi toplayan 5 filmden biri, uluslararası bir 

platform olan  “Indiegogo”, 2 tanesi yerel bir platform olan “Fongogo” ve 2 tanesi gene 

uluslararası bir platform olan “Kickstarter” üzerinden kampanya yürütmüştür. 

· Türkiye'de  çalışma kapsamında incelenen 3 yerel 2 uluslararası platfrom dahilinde 

film kategorisinde en fazla fon ve destekçi toplayan 5 filmden 3 tanesi belgesel, 2 tanesi 

ise kurmaca filmlerdir. 

 

Proje Adı 

 

Güneye Bakan 

Duvar/ Kuzu 

 

Ermeni Belgeleri 

ile 1915 

 

Gerçek Gizlidir 

Filmleri 

 

Benim 

Çocuğum 

 

Inbetween 

Nowhere 

 

Kampanya 

Yürütücüsü 

 

Kutluğ Ataman 

 

Serkan Koç 

Ceylan Naz 

Baycan,  

Mustafa Nuri 

 

 

Can Candan, 

Ayşe Çetinbaş, 

Gökçe İnce, 

Metehan 

Özkan 

 

Aslıhan 

Ünaldı 

Tür Kurmaca/Dram Belgesel 

 

Kısa/Kurmaca 

 

Belgesel Belgesel 

 

 

Platform 

 

Kickstarter 

 

Fongogo 

 

Fongogo 

 

Indiegogo 

 

Kickstarter 

Ulaşılan Fon 30.953 USD 65.000 TL 54.410 TL 18.050 USD 24.345 

USD 

Hedef Fon 30.000 USD 65.000 TL 50.000 TL 40.000 USD 20.000 

USD 

Destekçi 

Sayısı 

153 213 150 302 140 
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Tablo 4.17                                                                                                                                

Türkiye’de Kitlesel Fonlama Kampanyalarında Platformlar Dahilinde Fon Havuzunda Biriken  

Tutar ve Destekçi Sayıları 

Kaynak: 01.06.2014-07.02.2016 tarih aralığında belirlenen siteler üzerinden toplanan veriler 

Siteler üzerinde yer alan kampanya bilgileri dahilinde yapılan incelemede elde 

edilen veriler ile hazırlanan tabloda, Türkiye'de film üreticilerinin destek toplamak 

amaçlı kampanya açtıkları aktif kullanılan 5 platform üzerinden764, yerel siteler 

üzerinden TL bazında  toplanan toplam fon miktarı 478.875 TL, uluslararası platformlar 

üzerinden dolar bazında ise 319.228 dolardır. Açılan projelere destek veren toplam 

katılımcı 5682 kişidir. Bu sitelerden “Kickstarter” üzerinden destek veren kişi sayısı 

922 ve toplanan toplam fon 128.806 dolar, “Indiegogo” üzerinden destek veren kişi 

sayısı 2516 ve destek miktarı 190.422 dolardır. “Fongogo” adlı yerel platform üzerinden 

destek veren kişi sayısı 1694 ve toplanan toplam destek 421.035 TL iken, “Fonla Beni” 

adlı platformda 137 destekçi 13.739 TL tutarında toplam destekte bulunmuştur. 

“Crowdfon” adlı platform üzerinde toplam 44.101 TL fon 413 destekçinin katılımı ile 

toplanmıştır. 765
 

                                                 
764 Bi Ayda adlı platform çalışma sürecinde kapandığı ve kapanmadan önce site üzerinde bulunan film projelerinden 

herhangi biri hedef fona ulaşamadığından  ötürü genel verilere etki etmediğinden değerlendirmeye dahil edilmemiştir. 
76501.06.2014-07.02.2016 tarih aralığında, çalışma kapsamına dahil edilen platformlardan toplanan veriler 

 

Platformlar Destekçi Sayısı Fon Havuzunda Biriken Tutar 

Kickstarter 922 128.806 USD 

Indiegogo 2516 190.422 USD 

Fongogo 1694 421.035 TL 

Crowdfon 413 44.101 TL 

Fonla Beni 137 13.739 TL 

TOPLAM 5682 319.228 USD + 478.875 TL 
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Siteler üzerinde yer alan kampanya bilgileri dahilinde yapılan incelemede elde 

edilen veriler ile hazırlanan diğer bir tabloda ise, Türkiye'de film üreticilerinin destek 

toplamak amaçlı kampanya açtıkları aktif kullanılan 5 platform üzerinde yer alan kısa 

film ve uzun metrajlı film projeleri için fon havuzunda toplanan destek ve destekçi 

sayıları açısından karşılaştırıllmaktadır. Bu verilere göre, kısa metrajlı filmler için 

toplam destek miktarı yerel siteler üzerinden TL bazında 119.693 TL, uluslararası 

siteler üzerinden dolar bazında ise 40.718 dolar ve destekçi sayısı 1118  iken uzun 

metrajlı filmler için başlatılan kampanyalarda destekçi sayısı 3940 ve toplanan destek 

miktarı yerel siteler üzerinden 260.870 TL, uluslararası siteler üzernden 261.337 

dolardır. Film dışı projeler için ise 624 destekçi yerel siteler üzerinden 98.312 TL ve 

uluslararası siteler üzerinden 17.173 dolar tutarında destek vermiştir. 

Tablo 4.18                                                                                                                         

Türkiye’de Kitlesel Fonlama Kampanyalarında Kategoriler Dahilinde Fon Havuzunda Biriken 

Tutar ve Destekçi Sayıları  

 

 

 

 

 

Kaynak: 01.06.2014-07.02.2016 tarih aralığında belirlenen siteler üzerinden toplanan veriler 

Türkiye'de Kitlesel Fonlama alanında hizmet veren siteler belirli sosyal 

sorumluluk, sivil toplum örgütlerine ya da vakıflara ait  projeler dışında fiks fonlama 

modeli uyguladıklarından dolayı, fon havuzunda biriken para miktarı ile, kampanya 

sahiplerine ulaşan fon miktarı aynı değildir. “Indiegogo” adlı platform haricinde 

değerlendirmede yer alan tüm platformlar belirtlilen projeler dışında fiks fonlama 

uygulamaktadır. Fiks fonlama modelinde kampanya sahibinin destekçiler tarafından 

yapılan desteği alabilmesi için belirlenen hedef fona ulaşma şartı olduğundan, film 

 Destekçi Sayısı Fon Havuzunda Biriken Tutar 

Kısa Metraj 1118 119.693 TL 

40.718 USD 

Uzun Metraj 3940 260.870 TL 

261.337 USD 

Film Dışı 624 98.312 TL 

17.173 USD 

TOPLAM 5682 319.228 USD + 

478.875 TL  
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üreticilerinin kitlesel fonalam sayesinde elde ettikleri toplam destek miktarı, fiks 

fonlama uygulaması olan sitelerde, hedef fona ulaşan projeler üzerinden 

değerlendirilmiştir. Çalışmada esnek fonlama modeli uygulayan “Indiegogo” adlı 

sitenin fon havuzunda biriken miktar ve kampanya sahibine ulaşan miktar, esnek 

fonlama modelinde hedef fona ulaşma ön şartı olmadığı için aynıdır.  Bu verilere göre 

hazırlanan tablo ve desteği kampanya sahibine ulaşan destekçi sayıları tabloda 

verilmektedir. 

Tablo 4.19                                                                                                                       

Türkiye’de Kitlesel Fonlama Kampanyalarında Platformlar Dahilinde Kampanya Sahiplerine 

Ulaşan Tutar ve Destekçi Sayıları  

 

 

 

 

Kaynak: 01.06.2014-07.02.2016 arası belirlenen siteler üzerinden toplanan veriler 

Siteler üzerinde yer alan kampanya bilgileri dahilinde yapılan incelemede elde 

edilen veriler ile hazırlanan tabloda, Türkiye'de film üreticilerinin destek toplamak 

amaçlı kampanya açtıkları aktif kullanılan 5 platform üzerinden, kampanya sahiplerine 

ulaşan destek miktarı ve destekleri kampanya sahiplerine ulaşan destekçi sayısı 

belirtilmektedir. Yerel siteler üzerinden TL bazında  toplanan kampanya sahiplerine 

ulaşan toplam fon miktarı 434.846 TL, uluslararası platformlar üzerinden dolar bazında 

ise 311.716 dolardır. Açılan projelere destek veren ve destekleri kampanya sahiplerine 

ulaşan toplam katılımcı 5222 kişidir. Bu sitelerden “Kickstarter” üzerinden destekleri 

Platformlar Destekçi Sayısı Kampanya Sahibine Ulaşan Fon 

Miktarı 

Kickstarter 870 121.294 USD 

Indiegogo 2516 190.422 USD 

Fonla Beni 118 12.260 TL 

Fongogo 1368 385.010 TL 

Crowdfon  350 37.576 TL 

TOPLAM 5222 311.716 USD + 

434.846 TL 
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kampanya sahibine ulaşan kişi sayısı 870 ve toplanan toplam fon 121.294 dolar 

“Indiegogo” üzerinden toplam 2516 kişi ve kampanya sahibine ulaşan destek miktarı 

190.422 dolardır. “Fongogo” adlı yerel platform üzerinden ise 1368 kişi tarafından 

385.010 TL fon kampanya sahibine ulaşmıştır. “Fonla Beni” adlı platformda 118 

destekçi 12.260 TL tutarında toplam destekte bulunmuştur. “Crowdfon” adlı platform 

üzerinde toplam 37.576 TL fon 350 destekçinin katılımı ile toplanmıştır.  

Tablo 4.20                                                                                                                        

Türkiye’de Kitlesel Fonlama Kampanyalarında Kategoriler Dahilinde Kampanya Sahiplerine 

Ulaşan Tutar ve Destekçi Sayıları  

 

 

 

 

 

Kaynak: 01.06.2014-07.02.2016 arası belirlenen siteler üzerinden toplanan veriler 

Türkiye'de film üreticilerinin destek toplamak amaçlı kampanya açtıkları aktif 

kullanılan 5 platform üzerinde yer alan kısa film ve uzun metrajlı film projeleri 

kampanya sahiplerine ulaşan destek miktarı  açısından karşılaştırılmaktadır. Bu verilere 

göre, kısa metrajlı filmler için toplam destek miktarı yerel siteler üzerinden TL bazında 

90.525  TL, uluslararası siteler üzerinden dolar bazında ise 39.568 dolar ve destekçi 

sayısı 868  iken uzun metrajlı filmler için başlatılan kampanyalarda destekçi sayısı 3794 

ve toplanan destek miktarı yerel siteler üzerinden 250.265 TL, uluslararası siteler 

üzernden 258.586 dolardır. Film dışı projeler için ise 560 destekçi yerel siteler 

üzerinden 94.046 TL ve uluslararası siteler üzerinden 13.562 dolar tutarında destek 

vermiştir. 

Platformlar Destekçi Sayısı Kampanya Sahibine Ulaşan Fon 

Miktarı 

Kısa Metraj 868 90.525 TL 

39.568 USD 

Uzun Metraj 3794 250.275 TL 

258.586 USD 

Film Dışı 560 94.046 TL 

13.562 USD 

TOPLAM 5222 311.716 USD + 

434.846 TL 
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Bu durumda elde edilen veriler bağlamında yapılan değerlendirmede aşağıda sıralanan 

sonuçlar elde edilmiştir: 

· Türkiye'de film projeleri için başlatılan kampanyaların yer aldığı Kitlesel Fonlama 

platformları içerisinde tüm projeler bazında değerlendirildiğinde toplamda fon 

havuzunda  en fazla fon toplanan platform, yerel platformlar içerisinde “Fongogo” ve 

uluslararası platformlar içerisinde “Indiegogo” adlı platformdur.  

· Türkiye'de film projeleri için başlatılan kampanyaların yer aldığı Kitlesel Fonlama 

platformları içerisinde, esnek ve fiks fonlama modelleri toplamında en fazla destekçinin 

katılımı 2516 kişi ile “Indiegogo” adlı platform üzerinden yapılmıştır. 

· Türkiye'de film projeleri için başlatılan kampanyaların yer aldığı Kitlesel Fonlama 

platformları içerisinde tüm projeler bazında değerlendirildiğinde esnek ve fiks fonlama 

modelleri dahilinde kampanya sahiplerine  en fazla fon ulaştıran platform yerel 

platformlar içerisinde “Fongogo” ve uluslararası platformlar içerisinde “Indiegogo” adlı 

platformdur.  

· Veriler bağlamında değerlendirildiğinde ortaya çıkan sonuçlar, Türkiye'de uzun 

metrajlı film projelerine verilen destek miktarının ve destekte bulunan kişi sayısının 

daha fazla olduğu görülmektedir. 

4.6. Başarılı Kitlesel Fonlama Kampanyalarının Özellikleri ve 

Kampanyaların Hedefe Ulaşması İçin Yapılması Gerekenler  

Başarılı kampanyalar için kampanya öncesi yapılması gereken çalışmalar ve 

kampanya süresince izlenmesi gereken süreç hakkında, çeşitli Kitlesel Fonlama 

platformları ve Kitlesel Fonlama modeli ile film üreten yapımcı/yönetmenler, kampanya 

başlatacak adaylar için çeşitli tavsiyeler vermektedirler. Çalışmanın bu bölümü çeşitli 

Kitlesel Fonlama sitelerinde yer alan kampanya başlatacak girişimcilere yönelik öneriler 

ve çeşitli fonlama uzmanları  tarafından yapılan incelemeler sonrası Kitlesel Fonlama 

kampanyalarında bulunması önerilen temel özelliklerin belirlenmesi ve tarafımca 

ulaşılan verilere dayalı kişisel izlenimlerin  derlenmesi ile hazırlanmıştır. Türkiye’de var 
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olan yerel platformlarda, başarılı kampanyalarda bulunması gereken özellikler, yurtdışı 

sitelerden model alınarak sunulmaktadır. Yerel verilerin eksikliği dolayısı ile, 

hazırlanan model, yurt dışı ve yerel kampanyalardan derlenen verilere dayalıdır. 

Başarılı Kitlesel Fonlama platformlarından “Indiegogo”nun kurucularından 

Danae Ringelmann, başarılı kampanyalar için üç ana madde sıralamaktadır. Bunlar; 

“Etkin Proje Sunumu”, “Proje ile Aktif Biçimde İlgilenmek”, “Hedef Kitleye Ulaşmak” 

olarak belirtilmektedir. İlk madde olan başarılı bir proje sunumunda olması gerekenler 

ise, öncelikle hedef kitleye ulaşacak ve destekçi olmaya ikna edecek bir öykünüzün 

bulunması olarak açıklanmakta ancak burada önemli olanın gerçek öykünüzü anlatmak 

ve samimi olmak olduğu vurgulanmaktadır. Yapımcı/Yönetmenin, hatta ekip üyelerinin 

bulunduğu görsel materyallerin paylaşılması, özellikle bir video tanıtımın bulunmasının 

kampanyalara yapılan bağış miktarını arttırdığı saptanmıştır. Diğer bir önemli husus ise, 

talep edilen fonun ne için kullanılacağına dair kafalarda oluşabilecek soru işaretlerini 

gidermek adına hedefin ve harcamaların net biçimde belirtilmesidir. Başarılı olan 

kampanya istatistiklerine bakıldığında ise kampanya süresinin 40 günü geçmediği ve 

ilgiyi korumak adına süreyi kısa tutmak gerekliliği vurgulanmaktadır.766 Ancak 

Türkiye'deki kampanyalar incelendiğinde ortaya çıkan sonuca göre, Kitlesel Fonlama 

uygulamalarının henüz toplum içerisinde tanınır olmadığı için, öncelikle modelin 

tanıtılması ve anlaşılması için bir ek süre gerektiği ve bu nedenle kampanya sürelerinin 

en az 40 gün olarak belirlenmesi gerektiği görülmüştür. Kampanyalara olan destekleri 

arttıran bir diğer unsur ise verilen ödüllerdir. Ödüllerin seçiminde hedef kitlenin ilgisine 

yönelik hediyeler gerektiği ve en az 3 en fazla 8 çeşit ödülün ideal olduğu 

belirtilmektedir. Yapılan bağış miktarlarına bakıldığında ise en fazla yapılan destek 

miktarı 25 dolar  ve yatırımcı için en karlı olan destek miktarının ise 100 dolar olduğu 

görülmektedir. Destekçilere verilmesi vaad edilen ödüller arasında, onları aktif olarak 

projeye dahil edecek ödüller olduğu gibi, filmin kopyasını herkesten önce izleme, filmin 

oyuncuları ile tanışma ya da kamera arkası çekimlere ulaşma gibi onlara ayrıcalık 

sağlayan ödüller de görülmektedir. Verilen ödüller arasında yalnızca filmin gösterimine 

bir bilet olabileceği gibi, film ekibinin katıldığı çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi ve 

                                                 
766 “How to be Succesfull in Crowdfunding Campaigns?”13.53 dak. Amerika: Danae Ringelmann, 2013. 

https://www.youtube.com/watch?v=4r4uFiNtdL4 (21.01.2014) 
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davetli olarak bu etkinliklere katılmak gibi daha aktif ödüller, ya da oyuncuların 

imzaladığı ürünler gibi daha kalıcı ödüller yer almaktadır. 767 

Kampanya süresince kurulan ekip ile kampanya ile aktif olarak ilgilenmek, 

hedef kitleye ulaşmak adına yapılması gerekenlerin başında gelmekte ve ekibin 

öncelikle birinci dereceden tanıdıkları dahil olmak üzere, tanınan ve projeye ilgi 

duyabileceği ön görülen kişilere ulaşılması adına, listeler hazırlanması tavsiye 

edilmektedir. Belirlenen kişilerin e-posta adreslerine hazırlanan metinlerin gönderilmesi 

ve arada hatırlatma maillerinin yollanması etkili olduğu gibi, kişilere telefon yolu ile 

ulaşmakta diğer bir etkili yöntemdir. Kampanyayı tanıtma adına gönüllü katılım 

oldukça önemli olduğundan, kişileri kampanyaya dahil edecek uygulamalar ile gönüllü 

tanıtıcı ve destekçiler oluşturmak hedeflenmelidir. Birinci ve ikinci dereceden 

tanıdıkların kampanya sayfasını ziyaret ettikten sonra, kendi birinci ve ikinci derece 

tanıdıklarına kampanyayı tanıtmaya ve destek olmaya yönelik gerek sosyal medya 

hesaplarında, gerek kişisel olarak paylaşımda bulunmaları önemlidir. Birinci dereceden 

gelecek desteğin, hedef fonun % 30 kadarı olduğu tahmin edilmekte ve geri kalan 

desteği alabilmek adına, kampanya öncesi yapılan çalışmalar ile bir topluluk 

oluşturmanın önemine dikkat çekilmektedir. Topluluk oluşturmak, çevrim içi 

toplulukların hakim olduğu ortamda farklı bir çalışma konusu olsa da, vurgulanması 

gereken husus, önceden sanal ve reel ortamda kişisel ilişkileri kuvvetli olan ve belirli bir 

takipçi kitlesi olan yani hali hazırda belirli bir topluluğa seslenen kişilerin 

kampanyalarının, topluluk oluşturma süreci olmadığından, yalnızca topluluğa eklenen 

üyeleri hedeflediği ve daha kısa sürede başarıya ulaştıkları görülmektedir. Projeye özgü 

kişilere ulaşılması, etkili isimlerin kampanyayı tanıtmakta gönüllü olması kampanyaya 

katkı sağlamaktadır. Kampanya süresince, projeye dair gelişmelerin belirtildiği 

güncellemelerin yapılması ve destekçilerin ya da destekçi adaylarının haberdar edilmesi 

etkili olmakta ve  1-4 gün arası güncellemelerin ideal olduğu belirtilmektedir. 768 

Pazarlama Uzmanı Sheri Candler, Kitlesel Fonlama kampanyalarının başarılı 

olmasında en önemli unsurun sizi destekleyecek bir topluluğun  var olması olduğunu 

                                                 
767 Ringelmann, 2013 
768 Ringelmann, 2013. 
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vurgulamakta ve kampanya süresince sosyal mecraları aktif kullanmanın önemine 

dikkat çekmektedir. Candler, takipçi sayısı ile desteklerin her zaman doğru orantılı 

olmadığını ve takipçilerin %10 kadarının destekçi olduğunu belirtmektedir. Kampanya 

sahiplerinin öncelikli hedeflerinin para toplamak mı yoksa topluluk oluşturmak mı 

olduğunu belirlemesi ve ona göre bir yöntem belirleyerek kampanyaya başlamaları 

gerektiğini belirten Candler, önemli sorunun “Neden Kitlesel Fonlama kampanyası 

başlatıldığı” olduğunun açıklnaması olduğunu vurgular.769 

Thomas Smale, “6 Steps to Launch a Successful Crowdfunding Campaign” 

(2015) adlı makalesinde, Kitlesel Fonlama kampanyalarının başarılı olması için 

tavsiyeler vermektedir. İlk olarak, destekte bulunulması istenilen kitleye, kampanyayı 

açıkca anlatmak ve neyi hedeflediğinizi göstermenin öneminden bahseden Smale, 

görsel imajların dikkat çekici olması nedeni ile video kayıdı ile tanıtım yapan projelerin 

başarısının daha fazla olduğuna değinmektedir. İkinci olarak, hedef kitlenin ilgisini 

çekecek, yaratıcı ödüller sunmanın önemli olduğunu belirten Smale, ödülleri belirerken, 

gerçekleştmesi mümkün olan vaatlerde blunmak gerektiğini hatırlatmaktadır. Üçüncü 

olarak hedef fonu doğru biçimde belirlemenin önemi vurglanmakta ve bunun için, 

kampanya sahibinin ekibi ve kendisi adına gerçekçi bir değerlendirme yaparak, ne kadar 

kişiden ne kadar destek alabileceğinin hesaplamasını yapması gerektiği belirtilmektedir. 

