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ÖNSÖZ

Dünya tarihi incelendiğinde iki şey ortaya çıkmaktadır: Her şey değişmektedir ve her şey aynı
kalmaktadır. İnsanlar bilinen tarihin başlangıcından beri iletişim ihtiyacı duymuş ve iletişimi hem araç
hem de amaç haline getirmişlerdir. Teknolojideki ilerlemeler biçimi ve etkiyi arttırmış ve değiştirmiş,
iletişimin temelindeki güdüler ise değişmemiştir. Örneğin büyük bir değişim gibi algıladığımız ses
teknolojileri temelde sesli iletişime, görsel teknolojiler görsel iletişime dayanmaktadır. Anlatı ve
anlatma biçimleri ise belirli açılardan değişmektedir. Teknoloji sayesinde, dünya tarihini araştırarak
öğrendiğimiz yazı öncesi dönemde mağaralara çizilen resimlerin, sözlü olarak aktarılan rüyaların, ateş
başında anlatılan destanların, masalların anlatı yapısını ya da özünü büyük oranda koruyabilerek,
içeriği cep telefonumuzdan tek başımıza üretebildiğimiz ya da izleyebildiğimiz ve yorum yaparak
yayabildiğimiz videolarla aktarmamızın mümkün olduğu bir hale dönüştürebildik.
Bugün geldiğimiz noktada hem teknolojinin hem de teknolojinin gelişim hızının hızlanması,
ivmelenmesi sürmektedir. Dolayısıyla bugünkü dünyada dijital dönüşümü yakalamak ileride
geliştirebilmenin de önünü açacaktır. Dünyadaki dijital dönüşümü yakalamak için dijitalleşme ve
iletişim ile ilgili olarak öğrenilmesi gereken temel şey yalnızca yakın dönemde robotların yapacağı
iddia edilen teknik değil o tekniğin ardındaki felsefeye, bilime ve özgünlüğe dayanan yaratıcı bakış
açısının nasıl geliştirileceğidir. Bu nedenle bu çalışmanın öğrencilere sadece genelde iletişim özelde
Dijital Video hakkındaki bilgiyi değil yaratıcı bakış açısının nasıl geliştirileceğine dair merakı da
katmasını dilerim. O merak sayesinde insanlığın gelişmeyi sürdüreceğine ve insanlar arasında süren,
temeli insanların kendileri ve başkaları ile iletişimlerinin eksikliğine dayanan dünyadaki büyük
sorunların çözüleceğine inanıyorum.
Doç. Dr. Gizem Parlayandemir
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KISALTMALAR

vd.: ve diğerleri
yy.: yüzyıl

YAZAR NOTU
Bilginin kalıcılığının sağlanması hususunda bilginin bağlam içinde öğrenilmesi;
araştırmalarla pekiştirilmesi; sık ve düzenli tekrar edilmesi yardımcı olabilir.
Dolayısıyla Dijital Video dersi için o hafta işlenen konuları
ve önceki konuların tekrarını günlük olarak yapılmasını
çok önemsiyorum ve sizlere faydalı olacağına inanıyorum.
İyi dileklerimle
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1. İLETİŞİMİN TARİHİNİ HATIRLAMAK

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. İletişim nedir?
1.2. İletişim Tarihi
1.3. Tabletten Tablete Giden Uzun Yolu Hatırlamak
1.3.1. İletişim Tarihindeki Dört Temel Devrim
1.3.2. İletişim Tarihindeki Temel Kültürler
1.4. Elektrik ve Elektronik Kültür

konularına giriş yapılmıştır.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
İletişim nedir?
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1.BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM
YÖNTEMLERİ
Konu

Kazanım

1.1. İletişim nedir?

İlgili kavram hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

1.2. İletişim Tarihi

İlgili kavram hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

1.3. Tabletten Tablete
Giden Uzun Yolu
Hatırlamak
1.3.1. İletişim Tarihindeki
Dört Temel Devrim

1.3.2. İletişim Tarihindeki
Temel Kültürler

1.4. Elektrik ve Elektronik
Kültür

İlgili kavram hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

İlgili kavram hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

İlgili kavram hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

İlgili kavram hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması

Anahtar Kavramlar
İletişim, İletişim Tarihi
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Giriş
Dijital video yaygınlaşmakta ve kitleselleşmektedir. Günümüzde okul çağına başlamayan
çocuklar dahi dijital video üretip paylaşabilmektedirler. Öte yandan günlük hayatımızda çok
yaygınlaşan dijital video uygulamaları; iletişim tarihinin, sanat tarihinin, bilişim teknolojisinin,
kültür endüstrisinin ve popüler kültürün parçaları olarak değerlendirilebilir. Hep çağın bir çok
fenomeni ile etkileşime girip hem de kendi kültürünü üreten, yeniden üreten, yayan ve hatta
eleştiren dijital video olgusunu teknik ve tarihsel olarak ele almadan önce bu bölümde iletişim
kavramı ve iletişim tarihindeki devrimler, dönemler, temel prensipler hatırlanacaktır.

1. Başlarken
Latince “görüyorum” anlamına gelen video sözcüğünden türeyen video kavramı, McLuhan
tarafından elektronik kültür olarak tanımlanan çağda ortaya çıkmış, kendisinden önce ortaya
çıkan fotoğraf, sinema, televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla etkileşim içine girmiştir. Video
olgusu iletişim tarihinde, sanat tarihinde ve kültürde önemli bir yerde durmaktadır.
Video kavramı gibi bu ders kapsamında incelenecek “Dijital Video” kavramı da iletişim
tarihinde ve sanat tarihinde ve bunlarla ilişkili olarak kültürde önemli dönüm noktalarına
tekabül etmektedir. Dijital video kavramı, üretim pratikleri ve olanakları açısından hem kendisi
bir form olarak hem de diğer formları dönüştürme potansiyeli ile birlikte iletişimi büyük ölçüde
etkilemiştir. İletişim açısından değerlendirildiğinde sözlü kültürden bu yana iletişimin temel
işlevi olarak kabul edilen bir iletinin kaynaktan hedefe doğru karşılıklı olarak aktarılması, dijital
video sayesinde görsel, işitsel ve hatta kimi zaman yazılı içeriğin dijital mecra üstünden
aktarılmasına dönüşmüştür.
Bu ders kapsamında ontolojik olarak analog değil dijital bir görüntü kaydetme, kopyalama ve
aktarma biçimi olan videonun ne olduğu sorusu kadar, dijital video teriminin kullanımının da
dijitalleşme ve internet tabanlı yeni medya ve sosyal medya olguları ile birlikte neye dönüştüğü
önemli bir mesele olarak ortada durmaktadır. Başka bir deyişle önümüzdeki temel soru analog
bir form olan filmin yerine geçen videonun dijital video olarak yeniden tanımlandığında neyin
kast edildiğidir.
Bununla birlikte dijital video ile ilgili hiçbiri birbirinden daha az önemli olmayan çok sayıda
tartışma yürütülmektedir. Dijital videonun, ana akım endüstri ya da amatör izleyici tarafından
tasarım, üretim, dağıtım, gösterim ve alımlama pratiklerinin nasıl oldukları bu tartışmalardan
biridir. Yeni medya ve sosyal medya ile birlikte izleyici ve kullanıcı, “üreten tüketici”
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(prosumer)1 olarak tanımlanmaktadır. Dijital videonun “üreten tüketici” tarafından form ve
kültür olarak nasıl yeniden üretildiği ve dolaşıma nasıl yeniden sokulduğu; hem ana akım
endüstri hem bağımsız üreticiler hem de hayranlar ve “üreten tüketici”ler etkisinin iletişimin
diğer alanlarını nasıl etkilediği iletişim çalışmalarında gün geçtikçe önem kazanmaktadır.
Çalışma dört temel bakış açısı çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
Bu soruları sormak için çalışmada öncelikli olarak “Tabletten Tablete Giden Uzun Yol” olarak
tanımlayabileceğimiz iletişim tarihini hatırlamakla başlanacaktır. İletişim tarihindeki temel
prensiplerin dijitalleşme, yakınsama, yeni medya ve sosyal medya, “üreten tüketici”
kavramlarının ortaya çıkmasında nasıl yeniden görünür hale geldikleri ya da nasıl yapıbozuma
uğradıkları tartışılacaktır.
İzleyen bölümlerde ise videonun teknik ve tarihi özellikleri ile günümüzdeki kullanım
biçimleridir. Bu bağlamda video terimi ve videonun tarihi, video görüntünün ortaya çıkışı,
video ile ilgili önemli teknik kavramlar, fotoğraf makineleri ile çekim yapmak, telefonla çekim
yapmak, bilgisayarda ve telefonda montaj yapmak konularına değinilecektir.
Çalışmada daha sonrasında videoya içerik oluşturmanın önemi de tartışılacaktır. Bu bağlamda
popüler kültürün yanı sıra diğer sanat disiplinleri ile etkileşime giren videonun anlaşılabilmesi
için sanat tarihi yeniden hatırlanacak, görsel sanatlar açısından önemli bir yerde duran videonun
dünyada ve Türkiye’de geçmişi ve gelişimi tartışılacaktır.
Dijital video açısından son çatı ise dijitalleşmenin gösterim, dağıtım ve yeniden üretim
üstündeki etkisi açısından kurulacaktır. Bu bağlamda büyük veri ve nesnelerin interneti
kavramlarına da temel olarak değinilecek, böylece dijital yayıncılık, dijital izleyicilik
kavramlarının yanı sıra günlük pratikte “dijitale iş yapmak” olarak tanımlanan dijital reklam ve
dijital pazarlama konuları da gündeme alınacaktır. Genel bir değerlendirme ardından dijital
videonun geleceği hakkında öngörülerde bulunulacaktır.

Prosumer sözcüğü İngilizce üretici anlamına gelen producer ve tüketici anlamına gelen consumer
sözcüklerinin birleşmesinden oluşmaktadır. Terim ilk kez Alvin Toffler tarafından 1980 yılında
yayınlanan The third wave: The classic study of tomorrow kitabında kavramsallaştırılmıştır. New
York, NY: Bantam.
1
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1.1. İletişim nedir?
İletişim terimi, “bireyler arasında ortak sembol, işaret veya davranış sistemi aracılığıyla bilgi alışverişi
yapılan bir süreci tanımlar. Söz konusu sözcüğün İngilizcesi ‘communication’ olup bu sözcük de “ortak”
ve “paylaşmak” anlamına gelen “communis” kökünden türemiş Latince fiil “communicare”den gelir.
(https://www.merriam-webster.com/dictionary/communication, 2018).
İletişim, hemen hemen herkesin varlığından haberdar olduğu temel ve yaygın bir günlük yaşam
pratiğidir; ancak çok boyutlu ve belirsiz bir kavram olduğu için “iletişimin tanımlanması” da oldukça
zordur. İletişim, farklı anlamlar, bağlamlar, biçimler ve etkiler açısından çeşitliliğe sahip olabilir ve
farklı durumlarda farklı insanlar için farklı anlamlara gelebilir (Dainty, Moore ve Murray, 2006: 3).

1.2. İletişim Tarihi
İletişim tarihi, insanlığın başlangıcına kadar uzansa da iletişim çalışmalarının akademik perspektifle
gerçekleştirilmesinin tarihi 20. yüzyıl ile başlamaktadır. İletişim tarihi yeni bir alan olarak
tanımlanmakla birlikte aynı zamanda çok eski de bir uygulamadır. İletişim tarihinden bahsederken eski
ya da yeni olarak vurgulamak “iletişim tarihi” kavramının nasıl tanımlandığına bağlı olarak
değişimektedir; araştırmacılar tarafından “iletişim tarihi” başlığı altında toplanmış, tamamen
kavramsallaştırılmış, kolektif olarak kendine özgü kendinin farkında bir alan olarak tanımlandığında,
1970'lerden bu yana güç toplayan ve güçlükleri bir araya getiren bir alan olduğu belirtilmektedir
(Simonson vd. 2013: 13). Böylece iletişim çalışmalarının tarihi kitle iletişim araçlarının etkisi ile
sosyolojiden farklılaşmaktadır. Denis McQuail'e (2010: 154) göre yirminci yüzyılın kitle iletişim
araçlarının ilk çağı olarak tanımlanması mümkündür. Aynı zamanda kitle iletişim araçlarının etkisindeki
değişimle tanımlanması imkan dahilindedir. Medya kurumları ve teknolojisinde ve toplumun kendisinde
ve “iletişim bilimi”nin yükselişinde meydana gelen muazzam değişikliklere rağmen, “medyanın”
potansiyel sosyal önemi hakkındaki kamuoyu tartışmasının koşulları oldukça az değişmiş
görünmektedir. Öte yandan, iletişimin kuramsallaştırılmasına, tarih ve felsefe gibi birçok alanda ve
disiplinde rastlanabilir. Bu nedenle, eski çağlardan başlayarak Platon ve Aristotales gibi filozoflar,
alanın erken kuramcıları olarak kabul edilir. Bazı araştırmacılara göre her ne kadar “iletişim” sözcüğü
hakkındaki tarihsel yazım, on yedinci yüzyıldan önce ortaya çıkmamış olsa da antik döneme kadar
uzanan iletişim tarihinin tarih öncesi döneminden bahsetmek de mümkündür. Dünya tarihinde, ahlak,
siyaset ya da kutsal öğrenmeden ayrı bir şekilde öğretilebilecek bağımsız bir sanat olarak ele
alınabilecek Greko-Latin retorik (belagat) geleneği de ayrı bir damar olarak akmaktadır (Simonson, vd.
2013: 16).
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İletişimin Sosyal bilimler ait pekçok disiplin ile ve pekçok güncel fenomen ile etkileşime girdiği
bilinmektedir (bkz. İletişim

Tarihi ders notu birinci bölüm) öte yandan dijital video açısından

düşünüldüğünde teknoloji, küreselleşme, yakınsama kavramlarını hatırlamak faydalı olacaktır.

Teknoloji:
Teknoloji kelimesi, ‘sanat’ veya ‘zanaat’ anlamına gelen Eski Yunanca kelime olan tekhne kelimesinden
türetilmiştir. Bununla birlikte, modern yaklaşımda, “teknolojinin” anlamı, “zanaat” kelimesinin ima
ettiği araçsal yönelimi ele alma eğiliminde olmuştur. "Teknoloji" kelimesinin kullanımı, sırasıyla iki
ayrı ancak bağlantılı alana ayrılabilir. Birincisi, “teknoloji”, (ham) malzemelerin manipülasyonunun,
işlevsel ve yararlı bir biçim vermesi amacıyla üstlenildiği insan uygulamalarının ağıyla ilgilidir. Bu
anlamda teknoloji öncelikli olarak bir teknik meselesidir ve istihdam, malzemelerin daha sonra
kullanıldığı şekilde bir amaç ya da tasarım kavramını gerektirir. İkincisi, böyle bir manipülasyon
sürecinin son ürünü de “teknoloji” olarak adlandırılır. Dolayısıyla, bir bilgisayar veya bir uçak gibi bir
“teknoloji parçasına” atıfta bulunduğumuzda, onlara neden olan malzemelerin manipülasyonuna atıfta
bulunmayız, her halükarda, doğası gereği, dünyada karşılaşabileceğimiz diğer nesnelere (örneğin
kayalar ve taşlar, bitkiler, hayvanlar vb.) farklı türden sayılırlar. Bu nedenle "Teknoloji", hem insan
uygulamalarının bir ağına hem de bu uygulamaların ürünlerine atıfta bulunmaktadır (Sedgwick, 2005:
269-270)

Globalleşme (Küreselleşme):
1960'ların ortalarından sonra iletişim tarihinde teknoloji odaklı bakış, iletişim ve teknoloji ile dünyanın
“küresel bir köye” dönüştüğü McLuhan'ın öne sürdüğü bir başka fikri ortaya koymaktadır. McLuhan,
daha önce izole edilen bireylerin ve kültürlerin birbirleriyle daha doğrudan ve açık bir şekilde etkileşime
girebilmelerinin yollarını kuramsal olarak ifade etmek için “Gutenberg Galaxy” (1962) adlı kitabında
“küresel köy” ibaresini yazdı (Maus, 2011: 1096). Öte yandan, sosyal bilimlerde birçok kavram ve terim
gibi küreselleşme de üzerinde mutlak bir fikir birliği bulunmayan bir terimdir.

‘Küreselleşme, geleneksel olarak yerelleşmiş sosyal ve kültürel yapıları (örneğin kabileler,
ulus-devletler, etnik gruplar, diller) daha evrensel olanlarla değiştiren bir dizi süreci ifade
eder. Bazı kültürel tarihçiler, küreselleşmeyi, Avrupa sömürgeciliğinin ve eski Rönesans'a ve
hatta Helenistik dönem antik çağına kadar uzanan uluslararası merkantilizmden kaynaklanan
temel süreçlerin yoğunlaştırılması olarak tanımladılar. Diğerleri, küreselleşmenin köklerini,
on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda Avrupa ve Kuzey Amerika'daki sanayileşmenin
yükselişinde dikey olarak konumlandırmaktadır. Her ne kadar bu bakış açıları, güncel
eğilimlerin daha geniş tarihsel bağlamını anlamada yararlı olsa da en yaygın güncel kullanım
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ve burada ilgili olanı, kuruluş ve genişleme ile işaretlenmiş olan Trans- veya uluslarüstü
nüfuzlu siyasal, ekonomik ve sosyal kurumlarla II. Dünya Savaşı sonrası döneme işaret eder.
'(Maus, 2011: 1094)
Yakınsama:
Telefon, bilgisayar ve medya (yayıncılık) teknolojilerinin entegrasyonu ve dolayısıyla işletmelerin,
piyasaların ve bunlarla ilişkili sosyal etkileşimlerin entegrasyonu olarak tanımlanmaktadır (Hartley,
2004: 39).

1.3. Tabletten Tablete Giden Uzun Yolu Hatırlamak
Tablet sözcüğünden ne anladığımız, tablet diyince aklımıza ne geldiği, bir tabletin hangi dönemde
üretildiğine bağlı olarak değişir. İlk çağlarda tabletten kast edilen Orhun Yazıtları gibi yazıtlar
olacakken, günümüzde tabletler küçük çocukların dahi kullanabileceği basitlikte ve boyutlardaki dijital
araçlardır.
Taş tabletten dijital tablete uzanan iletişim tarihi değişmeler ve gelişmelerin tarihidir. İletişim tarihi
incelendiğinde, iletişim tarihinin gelişmeler ve bu gelişmelere bağlı olarak değişimler ile dolu olduğu;
iletişim tarihi ile dünya tarihi arasında diyalektik bir ilişki bulunduğu görülmektedir.
Öyle ki iletişim mecraları, biçimleri ve araçları değiştikçe toplumlar da değişir. Değişen bu toplumlar
yeni iletişim mecraları, biçimleri ve araçlarına ihtiyaç duyar ve oluştururlar. İletişim tarihi bu
değişimlerin tarihidir. Farklı araştırmacılar farklı kategorilere göre iletişim tarihini dönemlere
ayırmışlardır.
Öte yandan iletişim tarihinde çok sayıda gelişme olsa da devrim olarak nitelendirilebilecek temel dört
olgudan bahsedilmektedir.

1.3.1. İletişim Tarihindeki Dört Temel Devrim
Hatırlanacağı üzere bu devrimlerden ilki olan yazı devrimi ya da yaygın ifadesi ile chirografik devrim,
M.Ö. 3000li yıllarda yazının bulunması ile tarihlenir. Öte yandan her yeni bilimsel araştırmanın
sonucunda ortaya çıkan bilginin mevcut bilgilerimizi güncelleyeceği unutulmamalıdır.
İletişim tarihinin ikinci devrimi olarak kabul edilen Gutenberg devrimi ya da Matbaa devrimi ise M.S.
15. yy ortasında matbaanın icat edilmesi ile gerçekleşir. Bu sayede kitapların mekanik olarak yeniden
üretimi mümkün olmuştur. Matbaanın da etkisi ile başta kıta Avrupa'sı olmak üzere tüm dünya Reform
ve Rönesans gibi süreçler hakim paradigmanın değişmesine sebep olmuştur.
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Endüstriyel devrim sayesinde ortaya çıkan elektrik ve elektronik devrimi ise telgraf, fotoğraf, radyo,
sinema ve televizyon gibi araçlar sayesinde daha önce insanlık tarihinde mümkün olmayan kitlesel bir
iletişimi mümkün kılar. Küreselleşmenin güçlenmesi ile ilgili en önemli olgunun elektronik kültür
sayesinde olduğunu hatırlatmak yerinde olacaktır (Baldini, 2000).
Son olarak iletişim tarihindeki en güncel devrim internet tabanlı yeni medyanın ortaya çıkışıdır. İnternet
tabanlı yeni medya sayesinde mesajı üreten ile alan arasındaki ayrım belirsizleşmiştir. İyimser bir bakış
açısı ile iletişim tarihinin bundan sonra kullanıcılar tarafından yazılacağını öne sürmek mümkündür.
İletişim tarihinde anılan dönemlerdeki her gelişme ve her devrim kendinden önceki dönemlerin
kazanımları ve bilgi birikimi sayesinde mümkün olmuştur. Çünkü bilim ve sanat gibi hayat da birikerek
ilerler.

1.3.2. İletişim Tarihindeki Temel Kültürler
Bahsedilen her olgu ile ilişkili olarak farklı kültürlerden de bahsetmek mümkündür.
•

Sözlü (oral) kültür: İleti, konuşma yolu ile aktarılır.

•

El yazmalı – chirographic- kültür: İleti, sessiz söz teknolojisi olan yazı kullanılarak aktarılır.
*(Chirographic: yunanca Kheire el ve graphon-yazı")

•

Tipografik kültür: İleti, basılı kitap yolu ile aktarılır.

•

Elektrik ve elektronik medya kültürü: İleti, giderek daha hızlı bir biçimde ve kitle iletişim
araçları ile aktarılır.

•

Siber kültür: İleti, giderek daha hızlı bir biçimde ve yeni medya ile etkileşime giren iletişim
araçları ile aktarılır.

1.3.3. İletişim Tarihindeki Temel Prensipler
İletişim tarihindeki her önemli değişim sonucu beş temel prensipten bahsedilebilir. Bu prensipler
iletişim tarihi hatırlandığında daha açık biçimde anlaşılacaktır.
1. İletilerin dağılma hızı artmıştır.
2. İletilerin dağılma maliyeti düşmüştür.
3. İletiye erişebilen kitle genişlemiştir.
4. İletiyi üretebilen kitle genişlemiştir.
5. İletişim tarihindeki değişimler arasındaki süreler kısalmıştır.
o

Yazıdan önceki dönem ile yazının bulunması arasında on binlerce yıl
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o

Yazının ortaya çıkışı ile Gutenberg’in buluşu matbaa arasında binlerce yıl

o

Matbaa ile elektrik arasında bir kaç yüzyıl

o

Elektrik sonrası icatlar arasında yıllar bulunmaktadır.

o

Yeni medya ile birlikte hem yenilikler çok hızlanmış hem de öngörülemeyen
fenomenler ortaya çıkmıştır.

İletişim tarihindeki her gelişme hayattaki her şeyle ilişkilidir; bu nedenle dijital videolar paylaşılırken
kullanılan emojiler yazının erken dönemindeki işaretlerden bağımsız düşünülemez. Öte yandan dijital
video kültürü; elektrik-elektronik kültür ve sibel kültürün uzantısı olduğu için bu iki kültürdeki
dönüşümler dijital video kültürünü de oluşturmuş ve dönüştürmüştür.

1.4. Elektrik ve Elektronik Kültür
Elektrik ve elektronik medyanın ortaya çıktığı dönem insanlık tarihi açısından da çok sayıda önemli
olayın gerçekleştiği 19. ve 20. yüzyıldır. Bu dönem sanayileşme artmış, üretim biçimi ve ilişkileri
değişmiş; ekonomik ve sosyo-politik nedenlerle büyük dünya savaşları ve izleyen süreçte çift kutuplu
dünya ve soğuk savaş dönemleri yaşanmıştır. Bütün bu süreçlerde iletişim ve teknolojideki yenilikler
de hem koşullardan etkilenmiş, hem de koşulları etkilemişlerdir (Mc Neil, 2001).
Tipografik kültür zaman içerisinde, teknolojik gelişmelerle yerini elektrik ve elektronik kültüre
bırakmıştır. Bu büyük değişim 1800’lerin ortalarına rastlamaktadır. Artık haberlere ulaşmak için
ulaklara, lokomotiflere daha az gerek duyulmaktadır. Elektrikli telgrafın bulunması tipografinin
iletişimdeki mutlak gücünü sarsan ilk buluştur. Elektrik medya kültürü böylece başlamıştır. Telgrafla
birlikte insanlar yavaş yavaş yeni bir kültüre geçmişlerdir. Artık zaman ve mekanın öneminin azaldığı,
dünyanın küçülerek bir “köy” e dönüştüğü bir döneme girilmiştir. Bu, bir nevi eski sözlü döneme dönüşe
benzetilmektedir. Ong’a göre bu yeni dönemin iletişim araçları dönemin insanını yeni bir sözlü döneme
sokmuştur. Bu dönemin eski sözlü döneme göre bazı farklılıkları vardır. Eskisinin kısmen oluşturduğu
aidiyet duygusunu yenisi daha da arttırmış. McLuhan bunu “evrensel köy” olarak adlandırmaktadır.
Bilgiye birçok yoldan aynı anda ulaşma imkanı ortaya çıkmıştır. Çok uzun mesafeler ötesinde olan
olayların haberleri çok kısa bir zaman içerisinde dünyanın her yerine ulaşır hale gelmiştir (Baldini, 2000:
87-88).
Yüzyıllar boyunca bilinen bütün kültürel formların, daha ileri ve karmaşık bir bütün
olan bu yeni dönem, Ong tarafından "ikici sözlü kültür" dönemi olarak
adlandırılmaktadır. Birinci ve ikinci sözlü kültür arasında benzerlikler kadar
farklılıkların da olduğu bir gerçektir. Bu dönemin temel belirleyicisi olan televizyon,
tıpkı birinci sözlü kültürde olduğu gibi sese ve görüntüye dayanırken, aradaki fark
hedef kitlenin niteliğinden kaynaklanmaktadır. İlk dönemde konuşmacı, dinleyicileri
ile doğrudan ilişkiye girip doğal bir grup bilinci oluştururken, televizyon aktörü, aynı
sözel taktikleri-sözlü kalıpları, mimik ve jestleri- kullanarak aynı anda milyonlarca
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ama hiç görmediği bir izleyici kitlesine hitap etmekte ve sanal bir grup bilinci
yaratmaktadır (Batuş, 2006: 189) .
İletişimdeki mühim değişiklikler tüm iletişimi köklü değişikliklere uğratmıştır. Bir teknolojik değişiklik
tüm iletişim dünyasını eskisinden çok farklı bir konuma getirmiştir. 19 ve 20. Yy’lardaki elektrikelektronik buluşlar kitle iletişim fenomenini yarattı. Artık insanlar aynı mesajı dünyanın farklı
yerlerinden, aynı anda görebiliyor, duyabiliyor, okuyabiliyordu. Kitle iletişim araçları insanların
eğitimden, serbest zaman, eğlenceye kadar hayatlarındaki her şeyi değişime uğratmıştır. Gilbert
Seldes’e göre basılı iletişim araçları daha bireyseldir, yavaş kullanılır ve yayılması da yavaştır, tüketici
için pahalıdır fakat üretimi ucuzdur. Elektronik iletişim araçlarıysa eğitime gerek kalmaksızın
kullanılabilmektedir, çabuk yayılırlar, üretimleri pahalı fakat tüketici için ucuzdur, çoğunluğa hitap eder
(Baldini, 2000: 91-92).

1. BÖLÜM SORULARI
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1- Aşağıdaki

boşluğa uygun olan seçeneği yazınız.

Latince “............” anlamına gelen video sözcüğünden türeyen video kavramı, McLuhan
tarafından elektronik kültür olarak tanımlanan çağda ortaya çıkmış, kendisinden önce ortaya
çıkan fotoğraf, sinema, televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla etkileşim içine girmiştir.
Video olgusu iletişim tarihinde, sanat tarihinde ve kültürde önemli bir yerde durmaktadır.
A) Görüyorum B) İşitiyorum C) Biliyorum D)Duyuyorum E) Görmüyorum
2- Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yazınız.
İletişim açısından değerlendirildiğinde sözlü kültürden bu yana iletişimin temel işlevi olarak
kabul edilen bir iletinin kaynaktan hedefe doğru karşılıklı olarak aktarılması, dijital video
sayesinde görsel, işitsel ve hatta kimi zaman yazılı içeriğin ..............üstünden aktarılmasına
dönüşmüştür.
A)Radyo B)Dijital Mecra C)Sinema D)Radyo E)İnternet
3-Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yazınız.
İletişim tarihinin ikinci devrimi olarak kabul edilen .............ya da Matbaa devrimi ise M.S. 15. yy ortasında
matbaanın icat edilmesi ile gerçekleşir. Bu sayede kitapların mekanik olarak yeniden üretimi mümkün olmuştur.
Matbaanın da etkisi ile başta kıta Avrupa'sı olmak üzere tüm dünya Reform ve Rönesans gibi süreçler hakim
paradigmanın değişmesine sebep olmuştur.
A) Reform B)Rönesans C) Elektrik Ve Elektronik Devrim D) İnternet E)Gutenberg Devrimi
4-Aşağıdaki

boşluğa uygun olan seçeneği yazınız.

Endüstriyel devrim sayesinde ortaya çıkan ise.......... telgraf, fotoğraf, radyo, sinema ve televizyon gibi araçlar
sayesinde daha önce insanlık tarihinde mümkün olmayan kitlesel bir iletişimi mümkün kılar. Küreselleşmenin
güçlenmesi ile ilgili en önemli olgunun elektronik kültür sayesinde olduğunu hatırlatmak yerinde olacaktır
A) Elektrik Ve Elektronik Devrimi Reform B)Rönesans C) Elektrik Ve Elektronik Devrim D) İnternet
E)Gutenberg Devrimi
5- Aşağıdaki

boşluğa uygun olan seçeneği yazınız.

İletişim tarihindeki her önemli değişim sonucu .......... temel prensipten bahsedilebilir. Bu prensipler
iletişim tarihi hatırlandığında daha açık biçimde anlaşılacaktır.
)İki A B)Üç C) Dört D)Beş E)Altı
6- Aşağıdaki

ifadelerden hangisi yanlıştır?

I -İletişim tarihindeki her gelişme hayattaki her şeyle ilişkilidir;

15

II- Dijital videolar paylaşılırken kullanılan emojiler yazının erken dönemindeki işaretlerden bağımsız
düşünülemez.
III-Öte yandan dijital video kültürü; elektrik-elektronik kültür ve siber kültürün uzantısı olduğu için bu iki
kültürdeki dönüşümler sinema kültürünü de oluşturmuş ve dönüştürmüştür.

a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
Yalnız IV
I ve II

7- Aşağıdaki

ifadelerden hangisi doğrudur?

I-Öte yandan dijital video kültürü; elektrik-elektronik kültür ve siber kültürün uzantısı olduğu için bu iki
kültürdeki dönüşümler dijital video kültürünü de oluşturmuş ve dönüştürmüştür.
II-Elektrik ve elektronik medyanın ortaya çıktığı dönem insanlık tarihi açısından da çok sayıda önemli olayın
gerçekleştiği 19. ve 20. yüzyıldır.
III- Bu dönem sanayileşme artmış, üretim biçimi ve ilişkileri değişmiş; ekonomik ve sosyo-politik nedenlerle
büyük dünya savaşları ve izleyen süreçte çift kutuplu dünya ve soğuk savaş dönemleri yaşanmıştır.

a)
b)
c)
d)
e)
8-

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I, IIve III

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I-Tipografik kültür zaman içerisinde, teknolojik gelişmelerle yerini elektrik ve elektronik
kültüre bırakmıştır. Bu büyük değişim 1500’lerin ortalarına rastlamaktadır.
II-Artık haberlere ulaşmak için ulaklara, lokomotiflere daha çok gerek duyulmaktadır.
III-Elektrikli telgrafın bulunması tipografinin iletişimdeki mutlak gücünü sarsan ilk buluştur.

a)
b)
c)
d)
e)

9-

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I, IIve III

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

I- Elektrikli telgrafın bulunması tipografinin iletişimdeki mutlak gücünü sarsan ilk buluştur. Elektrik medya
kültürü böylece başlamıştır. Telgrafla birlikte insanlar yavaş yavaş yeni bir kültüre geçmişlerdir.
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II- Artık zaman ve mekanın öneminin azaldığı, dünyanın küçülerek bir “ülke” ye dö Bu, bir nevi eski sözlü
döneme dönüşe benzetilmektedir. Ong’a göre bu yeni dönemin iletişim araçları dönemin insanını yeni bir
sözlü döneme sokmuştur.
III-İletişimdeki mühim değişiklikler tüm iletişimi köklü değişikliklere uğratmıştır. Bir teknolojik değişiklik
tüm iletişim dünyasını eskisinden çok farklı bir konuma getirmiştir. 15 ve 16.yy’lardaki elektrik-elektronik
buluşlar kitle iletişim fenomenini yarattı.

a)
b)
c)
d)
e)
10-

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I-II-III

I ve II

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

I-Bu, bir nevi eski sözlü döneme dönüşe benzetilmektedir. Ong’a göre bu yeni dönemin iletişim araçları
dönemin insanını yeni bir sözlü döneme sokmuştur.
II-Bu dönemin eski sözlü döneme göre bazı farklılıkları vardır. Eskisinin kısmen oluşturduğu aidiyet duygusunu
yenisi daha da arttırmış.
III-McLuhan bunu “evrensel köy” olarak adlandırmaktadır. Bilgiye birçok yoldan aynı anda ulaşma imkanı
ortaya çıkmıştır. Çok uzun mesafeler ötesinde olan olayların haberleri çok kısa bir zaman içerisinde dünyanın
her yerine ulaşır hale gelmiştir.

a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
Yalnız IV
I ,II ve III

1. BÖLÜM SORULARININ CEVAPLARI

1 a 2b 3e 4a 5d 6c 7e 8c 9c 10e
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde
1.1. İletişim nedir?
1.2. İletişim Tarihi
1.3. Tabletten Tablete Giden Uzun Yolu Hatırlamak
1.3.1. İletişim Tarihindeki Dört Temel Devrim
1.3.2. İletişim Tarihindeki Temel Kültürler
1.4. Elektrik ve Elektronik Kültür

ile ilgili bir giriş yapılmıştır.
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2. DİJİTALLEŞME, YENİ MEDYA VE SOSYAL MEDYA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde
2.1. Yeni Medya
2.2. Dijitalleşme
2.3. Sosyal Medya
2.4. Video Paylaşım Siteleri

konularına giriş yapılmıştır.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Dijitalleşme, Yeni Medya ve Sosyal Medya iletişimi nasıl etkilemiştir?

2.BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM YÖNTEMLERİ
21

2.Dijitalleşme, Yeni Medya ve
Sosyal Medya

2.1. Yeni Medya

2.2. Dijitalleşme

2.3. Sosyal Medya

2.4. Video Paylaşım
Siteleri

İlgili kavram hakkında fikir Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
sahibi olunacaktır.
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
İlgili kavram hakkında fikir Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
sahibi olunacaktır.
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
İlgili kavram hakkında fikir Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
sahibi olunacaktır.
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
İlgili kavram hakkında fikir Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
sahibi olunacaktır.
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
İlgili kavram hakkında fikir Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
sahibi olunacaktır.
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması

Anahtar Kavramlar
Dijitalleşme, Yeni Medya ve Sosyal Medya

2. Dijitalleşme, Yeni Medya ve Sosyal Medya
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Dijital video, elektrik elektronik kültürün parçası olduğu kadar siberkültür’ün de parçasıdır. Bu nedenle
Dijital video kavramına geçmeden önce dijitalleşme yeni medya ve sosyal medya kavramlarını da
tartışmak gereklidir.
McQuail’ın (2017: 949-950) da belirttiği üzere, Teknolojik mantık, etkilerini oldukça açık bir şekilde
ortaya koymaktadır, teknolojideki değişim büyük yeni buluşların art arda artması sonucunda farklı
medya endüstrilerini etkilemiştir, medya endüstrileri, en son yenilikleri er ya da geç benimsemek için
neredeyse karşı konulmaz bir baskı ile karşılaşmaktadırlar. Film, ses ve rengin gelmesiyle; gazete
endüstrisi, baskı ve bilgi aktarımında sürekli ilerlemelerle; ve televizyon portatif video kamera, uydu ve
şimdi dijitalleşme ile değiştirilmiştir. Teknolojinin baskısı, temel olarak daha düşük fiyatlar için daha
yüksek teknik standartlar belirleyen ve gelişen medya kuruluşlarının rekabet etmek için (izleyicilerin
bilmesi veya umursaması) uyması gereken icatlar sonucunda yaşanmaktadır. Teknik tesislere yapılan
yatırımlar azami kullanımları için baskıya yol açmakta ve saygınlığın yanı sıra fayda da bir etken haline
gelmektedir. Yeni teknoloji çoğu zaman daha fazla hız, esneklik ve kapasite anlamına gelir, ancak tüm
medya kuruluşlarına en profesyonel veya kabul edilebilir olanın izleyicilerin beklentilerini karşılamaları
ve etkilemesi için baskı yapan normlar oluşturur.

2.1. Yeni Medya

Peters ve Nielsen (257-258) yeni medya tarihini, sadece dijital medyanın tarihi değil, daha ziyade belirli
bir özellik - yenilik - tüm medya tarihinin bir parçası, ilk dijital ortamdan en son parçaya kadar uzanan
yazılımın tarihi olduğunu; bu nedenle, yeni medya tarihinin, farklı dönemlerde farklı yerlerdeki farklı
kişilerle, çeşitli yeni medyalarla uğraşanların durumuna ışık tutabileceğini belirtmişlerdir. Peters ve
Nielsen’a göre, ulaşılması muhtemel olarak eski olmasına rağmen, “yeni medya” terimi, son yıllarda,
bazılarının “dijital devrim” dediği şeyin ortaya çıkmasıyla belirli bir önem kazanmıştır. Peters ve
Nielsen, 1999'da New Media & Society'nin editörü Roger Silverstone derginin yayımlanan sayısında,
“son yıllarda ortaya çıkan, temel olarak yalnızca dijital teknolojiler değil, ortaya çıkan” odak
teknolojileri olarak tanımladığını; yeni medyanın dijital “şimdi” medya olarak öne çıkan görüşünü etkili
bir şekilde özetlediğini ancak, öncelikle dijital medya ile ilgilenen bilim insanları arasında bile,
Silverstone’un belirttiği gibi, “son yıllarda ortaya çıktıklarını” iddia ettikleri şeyin tam olarak ne olduğu
konusunda farklı görüşler olduğunu vurgulamışlardır. Örneğin “bilgi çağı” üzerindeki etkili
üçlemesinde Manuel Castells’in, savaş sonrası yıllarda bugünün dijital ve ağlı medya teknolojilerinin
öncüllerini ve erken enkarnasyonlarını, en belirgin şekilde 1960'larda ve 1970'ler de ARPANET'in
oluşumuna bağlı olarak tanımlar. İlk olarak 1969’da Amerika Birleşik Devletleri’nde görevlendirilen
Gelişmiş Araştırma Projeleri Ajans Ağı, ilk operasyonel paket değiştirme ağıydı ve günümüzde
İnternet’in önemli bir parçası olarak görülmektedir. Ancak, yeni medya tarihi arayışı, ne durur ne de
orada başlar. Marshall McLuhan 1950'lerde küresel erişimin “yeni medyası” hakkında çoktan tartışmaya

23

başlamıştı ve birçok bilim insanıı, bilgi devriminin yalnızca yirminci yüzyılın ortalarında ciddi olarak
başladığı varsayımına meydan okumuştur.
Elektrik ve elektronik buluşlarla ilerleyen teknoloji ve gelişen medya bir çok ayağı olan bir fenomen
haline gelmiştir. Gelişen medya sistemleri sayesinde dünyadaki sınırlar “haberdar olmak” özelinde
kalmıştır. Günümüzde insanlar bilgi bombardımanına tutulmaktadır. Enformasyon çağı denilen
günümüz çağında haber ulaşımı ve dağıtımı değişmiş ve enformasyon endüstrisi dünyası denen bir
dünya oluşmuştur. Mikro elektroniğin gelişmesi sayesinde depolama imkanı artmış dünyayı tamamen
küçültmüştür. Gazeteler uydularla başka ülkelerde basılabilmektedir. İnsanların çalışmaya hayatında
kağıtla olan ilişkisi büyük ölçüde bitmiştir. E-kitaplar gitgide yaygınlaşmaktadır. (Baldini, 2000: 104105) .Gazete ve televizyonların internet siteleri neredeyse onlar kadar popüler olmuş ayrıca internet
haber siteleri yaygınlaşmıştır. Akıllı telefon uygulamalarıyla artık güncel haberlere telefonlardan
ulaşılabilmektedir
Kullanımı 1960’lara dayanmakta olan Yeni Medya terimi uygulamalı iletişim teknolojilerinin
genişleyen ve çeşitlenen kümesini karşılar. Kitle medyası, kitle iletişim için tek koşul değildir; yeni
medya teknolojileri de kitle iletişimine olanak sağlamaktadır. (Mc Quail, 2010: 39).
Bireysel medya, alternatif medya ve kitlesel medya arasındaki bilgi transferi ilgi çekicidir (Mc Quail,
2010: 135). Kamusal alan ile özel alan arasında karşılıklı geçişkenliğin olduğu internet tabanlı yeni
medya insanın bireyselliğini arttırmaktadır. İletişim tarihindeki iyimser ve kötümser temel iki damar bu
alanla ilgili tartışmalarda da görünürdür. Yeni medyanın, ütopik yaklaşımlara göre özgürlük, veriye
ulaşımın kolaylaşması ve iletişimin artması, disütopik yaklaşımlara göre insanın toplumdan
uzaklaşması, bilgi kirliliğine boğulması gibi çeşitli etkileri vardır (Mc Nair, 2002; Aydoğan, 2013: 184).
İnternet tabanlı yeni medya için bir başka görüş de, “enformasyon denetim sisteminin ta kendisi olduğu
için” (Delueze’den akt. Poster, 2012: 541), internet tabanlı yeni medya izleyiciliğinin, izleyicilerin
gönüllü olarak katıldığı bir denetime tabi olduğudur; “denetim toplumu, yeni medya sayesinde, disiplin
altına alıcı denetimle özdeşleştirilen mekânsal kapatıp-kuşatmalardan ayrılır ve bunu önemli bir açıdan
yapar. Denetim toplumunda birey etkin ve istekli bir şekilde veri birikimi sürecine riayet eder” (Poster,
2012: 549). Zira “iktidar ve bilgi arasındaki bağlantıyı kuramlaştıran ve modern toplumu büyük bir
hapishane toplumu olarak nitelendiren Foucault, modern çağın tahakküm tekniklerinin yayılması ve
rafineleştirilmesinde kaydedilen ilerleme çağı olduğunu savunur. ” (Aydoğan, 2013: 181).
Fuchs’a göre (124-125) bir Web sayfasını tasarlamak, sadece teknolojik değil, temelde insani bir yaratıcı
faaliyettir. Yalnızca yeni Web sitelerinin üretilmesi, İnternet'in kendi kendini yeniden üretmesinin
merkezi bir özelliği değildir; ayrıca, bilgisayar aracılı insan iletişimi ve işbirliğinin yanı sıra kalıcı
kullanımı da önemli ve üretkendir. Belirli sohbetler, bülten tahtası sistemleri, haber grupları, posta
listeleri vb. gibi İnternet'in bazı alt sistemleri, yalnızca insan aktörlerin teknolojik yapısını
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semboliklerinin bir aracı olarak kullanmasından dolayı kendilerini koruyabilir ve çoğaltabilir. İletişim
kurdukları sürece, İnternet canlıdır ve kendisini organize eder. Sistemin sırası, iletişimsel sinerjilerden
kaynaklanmaktadır. Kullanmayı bıraktıklarında, İnternet'in kendi kendini organize eden alt sistemi
bozulmaktadır. Teknolojik olarak hala mevcut olabilir, ancak anlamlı bir şekilde iletilen bilgiler
olmadan kendi kendine organize değildir. Ayrıca, bu tür bir alt sistemin öz-örgütlenmesinin sona ermesi
olasılığı da vardır, çünkü teknolojik olarak internet bağlantısı kesilmiştir. İnternet ve WWW, özel ilgi
alanlarına göre düzenlenmiş birçok kendi kendine organize alandan oluşur. Bu alt sistemlerin çoğu
birbirine bağlıdır; tamamen iletişimsel olarak özerk değildirler.

2.2. Dijitalleşme
Denis McQuail (2017:1584) dijitalleşmeyi İkili kod kullanan tüm veri iletimi, depolama ve işlemenin
bilgisayarlaştırılması için genel bir kelime olarak tanımlar ve böylece medyanın yakınsaması için temel
teşkil ettiğini belirtirken; analogun televizyon sinyallerinin dijital iletimi ile değiştirilmesiyle ilgili
olarak bilindiğini ve bunun da potansiyel kanal kapasitesinde ve etkileşim kapsamında büyük bir artışa
yol açtığını vurgular (McQuail, 2017:1584). Öte yandan dijitalleşmenin öneminin altını çizer. Bilgi ve
iletişim teknolojisinin (ICT-BİT) en temel yönü muhtemelen dijitalleşmenin gerçeğidir, dijitalleşme tüm
metinlerin (tüm kodlanmış ve kaydedilen formlarda sembolik anlam) ikili bir koda indirgenebileceği ve
aynı üretim, dağıtım ve depolama sürecini paylaşabileceği süreçtir. Medya kurumu için en çok dikkat
çeken potansiyel sonuç, mevcut tüm medya formları arasındaki organizasyon, dağıtım, alım ve
düzenleme açısından yakınsamadır. (McQuail, 2017:394)
Negroponte (1996: 71-72) medya iletidir sözüne gönderme ile medyanın, dijital dünyada, ileti değil,
bunun bir uygulaması olduğunu belirtir. Ona göre bir mesaj aynı veriden otomatik olarak türetilen birkaç
uygulamaya sahip olabilir. Yayıncı, alıcı tarafından birçok farklı şekilde dönüştürülebilen hava durumu
örneği gibi bir bit akışı gönderir. Aynı bitler izleyiciye birçok açıdan ulaşabilir. Bir spor karşılaşması
örneği verir. Gelen futbol bitleri, onları video olarak deneyimlemeniz için bilgisayar-TV tarafından
dönüştürülebilir; bir spiker aracılığıyla onları duymak; veya onları oyunların şemaları olarak görmek
için. Her durumda aynı oyun ve aynı bit havuzudur. Bu bitler yalnızca ses haline getirildiğinde, akustik
ortam sizi eylemi hayal etmeye zorlar (ama aynı anda bir araba sürmenize izin verir). Bitler videoya
dönüştürüldüğünde, hayal gücüne daha az şey bırakılır, ancak taktikleri görmek zordur (meleğin veya
üst üste yığılmış insanların bakış açısı nedeniyle). Bitler bir şema olarak gösterildiğinde, strateji ve
savunma çabucak ortaya çıkar. Üç seçenek arasında hareket etmek olasıdır.

2.3. Sosyal Medya
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Sosyal medya, kullanıcıların bilgi, fikir, kişisel mesaj ve diğer içerikleri (videolar gibi) paylaşmak için
çevrimiçi topluluklar oluşturduğu elektronik iletişim biçimleri (sosyal ağlar ve mikroblog web siteleri
gibi) olarak tanımlanmaktadır (meriamwebster.com, 2019).
E-posta alan arkadaşlar ve iş arkadaşları değil, web pek çok kişinin e-posta adreslerini sağlar; bu durum
yabancılar arasındaki iletişimi hiç olmadığı kadar kolaylaştırmıştır. Öte yandan sohbet, İnternet'teki en
popüler etkinliklerden biridir; insanlar dünyanın her yerinden herkesle konuşabilir. Sosyal çevrimiçi ağ
sitelerinin tanıtımı iletişimi kolaylaştırmıştır. Bunlar, kullanıcıların açık bir kişisel ağ oluşturmak için
bir profil oluşturabilecekleri ve bu profili başkalarına bağlayabilecekleri web siteleridir. Bireylere izin
veren web tabanlı servislerdir. (Neelamalar & Ms. P. Chitra, 2009)

İç (2017: 35) çalışmasında sosyal medya kavramına değinmiştir.
Sosyal medya kavramının tarihsel sürecine baktığımızda, günümüzdeki biçimini alana kadar
birçok farklı aşamadan geçtiğine tanık olunmaktadır. İlk olarak 1979'da Tom Truscott ve Jim
Ellis'in dünyanın farklı bölgelerindeki İnternet kullanıcılarının herkes tarafından görülebilen
mesajlar atabilmelerine olanak sağlayan Usenet'i oluşturdukları belirtilmektedir. Ancak
günümüzde kullanılan anlamıyla sosyal medya kavramının bundan yaklaşık 20 yıl önce, Bruce
ve Susan Albeson'un çevrimiçi günlük tutan İnternet kullanıcılarını bir araya getiren, ''Açık
Günlük'' (Open Diary) platformu ile başladığı söylenebilmektedir. Oluşturulan çevrim içi alan
ile birlikte ''blog'' kavramı ortaya çıkmıştır ''Weblog'' sözcüğünün ilerleyen zamanlarda ''we
blog'' (biz blogluyoruz) biçiminde kullanılmasıyla birlikte, bu platform üzerinde yazan kişiler
''blogcu'' (blogger) olarak anılmaya başlanmıştır. İnternet hızındaki artış ve Myspace (2003),
Facebook (2004) gibi yeni sitelerin ortaya çıkmasıyla bu kavram daha da popüler hale
gelmiştir. (Sarı, 2015: s.68-69)
Fuchs’a göre (s.125-126) Web 1.0 dönemi, elbette iletişimsel özelliklerin de bulunmasına rağmen,
elbette herkesin bilgilerini çevrimiçi olarak kolayca yayınlayabilmesi ve küresel web'e yerleştirebilmesi
olgusuna hükmediyordu. Web 1.0 baskın olarak bir biliş sistemi idi. MySpace, YouTube, Facebook,
Wikipedia, Friendster vb. gibi yoğun yeni platformların yükselişiyle iletişim ve işbirliği web'in daha
önemli özellikleri haline geldi. Bilginin üç yönüne göre, bilişin egemen olduğu bir web (1.0), iletişim
ağı 2.0'ın egemen olduğu bir ağ ve iletişim ağı 3.0'in egemen olduğu bir ağ bulunur. Fuchs, 2005
civarında, web 2.0'ın tamamen ortaya çıktığı ve web'in yeni bir geliştirme aşamasına girdiğini
söylemektedir. Ona göre tüm yazılımlar sosyal süreçlerin bir ürünü olduğu için sosyaldir, insanlar
tarafından sosyal ilişkilerde üretilir, toplumda üretilen bilgiyi nesnelleştirir ve sosyal sistemlerde
uygulanır ve kullanılır. Bu nedenle tüm yazılım uygulamaları, Durkheim'in sosyal gerçekleri anlamında
sosyaldir, sabit ve nesnelleşmiş sosyal yapılardır, bir kullanıcı tek başına bir ekranın önünde otursa ve
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www üzerinde bilgi taradığında bile mevcuttur, çünkü Durkheim'a göre bir varlığı vardır, bireysel
tezahürlerden bağımsızdır. Sosyal ağ platformları (örneğin, MySpace) çevrimiçi iletişime odaklanır ve
sanal toplulukları destekleme potansiyeline sahiptir. Topluluk bir yandan kalıcı çevrimiçi iletişimin bir
özelliğidir, diğer yandan bazı çevrimiçi topluluklar (ancak bugün mevcut rekabetçi tabakalaşma
mekanizmaları olduğu için hepsi değil) ya da bunların bir kısmı sanal birliktelikle karakterize edilir.
Arkadaşlık, aşk, özgecilik - duygusal işbirliğinin bir yönünü kazanırlar. Sosyal ağ bu nedenle her zaman
web 2.0'ın bir yönüdür. Web 1.0, Durkheim'ın sosyal gerçekleri olarak sosyal anlayışı temel almaktadır;
Web 2.0, Weberci iletişim fikrini, Web 3.0'ı Marx’ın ortak kooperatif üretimi fikri ve Tönnies’in
topluluklar fikrini eklemektedir.
Bu süreçlerin anlaşılması dijital video üretim ve paylaşım süreçlerindeki dönüşümleri de tartışmayı
mümkün kılacaktır. Instagram, Facebook, Youtube gibi çeşitli sosyal medya platformları için üretilen
içerikler gerek anlatı dili, gerek kadraj, gerekse içerik açısından çeşitlenmektedir.

2.4. Video Paylaşım Siteleri
‘Sosyal ağ araçları: Myspace, Facebook, LinkedIn gibi sınırsız sayıda web sitesini bu gruba dahil
edilebilmektedir. Bunlar daha çok kişisel iletişim kurmak, düzenlenen etkinlikler hakkında bilgi vermek
ve arkadaşlarla buluşmak için kullanılmaktadır.’(İç, 2017:44-45) . Öte yandan her ne kadar, bu araçlar
üstünden video paylaşmak, ve hatta canlı yayın yapmak mümkün olsa da sosyal ağ araçları dışında video
paylaşım araçlarından bahsetmek de mümkündür.

Video Paylaşım Araçları: Bu kategorinin en bilinen örneği, kuşkusuz 2005 yılında kurulan ve
iki yıl gibi kısa bir süre içinde 1.65 milyar dolara Google'a satılan YouTube'dur. Site ilk ortaya
çıktığında birçok kişinin kafasında online video depolamanın ne işe yarayacağıyla ilgili soru
işaretleri olmuştur. Fakat burada olayın özünü depolamak değil paylaşmak kavramı
oluşturuyordu. Paylaşım özelliği sayesinde site büyük bir patlama yaratarak, zamanla
benzerlerinin de ortaya çıkmasına sebep oldu. Şu an YouTube dışında en çok tanınan video
paylaşım siteleri arasında Vimeo ve Dailymotion'ı sayabilmekteyiz. (İç, 2017:45)
Gerek sosyal ağ araçlarının, gerekse video paylaşım araçlarının amatör ve profesyonel açıdan video
paylaşımı noktasında biçim, içerik, hedef kitle değişse de amatörlerin ve profesyonellerin birbirlerinden
etkilendikleri görülmektedir.
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2. BÖLÜM SORULARI
1- Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yazınız.
Dijital video, elektrik elektronik kültürün parçası olduğu kadar’.......ün de parçasıdır. Bu nedenle Dijital video
kavramına geçmeden önce dijitalleşme yeni medya ve sosyal medya kavramlarını da tartışmak gereklidir.
A) Siberkültür B) Dijital Kültür C)Teknolojik Kültür D)Medya Kültürü E)Matbaa Kültürü
2- Aşağıdaki

boşluğa uygun olan seçeneği yazınız.

Film, ses ve rengin gelmesiyle; .......endüstrisi, baskı ve bilgi aktarımında sürekli ilerlemelerle; ve televizyon
portatif video kamera, uydu ve şimdi dijitalleşme ile değiştirilmiştir
A) Dijital B)Sinema C)Televizyon D)Medya E) Gazete
3- Aşağıdaki

boşluğa uygun olan seçeneği yazınız.

Peters ve Nielsen’a göre, ulaşılması muhtemel olarak eski olmasına rağmen, “yeni medya” terimi, son yıllarda,
bazılarının “...........” dediği şeyin ortaya çıkmasıyla belirli bir önem kazanmıştır.
A)Endüstri Devrimi B)Dijital Devrim C) Teknolojik Devrim D)Sayısal Devrim E)Elektronik Devrim
4- Aşağıdaki

boşluğa uygun olan seçeneği yazınız.

İlk olarak 1969’da ............ görevlendirilen Gelişmiş Araştırma Projeleri Ajans Ağı, ilk operasyonel paket
değiştirme ağıydı ve günümüzde İnternet’in önemli bir parçası olarak görülmektedir.
A) Amerika Birleşik Devletleri’nde B)İngiltere'de C) Fransa'da D)İtalya'da E)Almanya'da
5- Aşağıdaki

boşluğa uygun olan seçeneği yazınız.

Mikro elektroniğin gelişmesi sayesinde ........ imkanı artmış dünyayı tamamen küçültmüştür. Gazeteler
uydularla başka ülkelerde basılabilmektedir.
A) Etkileşim B)Depolama C) İletişim D)Küreselleşme E)Bireysellik

6- Aşağıdaki

ifadelerden hangisi doğrudur?

I-Bireysel medya, alternatif medya ve kitlesel medya arasındaki bilgi transferi ilgi çekicidir .
II-Kamusal alan ile özel alan arasında karşılıklı geçişkenliğin olduğu internet tabanlı yeni medya insanın
bireyselliğini arttırmaktadır.
III- İletişim tarihindeki iyimser ve kötümser temel iki damar bu alanla ilgili tartışmalarda da görünürdür.

a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I-II-III

7- Aşağıdaki

ifadelerden hangisi yanlıştır?
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I- Yeni medyanın, ütopik yaklaşımlara göre özgürlük, veriye ulaşımın kolaylaşması ve iletişimin artması,
disütopik yaklaşımlara göre insanın toplumdan uzaklaşması, bilgi kirliliğine boğulması gibi çeşitli etkileri
vardır
II-Dijital tabanlı yeni medya için bir başka görüş de, “enformasyon denetim sisteminin ta kendisi olduğu için”
internet tabanlı yeni medya izleyiciliğinin, izleyicilerin gönüllü olarak katıldığı bir denetime tabi olduğudur.
III-Denetim toplumu, yeni medya sayesinde, disiplin altına alıcı denetimle özdeşleştirilen mekânsal kapatıpkuşatmalardan ayrılır ve bunu önemli bir açıdan yapar.

a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I-II-III

8- Aşağıdaki

ifadelerden hangisi doğrudur?

I-Denetim toplumunda birey etkin ve istekli bir şekilde veri birikimi sürecine riayet eder” Zira “iktidar ve bilgi
arasındaki bağlantıyı kuramlaştıran ve modern toplumu büyük bir hapishane toplumu olarak nitelendiren
Foucault, modern çağın tahakküm tekniklerinin yayılması ve rafineleştirilmesinde kaydedilen ilerleme çağı
olduğunu savunur.
II-Fuchs’a göre bir Web sayfasını tasarlamak, sadece teknolojik değil, temelde insani bir yaratıcı faaliyettir.
Yalnızca yeni Web sitelerinin üretilmesi, İnternet'in kendi kendini yeniden üretmesinin merkezi bir özelliği
değildir; ayrıca, bilgisayar aracılı insan iletişimi ve işbirliğinin yanı sıra kalıcı kullanımı da önemli ve
üretkendir.
III-Belirli sohbetler, bülten tahtası sistemleri, haber grupları, posta listeleri vb. gibi İnternet'in bazı alt sistemleri,
yalnızca insan aktörlerin teknolojik yapısını semboliklerinin bir aracı olarak kullanmasından dolayı kendilerini
koruyabilir ve çoğaltabilir. İletişim kurdukları sürece, İnternet canlıdır ve kendisini organize eder.

a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I-II-III

9- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I-Sosyal medya, kullanıcıların bilgi, fikir, kişisel mesaj ve diğer içerikleri (videolar gibi) paylaşmak için
çevrimiçi topluluklar oluşturduğu elektronik iletişim biçimleri (sosyal ağlar ve mikroblog web siteleri gibi)
olarak tanımlanmaktadır
II-E-posta alan arkadaşlar ve iş arkadaşları değil, web pek çok kişinin e-posta adreslerini sağlar; bu durum
yabancılar arasındaki iletişimi hiç olmadığı kadar kolaylaştırmıştır.
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III-Sosyal çevrimiçi ağ sitelerinin tanıtımı iletişimi zorlaştırmıştır.

a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I-II-III

10- Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I-Sosyal ağ platformları (örneğin, MySpace) çevrimiçi iletişime odaklanmaz ve sanal toplulukları destekleme
potansiyeline sahip değildir.
II- Topluluk bir yandan kalıcı çevrimiçi iletişimin bir özelliğidir, diğer yandan bazı çevrimiçi topluluklar (ancak
bugün mevcut rekabetçi tabakalaşma mekanizmaları olduğu için hepsi değil) ya da bunların bir kısmı sanal
birliktelikle karakterize edilir.
III-Sosyal ağ araçları: Myspace, Facebook, LinkedIn gibi sınırsız sayıda web sitesini bu gruba dahil
edilebilmektedir.

a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I-II-III
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2. Bölüm Sorularının Cevapları

1a 2e 3b 4a 5b 6e 7b 8e 9c 10a

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
2.1. Yeni Medya
2.2. Dijitalleşme
2.3. Sosyal Medya
2.4. Video Paylaşım Siteleri
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konularına giriş yapılmıştır.

3.VİDEO TERİMİ VE VİDEONUN TARİHİ
32

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Video Nedir?
3.2.Tüplü Televizyonlar
3.3.Videonun Erken Tarihi
3.4.1970’lerden Sonra Video Teknolojisi
3.5. 1980’lerden Sonra Dijital Video

33

3.6.

2000’lerden Sonra Bellek Kartları Teknolojisi

3.7.

2000’lerden Sonra HDSLR Teknolojisi

konuları öğrenilecektir.
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3.BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM YÖNTEMLERİ

3. Video Terimi ve
Videonun Tarihi

3.1. Video Nedir?

3.2.Tüplü Televizyonlar

3.3.Videonun Erken
Tarihi

İlgili konu hakkında fikir Ders materyallerinin ve
sahibi olunacaktır
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
İlgili konu hakkında fikir Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
sahibi olunacaktır.
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
İlgili konu hakkında fikir Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
sahibi olunacaktır.
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
İlgili konu hakkında fikir Ders materyallerinin ve
sahibi olunacaktır.
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması

3.4.1970’lerden Sonra
Video Teknolojisi

İlgili konu hakkında fikir Ders materyallerinin ve
sahibi olunacaktır.
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması

3.5. 1980’lerden Sonra
Dijital Video

İlgili konu hakkında fikir Ders materyallerinin ve
sahibi olunacaktır.
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması

3.6. 2000’lerden Sonra
Bellek Kartları Teknolojisi

İlgili konu hakkında fikir Ders materyallerinin ve
sahibi olunacaktır.
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması

3.7. 2000’lerden Sonra
HDSLR Teknolojisi

İlgili konu hakkında fikir Ders materyallerinin ve
sahibi olunacaktır.
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
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Anahtar Kavramlar

Video Nedir?
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3. Video Terimi ve Videonun Tarihi

3.1.