Dördüncü maddede, kampanyanın tanıtılmasının önemi belirtilmekte ve bunun için 

kampanya ekibinin kendi sosyal hesapları, kişisel ve iş çevrelerine ulaşmak gerekli 

olduğu kadar, alana yönelik etkili isimlere ulaşarak, onların kampanyayı duyurmalarını 

sağlamanın önemi vurgulanmaktadır. Ulaşılabilen her alanda kampanyanın tanıtılması 

ve var olan iş/okul/aile ilişkilerinin tanıtım amaçlı kullanılması gerektiğini belirten 

Smale, ilginin düştüğü dönemlerde ise, ilgiyi yükseltecek etkinlikler düzenlemenin 

faydalı olduğu belirtilmektedir. Kampanya süresince, gelişmelerden destekçileri 

haberdar etmenin önemli olduğu ve belirlenen aralılar ile yapılan güncellemelerin ilgiyi 

canlı tuttuğu görülmektedir. Son maddede ise, Kitlesel Fonlama kampanyasına destek 

verilmesinin tamamlanması ile kampanyanın sona ermediği belirtilmekte, ulaşılan 

                                                 
769 Sheri Candler, “Top 5 Ways to Fail at Crowdfunding”, Sheri Candler Marketing&Publicity, 2010,   

http://www.shericandler.com/2010/10/10/top-5-ways-to-fail-at-crowdfunding/ (22.01.2014) 
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topluluğa verilen sözlerin tutularak, ödüllerin gönderilmesi, ilişkinin devam ettirilerek 

bir sonraki kampanyalar için hedef kitlenin büyütülmesi önerilmektedir.770 

 

“Crowdfunding For Filmmakers” (2013) adlı kitabın yazarı John Trigonis, 

kitabında film üreticilerine yönelik,  başarılı Kitlesel Fonlama kampanyalarında 

bulunması gereken özellikleri, iyi bir ekip oluşturmak, doğru bir hedef fon belirlemek, 

hedef kitleye yönelik doğru platformu seçmek, hedef kitleye ulaşmaya yönelik 

çalışmalar yapmak, bir kampanya stratejisi saptamak, kampanya için gereken doğru 

süreyi belirlemek  olarak sıralamaktadır.771  

Trigonis, Kitlesel Fonlamanın kitlelere ulaşmak, topluluk oluşturmak kısmının 

önemine vurgu yapmakta ve bu durumunun Crowdfunding (Kitlesel Fonlama) 

içerisindeki rolünü, “Crowdfinding” (Kitle Bulmak) biçiminde bir kelime oyunu ile 

ifade etmektedir. Bu kısmın Kitlesel Fonlamadan önce geldiğini belirten Trigonis, 

potansiyel izleyiciler olarak tanımladığı bu kitleyi, kampanya süresince kampanyaya 

dahil etmeye ikna etmenin gerekliliğinden bahseder.  Burada potansiyel destekci ve 

izleyicilerin yalnızca Kitlesel Fonlama kampanyası için maddi destekte bulunmaları 

değil, kampanyayı sahiplenerek tanıtmaları da önemlidir. Kitleleri sürece dahil etmek 

adına, aktif biçimde onlarla iletişime geçmeyi öneren  Trigonis, başarılı bir iletişim 

kurulması halinde, etkileşim halinde olunan topluluğun kampanyaya destek verme 

ihtimalinin daha yüksek olduğu vurgular. 772  

Kampanya süresince, kampanyayı tanıtmaya yönelik ayrılması gereken süreyi 

belirlemenin, hedef fonu belirlemede etkisi olduğunu söyleyen Trigonis, kampanya için 

günlük harcanacak süre dışında, kampanyanın toplam süresininde toplanacak hedef fon 

üzerinde etkili olduğunu belirtmektedir. Kitlesel Fonlama kampanyasını yürütmeyi, tam 

                                                 
770 Thomas Smale,  “6 Steps to Launch a Successful Crowdfunding Campaign”, Enterpreneur, 14.10.2015, 

http://www.entrepreneur.com/article/251660 (20.12.2015) 
771 John Trigonis, Crowdfunding For Film Makers, USA: Mc Naughton&Gunn Inc., 2013 ss.25-55. 
772 Trigonis, ss.45-47. 



 369 

zamanlı bir iş olarak tanımlayan uzman, ayıracak vakti az olan kampanya sahiplerine 

kısa süre ile düşük bütçeli kampanyalar başlatmalarını önermektedir. 773 

İstatistiklere göre, proje ekibinin olması, destek miktarını arttıran bir özellik 

olarak belirtilmiştir. Ekibe dahil olan kişi sayısı arttıkça, her bireyin kendi ilişki ve 

iletişim ağlarını dahil etmesi ile, kampanyanın ulaştığı kitle büyümekte ve destekler 

bununla doğru orantılı olarak artmatadır. “Indiegogo” üzerinde yer alan verilere göre, 

iki veya daha fazla kişinin ekipte yer aldığı projeler, tek kişinin yürüttüğü projelere göre 

%80 daha fazla destek almaktadır.  Ayrıca ekip içerisinde farklı alanlarda uzmanlaşmış 

kişilerin yer alması ve iş bölüm yapılması da oldukça etkilidir.774 

Tüm projeler için vurgulanan temel husus ise, her projenin kendine özgü olması 

dolayısıyla, kendine has bir hedef kitlesi bulunduğundan yürütülen kampanyaların da 

projeye özgü olması gerektiği, diğer başarılı projelerin kopyalarının bir diğer proje için  

aynı başarıyı getirmeyebileceğidir. 

“Rockethub” adlı Kitlesel Fonlama platformunda yer alan tabloda, Kitlesel 

Fonlama kampanyalarına Amerika'da yer alan kampanyaların incelenmesi sonucu, 

hedeflenen fona göre, Düşük Bütçeli, Orta Bütçeli ve Yüksek Bütçeli kampanyalar 

olarak 3 ana gruba ayrılan kampanyalar için, gereken destekçi sayısı,  ekibin ayırması 

gereken süre ve ulaşılması gereken kişiler belirtilmektedir.775 Veriler film projelerinin 

toplam bütçesi değil, Kitlesel Fonlama kapsamnda toplanması hedeflenen  destek 

miktarlarıdır. Bu verilere göre 1000 $- 10.000 $ arası fon hedeflenen projeler  düşük 

bütçeli, 10.000 $-100.000 $ arası fon hedeflenen projeler  orta bütçeli ve 100.000 $ 

üzeri fon hedeflenen projeler ise yüksek bütçeli olarak tanımlanmaktadır. 776 

 

 

 

                                                 
773 Trigonis, ss.55-57. 
774 Trigonis, ss. 27-30. 
775 Frequently Asked Questions, https://www.rockethub.com/education/faq (15.01.2014) 
776 Frequently Asked Questions, https://www.rockethub.com/education/faq (15.01.2014) 
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Tablo 4.21                                                                                                                         

“Rockethub” Kitlesel Fonlama Platformunca Hazırlanan Kampanyalar İçin Harcanması 

Önerilen Vakit ve  Destekçi Sayıları 

           Kaynak: Frequently Asked Questions, https://www.rockethub.com/education/faq (15.01.2014) 

 

Türkiye'de başlatılan kampanyalar incelendiğinde, Kitlesel Fonlama  

uygulamalarının başlangıcı henüz yeni olduğundan, geçerli sonuçlara  ulaşmak gereken 

verilere ulaşılamamıştır. İlerleyen dönemlerde farklı bir çalışmanın konusu olarak bu 

verilere ulaşılması hedeflenmektedir. Dolayısı ile bu tabloda yer alan veriler Türkiye'de 

yer alan projeleri değerlendirmek için kullanılmamıştır. Türkiye'de toplanan en yüksek 

fon miktarının 30.953 dolar ile Kutluğ Ataman’ın Projesi Kuzu olduğu görülmektedir.777 

Dolayısı ile tabloda verilen bütçeler ile kıyaslandığında Türkiye'de en fazla fon toplayan 

projenin, verilere göre orta bütçeli bir Kitlesel Fonlama  kampanyası olarak 

adlandırılabileceği görülmekte ve henüz Türkiye'de yüksek bütçeli bir kampanya 

olmadığı görülmektedir. 

Yapılan incelemeler, siteler üzerinde yer alan başarılı kampanya yürütmek 

isteyen girişimcilere yönelik öneriler ve uzmanların önerileri doğrultusunda başarılı 

kampanyaların temel özelliğinin “kitle oluşturmak” üzerine yoğunlaşmaları ve hali 

hazırda kampanyaya destek verecek bir kitlesi olan kampnayların daha başarılı olduğu 

görülmektedir.778 Bunun için kendine ait kitlesi olan yönetmen/ekibin kampanya 

                                                 
777 01.06.2014-01.07.2015  arası belirlenen siteler üzerinden toplanan veriler 
778 Elaine Pofeldt, 4 Secrets of Crowdfunding Succes, Money Subscribe, 04.07.2015, 

http://time.com/money/3906524/4-secrets-of-crowdfunding-success/ (20.08.2015) 
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başlatması söz konusu olabileceği gibi, tanınmayan bir ekibin, kampanya öncesinde 

belirlenen hedef doğrultusunda ilgi alanına yönelik bir sosyal medya çalışması yaparak 

hedef kitlelere ulaşması ve kampanyaya daha sonra başlaması önerilmektedir. Dolayısı 

ile kampanya başlatılmadan önce hazırlık yapmanın önemi vurgulanmaktadır. 

Kampanya esnasında kampanyanın, sosyal mecralar, etkili isimler, çeşitli etkinlikler 

yolu ile tanıtılması ve ilginin canlı tutulması önemli iken, kampanya bitiminde ise 

ödüllerin destekçilere zamanında ulaştırılması, verilen vaatlerin yerine getirilmesi ve 

daha sonraki kampanyalar için kitlenin korunması önem arz etmektedir.  

Başarılı kampanyalarda bulunması gereken ögeler, kampanyaların hikayesini ve 

hedeflerini açık ve etkili biçimde ileten bir tanıtım videosu ve tanıtım sloganına sahip 

olmaları, hedef kitlenin ilgisine yönelik etkili ödüllerin olması, etkin çalışan gönüllü bir 

kampanya ekibine sahip olmak, kampanyanın sosyal medya ve diğer medya 

kanallarında tanıtımını etkin biçimde yaparak kitleleri kampanyadan haberdar etmek, 

tutarlı ve gerçekçi bir hedef fon belirlemek, hedef kitleye ulaşmaya yönelik bir platform 

ve fonlama modeli belirlemek ve kampanya süresini ilgiyi düşürmeyecek şekilde 

kısıtlamak olduğu görülmektedir. Örnek kampanyalar, Türkiye’de daha her hangi bir 

örnek kampanya  incelemesi modeli bulunmadığından, tek bir kaynağa dayalı olmayan, 

çeşitli kaynaklar ve uzmanların görüşlerinden derlenerek tarafımca hazırlanan kriterler 

bağlamında değerlendirilmektedir. Bu veriler doğrultusunda hazırlanan tabloda başarılı 

Kitlesel Fonlama kampanyalarında olması aranan özellikler  aşağıda sıralanmaktadır.  

· Kampanyaya Ait Bir Tanıtım Videosu 

· Kampanyaya Ait bir Tanıtım Özelliği/ Kampanya Sloganı 

· İlgi Çekici Görsellerin Bulunduğu Galeri ve Güncellemeler 

· Basın Bültenleri ve Haberler 

· Hedef Kitleye Yönelik Ödüller 

· Etkin Kullanılan Sosyal Medya Hesapları 



 372 

Kampanyaların değerlendirilme kriterleri haricinde, Türkiye örneğine özgü 

olarak, kampanyaların film üretiminin demokratikleşmesi açısından değerlendirilmesine 

yönelik ek bir madde  eklenmiştir. Ayrıca filmleri gösterim ve seyir biçimlerinin de 

incelemeye dahil edilmesi ile, film üretimindeki değişimler bağlamında daha detaylı bir 

izlenim elde edilmesi hedeflenmiştir. Kampanyaların incelenmesi için belirlenen 

maddeler başlıklar halinde verilmektedir.  

· Tanıtım Özelliği ve Kampanya Sloganının İncelenmesi                                                                     

· Kampanya Sayfasında Yer Alan Verilerin İncelenmesi (Tanıtım Metni,      

Video,   Görseller, Hedef Fon, Destekçiler) 

· Kampanya Kapsamında Verilen Ödüllerin İncelenmesi  

· Kampanya Ekibinin İncelenmesi 

· Platform Seçimi ve Fonlama Modelinin İncelenmesi 

· Sosyal Medya Hesaplarının İncelenmesi 

· Filmin Fonlanmasındaki Katılımcı ve Üretici  Motivasyonları 

· Filmin Gösterim ve Seyir Biçimi 

· Filmin Kitle Fonlaması ve  Film Üretiminin Demokratikleşmesi Açısından  

Değerlendirilmesi  

Belirtildiği üzere, çalışmanın bir sonraki bölümünde yer alan iki örnek Kitlesel 

Fonlama kampanyasının değerlendirilmesinde, yukarıda belirtilen kriterler 

kullanılmaktadır. Kampanya incelemelerine dair örnek bir model bulunmaması nedeni 

ile, çeşitli kaynaklardan elde edilen verilerin derlenmesi sonucu oluşturulan kriterler 

bağlamında yapılan değerlendirmeye ek olarak, filmlerin çalışmanın temel 

sorunsallarından biri olan Kitlesel Fonlamanın film üretiminde demokratikleşme 

bağlamında değerlendirilmesi kısmı eklenmiştir.  
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            4.7.  Örnek Kitlesel Fonlama Kampanyalarının İncelenmesi 

Film üretiminde Kitlesel Fonlamanın kullanımına dair örnek kampanyalar 

içerisinden seçilen 2 film projesinin, film ekibine dair bilgileri, talep edilen ve elde 

edilen fon tutarları, destekçi sayıları, fon talep edilen filmin türü, kampanyanın yer 

aldığı Kitlesel Fonlama platformu gibi kampanyaya ait  detayların yer aldığı tablo 

aşağıda verilmektedir. Çalışmada filmlere ve yürütülen Kitlesel Fonlama 

kampanyalarına ait detaylar, seçilen örnek filmler için ayrıca incelenmektedir. 

Tablo 4.22                                                                                                                              

Çalışma Kapsamında Belirlenen Örnek Kampanyaların Genel Bilgilerine Dair Veriler 

Proje Adı LOB, Gerçek Gizlidir Ekümenopolis 

Yapımcı 

ve 

Yönetmenler 

 

Ceylan Naz Baycan 

Mustafa Nuri 
Gaye Günay, İmre Azem 

Filmin Türü Kısa/ Kurmaca Belgesel 

Kitlesel 

Fonlama 

Platformu 

Fongogo Crowdfon 

Hedef Fon 40.000 TL 18.500 TL 

Toplanan Fon 

 
54.410 TL 19.890 TL 

Destekçi  

Sayısı 
150 212 

Kaynak: “Crowdfon” https://www.crowdfon.com/proje/detay/44/29 

“Fongogo”  http://www.fongogo.com/p/gercek-gizlidir-filmleri-1 

 

 

            4.7.1. Gerçek Gizlidir Filmleri Genel Bilgiler 

Seçilen örnek kampanyalardan biri olan  Gerçek Gizlidir adlı proje, 3 adet kısa 

filmden oluşan bir seridir. Filmlerin yapımcısı ve kampanya yürütücüsü Ceylan Naz 

Baycan, yönetmeni ise Mustafa Nuri'dir. Kampanya ekibinde yapımcı Zeynep Özbatur 

Atakan'ın da yer aldığı proje, 16.11.2014 tarihinde  “Fongogo” adlı Kitlesel Fonlama 

platformu üzerinden yürütülmüş ve hedef olarak belirlenen 40.000 TL fon hedefi 

aşılarak, 150 destekçinin katılımı ile 54.410 TL fon toplanmıştır. Film yerel Kitlesel 
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Fonlama platformları içerisinde 2015 yılı itibari ile en yüksek fon miktarına ulaşan 

ikinci film durumundadır. Filmin Kitlesel Fonlama kampanyası için yapılan 

tanıtımlarında vurgulanan “bağımsızlık” vurgusu ve filmin gösterim de dahil olmak 

üzere “her aşamasının online” yapılacağı belirtilmesi, filmi diğer örneklerden farklı 

kılan özelliklerdendir. 

Filmlerin konusu kampanya sayfasında kısaca: 

“Ruh ikizini arayan 40’lı yaşlarında bir adam, yaşlanmanın 

yasaklandığı bir ülkede yolun sonuna gelmiş bir kadın, bir kaza sonrası 

kadere kafa tutan bir adam… 3 hikaye de birbirinden sade birbirinden 

çarpıcı! Davranışlar, duygular, göze alınanlar, vazgeçilenler... Bıçak 

sırtı anlarda ‘gerçek’ bellediğimiz yalanlar suratımıza vuruluyor... Her 

hikayede gizlenen gerçekler sonunda ortaya saçılıyor!” 779 denilerek 

açıklanmaktadır.  

            4.7.2. Gerçek Gizlidir Kitlesel Fonlama Kampanyası 

Kampanya ekibi, projenin tanıtımı için “bağımsızlık” kavramı üzerinde durmuş 

ve “her aşaması online gerçekleştirilecek bir film” olma iddiası ile, yeni yöntemleri 

gerek üretim gerek dağıtım ve gösterim aşamalarında kullanacaklarını belirtmişlerdir. 

Projeye  ait kampanya sayfası ve diğer mecralarda bulunan/bulunması beklenen  temel 

özellikler incelenen her örnek proje için tablolaştırılarak verilmektedir. Bu sayede 

projeler arasında bir kıyaslama yapma olanağı ortaya çıkmaktadır. Bu tabloda, 

kampanya sayfası içerisinde tanıtım videosu bulunup bulunmadığı, projenin tanıtımı 

için bir kampanya sloganı olup olmadığı, projeye ait sosyal mecralarda var olan 

güncelleme ve görsellerin sayısı, kampanya esnasında yayınlanan basın bültenleri ve 

kampanya ödülleri sunulmaktadır. Bu tabloda yer alan maddeler, başarılı Kitlesel 

Fonlama kampanyalarında bulunması gereken unsurlar olarak belirtilmektedir.780 Bu 

tabloya göre çalışmanın “4.4. Başarılı Kitlesel Fonlama Kampanyalarının Özellikleri ve 

Kampanyaların Hedefe Ulaşması İçin Yapılması Gerekenler” bölümünde bahsedilen, 

Kitlesel Fonlama kampanyalarının başarılı olması için gereken maddelerden, kampanya 

videosu ve görsellerin kampanya sayfasında yer aldığı,  kampanyanın bir tanıtım 

                                                 
779 Gerçek Gizlidir, Fongogo, 2014, http://www.fongogo.com/p/gercek-gizlidir-filmleri-1(20.04.2014) 
780  Jeanette Gonzalez, “Learn How to Run A Succesfull Crowdfunding Campaign?”, 2013, Indiegogo Blog, 

https://go.indiegogo.com/blog/2013/12/learn-how-to-run-a-successful-crowdfunding-campaign.html (20.10.2014) 
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sloganı olduğu ve bu slogan bağlamında tanıtımların yapıldığı, hedef kitleye yönelik 11 

adet çeşitli ödülün bulunduğu ve kampanyanın Kitlesel Fonlama platformunun 

kampanya sayfası dışında farklı sosyal medya hesaplarından yürütüldüğü görülmektedir. 

 

Tablo 4.23                                                                                                                              

Gerçek Gizlidir Filmleri Kitlesel Fonlama Kampanyası Genel Özellikler   

Kaynak: http://www.fongogo.com/p/gercek-gizlidir-filmleri-1 

 

           4.7.2.1. Kampanya Tanıtım Özelliği ve Kampanya Sloganı 

Kampanya tanıtımı için seçilen sloganlar, “Gerçek Gizlidir” kavramı altında, 

projeye ait sosyal medya hesaplarından ve Kitlesel Fonlama platformu “Fongogo”nun 

proje sayfasından yayınlanmıştır. Kampanya kapsamında hedef doğrultusunda  

belirlenen kampanya sloganına dair çalışmayı kampanya yöneticisi ve filmlerin 

yapımcısı Ceylan Naz Baycan, yapılan görüşmede ilk olarak “bağımsızlık” kavramını 

Proje Adı 

 

LOB, Gerçek Gizlidir 

54.410 TL  

150 Destekçi 

 

Tanıtım Videosu 

Var/ Proje öncesi yönetmen ve yapımcı  

görüşleri,proje hedefleri, oyuncularla yapılan 

görüşmeler 

 

Tanıtım Özelliği/ Slogan 

“Bağımsız Sinemaya Destek Verin”, Her 

aşaması online gerçekleştirilecek bir film 

“Bağımsızlık vurgusu” 

 

Galeri ve Güncellemeler 1 görsel, 4 güncelleme 

Basın Bültenleri ve Haberler 

TSA, Kadraj Sinema, Milliyet, 

Beyazperde.com, Ajans34, evrensel.net, 

sadibey.com vb. 

 

Ödüller 

 

20-12.000 TL arası 11 adet 

 

Sosyal Medya Hesapları 
Instagram, Facebook,Twitter, Web 

Sitesi/Blog 
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sahiplenmek istediklerini belirtmiştir. Diğer bir motivasyonlarının ise, insanlara “bir 

şeyin parçası olma”  hissini vermek olduğunu belirten Baycan, kampanyaya dair yapılan 

.alışmayı öncelikle “LOB” ekibine ait Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya 

hesapları açarak kampanyadan haberi olması istenen isimleri takip etmeye başladıklarını 

ve hedeflenen şeyin “Gerçek Gizlidir” sloganı ile bir merak uyandırmak olduğunu 

belirtmiştir.781 Kampanya için bir logo belirlenmiş ve belirlenen logo ile “Gerçek 

Gizlidir” sloganı sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılarak zihinlerde istenen algı 

yaratılmaya çalışılmıştır.  

                                                                                                                 
Şekil: 4.7 Gerçek Gizlidir, Kampanya İçin Hazırlana Tanıtım Logosu                                                                                                                       

Kaynak: Fongogo, http://www.fongogo.com/p/gercek-gizlidir-filmleri-1 (16.11.2014) 

 

Böylelikle kampanya başlamadan önce bir topluluk oluşturmayı hedefleyen ekip 

topluluğun temel motivasyonun “yaratıcı ve bağımsız sinemaya destek vermek” 

olmasını hedeflemişlerdir. Ekip, “Biz kimiz” sorusu üzerine  bir manifesto782 

hazırlayarak açtıkları blog sayfasından yayınlamıştır. Tüm bu çalışmalar sonrasında 

Baycan, henüz kampanya başlamadan ve bir film projesi olduğu açıklanmadan oluşan 

destekçi grup içerisinden insanların “siz her ne yapıyorsanız biz de katılmak istiyoruz” 

benzeri  e-postalar, mesajlar gönderdiklerini söylemektedir.  Baycan kampanya için 

oluşturdukları plan dahilinde, belirli bir takipçi sayısına ulaştıktan sonra, “Fongogo” 

üzerinden kampanyayı başlattıklarını, ancak geriye dönük bir değerlendirme yaptığında 

takipçi sayısının  daha da artmasını beklemenin daha doğru olacağını düşündüğünü 

belirtmiştir.783 Belirli bir takipçi sayısına ulaştıktan sonra ise, projeden bahsetmeden 

                                                 
781 Ceylan Naz Baycan,Yapımcı, “Film Üretiminde Kitlesel Fonlama ve Gerçek Gizlidir Projesi” konulu yapılan 

Görüşme, İstanbul, 14.03.2015 
782 “LOB Manifesto”, 2014,  https://gercekgizlidirfilmleri.wordpress.com/page/4/ (20.10.2014) 
783 Baycan, 2015 
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önce ekipçe belirlenen sloganlar paylaşılmış ve yaklaşık bir ay süren bir ön hazırlıktan 

sonra 15.09.2014 tarihinde “Fongogo”  üzerinden kampanya başlatılmıştır.  

Kampanya sayfası ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan sloganlar arasında 

“Yaratıcı Sinema Desteğinizi Bekliyor”, “Bugünün Küçük Desteği, Yarının Bağımsız 

Sineması Olacak”, “Yaratıcı Özgür Sinemanın Peşindeyiz”, “Kalp Atışlarımızı Takip 

Edin”, “Sisteme Kafa Tutan Sinema” gibi  ifadeler yer almaktadır. 