Video Nedir?

"Video" terimi Latince "Görmek" anlamındaki “vidēre” sözcüğünden türemiştir (Meriamwebster,
2017). Video sözcüğü hem kayıt cihazı, hem oynatıcıyı, hem de kasetlerin kendisini anlatmak için
kullanılabilir (Algan, 1990). Günümüzde ise optik görüntülerin elektrik sinyallerine dönüştürülmesini
anlatmak için kullanılmaktadır.
Videodan önceki uygulama olan film (pelikül), görüntülerin kimyasal süreçlerle kaydedilmesinde
kullanılırken video teknolojisi ile birlikte görüntünün üretiminde kimyasal süreçler yerini elektrik ve
elektronik süreçlere bırakır. Televizyonda canlı yayınlar film kameralarıyla değil video kameralar
aracılığıyla yapılır. Görüntüler kimyasal süreçler yerine elektrik ve elektronik süreçler ile oluşturulur.
Görüntüler eş zamanlı olarak oluşturulur ve evlere gönderilir. Bu süreçte filmin yerini alternatif
teknolojiler almıştır (Canıklıgil, 2014; Algan, 1990).

3.2.

Tüplü Televizyonlar

1950'li yıllardan 1980'li yıllara kadar görüntü aktarımında tüp kullanılmaktadır. Bu süreçte video
kameranın içinde de film kamerasında olduğu gibi görüntü bir mercek yoluyla küçültülür ve arkada
filmin olması gereken yerde duran tüpe gönderilir. Bahsedilen tüp saniyede belli bir hızla taranır ve
tüpün üzerindeki ışık değişimleri elektrik sinyallerine çevrilir. Bu elektrik sinyali evlere gönderildiğinde
TV alıcıları aynı sinyali bu defa ters işlemle TV tüpüne gönderir ve böylece görüntü aktarımı gerçekleşir
(Canıklıgil, 2014; Algan, 1990).

3.3.

Videonun Erken Tarihi

Videonun kökeni 1900’lü yıllarda Paulsenn tarafından elektronik titreşimlerin banda kayıt
edilebileceğini bulmasına dayanmaktadır. 1930'lardan 1956'ya kadar WR (Videotape recorder videobant kaydedici) henüz geliştirilememiştir; bahsedilen dönemin teknolojisi ile bu elektrik
sinyallerini kaydetme olanağı bulunmamaktadır. Bu yüzden bütün yayınlar ya canlı yayındır ya da
kinescope adı verilen yöntemle yayın TV ekranlarından filme çekilir, sonra filmden gösterilirler.
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Haber görüntüleri de dâhil her şey 35mm veya 16 mm olarak çekilir çünkü video kameralar o kadar
hantal aletlerdir ki aktüel kullanılmaları olanaksızdır.

Tarihte ilk defa yayın kalitesinde yayın ve kayıt yapan video, 1956 yılında Ampex şirketi tarafından
geliştirilen ilk VTR 2 inch (yaklaşık beş santimetre) kalınlığında manyetik makara bantlara kayıt yapan
devasa bir alet ile olmuştur ve fiyatı yaklaşık 50.000 dolardır. Daha sonra gelişen teknoloji ile birçok
video formatı geliştirilmiştir (Canıklıgil, 2014; Algan, 1990).
Ampex’in çalışmasından sonra, Amerika, Japonya ve Avrupa menşeili elektronik üreticileri de üretimler
yapmışlar ve her üretim ile birlikte yapılan yenilikler ve araştırmalar video teknolojisinin kaliteli ve
ekonomik hale gelmesini sağlamıştır.
1964'te Sony 1 inch: Makara bantlı profesyonel format üretmiştir.
Başlıca erken dönem videokaset formatları, VHS, Betamax, Video 2000, U-Matic, Video-Disc, Video8 formatları olarak tanımlanabilir. Farklı firmaların farklı formatlar üzerinde çalıştığı görülecektir. Bu
durumun teknolojik ve ekonomik nedenleri bulunmaktadır.
Öte yandan 2003'ten sonra artık yeni bir kaset "formatı" çıkmaz. Kaset yerine yeni algılayıcı tipleri ve
video codecler geliştirilir. 1970’lerden sonra evlerde kullanılan videoların yaygınlaşmaya başladığı
görülmektedir (Canıklıgil, 2014).

3.4.

1970’lerden Sonra Video Teknolojisi

1971'de yine Sony U-matic ile 3/4 inch kalınlığında bant ve ilk defa kasetli bir sistem kullanılır. Böylece
video kameralar stüdyodan dışarı çıkabilecek boyutlara ulaşmıştır.
1975'te Sony Betamax ise bir ev formatıdır. 1/2 inch kalınlığında kasetlere kayıt yapar.
1976'da JVC'nin VHS (Video Home System) Ev Video Sistemi ise 1/2 inch kasetlere kayıt yapsa da
kasetler Betamax'la uyumlu değildir.Bu durum ciddi bir rekabete yol açmıştır. Her yerde VHS filmlerin
bulunabilmesi ile Betamax daha iyi bir sistem olduğu halde JVC film üreticilerini yanına çekebilmiştir.
1981'de Sony Video 8 ise Yaklaşık 8 mm genişliğinde kasetlere kayıt yapan sistemdir. Bu sistem bir
devrimdir, çünkü Handycam (el kamerası) diye anılan o güne kadar görülmemiş küçüklükte kameraların
yapılmasına imkân sağlar. İsmi de Eski 8 mm film kameralarını çağrıştırır. VHS kalitesinde kayıtlar
yapabilen sistem 240 satır çözünürlüğe sahiptir, ama boyutları açısından çok avantajlıdır.
1982'de ise Sony çöken Betamax sistemi üzerine kurduğu profesyonel format Betacam piyasaya sürer.
Sistem çok başarılı olur. 90'ların ortasına kadar en çok kullanılan ve yayın standardı (Broadcast Quality)
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sayılan formattır. Betamax ve Betacam kasetler birbirlerine çok benzerler, ancak dönüş hızları ve kayıt
teknikleri farklıdır.
1986'da Sony Geliştirilmiş Betacam SP (Superior Performance), U-matic SP ve JVC de ev kullanıcıları
için VHS-C (Compact - küçük kasetlere kayıt yapıyordu. Bu kasetler bir adaptörle normal VHS
oynatıcılarda okunabiliyordu) üretir(Canıklıgil, 2014; Allgan, 1990).

3.5. 1980’lerden Sonra Dijital Video
1986 yılında Sony profesyonel D1 (İlk Dijital Video Formatı) üretir.

1987'de JVC popüler Betacam

SP'ye karşı S-VHS (SuperVHS) üretir. Böylece ev kullanımı için ortaya çıkarılan VHS'den profesyonel
formata dönüş amaçlanır.
JVC burada Sony'nin izinden gider, ancak kullanım sınırlı düzeyde kalır. Yerel kanallardan ilgi görür
ve fakat ulusal kanallar arasında Betacam SP gibi popüler olamaz.
Böylece Sony, broadcast (yayıncıIık) alanında tartışmasız lider konumunu garantiler. 1989'da üretilen
Sony Hi8, Video8'in geliştirilmiş bir hali olan yarı profesyonel bir formattır. Görüntü ve ses kalitesi
arttırılmış (400 satır), kameralar da küçülmeye başlamıştır. 1995'e kadar en çok kullanılan son kullanıcı
formatı olmuştur.
1992' de Ampex'ten DCT: Profesyonel yayıncılık için geliştirilmiş sayısal bir formattı, ancak kısa
ömürlü olur. 1993'te Sony'den Digital Betacam ise çok başarılı olan Betacam SP'nin sayısal türevidir.
Geriye doğru uyumludur. Digital Betacam VTR'ler eski kasetleri okur, ama tersi geçerli değildir. Yayın
dünyasında büyük başarı kazanmıştır. 1995'te JVC'den Digital-S ise S-VHS'in sayısal türevidir. 1995'te
Sony'nin başını çektiği konsorsiyumdan yarı profesyonel sayısal formatlar olan MiniDV, DVCAM,
DCVPro duyurulur. 6.4 mm genişliğinde bantlara sayısal kayıt yapar ve bu teknolojik bir devrimin
başlangıcıdır. Kitlelere ulaşan dijital video devrimi aslında o yıl başlar. 1998'de Sony'nin HDCAM’i
üretmesi Sony'nin sinema alanına girişi olarak da adlandırılabilir. Profesyonel düzeyde yüksek
çözünürlüklü kameralar ve okuyucular HDCAM adıyla anılan formata kayıt yapar. George Lucas'ın
yeni Star Wars üçlemesini çektiği kamera bu formattadır, ama film kasetlere değil sabit disklere
çekilmiştir. Yine de Lucas bu kamerayı ilk kullanan yönetmen olamaz (Canıklıgil, 2014).
Fransa'da çekilen Vidocq (2001, Yönetmen: Pitof) bu kameranın ilk kullanıldığı film olmuştur. 1999'da
Sony Digital8 ise Hi8'in sayısal hali olarak çıkarılmış, geriye uyumlu ara (hybrid) bir formattır. Hi8,
Video8 ve Digital8 olarak çalışabilir. Bu sayede eldeki eski kasetlerin yeni sistemde okunabilmesi
sağlanmıştır. Kayıt kalitesi açısından DV ile aynıdır. Sadece kaset boyutu büyük olduğu için kameralar
biraz büyüktür. Sony bir pazarlama taktiği olarak bu formatta profesyonel kamera çıkarmamıştır.
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2001'de Sony'den MicroMV ise çok kısa sürede üretimden kalkar. Kayıt kalitesi DV'den daha düşüktür.
Tek iyi yanı ise, çok küçük olmasıdır. MicroMV kaset bir DV kasete göre yaklaşık yüzde 70 daha
küçüktür. Bu sayede çok daha küçük kameraların yapılabilmesi mümkün olmuştur. Yine de bu format
başarılı olamamıştır.
2003'te Sony, Canon, Sharp ve JVC tarafından üretilen HDV ise DV'nin yüksek çözünürlüklü halidir.
DV kasetlere kayıt yapan ve tamamen DV standartlarını kullanan HDV aslında yine DB gibi bir "ara
formattı”. Yüksek çözünürlüklü olması önemli olmakla birlikte HDV'den çok daha iyi çözümler çok
çabuk ortaya çıkmıştır (Canıklıgil, 2014).

3.6.

2000’lerden Sonra Bellek Kartları Teknolojisi

Özellikle 2005'ten başlayarak bant teknolojisinin yerini bellek kartları alır. Böylece artık kameralar
kullandıkları kaset sistemleriyle anılmaktan kurtuldular.
Bugün kasete kayıt yapan bir kamera bulmak neredeyse imkânsız, etrafta sadece bellek kartlarına kayıt
yapan kameralar bulunmaktadır. Bu durumun çok sayıda olumlu yanı bulunmaktadır, zira Bant
teknolojisinin çok sayıda olumsuz yanı bulunmaktadır.
Bant teknolojisi doğrusal bir teknolojidir: Herhangi bir görüntüye ulaşmak için ileri geri sarmak
zorunluluğu vardır (Canıklıgil, 2014; Algan, 1990).
Bant teknolojisinde kurguya girmeden önce kasetleri bilgisayara aktarma işlemi de gerçek zamanlı
yapılır. Bant teknolojisi bozulmaya açık bir teknolojidir. Bant teknolojisinin olumlu yanı ise
arşivlemedir. Günümüzde bellek kartlarına çekilen görüntülerin saklanması önemli bir sorundur.

3.7.

2000’lerden Sonra HDSLR Teknolojisi

2008'de yeni bir kırılma olur ve video dünyasında HDSLR adı verilen yeni kameralar girer. Bu
kameralar aslında basitçe video kaydedebilen fotoğraf makineleridir.
Canon'un EOS 5D MK II adlı kamerası ise video alanında çığır açar.
2008'den itibaren genel ve büyük bir değişim yaşanır ve video kameraların algılayıcı boyutları ve
kaliteleri aniden artar (Canıklıgil, 2014).

41

3.BÖLÜM SORULARI
1- Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yazınız.
Videodan önceki uygulama olan film (pelikül), görüntülerin kimyasal süreçlerle kaydedilmesinde
kullanılırken video teknolojisi ile birlikte görüntünün üretiminde kimyasal süreçler yerini
.........süreçlere bırakır.
A)Elektrik Ve Elektronik B)Dijital C)Teknolojik D)Fiziksel E)Mekanik
2- Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yazınız.
Televizyonda canlı yayınlar film kameralarıyla değil ......kameralar aracılığıyla yapılır. Görüntüler
kimyasal süreçler yerine elektrik ve elektronik süreçler ile oluşturulur. Görüntüler eş zamanlı olarak
oluşturulur ve evlere gönderilir. Bu süreçte filmin yerini alternatif teknolojiler almıştır .
A)Video B)Dijital C)Teknolojik D)Elektronik E)Elektrikli
3- Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yazınız.
.................yıllara kadar görüntü aktarımında tüp kullanılmaktadır. Bu süreçte video kameranın içinde
de film kamerasında olduğu gibi görüntü bir mercek yoluyla küçültülür ve arkada filmin olması
gereken yerde duran tüpe gönderilir.
A)1950'li yıllardan 1980'li B) 1950'li C) 1980'li D) 1900'lü E) 1960'lı yıllardan 2000'li
4- Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yazınız.
............kökeni 1900’lü yıllarda Paulsenn tarafından elektronik titreşimlerin banda kayıt
edilebileceğini bulmasına dayanmaktadır.
a) teknolojinin b)televizyonun c)sinemanın d) dijitalin e) Videonun
5- Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yazınız.
Tarihte ilk defa yayın kalitesinde yayın ve kayıt yapan video, 1956 yılında ........tarafından geliştirilen
ilk VTR 2 inch (yaklaşık beş santimetre) kalınlığında manyetik makara bantlara kayıt yapan devasa
bir alet ile olmuştur ve fiyatı yaklaşık 50.000 dolardır. Daha sonra gelişen teknoloji ile birçok video
formatı geliştirilmiştir
A)Sony B)Ampex Şirketi C) Mikrosoft D)Funai E) Fujifilm

6-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I-Ampex’in çalışmasından sonra, Amerika, Japonya ve Avrupa menşeili elektronik üreticileri de
üretimler yapmışlar ve her üretim ile birlikte yapılan yenilikler ve araştırmalar video teknolojisinin
kaliteli ve ekonomik hale gelmesini sağlamıştır.
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II-1964'te Sony 1 inch: Makara bantlı profesyonel format üretmiştir.
III- Başlıca erken dönem videokaset formatları, VHS, Betamax, Video 2000, U-Matic, Video-Disc,
Video-8 formatları olarak tanımlanabilir.
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ,II ve III

7-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I-1971'de yine Sony U-matic ile 3/4 inch kalınlığında bant ve ilk defa kasetli bir sistem kullanılır.
Böylece video kameralar stüdyodan dışarı çıkabilecek boyutlara ulaşmıştır.
II-1975'te Sony Betamax ise bir ev formatıdır. 1/2 inch kalınlığında kasetlere kayıt yapar.
III-1976'da JVC'nin VHS (Video Home System) Ev Video Sistemi ise 1/2 inch kasetlere kayıt yapsa
da kasetler Betamax'la uyumlu değildir.
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ,II ve III

8-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I-1981'de Fuji Video 8 ise Yaklaşık 8 mm genişliğinde kasetlere kayıt yapan sistemdir.
II-Bu sistem bir devrimdir, çünkü Handycam (el kamerası) diye anılan o güne kadar görülmemiş
küçüklükte kameraların yapılmasına imkân sağlar.
III- İsmi de Eski 8 mm film kameralarını çağrıştırır. VHS kalitesinde kayıtlar yapabilen sistem 240
satır çözünürlüğe sahiptir, ama boyutları açısından çok avantajlıdır.
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ,II
I ,II ve III

9-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I-1982'de ise Sony çöken Betamax sistemi üzerine kurduğu profesyonel format Betacam piyasaya
sürer.
II-90'ların ortasına kadar en çok kullanılan ve yayın standardı (Broadcast Quality) sayılan formattır.
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III- Betamax ve Betacam kasetler birbirlerine çok benzerler, ancak dönüş hızları ve kayıt teknikleri
farklıdır.
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ,II
I ,II ve III

10-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I-Özellikle 2005'ten başlayarak bant teknolojisinin yerini bellek kartları alır. Böylece artık kameralar
kullandıkları kaset sistemleriyle anılmaktan kurtuldular.
II-Bugün kasete kayıt yapan bir kamera bulmak neredeyse imkânsız, etrafta sadece bellek kartlarına
kayıt yapan kameralar bulunmaktadır. Bu durumun çok sayıda olumlu yanı bulunmaktadır, zira Bant
teknolojisinin çok sayıda olumsuz yanı bulunmaktadır.
III-Bant teknolojisi doğrusal bir teknolojidir: Herhangi bir görüntüye ulaşmak için ileri geri sarmak
zorunluluğu vardır .
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ,II
I ,II ve III

3. BÖLÜM SORULARININ CEVAPLARI

1a 2a 3a 4e 5b 6e 7e 8a 9e 10e

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bu bölümde
3. Video Terimi ve Videonun Tarihi
3.1. Video Nedir?
3.2.Tüplü Televizyonlar
3.3.Videonun Erken Tarihi
3.4.1970’lerden Sonra Video Teknolojisi
3.5. 1980’lerden Sonra Dijital Video
3.6.

2000’lerden Sonra Bellek Kartları Teknolojisi

3.7.

2000’lerden Sonra HDSLR Teknolojisi

konularına giriş yapılmıştır.
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4. VİDEO GÖRÜNTÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. 1. Videonun Çalışması
4.2. Renklerin Ortaya Çıkışı
4.3.GörüntülerinOrtaya Çıkışı
4.4 RenkliGörüntülerinOrtaya Çıkışı
4.4.1. Çıkarımsal Renk Sentezi
4.4.2. Toplamsal Renk Sentezi
4.5.CCD’nin RenkleriAyırt Etmesi
konuları öğrenilecektir.

4.Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
47

Video nasıl çalışır?

4.BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM YÖNTEMLERİ
48

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği
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4.4

Anahtar Kavramlar
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Videonun çalışması, Renklerin ortaya çıkışı

4. VİDEO GÖRÜNTÜNÜN ORTAYA ÇIKIŞI
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4. 1. Videonun Çalışması
Videonun çalışmasını anlamak için onun nasıl oluştuğunu anlamak büyük bir önem kazanmaktadır. Video
görüntüsü de diğer tüm teknik görüntülere benzer olarak küçük noktalardan oluşmaktadır. Video görüntüsünü
oluşturan bu noktalara İngilizce "picture element" kavramından türetilmiş bir kelime olan pixel adı
verilmektedir.
Piksel kavramını anlamak için renkli televizyon ekranı göz önünde bulundurmak mümkündür. Örneğin bir
SD (Standart Definition) Renkli TV ekranında yaklaşık 1.4 milyon adet piksel vardır (Canıklıgil, 2014).

4.2. Renklerin Ortaya Çıkışı
Cisimler tarafından yansıyan ışığın gözde oluşturduğu duyuma renk adı verilmektedir (tdk). Renk, ışığın
gözün retinasına değişik biçimde ulaşması ile ortaya çıkan bir algılamadır.
Bu algılama, ışığın maddeler üzerine çarpması ve kısmen soğurulup kısmen yansıması nedeniyle çeşitlilik
gösterir ki bunlar renk tonu veya renk olarak adlandırılır. Tüm dalga boyları birden aynı anda insan gözüne
ulaşırsa bunu beyaz, hiç ışık ulaşmazsa siyah olarak algılarız. İnsan gözü 380 nm ile 780 nm arasındaki dalga
boylarını algılayabilir, bu sebepten elektromanyetik spektrumun bu bölümüne görünür ışık denir.
Renkleri değişik ışık frekanslarının kombinasyonları olarak algılayabiliriz. Bu prensibi açıklamak veya pratik
uygulamalarda kullanmak için çeşitli renk modelleri geliştirilmiştir.
Bir pikselin (noktanın) renkli olarak ortaya çıkabilmesi için kırmızı, mavi, yeşil olmak üzere üç alt noktacığa
(sub pixel) ihtiyaç bulunmaktadır. Kırmızı, mavi, yeşil renkleri belli oranlarda bir araya geldiğinde istenilen
renk elde edebilmektedir.
Siyah-beyaz ekranda ise yaklaşık 480.000 nokta varken, günümüzdeki bazı ekranlarda 1920X1080X3
noktacık ve hatta bazı ekranlarda da 3840X2160X3 noktacık bulunmaktadır. Görüntünün oluşumunda bu
noktacıklar belirleyicidir; ekrandaki bahsedilen noktacıklar doğru zamanlarda ve doğru oranlarda
ışıldattığında görüntü oluşmaktadır (Canıklıgil, 2014).

4.3. Görüntülerin Ortaya Çıkışı
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Kameranın önünde bir mercek bulunmaktadır. Kameranın önünde bulunan bu mercek önünde bulunan
görüntüyü küçültüp bir düzleme düşürür. Bu düzlemdeki algılayıcı bazen bir tüp olabilmektedir.
Öte yandan tüplü kameralar ile ilgili değinilmesi gereken husus hem çok büyük oldukları, hem de kısa ömürlü
olduklarıdır. 1980'lerin sonuna gelindiğinde tüp teknolojisinin yerini CCD (Charge Coupled Device) adı
verilen mikro işlemcilere bıraktığı görülmektedir.
2000'li yıllar ile birlikte ise CCD'ye bir alternatifin yaygınlaşmaya başladığı görülmektedir. CMOS
(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) adı verilen ve özellikle fotoğraf makinelerinde çok kullanılan
bu devre teknolojisinin temel avantajları daha az enerji tüketmesi, daha ucuz olması ve daha hızlı olmasıdır.
Kullanıcı açısından ise bu iki algılayıcı türü arasında büyük bir fark bulunmadığı belirtilmekte bu nedenle
CCD için geçerli olan çoğu şeyin CMOS için de geçerli olduğu söylenmektedir. Bir CCD'nin üzerinde
milyonlarca piksel bulunur. Her pikselin görevi ise üzerine düşen ışık oranında elektrik sinyali üretmektir.
Bu elektrik değeri ise 0,3 mV ile 1 mV arasında değişkendir. Hazneye çok ışık düşüyorsa (çok foton
birikiyorsa) 1 mV hiç düşmüyorsa 0,3 mV düzeyinde elektrik üretilir.
720x576 pikselden oluşan ekran örneğinde tüpün arkasındaki bir elektron tabancası kendisine gelen elektrik
verisi oranında bir güçle elektron fırlatır. Bu elektron gidip birinci pikseldeki fosforu ışıtır. Sonra ikinciye
geçilir ve bu işlem büyük bir hızla ekranın en sağ altındaki son piksele gelene kadar devam eder. Böylece bir
karelik görüntü oluşturulmuştur.
Öte yandan ekranın aslında izleyici tarafından görülenden biraz daha büyük olduğu fakat aktif bölgenin
720X576 olduğu belirtilmelidir. TV alıcısının bu işi saniyede 25 kez yaptığı kabul edilmektedir. Başka bir
ifade ile 480.000 küçük lambanın saniyede 25 defa belli oranlarda yakılıp söndürüldüğü de söylenebilir
(Canıklıgil, 2014).

4.4. Renkli Görüntülerin Ortaya Çıkışı

Teknik olarak rengi elde etmenin iki yolu bulunmaktadır. Bu yollar:
•

Çıkarımsal Renk Sentezi ve

•

Toplamsal Renk Sentezi’dir.

4.4.1. Çıkarımsal Renk Sentezi
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Kâğıt üzerine resim yaparken mevcut olan renk beyazdır; ve mevcut olan beyaz ışığın içinden renkleri
oluşturan dalga boylarını boyama suretiyle çıkararak siyah rengi elde etmek mümkün olmaktadır.
Renklerin bu süreç sonunda elde edilmesine Çıkarımsal Renk Sentezi (Subtractive Color Mix) adı
verilmektedir. Bu süreçte kullanılan 3 ana renk bulunmaktadır. Bu renkler Cyan (C), Magenta (M), ve SarıYellow(Y) olarak ifade edilmektedir.
Çıkarımsal Renk Sentezi sinema için de önemlidir; zira Çıkarımsal Renk Sentezi aynı zamanda renkli filmin
de renk oluşturma yöntemi olarak kabul edilmektedir. Çünkü filmin üzerinde sarı, cyan ve magenta renklerine
duyarlı üç katman bulunmaktadır (Canıklıgil, 2014; wikipedia, 2017).

4.4.2. Toplamsal Renk Sentezi

Renklerin Çıkarımsal Renk Sentezi yoluyla üretilmesinin dışında bir diğer yöntem de bulunmaktadır. Bu
yöntemde ise mevcut olan renk televizyon veya bilgisayar ekranında olduğu gibi siyah rengidir.
Siyah renkten başlayarak renkleri birbirine eklenir ve böylece beyaz renge ulaşmak mümkün olmaktadır.
Renklerin siyah renkten başlayarak birbirine eklenerek elde edilmesine de süreç ile uyumlu olarak Toplamsal
Renk Sentezi (Additive Color Mix) adı verilmektedir.
Nasıl ki renkli filmler dendiğinde aklımıza film böylece Çıkarımsal Renk Sentezi gelecekse, elektronik
görüntü üretim süreçlerinde de aklımıza Toplamsal Renk Sentezi gelmelidir.
Bütün elektronik aletler toplamsal renk sentezini kullanmaktadırlar, başka bir ifade ile ana renkleri
birleştirerek beyaza ulaşmaya çalışırlar. Bu ana renkler Kırmızı-Red, Yeşil-Green ve Mavi-Blue kısa ifadesi
ile RGB olarak tanımlanmaktadır. (Canıklıgil, 2014; wikipedia, 2017).

4.5. CCD’nin Renkleri Ayırt Etmesi

CCD’nin renkleri ayırt etmesinin de iki yolu bulunmaktadır. Bunlardan ilkinin maliyeti daha yüksektir.
Üç adet CCD kullanılarak yürütülen bu süreçte ışık içeri girdikten sonra bir prizma yardımıyla üçe
ayrılmaktadır. Her bir CCD'nin önünde sırasıyla kırmızı, mavi ve yeşil filtre bulunmaktadır. Böylece üç CCD
tarafından üç adet siyah-beyaz görüntü üretilmektedir. Fakat bu siyah beyaz görüntülerin birbirlerinden farklı
olduğunun altı çizilmelidir.
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Hangi renkte olan bir nesneyi çekildiğinde o renkteki filtreli CCD'den gelen resimdeki nesnenin çok daha
parlak görüneceği, bu üç siyah-beyazın, kırmızı CCD'den gelen elektrik akımı oranında elektron ekrandaki
kırmızı piksellere, yeşilden gelen yeşile ve maviden gelen maviye fırlatılmak suretiyle iç içe geçirildiğinde
ortaya renkli görüntü çıktığı vurgulanmaktadır.
Bir CCD'nin üzerindeki piksel sayısı kameranın performansı için tek belirleyen olmasa da önemli bir etkendir.
Herhangi bir renkli görüntü aslında üç kanala ayrıldığında siyah-beyaz üç kareden oluşmaktadır. Her kanalda
o renkteki cismin daha parlak göründüğü söylenmektedir.
Renkli görüntünün elde edilmesinin ikinci yolunun da tek CCD kullanmak olduğu belirtilmektedir. Bu süreçte
CCD'deki piksellerin önüne RGB filtreler yerleştirilmektedir. Bu sayede tek bir CCD sayesinde üç CCD
varmış gibi işlem yapmak mümkün olur. Bu mantıklı bir yoldur. Mucidi Bruce Bayer'in adıyla Bayer filtresi
olarak da bilinen tek algılayıcılı bir sistemde yeşil rengi daha çok kullanılmaktadır. Bu kullanımın temel
nedeni, insan gözünün yapısıdır. İnsan gözünün parlaklık (Luminance) farklılıklarına renk farklılıklarından
daha duyarlı olmasından ve parlaklık bilgisinin de en çok yeşil kanaldan gelen veriyle hesaplanması bu
kullanımın temel nedeni olmaktadır.
Bayer filtresiyle kameranın yarattığı görüntünün demosaicing adı verilen bir işlemle normal görüntüye
dönüştürülmesi gerekmektedir.
Yani eksik olan bilgilerin (her bir nokta için üç adet veriye ihtiyacımız vardı, oysa Bayer kullanıyorsak
elimizde o kadar veri yoktur) tahmin yoluyla (akıllıca bir matematiksel hesaplamayla) var edilmesi gerekir.
Eksik bir bilginin tam bir resme dönüşmesi süreci şu şekilde özetlenebilir:
•

Bayer kullanıyorsanız elinizde her 4 piksel grubu için 2 adet luma (green), 1 adet red, 1 adet de mavi

kanal verisi bulunur.
•

Bunlara dayanarak (birbirlerine yakın piksellerin aşağı yukarı aynı değerlerde olacağını kabul

edilerek) her bir piksel için üç yaklaşık değer hesaplanabilir.
•

Sonuç olarak görüntü tamamen doğru tonları vermeyecek olsa da, çok yeterli bir sonuç elde

edilebilmektedir.
Geçmişte kullanılan profesyonel video kameralar her zaman üç CCD olarak tasarlanmadıkları; tek CCD
olarak vurgulanan modeller ise daha çok amatör kullanım için üretilmekte olduğu; günümüzde ise artık
algılayıcıların o kadar yüksek çözünürlüklü hale geldikleri ve ayer filtresi sayesinde tek bir algılayıcıdan daha
iyi sonuçlar elde edebildiği belirtilmektedir.
Değinilenlere ek olarak yeni bazı kameralarda algılayıcıda o kadar çok piksel bulunduğu ve bunun sonucunda
da görüntüde her bir noktacığın RGB olarak örneklenmiş olabildiği ifade edilmektedir. Örneğin 5760x3240
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çözünürlüğünde bir algılayıcı için (18 MP) bu süreç gerçekleşebilir ve 1920x1080 tam örneklemeye ulaşmak
mümkün olmaktadır. Yakın zamanda Bayer kullanmayan üç katmanlı algılayıcıların da çıkmasının beklendiği
belirtilmektedir. (Canıklıgil, 2014)

4.BÖLÜM SORULARI
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1- Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yazınız.
Videonun çalışmasını anlamak için onun nasıl oluştuğunu anlamak büyük bir önem kazanmaktadır. Video
görüntüsü de diğer tüm teknik görüntülere benzer olarak küçük noktalardan oluşmaktadır. Video
görüntüsünü oluşturan bu noktalara İngilizce "picture element" kavramından türetilmiş bir kelime olan
.......adı verilmektedir.
a) Dalga Boyuu B)Dijital C)Video D) Definition) E) Pixel
2- Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yazınız.
Bu algılama, ışığın maddeler üzerine çarpması ve kısmen soğurulup kısmen yansıması nedeniyle çeşitlilik
gösterir ki bunlar renk tonu veya renk olarak adlandırılır. Tüm dalga boyları birden aynı anda insan gözüne
ulaşırsa bunu....., hiç ışık ulaşmazsa ....olarak algılarız. İnsan gözü 380 nm ile 780 nm arasındaki dalga
boylarını algılayabilir, bu sebepten elektromanyetik spektrumun bu bölümüne görünür ışık denir.
A)Beyaz- Siyah B) Yeşil-Kırmızı C) Yeşil-Sarı D) Mavi- Kırmızı E) Mavi-Sarı
3- Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yazınız.
Tüplü kameralar ile ilgili değinilmesi gereken husus hem çok büyük oldukları, hem de kısa ömürlü
olduklarıdır. 1980'lerin sonuna gelindiğinde tüp teknolojisinin yerini....... adı verilen mikro işlemcilere
bıraktığı görülmektedir.
A) Pixel B)CCD (Charge Coupled Device) C) CMOS D) Additive Color Mix E) Foton
4- Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yazınız.
Renklerin bu süreç sonunda elde edilmesine .......(Subtractive Color Mix) adı verilmektedir. Bu süreçte
kullanılan 3 ana renk bulunmaktadır. Bu renkler Cyan (C), Magenta (M), ve Sarı-Yellow(Y) olarak if
edilmektedir.
A) Toplusal Renk Sentezi B)Doğrusal Renk Sentezi C)Çıkarımsal Renk Sentezi D)Karışım Renk Sentezi
E)Teknik Renk Sentezi
5- Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yazınız.
Siyah renkten başlayarak renkleri birbirine eklenir ve böylece beyaz renge ulaşmak mümkün olmaktadır.
Renklerin siyah renkten başlayarak birbirine eklenerek elde edilmesine de süreç ile uyumlu olarak
..........(Additive Color Mix) adı verilmektedir
A) Toplusal Renk Sentezi B)Doğrusal Renk Sentezi C)Çıkarımsal Renk Sentezi D)Karışım Renk Sentezi
E)Teknik Renk Sentezi
6- Teknik olarak rengi elde etmenin yolu aşağıdakilerden hangisidir?
I- Doğrusal Sentezi Renk ve Karışım Renk Sentezi
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II- Çıkarımsal Renk Sentezi
III- Çıkarımsal Renk Sentezi Ve Toplamsal Renk Sentezi
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
II ve III
I ,II ve III

7-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I-Kâğıt üzerine resim yaparken mevcut olan renk beyazdır; ve mevcut olan beyaz ışığın içinden renkleri
oluşturan dalga boylarını boyama suretiyle çıkararak siyah rengi elde etmek mümkün olmaktadır.
II-Renklerin bu süreç sonunda elde edilmesine Toplumsal Renk Sentezi (Subtractive Color Mix) adı
verilmektedir. Bu süreçte kullanılan 3 ana renk bulunmaktadır. Bu renkler Cyan (C), Magenta (M), ve Sarı
Yellow(Y) olarak ifade edilmektedir.
III-Çıkarımsal Renk Sentezi sinema için de önemlidir; zira Çıkarımsal Renk Sentezi aynı zamanda
renkli filmin de renk oluşturma yöntemi olarak kabul edilmektedir. Çünkü filmin üzerinde sarı, cyan
ve magenta renklerine duyarlı üç katman bulunmaktadır.
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
II ve III
I ,II ve III

8-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I- Renklerin Çıkarımsal Renk Sentezi yoluyla üretilmesinin dışında bir diğer yöntem de bulunmaktadır.
II- Bu yöntemde ise mevcut olan renk televizyon veya bilgisayar ekranında olduğu gibi siyah rengidir.
III- Siyah renkten başlayarak renkleri birbirine eklenir ve böylece beyaz renge ulaşmak mümkün
olmaktadır.
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ,II
I ,II ve III

9-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
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I- Renklerin siyah renkten başlayarak birbirine eklenerek elde edilmesine de süreç ile uyumlu olar
Çıkarımsal Renk Sentezi (Additive Color Mix) adı verilmektedir.
II- Nasıl ki renkli filmler dendiğinde aklımıza film böylece Çıkarımsal Renk Sentezi gelecekse, elektronik
görüntü üretim süreçlerinde de aklımıza Toplamsal Renk Sentezi gelmelidir.
III- Bütün elektronik aletler toplamsal renk sentezini kullanmaktadırlar, başka bir ifade ile ana renkleri
birleştirerek beyaza ulaşmaya çalışırlar. Bu ana renkler Kırmızı-Red, Yeşil-Green ve Mavi-Blue kısa
ifadesi ile RGB olarak tanımlanmaktadır.
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ,II
I ,II ve III

10-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I-CCD’nin renkleri ayırt etmesinin de iki yolu bulunmaktadır. Bunlardan ilkinin maliyeti daha yüksektir.
II-Bir adet CCD kullanılarak yürütülen bu süreçte ışık içeri girdikten sonra bir prizma yardımıyla üçe
ayrılmaktadır. Her bir CCD'nin önünde sırasıyla kırmızı, mavi ve yeşil filtre bulunmaktadır.
III- Böylece üç CCD tarafından üç adet siyah-beyaz görüntü üretilmektedir. Fakat bu siyah beyaz
görüntülerin birbirlerinden farklı olduğunun altı çizilmelidir.
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ,II
I ,II ve III

4. BÖLÜM SORULARININ CEVAPLARI

1e 2a 3b 4c 5a 6c 7b 8e 9d 10b

4.Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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4. 1. Videonun Çalışması
4.2. Renklerin Ortaya Çıkışı
4.3.GörüntülerinOrtaya Çıkışı
4.4 RenkliGörüntülerinOrtaya Çıkışı
4.4.1. Çıkarımsal Renk Sentezi
4.4.2. Toplamsal Renk Sentezi
4.5.CCD’nin RenkleriAyırt Etmesi

konularına giriş yapılmıştır.

5. VİDEO İLE İLGİLİ ÖNEMLİ TEKNİK KAVRAMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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5.1. Interlaced (Geçmeli Video): Fıeld (Yarım Kare) Ve Progressıve (Tek Geçişli) Kavramlar
5.2. Sayısal Kayıt
5.3. Analog Kayıt
5.4. RGB ve YUV

5.5. Composite, S-Video ve Component Kayıt ve Aktarım Yöntemleri
5.5.1. Composite (Birleşik Sinyal):
5.5.2. S-Video (veya Semi-Component):
5.5.3. Component (Bileşenler Sinyali):
5.6. Sample Rate (Örnekleme Oranı) Ve Bıt Depth (Renk Derinliği)
5.7. Sample Rate (Örnekleme Hızı)
5.8. Bit Depth (Derinlik)
5.9. Bit Depth veya Color Depth (Renk Derinliği) konuları öğrenilecektir.

5.Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Video ile ilgili önemli teknik kavramlar nelerdir?

5.BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM YÖNTEMLERİ
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
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5.1. Interlaced (Geçmeli
Video): Fıeld (Yarım
Kare) Ve Progressıve (Tek
Geçişli) Kavramlar

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

5.2. Sayısal Kayıt

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

5.3. Analog Kayıt

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

5.4. RGB ve YUV

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

5.5. Composite, S-Video ve
Component Kayıt ve
Aktarım Yöntemleri

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
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5.5.1. Composite (Birleşik
Sinyal):

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

(Renk Derinliği

5.5.2. S-Video (veya SemiComponent):

5.5.3. Component
(Bileşenler Sinyali):

5.6. Sample Rate
(Örnekleme Oranı) Ve Bıt
Depth (Renk Derinliği)
5.7. Sample Rate
(Örnekleme Hızı)

5.8. Bit Depth (Derinlik)

5.9. Bit Depth veya Color
Depth)

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması

Anahtar Kavramlar
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5. Video ile ilgili önemli teknik kavramlar

5.1. Interlaced (Geçmeli Video): Fıeld (Yarım Kare) Ve Progressıve (Tek Geçişli)
Kavramlar

Teknolojik her gelişme bir ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. Günümüzde kullanılmakta olan Plazma,
LCD ve LED sistemleri gibi ekranlar için anlamlı olmasa da televizyon sistemi ilk
geliştirildiğinde ışıma işi fosfor haznelerine elektron fırlatılmasıyla gerçekleştirilmektedir.
Fosfor ise yeterince uzun süre ışıltı verememektedir.
Elektron tabancası ile ekranın sonuna varıldığında ise en üstteki pikseller sönmeye başlamış
oluyordu. Bu durum da görüntüde flicker adı verilen titreme sorununu ortaya çıkarmaktadır.
Bahsedilen durumda saniyede 25 kare göndermek yeterli değildir.
Öte yandan PAL kullanan ülkeler için standart hız da 25 karedir.
Bu nedenle saniyede 50 kare gönderilmesi için çalışmaların düşünüldüğü fakat bunun da çok
fazla veri anlamına geldiği belirtilmektedir.
Bahsedilen sorunu aşmak için ise lnterlaced Scanning (Geçmeli Tarama) denen yöntemin
geliştirildiği, 1950’lere ait bir teknolojik soruna çözüm olan bu yöntemin ise çeşitli sorunlara
neden olduğu ifade edilmektedir.
Bu yöntemde televizyon ekranının tek ve çift satırlara ayrılması esastır.
Birinci pikselle başlayan satır tek satırdır, onun altındaki izleyen satır ise çift satırdır. Bu
işleyişin temel mantığı tek bir resmi saniyede 25 kare hızında göndermek yerine aynı resmi
ikiye bölüp yarısını önce, diğer yarısını ise daha sonra göndermektir. Bu işleyişin fosforların
sönmesi sorununu ortadan kaldırdığı belirtilmektedir.
Bu durumu açıklamak için önce 1, 3, 5, 7... satırlarının gönderilip resmin yarısı oluşturulduğu
anlatılmaktadır. Bu yarım kare bir field (alan) olarak adlandırılır.
Daha sonra ise 2, 4, 6, 8... satırları yollanmaktadır.
Öte yandan bu sıranın formattan formata değiştiği, bir başka ifade ile bazı formatlarda önce çift
satırların daha sonra ise tek satırların yollandığı belirtilmektedir.
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Bu sayede saniyede 25 tam kare değil 50 yarım kare görüldüğü fakat bu işlemin çok hızlı
olmasından dolayı insan gözü tarafından ekranda bir sorun görmediği belirtilmektedir.
Bahsedilen uygulamada sadece yazılarda ve çok ince çizgilerde titreme olduğu çünkü yazıların
çok keskin kenarlara sahip olması durumunda sürekli olarak bir satır aşağı yukarı zıplama
yaptıkları bu sorunun günümüzde de sürdüğü ifade edilmektedir.
Kamera üreticilerinin, TV üreticilerinin, filmcilerin ve video teknisyenlerinin uzun süredir
interlaced videonun yarattığı sorunları çözmekle uğraştıkları ve High Definition olarak
adlandırılan -yüksek çözünürlüklü- videonun yaygınlaşmasının bile bu sorunu çözmeye
yetmediği belirtilmektedir.
Bir mühendislik sorunundan doğan bu sınırlılığın aynı zamanda video ve film görüntüleri
arasındaki en temel farklardan birini de yarattığı ifade edilmektedir:
Film kareleri bir defada oluşturulmaktadır.
Tek bir seferde oluşturulan bu kareler de "progressive" başka bir ifade ile tek geçişli olarak
tanımlanır. 24p, 25p gibi terimler bahsedilen bu özelliği göstermektedir.
Herhangi bir kamerada 24p çekim özelliği bulunması o kameranın temelde sinema filmi
kamerası gibi görüntü ürettiğini ifade etmektedir.
50i ibaresi bulunması ise o kameranın saniyede 50 interlaced kare ürettiğini ifade etmektedir.
İnsan gözünün elektronik ekranındaki 50i görüntülerde sorun görmediği yine de sinema ve
video görüntüleri arasındaki farkı bilinçaltında algıladığı belirtilmektedir. Bu durumda sinema
görüntüsünün motion blurun daha fazla olmasından ötürü daha masalsı olarak algılanması ve
fakat televizyon görüntüsünün üretilen 50 interlaced kare nedeniyle görüntülerinin daha
seçilebilir kılınması nedeniyle daha "gerçekçi'' olarak algılandığı belirtilmektedir.
Saniyede 50 yarım kare göndermenin avantajı da bulunmaktadır:
•

Spor müsabakaları gibi hızlı hareketler geçişli videoda netlik ya da seçiklik bağlamında

daha iyi görünmektedir.
•

Sinemada ise kamera biraz hızlı bir hareket yaptığında dahi görüntülerin hareket

netsizliği olarak ifade edilen motion blur etkisi vermeye başladığı belirtilmektedir.
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•

Bugün HD video genellikle tek geçişli (progressive) çalışmaktadır.

•

24p, 25p gibi kısaltmalar bu durumu ifade etmektedir. (Canıkligil, 2014)

5.2. Analog Kayıt

Analog kavramı Türkçeye örneksel olarak çevrilmektedir. Analog (örneksel) kayıt
teknolojisinde benzeşme bulunmaktadır. Örneğin bir plak alınıp kaset veya başka bir plak gibi
başka bir formata kopyaladığında ses bozulmaktadır, çünkü ikinci kuşak kayıt yapılmıştır ve
son kopyada elde edilen ses girinti çıkıntıları artık ilkine eskisi değildir.
Sadece denemek için birkaç kere aynı iş tekrarlanırsa sesin gittikçe kötüleştiğini görülmektedir.
Analog sistemlerdeki bu olgu "generation loss" (kuşak kaybı) olarak adlandırılmaktadır.
Videonun görüntüleri elektrik sinyallerine çevrilmek olduğu düşünüldüğünde bu sinyallerin
manyetik bir bandın üzerine elektriksel izler olarak kaydedildiği de ifade edilmektedir, bu
analog bir video kaydı olarak adlandırılmaktadır.
5.3. Sayısal Kayıt

Sayısal kayıt teknolojileri düşünüldüğünde Audio CD elektrik sinyaline dönüştürülmüş ses
anlamındadır ve dijital yani sayısal kayıt ortamıdır. Başka bir deyişle bu disklerin yüzeyleri
incelendiğinde ses dalgalarına benzer girinti çıkıntılar görülmediği ifade edilmektedir.
Ses dalgaları sayılara dönüştürülmüş ve sadece "bir" ve "sıfır" şeklinde ifade edilerek
kaydedilmiştir. Bu durumun nedeni, bilgisayarların ayrıt edebileceği iki temel kodun var
olmasıdır: Bir bilgisayar açısından sadece elektriğin varlığı ve yokluğu anlaşılabilir. Kelime
haznesinde başka bir kod bulunmamaktadır:
Elektrik yoksa "0," varsa " 1." olarak kodlanmaktadır.
Bizim gündelik yaşamda kullandığımız sayı sistemi onluk sistemdir. Bunun nedeni on
parmağımız olması olabilir (Sayma işlemi bu şekilde daha kolay yapılabilir).
Bilgisayarın anlayabileceği gibi bir sayma sistemine ise binary system (ikilik sistem) adı verilir.

Bu sistemde yukarıda açıkladığım gibi sadece iki rakam vardır: Sıfır ve bir.
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Bu ikisini kullanarak istediğimiz bütün sayıları ifade edebiliriz. Audio CD plaktan farklı olarak
ses dalgalarının sayısal olarak (0 ve 1'lerle) saklandığı bir ortamdır.
Görüntünün sayısallaştırılma sürecinin sesten biraz daha karmaşık olduğu ve fakat açıklanamaz
olduğu belirtilmektedir.
Analog video CCD, RGB kanalları için ayrı elektriksel değerler üretmektedir.
5.4. RGB ve YUV

Renkli yayına geçilirken RGB sinyalinin doğrudan yollanması durumunda siyah-beyaz
televizyon alıcılarının bir anda çalışmaz hale geleceği, böylece milyonlarca televizyon
alıcısının bir anda kullanılamaz duruma geleceği söylenmektedir.
Bu durumun yaratacağı ekonomik sorunları önlemek için sinyal RGB yerine YUV olarak
kodlanarak gönderilmektedir. Y ile ifade edilen Luminance (parlaklık) bilgisidir ve her bir
pikselin parlaklığının ne kadar olacağını elektriksel veri olarak belirtir. U ve V'de Hue (renk)
ve Saturation (doygunluk) bilgileridir.
Bu kodlama sonrasında aktarılan sinyalin renkli televizyon alıcısı tarafından değerlendirilip
yeniden RGB'ye çevrildiği ve renkli görüntünün bu sayede oluşturulduğu; siyah-beyaz alıcının
ise sadece Y verisini dikkate aldığı, U ve V verilerini ise göz ardı ettiği ve siyah-beyaz bir
görüntü oluşturduğu söylenebilir.
5.5. Composite, S-Video ve Component Kayıt ve Aktarım Yöntemleri

Analog video sinyal kayıt ve aktarım yöntemlerinin Composite, S-Video ve Component olmak
üzere üçe ayrıldığını söylemek mümkündür:
5.5.1. Composite (Birleşik Sinyal):

RGB veya YUV bilgisinin tek bir kablo üzerinden gitmesi durumunda, bu bağlantıya composite
bağlantı adı verilirdi.
VHS ve Betamax composite kayıt yapan sistemlere örnek olarak gösterilebilir.
Bu sistemler kesinlikle sadece amatör kullanım için tasarlanmıştır.
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Kurgu işlemleri için kullanılamazlar, çünkü her aktarımda yaşanan kayıp çok yüksektir.
5.5.2. S-Video (veya Semi-Component):

YUV bilgisinin aktarılmasında Y ayrı bir kabloyla U ve V ise tek bir veri halinde tek kabloyla
iletilirdi. Semi-Component, Yarı profesyonel amaçlar için uygundu. S-VHS semi-component
sisteme örnek olarak gösterilebilir.
5.5.3. Component (Bileşenler Sinyali):

Component Yönteminde, YUV sinyalleri ayrı kablolarla ayrı veriler olarak iletilirdi.
Bu sistemler profesyonel amaçlarla televizyon kuruluşlarında veya yaplm evlerinde
kullanılırdı. Betacam SP component sisteme örnek olarak gösterilebilir.
Bugün artık yukarıda belirtilen ayrımlar fazla anlam taşımamaktadır, çünkü bütün görüntü
üretim sistemleri Dijital-Sayısal hale gelmiştir.Öte yandan sayısal bir sistemde değinilen
kavramlar başka isimler altında geçerli olmaktadır, ve fakat son kullanıcı açısından bu
ayrımların büyük bir anlamı olmadığı söylenegelmektedir (Canıklıgil, 2014).
5.6. Sample Rate (Örnekleme Oranı) Ve Bıt Depth (Renk Derinliği)

Dijital sistemlerde analog sistemlerde var olmayan iki kavram olan Sample Rate (Örnekleme
Hızı) ve Bit Depth (Derinlik) kavramlarından bahsedilebilir.
5.7. Sample Rate (Örnekleme Hızı)
Herhangi bir sinyalin sayısallaştırılması için onun parçalara bölünmesi zorunluluğu ortaya
çıkmaktadır. Bu durum analog kayıtlar için geçerli olmayan bir durumdur. Bir ses sinyali
örneğinde düşünüldüğünde o ses sinyalinin çok parçaya bölünmesi o kadar ayrıntılı bir ses
verisinin elde edilmesine yol açacağı söylenebilir. Ses CD'lerinde bu sayı 44.100 olarak
belirlenmiştir. Başka bir ifade ile bir saniyelik ses için 44.100 adet veri dilimine ihtiyaç olduğu
söylenebilir.
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Bahsedilen veri dilimlerinin her biri de sample (örnek) adını almaktadır. Ses verisi okunurken
CD oynatıcısı saniyede 44.100 adet veriyi okur ve amfiye yollanmak üzere elektrik sinyaline
çevirir. Bu çevirme işlemine DA Conversion (Digital to Analog Conversion) yani Sayısaldan
Örneksel Çevirim adı verilir. Bu işlem yapılmak zorundadır çünkü hoparlörler doğaları gereği
analog aletlerdir.
5.8. Bit Depth (Derinlik)

"Bit Depth" veya derinlik kavramını anlamak için örneksel çevrim de göz önünde tutulmaldır.
Yukarıda ifade edildiği gibi saniyede 44100 parça olduğu bilinmektedir.
Bu parçaların her biri sayısal bir değer ile ifade edilebilir.
Bu sayılar da onluk sistemde değil, sadece 0 ve 1 olarak ikilik (binary) sistemde ifade
edilmektedir.
Bu değer aralığının ne olduğu başka bir deyişle 44.100 parçanın herhangi birinin alabileceği
rastlantısal değerin hangi aralıkta gerçekleştiğinin nasıl bilinebikeceği önem taşımaktadır.
Örnekse ses CD'leri için bu aralık 16 bit olarak belirlenmiştir. 16 bit bu ifadede sadece 0 ve
1'lerle oluşturulacak 16 haneli bir sayıyı göstermektedir.
Bu 16 haneli sayı kullanarak 2 üzeri 16 yani 65.536 değişik değer ifade edilebilmesi mümkün
olmaktadır. CD oynatıcıların üzerinde görülen 44,1 khz ve 16 bit sayıları bu süreçleri ifade
etmektedir.
Görüntüyü sayısallaştırma açısından incelendiğinde de RGB veya YUV şeklinde üçlü veri
grupları olduğu göz önünde tutulmalıdır. CCD'nin oluşturduğu elektriksel resimlerin sayılara
dönüştürülmesi söz konusudur. Bu noktada Sample Rate sabittir çünkü mevcut piksel sayısı
belirlidir. HD sistemi örneğinde 1920X 1080 piksel bulunmaktadır ve her bir piksel için üç alt
piksel gerektirmektedir. Böylece toplam piksel sayısı:1920x1080x3:6.220.800 olmaktadır
(yaklaşık 6mP).
1 Saniyede 25 kare olduğundan dolayı bu sayıyı da 25'le çarpmak gerekmektedir:
6.220.800X25=155.520.000 (Canıklıgil, 2014).

70

5.9. Bit Depth veya Color Depth (Renk Derinliği)

Bit Depth veya Color Depth (Renk Derinliği) hakkında verilen karar oluşturulacak sayısal video
sisteminin kaç değişik renk göstereceğini belirlemektedir.

Kanal başına 8 bitlik bir renk derinliği seçilmesi durumunda her kanalda 256 değişik ton ifade
edebilmektedir. Bu, toplamda 16,7 milyon renk ifade edilebileceği anlamına gelir. Bu sayı
günümüzde yayın için en düşük standart kabul edilen sayı olarak ifade edilmektedir.

Böylece sonuç: 155.520.000*8: 1.244.160.000 olmaktadır.
•

Bu sayı megabyte cinsinden ifade edildiğinde daha anlamlı olmaktadır:

•

1.244.160.000 bit / 8= 155.520.000 bytes / 1024= 151875 kB / 1024= 148,31 mB

Bu hesaplarla saniyede 148,3 mB veri karşılığında 1 saniyelik HD videonun
sayısallaştırılabileceği görülmektedir.
Bahsedilen veri büyüklükleri çağımızın teknolojisindeki bilgisayarlar için çok yüksek değilse
de "sayısal video" nun başlangıcı olan 1980'lerin ortalarındaki teknoloji ile bu hızlar erişilmez
veri transfer hızları olarak görülmektedir.
Bu durum dolayısıyla veriyi azaltma gerekliliği doğmuştur (Canıklıgil, 2014).

5.BÖLÜM SORULARI
1- Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yazınız .
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Teknolojik her gelişme bir ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır. Günümüzde kullanılmakta olan
Plazma, LCD ve LED sistemleri gibi ekranlar için anlamlı olmasa da televizyon sistemi ilk
geliştirildiğinde ışıma işi fosfor haznelerine ..........fırlatılmasıyla gerçekleştirilmektedir.
A) Elektron B)Proton C)Flicker D)Fosfor E)Plazma
2- Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yazınız .
Elektron tabancası ile ekranın sonuna varıldığında ise en üstteki pikseller sönmeye başlamış
oluyordu. Bu durum da görüntüde ............adı verilen titreme sorununu ortaya çıkarmaktadır.
A) Elektron B)Proton C)Flicker D)Fosfor E)Plazma
3- Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yazınız .
Birinci pikselle başlayan satır tek satırdır, onun altındaki izleyen satır ise çift satırdır. Bu
işleyişin temel mantığı tek bir resmi saniyede....... hızında göndermek yerine aynı resmi ikiye
bölüp yarısını önce, diğer yarısını ise daha sonra göndermektir.
A) 21 kare B) 22 kare C) 24 kare D) 25 kare E) 26 kare
4- Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yazınız .
Bu sayede saniyede 25 tam kare değil .... yarım kare görüldüğü fakat bu işlemin çok hızlı
olmasından dolayı insan gözü tarafından ekranda bir sorun görmediği belirtilmektedir.
A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70
5- Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yazınız .
Sadece denemek için birkaç kere aynı iş tekrarlanırsa sesin gittikçe kötüleştiğini
görülmektedir. .............sistemlerdeki bu olgu "generation loss" (kuşak kaybı) olarak
adlandırılmaktadır.
A)Analog B) Diyalog C) LCD D) LED E)Video

6-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
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I- Videonun görüntüleri elektrik sinyallerine çevrilmek olduğu düşünüldüğünde bu
sinyallerin manyetik bir bandın üzerine elektriksel izler olarak kaydedildiği de ifade
edilmektedir, bu analog bir video kaydı olarak adlandırılmaktadır
II- Sayısal kayıt teknolojileri düşünüldüğünde Audio CD elektrik sinyaline dönüştürülmüş
ses anlamındadır ve dijital yani sayısal kayıt ortamıdır.
III- Başka bir deyişle bu disklerin yüzeyleri incelendiğinde ses dalgalarına benzer girinti
çıkıntılar görülmediği ifade edilmektedir.
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) II ve III
e)I ,II ve III

7-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I- Işık dalgaları sayılara dönüştürülmüş ve sadece "bir" ve "sıfır" şeklinde ifade edilerek
kaydedilmiştir.
II- Bu durumun nedeni, bilgisayarların ayrıt edebileceği iki temel kodun var olmasıdır.
III- Bir bilgisayar açısından sadece elektriğin varlığı ve yokluğu anlaşılabilir. Kelime
haznesinde başka bir kod bulunmamaktadır:
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) II ve III
e)I ,II ve III

8-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I-. Bilgisayarın anlayabileceği gibi bir sayma sistemine ise binary system (ikilik sistem) adı
verilir.
II- Bizim gündelik yaşamda kullandığımız sayı sistemi onluk sistemdir. Bunun nedeni on
parmağımız olması olabilir (Sayma işlemi bu şekilde daha kolay yapılabilir).
III- Elektrik yoksa "1," varsa " 0." olarak kodlanmaktadır
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) II ve III
e)I ,II ve III

9-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
73

I- Renkli yayına geçilirken RGB sinyalinin doğrudan yollanması durumunda siyah-beyaz
televizyon alıcılarının bir anda çalışmaz hale geleceği, böylece milyonlarca televizyon
alıcısının bir anda kullanılamaz duruma geleceği söylenmektedir.
II- Bu durumun yaratacağı ekonomik sorunları önlemek için sinyal RGB yerine YUV olarak
kodlanarak gönderilmektedir.
III- Y ile ifade edilen Luminance (parlaklık) bilgisidir ve her bir pikselin parlaklığının ne
kadar olacağını elektriksel veri olarak belirtir. U ve V'de Hue (renk) ve Saturation
(doygunluk) bilgileridir.
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) II ve III
e)I ,II ve III

10-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I- RGB veya YUV bilgisinin tek bir kablo üzerinden gitmesi durumunda, bu bağlantıya
composite bağlantı adı verilirdi.
II- VHS ve Betamax composite kayıt yapan sistemlere örnek olarak gösterilebilir.
III- Bu sistemler kesinlikle sadece profesyonel kullanım için tasarlanmıştır.
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) II ve III
e)I ,II ve III

5. BÖLÜM SORULARININ CEVAPLARI

1a 2c 3d 4c 5a 6e 7a 8c 9e 10e
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde
5.1. Interlaced (Geçmeli Video): Fıeld (Yarım Kare) Ve Progressıve (Tek Geçişli) Kavramlar
5.2. Sayısal Kayıt
5.3. Analog Kayıt
5.4. RGB ve YUV

5.5. Composite, S-Video ve Component Kayıt ve Aktarım Yöntemleri
5.5.1. Composite (Birleşik Sinyal):
5.5.2. S-Video (veya Semi-Component):
5.5.3. Component (Bileşenler Sinyali):
5.6. Sample Rate (Örnekleme Oranı) Ve Bıt Depth (Renk Derinliği)
5.7. Sample Rate (Örnekleme Hızı)
5.8. Bit Depth (Derinlik)
5.9. Bit Depth veya Color Depth (Renk Derinliği)
konularına giriş yapılmıştır.
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6. Video Prodüksiyonu-1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
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6.1. Video yapımının basamakları
6.2. Video üretimi sınıflandırmak
6.3. Video üretime yaklaşım
6.3.1. Ampirik yaklaşım
6.3.2. Planlı yaklaşım
6.4. Cep Telefonu ile Film Çekmek

konuları öğrenilecektir.

6.Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Video yapımının basamakları nelerdir?
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6.BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM YÖNTEMLERİ
Konu

6.1. Video yapımının
basamakları

6.2. Video üretimi
sınıflandırmak

6.3. Video üretime
yaklaşım

Kazanım
İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

6.3.1. Ampirik yaklaşım

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

6.3.2. Planlı yaklaşım

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

6.4. Cep Telefonu ile Film
Çekmek

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması

Anahtar Kavramlar
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Video yapımı

6. Video yapımı
Video üretimi açısından da yeni medyanın tanımlanması önemlidir. “Yeni medyanın” ne olduğu
konusunda her zaman bir soru olduğu önceki bölümlerde de değinilmiştir. Avrupa Yayın Birliği
açısından ise organizasyonun temel sorusu, televizyonu yeni medyadan nasıl ayırt edebiliriz olmuştur.
Kuruluş iki temel terim kabul etmiştir: doğrusal hizmet ve doğrusal olmayan hizmet. Televizyon

80

doğrusal bir hizmet olarak kabul edilir; yani, hangi dağıtım platformu kullanılırsa kullanılsın, programın
ne zaman sunulacağına karar veren bir programın yayınlanmasıdır. Pek çok yeni dağıtım platformu
(uydu, genişbant İnternet, iPod / PDA ve cep telefonu) olmasına rağmen, eğer televizyon platformu
kullanıyorsa, doğrusal bir hizmettir. Öte yandan, lineer olmayan hizmetler yeni medyaya tekabül
etmektedir, bu da talep üzerine teslimat (video on demand) için programları kullanılabilir kılmak
anlamına gelir. Örneğin, isteğe bağlı video herhangi bir platformu kullanabilir. Bu talep, yayıncılık
açısından farkı yaratmaktadır. (Millerson ve Owens, 2008, 6)
“Video prodüksiyonu” ve “televizyon prodüksiyonu” arasındaki farkların giderek daha da
bulanıklaştığı, video prodüksiyonunun, çoğunlukla yayın yapmayan program yapımı ile ilgili olduğu,
video prodüksiyonlarının genellikle DVD'ler veya çevrimiçi olarak dağıtıldıkları belirtilmektedir. Öte
yandan video prodüksiyonlarının genellikle daha düşük bir bütçeyle yapılmasının da, onları sadece
birkaç insanın görmesi anlamına gelmediği YouTube’da yayınlanan videolar örnek gösterilerek
açıklanmaktadır. Diğer taraftan, televizyon yapımlarının genellikle “canlı” (performans sırasında) veya
“kaydedilmiş” (dikkatle düzenlenmiş video kayıtları) yayın veya kablolu yayın yoluyla geniş bir kitleye
gösterildiği ve televizyon yayınlarının sıkı kontrol edilen teknik standartlara uymasının beklendiği
belirtilmektedir. Bununla birlikte, televizyon yapımlarının, DVD ya da İnternet gibi televizyon yayını
dışı bir yöntemde, dağıtıldıktan sonra bir tür video prodüksiyonu olarak düşünülebileceği de
vurgulanmaktadır. Günümüzün kullanıcıları, tüketici ekipmanlarının yüksek kalitesiyle, en gelişmiş
profesyonel yayın standartlarına uygun olandan düşük maliyetli tüketici ürünlerine kadar değişen
ekipmanlarla video prodüksiyonları yapılabileceği; ancak, izlenen sonuçların, izleyicilerle ilgili olarak
kalite, tarz ya da etkinlik bakımından neden farklı olması gerektiğinin kesin bir nedeni olmadığı da
akılda tutulmalıdır. Millerson ve Owens’ın da belirttiği gibi video programları, kitle dağıtımına yönelik
iddialı sunumlardan belirli bir izleyici kitlesi için tasarlanmış ekonomik bütçeli programlara kadar
uzanmaktadır (Millerson ve Owens, 2008, 1).