                               

Şekil:4.8 Gerçek Gizlidir tanıtım afişi 1             Şekil: 4.9. Gerçek Gizlidir tanıtım afişi 2                      

Kaynak: “Gerçek Gizlidir” https://gercekgizlidirfilmleri.wordpress.com/page/4/ 

 

          4.7.2.2. Kampanya Sayfasında Yer Alan Veriler (Tanıtım Metni, Video,           

Görseller, Hedef Fon, Destekçiler) 

Kampanya sayfasında filmlerin yönetmeni Mustafa Nuri'nin Kitlesel Fonlama 

kampanyası başlatmaya neden karar verdiklerini ve proje hedeflerini anlatan tanıtım 

videosu yer almaktadır. Kitlesel Fonlama platformlarının genel şablonuna uygun 

biçimde, ana sayfada tanıtım videosu dışında ödüller bölümü, kampanyanın fon hedefi, 

kampanyanın tanıtımı ve ekipte kimlerin yer aldığı görülmektedir. Gerçek Gizlidir 

filmleri için proje ekibi “Lob”un yazdığı manifesto, kampanyanın tanıtımı için ana 

sayfaya yerleştirilmiştir. Manifesto, kendi bağımsızlıklarını ve medyalarını yaratmak 

adına yola çıktıklarını ve bu amaçla destekçilerden yardım istediklerini belirten bir 

metindir. Aynı manifesto, basın bültenleri ve projenin kendi web sayfasında da yer 

almaktadır. 
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“Film yapımında yepyeni yollar, alışılmışın dışında konular ve yöntemler 

 kullanmayı hedefliyoruz. Sıradanlığa, dayatmalara ve geleneksel 

yöntemlere başkaldırıyoruz! Yapmayı hedeflediğimiz uzun metraj 

filmimizin fon  başvurularının sonuçlanması için bekledik bekledik ve 

bekledik... E-posta  kutumuza düşecek olumlu bir haberi, bir kurulun 

toplanmasını, bir yapımcının kararını, parası olan herhangi birinin bize 

göz kırpmasını! Sonunda beklemekten, onay almaktan, önümüzü 

görememekten, kendimizi çaresiz hissetmekten bıktık. Çaresiz hissettiğimiz 

bir anda, kendi çaremizi yarattık! Kendiözgürlüğümüzü,bağımsızlığımızı, 

kendi medyamızı yaratmak için kolları sıvadık. Dijital dünyada var olan, 

hızlı, heyecanlı ve her şeyiyle bağımsız filmler yapmayı kafaya taktık!”784 

Kampanya sayfasında güncellemeler bölümünde filmin oyuncuları ve ekipten 

kişilerin yer aldığı 4 adet video bulunmaktadır. Bu tanıtım videoları diğer sosyal medya 

hesaplarından da paylaşılarak destek istenmiştir. Güncellemeler ve güncellemelerin 

içeriğine dair yapılan görüşmede proje yürütücüsü Ceylan Naz Baycan, oyuncuların 

yaptıkları paylaşımların takipçi sayısının ve desteğin artmasında çok etkili olduğunu 

belirtmiştir. Baycan ilk önceleri kampanya için gereken para toplandıktan sonra 

oyuncular ile görüşme yapılmasına karar verdiklerini ve filmlerin oyuncularından belli 

olan tek isimin Hatice Aslan olduğunu belirtmiştir. Hatice Aslan’ın yer aldığı tanıtım 

videosunda, “Hepimizin bu tarz farklılıklara ihtiyacı var, yapımcıların, yönetmenlerin, 

oyuncuların..” 785 diyerek senaryonun ve üretim modelinin farklı oluşuna dikkat 

çekmektedir.                                        

                                                                        
Şekil: 4.10 Gerçek Gizlidir Hatce Aslan’ın yer aldığı Tanıtım Videosu                                                    

Kaynak: Fongogo, 2014, http://www.fongogo.com/p/gercek-gizlidir-filmleri-1#guncelleme 

                                                 
784 LOB Manifesto”, 2014,  https://gercekgizlidirfilmleri.wordpress.com/page/4/ (20.10.2014) 
785 “Gerçek Gizlidir”, Fongogo, 2014, http://www.fongogo.com/p/gercek-gizlidir-filmleri-1#guncelleme (15.12.2014) 



 379 

Hatice Aslan’ın  yaptığı paylaşımlar sonrasında takipçi sayısının arttığını gören 

ekip, takipçisi fazla olan oyuncular ile anlaşmanın destek miktarında artışa neden 

olacağı fikri ile Serhat Teoman ve Alican Yücesoy ile anlaşmış ve onların yer aldığı 

güncellemeleri paylaşmışlardır. Bu konuda Baycan, “İnsanlar için popüler isimler 

önemli ve onlara ulaşmak önemli. Gittiğimiz çoğu oyuncu bu projede yer almak 

istediklerini söyledi. Senaryo kadar üretim modelini de ilginç buldular. Her oyuncunun 

kafasında bir gün böyle bir film çekmek isteği var ve bu modeli kullanabilirim diye 

düşündüler.” demiştir.786 Yücesoy, videoda “Ben de Gerçek Gizlidir Filmlerini 

destekliyorum, sizde destek olmuşşunuzdur” diyerek takipçileri destek vermeye 

çağırmaktadır.787                              

                                                                              
Şekil: 4.11 Gerçek Gizlidir Alican Yücesoy’un yer aldığı tanıtım videosu                                                                             

Kaynak: Fongogo, 2014, http://www.fongogo.com/p/gercek-gizlidir-filmleri-1#guncelleme 

 

Serhat Teoman ise “Ben de Gerçek Gizlidir Filmlerini destekliyorum, hem 

oyuncu olarak hem de katılımcı olarak onlarlayım” 788 diyerek takipçilerine selenmiştir. 

Baycan Özellikle Teoman'ın paylaşımı sonrası “takipçi sayısının neredeyse iki katına 

çıktığını” ve kendi deyimi ile “tanınan, takipçisi fazla olan isimler” ile çalışmanın 

avantajını yaşadıklarını belirtmiştir. 

                                                 
786 Baycan, 2015 
787 “Gerçek Gizlidir”, Fongogo, 2014, http://www.fongogo.com/p/gercek-gizlidir-filmleri-1#guncelleme (15.12.2014) 
788 “Gerçek Gizlidir”, Fongogo, 2014, http://www.fongogo.com/p/gercek-gizlidir-filmleri-1#guncelleme (15.12.2014) 
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Şekil: 4.12 Gerçek Gizlidir Serhat Teoman’ın yer aldığı tanıtım videosu                                                                               

Kaynak: Fongogo, 2014, http://www.fongogo.com/p/gercek-gizlidir-filmleri-1#guncelleme 

 Oyuncuların katılımı ile takipçi sayısının yükseldiği ancak kampanyanın 

ortalarına doğru yine bir düşüş yaşandığını belirten Baycan bu evrede kendi yer 

aldıkları video paylaşımlarını devreye soktuklarını belirtmiştir.  Bu konuda “Mesela 

benim kendimi çektiğim video sonrası hiç tanımadığımız insanlar mail attılar. 

Kampanya başında paylaşımlar ile çok ciddi göründük ve aslında biz o kadar ciddi 

insanlar değiliz diye kendimizi yansıtan paylaşımlar koymaya başladık.” diyen 

Baycan'ın yer aldığı videoda ise takipçi sayısını nasıl arttırabileceklerine dair yönetmen 

Mustafa Nuri ile yaptıkları konuşmalar yer almaktadır. Videoda filmin yapımcısı 

Ceylan Naz Baycan ile filmin yönetmeni Mustafa Nuri arasıda  geçen diyaloglar  

Mustafa Nuri: “Destek vermek için insanlar genelde popüler şeyleri 

tercih ediyor mesela komik olabilirmiyiz?”                                                                                         

Ceylan Naz Baycan: “Komik olabiliriz evet”                                                                    

Mustafa Nuri: “Cinsellik, çıplaklık ilgi çekiyor olabilir mi?”                                            

Ceylan Naz Baycan: “Çıplaklık bizi biraz bozar yok, çıplaklık olmaz”                   

Mustafa Nuri:  “Aksiyon, atlala zıplama ya da Futbol olabilir mi?”                                  

Ceylan Naz Baycan: “Futbol çok prim yapıyor, öyle bir sahne mi 

eklesek acaba?” 

biçiminde ilerlemektedir.789 

Ayrıca sayfadaki güncellemer içerisinde proje ekibinde yer alan yapımcı Zeynep 

Özbatur Atakan'ın da yönetmen Mustafa Nuri'nin senaryolarının özgünlüğü ve bağımsız 

olarak filmlerin çekilebilmesi için Kitlesel Fonlama modelinin önemine vurgu yapan bir 

video yer almaktadır.  Yeni yöntemlerin kullanılmasının öneminden bahseden Atakan, 

                                                 
789 “Nasıl Daha Çok Destekçiye Ulaşabiliriz”, Gerçek Gizlidir Blog, 2014,  

https://gercekgizlidirfilmleri.wordpress.com/page/2 (30.09.2014) 
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kısıtlamalar olmaksızın yaratıcılığın ön planda olduğu yeni fikirleri desteklemek 

istediğini belirtmektedir.790      

Proje, 15.09.2014 tarihinde  40 gün gibi bir sürede 40.000 TL hedef fona 

ulaşmak üzere kampanyayı başlatmış ve talep edilen fonun %136 oranında üstünde bir 

fon toplayarak, 54.410 lira ile kampanyayı tamamlamıştır.Projeye destek veren 150 kişi 

bulunmaktadır.791   

                                                                                               
Şekil: 4.13 Gerçek Gizlidir, Fongogo destek miktarı                                                                                                                                

Kaynak: Fongogo, 2014, http://www.fongogo.com/p/gercek-gizlidir-filmleri-1#proje 

 

4.7.2.3. Kampanya Kapsamında Verilen Ödüller  

 

Kitlesel Fonlama  kampanyalarının başarılı olması için uzmanlar ve kampanya 

yürütmüş kişiler tarafından verilen tavsiyelerde, ödüllerin hedef kitlenin ilgisine yönelik 

hediyeler olması gerektiği ve en az 3 en fazla 8 çeşit ödülün ideal olduğu 

belirtilmektedir. Bu araştırmada destekçilere verilmesi vaad edilen ödüller arasında, 

onları aktif olarak projeye dahil edecek ödüller olduğu gibi, filmin kopyasını herkesten 

                                                 
790 “Gerçek Gizlidir”, Fongogo, 2014, http://www.fongogo.com/p/gercek-gizlidir-filmleri-1#guncelleme (15.12.2014) 
791 “Gerçek Gizlidir”, Fongogo, 2014, http://www.fongogo.com/p/gercek-gizlidir-filmleri-1#proje (15.12.2014) 
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önce izleme, filmin oyuncuları ile tanışma ya da kamera arkası çekimlere ulaşma gibi 

onlar ayrıcalık sağlayan ödüller de görülmektedir.792 

Ödüllerin destekçiler için motivasyon sebebi olduğu kabul edilmekle birlikte 

Kitlesel Fonlamaya dair yapılan araştırmalar ve görüşmeler dahilinde, asıl motive edici 

unsurun, bir topluluğun parçası olma, bir işin içerisinde aktif olarak yer alma gibi 

motivasyonlar olduğu belirlenmiştir. Bir topluluğun parçası olma güdüsünü Yoneji 

Masuda, bu enformasyon toplumunu “Computopia” kavramı ile açıklamaktadır. 

Computopia, bilişsel yaratıcılığın maddiyattan daha önemli olduğu, her bireyin kendi 

geleceğini gerçekleştirme ve ihtiyaçlarını karşılama imkanı bulabildiği, aynı zamanda 

dünyanın her yerinden toplulukların paylaşımına açık olduğu için de küresel bir toplum 

olatak tanımlanmakta ve bu toplum içerisinde paylaşım önemli hale gelmektedir. 793 

Gerçek Gizlidir kampanyası için belirlenen 11 adet ödül arasında, 20 TL 

destekte bulunan kişiye, yönetmen ve oyuncular tarafından imzalanmış afiş 

gönderilmesi (18/limitsiz adet), 50 TL destekte bulunan kişiye filmin kopyasının yer 

aldığı  imzalı USB bellek yollanması (57/100 adet), 100 TL destekte bulunan kişiye 

özel tasarım t-shirt gönderilmesi (53/limitsiz adet), 250 TL destekte bulunan kişiye 

filmin setine ziyaret (25/25 adet), 350 TL destekte bulunan kişiye sette düzenlenen 

pizza partisine katılma imkanı (7/20 adet), 500 TL destekte bulunan kişiye film sonrası 

partiye katılma imkanı (14/30 adet), 600 TL destekte bulunan kişiye filmde yardımcı 

oyuncu oma imkanı (2/7 adet), 750 TL destekte bulunan kişiye filmin oyuncuları ile 

tanışma imkanı (0/20 adet), 1000 TL destekte bulunan kişiye yapımcı ve yönetmen ile 

yemek daveti (8/20 adet), 1500 TL destekte bulunan kişiye filmin jeneriğinde yer alma 

imkanı (6/ limitsiz adet), 12.000 TL destekte bulunan kişiye ise destek yapımcı olarak 

jenerikte yer alma olanağı (1/limitsiz adet) sunulmuştur. Ödüller oldukça çeşitli olmakla 

birlikte sunulan ödüllerden en fazla talep görenin filmin yer aldığı bellek ödülü olduğu 

görülmektedir. Oyuncular ile tanışma ödülünün ise hiç talep görmemesindeki nedenler, 

                                                 
792 “How to be Succesfull in Crowdfunding Campaigns?”13.53 dak. Amerika: Danae Ringelmann, 2013. 

https://www.youtube.com/watch?v=4r4uFiNtdL4 (21.01.2014) 

 
793 Masuda, Yoneji (1980),''Parameters of the Post-Industrial Society: Computopia'', içinde The Microelectronics 

Revolution, (ed.), T. For- rester, Cambridge: MIT Press, ss.625-629, Aktaran  Dağtaş Erdal, ''İnternet, Katılımcı 

Demokrasi ve Yurttaşlık Hakları'',  XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı, Ankara, 8-10 Kasım 2007, s;259  

inet-tr.org.tr/inetconf12/kitap/Bildiriler/50_122_inet07.pdf 



 383 

oyuncular ile tanışamak isteyen hedef kitlenin yaş ortalaması ve gelir düzeyleri ile 

bağlantılı olarak açıklanabilirse de, içerisinde bulunulan dönemin getirdiği olanaklar ile, 

oyunculara ulaşma şansının artmış olması olarak açıklanabilir. 

 

Yapılan görüşmede Baycan, ödüller arasında yer alan film setine ziyaret ve 

filmde oyuncu olarak yer alma gibi ödüllerin izleyiciyi sürece dahil eden ödüller 

olduğunu belirtmektedir. Baycan, oyuncular ile yemek ödülüne katılanlar arasında 

tanıdıkları kişiler olduğu gibi, film setine ziyaret ve oyunculuk ödüllerinde 

tanımadıkları   kişilerin bulunduğunu belirtmiştir. Kampanya esnasında gerçekleştirilen 

bu ödüllerin yerine ulaşması dışında kampanya bitiminde destekçilerin ellerine ulaşması 

gereken Film ve T-shirt gibi ödülleri göndermeye başladıklarını belirten Baycan,  

kampanya süresince oluşan grubu kaybetmemek için bütün destekçilere mail ile önemli 

haberleri iletmeye devam etiiklerini belirtmiştir. Baycan,  Ulaşılan 150 destekçi 

sayısından memnun olsa da, bir sonraki projesi için 450, 500 destekçi toplayabileceğini 

düşünmektedir. 794 

 

4.7.2.4. Kampanya Ekibi 

Kampanya ekibi içerisinde yapımcı Zeynep Özbatur Atakan proje mentoru 

olarak yer almaktadır. Filmin yönetmeni Mustafa Nuri'nin senaryo yazarı ve yönetmen 

olarak yer aldığı ekipte, kampanya yürütücüsü olarak filmin yapımcısı Ceylan Naz 

Baycan bulunmaktadır.  

                   

Şekil: 4.14 Gerçek Gizlidir, Fongogo, 2014, Kampanya Ekibi                                                                                                                                

Kaynak: http://www.fongogo.com/p/gercek-gizlidir-filmleri-1#proje 

                                                 
794 Baycan, 2015 
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Ekip kendilerini “Biz LOB’uz. Tam bağımsız filmler yapabilmek için beyninin her 

lobunu özgürce çalıştıran yeniliklerin peşinde koşan bir ekibiz” diyerek tanıtmaktadır. 

             4.7.2.5. Platform Seçimi ve Fonlama Modeli 

Platform olarak kurucu ortakları arasında Ali Çebi, Ali Tirkeş ve Louise 

Westerlind'ın yer aldığı 2014 yılında kurulan yerel platformlardan “Fongogo”yu tercih 

eden ekip, platform seçimi konusunda özellikle yurt dışı tanıdıklarından da destek 

alabilmek adına, film üreticilerince takip edilen “Indiegogo”, “Kickstarter” gibi 

uluslararası  platformları tercih etmeyi düşündüklerini ancak etkili bir kampanya 

yürütmek istediklerini ve bu konuda ön görüşme yaptıkları “Fongogo” ekibine 

güvendiklerini ve “yetkililer ile neredeyse  hergün telefonda görüştüklerini” onların da  

bu proje için çok çaba sarf ettiklerini” vurgulamışlardır. Beraber hazırladıları basın 

bültenlerini tanıdıkları ve ilgisini çekebileceklerini düşündükleri kurum ve kişilere 

gönderdiklerini söyleyen Baycan, basın bültenlerinin çeşitli basın yayın organları ve 

çevrim içi sitelerde yayınlandığını söylemektedir.795 Kampanya için hedeflenen fona 

ulaşılmasa dahi, toplanan tüm desteğin kampanya sahibine ulaştırıldığı “esnek fonlama” 

modeli tercih edilmiştir. Fongogo sivil toplum kuruluşları dışında kalan projeler için 

fiks fonlama modeli uygulayan bir platform olmasına rağmen, yalnızca film projelerine 

özel olarak “esnek fonlama” uygulaması yapmaktadır.  

 

4.7.2.6. Sosyal Medya Hesapları 

Projenin tanıtımı için kampanya başlatılmadan yaklaşık 30 gün süre önce açılan 

blog sayfası, facebook, twitter ve instagram hesapları bulunmaktadır. Bu hesaplar 

üzerinden projenin ne olduğu henüz açıklanmadan belirlenen tanıtım sloganları 

yayınlanmıştır. Bu tanıtım sloganları ile hedeflenen topluluk oluşturulmuş ve sonrasında 

projenin ne olduğu ve üretim modeli olarak Kitlesel Fonlama duyurulmuştur. 

Kampanya başlatılmadan önce açılan sosyal medya hesaplarında paylaşılan tanıtım 

sloganları ve hazırlanan görsel afişler arasında “Yaratıcı Sinema Desteğinizi Bekliyor”, 

“Bugünün Küçük Desteği Yarının Bağımsız Sineması Olacak”, “Yaratıcı Özgür 

Sinemanın Peşindeyiz”, “Kalp Atışlarımızı Takip Edin”, “Her Adım Online Her Adım 

                                                 
795 Baycan, 2015 
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Bağımsız”, “Sinemaya Kaynak Sadece Geleneksel Yöntemlerle mi Bulunmalı?”,  

“Sisteme Kafa Tutan Sinema  gibi  ifadeler yer almaktadır.796 

   
      Şekil: 4.15 Kampanya afişi 1           Şekil: 4.16 Kampanya afişi 2         Şekil: 4.17 Kampanya afişi 3 

Kaynak :Gerçek Gizlidir Blog, 2014, https://gercekgizlidirfilmleri.wordpress.com/ (30.09.2014) 

 

15.09.2014 günü kampanya “Fongogo” üzerinden başlatılmış ve gerek kampanya 

sayfasında gerek sosyal medya hesaplarında filme ve kampanyaya dair gelişmeler 

paylaşılmaya devam edilmiştir. Sosyal medya hesapları üzerinde yapılan incelemede 

elde edilen veriler tabloda verilmektedir. 

 

Tablo: 4.24 

Gerçek Gizlidir Sosyal Medya Hesaplarında Yapılan Paylaşımlar 

          

  

Kaynak: https://instagram.com/lob_gercekgizlidir/, 

https://www.facebook.com/lob.gercekgizlidir/?fref=ts,  https://twitter.com/gercekgizlidir 

 

Bu verilere göre, Instagram adlı sosyal paylaşım sitesi üzerinden kampanya 

öncesi ve kampanya süresince yapılan 148 paylaşım bulunmakta ve takipçi sayısı 714 

                                                 
796 Gerçek Gizlidir Blog, 2014, https://gercekgizlidirfilmleri.wordpress.com/ (30.09.2014) 

Gerçek Gizlidir Destekçi Sayısı 150 

Sosyal Medya 

Hesapları 

Instagram Facebook Twitter 

Takipçi Sayısı 714 304 166 

Gönderi sayısı 148 58 234 

Fotoğraf ve Videolar 148 34 Fotoğraf  

2 Video 
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olarak görülmektedir. Facebook adlı sosyal paylaşım sitesi üzerinden ise 34 fotoğraf ve 

2 adet video paylaşımı yapılmış, 58 adet gönderi paylaşılmıştır. Bu mecradaki takipçi 

sayısı ise 304 kişidir. Twitter üzerinden ise içlerinde fotoğraf ve video bağlantılarının da 

bulunduğu  234 paylaşım yapılmıştır. Bu mecradaki takipci sayısı ise  166 olarak 

görülmektedir.797  

 

Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlar, destek vermesi istenen 

takipçilere hatırlatmalar içerdiği gibi, ödüllere dair detaylar verilmekte, kampanyanın 

destek toplama sürecine dair bilgiler paylaşılmaktadır.  

             
Şekil: 4.18 Sosyal medya paylaşımları 1 Şekil: 4.19 Sosyal medya paylaşımları 2 Şekil: 4.20 Destekler                 

Kaynak : Lob Gerçek Gizlidir Filmleri, 10.10.2014, 

https://www.facebook.com/lob.gercekgizlidir?fref=ts 798 

Lob Gerçek Gizlidir Filmleri, 03.10.2014  https://www.facebook.com/lob.gercekgizlidir?fref=ts799 

Gerçek Gizlidir Blog,  03.11.2014, https://gercekgizlidirfilmleri.wordpress.com/800 

 

Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlar özellikle “Instagram” adlı 

platform üzerinden kampanyanın sona ermesinden sonra da devam etmektedir. Yapımcı 

Ceylan Naz Baycan, oluşturulan topluluğu kaybetmeme adına paylaşımlar yapmaya 

devam ettiklerini ve bu topluluğun artarak diğer kampanyaları için de potansiyel 

destekçi olabileceğini belirtmektedir.801 Kampanya bitimi sonrası olan gelişmelerden ve 

ekibin katıldığı etkinliklerden takipçi ve destekçileri bilgilendiren paylaşımlardan 

örnekler verilmektedir. 

 

                                                 
797 Veriler kampanya öncesi ve kampanya süresi dahil olmak üzere  13.08.2014- 16.11.2014 tarihleri 

arasında elde edilen verilerdir. 
798 Lob Gerçek Gizlidir Filmleri, 10.10.2014, https://www.facebook.com/lob.gercekgizlidir?fref=ts )(30.01.2015) 
799 Lob Gerçek Gizlidir Filmleri, 03.10.2014  https://www.facebook.com/lob.gercekgizlidir?fref=ts (30.01.2015) 
800 Gerçek Gizlidir Blog,  03.11.2014, https://gercekgizlidirfilmleri.wordpress.com/ ( 30.01.2015) 
801 Baycan, 2015  
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Şekil: 4.21  “Kısa Kes” Film Festivali Söyleşi Duyurusu 

Kaynak: 23.01.2015, https://gercekgizlidirfilmleri.wordpress.com/ 802 

 

                    

Şekil: 4.22 “Cannes Film Festivali” Short Corner Duyurusu, 09.04.2015 

https://www.facebook.com/lob.gercekgizlidir?fref=ts803 

 

Sosyal mecralardan yapılan duyurular ve paylaşımlar dışında, bireysel e-

postaların oldukça etkili olduğunu belirten yapımcı Baycan, “Yakın çevreyi 

mütemadiyen bilgilendirmek çok önemli. Her gün mail attık. O dönemde  belki binlerce 

mail attım.” diyerek belirli aralıklar ile  hatırlatma yapılmadığı takdirde talep edilen 

desteğin toplanmış olduğu düşüncesine kapılabildiklerini belirtmekte ve Kitlesel 

Fonlama modelinin tanınmaması nedeni ile modeli anlatmak ve insanların katılımını 

sağlamak adına kampanya süresinin en az  iki ay olmasını tavsiye etmektedir.804 

 

                                                 
802 "Kısa Kes" Film Festivali Söyleşi Duyurusu, 23.01.2015, https://gercekgizlidirfilmleri.wordpress.com/ 

(30.01.2015) 
803 Cannes Film Festivali Short Corner Duyurusu, 09.04.2015, https://www.facebook.com/lob.gercekgizlidir?fref=ts 

(30.01.2015) 
804 Baycan, 2015 
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            4.7.3. Fonlanmada Katılımcı ve Üretici  Motivasyonları 

Kitlesel Fonlamanın film üretiminde kullanılmasındaki motivasyonlar 

araştırıldığında özellikle film üreticileri açısından, “Gerçek Gizlidir” filmlerinin 

kampanyasında da vurgulandığı gibi “bağımsızlık” vurgusu yapılmaktadır. Burada 

bağımsızlık kavramı ile işaret edilen, Türkiye'de var olan sektörel koşullar 

değerlendirildiğinde, film üreticilerinin filmleri üretmek adına gereken fonlara 

ulaşmalarındaki zorluklar ve fonların kısıtlı olmasıdır.  “4.2. Film Üretiminde 

Geleneksel Fonların Kullanımı (Türkiyede Fonlar ve Destekler)” bölümünde detaylı 

olarak bahsedilen koşullardan bağımsız olarak, arada aracı olmaksızın filmlerin 

potansiyel izleyicilerine ulaşarak, filmlerin üretilmesi için gerekli olan desteği 

toplamanın, filmin biçim ve içeriği açısından yapımcı ve yönetmeni daha özgür kıldığı 

belirtilmektedir. Yapılan görüşmede bu durumu ve mevcut şartları değerlendiren Ceylan 

Naz Baycan: 

Şu anda zaten mevcut sistemde bağımsızlık diye bir durum söz konusu 

değil,  ana bir finansör, biz finansör diyoruz ama yapımcı olarak 

geçiyor, onların senaryo üzerindeki etkileri çok fazla oluyor. Dağıtım bu 

işin yüzde ellisi, dünyanın en güzel filmini kimse izlemedikten sonra ya 

da izlenecek ortam olmadıktan sonra bir anlamı kalmıyor. Biz mesela 

daha önce Mustafa Nuri ile  yaptığımız ilk filmde 30 kopya ile falan  

girmiştik. Filmin bir potansiyeli varsa bile dağıtımcı şirket  bir 

potansiyel görmüyorsa zaten onu dağıtmıyor  film izleyiciye ulaşamıyor. 

Gittiğimiz bir takım gösterimlerde izleyici neden filminiz bize ulaşmadı 

dediğinde zor duruma düşüyorduk. Zaten şu anda bir aşk filmi ya da 

komedi olmadıkça hiç bir filmin çok dağıtım şansı olmuyor bunlar göz 

 önünde bulundurulduğunda yapmak istediğin filmi yapmak ve bağımsız 

olmak  için başka yöntemler arıyoruz, bizimde Kitlesel Fonlamayı 

kullanmak istememizdeki ana neden bu sistemin işlemiyor olduğunu 

düşünmemizden kaynaklanıyor. Şu anda Türk Sineması atağa geçti ve 

gerçekten hiç bir yıl  olmadığı kadar fazla sayıda film var ancak 

baktığında aynı tür filmler var ama  onun dışında bir film yapmak 

istediğinde fazla seçeneğin kalmıyor.805 

 

diyerek içerisinde bulundukları durumu anlatmış ve destek beklemek yerine 

farklı bir yöntem denemek amacı ile Kitlesel Fonlama modeline başvurduklarını ve 

sonuçtan çok memnun olduklarını söylemektedir.   

 

                                                 
805 Baycan, 2015 



 389 

Destekçi motivasyonları açısından değerlendirildiğinde ise yine çalışmanın 

“3.8.1.4  Seyirci/Katılımcı Motivasyonları” bölümünde bahsedilen unsurlara 

değinilmekte ve destekçilerin, bir topluluğun parçası olma, üretime katkıda bulunan 

bireyler olma isteklerine vurgu yapılmaktadır. Bu konuda Alvin Toffler, Üreten 

Tüketici (prosumer) kavramı ile bahsettiği geleneksel edilgen tüketiciden, daha etken 

bir tüketiciye doğru olan eğilim ve ana akım ekonomiden bağımsız olma isteği ile Axel 

Bruns'ün Üretken Tüketici (produser) ile vurguladığı bireylerin enformasyon üretimi ve 

dağıtımındaki artan etkisi hatırlanmalıdır.806 Ayrıca bu yeni toplumun bireyleri, Yoneji 

Masuda'nın bahsettiği, bilişsel yaratıcılığın maddiyattan daha önemli olduğu, her bireyin 

kendi geleceğini gerçekleştirme ve ihtiyaçlarını karşılama imkanı bulabildiği, aynı 

zamanda dünyanın her yerinden toplulukların paylaşımına açık, paylaşımın önemli 

olduğu “Computopia” olarak adlandırılan toplum yapısının yansıması olarak 

adlandırılmaktadır.807 

 

4.7.4. Filmin Gösterim ve Seyir Biçimi 

Dijitalleşmenin getirdiği değişimler ile filmlerin biçim ve içeriklerinde olan 

değişimlerin yanı sıra, filmlerin seyir ve gösterim biçimlerinde de değişim yaşanmıştır. 

Filmlerin tanıtım yöntemleri, dağıtımı ve hatta çalışmanın konusu olduğu üzere üretim 

biçimleri değişmektedir. Gerçek Gizlidir Filmlerinin çıkış noktasında üretimden 

dağıtıma var olan tüm bu yenilikleri kapsayan bir proje olma iddiası bulunmaktadır. 

Kampanya sayfasında izleyicilere bu iddia “Bu hikayelerin yapım ve yapım sonrası 

bütçelerini şimdiden oluşturmayı başardığımız ve bizi merak eden sizlerin desteğiyle  

gerçekleştireceğiz... Hazırlık aşamaları online sürerken, gösterim ve dağıtımı yine 

online yapılacak bu filmlerin size ihtiyacı var!”808 denilerek duyurulmaktadır. 

Ödüller arasında bulunan USB bellek ile filmlerin izleyiciye gönderilmesi 

filmlerin izlenildiği mecradaki değişime örnek uygulamalardan biri olmakla beraber, 

filmlerin tamamlandıktan sonra, “Distrify” ya da “Vimeo” gibi video paylaşım 

                                                 
806 'From Production to Produsage: Interview with Axel Bruns', 09.09.2008, Confessions of an Aca-Fan  

http://henryjenkins.org/2008/05/interview_with_axel_bruns.html#sthash.uUpArWiT.DPyEVmUN.dpuf  (20.11.2014) 
807 Aktaran  Dağtaş Erdal, s.259.  
808 Gerçek Gizlidir, Fongogo, 2014, http://www.fongogo.com/p/gercek-gizlidir-filmleri-1#proje (30.12.2014) 
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platformlarından yayınlanacağı belirtilmiştir.  Bu konuda Baycan, “Filmler gerçekten 

güzel oldu ve onların doğru yerlere ulaşmasını istiyoruz. “Sundance” katılmayı çok 

istediğimiz bir festivaldi ancak ona yetişemedik. Cannes'a başvuracağız, olmazsa 

Venedik Film Festivali’ne başvuracağız. Festivaller sonrası online olarak “Distrify” ya 

da “I Tunes” üzerinden yayınlayacağız.”809 diyerek filmlerin geleceğine dair kampanya 

sonrası hedefleri açıklamaktadır. 

 

   4.7.5. Filmin Kitlesel Fonlama Kampanyası ve  Film Üretiminin 

Demokratikleşmesi   Açısından Değerlendirilmesi  

Kitlesel Fonlamanın “bağımsızlık” yönüne vurgu yapan bir kampanya ile destek 

toplayan Türkiye'den bir örnek olarak, “Lob” ekibinin Gerçek Gizlidir adlı “Fongogo” 

üzerinden fonlanan ve 54.540 TL destek toplayan üç kısa filmlik serisi, serinin tüm 

finansmanının Kitlesel Fonlama kampanyasından gelen destek ile tamamlanması ve 

filmin dağıtım ve gösterim aşamalarında tamamen dijital ortamın tercih edileceğini 

belirtilmesi ile farklı bir örnek teşkil etmektedir. Film ekibi, Kitlesel Fonlama yöntemini 

tercih etme sebeplerini kişişel web siteleri ve Kitlesel Fonlama platformu üzerinden 

yaptıkları kampanya tanıtımında, bağımsızlık ve geleneksel fonlara ulaşmadaki engeller 

üzerinden  açıklamaktadırlar;  

 Yapmayı hedeflediğimiz uzun metraj filmimizin fon başvurularının 

sonuçlanması için bekledik bekledik ve bekledik... E-posta kutumuza düşecek 

olumlu bir haberi, bir kurulun toplanmasını, bir yapımcının kararını, parası 

olan herhangi birinin bize göz kırpmasını!Sonunda beklemekten, onay 

almaktan,önümüzü görememekten, kendimizi çaresiz hissetmekten 

bıktık. Çaresiz hissettiğimiz bir anda, kendi çaremizi yarattık! Kendi 

özgürlüğümüzü, bağımsızlığımızı, kendi medyamızı yaratmak için kolları 

sıvadık. Bu hikayelerin  yapım ve yapım sonrası bütçelerini şimdiden 

oluşturmayı başardığımız ve bizi merak eden sizlerin desteğiyle 

gerçekleştireceğiz... Hazırlık aşamaları onlisürerken, gösterim ve dağıtımı 

yine online yapılacak bu filmlerin size ihtiyacı var!810 

Filmin yapımı, dağıtımı ve gösteriminde de hem izleyiciye hem de yapımcıya 

daha özgür alanlar yaratmayı hedefleyen ekip  sıradanlığa, dayatmalara ve geleneksel 

yöntemlere başkaldırdıklarını söylerken filmin yapımcısı Ceylan Naz Baycan, Kitlesel 

                                                 
809 Baycan, 2015 
810 Gerçek Gizlidir Filmleri, http://www.fongogo.com/p/gercek-gizlidir-filmleri-1 
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Fonlamanın bağımsızlık sağlayıp sağlamadığı yönündeki soruya, geleneksel fon bulma 

süreçlerinde, ana yapımcının yani para desteği sağlayan tarafın, filmi üreten kişiden 

farklı istekleri olması halinde, kendi istediği biçimde filme müdahele etmek istediğini 

ve çoğu zaman bu müdahil olma durumunun dağıtımcıya kadar ulaşabildiğini 

belirtmekte ve Kitlesel Fonlama modelinde karar mercisinin film yapımcısı ve 

yönetmeni olduğunu vurgulamaktadır. Bu nedenle daha bağımsız olduğunu düşündüğü 

bu yöntemin yaygınlaşması gerektiğini düşünen Baycan, insanların yatırım yapıyor 

olmasını sağlamanın zor olduğunu ama sonuçta ortaya çıkan yönetmene ait ürüne 

ulaşmak adına bunun etkili bir yöntem olduğunu belirtmektedir. Mevcut sistem 

içerisinde “bağımsızlık” diye bir durumun söz konusu olmadığını düşünen Baycan 

özellikle dağıtım aşamasında firmayı ikna edememenin filmin izlenememesine yol 

açtığını belirtmektedir. Baycan,daha önce Mustafa Nuri ile yaptığı ilk filmde 30 kopya 

ile gösterime girdiklerini ve bir çok izleyiciden filmlerini izleyecek mecra bulamadıkalrı 

şikayetini duyduklarını belirtmektedir. Mevcut sistem içerisinde  belirli türler dışında 

filmlerin dağıtım aşamasında fazla şansı olmadığını düşünen Baycan bu nedenle 

“Kitlesel Fonlamayı”kullanma sebeplerini “mevcut sistemin işlememesi” olarak 

tanımlamaktadır.811   

 

Baycan’a yöneltilen “Kitlesel Fonlamayı film üretiminde bağımsızlık sağlayan bir 

yöntem olarak değerlendirir misiniz?” sorusuna yapımcı, filmin finansmanına ana 

kaynak durumunda olan kişi ya da kurumun filme dair alanlara müdahil olmak istemesi 

nedeni ile filmin üreticisi ile anlaşamadığı noktalar olduğunu ve filmin finansörünün, 

gişe gelirini arttırmayı hedeflediğini belirtmektedir. Bu nedenle filmin nasıl bittiği gibi 

ana unsurlara bile müdahele edilebilmesinin filmin içeriğine zarar verdiğini belirten 

Baycan, Kitlesel Fonlama modeli ile karar verme yetkisinin film üreticisinde olduğunu 

ve bu nedenle modelin “bağımsız” olduğunu ve daha da yaygınlaşması gerektiğini 

belirtmektedir . 812 

 

                                                 
811 Ceylan Naz Baycan,Yapımcı, “Film Üretiminde Kitlesel Fonlama ve Gerçek Gizlidir Filmleri Kitlesel Fonlama 

Kampanyası” konulu yapılan Görüşme, İstanbul, 14.03.2015 
812 Baycan, 2015 

 



 392 

Gerçek Gizlidir Filmleri adı ile başlatılan Kitlesel Fonlama kampanyası, tanıtım 

aşamasında “bağımsızlık” ve  “özgür sinema” kavramlarını vurgulamıştır. Kampanya 

başlamadan önce bir topluluk oluşturulduğu ve topluluğa  katılım motivasyonunun 

Türkiye’de bağımsız sinemayı desteklemek olduğu görülmektedir. Gerek filmin, 

tamamı dijital mecralarda yapılacağı belirtilen farklı üretim, gösterim, dağıtım 

mekanizmaları ile izleyiciye ulaşması gerekse Baycan’la yapılan görüşmede bu model 

olmasa filmi çekemeyeceklerinin  belirtilmesi, film üretiminin çevim içi mecralar 

aracılığı ile kitlelere sunularak destek toplanmasına örnek teşkil etmekte ve belirli eşik 

bekçilerinin aşılması söz konusu olmaktadır. Bu yönü ile,  var olan sistemin dışına 

çıkılarak, hem üretim araçları hem de üretim modelleri açısından daha geniş kitlelere 

daha kısa zamanda etkili biçimde ulaşılmakta ve  film üretiminde  görece bir 

demokratikleşme sağladığı görülmektedir. 

 

4.8.  Ekümenopolis Filmi Genel Bilgiler 

Yapımcı Gaye Günay ve Yönetmen İmre Azem tarafından kolektif bir çalışma 

ile üretildiği beirtilen Ekümenopolis adlı belgesel, Türkiye'de Kitlesel Fonlama 

uygulamalarının tanınmasında etkili bir ilk örnek olarak görülmektedir. Filmin 

Yardımcı Yapımcıları, Kaan Çuhacı, Fikret Manoğlu, Filmin Ortak Yapımcısı ise 

Stephan Anspichler olarak belirtilmektedir. Özel gösterimler dışında birçok festivalde 

gösterilrn ve Saraybosna Film Festivali'nden İnsan Hakları Ödülü, SİYAD'ın En İyi 

Belgesel Ödülü, Documentarist Yeni Yetenek Ödülü gibi bir çok ödül alarak yaklaşık 

10 hafta boyunca vizyonda kalan filmin  DVD’si “Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir” 

ile 2011 yılında şatışa çıkmıştır. Film, İstanbul’un çarpık kentleşmesini, Afet Yasası'nı, 

2012 yılı içinde temeli atılmak istenen 3. Köprü projesini eleştirel bir biçimde 

görüntülemekte ve kentsel değişimin etkilerini bire bir yaşayan  bireyler dışında gerek 

sosyologlar gerekse mimarlar, mühendisler gibi konunun farklı yönden uzmanları  ile 

görüşmeler içermekte ve kentsel dönüşümü siyasi, kültürel ve sosyolojik açılardan ele 

almaktadır. 813  

 

                                                 
813 “Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir DVD'de”, Milliyet Sanat, 30.11.2012, 

http://www.milliyetsanat.com/haberler/sinema/ekumenopolis--ucu-olmayan-sehir-dvd-de/782 (20.11.2015) 
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 Kolektif üretim modellerine bir örnek olarak gösterilen belgeselin üreticileri, 

filmin post-prodüksiyon süreci için Kitlesel Fonlamayı tercih etmişlerdir. Ancak filmin 

üretim sürecinin de “bağımsız” kalabilmek adına çeşitli fon ve desteklere 

başvurulmadan münkün olduğunca “özgür bir içerik” hedeflenerek çekildiğini belirten 

Gaye Günay “film kesinlikle kolektif bir çalışmanın ürünü” demektedir.814  Kampanya, 

2011 yılında Kitlesel Fonlama platformu “Crowdfon” (o dönemki adı ile “Projemefon”) 

üzerinden başlatılmış ve  sürecinde 212 destekçiden toplanan 19.980 TL ile hedef fon 

olarak belirlenen 18.500 TL limitini aşarak 01.02.2012 tarihinde başarılı olarak 

tamamlanmıştır.815 

 

  4.8.1. Ekümenopolis  Kitlesel Fonlama Kampanyası 

Ekümenopolis, bir filmden öte, yaşadığımız, sevdiğimiz İstanbul'un ızdıraba 

dönüşen haline karşı içimizde yeşeren aktivist bir duruş aslında” diyerek 1980’lerde 

dünya ekonomisinde yaşanan neoliberal değişim ve buna paralel olarak hız kazanan 

küreselleşme sürecinin bütün dünya kentlerinin birleşerek tek bir şehir oluşturacağı 

fikrini, 15 milyon nüfuslu bir metropol olan İstanbul üzerinden örneklendirmekte, 

“kentsel” dönüşüm adı altında çeşitli sermaye ve iktidar iş birliklerini gözler önüne 

sermektedir. Dolayısıyla kampanya sürecinde vurgu yapılan kavramların “ekonomik”, 

“ekolojik” ve “sosyal” olgular olduğu ve aynı endişeleri paylaşan kitleleri bir araya 

toplamayı hedeflediği görülmektedir. Kampanya ekibi, projenin gerek üretim gerek 

gösterim süreçlerinde “kolektif” çalışmanın önemi üzerinde durmuş ve “Kitlesel 

Fonlamanın kolektif bir üretim modeline uyumlu bir sistem” olduğunu belirtmiştir. 

Günay, “mevcut sistem içerisindeki dağıtım kanallarının yetersizliğinden ve tamamen 

bağımsızlıklarını koruma isteğinden ötürü” Kitlesel Fonlama metoduna başvurduklarını 

eklemektedir. 816 

Diğer örnek kampanyalar için yapıldığı üzere, bu kampanyaya ait kampanya 

sayfası ve diğer mecralarda bulunan/bulunması beklenen  temel özellikler incelenerek 

tablolaştırılmış ve  bu sayede projeler arasında bir kıyaslama yapılması hedeflenmiştir. 

                                                 
814 Gaye Günay, “Film Üretiminde Kitlesel Fonlama ve Ekümenopolis Filmi Kampanyası” konulu yapılan Görüşme, 

İstanbul, 22.02.2015 
815 Ekümenopolis, 2012, https://www.crowdfon.com/proje/detay/44/29 (20.10.2014) 
816 Günay, 2015 
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Kampanya sayfası içerisinde tanıtım videosu bulunup bulunmadığı, projenin tanıtımı 

için bir kampanya sloganı olup olmadığı, projeye ait sosyal mecralarda var olan 

güncelleme ve görsellerin sayısı, kampanya esnasında yayınlanan basın bültenleri ve 

kampanya ödüllerinin sıralandığı bu tabloda yer alan  maddeler, yapılan araştırmalarda 

başarılı Kitlesel Fonlama kampanyalarında genellikle bulunan unsurlar olarak 

belirtilmiştir.817  Bu tabloya göre çalışmanın 3.4. bölümünde bahsedilen, Kitlesel 

Fonlama kampanyalarının başarılı olması için gereken maddelerden, kampanya videosu 

ve görsellerin kampanya sayfasında yer aldığı,  kampanyanın bir tanıtım sloganı ve 

metni olduğu, hedef kitleye yönelik 9 adet çeşitli ödülün bulunduğu ve kampanyanın 

Kitlesel Fonlama platformunun kampanya sayfası dışında farklı sosyal medya 

hesaplarından yürütüldüğü görülmektedir. 

Tablo 4.25                                                                                                                              

Ekümenopolis Filmleri Kitlesel Fonlama Kampanyası Genel Özellikler 

Kaynak: Ekümenopolis, 2012, https://www.crowdfon.com/proje/detay/44/29 (20.10.2014) 

 

                                                 
817  Ringelmann, 2013 

                                   Proje Adı 

 

“Ekümenopolis” 

19.980 TL  

212 Destekçi 

 

Tanıtım Videosu 

Var/ Projeden görüntülerin yer aldığı tanıtım 

videosu   

 

Tanıtım Özelliği/ Slogan 
“Bir filmden öte aktivist bir duruş” 

 

Galeri ve Güncellemeler 8 görsel, güncelleme yok 

Basın Bültenleri ve Haberler 

 

Radikal Gazetesi, Milliyet Sanat, if-

istanbul.blogspot, sadibey.com, t24.com, 

doc.istanbul.blogspot.com, mimarist.com vb. 

 

Ödüller 

 

10-10.000TL arası 9 adet 

 

Sosyal Medya Hesapları Instagram, Facebook,Twitter, Web Sitesi 
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4.8.1.1. Kampanya Tanıtım Özelliği ve Kampanya Sloganı 

“Ekümenopolis, bir filmden öte, yaşadığımız, sevdiğimiz İstanbul'un ızdıraba 

dönüşen haline karşı içimizde yeşeren aktivist bir duruş aslında.” tanıtım cümlesi ile, 

filmin ulaşmayı hedef kitleleri harekete geçirme potansiyeli üzerinde odaklanılmaktadır.  

Film ekibi ile yapılan görüşmelerde de filmin “kolektif” bir üretim biçimi olması, 

“imece” usulü yapıldığı vurgusu ve içerik olarak “bağımsızlığın” önemi  üzerinde 

durulmuştur. Dolayısıyla kampanya ve filmin tanıtımında vurgulanan kavramlar 

“kolektif” çalışma,  “bağımsızlık” ve kentte yaşayanların kent yönetiminde söz sahibi 

olması” gibi kavramlar olduğu görülmektedir. Film, insan odağından hareketle bilimsel 

bir gözlükle gelişmeleri değerlendirme iddiası taşımakta ve kentte yaşayanları 

“demokrasinin bir gereği olarak” kente dair kararlarda  mümkün olduğu ölçüde söz 

sahibi olmaya davet etmektedir.  Tanıtım metninde destek isteme amaçlarını, 

“Politikacıların konuyu tartışmaktan özenle kaçınmaları nedeniyle, bu konuların 

kamuoyunda tartışılması için Ekümenopolis’in sinemalarda daha çok kişiye ulaşması” 

olarak açıklayan ekip, filmi, kollektif bir şekilde dağıtmanın yolunu aradıklarını 

belirtmektedirler.  

Filmin tanıtımında, Kitlesel Fonlama kampanyasının etkisi olduğu yapımcı 

tarafından da belirtilmektedir. 2012  yılı başından itibaren ise filmin fragmanının 

gönüllü olarak sosyal mecralarda bireylerce paylaşılması, çeşitli festivallerden ödüller 

alınması, yapılan gösterimler ve söyleşiler ile filmin tanıtımına dair devam eden bir 

hareketlilik olduğu belirtilmekte ve bu veriler doğrultusunda ekibin benzer konuları 

temel alan diğer filmleri için gönüllü bir destekçi kitlesi oluştuğu görülmektedir. 