6.1. Video yapımının basamakları
Video yapımı hem basittir, hem basitleşmektedir, hem de olduğundan daha basit gözükmektedir. Öte
yandan herkes için benzer olan süreçler, benzer sonuçları doğurmamaktadır. Başarılı üretimin, bir knowhow temelinden kaynaklandığı bilinmektedir (Millerson ve Owens, 2008, 3):

1. Ekipmanı nasıl düzgün kullanacağını ve çeşitli kontrollerin etkilerini bilmek.
2. Ekipmanı nasıl etkili kullanacağını bilmek. Kameranın iyi çalışması ve ses prodüksiyonunun
altında yatan becerileri geliştirmek.
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3. Fikirlerin ikna edici şekilde nasıl aktarılacağını bilmek. Mecrayı ikna edici bir şekilde
kullanmak.
4. Sistematik olarak nasıl organize edileceğini bilmek. Pratik planlama, hazırlık ve üretim
uygulama.

Ekipman kullanıldıkça, kullanımına aşina olunur. Ancak en son moda ekipmanlar bazen amacın ötesine
geçmektedir. Birçok yeni kamera operatörünün, hızlı hareketler, hızlı zoomlar ve dikkat çekici
kompozisyon ile ne kadar yetkin olduklarını göstermeye çalıştığı, oysa deneyimli bir kamera
operatörünün bu dikkat dağıtıcı olaylardan kaçındığı ve konunun öne geçmesine izin verdiği; düzgün
ve doğru işlemin önemli olduğunu ancak daha da önemli olanın uygunluk ve gerçekten önemli olanın
çekimin izleyicide nasıl bir etki uyandıracağı söylenmektedir. Bu nedenle başarılı programlar üretmek
için ayrıntılı veya kapsamlı ekipmanlara her zaman ihtiyaç duyulmayabileceği, içeriğe ve yaratım
sürecine, prodüksiyonun türüne bağlı olarak basit ekipmanların bile gerekli şartları sağlayabileceği, bazı
amaçlar için, bir kamera idealken, bazı durumlarda bir düzine kameranın yetersiz olabileceği akılda
tutulmalıdır. Bazı durumlarda dolly yerine tekerlekli sandalye ile çekim yaparak hastane koridorunda
etkili bir sahne çekmek mümkündür, ve izleyicilerin çoğu çekimin koşullarını asla bilemeyecek veya
umursamayacaklardır. Bazı durumlarda ise ekipman üzerindeki ekstra etkilerin kamera operatörünü
onları kullanmaya teşvik edebileceği belirtilmektedir. Televizyon yayınlarında, örneğin, mendiller,
yıldız filtreleri veya dağınık çekimler bazen yanlış yerde, yanlış zamanda, sadece çeşitlilik uğruna ve
hali hazırda mevcut olduklarından kullanılır. İlk bakışta sofistike ve şık bir sunum gibi görünen şey,
izleyiciyi birisinin ifadesini göstermeye devam eden tek bir fotoğraftan çok daha az etkileyebilir.
(Millerson ve Owens, 2008, 4)
Aynı konular farklı şekillerde işlenebilir. Her bir tercihin olumlu ve olumsuz yanları, avantaj ve
dezavantajları olacaktır. Örneğin birlikte konuşan iki kişiyi, röportaj veya genel konuşma, çekmek için
farklı tercihler olabilir. Resmi olarak masa başında oturtmak veya daha günlük koltuklarda oturtmak; ya
da n daha doğal bir ambiyans yaratırken çekmek, bunlardan birisinin bahçecilik gibi bir işte çalıştığını,
diğerinin baktığını gösterebilmek; alternatif olarak, bir patika boyunca yan yana yürürken çekmek, ya
da araba içinde giderken çekmek gibi farklı tercihler olabilir. Bu varyasyonların her biri için farklı
değişkenler, her durumda kamera ve ses için farklı kısıtlamalar vardır. Bir durumda, kamera sabit bir
montaj yerinde sıkıca tutulabilir; bir başkasında, kamera muhtemelen bir doly’ye ihtiyaç duyacaktır; bir
başkasında ise, kamerayı bir omuz üzerinde taşımak veya hatta aracın kendisine bağlamak gerekecektir.
Ses alma sorunları da değişecektir. Çekim koşulları da belirleyicidir. Su altı kamera gibi bazı durumlar
için gerekli olan donanım diğer projeler için uygun değildir. Sürekli çekim için sağlam bir kamera
montajı gerekli olsa da, kameranın sürekli kalabalık bir ortamda yeniden konumlandırılması
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gerekiyorsa, bu bir engel haline gelebilir. Çekim ses gerektirmiyorsa, bazen bir mikrofon bile gereksiz
olabilir; Sessiz çekimlerin ses içeriği düzenleme aşamasında eklenebilir (Millerson ve Owens, 2008, 7).

6.2. Video üretimi sınıflandırmak
Konunun nasıl ele alınması gerektiği konusundaki fikirlerle meşgul olunca, bütçeler, tesislerin
kullanılabilirliği, işçilik, malzeme, zamanlama, güvenlik sorunları, hava koşulları, ulaşım, konaklama,
yasal izinler vb. gibi konularda karşılaşılması muhtemel çok sayıda sorunu gözden kaçırmak olasıdır.
Üretim aşamasında, potansiyel olanaklar kaçınılmaz olarak üretim ekibinin, program bütçesinin,
kullanılan ekipmanın, mevcut zamanın ve benzeri faktörlerin uzmanlığından ve deneyimlerinden
etkilenecektir. Öte yandan hayal gücü ve ustalıkla, sık sık kısıtlılıkların üstesinden gelmek veya en
azından sonucun ve böylece izleyicilerin sorunların etkilerinden haberdar olmamalaları mümkündür
(Millerson ve Owens, 2008, 8).

Millerson ve Owens (2008, 8) video üretimi sınıflandırmak için sorular ve alt sorular belirlemiştir:



Programın ana amacı nedir?

Eğlendirmek, eğlendirmek, heyecanlandırmak veya entrika etmek mi? Gösteri eğitici mi? Bir şeyin nasıl
yapılacağını veya tamir edileceğini göstermek gibi özel yöntemler gösteriliyor mu? Hedef kitleyi ikna
etmek mi - örneğin belirli bir yeri ziyaret etmek veya bir satın alma yapmak mı? Yoksa onları buna karşı
uyarma hedefi mi?



Program kimin için yapılıyor?

Hedef kitle bireysel mi yoksa grup mu? Yaşları neler? Hedeflenen grup için en etkili üretim yöntemleri
nelerdir? Genel halk için mi yoksa özel bir kitle için mi?



Üretim nasıl görünecek?

Prodüksiyon çevrimiçi olarak mı yoksa büyük bir ekranda mı görüntülenecek? Ticari televizyonda mı
yoksa niş bir kablo kanalında mı görünecek? Bir mağazadaki potansiyel müşterileri (bir reklam ekranı
gibi), bir okuldaki öğrenci grubuna ya da kurum içi bir şirket sempozyumu için mi hedef alıyor? Belki
de bir iPod'da evde çalışma için tasarlanmıştır?

83

6.3. Video üretime yaklaşım
Video prodüksiyonuna yaklaşmak için iki farklı yöntem bulunmaktadır:

6.3.1. Ampirik yaklaşım
Ampirik yaklaşımı takip eden yöneticiler bir fikir edinir, sonra bununla ilgili konulara ve durumlara
bakarlar. Olası malzemeyi çektikten sonra, bulduklarından daha sonra bir program hazırlarlar. Onların
ilham kaynağı, ortaya çıkan fırsatlardan kaynaklanmaktadır. Örnek olarak, bir yönetmen denizde
güvenlik konusunda bir program yapmaya karar verir. Ampirik yaklaşımı kullanarak, yönetmen yat
limanına gidebilir ve orada duyulan hikayelere dayanarak bir prodüksiyon geliştirebilir. Veya yönetmen
bu fikri cankurtaranlarla tartışabilir ve tamamen farklı bir plan izlemeye karar verebilir. Yönetmen
ayrıca ticari bir iskeleyi ziyaret edebilir ve orada tamamen farklı türde bir materyal keşfedebilir. Bir dizi
ilginç dizi (atmosferik çekimler, doğal ses, röportajlar, vb.) topladıktan sonra, yönetmen içeriği inceler
ve anlamlı bir sıraya sokar. Daha sonra, bir araya getirilen materyale uyan bir program yaratır,
muhtemelen düzenlenen resimlerle eşleşmesi için bir yorum olarak yazılır. En iyi ihtimalle, bu yaklaşım
engellenmez, doğaçlamalar yapar, beklenmedik durumlardan yararlanır, katı disiplinlerden kaçınır ve
uyarlanabilir. Çekimler ilginç şekilde çeşitlidir. En kötü ihtimalle, bu tür avcılığın sonucuda, çok az
uyum veya amaç duygusuyla ortaya çıkan işin üretim sürecinde yaklaşım sistematik olmadığı için,
boşluklar ve örtüşmeler boldur. İyi bir tutarlı düzenleme zor olabilir. Fırsatlar kaçırılmış olabilir.
Yönetmen, genellikle resimler arasında her türlü ilişki ve sürekliliği sağlamaya çalışmak için çoğunlukla
seslendirmeye dayanır (Millerson ve Owens, 2008, 32).

6.3.2. Planlı yaklaşım
Planlanan üretim yöntemi soruna oldukça farklı yaklaşır, ancak ekrandaki sonuçlar benzer olabilir. Bu
durumda, yönetmen önceden programın almasını istediği şekliyle tam olarak çalışır ve ardından buna
göre oluşturur. Çevre düzenlemesi veya ayarlarla başlanabilir ve en etkili çekimleri yapmak için
kameraların nasıl konumlandırılabileceğine karar verilebilir. Görmek istenen bazı çekimlerin veya
efektlerin düşünülmesi ve bu sonuçları sağlayacak bir ayar oluşturulması bir yol olabilir. Dramadaki
gibi mevcut bir senaryoyu yorumlamak, bu senaryoyu analiz etmeyi, her sahnedeki hikayeyi ve ana
eylemi incelemeyi ve bireysel çekimleri görselleştirmeyi içerecektir. Bir uygulama çerçevesi
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oluşturmak, belirli bir program konusununun nasıl sunulacağını düşünmek ve istenen çekim türlerini
hesaplamak da bir yol olabilir. (Millerson ve Owens, 2008, 33)

En iyi ihtimalle, planlanan yaklaşım bir ekibin en iyisini vermek için koordine edilebileceği bir
yöntemdir. Proje boyunca sistematik bir amaç duygusu bulunur. Sorunlar, gelişmeden önce büyük
ölçüde çözülür. Üretim mümkün olana dayanmaktadır. Program düzgün akan, dikkatlice düşünülmüş,
ikna edici bir tarza sahip olabilir. En kötü ihtimalle ise üretim organizasyonda yavaşlar. Program sıkıcı,
rutin ve özgünlükten uzak olabilir. Fırsatlar göz ardı edilir, çünkü bunlar orijinal programın bir parçası
değildir ve fırsatların orjinal programı değiştirecekleri düşünülür. Sonuç böylece bir felaket olabilir.
Gerçekte, deneyimli yönetmen planlı ve ampirik yaklaşımların bir birleşimini kullanır, bir planla başlar
ve daha sonra mevcut olan tüm fırsatlardan yararlanır. (Millerson ve Owens, 2008, 34)

6.4. Cep Telefonu ile Film Çekmek
Yakınlaşma da yeni medya sayesinde medyanın üretim ve tüketim alanında belirginleşen ekonomik,
teknik ve kültürel bir kavramdır. Yakınlaşmanın teknik boyutu sayesinde birinci amacı film çekmek
olmayan çeşitli iletişim araçları, başta cep telefonları gelişmiş kamera özellikleriyle donatılmaktadır.
Böylece sinema kamerası olmadan cep telefonuyla film çekmek, kurgulamak ya da o filmin yayına
gönderilmesi mümkün olmaktadır. Öte yandan cep telefonuyla film çekmek amatör film üreticileri ya
da kullanıcılar dışında sinema endüstrisinin de başvurduğu bir yol olmuştur. Sundance Film
Festivali’nde 2015 yılında gösterilen Tangerine adlı uzun metrajlı film cep telefonu ile çekilmiştir
(https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-34591573). Ünlü yönetmen Steven Soderbergh
Unsane

adlı

uzun

metraj

filmini

cep

telefonu

ile

de

çekmiştir.

(https://www.theguardian.com/film/2018/mar/21/unsane-iphone-steven-soderbergh-thriller-shotcamera)
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6. BÖLÜM SORULARI
1-Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yazınız.
.........üretimi açısından da yeni medyanın tanımlanması önemlidir. “Yeni medyanın” ne olduğu
konusunda her zaman bir soru olduğu önceki bölümlerde de değinilmiştir. Avrupa Yayın Birliği
açısından ise organizasyonun temel sorusu, televizyonu yeni medyadan nasıl ayırt edebiliriz olmuştur.
A)Video B) Sinema C)Televizyon D)Radyo E)Gazete
2-Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yazınız.
Kuruluş iki temel terim kabul etmiştir: doğrusal hizmet ve doğrusal olmayan hizmet. .......doğrusal
bir hizmet olarak kabul edilir; yani, hangi dağıtım platformu kullanılırsa kullanılsın, programın ne
zaman sunulacağına karar veren bir programın yayınlanmasıdır.
A)Video B) Sinema C)Televizyon D)Radyo E)Gazete
3-Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yazınız.
Pek çok yeni ..........(uydu, genişbant İnternet, iPod / PDA ve cep telefonu) olmasına rağmen, eğer
televizyon platformu kullanıyorsa, doğrusal bir hizmettir.
A)Medya B) Dağıtım Platformu C)İnternet D)Radyo E)Gazete
4-Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yazınız.
Çekim ses gerektirmiyorsa, bazen bir .......bile gereksiz olabilir; Sessiz çekimlerin ses içeriği
düzenleme aşamasında eklenebilir.
A)Mikrofon B)Diyafon C)Kamera D)Telefon E) Video
5-Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yazınız.
Üretim aşamasında, potansiyel olanaklar kaçınılmaz olarak........, program bütçesinin, kullanılan
ekipmanın, mevcut zamanın ve benzeri faktörlerin uzmanlığından ve deneyimlerinden etkilenecektir.
a)prodüksiyon ekibinin b) üretim ekibinin c) ışık ekibinin d)yapım ekibinin e)ulaşım ekibinin
6-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I- Başarılı programlar üretmek için ayrıntılı veya kapsamlı ekipmanlara her zaman ihtiyaç
duyulmayabileceği,
İçeriğe ve yaratım sürecine, prodüksiyonun türüne bağlı olarak basit ekipmanların bile gerekli şartları
sağlayabileceği,
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II- Bazı amaçlar için, bir kamera idealken, bazı durumlarda bir düzine kameranın yetersiz olabileceği
akılda tutulmalıdır.
III- Bazı durumlarda dolly yerine tekerlekli sandalye ile çekim yaparak hastane koridorunda etkili
bir sahne çekmek mümkündür, ve izleyicilerin çoğu çekimin koşullarını asla bilemeyecek veya
umursamayacaklardır.
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) I ve II
e)I ,II ve III
7-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I- Ampirik yaklaşımı takip eden yöneticiler bir fikir edinir, sonra bununla ilgili konulara ve durumlara
bakarlar.
II- Olası malzemeyi çektikten sonra, bulduklarından daha sonra bir program hazırlarlar.
III- Onların ilham kaynağı, ortaya çıkan fırsatlardan kaynaklanmaktadır.
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) I ve II
e)I ,II ve III
8-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I- Planlanan üretim yöntemi soruna oldukça farklı yaklaşır, ancak ekrandaki sonuçlara farklı olabilir.
I- Bu durumda, yönetmen önceden programın almasını istediği şekliyle tam olarak çalışır ve ardından
buna göre oluşturur.
III- Çevre düzenlemesi veya ayarlarla başlanabilir ve en etkili çekimleri yapmak için kameraların
nasıl konumlandırılabileceğine karar verilebilir.
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) I ve II
e)I ,II ve III
9-Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I- Yakınlaşma da yeni medya sayesinde medyanın üretim ve tüketim alanında belirginleşen
ekonomik, teknik ve kültürel bir kavramdır.
II- Yakınlaşmanın teknik boyutu sayesinde birinci amacı film çekmek olan çeşitli iletişim araçları,
başta cep telefonları gelişmiş kamera özellikleriyle donatılmaktadır.
III- Böylece sinema kamerası olmadan cep telefonuyla film çekmek, kurgulamak ya da o filmin
yayına gönderilmesi mümkün olmaktadır.
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a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) I ve II
e)I ,II ve III
10-Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I.

Cep telefonuyla film çekmek amatör film üreticileri ya da kullanıcılar dışında sinema
endüstrisinin de başvurduğu bir yol olmuştur.

II.

Sundance Film Festivali’nde 2015 yılında gösterilen Tangerine adlı uzun metrajlı film cep
telefonu ile çekilmiştir.

III.

Ünlü yönetmen Steven Soderbergh de Unsane adlı uzun metraj filmini cep telefonu ile
çekmiştir.

a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) I ve II
e)I ,II ve III

6. BÖLÜM SORULARININ CEVAPLARI
1a 2c 3b 4a 5b 6e 7e 8a 9 b 10e
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde

6.1. Video yapımının basamakları
6.2. Video üretimi sınıflandırmak
6.3. Video üretime yaklaşım
6.3.1. Ampirik yaklaşım
6.3.2. Planlı yaklaşım
6.4. Cep Telefonu ile Film Çekmek
konularına giriş yapılmıştır.
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7. Video Kurgusuna Giriş
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Temel Kurgu Aşamaları
7.2. Kurgu Türleri
7.2.1. Splicing
7.2.2.Doğrusal (Lineer) Düzenleme
7.2.3. Doğrusal olmayan (Non-Lineer) Düzenleme
7.3 .Dijital Video Kurgu Seti
7.3.1. Dijital video kurgunun sıralaması
7.3.2. Dijital video kurgunun analog kurguya göre avantaj ve dezavantajları
7.4. Dijital Video ile İlgili Bazı Kavramlar
7.5. Telif hakkı ve Müzik kullanımı
7.6. Yeni Medya ve Kurgu

konuları öğrenilecektir.
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7. Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Video kurgusu nasıl yapılmaktadır?
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7.BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM YÖNTEMLERİ
Konu

Kazanım

7.1. Temel Kurgu Aşamaları

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

7.2. Kurgu Türleri

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

7.2.1. Splicing

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

7.2.2.Doğrusal (Lineer)
Düzenleme

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

7.2.3. Doğrusal olmayan
(Non-Lineer) Düzenleme

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır

7.3 .Dijital Video Kurgu Seti İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır

7.3.1. Dijital video kurgunun İlgili konu hakkında fikir
sıralaması
sahibi olunacaktır

7.3.2. Dijital video kurgunun İlgili konu hakkında fikir
analog kurguya göre avantaj sahibi olunacaktır
ve dezavantajları
7.4. Dijital Video ile İlgili
Bazı Kavramlar

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
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7.5. Telif hakkı ve Müzik
kullanımı

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır

7.6. Yeni Medya ve Kurgu

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır

Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması

Anahtar Kavramlar
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Video, kurgu

7. Video Kurgusuna Giriş
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Kurgu, düzenleme veya post prodüksiyon, tekil çekimleri belirli bir düzende birleştirme işlemidir; ve
kurgunun birkaç temel amacından bahsetmek mümkündür (Millerson ve Owens, 2008, 296):


Malzemeyi sıralı bir şekilde bağlamak için. Çekim sırası, anlatı sırasından farklı olabilir.



Hataları düzelterek veya başka bir çekimle kapatarak düzeltmek için.



Bir zamanlar canlı olarak yakalanan görüntüleri ve olayları yaratmak, geliştirmek, süslemek ve
hayata geçirmek için. Görsel efektler, ses efektleri ve müzik gibi araçlar, hikayeye daha fazla
dram kazandırabilir, dolayısıyla izleyici üzerinde daha fazla etki yaratabilir.

7.1. Temel Kurgu Aşamaları
Düzenleme mevcut malzemeyi sıralama ve aşağıdakileri yapma ile başlar:
1. Gerekli çekimlerin seçilmesi
2. Her çekim sırasına ve süresine karar vermek
3. Kesme noktasına karar verme (bir çekim ne zaman bitecek, bir sonrak başlayacak)
4. Çekimler arasındaki geçiş türüne karar verilmesi
5. Devamlılığı sağlamak (Millerson ve Owens, 2008, 304)

7.2. Kurgu Türleri

7.2.1. Splicing
Orijinal video düzenleme tekniğidir, video bandın kesme ve yapıştırma bölümlerini birlikte
içermektedir. Ancak, düzenlemeler VCR’ın hassas kafalarında fiziksel olarak zordu ve televizyon
ekranında iyi görünmüyordu. Bu yöntem kısa sürdü. (Millerson ve Owens, 2008, 296-297)

7.2.2.Doğrusal (Lineer) Düzenleme
Daha sonra video düzenleme, doğrusal “dublaj” veya ana şeridi sıralı bir sırayla başka bir teybe
kopyalamak şeklinde devam etmiştir. Bu, yönetmen veya müşteri bir kasetin ortasında önemli
değişiklikler yapmak istene kadar editörler için işe yaramıştır. Doğrusal bir bantla, bu genellikle tüm
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projenin tamamen yenilenmesi gerektiği anlamına geliyordu; bu inanılmaz derecede zaman alıcı ve
zordu. Doğrusal düzenleme ayrıca, bandın birden fazla nesiller (kopyaların kopyaları) yapılması
gerektiğinde iyi çalışmıyordu, çünkü her bir nesil biraz daha kötüleşti. Lineer sistemler genellikle bir
“oynatıcı” ve bir kontrol konsolu ile birlikte bir “kayıt” VCR'den oluşur. Orijinal çekim müzikçalara
yerleştirilir ve daha sonra kayıt cihazına düzenlenir.

Telekomünikasyon sektörünün bazı bölümleri hala doğrusal düzenleme kullanıyor olsa da, bugün
programlamanın çoğu doğrusal olmayan bir düzenleyicide düzenlenir. (Millerson ve Owens, 2008, 296297)

7.2.3. Doğrusal olmayan (Non-Lineer) Düzenleme
Günümüzde neredeyse tüm video ve televizyon programları doğrusal olmayan bir editörde
düzenlenmektedir. Doğrusal olmayan düzenleme, kaydedilen videonun bir bilgisayara sayısallaştırılarak
kopyalandığı işlemdir. Ardından çekimler düzenlenebilir veya yeniden düzenlenebilir, özel efektler
eklenebilir ve ses ve grafikler düzenleme yazılımı kullanılarak ayarlanabilir. Doğrusal olmayan kurgu
sistemleri değişiklik yapmayı kolaylaştırır, klipleri yönetmen veya müşteri mutlu olana kadar hareket
ettirir. Sabit disk ve bellek kartı kameraları, editörlerin düzenlemeleri çok daha hızlı düzenlemeye
başlamasına izin vermiştir çünkü tüm görüntüleri dijitalleştirmeleri gerekmez. Doğrusal olmayan
sistemler, profesyonel bir doğrusal kurgu sisteminin fiyatının bir kısmını tutar. Düzenlenen proje
tamamlandığında, istenilen ortamda çıkış alınabilir: teyp, Internet, iPod, CD, DVD, vb. (Millerson ve
Owens, 2008, 296-297).

7.3 .Dijital Video Kurgu Seti

Dijital video kurgu setinin, analog sisteme kıyasla çok daha az cihaz içerdiği, sistemin merkezinde
bilgisayar olduğu söylenebilir; kurgu programlarında, kurgu yapabilmek için kullanılması gereken çok
sayıda pencere ve komut tuşlarının bulunması, görüntülerin izleneceği alanı küçültmektedir. Bu sorunu
çözmek için ise bilgisayarda çoklu monitör kullanarak masaüstü genişletebilmekte veya görüntü çıktısı
haricî bir izleme monitörüne bağlanabilmektedir (Video Kurgu Üniteleri 1, 2011: 6 ).

7.3.1. Dijital video kurgunun sıralaması
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Dijital video kurgu şu sırayla yapılır:
1- Kamera çekimleri yapılır, diğer görüntü ve ses malzemesi toplanır.
2- Görüntüler, sesler, resimler ve diğer malzemeler bilgisayara aktarılır.
3- Malzemeler, dijital kurgu programında senaryodaki sıraya göre peş peşe eklenir,
efektler uygulanır.
4 Tamamlanan kurgu, bilgisayarın sabit diskine, CD, DVD veya kasete kaydedilir

(Video

Kurgu Üniteleri 1, 2011: 6 )..

7.3.2. Dijital video kurgunun analog kurguya göre avantaj ve dezavantajları
Dijital video kurgunun analog kurguya göre bazı avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır (Video Kurgu
Üniteleri 1, 2011: 6):

Dijital Kurgunun Avantajları
Kurgu bittikten sonra herhangi bir noktaya ekleme, çıkartma veya düzeltme yapılması daha
kolaydır.
Dijital kurgu seti, daha az cihaz gerektirdiği için nisbeten ucuzdur.
Dijital kurgu yapmak için temel bilgisayar bilgisi ile kullanılacak kurgu programını bilmek
yeterlidir. Birçok cihazın kullanımını öğrenmeye gerek kalmaz.
Kurgu programları analog setlere göre çok daha fazla efekt, filtre, yazı tipi veya teknik kolaylık
sağlarlar.

Dijital Kurgu Setinin Dezavantajları
Kurgu programı kilitlendiğinde veya bilgisayar arızalandığında yaptığınız çalışmayı, hatta ham
görüntülerinizi bile kaybedebilirsiniz.
Videoların bilgisayarda geniş yer tutması, çok büyük boyutlu sabit disklere sahip olmayı
mecburi kılar.
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7.4. Dijital Video ile İlgili Bazı Kavramlar
Dijital video ile ilgili bazı temeller aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır (Video Kurgu Üniteleri 1,
2011: 6 -8):

Kare (Frame): Video görüntüler aslında hareketlendirilmiş fotoğraflardır. Kare (frame), video
görüntüyü oluşturan her bir resme denir. Bu “kare” terimini geometrideki kare ile
karıştırmayalım; çünkü, buradaki “kare” tabiri bir geometrik şekil anlamından çok “an”
anlamı taşır. Ayrıca, TV görüntüsü kare değil, dikdörtgen şeklindedir.
Kare Büyüklüğü (Frame Size): Bir fotoğrafın veya video görüntüyü oluşturan karelerin her
birinin piksel olarak yüksekliği ve genişliği “kare büyüklüğü” (frame size) olarak ifade edilir
(pikseller, ekrandaki görüntüyü oluşturan noktacıklardır). 1024x768 piksellik bir kare
büyüklüğünde ilk sayı, karenin genişliğini (width); ikinci sayı, ise karenin yüksekliğini (height)
gösterir. Örneğin 1024x768 boyutundaki bir fotoğrafta, sağdan sola 1024, yukarıdan aşağıya
768 noktacık (piksel) vardır. Bu fotoğrafın tamamı, 786.432 (1024x768) pikselden oluşur. Bu
rakamlar ne kadar yüksekse, videomuzun görüntüsü o kadar kaliteli olacak, ancak fotoğrafın
veya videonun bilgisayarda kapladığı yer de o oranda artacaktır. (...)
Kare Sıklığı (Frame Rate): Video görüntüde 1 saniyede ekrana getirilen kare sayısıdır. Aslında
videolar, peş peşe eklenmiş hareketli ve sesli fotoğraflardır. Bunları hareketliymiş gibi
görmemizin sebebi, bu fotoğrafların hızlı bir biçimde peş peşe oynatılmasıdır. İnsan gözü 1
saniye içinde 10 kareden fazla fotoğraf peş peşe oynatıldığında bunları hareketliymiş gibi
algılar. Saniyede oynatılan kare miktarı 10’un altına düştüğünde gözümüz bu görüntüleri kesik
kesik görüntüler olarak görür.
Kare sıklığı, video görüntülerde saniyede oynatılan kare miktarını gösterir. Kurgu işlemlerinde
bu değer “fps” (frame per second-her bir saniyedeki kare sayısı) ile ifade edilir. Değişik
görüntü sistemlerinin fps değerleri de birbirinden farklıdır. Örneğin sinema filmlerinde ekrana
saniyede 24 kare görüntü yansıtılır. Avrupa’nın TV yayın sistemi olan PAL standardında fps
değeri 25, Amerika ve Uzakdoğu’nun yayın sistemi olan NTSC standardında ise bu değer
30’(tam değeri söylemek gerekirse 29,97)dur.
İnsan gözünün, görüntüleri hareketli olarak algılayabilmesi için saniyede 10 kare
oynatılmasının (10 fps) yeterli olduğunu söylemiştik. Sinema ve TV’de 24, 25- ve 30 fps
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değerlerinin uygulanması, görüntüleri daha ayrıntılı ve akıcı izleyebilmemiz içindir. Çünkü
görüntüdeki fps değerininin yüksek olması, görüntünün akıcılığını ve zenginliğini doğrudan
etkiler. Türkiye’de satılan amatör ve yarı profesyonel kameraların çoğu sadece 25 fps değerinde
çekim yapar. Özellikle yeni HD kameralarda ise 50 veya daha yüksek fps ile çekim yapmak
mümkündür.
Zamanlama Kodu (Time Code): Hem analog, hem de dijital kurgu sistemlerinde sesin,
görüntünün veya başka bir bilginin süre olarak büyüklüğü 00:00:00:00 formatında kullanıcıya
yansıtılır. İki nokta üst üste işaretiyle (:) birbirinden ayrılmış bu rakam çiftlileri bize izlemekte
olduğumuz videonun (sırasıyla) saat, dakika, saniye ve kare olarak uzunluğunu verir. Örneğin
VTR cihazının dijital ekranında bir video kasedin en son karesinin zamanlama kodu değeri
01:18:42:05 ise bu video, 1 saat 18 dakika 42 saniye 5 kareden ibarettir. Zamanlama kodu
değerlerini kullanarak video kasetlerde aradığımız görüntüleri daha kolay bulabiliriz. Örneğin
bir kasetteki kullanacağımız görüntülerin zamanlama kodlarını bir kâğıda not edip, kurguya
başlarken kasetimizi bu zaman değerlerinin olduğu noktalara ilerleterek gerekli görüntüleri
daha kolayca bulabiliriz.