4.8.1.2. Kampanya Sayfasında Yer Alan Veriler  

Kampanya sayfasında yer alan tanıtım videosu, filmin ana temasını vurgulayan, 

filmin içerisinde yer alan bölümlerden  oluşmaktadır. Kampanya sayfasında yer alan 

tanıtım metninde ise  İstanbul'un değişimine farklı açılardan bakılarak, yaşanan 

değişimin kentin sosyal dokusuna olan etkisi vurgulanmakta ve değişimin arkasında 

yatan dinamiklere vurgu yapılmaktadır. Metin bireylerin demokratik bir hak olarak 

yaşadıkları kente dair kararlarda söz sahibi olmasının önemine vurgu yapmakta ve kente 

sahip çıkma çağrısı yapmaktadır.  
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Her kent gibi, İstanbul üzerine verilen her karar, bütün İstanbulluları 

yakından etkilemekte. Demokrasinin bir gereği olarak, kent halkının bu 

kararlarda mümkün olduğu ölçüde söz sahibi olması gerektiğini 

düşünüyoruz. Kentimizin geleceği tehdit altında,ve artık ona sahip çıkma 

vakti geldi. 818 

Tüm bu konuların kamuoyunda tartışılması için “Ekümenopolis”in daha fazla kişiye 

ulaşması adına destek bekleyen ekip, filmin kolektif bir biçimde üretildiğini ve 

dağıtımının da kolektif bir biçimde yapılmasını istediklerini duyurmaktadır. 

Politikacıların tartışmaktan özenle kaçındıkları bu konuların   

kamuoyunda tartışılması için Ekümenopolis’in sinemalarda daha çok 

kişiye ulaşmasını sağlamak istiyoruz. Çok sevdiğimiz kentimizde 

yaşanan değişime seyirci kalmamak ve onu sorgulamak için bu filmi 

yaptık, şimdi de kollektif bir şekilde dağıtmanın yolunu arıyoruz.  

Ekümenopolis’i sinemalarda göstermenin yanında, internet üzerinden de 

filme giremeyen onlarca röportajı, haritayı, bilgiyi kamuoyuyla 

paylaşmak istiyoruz.  Bize yardım eder misiniz? 819 

Kampanya 2011 yılı Ekim ayında  Kitlesel Fonlama platformu “Crowdfon” (o 

dönemki adı ile “Projemefon”) üzerinden başlatılmış ve filmin post prodüksiyon ve 

dağıtımı için gerekli olan miktar için  hedeflenen18.500 TL fona  212 destekçiden 

toplanan 19.980 TL  ile 01.02.2012   tarihinde ulaşılmıştır.820 

Kampanya sayfasında yer alan görseller, destekçilere yapılacak destek 

karşılığında verilecek/verilmiş olan ödüllerden oluşmaktadır. Dolayısıyla kampanya 

sayfasındaki görseller çalışmanın “4.5.2.3. Kampanya kapsamında verilen ödüller”  

başlıklı bölümünde verilmektedir. 

 4.8.1.3. Kampanya Kapsamında Verilen Ödüller 

Başarılı Kitlesel Fonlama kampanyaları incelenerek ulaşılan verilerde belirtildiği 

üzere, Kitlesel Fonlama  kampanyalarında, ödüllerin hedef kitlenin ilgisine yönelik 

hediyeler olması gerektiği ve en az 3 en fazla 8 adet ödülün ideal olduğu görülmektedir. 

Ekümenopolis Kitlesel Fonlama kampanyasında, destekçilere 9 adet kampanyaya özgü 

ödül sunulmaktadır. Destekçiler için verilen ödüllerin motivasyon sebebi olduğu kabul 

                                                 
818 Ekümenopolis, 2012, https://www.crowdfon.com/proje/detay/44/29 (20.10.2014) 
819 Ekümenopolis, 2012, https://www.crowdfon.com/proje/detay/44/29 (20.10.2014) 
820 Ekümenopolis, 2012, https://www.crowdfon.com/proje/detay/44/29 (20.10.2014) 
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edilmekte birlikte, Kitlesel Fonlamaya dair yapılan araştırmalarda bir topluluğun parçası 

olma ve üretim sürecine katılma duygusunun esas motivasyon  olduğu belirtilmektedir. 

Yeni medya ve beraberinde gelen değişimler ile bireylerin  kendi imge, 

enformasyon ve söylem alanlarını oluşturma fırsatı buldukları ve böylece  her bireyin 

çoklu ve değişken özneler oluşturan enformasyonun üreticisi ve tüketicisi konumuna 

gelerek görece merkezsiz bir yapı oluştuğunu var sayan yaklaşımlar bağlamında 

değerlendirildiğinde,  sosyal medya ve internet kullanan bireylerin, bu mecra sayesinde 

kolektif bir eylem yapmalarına olanak sunulduğu düşünülmektedir.821 Jeff Howe, bu 

durumu “insanoğlunun öteden beri var olan, bir arada iş yapma arzusu ve kolektif 

üretime yatkın doğası” 822 ile açıklamaktadır.   

 

Kampanya, internetin, her coğrafyadan,  her kesimden insanın anlamlı değiş 

tokuşlarda bulunmasına olanak sağladığı görüşünden hareketle, edilgen değil etken 

tüketim isteği içerisinde, anlamlı buldukları ürünlerin gelişimine katkıda bulunmak 

isteyen bireylerin desteklediği bir proje konumundadır. Ekümenopolis Kitlesel Fonlama 

kampanyası, bireylerin üretime dahil olmak, anlamlı buldukları eylem ve üretimlerde 

yer almak arzusu üzerinden 'katılımcılık' olgusuna bağlı olarak yürütülmüştür. 

 

Ekümenopolis kampanyası için belirlenen  9 adet ödül arasında, 10 TL ve fazlası 

destekte bulunan kişiye, yönetmen ve oyuncular tarafından imzalanmış kartpostal 

gönderilmesi (44/limitsiz adet), 25 TL ve fazlası destekte bulunan kişiye (50x35) 

boyutunda  imzalı baskı poster gönderilmesi  (69/limitsiz adet), 50 TL destekte bulunan 

kişilere (100x70) boyutunda  imzalı baskı poster gönderilmesi (34/limitsiz adet), 100 

TL destekte bulunan kişilere (50x35) boyutunda  imzalı baskı poster ve Ekümenopolis 

baskılı  özel tasarım t-shirt gönderilmesi (41/limitsiz adet), 250 TL ve fazlası destekte 

bulunan kişiye (100x70) boyutunda  imzalı baskı poster, Ekümenopolis baskılı  özel 

tasarım t-shirt ve Ekümenopolis baskılı  özel kupa gönderilmesi (8/limitsiz adet), 500 

TL ve fazlası destekte bulunan kişiye (100x70) boyutunda  imzalı baskı poster, 

Ekümenopolis baskılı  özel tasarım t-shirt,  Ekümenopolis baskılı  özel kupa ve gala 

                                                 
821 Cengiz Erdal, “Sosyal Medya ve Paylaşım Kültürü”, Kültür, Kimlik, Siyaset, 2. Basım, Can Bilgili, Gülüm 

Şener (ed) İstanbul: Reklam Yaratıcıları Derneği, 2013, s. 64. 
822 Jeff Howe,Crowdsourcing, Günseli Aksoy (çev.), İstanbul:Optimist Yayıncılık, 2010,  ss. 17-19. 
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bileti gönderilmesi, 1000 TL ve fazlası destekte bulunan destekçilere, Özlem Önçer 

imzalı serigrafi baskı poster gönderilmesi (5/20 edisyon), 5000 TL ve fazlası destekte 

bulunan destekçilere, Özlem Önçer imzalı serigrafi baskı poster gönderilmesi (0/20 

edisyon) ve el yapımı Ekümenopolis DVD ve kitap seti (5 edisyon) gönderilmesi, 

10.000 TL ve fazlası destekte bulunan destekçilere 1 saat helikopterle alternatif İstanbul 

Turu, mimarlar odası İstanbul şubesinden Mücella Yapıcı rehberliğinde ödül olarak 

belirlenmiştir. Ödüller çeşitli olmakla birlikte sunulan ödüllerden en fazla talep görenin 

25 TL ve fazlası destekte bulunan kişiye (50x35) boyutunda  imzalı baskı poster 

gönderilmesi olduğu görülmektedir.  Ödüllerin kampanya sayfasında yer alan görselleri 

aşağıda sunulmaktadır. 

                                                                  

Şekil:4.23 İmzalı Kartpostal            Şekil:4.24 İmzalı Baskı Poster       Şekil:4.25 Helikopter Turu 

                                            

Şekil: 4.26 Ekümenopolis, T-shirt               Şekil:4.27 Ekümenopolis, Kupa     Şekil:4.28 Gala Bileti 

                                                                                                                                                             

Şekil:4.29 El Yapımı Ekümenopolis Kitabı 

Kaynak: Ekümenopolis, 2012, https://www.crowdfon.com/proje/detay/44/29 (20.10.2014) 
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      4.8.1.4. Kampanya Ekibi 

Kampanya sayfasında kampanya yöneticisi olarak yapımcı Gaye Günay adı 

geçse de, çalışmanın tamamen bir ekip işi olduğunu belirten Günay, Kitlesel Fonlama 

kampanyası için kolektif bir biçimde çalıştıklarını ve Kitlesel Fonlama ile gereken fonu 

toplayıp toplayamayacaklarından emin olmadıklarını ancak denemek istediklerini 

belirtmektedir. Kampanya yürütücüsü Gaye Günay, kendisini film yapımcısı olarak 

tanımlamaktan çok “aktivist” kimliği ile tanımlamakta ve ürettikleri yapımlarda da 

kitleleri harekete geçirme ve haberdar etme durumunun ön planda olduğunu 

söylemektedir. Kibrit Film bünyesinde projelerde yer alan Günay, yönetmen İmre Azem 

ile ortak işlere imza atmaktadır. Ekibin birlikte çalıştığı filmler arasında 2011 yılı 

yapımı, Bir İstanbul Hikayesi, çalışmanın konusu olan 2011 yılı yapımı Ekümenopolis 

belgeseli ve 2013 yılı yapımı Agoraohobia adlı belgesel yer almaktadır. 

 

4.8.1.5. Platform Seçimi ve Fonlama Modeli 

Platform olarak Türkiye'nin ilk yerel Kitlesel Fonlama platformu olma özelliği 

taşıyan güncel adıyla  “CrowdFon”, kampanya dönemi itibari ile “Projemefon” adlı 

platformdur. Kampanya dönemi itibari ile “Projemefon” yöneticilerinden Elif Ünaldı, 

Cem Ünaldı ve daha sonra ekibe katılan Begüm Çapan ile birlikte görüşerek yerel bir 

platform olan “Projemefon” da kampanya başlatmayı kararlaştıran ekip bu kararlarının 

nedenini, uluslararası platformlarda  kredi kartı kullanımı ve benzeri teknik nedenlerden 

ötürü bu platformda karar kıldıklarını belirtirken, kararlarını asıl belirleyen unsurun ise 

projenin uluslararası bağlantıları olmasına rağmen “yerel” bir konuyu temel alması ve  

yerelde sesini duyurması amaçlaması olduğunu belirtmişlerdir.823   

Kampanya o dönemki adı ile “Projemefon” adlı sitenin yalnızca “fiks fonlama” 

modeli uygulaması nedeni ile “fiks fonlama” modeli kullanmıştır.  Bu modelde, 

destekçilerin gönderdiği destekler, kampanya sahibinin belirlediği hedef fona ulaşıldığı 

                                                 
823 Günay, 2015 
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takdirde kampanya sahibine ulaştırılmaktadır. Proje hedef belirledikleri 18.500 TL fona 

ulaşmış ve  212 destekçiden 19.980 TL destek toplamıştır. 824 

                4.8.1.6. Sosyal Medya Hesapları 

Ekümenopolis projesinin sosyal medya hesaplarına ilişkin yapılan araştırmada, 

hesaplar üzerinden yapılan paylaşımlar 2 farklı başlık altında incelenmiştir. 

Ekümenopolis adı altında halen açık olan sosyal medya hesaplarından kampanya bitim 

tarihinden itibaren çeşitli paylaşımlar yapılmaya devam edilmiştir. Ancak çalışmada 

sosyal medya hesaplarının incelenmesi, Kitlesel Fonlama kampanyasına katkısı 

açısından değerlendirildiğinden, Ekümenopolis adlı projenin Kitlesel Fonlama 

hesaplarından, bahsi geçen kampanya tarihi aralığındaki paylaşımlar ayrıca 

değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmelere göre, belgeselin Kitlesel Fonlama 

kampanyasının başladığı tarih olan 21.11.2011 tarihinden, kampanya bitim tarihi olan 

01.02.2012 tarihine kadar olan süreçte çeşitli sosyal medya hesaplarından gönderilen 

paylaşımlar aşağıdaki tabloda belirtilmektedir. Ekümenopolis “Instagram” hesabı ise 

kampanya bitim tarihinden sonra açılan bir hesap olmasına rağmen, belgesel etrafında 

oluşan topluluğa yönelik paylaşımlara devam edildiğinden tablo içerisine dahil 

edilmiştir. 

Tablo: 4.26 

Ekümenopolis Sosyal Medya Hesaplarında Yapılan Paylaşımlar 

                   

Kaynak:https://instagram.com/explore/tags/ek%C3%BCmenopolis/,https://www.facebook.com/Ekumen

opolis/?fref=ts, https://twitter.com/ecumenopolis 

                                                 
824 Ekümenopolis, 2012, https://www.crowdfon.com/proje/detay/44/29 (20.10.2014) 
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Bu verilere göre, Ekümenopolis “Instagram” hesabı üzerinden 235 takipçiye 

yönelik 12 adet fotoğraf paylaşımı yapılmıştır. Facebook adlı sosyal medya platformu 

üzerinden ise hesabın açıdığı 27.07.2010 tarihinden kampanyanın bitiş tarihi olan 

01.02.2012 tarihine kadar geçen sürede toplam 61 gönderi paylaşılmıştır. Kampanya 

tarihleri olan 21.10.2011-01.02.2012 tarihleri arasında ise toplam 12 fotoğraf ve 1 video 

paylaşımı, kampanya bitim tarihinden verilerin toplandığı 22.09.2015 tarihine kadar ise 

30 fotoğraf ve 5 video paylaşımı yapılmıştır. Facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde 

Ekümenopolis hesabının 22.09.2015 tarih itibari ile 33.527 destekçisi bulunmaktadır.825  

“Facebook” adlı sosyal paylaşım sitesi üzerinden kampanya süresi ve sonrasında  

yapılan paylaşımlar arasında, Ekümenopolis Kitlesel Fonlama kampanyasına destek 

istenildiği, Ekümenopolis Kitlesel Fonlama kampanyası ve belgesel hakkında çıkan 

haberlerin, filmin gösterimlerine dair bilgilerin paylaşıldığı görülmektedir. Örneğin 

28.12.2011 tarihli paylaşımda görüldüğü üzere, henüz kampanya süreci devam eden 

belgesel için takipçiler “cnnturk.com” üzerinden yayınlanan bir haber paylaşılarak 

destek vermeye davet edilmektedirler. Sitede “Filmin daha geniş kitleler tarafından 

izlenebilmesi ve kent hakkının tartışılır olabilmesi için filmi sinemalarda da vizyona 

sokmaya çalışan film ekibi, ProjemeFon.com adlı internet sitesi üzerinden bir 

kampanya düzenliyor.” ifadeleri kullanılarak filme destek çağrısı yapılmaktadır. 826 

                                                                                                                                                   
Şekil: 4.30 Ekümenopolis, 28.12.2011,  facebook sayfası kampanya duyurusu                                                                                                                               

Kaynak: https://www.facebook.com/Ekumenopolis/timeline (22.09.2015) 

Benzer bir paylaşım örneği de “cut-online.com” adlı site üzerinden paylaşılan 

haberin destekçilere duyurulması ile yapılmaktadır. 29.12.2011 tarihli bu paylaşımda 

                                                 
825 Ekümenopolis, 28.12.2011,  https://www.facebook.com/Ekumenopolis/timeline (22.09.2015) 
826 “Ekümenopolis'e destek zamanı” 28.12.2011, Cnn Türk,  

http://www.cnnturk.com/2011/kultur.sanat/sinema/12/28/ekumenopolise.destek.zamani/642299.0/index.html 

(22.09.2015) 
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İstanbul'un değişim ve dönüşümünde halkın katılımını sağlamaya yönelik Ekümenopolis 

adlı belgeselin sinemalarda izlenilmesi adına destek beklendiği belirtilmektedir. Erel 

Eryürek site üzerinden paylaştığı metinde film ekibinin “tüm filmi internete koymak ve 

buradan filme giremeyen onlarca röportajı, haritayı ve bilgiyi kamuoyuyla paylaşmak 

istediklerini” belirtmekte ve  “projemefon.com” adlı internet sitesi üzerinden herkesi 

projeleyi desteklemeye davet etmektedir. 827 

      

           Şekil:4.31 Ekümenopolis, 29.12.2011, facebook sayfası kampanya duyurusu                                                                                                                                                 
Kaynak: https://www.facebook.com/Ekumenopolis/timeline 

08.12.2012 tarihi gönderide ise Ekümenopolis’in takipçileri 12.12.2011 tarihinde “Kadir 

Has Üniversitesi” Cibali Salonunda  ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan gösterimine 

davet edilmektedirler. 828 

                                                                                

Şekil:4.32    Ekümenopolis, 16.11.2011,  panel duyurusu                                                                                                                                             
Kaynak: https://www.facebook.com/Ekumenopolis/timeline 

                                                       

                                                 
827 Ekümenopolis, 29.12.2011,  https://www.facebook.com/Ekumenopolis/timeline /(22.09.2015) 
828 Ekümenopolis, 16.11.2011,  https://www.facebook.com/Ekumenopolis/timeline (22.09.2015) 
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Başka bir sosyal medya sitesi olan “Twitter” üzerinden Ekümenopolis adlı 

hesaptan ise yapılan paylaşım sayısı 3495 gönderidir. Toplam 9686 takipçiye ulaşan 

hesap üzerinden kampanya tarihleri olan 21.10.2011-01.02.2012 arasında 22 adet 

gönderi paylaşılmıştır.Bu gönderiler arasında 3 adet video bulunmaktadır.829 “Twitter” 

üzerinden yapılan paylaşımlarda ise, Ekümenopolis belgeselinin yönetmeni İmre 

Azem'in daha önceki çalışmalarından örnekler paylaşılmıştır. 05.01.2012 tarihli video, 

İmre Azem'in yönetmenliğini yaptığı Nerede Yaşarsan Yaşa adlı 8 dakikalık kısa 

filmdir. 830  

Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir adlı belgeselin web sitesi incelendiğinde 

sitede “Ana sayfa” dışında “Sinopsis”, “Fragman”, “Katkıda Bulunanlar” ve “İletişim” 

olarak adlandırılmış 4 bölüm görülmektedir. Katkıda bulunanlar kısımında, filmin 

üretimine destekte bulunan kişilere teşekkür bölümünde, belgesel için görüşülen 

Ayazmalı aileler, röportaj yapılan uzman isimler, grafik, kurgu, müzikler, çizimler, ses 

tasarımı, renk ayarları, animasyonlar ve helikopter çekimleri gibi kısımlarda, çoğunluğu 

karşılık beklemeksizin destekte bulunan831 kişiler yer almaktadır.  

Filmin web sitesi üzerinden yayınlanan sinopsis metninde  plansız bir biçimde 

mega bir kente dönüşen İstanbul'un bir metropol olarak bu dönüşümü gerçekleştirirken 

yol açtığı tahribatın ekonomik, sosyal ve kültürel yönden, şehrin içerisinde yaşayanlar 

tarafından tartışılmasının hedeflendiği ve belgeselin “İstanbul’a bütüncül bir yaklaşımı 

amaçlayarak, değişim kadar, değişimin altındaki dinamikleri de sorguladığını” 

belirtilmektedir.832 Şehirde yaşayanların şehirlerin inşaa, değişim ve dönüşüm 

süreçlerindeki rolleri ve hakları üzerinde duran belgesel ekibi “Uzmanlar, 

akademisyenler, yazarlar, mahalleliler, yatırımcılar, kentliler ile konuşacak, kente makro 

ölçekte bir bakışı grafiklerle izleyeceksiniz. Belki de yaşadığınız İstanbul’u yeniden 

keşfedeceksiniz ve umarız ki değişime seyirci kalmayacak, onu sorgulayacaksınız. 

                                                 
829https://twitter.com/search?f=videos&vertical=default&q=from%3Aecumenopolis%20since%3A2011-01-

21%20until%3A2012-02-02&src=typd (22.09.2015) 
830 Nerede Yaşarsan Yaşa,2011, Nejla Osseiran,  https://vimeo.com/34149745 (22.09.2015) 
831 Günay, 2015 
832 Ekümenopolis Sinopsis, http://www.ekumenopolis.net/#/tr_TR/synopsys (22.09.2015) 
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Sonuçta demokrasi bunu gerektirir” 833diyerek bireyleri demokratik haklarının farkına 

varmaya davet etmektedir. 

 4.8.2. Fonlanmada Katılımcı ve Üretici  Motivasyonları 

 

Ekümenopolis gerek kampanya sayfasında yer alan bildiri834 gerek filme ait web 

sitesinde yer alan sinopsisten835 anlaşılacağı üzere, kolektif bir üretim ve dağıtım 

modelini benimsemiş, kente ait ortak mekanların kentte yaşayan insanlar tarafından 

ortak kararlar verilerek korunması ya da dönüştürülmesi konusunu mesele edinmiştir. 

Gerek içerik gerek üretim ve dağıtım modelleri açısından kolektif çalışmayı ön planda 

tutan ekip, Kitlesel Fonlama modelini de, filmin içeriği ve üretim modeline uygun 

bulduklarını ve daha sonraki çalışmaları için de bu modeli deneyeceklerini 

belirtmektedir. Kampanya ekibinin motivasyonları arasında bağımsızlığı korumak adına 

belirli desteklerden bilinçli olarak kaçınırken, topluluklardan destek almak ve müdahele 

edilmeksizin diledikleri biçim ve içeriğe uygun film üretmek bulunmaktadır.  

Ekümenopolis  web sayfasında yer alan sinopsiste filmin “bütüncül bir yaklaşım 

ile değişim kadar, değişimin altındaki dinamikleri de sorguladığı” belirtilirken, 

amaçlananın konunun uzmanları kadar mahalleliler, yatırımcılar ve  kentliler ile 

konuşularak “kente makro bir ölçekte bakarak” “İstanbul’u yeniden keşfetmek” 

olduğunu belirtilmektedir. Sinopsiste yer alan “Umarız ki değişime seyirci kalmayacak, 

onu sorgulayacaksınız. Sonuçta demokrasi bunu gerektirir”836 sonuç cümlesi ekibin 

bireyler üzerinde oluşturmayı hedeflediği motivasyonu açıklar niteliktedir.  Gaye Günay 

ile yapılan görüşmede Günay, kitlesel fonlamanın filmin tanıtılması ve kitlelere 

duyurulmasında etkili olduğunu söylerek 837 Kitlesel Fonlamanın filmleri tanıtıcı rolüne 

vurgu yapmaktadır.  

 

 

                                                 
833 Ekümenopolis Sinopsis, http://www.ekumenopolis.net/#/tr_TR/synopsys (22.09.2015) 
834 Ekümenopolis, 2012, https://www.crowdfon.com/proje/detay/44/29 (20.10.2014) 
835 Ekümenopolis Sinopsis, http://www.ekumenopolis.net/#/tr_TR/synopsys (22.09.2015) 
836 Ekümenopolis Sinopsis, http://www.ekumenopolis.net/#/tr_TR/synopsys (22.09.2015) 
837 Günay, 2015 
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4.8.3. Filmin Gösterim ve Seyir Biçimi 

 

Yönetmen İmre Azem, “Kolektif çektik, kolektif dağıtıyoruz”838 diyerek 

belgeselin sinema gösteriminin yanı sıra, internet üzerinden ek bölümler içeren 

versiyonunun yayınlanacağını belirtmektedir. Azem, filmin samimiyetine ve niteliğine 

inanan insanların bireysel katkılarıyla dağıtımının gerçekleştiğini belirtmekte ve  

Ekümenopolis ekibi filmin “bağımsız” olarak sinema salonlarından girebilmesi için 

gerekli parayı internet üzerinden karşıladıklarını belirtmektedirler. Kitlesel Fonlama 

yöntemiyle 212 katılımcıdan gelen destekler ile 19.890 TL fon toplayan belgesel  

sponsorsuz olarak sinema salonlarında yer almıştır.839  

 

4.8.4. Filmin Kitlesel Fonlama Kampanyası ve  Film Üretiminin 

Demokratikleşmesi Açısından Değerlendirilmesi  

 

Yapımcı Gaye Günay ile yapılan söyleşide, Günay, finans kaynağı olan kurum 

ya da kişilerin filmlerin içerikleri üzerindeki etkilerini Kültür Bakanlığı desteği 

üzerinden örneklendirmekte ve  mevcut koşullar içerisinde “devletin parası ile devleti 

eleştiren filmler yapabiliyor olduğumuzda bir şeylerin değiştiğinden söz edebiliriz” 

demektedir. Demokratikleşmenin koşulunu bu şekilde tanımlayan Günay, Ekümenopolis 

Kitlesel Fonlama Kampanyası üzerine yapılan görüşmede, film için Kültür Bakanlığı 

desteğine başvurmadıklarını çünkü başvurmaları halinde diledikleri filmi çekme 

şanslarının olmayacağını düşündüklerini söylemektedir. Mevcut sistem içerisinde 

yalnızca filmin üretim aşamasında değil,  dağıtım kanallarının yetersizliğinden dolayı 

gösterim aşamalarında da desteklere ihtiyaç duyulması nedeni ile, filmin “post 

prodüksiyon” aşamasında bağımsızlıklarını koruma isteğinden ötürü Kitlesel Fonlama 

metoduna başvurduklarını belirtmektedir. Günay, daha sonraki projeleri için de bu 

yöntemi kullanmayı düşündüklerini ve Kitlesel Fonlamanın kolektif bir üretim modeli 

                                                 
838 Neoliberal kentleşmenin fotoğrafı: Ekümenopolis,04.05.2012, Habe Sol,   http://haber.sol.org.tr/kent-

gundemleri/neoliberal-kentlesmenin-fotografi-ekumenopolis-haberi-54448 (22.09.2015) 
839 “Neoliberal kentleşmenin fotoğrafı: Ekümenopolis”, http://haber.sol.org.tr/kent-gundemleri/neoliberal-

kentlesmenin-fotografi-ekumenopolis-haberi-54448  (20.02.2014) 
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olduğunu, Ekümenopolis’in de kolektif bir çalışmanın sonucu ortaya çıktığını 

vurgular.840  

 

  Kolektif bir film üretim süreci  bağlamında özellikle animasyon bölümünün 

tamamen gönüllü yapılması, müzikler için sembolik bir miktar ödenmesi, çoğunluğu 

İmre Azem’e ait olan çekimler dışında gönüllü destek olan kişilerin çekimlerinin 

kullanılması ve hatta kendisinin de yapımcı olarak gerektiğinde ikinci kamera 

çekimlerine katılması örnek verilmektedir. Post prodüksüyon kısmında ise, yine gönüllü 

çalışma ve desteklerin var olduğu görülmekte olan film yapımcı tarafından “kesinlikle 

kolektif bir çalışmanın sonucu ortaya çıkan bir üretim şeklinde oldu”biçiminde tarif 

edilmektedir. Günay, bu konuda filmin üretim ve diğer aşamalarına destek olan herkese 

teşekkür etmek istediğini ve Kitlesel Fonlama sayesinde yalnızca maddi destek almanın 

dışında “filmden haberi olmayacak kitlelerin bile en azından adından haberdar 

olmasının”sağlandığını belirtmektedir.841 Bu yönü ile Kitlesel Fonlama uygulamalarının 

topluluk oluşturma ve filmin tanıtımına yardımcı olma işlevlerine de vurgu 

yapılmaktadır. 

 

Ekümenopolis, gerek içeriğini korumak adına belirli desteklere başvurmaması, 

gerek kolektif üretim biçimi, gerek oluşturduğu topluluk ile yalnızca film sürecinde 

değil halen çeşitli sosyal sorumluluk ve sivil dayanışmaya dair meseleler kapsamında 

iletişim kurmaya devam etmesi nedenleri ile Kitlesel Fonlama modelini, belirli 

kısıtlamalardan korunmak adına film üretiminde dilediği içerik ve biçimi kullanmak 

isteyen kesimin tercih etmesine ve dolayısıyla daha demokratik bir üretim alanına örnek 

teşkil etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
840 Gaye Günay, Yapımcı “Film Üretiminde Kitlesel Fonlama ve Ekümenopolis Filmi Kampanyası” konulu yapılan 

Görüşme, İstanbul, 22.02.2015 
841 Günay, 2015 
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5. SONUÇ  

Yeni iletişim teknolojilerinin ekonomik, sosyal, kültürel yaşantı üzerine olan 

etkileri ve sinema alanına nasıl yansıdığı sorunsalının, film üretiminde demokratikleşme 

ve değişen izleyici ile film ilişkisi bağlamında tartışıldığı çalışmanın temelinde Kitlesel 

Fonlama ile üretilen filmler yer almaktadır. Bu bağlamda yaşanan değişimlerin iletişim 

modelleri başta olmak üzere sosyo-kültürel pratikler ve  teknoloji ile birebir ilişkili bir 

sanat olan sinema üzerindeki etkilerini saptamayı amaçlayan “Dijitalleşme Sonrası 

Sinemada Var Olan Değişimlerin Seyirci ve Film İlişkisi Bağlamında Tartışılması” 

başlıklı ilk bölüm içerisinde, dijitalleşme ile gelen değişimlerin filmlerin  üretim, 

dağıtım ve gösterim modellerine nasıl etki ettiğinin yanı sıra, değişen izleyici 

alışkanlıklarına bağlı olarak filmlerin biçim ve içeriklerinde var olan değişimler de 

incelenmiştir. Bu değişimlerin incelenmesi sonucunda, değişen sinemanın seyircisi ile 

kurduğu ilişkideki farklılıklar saptanmıştır. Yeni medya ile gelen teknolojik, ekonomik, 

sosyal değişimlerin bireyler üzerindeki en önemli etkilerinden biri, yeni mecranın 

sağladığı  etkileşimlilik özelliği sayesinde kullanıcıların içerik oluşturabilir ya da içeriğe 

müdahale edebilir hale gelmesidir.  Zaman ve mekandan bağımsız içerik paylaşımı, 

bilgi aktarımı ve paylaşımlar yapılabilmesi ile ortak hedefler, sorunlar veya ilgi alanları 

çerçevesinde sanal mecralarda oluşan toplulukların “paylaşım kültürü” olarak 

tanımlanan yeni bir kültürün üyeleri oldukları görülmektedir.  

 

Sinema ve izleyicisi arasındaki ilişkide yaşanan değişim, çalışmada “Filmlerin 

Biçim ve İçeriklerinde Var Olan  Değişimler”, “Seyir ve Gösterim Biçimlerinde Var 

Olan Değişimler” ve “Üretim Biçimlerinde Olan Değişimler” olarak üç ana başlık 

altında incelenmiştir. Filmlerin biçimlerine yönelik değişiklikler arasında, zaman 

içerisinde filmlerin kurgularının hızlandığı, kesme sayılarında artış yaşandığı, dijital 

efekt kullanımının arttığı, günlük hayatta yoğun biçimde kullanılan mobil aygıtlar ve 

bilgisayarlar üzerindeki iletişimin ekrana biçimsel olarak yansıdığı dikkat çekmektedir. 

Dolayısıyla  internet üzerinden oluşan yeni dili anlayabilme becerisine sahip izleyicinin, 

gerçeklik algısında yaşanan değişim ve kullandığı yeni dil, “yoğunlaştırılmış devamlılık 

kurgusu”, “belgeleştirme”, “amatörleştirme” gibi yeni izleyicinin değişen tercihlerine 

yönelik uygulamalara yol açmıştır. 
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Filmlerin içerikleri de yaşanan bu değişimden etkilenmiş ve farklı ortamlarda 

filmi izleyebilmesi dolayısıyla  etrafındaki uyaranlardan etkilenen izleyicinin  dikkatini 

çekmeye yönelik içerikler üretilmeye başlanmıştır. Ayrıca bireylerin bilgiye 

ulaşabilmelerindeki hız ve artış dolayısı ile filmlerde,  izleyiciyi düşünmeye, çözmeye, 

yorumlamaya yönelten içerik kullanımının arttığı saptanmıştır. Metinler arası 

göndermelerin çoğaldığı, çok katmanlı ve transmedyatik deneyimler barındıran, çoklu 

ekran deneyimine uygun, izleyicinin metinle olan ilişkisini sorgulatan, ve metnin gizli 

kalmış yanlarını ortaya çıkarma merakı uyandıran “Mind Game Film” (Zeka Oyunlu 

Filmler) ve “Puzzle Films” (Bulmaca Filmler) olarak tanımlanan anlatıların çoğaldığı 

görülmektedir. Hollywood zamanından bu yana süre gelen öykü odaklı film anlatımı 

egemen tür olarak varlığını korumakta olsa da, farklı alanlarda bilgisi gelişen ve ilgisi 

dağılan izleyicinin dikkatini çekmek adına, türlerin dönüşümü ve sınırlarında 

genişlemeler olduğu, bazı alanlarda da yapı sökümüne uğradıkları görülmektedir. 

Ayrıca içerisinde bulunulan dönemlerin temel özelliklerine, politik, ekonomik, sosyal 

gelişmelerine bağlı olarak, ideolojik bağlamda toplumları biçimlendirmede etkili 

biçimde kullanılan sinemada, temsillerde de daha önce temsil edilmeyen grupların 

temsillerine yer verilmesi, bu grupların kalıplaşmış tiplemeler yerine gerçekçi temsiller 

ile perdeye aktarılması, toplumsal cinsiyet rollerini kalıplaştıran temsillerin azalması ya 

da bu rolleri kıran temsillere yer verilmesi gibi  bir takım değişimler yaşanmaktadır.  

Öykü yapıları karmaşıklaştıkça, biçimsel olarak da farklı anlatı yapıları gelişmektedir. 

Bu bağlamda, içeriğe dair değişimlerin biçimsel yapıyı, iletişim biçimlerindeki değişim 

ile biçimlenen yapının da  içeriği etkilediği dolaylı bir ilişki söz konusudur. 

 

İzleyicinin film ile kurduğu ilişkideki değişime etki eden unsurlardan birisi, 

izleyicinin depolama ve  arşive ulaşma olanakları ile farklılaşan film kültürüdür. Farklı 

platformlarda film izleme ve depolama olanağı bulan izleyici, artık film izleme 

deneyimine daha hakim konumdadır.  Artan sinema bilgisi ile  filmleri “dışarıdan” 

izleyen değil, filmlere “içeriden” bakan konumunda olan izleyicinin filmler ile olan 

ilişkisi film izlendikten sonra da devam etmekte ve  filmi çevreleyen unsurlar, filmin 

kısıtlı zamanının dışına taşarak “Transmedya Öykü Anlatımı” ile farklı ortamlarda 

sürdürülmekte ve hatta bazı durumlarda izleyicinin katılımı ile öykü oluşturma süreci 

desteklenmektedir 
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Filmlerin gösterim aşamasındaki değişimlerden sinema salonlarının, dijital 

projeksiyon cihazlar ile donatılması ile, yatırıma hızlı geri dönüşüm alınması, yaygın ve 

eş zamanlı gösterim olanağı bulunması, pazarın genişletilmesi, korsanlığın önlenmesi ve 

yüksek kopya maliyetlerinin azalması söz konusudur.  Bu sayede dağıtım ve gösterimde 

daha esnek bir yapı oluşturduğu belirtilen dijital sinemanın günümüzde hakim model 

olduğu görülmektedir. Film izleme mecralarındaki değişim dolayısı ile farklı 

mecralarda izlenmeye uygun içeriklerin üretilmesi söz konusudur. Bu bağlamda 

taşınabilir aygıtların kısa ve parçalı videolar izlemeye daha müsait olması dolayısı ile  

bu mecralarda yayınlanan kısa tanıtım videolarının, sinemada yayınlanacak ya da ev 

sinemasında izlenecek filmler için tanıtım mecrası olması söz konusudur. Sinema 

salonlarında film izleme oranlarına dair gerçekleşen değişimin bireylerin değişen 

alışkanlıkları ile yakından bağlantılı olup, “platform agnostik” olarak tanımlanan ve 

istediği içeriği, dilediği zamanda dilediği mecrada izleme olasılığına sahip izleyici ile 

doğrudan ilişkili olduğu görülmektedir.   

 

İkinci bölüm içerisinde, film üretimine ilişkin değişimlerden, üretim sürecine 

seyirciyi dahil ederek, üreticiyi ve tüketiciyi özgürleştirdiği iddia edilen Kitlesel 

Fonlama uygulamalarına dair genel bir özet verilmekte ve yaşanan tüm ekonomik, 

sosyal, kültürel değişimlerin bireylerin  değişen tercihleri dolayısı ile üretim 

modellerine yansıdığı  ve ortaklaşa bir üretim modeli ortaya çıktığı görülmektedir.  Yeni 

iletişim teknolojileri sayesinde  oluştuğu ve görece bağımsız, demokratik olduğu var 

sayılan alternatif medyalar üzerinde, endüstri toplumundan farklı olarak, kültürel ve 

endüstriyel ürünlerin üretimi, pazarlaması, ve insanlar arası iletişim biçimlerinde 

farklılıklar görülmektedir. Dolayısı ile profesyoneller dışında, sıradan izleyicinin de 

film üreticisi konumuna gelebildiği ve  film üretimine dair rollerin değiştiği, farklı film 

üretme metotlarının ortaya çıktığı bir ortamdan bahsetmek mümkündür. II. Bölüm 

kapsamında, yaşanan toplumsal, kültürel, ekonomik değişimlerin film alanına nasıl etki 

edeceğine dair görüşler sunulmuş ve filmlerin sinema salonları dışında farklı mecralarda 

izlenebilen, değişen izleyici alışkanlıkları ve iletişim biçimlerine bağlı olarak biçimleri 

ve içerikleri değişen, daha kolay üretilebilir, gösterilebilir ve aktarılabilir ürünler haline 

geldikleri görülmüştür. Bu bağlamda dönemin iletişim, paylaşım ve üretim 
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alışkanlıklarındaki değişim ile biçimlenen izleyiciye uygun içerik ve biçimde filmler 

üretildiği ikinci bölümün ana saptaması durumundadır. 

 

Çalışmanın “Üretim Modellerinde Demokratikleşme: Medya Yakınsaması ve 

Üreten Tüketici Bağlamında Kitlesel Fonlama Uygulamaları” adlı üçüncü bölümü, 

ikinci bölümde bahsi geçen değişimlerin etkileri ile  birlikte, araçların  daha kolay 

ulaşılabilir ve kullanılabilir olması dolayısıyla, üretimin yalnızca profesyonellere ait  bir 

alan olmaktan çıkarak  “demokratikleşmesi” olgusuna değinmektedir. Bu bağlamda, 19. 

ve 20. yüzyıllarda kitle iletişim araçlarına atfedilen “demokratik olma” özelliği, eleştirel 

ve liberal kuramcıların görüşlerine yer veren eklektik bir yaklaşım ile 21. yüzyılın yeni 

iletişim mecrası ve yeni kamusal alanı olarak tanımlanan olan internet açısından  

kapsamlı biçimde tartışılmaktadır. Bölüm içerisinde, çalışmanın ana konusu olan 

Kitlesel Fonlama uygulamaları, “üretim modellerinde demokratikleşme” olgusu 

üzerinden incelenmektedir. Değişen kullanıcıya dair özellikler ve Post Endüstriyel 

dönemin yeni tüketicisi, “Yakınsama” kavramı bağlamında incelenmekte, 

“Katılımcılık”, “Etkileşim” ve “Paylaşımcılık” kavramları, var olan yeni ortamı ve yeni 

kullanıcıyı anlamak için temel alınmaktadır. Medya Yakınsaması ile yalnızca teknolojik 

altyapılardaki değişim değil, kullanıcıları da içeren bir dizi değişimden bahsedilmekte, 

kültürel, sosyal ve endüstriyel değişimleri de içeren yakınsama sayesinde bilgiye 

ulaşmada ve paylaşımda daha özgür bir ortam içerisinde olduğu var sayılan aktif ve 

etkin bir kullanıcı modelinden bahsedilmektedir. Teknolojik Yakınsama ve Kullanım 

Yakınsaması  ile gelen değişimler dolayısıyla yeni türden içerikler için bir talep artışı 

olduğu görülmektedir.  

“Katılımcı bir demokrasi”nin ön koşul olduğu  yeni toplum modeli,  ortak 

hedefler doğrultusunda bir araya gelen, eş güdümlü eylemlerde bulunan,  bilişsel 

yaratıcılığın maddiyattan daha önemli olduğu, her bireyin kendini gerçekleştirme ve 

ihtiyaçlarını karşılama imkanı bulabildiği, aynı zamanda dünyanın her yerinden 

toplulukların paylaşımına açık olan küresel bir toplum olarak tanımlanmaktadır. Bu yeni 

toplum modelinde, kitle iletişim araçları döneminde, kullanıcı (user) olarak tanımlanan 

tüketicinin, Web 2.0 teknolojileri ile birlikte, etkileşimin tamamlayıcı bir öğesi olarak 

içeriğin hem üreticisi, hem tüketicisi olan Üreten Tüketiciye (Prosumer) dönüştüğü 
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görülmektedir.  Alvin Toffler’ın “Süper Endüstriyel Toplum” olarak tanımladığı 

toplum, eski bürokrasi ilişkilerine meydan okuyan, ulus devletlerin gücünü zayıflatan, 

post emperyalist bir dünyada, yarı otonom ekonomilere  yer veren, daha yalın, etkili, 

demokratik yöntemlere sahip devletlere ihtiyaç duyan, kendine ait bir zaman, mekan, 

akıl ve nedensellik ilişkisi bulunan bir uygarlıktır.   

Bu toplum modelinin oluşmasında rol oynayan, “Kolektif Zeka” kavramı  ile 

ilişkili olarak, “Paylaşım Ekonomisi” ve “Ortak Kullanım Ağları” incelenmekte,  

ekonomik dengelerin olduğu kadar, ekolojik dengelerinde bozulması dolayısıyla yeni 

arayışlara yönelen insanların tüketim ve pazarlama biçimlerindeki değişimlere 

değinilmektedir.  Pierre Levy’nin “Kozmopedia” olarak tanımladığı ortak üretim ve  

tartışma alanlarında temellenen uygulamalardan birisi de,  geniş bir ağ üzerinden açık 

bir çağrı yapılarak  şirketlerin ya da kurumların, belirli bir işin tamamlanması için, 

kendi çalışanları dışında, uzman kişilerden yardım almak yerine, gönüllü kişilerin 

katılımına başvurarak kitlelerden destek almaları biçiminde tanımlanan “Kitle Kaynak” 

uygulamalarıdır. Bir işi yapmaya gönüllü ve istekli olan bireylerin o işi yapması 

dolayısı ile meslek odaklı üretim sisteminin anti tezi olan,  kültürel ve ekonomik 

modellerde değişim yaratan bu uygulamanın temelinde internet teknolojilerindeki 

gelişmenin olduğu var sayılsa da, insanlığın kolektif yaşam ve birlikte üretme 

arzusunun bu değişimde etkisi olduğu görülmekte ve internet insanın işgücü olgusunu, 

etkin biçimde kullanmaya yardımcı olmaktadır. Bölüm içerisinde, Kitle Kaynak 

Uygulamalarına dair, Daren C. Brabham'ın  “Kitle Kaynak” (Crowdsourcing, A Model 

for Leveraging Online Communities, 2011) adlı çalışmasında yer alan,  “açık” ya da 

“örtük” biçimde uygulanabilen Kitle Kaynağın tipolojisinine dair tablo 

Türkçeleştirilmiştir.   

 

Çalışmanın temelinde yer alan, hiyerarşik kalıpları yıkarak, parası olanla 

paraya ihtiyacı olanı bir araya getirmesi dolayısıyla “Kitle Kaynak” uygulamaları ile  

benzer demokratik dürtüleri paylaşan Kitlesel Fonlama kavramı,  bölüm içerisinde 

detaylı bir literatür taraması ve bilgi sunulması ardından yeni mecralar, 

demokratikleşme, katılımcılık olgusu, artan etkileşim, kolektif üretim modelleri gibi 

temeller ekseninde değerlendirilmekte ve sonrasında  Kitlesel Fonlamanın modelleri, 
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gelişim süreçleri ve örnek uygulamaları sunulmaktadır. Kitle Fonlamasının 4 temel 

modeli olan  Bağış Bazlı (Donation Based), Ödül Bazlı (Reward Based), Borçlanma 

Bazlı (Credit Based)  ve Ortaklık Bazlı (Equity Based) fonlama modelleri 

açıklanmaktadır.  Kitlesel Fonlama platformları da Bağışa Dayalı (Donation Based) ve 

Ödüle Dayalı (Reward Based) kampanyalara yer veren platformlar, Kredi/Borçlanma 

Odaklı (Credit Based) kampanyalara yer veren platformlar ve Hisse/Ortaklık Odaklı 

(Equity Based) projelere açık platformlar olarak 3 ana kategoride değerlendirilmektedir. 

Çalışmada, ülkelerin ticaret kanunlarına göre düzenlendikleri görülen fonlama 

modellerine dair yasal sınırlama ve uygulamalar örneklendirilmiştir. Bu bağlamda, 

Kitlesel Fonlama uygulamalarının Türkiye'de kullanımında, karşımıza belirli yasal 

düzenlemeler olmaksızın, var olan çeşitli yasa maddelerine dayanarak uygulandığı 

görülmektedir. Yöntemin vergilendirilmesine yönelik bir yasa henüz bulunmamakla 

beraber, SPK (Sermaye Piyasaları Kurulu) ve TTK (Türk Ticaret Kanunu) da var olan 

genel hükümlerin Kitlesel Fonlama uygulamalarında kullanıldığı görülmektedir. Bu 

bağlamda fonlama platformlarında yer alan projeler verdikleri ödüller ile bir ürünün ön 

satışını gerçekleştirir konumdadırlar. Modelin vergilendirmesi de ön satışı yapılan bu 

ürünler üzerinden elde edilen gelirlerin vergilendirmesi biçiminde yapılmaktadır. Var 

olan yasalar çerçevesinde, Türkiye’de Kitlesel Fonlama kampanyaları ve Kitlesel 

Fonlama platformları şu anda yalnızca bağış/ödül bazlı  projelere yer vermekte, ancak 

2014 yılı başlarında, SPK’nın “2014-2016 Stratejik Plan” çalışmasında Kitlesel 

Fonlama finansal fonlama modellerinin uygulanmasına dair düzenlemelerin yapılacağı 

belirtilmektedir.   

Üçüncü bölümün son kısmında, film üretiminde Kitlesel Fonlama 

uygulamalarına ayrıntılı bir biçimde uluslararası ve ulusal boyutta değinilmektedir. 