7.5. Telif hakkı ve Müzik kullanımı
Başkaları tarafından hazırlanan ve yaratılan materyaller kullanıldığında - bir müzik parçası, bir ses
kaydı, video kaset, film, bir kitaptaki bir resim, bir fotoğraf vb. telif hakları için sahipleri veya adına
faaliyet gösteren taraflardan izin alınması gerekir. Telif hakkı yasası karmaşıktır ve ülkeler arasında
farklılık gösterir, ancak temelde, çalışmaların izinsiz ve kaynak göstermeden kopyalanmasından
korunduğu belirtilmektedir. Örneğin, ticari bir kayıttan gelen müzik ilgili telif hakkı sahiplerinin izni
olmadan bir videoya eklenemez. Sahipler muhtemelen kullanım ücretlerini ödemenizi isteyeceklerdir
ve bu ücretler programın amacına ve kullanımına bağlı olacaktır. Bu politikanın istisnalarından bazıları,
programın yalnızca evde görülmesi veya halk tarafından görülmeyecek bir sınıf ödevinde kullanılması
durumunda ortaya çıkar. Çoğu durumda, telif hakkı, üretim için ihtiyaç duyulan malzemenin kaynağı
(bir kitabın veya fotoğrafın yayıncısı) aracılığıyla izlenebilir. (Millerson ve Owens, 2008, 47).

Video üretimi açısından müzik kullanımında eser sahiplerinin iznini almak dışında, youtube gibi
platformlarda yayınlananan telifsiz müzikleri kullanmak veya proje için özgün müzik tasarlanmasıdır.
Bunun için müzik tasarım programlarından da yararlanmak mümkündür.
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7.6. Yeni Medya ve Kurgu

Endüstri açısından değinilmesi gereken bir başka nokta da farklı ortamlarda eş zamanlı ya da farklı
zamanlarda aynı projeler üstünde çalışmayı mümkün kılmasıdır.

Yeni medya sayesinde çekilen görüntünün iyi bir bağlantı aracılığıyla sıkıştırılmadan kurgu yapılacak
bilgisayara gönderilmesi mümkün olacaktır. Böylece örneğin çekiminin başka bir şehirde gerçekleştiği
bir filmin kurgusu başka bir şehirde gerçekleşecekse görüntülerin fiziksel olarak gönderilmesi
gerekmeyecek ağ üstünden aktarılabilecektir.

Yeni medyanın üretim sürecinde etkili olması noktasında kurgu aşaması ile ilgili bir diğer durum da
bulut ortamında barındırılan ekip projeleridir. Bu projelerde çeşitli görüntü düzenleme programları ek
yazılım veya donanıma gereksinim olmaksızın birbirleri ile uyumlu çalışırlar. Kaynak dosyaları yerel
olarak depolanabilir ya da uzaktan çalışan editörler işbirliği yaparak çalışabilirler.
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7. BÖLÜMÜN SORULARI
1 Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yazınız.
Kurgu, düzenleme veya post prodüksiyon, tekil çekimleri belirli bir düzende ............işlemidir; ve
kurgunun birkaç temel amacından bahsetmek mümkündür.
A)Birleştirme B)Ayırma C)Çoğaltma D)Azaltma E)Büyütme
2 Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yazınız.
....................Orijinal video düzenleme tekniğidir, video bandın kesme ve yapıştırma bölümlerini
birlikte içermektedir
A)Lineer B)Splicing C)Non-Lineer D)Analog E)Kurgu
3 Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yazınız.
................genellikle bir “oynatıcı” ve bir kontrol konsolu ile birlikte bir “kayıt” VCR'den oluşur.
Orijinal çekim müzikçalara yerleştirilir ve daha sonra kayıt cihazına düzenlenir.
A) Kurgu B)Splicing C)Non-Lineer D)Analog E) Lineer sistemler
4 Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yazınız.
..............., profesyonel bir doğrusal kurgu sisteminin fiyatının bir kısmını tutar. Düzenlenen proje
tamamlandığında, istenilen ortamda çıkış alınabilir: teyp, Internet, iPod, CD, DVD, vb.
A) Kurgu B)Splicing C)Non-Lineer D)Analog E) Lineer sistemler
5 Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yazınız.
Zamanlama kodu değerlerini kullanarak video kasetlerde aradığımız ............daha kolay bulabiliriz
A)Sesleri B)Kurguları C)Işıkları D)Görüntüleri E)Bağlantıları
6)Dijital video kurgu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
I- Kamera çekimleri yapılır, diğer görüntü ve ses malzemesi toplanır.
II- Görüntüler, sesler, resimler ve diğer malzemeler bilgisayara aktarılır.
III- Malzemeler, dijital kurgu programında senaryodaki sırayı takip etmez karışık eklenir,
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) I ve II
e)I ,II ve III

7 Dijital Kurgunun Avantajları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
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I- Kurgu bittikten sonra herhangi bir noktaya ekleme, çıkartma veya düzeltme yapılması daha
kolaydır.
II- Dijital kurgu seti, daha az cihaz gerektirdiği için nispeten ucuzdur.
III- Dijital kurgu yapmak için temel bilgisayar bilgisi ile kullanılacak kurgu programını bilmek
yeterlidir. Birçok cihazın kullanımını öğrenmeye gerek kalmaz.
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) I ve II
e)I ,II ve III
8 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I- Video görüntüler aslında hareketlendirilmiş fotoğraflardır.
II- Kare (frame), video görüntüyü oluşturan her bir resme denir.
III- Kare (frame), tabiri bir geometrik şekildır.Ayrıca, TV görüntüsü dikdörtgen değil, kare
şeklindedir.
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) I ve II
e)I ,II ve III
9 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I- Kare sıklığı, video görüntülerde dakikada oynatılan kare miktarını gösterir.
II- Kurgu işlemlerinde bu değer “fps” (frame per second-her bir saniyedeki kare sayısı) ile ifade edilir.
III- Değişik görüntü sistemlerinin fps değerleri de birbirinden farklıdır.
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) I ve II
e)I ,II ve III
10 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I- Yeni medya sayesinde çekilen görüntünün iyi bir bağlantı aracılığıyla sıkıştırılmadan kurgu
yapılacak televizyonlara gönderilmesi mümkün olacaktır
.II- Böylece örneğin çekiminin başka bir şehirde gerçekleştiği bir filmin kurgusu başka bir şehirde
gerçekleşecekse

görüntülerin

fiziksel

olarak

gönderilmesi

gerekmeyecek

ağ

üstünden

aktarılabilecektir.
III-Yeni medyanın üretim sürecinde etkili olması noktasında kurgu aşaması ile ilgili bir diğer durum
da bulut ortamında barındırılan ekip projeleridir.
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) I ve II
e)I ,II ve III
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7. BÖLÜM SORULARININ CEVAPLARI

1 a 2b 3e 4c 5d 6c 7e 8c 9a 10a

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
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Bu bölümde
7.1. Temel Kurgu Aşamaları
7.2. Kurgu Türleri
7.2.1. Splicing
7.2.2.Doğrusal (Lineer) Düzenleme
7.2.3. Doğrusal olmayan (Non-Lineer) Düzenleme
7.3 .Dijital Video Kurgu Seti
7.3.1. Dijital video kurgunun sıralaması
7.3.2. Dijital video kurgunun analog kurguya göre avantaj ve dezavantajları
7.4. Dijital Video ile İlgili Bazı Kavramlar
7.5. Telif hakkı ve Müzik kullanımı
7.6. Yeni Medya ve Kurgu
konularına giriş yapılmıştır.

8. İÇERİK ÜRETMEK

105

106

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. İçerik Kral mıdır?
8.2. İçerik üretmek için neler yapabiliriz?
8.3. İçeriği kim üretir?

konuları öğrenilecektir.
,

8.BÖLÜM HAKKINDA İLGİ OLUŞTURAN SORULAR
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İçerik önemli midir?

8. BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM
YÖNTEMLERİ
108

Konu
8.1. İçerik Kral mıdır?

8.2. İçerik üretmek için
neler yapabiliriz?
8.3. İçeriği kim üretir?

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
İlgili konu hakkında fikir Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
sahibi olunacaktır.
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
İlgili konu hakkında fikir Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki
ilgili
sahibi olunacaktır.
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması
İlgili konu hakkında fikir Ders materyallerinin ve
sahibi olunacaktır.
kaynakçadaki
ilgili
metinlerin okunması ve konu
ile ilgili araştırma yapılması

Anahtar Kavramlar
İçerik

8. Videoya İçerik Oluşturmak

Haber için 5N 1K sorularından bahsedildiği bilinmektedir. Anlatı için, iletişim için de 5N 2K sorularının
önemli olduğunu öne sürmek mümkündür:

Ne (konu), Neden (amaç), Nasıl (kanal, iletişim yolu),

Nerede (yer), Ne zaman (zamanlama), Kimden (verici), Kime (alıcı) aktarılmaktadır?
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Aslında ilk çağlardan beri insanlar birbirlerine kurmaca ya da gerçek olan hikâyeleri anlatmaktadırlar.
Bazı anlatıcılar başarılı olurken bazı anlatıcıların daha az başarılı olmalarının sebebi ise tesadüfi midir?
İlk çağlardan beri anlatının nasıl anlatılacağının başka bir ifade ile biçiminin oturmuş ve genel kabul
görmüş bir matematiği vardır. Öte yandan biçim zaman içinde değişebilir, dönüşebilir. Fakat anlatı
sadece biçimden oluşmaz, anlatının başarısı biçim kadar içerik ile de ilgilidir.

8.1. İçerik Kral mıdır?

Bill Gates günümüzde, dijitalleşme ile çok sık duyduğumuz bir slogan da olan ‘Content is king’ ‘içerik
kraldır’ başlıklı makalesini yayımladığında 1996 senesidir; başka bir ifade ile Tim Berners-Lee 1989'da
CERN laboratuvarlarında HTML işaretleme dilini geliştirerek Dünya Çapında Ağ (WWW) olarak da
tanımlanan bilgi paylaşım sistemini kurduktan 7 sene; 1990 yılında ilk web tarayıcısı yazılımını
geliştirdikten 6 sene sonrasıdır (Gere, 2008:152) .
İçerik kraldır makalesinde Bill Gates ‘İçerik, tıpkı yayıncılıkta olduğu gibi, İnternet'te gerçek paraların
çoğunun kazanılmasını beklediğim yerdir. Yarım asır önce başlayan televizyon devrimi, televizyon
imalatı da dahil olmak üzere bir dizi sektör yarattı, ancak uzun vadeli kazananlar medyayı bilgi ve
eğlence sunmak için kullananlardı. İnternet gibi etkileşimli bir ağ söz konusu olduğunda, içeriğin tanımı
çok geniş olur. Örneğin, bilgisayar yazılımı - yazılım son derece önemlidir ve Microsoft için en önemli
olarak kalacak olan yazılımdır- bir içerik biçimidir. Ancak çoğu şirket için geniş fırsatlar, bilgi ya da
eğlence sağlamaktır. Hiçbir şirket katılmak için çok küçük değildir.’ (Gates, 1996) diyerek içeriğin
önemi ile ilgili bugünden baktığımızda isabetli olduğu konusunda kuşku duymadığımız bir öngörüde
bulunmuştur.
Aynı makalede içerik üretiminin yaygınlaşmasında teknolojinin olanaklarının nasıl işlevselleşebileceği
de tartışılmıştır: ‘İnternet ile ilgili heyecan verici şeylerden biri, PC'si ve modemi olan herkesin,
oluşturabilecekleri herhangi bir içeriği yayınlayabilmesidir. Bir anlamda, internet fotokopi makinesinin
multimedya eşdeğeridir. Kitlenin boyutu ne olursa olsun malzemenin düşük maliyetle çoğaltılmasını
sağlar. İnternet ayrıca, bilgilerin yayıncıya temelde sıfır marjinal maliyetle (çn. ) dünya çapında
dağıtılmasını sağlar. Fırsatlar dikkat çekici ve birçok şirket İnternet içeriği oluşturmak için planlar
hazırlıyor. Örneğin, NBC ve Microsoft televizyon ağı interaktif haber işine birlikte girmeyi kabul etti.
Şirketlerimiz ortak bir kablo haber ağına, MSNBC'ye ve Internet'te etkileşimli bir haber servisine sahip
olacak. NBC, ortak girişim üzerindeki editoryal kontrolü sürdürecek. Toplumların yoğun rekabetin yanı
sıra, popüler yazılımın tüm kategorilerinde, sadece yazılım ve haberlerin yanı sıra oyunlar, eğlence,
spor programları, rehberler, seri ilanlar ve büyüklere ayrılmış çevrimiçi topluluklar gibi büyük bir
rekabetin yanı sıra büyük bir başarısızlık görmelerini bekliyorum. çıkarlar. Basılı dergilerin ortak ilgi
alanlarını paylaşan okuyucuları vardır. Bu topluluklara elektronik çevrimiçi basımlar tarafından hizmet
verildiğini hayal etmek kolaydır. Ancak on-line olarak başarılı olmak için, bir dergi sadece sahip olduğu
baskıyı alamaz ve onu elektronik alemine taşıyamaz. Çevrimiçi ortamın dezavantajlarının üstesinden
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gelmek için baskı içeriğinde yeterli derinlik veya etkileşim yoktur.’ (Gates, 1996)

‘İnsanların ekranı okumak için bir bilgisayarı açmaları bekleniyorsa, istedikleri zaman
keşfedebilecekleri derin ve son derece güncel bilgilerle ödüllendirilmeleri gerekir. Ses ve muhtemelen
videoya sahip olmaları gerekir. Basılı dergilerin editöre mektup sayfalarında sunulanların ötesine
geçen kişisel katılım fırsatlarına ihtiyaç duyarlar. Pek çok akılla ilgili soru, baskıda bir ilgi grubuna
hizmet veren aynı şirketin çevrimiçi olarak hizmet vermekte ne kadar başarılı olacağıdır. Önceki
sayfadan Bazı basılı dergilerin geleceği bile İnternet tarafından sorgulanır. Örneğin, İnternet zaten
uzmanlaşmış bilimsel bilgi alışverişinde devrim yaratmaktadır. Basılı bilimsel dergiler küçük
dolaşımlara sahip olma eğilimindedir ve bu da onların yüksek fiyatlı olmalarına yol açar. Şimdi bazı
araştırmacılar interneti bilimsel bulguları yayınlamak için kullanmaya başlamışlardır. Uygulama, bazı
değerli basılı dergilerin geleceğini zorlamaktadır. Zamanla, İnternet'teki bilgilerin genişliği muazzam
olacaktır. Günümüzde altına hücum atmosferi esasen ABD ile sınırlı olsa da, iletişim maliyetleri
düştükçe ve yerel içerik mevcut olduğunda dünyayı silip süpürmesini bekliyorum. İnternetin gelişmesi
için içerik sağlayıcılara çalışmaları için ödeme yapılması gerekir. Uzun vadeli beklentiler iyidir, ancak
şirketler reklam veya abonelik yoluyla para kazanmaya çalışırken kısa vadede çok fazla hayal kırıklığı
olmasını bekliyorum. Henüz çalışmıyor ve bir süre çalışmayabilir. Şimdiye kadar, en azından,
etkileşimli yayıncılık için harcanan paranın ve çabanın çoğu, bir hatır işi ya da elektronik olmayan
dünyada satılan ürünlerin tanıtımına yardımcı olma çabalarından biraz daha fazlasıdır.’ (Gates, 1996)

‘Uzun vadede, reklam umut vericidir. Etkileşimli reklamcılığın bir avantajı, ilk iletinin çok fazla bilgi
iletmek yerine yalnızca dikkat çekmek zorunda olmasıdır. Bir kullanıcı ek bilgi almak için reklamı
tıklayabilir ve bir reklamveren insanların bunu yapıp yapmadığını ölçebilir. Ancak bugün internette
gerçekleşen abonelik geliri sıfıra yakındır. Reklamverenler her zaman yeni bir medya konusunda biraz
isteksizdir ve İnternet kesinlikle yeni ve farklıdır. Birçok İnternet kullanıcısı, reklamları görmekten çok
daha az heyecanlı olduğu için, reklamverenlerin bazı isteksizliği haklı görülebilir. İnternete olan
bağlantılar hızlandığında, reklamın yüklenmesini beklemedeki rahatsızlık azalacak ve sonra
kaybolacaktır. Ama bu durumun gerçekleşmesi birkaç yıl uzaktadır. Bazı içerik şirketleri, genellikle
ücretsiz içeriklerin cazibesiyle abonelikler deniyorlar. Yine de çok zor, çünkü bir elektronik topluluk bir
abonelik talep ettiği anda siteyi ziyaret eden kişilerin sayısı dramatik bir şekilde düşer ve bu da
reklamverenlere verilen teklifi azaltır. İçeriğe para ödemenin önemli bir nedeni henüz iyi çalışmadığı
için küçük miktarları ödemenin pratik olmamasıdır. Elektronik işlemlerin maliyeti ve sıkıntısı, oldukça
yüksek bir abonelik oranından daha az ücret almayı uygulanabilir kılmaz. Ancak bir yıl içerisinde içerik
sağlayıcıların bilgi için sadece birkaç kuruş almasına izin veren mekanizmalar uygulanacaktır. Bu
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teknoloji yayıncıları, geniş kitleleri çekmek umuduyla küçük miktarlarda para alma konusunda
özgürleştirecektir. Başarılı olanlar interneti bir fikir, deneyim ve ürün pazarı - içerik pazarı olarak öne
çıkaracaklar.’

8.2. İçerik üretmek için neler yapabiliriz?
İçeriğin önemi anlaşıldıkça, içeriği üretmek için temel stratejiler ne olabilir sorusu öne çıkmaktadır.
İçerik üretimi için hedef kitle belirlemek bu hedef kitlenin hangi mesajı hangi kodlarla idrak edeceğini
düşünmek gerekmektedir.
Hedef kitle başka bir ifade ile mesajın hedeflenen alıcısının kim olduğunu belirlemek mesajın daha net
ifade edilmesini sağlayacaktır.
Bunun için günceli takip etmek kadar önemli bir diğer husus da sosyal psikoloji ve psikoloji bilmektir.
Sadece ilkel, sözel olmayan veya kişilerarası iletişim değil, kitle iletişimi, kitle kültürü, izleyici
alımlaması da psikolojik süreçlerden etkilenmiştir. Anılanların dışında, yeni medya araçları ve
sibernetik gibi konularda yapılan araştırmalarda psikolojik süreçler belirleyicidir.
Hedef kitleyi anlamak için yararlanabileceğimiz bir diğer alan da kuşak çalışmalarıdır. X, Y, Z gibi
farklı kuşak tanımlamalarını farklı ülkelerde ve farklı sosyoekonomik gruplar için çeşitlenebileceğini
göz önünde tutarak takip etmek de nelerin daha hızlı yayılabileceğini ön görmek noktasında fikir verici
olabilir.
Gerek geleneksel medyada, gerekse yeni medyada az sayıda özgün içeriğin yayıldığını; tüketilen
içeriklerin bir kısmının uyarlamalar ya da remiksler olduğunu, bir kısmının ise kaynak gösterilerek
kopyalanan ya da üreticisi kaynak gösterilmeden paylaşılan-intihal edilen içeriğin olduğunu
görmekteyiz.
Bütün bu değinilenlerin yanı sıra, üstünde düşünülmesi gereken bir diğer husus da içerik üretecek kişi
ya da kişilerin donanımıdır. Dolayısı ile içerik üretimi noktasında, içeriğin özgünlüğü, ilgi çekiciliği
içeriği anlatacak kişilerin özgünlüğüne, ilgi çekiciliğine bağlıdır.

8.3. İçeriği kim üretir?
İçeriği üretmek için gerekli entelektüel birikim ve teknik yeterlilik yeni medya çağında biraz çaba ile
edinilebilir. Bu durum iki temel bağlamda değerlendirilebilir. Hangi alanda içerik üretilecekse, bu
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alanda bugüne kadar yapılan çeşitli işlerin incelenmesi faydalı olacaktır. Örneğin dijital video alanında
üretim yapmayı planlayan kişilerin, dijital video alanında dünya çapında ve yerel ölçekte nelerin ve
nasıl üretildiğini takip etmesi, araştırması, izlemesi bu alanda üretebileceği içerikler ile ilgili yol
götserici olacaktır.
Öte yandan içerik oluşturma için hikaye biriktirmek önemlidir. Bu durum da yeni medya ile oldukça
kolaylaşmıştır. Yeni medya bütün gün birbirimizin hayatını gözetleme olanağı sunduğu gibi kendimizi
geliştirecek fırsatlar sunmakta ya da bu fırsatlara erişimi kolaylaştırmaktadır. Örneğin e-devlet sitesi
üzerinden üye olmanın mümkün olduğu Halk kütüphanelerine giderek fiziksel kitapları ödünç almak ya
da Halk kütüphanelerinin internet siteleri aracılığı ile sayısız elektronik kitabı okumak mümkündür.
İnternet üstünden çeşitli uygulamalar ve siteler sayesinde yabancı dil, genel kültür, edebiyat, sinema,
fotoğraf ve dijital video ile ilgili kuramsal ve teknik bilgilere erişmek mümkün olmaktadır.
Aşağıdaki maddeler sınırlayıcı değildir fakat hepimizin önemini bildiği bu hususları bir arada görmek
ve bu maddeleri güncelleyerek ve derinleştirerek kendimiz için bir ilerleme listesi oluşturmak, yol
haritamızı oluşturmak ve takip etmek için faydalı olabilir.
Yabancı dil
Teknik makaleler genellikle İngilizce olduğundan İngilizce başta olmak üzere farklı yabancı dilleri
öğrennmek hem biçim hem de içerik açısından gelişimi sağlayacaktır.
Genel kültür
Sanat tarihi okumak
Müzik tarihi okumak
Dünya tarihi okumak
Felsefe ve mitoloji okumak
Tiyatro oyunu okumak
Tiyatroya gitmek
Müze gezmek
Sanal müze gezmek
Sanat galerisi gezmek,
Güncel sanatsal etkinlikleri takip etmek
Dünyadaki ve Türkiye’deki bilimsel gelişmeleri takip etmek
Belgesel seyretmek

Edebiyat
Klasik dünya edebiyatı okumak
Çağdaş dünya edebiyatı okumak
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Klasik Türk edebiyatı okumak
Çağdaş Türk edebiyatı okumak
Uyarlama teknikleri ve dramaturji hakkında okumak
Özgün ya da uyarlama öyküler yazmak
Sinema kültürü
Sinema tarihi okumak
Güncel sinemayı takip etmek
Güncel dramaları takip etmek
Tematik okumalar yapıp yönetmen sineması izlemek
Tematik okumalar yapıp ülke sineması/dönem/akım izlemek
Kısafilmleri takip etmek
Festivalleri takip etmek
Önemli yönetmenlerin yazdıklarını ya da sosyal medya kanallarını takip etmek
Fotoğraf
Fotoğraf tarihi okumak
Fotoğraf felsefesi okumak
Fotoğraf sanatının gelişimini kavramaya çalışmak
Güncel fotoğraf sanatçılarını takip etmek
Fotoğraf çekmek
Photoshop gibi fotoğraf düzenleme programlarını öğrenmek
Dijital video özelinde
Dünyadaki dijital dönüşüm ile ilgili gelişmeleri takip etmek
Dünyadaki dijital video ile ilgili gelişmeleri takip etmek
Dünyadaki ve Türkiye’deki video sanatçılarını takip etmek
Kamera, kurgu ve diğer teknik unsurlar ile ilgili deneyim geliştirmek
Üretmek, paylaşmak ve yapıcı eleştirileri dikkate almak

8. BÖLÜM SORULARI
1 Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yazınız.
......................günümüzde, dijitalleşme ile çok sık duyduğumuz bir slogan da olan ‘Content is king’
‘içerik kraldır’ başlıklı makalesini yayımladığında 1996 senesidir.
A)Bill Gates B)Tim Berners-Lee C)Steve Jobs D) Mark Zuckerberg E) Elon Musk
2 Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yazınız.
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..................1989'da CERN laboratuvarlarında HTML işaretleme dilini geliştirerek Dünya Çapında
Ağ (WWW) olarak da tanımlanan bilgi paylaşım sistemini kurdu.
a Elon Musk) B)Tim Berners-Lee C)Steve Jobs D) Mark Zuckerberg E) Bill Gates
3 Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yazınız.
İçeriğin önemi anlaşıldıkça, .............için temel stratejiler ne olabilir sorusu öne çıkmaktadır. İçerik
üretimi için hedef kitle belirlemek bu hedef kitlenin hangi mesajı hangi kodlarla idrak edeceğini
düşünmek gerekmektedir.
A)Dijitalleşmek B) Psikolojik Sorunlar C)İçeriği Üretmek D) Fiziksel Koşullar E) Günceli Takip
Etmek
4 Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yazınız.
Günceli takip etmek kadar önemli bir diğer husus da ....................bilmektir. Sadece ilkel, sözel
olmayan veya kişilerarası iletişim değil, kitle iletişimi, kitle kültürü, izleyici alımlaması da
psikolojik süreçlerden etkilenmiştir.
A) Sosyal Psikoloji Ve Psikoloji B)Edebiyat C)Tarih D)Ekonomi E)Yabancı Dil
5 Aşağıdaki boşluğa uygun olan seçeneği yazınız.
Dijital video alanında üretim yapmayı planlayan kişilerin, .........alanında dünya çapında ve yerel
ölçekte nelerin ve nasıl üretildiğini takip etmesi, araştırması, izlemesi bu alanda üretebileceği
içerikler ile ilgili yol gösterici olacaktır.
A)Medya B) Dijital Video C)Sosyal Medya D)Televizyon E) Fotoğraf
6 Aşağıda ifadelerden hangisi doğrudur?
I- İçeriği üretmek için gerekli entelektüel birikim ve teknik yeterlilik yeni medya çağında biraz çaba
ile edinilebilir.
II- Bu durum iki temel bağlamda değerlendirilebilir. Hangi alanda içerik üretilecekse, bu alanda
bugüne kadar yapılan çeşitli işlerin incelenmesi faydalı olacaktır.
III- Dijital video alanında üretim yapmayı planlayan kişilerin, dijital video alanında dünya çapında
ve yerel ölçekte nelerin ve nasıl üretildiğini takip etmesi, araştırması, izlemesi bu alanda
üretebileceği içerikler ile ilgili yol gösterici olacaktır.
KOLAY
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) I ve II
e)I ,II ve III

7 Aşağıda ifadelerden hangisi doğrudur?
I-İçerik oluşturma için hikaye biriktirmek gerekmez durum da yeni medya ile oldukça
kolaylaşmıştır.
II- Yeni medya bütün gün birbirimizin hayatını gözetleme olanağı sunduğu gibi kendimizi
geliştirecek fırsatlar sunmakta ya da bu fırsatlara erişimi kolaylaştırmaktadır.
III- İnternet üstünden çeşitli uygulamalar ve siteler sayesinde yabancı dil, genel kültür, edebiyat,
sinema, fotoğraf ve dijital video ile ilgili kuramsal ve teknik bilgilere erişmek mümkün olmaktadır.
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) IIve III
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e)I ,II ve III
8- Aşağıdakilerin hangisi İçerik üretmek için gerekli entelektüel birikimlerdendir.
I- Yabancı dil
II- Genel kültür
III- Uyarlama teknikleri ve dramaturji hakkında okumak
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) Ive II
e)I ,II ve III
9 Aşağıdaki ifadelerden hangisi genel kültür kapsamındadır.
I- Sanat tarihi okumak
II- Dünyadaki ve Türkiye’deki bilimsel gelişmeleri takip etmek
III- Müzik tarihi okumak
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) Ive II
e)I ,II ve III
10 Aşağıdaki ifadelerden hangisi sinema kültürü ile ilgili değildir
I- Özgün ya da uyarlama öyküler yazmak
II- Tematik okumalar yapıp ülke sineması/dönem/akım izlemek
III- Tematik okumalar yapıp yönetmen sineması izlemek
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) Ive II
e)I ,II ve III

BÖLÜM SORULARININ CEVAPLARI

1 a 2b 3c 4a 5b 6e 7d 8d 9e 10a

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde
8.1. İçerik Kral mıdır?
8.2. İçerik üretmek için neler yapabiliriz?
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8.3. İçeriği kim üretir?
konularına giriş yapılmıştır.

9. Sanat Tarihini Hatırlamak
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Primitif Halklarda Görülen Sanatın Özellikleri:
9.1. 1. Primitif Halklarda Görülen Resimlerin Özelliklerinden Örnekler:
9.1.2. Primitif Halklarda Görülen Heykellerin Özelliklerinden Örnekler
9.2. Arkaik Sanatının Özellikleri:
9.2.1. Arkaik Resmin Özelliklerinden Örnekler:
9.2.2. Arkaik Heykelin Özelliklerinden Örnekler:
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9.3. Klasik Üslubun Özellikleri:
9.3.1. Klasik Üsluplu Resmin Özelliklerinden Örnekler:
9.3.2. Klasik Üsluplu Heykelin Özelliklerinden Örnekler:

konuları öğrenilecektir.

9.BÖLÜM HAKKINDA İLGİ OLUŞTURAN SORULAR
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Sanat tarihi nasıl gelişmektedir?

9.BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM YÖNTEMLERİ
120

Konu

9.1. Primitif Halklarda
Görülen Sanatın
Özellikleri

9.1. 1. Primitif Halklarda
Görülen Resimlerin
Özelliklerinden Örnekler
9.1.2. Primitif Halklarda
Görülen Heykellerin
Özelliklerinden Örnekler
9.2. Arkaik Sanatının
Özellikleri

9.2.1. Arkaik Resmin
Özelliklerinden Örnekler

9.2.2. Arkaik Heykelin
Özelliklerinden Örnekler

9.3. Klasik Üslubun
Özellikleri

9.3.1. Klasik Üsluplu
Resmin Özelliklerinden
Örnekler
9.3.2. Klasik Üsluplu
Heykelin Özelliklerinden
Örnekler

Kazanım
İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
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Anahtar Kavramlar
Sanat Tarihi
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9. Sanat Tarihini Hatırlamak

İnsanlık tarihi boyunca sanat dönüşmüş ve içinde bulunduğu dönem ve toplumla diyalektik bir ilişki
içine girmiştir. Adnan Turani’ye göre (Turani, 1979: 13):

Toplumun yapı ve kültürünü oluşturan sonsuz faktörlerin kışkırttığı sanatçının eseri, dolayısiyle
toplum - sanatçı ikilisinin ortak malı olur. Ancak eser, sanatçıdan çok toplum malı olarak kabul
edilir. Bu nedenle sanatçıları, çeşitli kavim ve milletierin adına göre sıralıyoruz. Bu açıdan
bakma, sanat eserinin kişisel bir fantezi olduğu görüşünü de reddeder. Bu yüzden sanat eseri,
toplumsal yapıyı ve düşününü yansıttığı oranda, sanatçı kişiliğini ve fantezisini de ortaya
koymaktadır.
Benzer toplumların sanat eserleri sınıflandırıldığında, hangi toplum çeşidinde hangi çeşit
eserlerin ortaya çıkacağı gerçeği saptanmaktadır. Örneğin, Ortataş Çağı eserlerinin
değerlendirilmesinde, bugün ayni hayatı yaşayan kavimlerin eserlerinden yararlanılmaktadır.
Toplumların kültürel gelişimleri içinde doğan sanat eserlerinin tanınması sırasında, devletlerin
tarihine, sosyal yapılarına değinmek, sanat tarihi biliminin başvurduğu önemli bir aydınlatma
yoludur.

Adnan Turani (1979: 13) Rene Hygue'ün atıfla, sanatın estetikle iç içe olduğunu belirtir. Estetik sözcüğü
sanat için önemli kavramlardandır. Peter Gilgen (2011: 22) estetiği açıklarken kavramın farklı
kullanımlarına dikkat çeker: Her ne kadar estetik görünüşte güzellik ve sanatla meşgul olsa da, filozoflar
ve sanatçılar arasındaki uygun nesnesine ilişkin birçok tartışma yaşandı. Bu tartışmayı anlama
yolundaki ilk adım, estetik ile sanat felsefesini birbirinden ayırmaktır. Tüm estetik fenomenler sanat
değildir ve bütün sanatlar estetik değildir. Bununla birlikte, pratikte, her ikisi de on sekizinci yüzyılda
yapılan eklemlenmeyle bağlantılı olarak kurulan modern sanat sisteminin tarihi ve estetik felsefesinin
disiplini için bu iki terim birbirinin yerine kullanılmaya başlamıştır. (bkz. Kristeller 1951/2). Mimetic
(temsil edici), ifade edici ve formalist teoriler, sanatın güzelliği hedeflediği veya en azından dünyadaki
diğer nesnelere göre daha yoğun, ve karmaşık bir şekilde taşıdığı belirli estetik niteliklere yönelik
olduğu varsayımını paylaşır. Yine de, belli ki geleneksel sanat teorileri, yalnızca nesnelerinin estetik
değeri ile ilgilenmiyordu. Genellikle sanatın metafiziksel, epistemolojik, etik, politik ve göstergebilimsel
durumu, sanat ve bireysel sanat eserleri ile ilgili sorular sorarlar. Bununla birlikte, sanat teorisinin
estetikten daha kapsamlı olduğu veya estetiğin sanat felsefesinin bir alanı olduğu sonucuna varmak
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yanlış olur. Çünkü estetiğin başından beri sanattan başka, özellikle de doğal güzellik ve yüce olan
fenomenler ile ilgilendiği de aynı derecede doğrudur.

Adnan Turani’nin (1979: 13) de belirttiği üzere:

(…) çağların dünya görüşleri, ayni zamanda estetik görüşleri de yansıtır. Sanat eserinin bir
dünya görüşü ürünü olduğu kabul edilince, Mısır mimarisirin neden bir Yunan mimarisinden
farklı olduğu da anlaşılır. Gene ayni şekilde, Hıristiyan ve İslam toplumlarının neden ayrı birer
dünya görüşünü yansıtan sanat eserine ihtiyaç duydukları da ortaya çıkar. Bu bakımdan biz,
devlet yapısının ve inançların, sanat eserinde payları olduğunu anlıyoruz. Sanatçıya, devlet ya
da toplum tarafından sanat eserinin yapılması görevi verilince, iş bölümünün kendisine
kazandırdığı olanaklar içinde o, eserinin çağına ve çağının düşüncelerine uymasını gerek
tirecek araştırmayı yapmak, biçimlerini bulmak ve belli bir atmosfer içinde senteze gitmek
zorunluğunu duymaktadır. Toplum kültürünün sanatçı için ne denli itici bir güç olduğunu
biliyoruz. Örneğin, insan toplulukları site haline gelmeden önce, sanatçının teknik yönden
geliştiğine tanık olmuyoruz. Site, sanatçı kabiliyetleri, devamlı olarak bu alanda çalışmaya
sevketmiş ve sonunda anıtsal sanatların ilk dönemi olan arkaik üsluplu eserlerin ortaya
çıkmasında başlıca rolü oynamıştır.

Adnan Turani’ye göre (1979: 13-14):

İnsanlık tarihi, büyük bölümler halinde üç önemli kültür dönemine ayrılır. Bunlar; yağma
kültürü, tarım kültürü ve bilimsel teknoloji kültürüdür. İnsanlar bu kültür aşamalarının birinden
diğerine geçmek için binlerce yıl çabalamak zorunda kalmışlar ve bu geçiş dönemleri büyük
savaşlara, inanç değişikliklerine ve dolayısıyla büyük acılara sebep olmuştur. (…) Yağma
kültürlerinden sitenin doğmasına kadar geçen zaman içinde, sanat eserlerinin üslubunda
anıtsal nitelikler olmadığından bu devrenin eserlerine “primitif halk sanatları” diyoruz. (...)
Primitif halk sanatları, yarı tarımcı ve çobanlıkla geçinen topluluklarda gözlemleniyor. Bu
sanatların diğer bir özelliği, devlet kuramamış aşiret toplulukların sanatı olmasıdır.
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Bütün bu sanatsal gelişimi ve sanatların dönemleri ile etkileşimini anlamak sadece genel kültür
düzeyinin geliştirilmemsi noktasında önemli ve gerekli bir çaba değildir. Çağdaş sanatı anlayabilmek
ve geleceğin sanatını öngörebilmek için sanat tarihini hatırlamak üretimlerde özgünlüğü yakalamayı
kolaylaştıracaktır.

9.1. Primitif Halklarda Görülen Sanatın Özellikleri:
‘İlkel’ anlamına gelen primitif sözcüğü (tdk.gov.tr) dönem olarak arkaik çağ öncesini betimler.

9.1. 1. Primitif Halklarda Görülen Resimlerin Özelliklerinden Örnekler:
Buzul Çağı’ndaki hayvan resimlerinin karakterinin, hayvanların görülen optik görüntüsünde olduğu,
optik görüntünün, hayvan resimleri için aynı kalmırken, insanın, şematik ve çizgi halinde gösterildiği,
başka bir ifade ‘insan resmi hayvan resmi gibi optik görüntünün gözdeki yansımasına göre değil,
uzuvlarının idrak durumuna göre’ biçimlendirildiği belirtilmektedir. ‘Demek ki insanın uzuvlarını idrak
edip etmemesine göre yapısal olarak uzuvlarının yan yana sıralandırılması söz konusu oluyordu.’
(Turani, 1979: 14-15):



Mağara çağının birbirlerini kesen ve birbirleri üzerine resmedilmiş olan figürleri -ki bu her av
için bir hayvan resminin yapılmasından doğmuştu- bu kez birbirlerini kesmeyen fakat birbirleri
ile ilişkili olarak bir konu çevresinde toplanıyorlardı.



Cinsel uzuvların özellikle belirtilmesi, ilk kez bu primitif halklarda görülüyor.



İnsan başı önceleri gövde ve boya oranla çok küçük resmediliyordu. Sonraları ise başın oransız
olarak büyüdüğünü görüyoruz. Bu dönem, Buzul Çağı’ndan sonra ilk köylerin doğduğu
sıralarda gözlemleniyor.



Resimlerde av ve savaş sahneleri, hayvan sürüleri, dini danslar konu olarak ele alınıyor. Yer
yer tek bir hayvanın da resmedildiği görülüyor.



Yukarıda belirtilen özellikler, Orta Çağ’ın ortalarından ilk büyük uygarlıkların başlamasına
kadar gözlemlenmektedir.

9.1.2. Primitif Halklarda Görülen Heykellerin Özelliklerinden Örnekler
Adnan Turani’ye göre (1979: 15):


Optik bir izlenim, adalelerin biçimlendirilmesinde esas olmamıştır. Bu biçimlendirme tamamen
mantıksal bir uzuv kompozisyonudur.
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Hareket duruktur. Yani konuşurken, bir iş yaparken görünen hareketlerin anlatımı,
biçimlendirilmesi söz konusu değildir. Anlatım, şematik ve temsil edici bir niteliktedir.
Unsurlar, çocuk resimlerinde olduğu gibi fark edildikçe çoğalmaktadır.



(...) primitif halk sanatları ile Orta Çağ’ın sanatları aynı özelliklere sahiptir.

9.2. Arkaik Sanatının Özellikleri:
‘Güzel sanatlarda klasik çağ öncesinden kalan’ anlamına gelen arkaik sözcüğü (tdk.gov.tr) dönem olarak
primitif ile klasik çağ arasını betimler. Bu dönemde toplumsallaşma pratiklerinde yaşanan dönüşümler
sanatları da dönüştürmüştür.

‘Arkaik üslup, anıtsal sanatların ilk aşaması olarak kabul edilir. Arkaik üslubun özellikleri, her
işi yapan köy insanı yerine herkesin iş bölümü yüzünden ayrı bir meslek sahibi olduğu toplum
ortamında oluşur. Bu nedenle belli bir teknik yetkinlik, arkaik üsluplu eserin önemli bir isteği
olarak belirmiştir. Ölçü birimlerinin tespiti de bu devrede görülür. Geometrik ve matematiksel
ölçüler, yapıda geçerli olur. İş bölümü yüzünden sanatçı kendi alanında yeterince çalışmış sanat
değerinin vasat el işinden farklarını anlamıştır. Daima kendi alanında çalıştığından, yeni
gözlemlerini eskilerinin üzerine katmasını öğrenmiştir. Bu nedenlerle, arkaik üslupta çalışan
bir sanatçının kişiliğinde primitif halk sanatlarının sanatçısına oranla çok farklı bir sanatçı
kültürü doğmuştur’ (Turani, 1979: 16).

9.2.1. Arkaik Resmin Özelliklerinden Örnekler:


Arkaik resim sanatı, arkaik rölyef biçimlendirmesinin özelliklerini taşır.



Primitif halk sanatlarının resim anlayışı, arkaik resmin ilk döneminde aynen görülür. Yani,
çeşitli olayların şematik figürlerle ifade edilmesi devam eder.(...)



Figür resimleri daima yazı ile yan yana ve iç içedir. Resimler, dinlerin ya da devlet şeklinin
yapısına göre temsil edici ya da hikâye edici bir özellik taşır. Resimler süs niyeti ile yapılmazlar.



Arkaik üsluplu resim; şematik, kaba ve katı biçimlerdedir. Bunlar; din ve devlet kurumlarındaki
önemli kişilerin hayatlarını sembolik olarak yansıtırlar. Ya da o kişilerin bizzat kendisi olarak
kabul edilirler. (Turani, 1979: 16).
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9.2.2. Arkaik Heykelin Özelliklerinden Örnekler:


Üç boyutlu heykeller, frontal olarak ya ayakta ya da oturur şekilde gösterilmişlerdir.



Heykellerde tipler pek az da olsa kişisel özellikler gösterir ve bu yönü ile de primitif halkların
heykellerinden ayrılır. (...)



Heykellerde süs unsurundan çekinilir.



Saçlar ile sakallardaki bukle ya da tarama biçimi öğrenilmiş doğanın biçimlendirilmesi, doğa
karşısında edinilmiş izlenimlere göre yapılmaya başlar. Ancak arkaik biçimlendirmede doğa
gözlemi ile mantıklı biçimlendirme yan yana yürür. Sıkı bir biçimlendirmenin tekrarından
ibarettir. (Turani, 1979: 16).

9.3. Klasik Üslubun Özellikleri:
‘Üzerinden çok zaman geçtiği hâlde değerini yitirmeyen, türünde örnek olarak görülen eser’, ‘Sanatta
kuralcı’, ‘Kökleşik’, ‘Eski Yunan, Roma ve XVII. yüzyıl Fransız sanatıyla ilgili sanatçı veya eser’ gibi
çeşitli anlamları bulunan klasik sözcüğü (tdk.gov.tr) dönem olarak arkaik ile barok çağ arasını betimler.

Arkaik üslup niteliklerinin giderek klasik üsluba varması, toplum yapısında ve teknik buluşlarda
önemli gelişmelerin yapılmasını gerektirir.

Bu yeni devlet şeklinde, arkaik devlet yapısını teşkil eden kurumlardan hemen hepsinin ya şekil
değiştirdiği ya da ortadan kalktıkları görülüyor. Böylece yeni bir sistem ve yeni bir dünya
görüşünün ortaya çıktığı, eserlerin özelliklerinden anlaşılıyor. Eğilimden aile anlayışına, devlet
kurumlarına, iş hayatına, devlet adamlarının yaşayış tarzlarına kadar her şey değişiyor.
Dolayısıyla mimari, resim ve heykel sanatının özellikleri yeni ortama uyuyor. Örneğin; insan
yüzünün ifadesi, tanrısal nitelikleri hazır bir kral sembolünden uzaklaşarak, dünyevi
egemenliğin ifadesi olan ve halkına bakan bir kişinin natüralist-hercik tavrında biçimleniyor.
Yani sembol, itibari bir insandan kişi portresinin idealize edilmiş şekline gidiyor. (...) Yani artık
biçimlendirilen tip, kendine hâkim bir insan tipidir. Demek ki, klasik sanatın özellikleri, bu yeni
toplumsal yapıya göre oluşmaktadır ve bunu biz, bu devrenin tüm hayatında saptamaktayız.
(Turani, 1979: 17-18).
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Bu dönem saray mimarisi de ortaya çıkar. ‘Bu yapıların arkaik mimarisinin dışa kapalı formundan dışa
açık forma, yani beden duvarları üzerinde pencereleri olan bir biçime doğru gittiği, dolayısıyla dış
dünyaya temsil eder şekilde görünmeyi sağlayan bir şekilde düzenlendiği görülür.’ Bu saraylara
‘Osmanlı Devleti’nin Topkapı Sarayı, İtalya’nın Rönesans’taki Palazzoları, Hindistan’ın Raca
Sarayları’ örnek gösterilebilir. (Turani, 1979: 18).

‘Yapıda yön belirliyor. Ulaşılacak yere göre bütün yapı mekanları sıralanıyor, yapının tümü
planlanıyor. Sütun ve yapı sistemleri, modüller ortaya çıkıyor. Kare ve dikdörtgen planlı
yapılarda mekân düzeni önem kazanıyor. Bu mekân arkaik mimaride yoktur. Dışa kapalı
formlar içinde kalan ve yapı dışı ile yapı içi mekânı arasında ilişki bulunmayan arkaik
mimarinin aksine, klasik üsluplu mimaride iç mekân ile dış biçim arasında münasebetler
kurulmuştur. Böylece iç mekân formundan dışa yansıması, yani iç mekânın form olarak dışa
aksi anlamına gelen “stereo metrik yapı” biçimlendirmesinin ortaya çıktığı görülür. ‘(Turani,
1979: 18-19).

9.3.1. Klasik Üsluplu Resmin Özelliklerinden Örnekler:


Konu gene insandır. İnsan yapısı, doğa gözlemine göre biçimlendiriliyor. Anatomi, doğru ve
optik bir gözleme dayanıyor.



Resimde insan bir mekân içinde gösteriliyor. Mekân ifadesi Batı’da bilimsel perspektifin
uygulanması ile sağlanmıştır.



Resimlerde, tek ve üçlü figürler dikkat çekiyor. Piramidal kompozisyon, tablo resminin
biçimlendirilmesinde önemli bir düzen görüşü oluyor.



Ölçülü ve dengeli bir ifade ve kapalı kompozisyon anlayışı görülmektedir.



Profan konular dini konuları ikinci plana itiyor.



Kapalı kompozisyon dediğimiz, büyün figürlerin tablo içinde yer aldığı resim düzeni dikkatle
uygulanıyor.



Resimlerde, tek bir noktadan gelen ışık değil tablonun her tarafını aydınlatan üniversal ışık
önem kazanıyor. Yani ışık-gölge vücutları ve mekânı şekillendirmiyor. Işık-gölge, resim
sanatının olgun klasik devresinde yavaş ortaya çıkıyor. (Batı Sanatında)



Vücut ve mekân, renk perspektifi ile değil; çizgi perspektifine göre hacimleştiriliyor. Bu
bakımdan ışık-gölge, barok üslubunun unsurları arasında yer alır.



Yüzlerin ifadesi heykelde olduğu gibi iç duyguları yansıtmıyor.
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Arkaik resmin mantık ve yüzeysel vücut biçimi tamamen ortadan kayboluyor. (Turani, 1979:
19).

9.3.2. Klasik Üsluplu Heykelin Özelliklerinden Örnekler:


Bu aşamada, arkaik heykeldeki tanrısal ifade, yerini dünyevi insan tipine bırakır. Bu insan
kendine hâkim, iç dünyasını dışa aksettirmeyen bir tiptir. Bu bakımdan, klasik üsluplu insan
yüzünde iç duyguların yansımadığı görülür.



İnsan vücudunun ve yüzünün ifadesinde daha ince bir işleme tekniği dikkati çeker. İnsan
anatomisindeki büyük adale parçaları optik görüntüye göre biçimlendirilir. Yani, arkaik
üsluptaki mantık-inşa biçimlendirme yerine, optik görüntünün idealize edilmesi önem kazanır.
Bu bakımdan klasik üsluplu heykellerin vücut ve başları, doğal insan formunun toplumca kabul
edilmiş olan ideal biçiminde gösterilir.



Yukarıda belirtildiği gibi heykel yüzlerinde hiçbir duygusal ifade görünmez. En zor vücut
hareketleri yapan atletlerin ya da insanların yüzlerinde durgun, tamamen kendine hâkim, rahat
bir insanın görünüşü vardır.



Vücut parçaları, son derece belirgin olup anatominin doğal şeklinin ideal ölçülerini yansıtırlar.



Ölçü, denge ve kompozisyon önem kazanır. Bu husus, klasik eser kavramının başında gelir.
Mübalağaya hiçbir surette itibar edilmez.



Arkaik heykelin simetrik kuruluşu yerine, asimetrik bir vücut kuruluşu dikkate alınır. Arkaik
heykelin tek cepheli frontal duruşu tamamen terkedilir. Yani heykelin her cephesi, önemle başka
yönlere baktırılır.



Klasik heykelde, vücudun doğasal biçimli ideal ifadesine karşılık; saçlar doğa gözleminden elde
edilmiş ve güzelleştirilmiş inşai bir bukle düzeninde gösterilir. Yani optik-inşai bir karakter
taşır.



Dudak, saç, baş, sakal gibi uzuvlar için hemen her heykelde ortak biçimler uygulanır. Böylece
kişiye özgü formlar değil, ortak ideal biçimler her sanatçının heykelinde gözlemlenir. (Turani,
1979: 19-20).

Klasik dönemde önemli hale gelen perspektif görsel sanatlar için önemli bir olgudur.

9. BÖLÜM SORULARI
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1 Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yerleştirin.
................ estetiği açıklarken kavramın farklı kullanımlarına dikkat çeker:
A)Peter Gilgen B)Adnan Turani C)Rene Hygue D)Germain Bazin E)Abidin Dino
2 Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yerleştirin.
Toplumun yapı ve kültürünü oluşturan sonsuz faktörlerin kışkırttığı sanatçının eseri,
dolayısiyle .................ikilisinin ortak malı olur.
A)Tiyatro-Sinema B)Toplum - Sanatçı C) Kitap-Video D) Resim-Şiir E) Kültür-Sanat
3 Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yerleştirin.
Tüm estetik fenomenler sanat değildir ve bütün sanatlar estetik değildir. Bununla birlikte,
pratikte, her ikisi de................... yüzyılda yapılan eklemlenmeyle bağlantılı olarak kurulan
modern sanat sisteminin tarihi ve estetik felsefesinin disiplini için bu iki terim birbirinin
yerine kullanılmaya başlamıştır.
A)On Birinci B)On İkinci C)On Üçüncü D) On Dördüncü E) On Sekizinci
4 Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yerleştirin.
................yalnızca nesnelerinin estetik değeri ile ilgilenmiyordu. Genellikle sanatın
metafiziksel, epistemolojik, etik, politik ve göstergebilimsel durumu, sanat ve bireysel sanat
eserleri ile ilgili sorular sorarlar.
A)Matematik teorileri B)Geleneksel sanat teorileri C)Fizik teorileri D)Sosyoloji teorileri E)
Psikoloji teorileri
5 Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yerleştirin.
....................hayvan resimlerinin karakterinin, hayvanların görülen optik görüntüsünde
olduğu, optik görüntünün, hayvan resimleri için aynı kalmışken, insanın, şematik ve çizgi
halinde gösterildiği, başka bir ifade ‘insan resmi hayvan resmi gibi optik görüntünün gözdeki
yansımasına göre değil, uzuvlarının idrak durumuna göre’ biçimlendirildiği belirtilmektedir.
a)İlk Çağ’daki b)Tunç Çağı’ndaki c)Buzul Çağı’ndaki d)Teknoloji Çağı’ndaki e)Bilgi
Çağı’ndaki
6 Adnan Turani’ye göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
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I- Optik bir izlenim, adalelerin biçimlendirilmesinde esas olmamıştır.
II- Bu biçimlendirme tamamen mantıksal bir uzuv kompozisyonudur.
III- Hareket duruktur. Yani konuşurken, bir iş yaparken görünen hareketlerin anlatımı,
biçimlendirilmesi söz konusu değildir.
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) I ve III
e)I ,II ve III
7 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I- Arkaik üslup, anıtsal sanatların ilk aşaması olarak kabul edilir.
II- Arkaik üslubun özellikleri, her işi yapan köy insanı yerine herkesin iş bölümü
yüzünden ayrı bir meslek sahibi olduğu toplum ortamında oluşur.
III- Bu nedenle belli bir teknik yetkinlik, arkaik üsluplu eserin önemli bir isteği olarak
belirmiştir.
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) I ve III
e)I ,II ve III

8 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I- Arkaik resim sanatı, arkaik rölyef biçimlendirmesinin özelliklerini taşımaz.
II- Primitif halk sanatlarının resim anlayışı, arkaik resmin ilk döneminde aynen görülür.
III- Yani, çeşitli olayların şematik figürlerle ifade edilmesi devam eder.(...)
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) II ve III
e)I ,II ve III

9 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ?
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I- Tek boyutlu heykeller, frontal olarak ya ayakta ya da oturur şekilde gösterilmişlerdir.
II- Heykellerde tipler pek az da olsa kişisel özellikler gösterir ve bu yönü ile de primitif
halkların heykellerinden ayrılır. (...)
III- Heykellerde süs unsurundan çekinilir.
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) I ve III
e)I ,II ve III

10 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I- Bu yeni devlet şeklinde, arkaik devlet yapısını teşkil eden kurumlardan hemen hepsinin
ya şekil değiştirdiği ya da ortadan kalktıkları görülüyor.
II- Böylece yeni bir sistem ve yeni bir dünya görüşünün ortaya çıktığı, eserlerin
özelliklerinden anlaşılıyor.
III- Eğitimden aile anlayışına, devlet kurumlarına, iş hayatına, devlet adamlarının yaşayış
tarzlarına kadar her şey aynı kalıyor. Dolayısıyla mimari, resim ve heykel sanatının
özellikleri yeni ortama uyuyor.
ORTA
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) I ve III
e)I ,II ve III

9.BÖLÜM SORULARININ CEVAPLARI

1a 2b 3e 4b 5c 6e 7e 8d 9a 10c

132

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde
9.1. Primitif Halklarda Görülen Sanatın Özellikleri:
9.1. 1. Primitif Halklarda Görülen Resimlerin Özelliklerinden Örnekler:
9.1.2. Primitif Halklarda Görülen Heykellerin Özelliklerinden Örnekler
9.2. Arkaik Sanatının Özellikleri:
9.2.1. Arkaik Resmin Özelliklerinden Örnekler:
9.2.2. Arkaik Heykelin Özelliklerinden Örnekler:
9.3. Klasik Üslubun Özellikleri:
9.3.1. Klasik Üsluplu Resmin Özelliklerinden Örnekler:
9.3.2. Klasik Üsluplu Heykelin Özelliklerinden Örnekler:

konularına giriş yapılmıştır.
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10. Sanat Tarihini Hatırlamak-2
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Perspektif ve Rönesans
10.2. Barok Üslup Dönemi:
10. 2.1 Barok Mimari Üslubunun Özellikleri:
10.2.2. Barok Üsluplu Resim Sanatı:
10.2.3. Barok Üsluplu Heykel Sanatı:
10.3. Modern Sanatlar
10.4. Çağdaş Sanat Akımları

konuları öğrenilecektir.
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10.BÖLÜM HAKKINDA İLGİ OLUŞTURAN SORULAR
Sanat tarihi nasıl gelişmektedir?

10.Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
136

Konu

10.1. Perspektif ve
Rönesans

10.2. Barok Üslup Dönemi

10. 2.1 Barok Mimari
Üslubunun Özellikleri

10.2.2. Barok Üsluplu
Resim Sanatı

10.2.3. Barok Üsluplu
Heykel Sanatı

10.3. Modern Sanatlar

10.4. Çağdaş Sanat
Akımları

Kazanım
İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
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Anahtar Kavramlar
Sanat tarihi
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10.1. Perspektif ve Rönesans
Türk Dil Kurumu Latince derinliğine bakma anlamına gelen perspicere sözcüğünden türeyen Perspektif
sözcüğünü ‘Geriye doğru ufalan düzeniyle Rönesansta derinlik duygusu verme.’ olarak tanımlar;
perpesktif ‘XV. yüzyıl ortasında İtalya'da resim sanatında yer almış, tiyatroya İtalyan mimarı Serbio ile
geçmiş ve 1508 yılından sonra da gelişmiştir.’ (tdk.gov.tr)

Perspektif görsel sanatlar için önemli olgudur:
14.yy. da perspektif bulunmuş, resimde, mimaride gelişmeler kaydedilmiş ve en önemlisi bireyin
ifade biçimi, bilim ve sanat çevrelerinde kabul görmeye başlamıştır. Yazar Francis Bacon,
Camera Obscura üzerinde araştırmalar yapar ve bilgi olarak dile getirerek, bilim dünyasında
önem kazanmasına katkı sağlar. Leonardo Da Vinci 1500’lü yıllarda Camera Obscura ile
tasarladığı karanlık oda ile ilgili gözlemlerini ifade eder. Perspektif bilgilerini ilk ortaya koyan
Giotto di Bondone, kendisinden önceki ressamlara göre gerçeğe en yakın resimler yapar ve
nesneleri gördüğü gibi bir yüzey üzerine çizer. Perspektifi matematiksel temelle oturtan mimar,
heykeltıraş, ressam ve müzisyen Leone Battista Alberti, tek gözün bakış konisi yöntemini
kullanır. “Resim Üzerine” adlı kitabında üç boyutlu görüntünün iki boyuta çizilmesinin
kurallarını açıklar ve ‘Yapı Sanatının On Kuralı’ adlı eserinde antik yapı kurallarına olan
bağlılığını ifade eder. Floransa’lı, Filippo Brunelleschi mimaride bir öncü olarak tanınır, Roma
dönemi mimari ögeler kullanır ve sonrakilerini etkiler. Gerekli matematiksel araçları
sanatçıların eline Brunelleschi verir. 16. yy. ortalarında camera obscura’ya mercek-objektif ve
netleme düzeneği eklenerek, daha parlak ve keskin bir görüntü elde edilir. Cam üzerindeki ince
kâğıda düşürülen görüntü elle çizilir ve sanatçılar tarafından kullanılmaya başlanır (Gök,
2016: 45-46).

10.2. Barok Üslup Dönemi:
Avrupa'da on altıncı yüzyılın sonları ile on sekizinci yüzyılın ortaları arasında görsel sanatların
(mimarlık dahil), müzik ve (daha az ölçüde) edebiyatın baskın yönlerini tanımlayan terim. Etimolojisi
belirsiz olan terim başlangıçta aşağılayıcı anlamda kullanıldı. Sadece on dokuzuncu yüzyılın
ortalarından ortalarına şu anki anlamını edindi. (Andrew Edgar, 2005:22)
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Klasik üslup döneminden sonra, sanat eserlerinde başka bir biçimlendirme tarzı görülür. Bu
devrede krallıklar büyümüş imparatorluk halini almıştır. Saray, olanca haşmetiyle gelişmiştir.
Kentler büyümüştür. Hatta, Antik Çağlarda bile yüz binleri aşan büyük kentler görülmüştür.
Kurumlar çeşitlenmiş, mesleklerdeki uzmanlaşma klasik devreye oranla çoğalmıştır. Sarayların
kapladığı alanlar ve büyüklükleri klasik sarayları minyatür ölçülerde bırakmıştır.
İmparatorlukların mali güçleri ile klasik dönemin zenginlikleri kıyaslanamaz bir durum gösterir.



Arkaik devrin tanrı-kralından sonra, klasik devrede krala sığınan sanatçı bu kez imparatorun
saray konuları yanında, halk tabakasının hayatını da resmetmeye başlamıştır. Bu bakımdan
ressam ya da heykelci bir yanda saray mensuplarını konu edinirken, diğer yandan halkın
içindeki önemsiz kişileri de tasvir etmeye başladığından kişilere özgü doğal güzelliğin
keşfedildiği görülür. Böylece kral azameti gibi suni bir tavır esprisi yanında, doğal güzelliklere
ait bir esprinin ortaya çıkana başladığı gözlemlenir. Kişiye özgü karakterlerin değerlenmeye
başlaması bu devirde endividüalizm denen bireysel görüşlerin de ilgi görmesini sağlamıştır. Bu
bakımdan barok çağda kent ve saray hayatının çeşitli sosyal konuları yanında basit halk
insanlarına ait yaşantıların yansıdığı bir janr resminin doğduğu görülür. Barok sanatla, arkaikklasik-barok üslup çemberi tamamlanıyor. Böylece primitif halk sanatları ile başlayan
çalışmalar, anıtsal üslup özelliklerine varıyor ve arkaik, klasik, barok devreleri sırası ile
birbirlerini izliyor. (Turani, 1979: 20).

10. 2.1 Barok Mimari Üslubunun Özellikleri:


Profan yapılarda olsun, dini yapılarda olsun saray havası ortaktır. Yani, dini yapı da saray gibi
süslenmiştir. Mermer, heykel yaldız ve düzensiz süs yapının yapısal kuruluşunu ortadan
kaldıracak kadar fazladır.



Barok yapıda, klasikteki vazıh geometrik biçimler kalkar, beden duvarlarında girintili çıkıntılı
bir planlama belirir. Yapı yüzeyleri çeşitli silmeler, rozet ve kabaralar yuvarlak parçalı pençeler
ve balkonlarla detaylanır. Yapı yüzeyi girintili çıkıntılı fonksiyonsuz bir hal alır.



Pencerelerin çoğalmasıyla yapı içi aydınlanır.



Yapılarda balkon unsuru, kral gösterisi ile ilgili olarak ortaya biri çıkar.



Psikolojik iç ifade, çizginin kalkması, derinlik ve madde ifadesi bu resimde gözlemlenilebilir.