Uygulamaların film üretiminde demokratikleşme sağlayacağı iddiası ile yeni bir 

pazarlama yöntemi olarak kullanılıp kullanılmadığı tartışmaları bağlamında, 

“Endüstriye Yönelik Kitlesel Fonlama Uygulamaları” ve “Bağımsızlığa Yönelik 

Kitlesel Fonlama Uygulamaları” olarak adlandırılan bölümler içerisinde örnek 

kampanyalar, kampanya detayları, hedef fon ve toplana fon miktarları, destekçi sayıları, 

kampanya sonrası verilen ödüller ve filmlerin gösterim modelleri, kampanya sonrası 

filmlerin üretim, gösterim ve dağıtım metodlarına dair yapılan değerlendirmeler 
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bağlamında incelenmektedirler. Bu tartışmalar sonucunda, Kitlesel Fonlama modelinin 

bir yandan içerik ve biçim açısından bağımsızlığını korumak isteyen film üreticileri 

tarafından kolektif bir üretim modeli olarak tanımlandığı ve film üreticisine dilediği 

biçimde film çekme özgürlüğü sunduğu görülmekte iken, endüstriye yönelik 

uygulamalar ile kampanyalar sonrasında yapımcıların geleneksel fon ve desteklere 

ulaştıkları ve modelin filmin potansiyel seyirci kitlesini dağıtımcı firma ve destekçilere 

ulaşma amacı ile kullanıldığı verisine ulaşılmaktadır. Ayrıca “Bağımsızlığa Yönelik 

Kitlesel Fonlama Uygulamaları” kapsamında başarılı Topluluk Oluşturma ve Topluluk 

Destekli Üretim modelleri ile dikkat çeken  Iron Sky: The Coming Race Kampanya 

örneği üzerinden, film izleyicisini filminin ortak yapımcısı ya da yatırımcısı konumuna 

sokan Hisse Odaklı Fonlama (Equity Crowdfunding) incelenmiş ve bu modelin 

geleneksel film üretim kalıplarını yıkarak, film izleyicisinin rolünde değişim 

oluşturduğu saptanmıştır.  

 

Kitlesel Fonlamanın filmler üzerindeki etkisinin yalnızca filmlerin platformlar 

üzerinden fonlanması ile değil,  çeşitli festivaller, video yayınlama siteleri, çevrim içi 

film dağıtım firmaları gibi kuruluşlar ile yapılan anlaşmalar ile de geliştiği 

görülmektedir. Örnekler üzerinden incelenen bu ortaklıklar kapsamında,  Kitlesel 

Fonlama ile  filmlerin üretiliş biçimine dair sistem değişirken, bir sonraki adım olan,  

filmlerin izleyiciye ulaştırılmasına da destek sağlanmaktadır.  Festivaller ile yapılan 

ortaklıkların, Kitlesel Fonlama ile üretilen ya da üretim aşamasında destek alan 

filmlerin, dünyaca bilinen festivallerdeki görünürlüğünü zaman içerisinde arttırdığı ve 

dünyaca ünlü  “Sundance Film Festivali, “Berlin Film Festivali” ve “Oscar Akademi 

Ödülleri” içerisinde Kitlesel Fonlama desteği almış filmlerin çeşitli ödüller aldığı 

görülmektedir. Çalışma kapsamında Kitlesel Fonlama kampanyalarının, bölgelerin 

gelişmişlik, refah düzeyleri ve dijital okur yazarlık oranları ile doğru orantılı biçimde 

arttığı, ancak yine de film üretimi ekonomik, politik, sosyal nedenler ile kısıtlı kalan 

ülkeler arasında Irak, Ruanda ve Afganistan gibi kendi bölgelerinde yerel fonlama 

platformları bulunmayan ülkelerdeki yapımcıların, uluslararası platformlar üzerinden 

başlattıkları kampanyalar ile finansman desteği aldıkları saptanmıştır.  
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Kitlesel Fonlama uygulamalarının film alanında kullanımına dair detaylı bilgi 

verilen bölümün son kısmında, Kitlesel Fonlama uygulamalarına katılan destekçi ve 

proje sahiplerinin bu tarz uygulamalara katılma motivasyonları araştırılmış ve Kitlesel 

Fonlama uygulamalarına katılma sebebinin büyük çoğunlukla  “bir topluluğun parçası 

olmak, bir organizasyonun ve aktif üretim sürecinin içinde olmak” biçiminde belirtildiği 

ancak bölgelerin coğrafi, kültürel, ekonomik özellikleri dolayısı ile bu motivasyonların 

değişiklik gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır. Dolayısı ile Türkiye’de film alanında 

Kitlesel Fonlama uygulamasının kullanım motivasyonlarına dair saptamalar yapmak 

için, kampanya sahibi yönetmen/yapımcılar ile görüşmeler yapılmış ve açık uçlu anket 

çalışması uygulanmıştır. Bu incelemeler sounucunda, Kitlesel Fonlama uygulamalarının 

fonlama platformlarının işleyişindeki yasal sürecin daha net ortaya konulması, 

kampanyaların tanıtılma stratejilerinin geliştirilmesi ve kitlelerin katılımını sağlama 

adına çalışmalar yapılması gibi eksik yanları bulunduğu görülmektedir. Özellikle 

Türkiye uygulamalarına bakıldığında, çevrim içi destek mekanizmalarına, internet 

üzerinden kredi kartı kullanımı, kampanyaların gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine dair 

duyulan güvensizlik, sanal mecralar üzerinden bağış yapma alışkanlığının yerleşmemiş 

olması gibi nedenler ile mesafeli yaklaşıldığı görülmektedir. Bu nedenle zaten yeni 

yerleşmeye başlayan sisteme yönelik güven zedelenmesi meydana gelmemesi adına 

kampanyaların oldukça dikkatli yönetilmesi gerekliliği görülmektedir. 

 

 Kitlesel Fonlamanın Türkiye’de film alanında kullanımı üzerine odaklanan 

“Türkiye’de Film Üretiminde Kitlesel Fonlamanın Kullanımı ve Örnek Film 

Kampanyalarının İncelenmesi” adlı dördüncü bölüm içerisinde, Türkiye’de Kitlesel 

Fonlama uygulamalarının, platformlar üzerinde yer alan verilerden hareketle 

değerlendirilmesi amaçlanmış ve platformlar üzerinde yer alan örnek Kitlesel Fonlama 

kampanyaları detaylı biçimde incelenmiştir. Dünya üzerinde farklı bölgelerde bir çok 

farklı platform ve Kitlesel Fonlama modeli olmasına karşın, çalışmanın kapsam ve 

sınırlılıkları dahilinde Türkiye’de film üreticilerinin Kitlesel Fonlama kampanyaları için 

aktif olarak kullandığı platformlar olarak belirlenen  “Crowdfon” (2010), “Fonla Beni” 

(2013), “Fongogo” (2013) adlı 3 yerel ve “Indiegogo” (2008), “Kickstarter” (2009) adlı 

2 uluslararası, toplam 5 platform üzerinden veri toplanmıştır. Çalışma  kapsamında 
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belirlenen 01.06.2014-07.02.2016 tarihleri içerisinde ulaşılan nicel gözlemlere, 

belirlenen platformların aylık takipleri yapılarak ulaşılan verilerin değerlendirilmesi ile 

ulaşılmıştır. Bu bağlamda takibi yapılan veriler,  film alanındaki kampanyaların sayıları,  

projeler için talep edilen destek miktarları, projelere destek veren kişi sayıları ve elde 

edilen fon miktarları olarak belirlenmiştir.  Bu verilerin toplanması yanı sıra, başarılı 

kampanyaların özelliklerine dair verilerin de saptanması ve Türkiye’den örnek 

kampanya incelemelerinin bu veriler dahilinde değerlendirilerek yurt dışı örnekler ile  

karşılaştırılması yapılmaktadır. Ayrıca, platformlar üzerinden yapılan aylık takip 

sonucunda, platformların her birinin toplam olarak ve kategori bazında destekçi sayıları 

ve toplanan fon miktarlarına erişilmiş ve hazırlana tablolar ile  Türkiye’de film alanında 

Kitlesel Fonlama destek miktarları ve destekçi sayıları sunulmuştur. 

 

Bölüm içerisinde alternatif bir kaynak olarak değerlendirilen Kitlesel 

Fonlamanın hangi modelin alternatifi olduğunun anlatılması adına, geleneksel fon ve 

destekler olarak adlandırılan desteklere dair bilgiler ve Türkiye’de uygulanış modelleri 

sunulmaktadır. Bu desteklerden Türkiye’de film yapımcıları için ana destek konumunda 

olan Sinema Genel Müdürlüğü’ne bağlı, Sinema Destekleme Kurulu tarafından 2004 

yılında çıkarılan “5224 Sayılı Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve 

Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkındaki Kanun” ve uygulamaları 

değerlendirilmekte ve özellikle ana akım sinema dışında yapımlar için önem taşıyan bu 

desteğe dair, kanunun işleyişine ve yeterliliğine dair tartışmalar sıralanmaktadır. Bu 

incelemeler sonucunda ulaşılan sonuçlar arasında, filmlerin gösteriminden kesilen 

vergiler dışında, fonu oluşturacak özel sektör, sponsorluklar gibi diğer desteklerin  

kendilerine yer bulamaması ve Maliye Bakanlığı’nın fondan yaptığı kesintiler dışında 

Kültür Bakanlığı’nın da fondan başka alanlara yaptığı kaydırmalar dolayısı ile sinemaya 

ayrılan  fonun  gittikçe azalması yer almaktadır.  Türkiye Sineması’nda üretim ve 

dağıtım aşamaları dışında, filmlerin izleyici ile buluşmasındaki ana sorunlardan 

diğerleri, ar-ge, yapım sonrası aşamalar, dağıtım, pazarlama gibi süreçlere ilişkindir.  

Çalışma kapsamında sunulan raporların değerlendirilmesi ile ulaşılan veriler 

doğrultusunda, bilet fiyatlarından elde edilen verginin tamamının destek olarak 

dağıtılmadığı,  Destek Kurulunun işleyişine dair sorunlar gibi  yapısal sorunların yanı 

sıra, görünür ya da görünmez olarak uygulanan sansür mekanizmalarının varlığı 
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görülmektedir.  Bu mekanizmalar başvuru aşamasında ya da filmlerin kurgu 

aşamasındaki kontroller sırasında ortaya çıkabilmektedir.  

  

Ana kaynak konumundaki devlet desteği dışında, televizyon kanallarından gelen 

destekler, sponsorluklar ve festival destekleri gibi diğer destekler de var olan talebi 

karşılamamaktadırlar. Yurt dışında özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa gibi 

ülkelerde bulunan yapımcı ve yatırımcıları televizyon kanalları için film üretmeye 

teşvik eden yasaların ülkemizde de çıkartılması faydalı olacaktır. Diğer bir fon modeli 

olan sponsorluk modeli ise Türkiye'de özellikle sinema sektöründe, sinemanın 

sponsorlar tarafından reklam mecrası olarak güçlü görülmemesi  nedeni ile uygulaması 

zor olan ve nadir örnekleri bulunan bir model olarak kalmıştır.  

 

 Sinemacılar için birer destek kaynağı konumunda olan festivaller zaman 

içerisinde etki alanlarını genişletmiş,  verilen ödüller, bünyelerinde düzenledikleri çeşitli 

yarışmalar ve platformlarda verilen destekler ile sinemacılar için önemli fon 

kaynaklarından biri haline gelmişlerdir. Türkiye'de sinema sektörü için önem taşıyan ve 

film üreticilerine gerek filmlerini tanıtmak, gerekse maddi anlamda destek sağlamak 

konusunda öne çıkan başlıca festivallere örnek olarak, Uluslararası Antalya Film 

Festivali, Adana Altın Koza Film Festivali, Malatya Uluslararası Film Festivali, İKSV 

İstanbul Film Festivali gibi festivaller sıralanmakta, bu festivaller bünyesinde dağıtılan 

ödüller ve destekler ile filmlerin üretimine  katkıda bulunmuş olsalar da, bu katkıların 

sektörün ihtiyacına oranla yetersiz kaldığı görülmektedir.  

 

Tüm bu bahsedilen etkenler dolayısı ile var olan bir yapımcı- yönetmen 

modelinden bahsetmek mümkündür.  Bu yapımcı modeli, devletten aldığı desteğin 

üzerine kendi şahsi kaynakları ya da kredi, borç vs gibi katkılar koyarak, filmin üretim 

ve dağıtımı için gerekli parayı  tamamlamakta, ancak bir çok yapımcı bu yöntemle 

çektikleri ilk filmleri sonrasında film üretimine devam edememektedir. Türkiye'de 

sinemacıların neredeyse tek büyük destek kaynağı olan devlet desteği mekanizmasının 

projelerin belirlenmesine dair detayların ve sonuçların açıklanmasında yetersiz 

kalınması, kurulda yer alan kişilerin değerlendirme kriterlerine dair somut bilgiler 

bulunmaması gibi nedenler ile işleyişine dair sorunlar olmasının yanı sıra,  filmlerin 
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yalnızca üretim aşamasına dair destekler verilerek, dağıtım ve gösterim aşamalarının 

desteklere dahil edilmemesi, belediye ve yerel desteklerin yetersizliği, devletin kültür 

sanat politikaları ve sanata dair tutumunun kararlara yansıması, alana dair çalışmaların 

yetersiz olması ve kurumlar, meslek örgütleri, sendikalar arasındaki iletişimsizlik 

nedeniyle ortak kararlar alınamaması gibi nedenler dolayısı ile film üreticileri, var olan 

talep karşısında oldukça yetersiz kalan destek ve fonlara  alternatif destekler ve fonlar 

bulma eğilimindedirler. 

 

Özellikle film üreticileri açısından bağımsızlıklarını koruma adına araştırılan 

alternatif yöntemlerden biri olan Kitlesel Fonlama, üretim aşamasında izleyicinin 

desteğini alarak farklı sansür mekanizmaları içerisinde bulunma zorunluluğu olmaksızın 

film üretimine olanak sağlamaktadır. Sinemanın ideolojik işlevinin fark edilmesi ve 

sinema endüstrisinin ortaya çıkışından itibaren tartışılan bir olgu olarak bağımsız 

sinema, bölüm içerisinde kültürel emperyalizm ve küreselleşme bağlamında 

değerlendirilmekte ve   özellikle Amerikan sinemasının hakimiyet alanından bağımsız, 

Avrupa Sineması’ndaki örnekler, Amerikan Bağımsız Sineması, Üçüncü Dünya 

Sineması ve Üçüncü Sinema kavramları üzerinden tartışılmaktadır. Bu bağlamlarda 

değerlendirildiğinde bağımsız olarak tanımlanan filmlerin, endüstrinin tekelleşmiş 

yapısı karşısında direnç oluşturabilen sinemayı kültürel emperyalizmin bir aracından 

ziyade onun karşısında konumlandıran, üretim, dağıtım ve gösterim aşamalarında farklı 

seçenekler araştıran filmler olarak tanımlanmaktadırlar. Teknolojik gelişmelerin 

filmlerin üretim, dağıtım ve gösterim aşamalarında sağladığı yeni imkanların, var olan 

ilişkileri ve film yapım dinamiklerini değiştirdiği kabul edilmekle birlikte, ekonomik 

sistemin kültürel yapıları yeniden şekillendirme isteğine karşı dikkatli olunması 

gerekliliği gözden kaçırılmamalıdır.   

 

Destek mekanizmalarının eksikliği ve sektörel koşullar nedeni ile alternatif 

kaynaklara ulaşmanın önemli olduğu Türkiye’de,  Kitlesel Fonlamanın film üretiminde 

kullanımının incelendiği bölüm içerisinde, Türkiye'de Kitlesel Fonlama 

uygulamalarının yasal süreçlerine ve Kitlesel Fonlama platformlarının nasıl işlevleri 

olduğuna dair kısa bir değerlendirme yapılmaktadır. Her Kitlesel Fonlama platformunun 

yasal sınırlama ve uygulamaları ülkeden ülkeye değişim göstermekte ve ülkelerin ticaret 
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kanunlarına göre düzenlenmektedir. Türkiye'de var olan, “Fongogo”, “Fonla Beni”, 

“CrowdFon” adlı 3 adet yerel platform, yasal zorunluluklar dolayısıyla, Kitlesel 

Fonlama modellerinden Bağışa Dayalı (Donation Based) ve Ödüle Dayalı (Reward 

Based) kampanyalara yer vermektedir. Kredi/Borçlanma Odaklı (Credit Based) ve 

Hisse/Ortaklık Odaklı (Equity Based) modeller Türkiye’de yasal olmadığı için 

kullanılamamaktadır. Türkiye'de kanuna ve ahlâka aykırı olmadıkça her tür konuda 

sözleşme yapabilme serbestisi bulunduğundan dolayı,  yazılı ya da elektronik ortamda 

teyit edilebilen bir sözleşme olması durumunda, Kitlesel Fonlama uygulamalarının 

gerçekleşmesinde  yasal bir engel bulunmamaktadır. Ancak toplanan fon karşılığında 

destekçilere herhangi bir menfaat temin edilmediği durumlarda, fon toplayıcı kişinin 

karşılıksız edinimi söz konusu olacağından, destekçilere ufak hediyeler verilmesi 

platformların hepsinde zorunlu durumdadır. Burada platformlar bir ürünün ön satışını 

yapar konumdadırlar. Buradan yola çıkarak, Türkiye’de gerekli düzenlemeler yapılana 

kadar mevcut sorunlara yasal sınırlar içerisinde çözümler üretildiği ve uygulamaya dair 

kesin kurallar olmadığı saptanmıştır.  

 

Film üreticilerinin tercih etmesi sebebiyle çalışma kapsamına dahil edilen  iki 

uluslararası platformdan “Kickstarter” ve “Indiegogo” adlı uluslararası platformlar da 

model olarak Bağışa Dayalı (Donation Based) ve Ödüle Dayalı (Reward Based) 

kampanyalara yer vermektedir. Bunlardan Türkiye'de özellikle film kategorisindeki 

projeler incelendiğinde, en fazla projenin yer aldığı platformun, yerel bir platform değil, 

uluslararası bir platform olan “Indiegogo” olmasının sebebi, yurt dışı destekçilere 

ulaşma isteği dışında, bu sitede Esnek Fonlama modeli uygulanması ve  kampanya 

sahiplerinin, kampanyaları için belirledikleri hedef fona ulaşamasalar dahi, 

destekçilerden toplanan fonu alabilmesi olarak saptanmıştır.  

 

Çalışmada Kitlesel Fonlama modelinin tanınmasında etkili olan örnekler 

incelenmiştir. Bu örnekler; Türkiye'nin ilk Kitlesel Fonlama platformu olarak bilinen 

“Projemefon” yeni adı ile “Crowdfon” üzerinden 2012 yılında 19.980 Türk Lirası 

destek toplayan İmre Azem yönetmenliğindeki Ekümenopolis adlı adlı yapım,  

“Indiegogo” üzerinden başlatılan kampanya ile 302 destekçiden 18.050 dolar destek 

toplayan Can Candan'ın yönetmenliğini yaptığı Benim Çocuğum belgeseli, “Kickstarter” 
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adlı platform üzerinden 2012 yılında başlatılan kampanya ile 40 gün gibi bir sürede, 153 

destekçinin katılı ile 30.953 dolar destek toplayan ve Antalya Altın Portakal, 2014 En 

İyi Film Ödülü’nün sahibi, Kutluğ Ataman yönetmenliğini yaptığı, Kuzu adlı filmlerdir. 

Tez kapsamında bu yapımların Kitlesel Fonlama kampanyaları hakkında bilgiler 

verilmesi yanı sıra, Türkiye’den film üreticilerinin kullandığı belirlenen 5 platform 

üzerinde yer alan tüm filmlerin takip ve dökümü yapılmıştır. Filmlerin yer aldığı 

listelerin sunulması dışında elde edilen veriler tablolaştırılmıştır. Bunun sonucunda 

01.06.2014-07.02.2016 tarih aralığında Türkiye'de film kategorisi var olan “Fongogo”, 

“Fonla Beni”, Crowdfon”, “Bi Ayda” adlı 4 yerel platform dışında “Indiegogo” ve 

“Kickstarter” adlı 2 uluslararası platform üzerinde yer alan toplam film projesi sayısı 

242, Bu filmler içerisinde yer alan kısa metrajlı proje sayısı 85, uzun metrajlı projelerin 

sayısı 123 ve film kategorisi başlığı altında kampanya başlatılmasına rağmen film 

üretimi dışında, sinema salonlarının yenilenmesi, gezici film festivalleri, ekipman 

desteği ve buna benzer farklı ihtiyaçlar  için fon talep eden film dışı projelerin sayısı 34 

olarak belirlenmiştir. Var olan 242 proje içerisinde, kampanya sahiplerinin belirlediği 

hedef fona ulaşan proje sayısı ise 47'dir. Bu veriler ve platformlar üzerinde yer alan 

filmler değerlendirildiğinde, Türkiye’nin önemli festivallerinden ödüller alan filmlerin 

Kitlesel Fonlama kampanyalarının bulunması ve filmlerin ulusal/uluslararası çeşitli 

festivallerde görünürlüğünün giderek artması Kitlesel Fonlamanın, Türkiye’de 

yönetmen ve yapımcıların bu modeli alternatif bir finansman kaynağı olarak 

kullandıklarına dair önemli bir gösterge konumundadır. 

 

01.06.2014-07.02.2016  tarih aralığında elde edilen veriler üzerinden yapılan 

değerlendirmede,  en yüksek fon miktarına sahip olan  filmin 30.953 dolar ile Kuzu 

(Kutluğ Ataman, 2014) adlı film  olduğu görülmekte ve dolayısıyla bir filmin 

finansmanının tümünün Kitlesel Fonlama desteği ile karşılanmasının uzun metrajlı 

projeler için olası gözükmediği anlaşılmaktadır. Ancak filmi gönüllü olarak destekleyen 

ve maddi destek dışında özellikle belgesel projeler için filmin tanıtım, gösterim 

aşamalarına dâhil olan toplulukların bu uygulamalar ile oluştuğu görülmektedir. Bu 

noktada Kitlesel Fonlamanın ağırlıklı olarak tanıtım ve pazarlama unsuru biçiminde 

kullanımı söz konusudur. Modelin tanınması ve yaygınlaşması ile ilerleyen dönem 
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içerisinde bir filmin tüm finansmanının, yurt dışı örneklerde olduğu gibi bu model ile 

tamamlanacağı ön görülmektedir.  

 

Türkiye’de film üreticilerinin en fazla tercih ettiği platform, belirlenen tarih 

itibari ile (07.02.2016) toplamda 130 proje ile  “Indiegogo” adlı platformdur. Bunun 

nedeni uluslararası destekçilere ulaşma isteği olduğu gibi, bir diğer önemli neden, 

sitenin Esnek Fonlama modeli uygulaması ve toplanan her desteğin, hedef fona 

ulaşılmasa dahi kampanya sahibine iletilmesidir. Dolayısıyla, Türkiye’de Esnek 

Fonlama modelinin uygulandığı bir platform olması durumunda film üreticilerinin bu 

platformu tercih edecekleri ön görülmektedir. Konusu ve kolektif üretim modeline olan 

yatkınlığı ile en fazla destekçi sayısına sahip yapım ise 302 destekçi ile Can Candan’ın 

yönetmenliğini yaptığı Benim Çocuğum (2013) belgeselidir. Bu bağlamda kampanya 

dâhilinde filme destek vermeye hazır bir kitlenin bulunmasının destekçi sayısında  etkili 

olduğu saptanmıştır. Dolayısıyla destek almada, belirli topluluklara ulaşmak ve kendi 

arasında örgütlenen kitlelerin fonlamaya katılımını sağlamanın başarıya ulaşmada etkili 

olduğu görülmektedir. 

 

Destekçilerin motivasyonlarına dair, katılımcıların salt hayırseverlik ve 

toplumsal yarar adına bu tarz aktivitelere dâhil olduğu var sayımından söz edilmesi 

önemli bir durumdur. Bir diğer öne çıkan varsayım ise bireylerin daha büyük bir 

topluluğun parçası olmak, bir organizasyonun ve aktif üretim sürecinin içinde olmak 

ihtiyacı içerisinde bu tarz uygulamalara dâhil oldukları görüşüdür. Türkiye’de de yasal 

sebepler dolayısıyla kullanılabilen Bağış Bazlı (Donation Based) ve Ödül Bazlı 

(Reward Based) modellerde verilen ödüllerin genelde sembolik ödüller olduğu 

görülmekte ve bu nedenle destekçiler için asıl motivasyonun, çalışmanın temelinde 

bahsedilen, üretime katılmak isteyen tüketicilerin, üretime katkıda bulunarak bir 

topluluğun parçası olmak isteği olduğu görülmektedir. Türkiye örneklerine bakıldığında 

destekçilerin kimler olduğuna dair kampanya sahipleri ile yapılan görüşmeler ve 

kampanya sayfalarında yer alan destekçilerin profilleri yolu ile ulaşılan diğer bir veri 

ise, film üreticisinin ve kampanya ekibinin kişisel/ iş/eğitim çevresinin kampanyalara 

aktif katılımı olduğudur.  Buradan anlaşıldığı üzere tanıdıkları bir kimseye destek olma 

durumu söz konusudur. Yurt dışı örneklerde daha geniş kitlelere yayılan fonlama 
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kampanyalarının, Türkiye’de henüz kişisel çevre ve arkadaşların arkadaşları modelinde 

yayıldığı görülmektedir. 

 

Çalışmada Türkiye’de Kitlesel Fonlama kampanyalarında en fazla fon toplayan 

5 proje, talep edilen destek miktarı, toplanan fon ve destekçi sayıları bakımından 

tablolaştırılarak sunulmaktadır. Bu tabloda yer alan verilere göre, çalışma kapsamında 

incelenen 3 yerel 2 uluslararası platfrom dahilinde film kategorisinde yer alan 

filmlerden en fazla fon toplayan film, Kutluğ Ataman'ın yönetmenliğini yaptığı Kuzu 

adlı film ve  en fazla fon toplayan filmler  kategorisinde yer alan filmlerden en fazla 

destekçiye sahip olan film Can Candan'ın yönetmenliğini yaptığı Benim Çocuğum  

belgeselidir.  Türkiye'de  çalışma kapsamında incelenen 3 yerel 2 uluslararası platfrom 

dahilinde film kategorisinde en fazla fon ve destekçi toplayan 5 filmden biri, 

uluslararası bir platform olan  “Indiegogo”, 2 tanesi yerel bir platform olan “Fongogo” 

ve 2 tanesi gene uluslararası bir platform olan “Kickstarter” üzerinden kampanya 

yürütmüştür. Bu filmlerden 3 tanesinin belgesel, 2 tanesinin  ise kurmaca filmler olduğu 

görülmektedir. 

 

Türkiye'de Kitlesel Fonlama alanında hizmet veren siteler, belirli sosyal 

sorumluluk, sivil toplum örgütlerine ya da vakıflara ait  projeler dışında Fiks Fonlama 

modeli uyguladıklarından dolayı, fon havuzunda biriken para miktarı ile, kampanya 

sahiplerine ulaşan fon miktarı aynı olmamaktadır. Bu nedenle  Esnek Fonlama modeli 

uygulayan “Indiegogo” adlı platform haricinde, değerlendirmede yer alan tüm 

platformlar, kampanya sahibinin destekçiler tarafından yapılan desteği alabilmesi için 

belirlenen hedef fona ulaşma şartı olan Fiks Fonlama modeli kullanmakta olduğundan 

her platform için, havuzda biriken fon miktarları ve kampanya sahiplerine ulaşan fon 

miktarlarını gösteren iki farklı tablo ile incelenmesi daha uygun görülmüştür.  

Belrlenen tarihler arasında siteler üzerinde yer alan kampanya bilgileri dahilinde 

yapılan incelemede elde edilen veriler doğrultusunda ulaşılan sonuçlara göre, yerel 

siteler üzerinden TL bazında  toplanan ve kampanya sahiplerine ulaşan toplam fon 

miktarının 1836 destekçi ile 434.846 TL, uluslararası platformlar üzerinden ise dolar 

bazında 3386 destekçi ile 311.716 dolar olduğu görülmektedir. Bu bağlamda 
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uluslararası siteler üzerinden açılan kampanyalara katılım ve toplanan destek miktarının 

yerel projelere kıyasla  daha fazla olduğu görülmektedir. Siteler arasında en fazla 

kampanyaya sahip olan site olarak “Indiegogo” adlı platform aynı orantıda en fazla 

destekçi ve fona da sahip durumdadır. Yerel siteler bazında en az destekçi ve fon 

toplayan site ise 118 destekçi ile “Fonla Beni” adlı platformdur.  

Platformlar üzerinde yer alan filmlere dair veriler saptanırken, film ve video 

kategorisinde yer alan kampanyalar, kısa metraj, uzun metraj ve film dışı projeler olarak 

3 ayrı başlık altında sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmaya göre, 01.06.2014-07.02.2016  

tarihleri arasında, Türkiye’de uzun metraj projelerin 3794 destekçi ve yerel platformlar 

bazında 250.275 TL, uluslarası platformlar üzerinden dolar bazında 258.586 dolar fon 

elde ettikleri ve uzun metrajlı projelerin, kısa metrajlı film projelerine göre daha yüksek 

destek oranı ve destekçi sayısına sahip oldukları görülmüştür. 

Çalışmada, örnek kampanyaların incelenmesi ile Türkiye’de Kitlesel Fonlama 

kampanyalarının başarısını etkileyen faktörler saptanmaya çalışılmıştır. Bu konuda, 

yabancı platformlar ve kampanyalar  üzerinden  araştırmalar yapılmış ve belirli 

sonuçlara ulaşılmış olmasına rağmen, konuya ilişkin yerel araştırmaların olmaması 

nedeni ile, başarıyı etkileyen faktörlerin uluslararası çalışmalarda yer alan unsurlar ile 

benzerlik taşıyıp taşımadığı sorusu önem kazanmaktadır. Örnek kampanya incelemeleri, 

platformlar üzerinden elde edilen veriler dışında, kampanya başlatan yapımcı ve 

yönetmenler ile yapılan görüşmeler ve çeşitli medyalar yoluyla kampanyanın sunumuna 

dair elde edilen bilgiler üzerinden değerlendirilmiştir.  İncelemeler, Türkiye’de daha 

önce gerçekleştirilen bir örnek  çalışma bulunmaması ve herhangi bir kampanya  

incelemesi modeli olmaması nedeni ile, tek bir kaynağa dayalı olmadan, çeşitli 

kaynaklar ve uzmanların görüşlerinden tarafımca derlenerek hazırlanan kriterler 

bağlamında değerlendirilmiştir. Başarılı Kitlesel Fonlama kampanyalarında bulunması 

gerektiği belirlenen bu kriterler: Kampanyaya ait bir tanıtım videosu olması gerekliliği, 

kampanyaya ait bir tanıtım özelliği bulunması / kampanya sloganı etrafında 

kampanyanın tanıtılması, kampanya sayfasında film evrenine dair ilgi çekici görsellerin 

bulunması ve gerekli güncellemelerin belirli zaman aralıkları dahilinde yapılması, basın 

bültenleri, sosyal mecralar ve geleneksel medya aracılığı ile kampanyanın tanıtımı ve 
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kitlelere duyurulması, kampanya dahilinde belirlenen hedef kitlenin ilgisine yönelik 

ödüller bulunması ve sosyal medya hesaplarının kitlelere ulaşmada aktif olarak 

kullanılması olarak sıralanmştır.  

Bu değerlendirmeler doğrultusunda başarılı kampanyalarda bulunan ortak 

özellik, “kitle oluşturmak” olgusu üzerinde yoğunlaşmaktadır.  Hali hazırda 

kampanyaya destek verecek bir kitlesi bulunan kampanyaların daha başarılı olduğu 

görülmüş ve  daha önce onu takip eden bir destekçi kitlesi bulunmayan ekiplerin, 

kampanya öncesinde belirlenen hedef doğrultusunda, ilgi alanına yönelik bir sosyal 

medya çalışması yaparak bir kitle topladıktan sonra  kampanyaya başlamaları gerekliliği 

sonucuna ulaşılmıştır. Kampanya süresince kitlelere ulaşmada, potansiyel destekçilerin, 

kampanyanın destek aldığını görmeleri ve gerçekleşmesi olası bir projeye destek olma 

motivasyonları bulunması sebebi ile, ilk desteklerin yakın çevreden gelmesine yönelik 

çalışmalar yapılabileceği ve kampanya sahibinin destekçilerde güven oluşturacak 

paylaşımlarda bulunmasının önemli olduğu görülmektedir. Belirlenen kriterler 

haricinde, Türkiye örneğine özgü olarak, kampanyaların film üretiminin 

demokratikleşmesi açısından değerlendirilmesine yönelik ek bir madde ve filmlerin 

gösterim ve seyir biçimlerinin de incelemeye dahil edilmesi ile, film üretimindeki 

değişimler bağlamında daha detaylı bir izlenim elde edilmesi hedeflenmiştir.  

Türkiye örneğinin değerlendirilmesi amacı ile seçilen iki projeden biri, 

“Fongogo” adlı Kitlesel Fonlama platformu üzerinden kampanya başlatan, yapımcısı ve 

kampanya yürütücüsü Ceylan Naz Baycan, yönetmeni ise Mustafa Nuri'nin olduğu 3 

adet kısa filmden oluşan Gerçek Gizldir filmlerine aittir.  Proje, 16.11.2014 tarihinde  

“Fongogo” adlı Kitlesel Fonlama platformu üzerinden yürütülmüş ve hedef olarak 

belirlenen 40.000 TL fon hedefi aşılarak, 150 destekçinin katılımı ile 54.410 TL fon 

toplanmıştır. Film, yerel Kitlesel Fonlama platformları içerisinde 2015 yılı itibari ile en 

yüksek fon miktarına ulaşan ikinci film durumundadır. Filmin kampanyasına dair 

yapılan incelemede,  Kitlesel Fonlama kampanyalarının başarılı olması için gereken 

maddelerden, kampanya videosu ve görsellerin kampanya sayfasında yer aldığı,  

kampanyanın bir tanıtım sloganı olduğu ve bu slogan bağlamında tanıtımların yapıldığı, 

hedef kitleye yönelik 11 adet çeşitli ödülün bulunduğu ve kampanyanın Kitlesel 
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Fonlama platformunun kampanya sayfası dışında farklı sosyal medya hesaplarından da 

yürütüldüğü görülmektedir. Ayrıca, ekip projenin tanıtımı için “bağımsızlık” kavramı 

üzerinde durmuş ve “her aşaması online gerçekleştirilecek bir film” olma iddiası ile, 

yeni yöntemleri gerekse üretim gerek dağıtım ve gösterim aşamalarında kullanacaklarını 

vurgulamışlardır. Ekibin, belirlenen strateji doğrultusunda, öncelikle kitlelerini 

oluşturmayı hedefledikleri ve sosyal mecralar üzerinde belirli bir takipçi sayısına 

ulaştıktan sonra, “Fongogo” üzerinden kampanyayı başlattıkları görülmektedir. Belirli 

takipçi sayısına ulaştıktan sonra, “Yaratıcı Sinema Desteğinizi Bekliyor”, “Bugünün 

Küçük Desteği, Yarının Bağımsız Sineması Olacak”, “Yaratıcı Özgür Sinemanın 

Peşindeyiz”, “Kalp Atışlarımızı Takip Edin”, “Sisteme Kafa Tutan Sinema” gibi  

belirlenen sloganlar paylaşılmış ve yaklaşık bir ay süren bir ön hazırlıktan sonra 

15.09.2014 tarihinde “Fongogo”  üzerinden kampanya ile hedef fonun üzerinde destek 

toplanmıştır.  

Bağımsız sinema kavramı üzerine temellenen kampanya sürecinde, tanınan ve 

sosyal mecralar üzerinde takipçi sayısı fazla olan oyuncuların yer alması ve bu 

oyuncuların kampanyaya destek talep eden içerikler paylaşması desteklerin artmasında 

oldukça etkili olmuştur. Kitlesel Fonlama kampanyasına başvurma sebeplerini “mevcut 

sistemin işlememesi” olarak tanımlayan ekip, tanıtım aşamasında “bağımsızlık” ve 

vurgusu üzerinden “özgür sinema” kavramını vurgulayarak, topluluğa  katılım 

motivasyonunun Türkiye’de bağımsız sinemayı desteklemek olarak duyurmuştur. 

Filmin üretim, dağıtım ve gösterim aşamalarının tümünün dijital mecralarda yapılacağı 

belirtilmekte ve film bu yönü ile,  var olan sistemin dışına çıkarak, hem üretim hem de 

gösterim modelleri açısından daha geniş kitlelere daha kısa zamanda ulaşmayı 

hedeflemektedir. 

 

Çalışma kapsamında seçilen ikinci örnek kampanya ise, 2011 yılında Kitlesel 

Fonlama platformu “Crowdfon” (o dönemki adı ile “Projemefon”) üzerinden başlatılmış 

ve  sürecinde 212 destekçiden toplanan 19.980 TL ile hedef fon olarak belirlenen 

18.500 TL limitini aşarak 01.02.2012 tarihinde başarılı olarak tamamlayan  Gaye 

Günay’ın yapımcılığını, İmre Azem’in ise yönetmenliğini yaptığı Ekümenopolis adlı 

yapımdır. Kolektif üretim modellerine bir örnek olarak gösterilen belgeselin üreticileri, 
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filmin post-prodüksiyon süreci için Kitlesel Fonlamayı tercih etmişlerdir. Ancak filmin 

üretim sürecinin de “bağımsız” kalabilmek adına çeşitli fon ve desteklere 

başvurulmadan mümkün olduğunca “özgür bir içerik” hedeflendiği belirtilmektedir. 

Kampanyada “ekonomik”, “ekolojik” ve “sosyal” olgulara vurgu yapılarak  aynı 

endişeleri paylaşan kitleleri bir araya toplamanın hedeflendiği görülmektedir. 

Kampanya ekibi, projenin gerek üretim gerek gösterim süreçlerinde “kolektif” 

çalışmanın önemi üzerinde durmuş ve “Kitlesel Fonlamanın kolektif bir üretim 

modeline uyumlu bir sistem” olduğunu belirtmiştir. Seçilen diğer örnek projeye benzer 

biçimde, filmin yapımcısı Günay, “Mevcut sistem içerisindeki dağıtım kanallarının 

yetersizliğinden ve tamamen bağımsızlıklarını koruma isteğinden ötürü” Kitlesel 

Fonlama metoduna başvurduklarını belirtmektedir. Bu kampanya dahilinde yapılan 

inceleme doğrultusunda başarılı Kitlesel Fonlama kampanyalarında bulunması gerektiği 

belirlenen maddelerden  kampanya videosu ve görsellerin kampanya sayfasında yer 

aldığı,  kampanyanın bir tanıtım sloganı ve metni olduğu, hedef kitleye yönelik 9 adet 

çeşitli ödülün bulunduğu ve kampanyanın Kitlesel Fonlama platformunun kampanya 

sayfası dışında farklı sosyal medya hesaplarından yürütüldüğü saptanmıştır.  

 

Ekümenopolis ekibinin kolektif bir üretim ve dağıtım modelini benimsemiş, 

Kitlesel Fonlama modelini de, filmin içeriği ve üretim modeline uygun bulmaları nedeni 

ile uyguladığı görülmektedir. Kampanya ekibinin motivasyonları arasında bağımsızlığı 

korumak adına belirli desteklerden bilinçli olarak kaçınırken, topluluklardan destek 

almak ve müdahele edilmeksizin diledikleri biçim ve içeriğe uygun film üretmek isteği 

bulunmaktadır. Film ekibi kampanyanın maddi destek getirisi dışında filmin kitleler 

tarafından tanınmasına da destek olduğunu belirtmektedir. Kampanya kapsamında 

oluşan destekçi kitlesi ile çeşitli sosyal medya hesapları üzerinden  iletişimlerinin 

sürdüğü görülen ekibin ikinci film projeleri için de Kitlesel Fonlama kampanyası 

başlattıkları görülmektedir. Böylece var olan destekçi kitlesini ikinci kampanyaya dahil 

eden ekip, Yeniden İnşa Çağı adlı belgesel için “Indiegogo” adlı site üzerinden 8,026 

dolar destek toplayarak, ilk kampanyalarında aldıkları desteğin üzerinde bir fon elde 

etmişlerdir.  Bu bağlamda değerlendirildiğinde,  Kitlesel Fonlama modelinin, geleneksel 

modellerde bireylerin sanatsal projelere dahil olmalarını engelleyen, ekonomik, sosyal 

ve kültürel bariyerler olmaksızın, film üretimi yapmak isteyen bireylere olanak 
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sağladığı görülmektedir. İzleyici açısından katılım kültürüne bağlı olarak 

değerlendirilen bu üretim modeli, film üreticileri açısından ise, çeşitli bariyerlerin, 

destekçiler sayesinde aşılmasını sağlayacak yeni bir seçenek olarak görülmektedir.  

 

Tüm bu toplanan veriler ve yapılan görüşmelerden çıkarılan sonuçlara göre, 

Kitlesel Fonlamanın yalnızca projeler için gereken parayı sağlama adına değil, bir 

topluluğun, katılımcı kültürün,  kolektif bir eylemin parçası olmak ve filmlerin 

çekilmeden önce ya da çekim süreçlerinde tanıtımlarını sağlamak, filmlerin potansiyel 

izleyici kitlesini oluşturmak adına önemli olduğu, ancak Türkiye’de yurt dışı örneklere 

benzer biçimde, filmin tüm finansmanının Kitlesel Fonlama kampanyaları ile sağlanma 

oranının düşük olduğu görülmektedir. Bunun nedenleri arasında internet kullanımının 

ve internet üzerinde destek mekanizmasının teknik ve sosyal sebepler dolayısıyla tercih 

edilmemesinin yanı sıra, yasal düzenlemelerin eksikliği ve Kitlesel Fonlama 

uygulamalarına dair çalışmaların ve tanıtımların yetersiz kalması gösterilebilir. Yine de 

özellikle bağımsız film üreticileri ya da yarı amatör film üreticileri için Kitlesel 

Fonlama yeni bir potansiyel kaynak konumundadır. Özellikle kısa film üreticileri için 

filmlerinin tüm finansmanının Kitlesel Fonlama desteği ile tamamlandığı örnekler 

bulunmaktadır.  Kitlesel Fonlama desteği yalnızca filmlerin üretim aşamasında değil 

film alanına dair farklı aşamalarda da destek sağlamak için kullanılmaktadır. Örneğin 

Türkiye’de Kitlesel Fonlama projeleri içerisinde yer alan Gezici Festival “Sinemasal” 

“Fongogo” üzerinden başlatılan kampanya ile 81.020 TL destek toplayarak Türkiye’de 

2014 yılının en fazla fon toplayan projesi durumundadır. 

 

 Üreten Tüketiciler bağlamında değerlendirildiğinde, yaşamın neredeyse tüm 

alanlarına yayılan ve ekonomiyi etkileyen yeni dünya düzeninin etkisi ile üretime 

katılarak bir topluluğun parçası olmak isteyen bireylerin arttığı görülmektedir. Tüketici 

davranışlarındaki değişim, Türkiye’de var olan fon ve desteklerin yetersiz kalması, 

sosyal medya üzerinden tanıtım ve Kitlelere ulaşma yollarının kolaylaşması ve 

yaygınlaşması gibi nedenlerle, Kitlesel fonlama kampanyaları, film üreticilerinin finans 

planları içerisinde yer almaya başlamıştır. İnternet üzerinden bağış yapma alışkanlığının 

sosyo ekonomik sebepler ile toplum geneline yayılmaması dolayısı ile, Kitlesel 

Fonlama, Türkiye’de istenilen kullanım oranına ulaşamamıştır. Kitlesel  Fonlama 
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uygulamalarının temelinde, ulaşılabildiği kadar geniş hedef kitlelere ulaşmak ve 

topluluk ile birlikte üretim yapmak olmasına rağmen, Türkiye’de bu modelin kampanya 

sahiplerinin yakın çevresi, iş çevreleri ve arkadaşları ile sınırlı kalması ve desteklerin, 

kendiliğinden ilgi alanlarına yönelik projeleri bularak destekleyen kitlelerden değil, bir 

şekilde üreticiler tarafından çeşitli kanallar ile ulaşılan yakın kesimden geldiği 

görülmektedir. Yine de gönüllü bir katılım sürecinin var olduğu uygulamaların, zaman 

içerisinde ideal modele yaklaşma ihtimali bulunmaktadır. Siteler üzerinde yapılan 

incelemeler ve görüşmeler neticesinde, bu tarz uygulamalara olan ilginin yüksek olması 

ve kampanya başlatan film sayılarının gün geçtikçe artması nedeni ile, Kitlesel 

Fonlamanın Türkiye’de film üreticileri için alternatif bir fon ve film tanıtım unsuru 

haline geldiği ve ilerleyen dönem içerisinde bu tarz uygulamaların artacağı 

öngörülmektedir.  

 

Çalışma kapsamında, ilerleyen dönem içerisinde, teknolojik ve sosyo-kültürel 

gelişmelere bağlı olarak kullanıcıların daha etkin biçimde katılacakları ön görülen bu 

uygulamaların, güncel verilerinin saptanması ve  dönemin verilerinin kaydının tutulması 

ile daha sonraki dönemlerde yapılacak araştırmalar için katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

Kitlesel Fonlama uygulamalarına dair  yerel akademik çalışmaların azlığı dolayısı ile 

akademik literatüre yapacağı katkı dışında, gerek fonlama platformları yöneticileri, 

gerek sektör içerisinde yer alan bireyler ile yapılan görüşmelerde, kampanyalara ve 

platformlara dair verilerin derlenmesinin uygulamalı alana da faydalı olacağı 

belirtilmiştir. Çalışmanın,  gerek akademik, gerekse sektörel anlamda Kitlesel Fonlama 

uygulamalarına dair bir çok incelemeye gereksinim duyulması nedeni ile  daha sonraki 

araştırmalara dayanak oluşturması ümit edilmektedir. 
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EK 1: Türkiye’de Var Olan Kitlesel Fonlama Platformlarında “Film ve Video” 

Kategorisinde  Yer Alan Projelerin Yıllar İçinde Değişen Sayılarına Dair Veriler 
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EK 2: Türkiye’de Var Olan Kitlesel Fonlama Platformlarının “Film ve Video” 

Kategorisinde  Yer Alan Projeleri İçin  Platform Bazında  Yıllar İçinde Değişen 

Sayılarına Dair Veriler 
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EK 3: Crowdfon (2010) Film ve Video Kategorisindeki Projelerin Yer Aldığı Ana 

Ekran Görüntüsü (01.04.2016 tarihli) 
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EK 4: Fonla Beni  (2013) ilm ve Video Kategorisindeki Projelerin Yer Aldığı Ana 

Ekran Görüntüsü (01.04.2016 tarihli) 
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EK 5: Fongogo (2013) Film ve Video Kategorisindeki Projelerin Yer Aldığı Ana 

Ekran Görüntüsü (01.04.2016 tarihli) 
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EK 6: Indiegogo (2008) Ana Ekran Görüntüsü (01.04.2016 tarihli) 
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EK 7: Kickstarter (2009) Türkiye’den Film ve Video Kategorisindeki Projelerin 

Yer Aldığı Ana Ekran Görüntüsü Ana Ekran Görüntüsü (01.04.2016 tarihli) 
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