Merdivenlerin çift koldan gelişen şekilleri ağır tırabzanlarla donatılır. Yapı içi duvarları, ağır
bir süsleme ile doldurulur. Tekne kubbeler ortaya çıkar. Yapı tavanı ya da kubbesi güya üst
kısım göğe açıkmış gibi hava, bulut ve uçuşan melek resimleri ile süslenir. (Batı Sanatında)
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Saray mimarisinde, ilk kez bahçe mimarisi önem kazanır. Simetrik düzenli ve çok parçalı bahçe
düzeni ortaya çıkar (Turani, 1979: 21).

10.2.2. Barok Üsluplu Resim Sanatı:


Kompozisyon bakımından klasik üsluplu resmin özellikleri bu devrede ortadan kalkmaya
başlar. Kompozisyon dağılır. Piramidal ya da üçlü kompozisyon yerini dağınık diyagonal
düzenlere bırakır. Kapalı kompozisyonun yerini açık kompozisyon alır.



Resim yüzeyi mimari yüzeyler gibi parçalanır ve ayrıntılaşır.



Vücut anatomisi küçük adalelere, damarlara kadar gösterilir.



Dolayısıyla sağlam duruşlu, klasik vücut kuruluşu dağılır ve yerini adeta bir adale yığını alır.



Hikâye etme düşüncesi ile kompozisyonlar düzenlenir.



Çizgisel desenle biçimlendirilen klasik devre resminin objesi yanında barok resim, boyanın
resmedilen şeyin maddesini yansıtmasını amaç edinir. Boyanın madde güzelliği keşfedilir.
Böylece tarihte ilk kez tuş resminin ortaya çıktığı görülür. Doğa güzelliği yanında resimde ilk
kez beliren boya güzelliği bir sa…



Klasik üslubun durgun yüz ifadesi yerini hisli, ıstıraplı ve neşeli tavırlara terk eder. Durgun
yüzler ve sade vücut hareketleri yerlerini teatral denilen mübalağalı, hissi duruşlara; yüzlere,
mimiklere; el, kol ve vücut hareketlerine bırakır. Figürler adeta tiyatro sahnesindeymiş gibi
pozlar takınırlar. Sahte hareketli bir figür topluluğu, süslü saray, ev ve kır atmosferi içinde
kompoze edilir.



Lüks, süs, tantana, ipekli kumaşlar, boya, peruka, dans gibi dünyevi yaşamanın fantezi
züppeliği, resimlerin konusu olur. Hayvani arzuların hüküm sürdüğü sahneler ortaya çıkar.
Günlük ve anlık janr resimleri ilk kez itibar görür.



Manzara resmi, resim sanatında müstakil olarak kendini ilk kez göstermeye başlar. Bu manzara
ifadesi klasik üsluplu resimlerde görülen hayal ve itibari manzaralara benzemez. Bunlar doğa
karşısında etüt edilmiş, figüre fon olmayan, müstakil, açık hava resimleridir.



Resimdeki hacim ifadesi ışık-gölge ile elde edilir. Klasik resmin üniversal ışık anlayışı ortadan
kalkar. Mevzii, tek noktadan gelen ışık, biçimlendirmede esas olur.



Klasik resimde görülmeyen etin ten rengi, ifade edilmeye başlar. Şeytani duyguları belirten
resimler ortaya çıkar.



Barok ’un son aşaması olan rokoko ile üslup gelişimi süsleyici ve sahteci bir resim anlayışı
içinde kendini tüketir.



Nat değeri olarak kabul edilir. (Turani, 1979: 21-22).
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10.2.3. Barok Üsluplu Heykel Sanatı:


Heykelde, resim sanatının rengi hariç bütün özellikleri görülür. Zarif ve uzun boylu vücutlar
detaylı olarak gösterilir. Adale gösterisi heykellerde tercih edilir. Erkek heykeller bile kadınca
hareketler içinde biçimlendirilir. Istıraplı çehreler yanında zarif, ince, kibar ve suni hareketli
kadın heykelleri çoğalır.



El ve kol hareketleri barok resimdeki gibi fonksiyonsuzdur. Bir kol ya da bacak hareketi, bir iş
yaptığı için değil; güzel olduğu kanısıyla biçimlendirilir.



Heykellerde de resimdeki gibi madde ifadesinde önem verilir. Örneğin taş ya da tunç, ifade
ettiği şeyin adeta maddesi olur. (Turani, 1979: 22).



10.3. Modern Sanatlar

Turani, (1979: 23) barok dönem sonrasını tanımlarken ‘XIX. Yy.’ın başından itibaren
Parlamenter-Bilimsel-Teknoloji Çağı diye yeni bir çağ’ın başladığını belirtir. Ona göre (Turani, 1979:
23):

Bilimsel araştırmalar, teknoloji ve pariementer düzen sanatçıyı da yeni bir rotanın içinde
bırakır. Sanatçı artık ona görev veren sarayı yanında bulamaz ve yalnız kalır. Böylece sanat ilk
kez din kurumları ve saray dışında sanatçının kendi kişisel görüşlerini yansıtır. Bu yüzdendir
ki, biz XIX. Yy’ ın başından itibaren kişisel görüşlerin kaynaştığı bir akımlar devrinin açıldığını
görüyoruz. Kişisel sanat buluşlarının bilimsel buluşlarla adeta yarış ettiği görülür. Mimaride,
heykelde de durum budur. Hatta mimaride yapı sanatını değiştiren yeni buluşlar, mimarlardan
değil mühendislerden ve teknik inşacılardan gelir. Böylece bizim üslupsal alanında kabul
ettiğimiz barok sanatın bütün değerleri tarihin derinliklerine gömülür. (…) Bu Bilimsel
Teknoloji Çağı’nda teknik olanaklar gerek klasik gerekse barok tekniğin olanaklarını çok geride
bırakmıştır. Ayrıca modern teknolojideki uzmanlaşma, barok çağın imparatorluk devrinin
uzmanlaşmasından da çok farklı bir gelişme içindedir. Öyle ki, barok çağın ihtisas konuları,
teknoloji çağının daha başında birçok bölümlere ayrılmıştır. Kişisel araştırmalar gün geçtikçe
birer laboratuvar araştırması haline gelmiştir. Bilim ve sanat alanındaki yeni çalışmalar,
toplumsal yararlar için olduğu halde, artık halkın anlayacağı bir düzeyden ve basitlikten
uzaklaşmıştır. Bu bakımdan herkes kendi mesleğinin dışında pek az alanı anlayabiliyor. İşte bu
alanların, tekrar tekrar uzmanlık dallarına bölünmesi, insanoğlunu tarımsal kültürün barok
üslup devresinden sonra, sanatçı ile halkın sanat anlayışları arasında uçurumlar meydana
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geldiğini görüyoruz. Bu nedenle sanatın toplumdan koptuğu hususunda görüşler ortaya
çıkmıştır. Böylece doğa gözlemine dayanan tarımsal kültürün resim ve heykel eserleri, paralel
bir dünya görüşünü biçimlendiriyor ve çağın sanatı oluyorlar. Bu yüzdendir ki, modern estetik,
şu çağın eseri çirkin, bu çağın eseri güzel diye bir sınıflandırmaya girmiyor ve sanatta bir
gelişme fikrine iştirak etmiyor. (Turani, 1979: 23).

10.4. Çağdaş Sanat Akımları
20. yüzyıl açısından değerlendirildiğinde özelde resim genelde sanatın diğer disiplinlerinde de
modern etkisi görülmektedir. (Turani, 1979: 494).

XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra XX. yüzyılın resim sanatına yön verecek izlenimcilik
(lmpressionisme) ve Yeni izlenimcilik (Neo-impressiyo- nisme), Cezanne'ın resmini renkle
biçimll:!ndirmesi ve doğa biçimlerini "küre, koni, silindir'.' gibi geometrik biçimlere
dönüştürmesi, Gauguin'in, resmi ilkel sağlamlığa götürerek tüm olarak yüzeyleştirmesi ve
rengi, doğa biçimlerine bağlı olmadan kullanma, bize yeni sanat olaylarının belireceğini haber
vermektedir. Yuzyılımız başlangıcındaki önemli sanat olayları 1905 yılında başlamaktadır. Bu
olaylar Yabanıllık (Fauvisme), Dışa- vurumculuk (Expressionnisme), kübikçilik (Cubisme),
Gelecekçilik (Futu- risme), inşacılık (Constructivisme), Suprematisme, Metafizik Sanat ve halen
içinde bulunduğumuz çağı karakterize eden Non-Figuratif soyut sanattır.

10. BÖLÜM SORULARI
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1 Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yazınız
Türk Dil Kurumu Latince derinliğine bakma anlamına gelen perspicere sözcüğünden türeyen
Perspektif sözcüğünü ‘Geriye doğru ufalan düzeniyle .............derinlik duygusu verme.’
olarak tanımlar
A)Rönesansta B)Klasik Dönemde C) Barok Dönemde D) Sahne Üzerinde E) Antik Çağda
ORTA
2 Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yazınız
.................da perspektif bulunmuş, resimde, mimaride gelişmeler kaydedilmiş ve en
önemlisi bireyin ifade biçimi, bilim ve sanat çevrelerinde kabul görmeye başlamıştır.
A)13yy. B)14.yy. C)15.yy. D)16.yy. E)17.yy.
KOLAY
3 Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yazınız.
.........................Avrupa'da on altıncı yüzyılın sonları ile on sekizinci yüzyılın ortaları arasında
görsel sanatların (mimarlık dahil), müzik ve (daha az ölçüde) edebiyatın baskın yönlerini
tanımlayan terim. Etimolojisi belirsiz olan terim başlangıçta aşağılayıcı anlamda kullanıldı.
Sadece on dokuzuncu yüzyılın ortalarından ortalarına şu anki anlamını edindi.
A)Rönesans B)Klasik Dönem C) Barok Üslup Dönemi D) Perspektif E) Antik Dönem
ZOR
4 Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yazınız.
Kişiye özgü karakterlerin değerlenmeye başlaması bu devirde.............. denen bireysel görüşlerin de ilgi
görmesini sağlamıştır. Bu bakımdan barok çağda kent ve saray hayatının çeşitli sosyal konuları yanında basit
halk insanlarına ait yaşantıların yansıdığı bir janr resminin doğduğu görülür
A)Düalizm B) makyavelizm C) Mistisizm. D) Septisizm E)İndividüalizm

ZOR
5 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I-Profan yapılarda olsun, dini yapılarda olsun saray havası ortaktır. Yani, dini yapı da saray gibi süslenmiştir.
Mermer, heykel yaldız ve düzensiz süs yapının yapısal kuruluşunu ortadan kaldıracak kadar fazladır.
II- Barok yapıda, klasikteki vazıh geometrik biçimler kalkar, beden duvarlarında girintili çıkıntılı bir planlama
belirir. Yapı yüzeyleri çeşitli silmeler, rozet ve kabaralar yuvarlak parçalı pençeler ve balkonlarla detaylanır.
Yapı yüzeyi girintili çıkıntılı fonksiyonsuz bir hal alır.
III- Pencerelerin çoğalmasıyla yapı içi aydınlanır. Yapılarda balkon unsuru, kral gösterisi ile ilgili olarak ortaya
biri çıkar.Psikolojik iç ifade, çizginin kalkması, derinlik ve madde ifadesi bu resimde gözlemlenilebilir.
ORTA

a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
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d) I ve III
e)I ,II ve III
6 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Barok Üsluplu Resim Sanatı ile ilgilidir
I- Çizgisel desenle biçimlendirilen klasik devre resminin objesi yanında barok resim, boyanın resmedilen şeyin
maddesini yansıtmasını amaç edinir.
II- El ve kol hareketleri barok resimdeki gibi fonksiyonsuzdur. Bir kol ya da bacak hareketi, bir iş yaptığı için
değil; güzel olduğu kanısıyla biçimlendirilir.
III- Klasik üslubun durgun yüz ifadesi yerini hisli, ıstıraplı ve neşeli tavırlara terk eder. Durgun yüzler ve sade
vücut hareketleri yerlerini teatral denilen mübalağalı, hissi duruşlara; yüzlere, mimiklere; el, kol ve vücut
hareketlerine bırakır
ORTA

a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) I ve III
e)I ,II ve III

7 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Barok Üsluplu Heykel Sanatı ile ilgilidir.
I-Heykelde, resim sanatının rengi hariç bütün özellikleri görülür. Zarif ve uzun boylu vücutlar detaylı olarak
gösterilir. Adale gösterisi heykellerde tercih edilir.
II- Erkek heykeller bile kadınca hareketler içinde biçimlendirilir. Istıraplı çehreler yanında zarif, ince, kibar ve
suni hareketli kadın heykelleri çoğalır.
III- El ve kol hareketleri barok resimdeki gibi fonksiyonsuzdur. Bir kol ya da bacak hareketi, bir iş yaptığı için
değil; güzel olduğu kanısıyla biçimlendirilir.
ORTA

a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) II ve III
e)I ,II ve III
8 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I- Bilimsel araştırmalar, teknoloji ve pariementer düzen sanatçıyı da eski bir rotanın içinde bırakır.
II- Sanatçı artık ona görev veren sarayı yanında bulamaz ve yalnız kalır. Böylece sanat ilk kez din kurumları ve
saray dışında sanatçının kendi kişisel görüşlerini yansıtır.
III- Kişisel sanat buluşlarının bilimsel buluşlarla adeta yarış ettiği görülür. Mimaride, heykelde de durum budur.

KOLAY
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a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) II ve III
e)I ,II ve III
9 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bize yeni sanat olaylarının belireceğini haber vermektedir.
I- Resmini renkle biçimlendirilmesi
II- Doğa biçimlerini "küre, koni, silindir' gibi geometrik biçimlere dönüştürmesi
III- Resmi ilkel sağlamlığa götürerek tüm olarak yüzeyleştirmesi
KOLAY

a)Yalnız I

b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) II ve III
e)I ,II ve III
10 Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Yuzyılımız başlangıcındaki önemli sanat olaylarıdır.
I- Klasizim
II- Dışa- vurumculuk (Expressionnisme),
III- Gelecekçilik (Futu- risme),
ZOR

a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) II ve III
e)I ,II ve III

10. BÖLÜM SORULARININ CEVAPLARI
1a 2b 3c 4e 5e 6d 7e 8a 9e 10d

146

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde
10.1. Perspektif ve Rönesans
10.2. Barok Üslup Dönemi:
10. 2.1 Barok Mimari Üslubunun Özellikleri:
10.2.2. Barok Üsluplu Resim Sanatı:
10.2.3. Barok Üsluplu Heykel Sanatı:
10.3. Modern Sanatlar
10.4. Çağdaş Sanat Akımları

konularına giriş yapılmıştır.
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11. Video Sanatına Giriş-1

148

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Video Sanatı ve Elektronik Kültür
11.2. Video Sanatının Tarihi
11.3. Video Sanatı ve Dijitalleşme

konuları öğrenilecektir.

149

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Video sanatı nedier?

11.Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
150

Konu

11.1. Video Sanatı ve
Elektronik Kültür

11.2. Video Sanatının
Tarihi

11.3. Video Sanatı ve
Dijitalleşme

Kazanım
İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması

Anahtar Kavramlar
151

Video sanatı nedir?
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11. Video Sanatı

Sanat tarihinde önemli dönüşümler olduğu bilinmektedir. Öte yandan bu dönüşümler açısından
düşünüldüğünde sinema ve video gibi sanatlar sadece sosyal yapıdaki dönüşümlerle değil onun
kapsadığı teknoloji ve elektronik kültürle de yakın ilişki içindedir:

‘Benjamin’in sanata yaklaşımı düşünüldüğünde sanatın tarihsel gelişiminin en kritik noktasını
Rönesans değil, sanatın mekanik yolla çoğaltılabilirliği oluşturur. Bu bağlamda artık herhangi
bir yapıt karşısında bireyin derin bir düşünce ile düşünebilmesi söz konusu değildir. Artık sanat
yapıtının alımlanması kitleselleşmiştir. Bu Benjamin’e göre ileri ve demokratikleşme yönünde
atılmış bir adımdır. Yeniden çoğaltım teknikleri sayesinde artık sanat yapıtına biricikliğini,
ulaşılmazlığını, yakınlaştıkça duyulan onun uzaklığını veren “aura” ortadan kaybolmuştur.
Benjamin’in yaklaşımının eleştirilmesi gereken önemli noktaları olmasına karşın (Örneğin
Ortaçağ sanatında, dinsel özelliklerden dolayı alımlama bireysel değil kitleseldir. Resim
sanatına uygulanabilecek bu yaklaşım kolayca edebiyat alanına uyarlanamaz, teknik gelişme
mutlaka alanın demokratikleşmesini getirmeyebilir gibi) çok önemli açılımlar da sağlar. Artık
kesin bir biçimde görsel imge, fotoğraf öncesi bağlam içerisinde düşünülememektedir.’ (Atal,
2008, S. 19)

Töle (2015: 9-10) tarafından da belirtildiği üzere video sanatı, ‘kendisini var eden belirli bir
teknolojiye ve kullananların bu teknoloji vasıtasıyla gerçekleştirdikleri iletişim becerilerini temel alır.
Dolayısıyla video teknolojisinin kullanıldığı sanat etkinlikleri ilk video sanatı örnekleri olarak kabul
edilmektedir.’

Video sanatının ortaya çıktığı dönem hem televizyonun hem de bağımsız sinemanın ortaya
çıktığı dönemdir:

1940’ların sonu ve 1950’li yıllar boyunca Hollywood’un egemenliğine karşı koyan tek güç
televizyon değildi. Diğer ülke sinemaları, faşizm ve savaşın yarattığı felcin sonrasında yeniden
organize oluyor, olgunlaşıyor ve daha güçlü bir konuma geliyordu. Savaş boyunca kullanımı
mükemmelleşen 16 mm teçhizatı, alternatif dağıtım sistemine olanak sağladı. Bu sistem yavaş
yavaş gelişti ve 1960’larda iyice yerleşti. Film festivalleri ve sinema toplulukları ortaya çıkarak,
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arkasında büyük Hollywood iş gruplarının desteği olmayan yönetmenler için etkili promosyon
araçları sağladı. Örneğin filmi bir ihraç malı olarak gören Fransa büyük uluslar arası Pazar
içinde Cannes Film Festivali’ni organize etti ve Unifrance promosyon örgütünü kurdu.
Bu oldukça akışkan ekonomik çevre, küçük ülkelerde bile, büyük sanatçılara uluslar arası
pazara girme olanağı verdi. Hollywood nasıl 1950’lerde var kalmak için ekonomik olarak
televizyonla mücadele etmek zorunda kaldıysa, 1940’ların sonu ve 1950’ler ve 1960’lar
boyunca estetik olarak da, dünya çapında yeni yeteneklerin olgunlaşmasıyla mücadele etmek
zorunda kalmıştı. Eski türler kalmış, birkaç yeni tür ortaya çıkmıştı. Ama Avrupa ve Asya’da
kişisel, yenilikçi, türsel olmayan ve doğrudan çağdaş konulardan bahseden yeni bir sinema tipi
ortaya çıkıyordu.” 11 Monaco’dan akt Atal, 2008, s. 41

Bağımsız sinema ve televizyonun ortaya çıkmasının yanı sıra ‘deneysel olanakları araştıran
sanatçıların video tekniği ile gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda gündeme gelen bir sanat
eğilimin’den bahsetmek mümkündür:

“Bir kitle iletişim aracı olarak televizyonun 1950’lerden başlayarak etkinliğini arttırması ve
buna paralel olarak taşınabilir video araçlarının üretilmesiyle ortaya çıkan sanat türü. 20. yy.
sanatına yeni bir perspektif kazandıran ve Video Sanatı olarak nitelendirilen bu olgu,
1960’lardan başlayarak sanatın üretilmesinde yeni deneysel olanakları araştıran sanatçıların
video tekniği ile gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda gündeme gelen bir sanat eğilimini
belirler. Her sanatçının kendine özgü yorumladığı video tekniği, elektronik alandaki yeni
gelişmeler paralelinde (bilgisayar, dijital fotoğraf vb.) çeşitlerinerek çok boyutlu bir karaktere
sahip olmuştur. Video Sanatı başlığı altında değerlendirilen sanat yapıtları, bu çok boyutlu
karakteri, dans, gösteri, müzik, tiyatro gibi başka sanat dallarıyla birlikte yorumlayarak
bütünsel bir sanat açısı ortaya çıkarırlar.” (Sönmez’den akt. Töle, 2015: 10).

11.1. Video Sanatı ve Elektronik Kültür
McLuhan ve Yeni Eğilime dahil olan sanatçıların ve Ascott ile Pask ve diğerlerinin
teorisyenlerinin fikirleri sanatta yeni teknolojiler kullanma potansiyelini göstermiştir. Bu, 1930'larda ve
40'lı yıllarda 40'lı yıllarda gramofonları ve radyoları bestelerine ekleyen ilk bestecilerden biri olan Cage
tarafından ve daha önce Luigi Russolo gibi Fütürist besteciler tarafından öngörülmüştü. 50'li yılların
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sonunda ve 60'lı yılların başlarında Performans ve Kuruluma dahil olan sanatçılar, işlerine teknolojiyi
dahil ediyorlardı, özellikle Fluxus üyeleri Wolf Vostell ve Nam June Paik. Vostell, 1950'lerin sonlarında
çalışmalarında ilk olarak TV monitörlerini kullandı ve 1960'larda bunu sürdürdü. Paik, 1960'larda onları
kandırmaya başlamıştı. 1966'da Paik, ilk Sony Portapak video kameralarından birini satın aldı ve
akşamları, sanat etkinlikleri için iyi bilinen bir mekan olan Café à Go Go'da gördüğü Papa'nın New York
ziyaretini izlemek için kullandı. İlk video sanatçılarından biri olarak tanımlananan Paik’in çalışması, her
ikisi de rezonans olan ve bu yaygın ortamdaki elektronik kitle iletişim araçlarını kışkırttığı ve uygun bir
şekilde bireyler tarafından kullanılabileceği yönündeki bu yeni ortamı kullanma çabalarından biriydi.
Bu, performans ve ilgili etkinliklerde yer alan kişilerin çoğunun çekildiği video sanatı olarak bilinen
uygulamalar kümesinde birleşti. Video Sanatı, Paik, Bruce Nauman, Vito Acconci, Chris Burden, Bill
Viola ve Gary Hill'in çalışmaları ile 60'lı ve 70'li yılların sonunda büyüdü ve çağdaş sanat pratiğinin
hayati bir parçası olmaya devam ediyor. (Gere, 2008: 102)

11.2. Video Sanatının Tarihi
Dünyada video sanatı için 1960’lı yıllar ile Nam June Paik ve Wolf Vostell isimleri çok
önemlidir:

1960’lı yıllarda video tekniğiyle çalışan sanatçılar televizyonu yeni bir görsel estetiğin
temsilcisi olarak görmüş, çalışmalarını televizyon kanallarıyla milyonlarca izleyiciye
gösterebileceklerine ve sanatı bu yolla radikal biçimde demokratikleştirebileceklerine
inanmıştırlar. FLUXUS akımının George Maciunas (1931- 78), George Brecht (d.1926) ve
müzisyen John Cage (1912-91) gibi üyeleri video tekniğinin rastlantıları belgeleyen özelliğini
güncel yaşama ait üç boyutlu nesnelerle birlikte yorumlayarak anarşik bir kolaj estetiğinin
altını çizmişlerdir. Videonun belgeleyici özelliğinin oluşumlar, çevresel sanat, pop sanat,
minimal gibi başka çağdaş sanat akımlarıyla da kullanıldığı görülür fakat videonun
belgeleyiciliğini aşarak bu tekniğin anlatım olanaklarını değişik deneylerle ortaya çıkartıp, onu
başlı başına bağımsız bir yaratı alanı olarak keşfeden Nam June Paik ve Wolf Vostell (d.1932)
olmuştur. Paik, 1963’ten başlayarak açtığı sergilerinde sergi mekânı içine televizyonlar
yerleştirmiş, hem yerleştirme biçimiyle hem de bunlarda yayınladığı videolarındaki görüntü ve
ses birleşimiyle yeni bir sanat yorumu ortaya çıkarmıştır. 1950’li yılların sonu ve 1960’lı
yılların başında ortaya çıkan Fluxus ve Happening hareketleri içinde yer alan Nam June Paik
ve Wolf Vostell, onları takip eden süreçte Şekil 25 Video Sanatı’nın ilk isimlerinden Nam June
Paik 1965. 44 Joseph Beuys gibi sanatçılar “Neo-Dada” adıyla deneysel konserler, aksiyon
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içeren sergiler gerçekleştirmişlerdir. Modernizmin eleştirisi üzerine görüşlerini yapılandıran
sanatçılar, 1920’den itibaren Duchamp ve Pisuar örneğinde olduğu gibi yıkıcı bir tavrı
benimseyerek üretim yapmışlardır. 1960’lı yıllardan itibaren video sanatının gelişimi de
modern sanatın sahip olduğu eğilimler üzerinden ele alınmıştır. Özellikle 1970’lerden sonra
iletişim ağlarının yönlendiriciliği ile video sanatı kendiliğinden postmodern ortamda yerini
almıştır. Tarihsel bir bağlamda incelenmek istendiğinden 1920’lerden 1950 - 1960’lara kadar
süregelen tarihlendirme içerisinde modern sanat etkinliklerinin özgürleşmesi diyebileceğimiz
avangart eğilimlerin baş gösterdiği dönem, kitlelerin tüketim olanaklarının sınırsızlaşma
çabaları içerisinde video sanatının diğer alternatif sanat hareketleri gibi yer bulmasını
sağlamıştır.

Birer

sanatsal

hareket

olarak

nitelendirilen

Dadacı

etkinlikler

ve

Gerçeküstücülük’ün savaşın sıkıntısına karşı duran, yıkıcı ve bozgun üretim biçimi; popüler
kültürün tüketim çılgınlığı ile karşılaştığı andan itibaren sanat nesnesinde kalıcı bir yapıya
dönüşmüştür. Bu yapılanma ile üretimler gerçekleştirilmiştir. Özellikle Fluxus akımı,
nesnelerin, değer yargılarının, geleneklerin yabancılaştırılarak, tahrip edici, alaycı ve oyunsu
bir yaklaşımla ele alındığı bir harekettir. Bunu takip eden süreçte Video Sanatı’nın ortaya çıkışı,
“televizyon”un etkilerini reddetme ile başlamıştır. Televizyonun etkilerinin reddedilişi
Almanya’daki sanatçıların çalışmalarındaki politik çıkış noktasını oluşturmaktaydı.
Televizyonun kültür taşıyıcısı ve salt nesne olarak sanatçılarda yaratmış olduğu rahatsızlık,
bazı çevrelerde tümüyle reddedilmesine yol açarken, bir kısmında da aracın kendisini araca
karşı kullanmaya yöneltmiştir. Hareketin öncüsü olan Nam June Paik, Mart 1963’te
Almanya’da Wupp Mart 1963’te Almanya’da Wuppertal Parnass Galerisi’nde “Exposition of
Music – Electronic Television”la televizyona karşı hareketi aracın kendisini kullanarak
başlatmış, bir mıknatıs yardımıyla görüntüye müdahale ederek ekranı elektronik olarak
boyamıştır. (Atal, 2008: 43-44)

11.3. Video Sanatı ve Dijitalleşme
Gere’ye (2008: 106-108) göre 1960'ların sonlarında, hem çağdaş sanatta sibernetikleri yaygın
olarak kullanmak hem de bilgisayarı en azından 1990'lı yıllara kadar İnternet ve Dünya Çapında Ağ ile
sanatsal bir ortam olarak kullanmaya çalışmak için hem hedef hem de sonun başlangıcıydı. Bu durum
dijital sanat için yeni olanaklar sundu. Elbette bu, sibernetikten etkilenen sanatın veya yapılmaya son
verilen bilgisayarların kullanılması anlamına gelmez. Aksine, 1970'lerin ve 80'lerin tamamında, bir dizi
sanatçı bu hatlarda çalışmaya devam etti. Video ile ilgili bazı sanatçılar da dijital manipülasyon
olanaklarını denediler. 80'lerde bu tür bir manipülasyon için gelişmiş donanımlar ortaya çıktığında,
normalde daha geleneksel medya ile ilişkilendirilen sanatçıların ilgisini çeken kısa bir telaş oluştu.
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Ancak, genel olarak sibernetik ve bilgisayar sanatı, hem geleneksel sanat kurumu hem de avangard sanat
pratiği ile ilgili olarak haklı veya yanlış olarak marjinal olarak kabul edildi. Bir dereceye kadar bu,
Sibernetik'in servetlerinde görülen genel düşüşün bir sonucuydu; bu da bilim olarak faydalı olmaktan
daha problemli olduğu fikrini yansıtıyordu. Bu algının ortaya çıkardığı meseleleri ele alma çabası,
1960'ların sonlarında ve 70'lerin sanat eseri için nispeten daha az satın alma teklifinde bulunan “ikinci
dereceden Sibernetik” ve Autopoeisis'nin gelişmesine yol açtı. Aynı zamanda, muhtemelen sibernetik
ve bilgisayar temelli sanatı canlandıran kontrol ve geri bildirim fikirlerine daha kritik bir yanıtı
yansıtıyordu. Askeri strateji için Sibernetik ve bilişim teknolojisinin kullanımı ve toplumun sermaye
amacıyla artan bilgisayar kullanımı ışığında, potansiyellerinin ütopik inancı birçoklarının sürdürmesi
için zordu. Belki de asıl mesele, sibernetik sistemlerin ve teknolojilerin, gerçeğin veya inançtan
bağımsız olarak sonuçları elde etmek için, Herbert Marcuse’un terimlerinde dilin “operasyonel”
kullanıldığı yolun bir parçası olmasıydı. Böylece, Marcuse'a göre, modern bilimsel düşünceyi
karakterize eden araçsal rasyonellik ruhunu ve böylece kişisel ve siyasal özgürlüğün kazanılmasına karşı
hareket eden egemenlik mantığını örneklediler. Bazı sanatçılar, iktidar ve güç arasındaki ilişkiyi
keşfetmeye başladılar. Bunlardan biri, 60'lardaki çalışmaları, yaşam sistemleri ve çevre ile olan ilişkileri
ile ilgili olan Hans Haacke idi. 1968'de Modern Heykellerin Ötesinde adlı kitabında Jack Burnham,
Haacke'yi “çevre sistemleri felsefesi” olarak adlandırdığı bir sanatçı olarak ilan etti. Haacke, 60'lardaki
“Yeni Eğilim” sergilerinin çoğunda sergilendi ve kendini bir ortak olarak kabul etti. Bu nedenlerden
dolayı Haacke, Maurice Tuchman tarafından Sanat ve Teknoloji programına yönelik çalışma üretmek
üzere görevlendirilenlerden biriydi. 1960'ların sonlarında ve 70'lerin başında Haacke’nin çalışmaları
açıkça politik bir dönüş aldı. İktidar ve mülkiyet soruları için özel bir endişeyle insan sosyal sistemlerini
araştırmaya başladı. 1971'de New York'taki Soloman R Guggenheim Müzesi'ndeki çalışmalarının
önerilen retrospektif bir sergisi, müze mütevellilerinin emlak sahipliğini gösteren sergileme çalışması
nedeniyle iptal edildi. Haacke’nin yeni yönü, sanatın, iletişimin ve gücün doğası hakkında sorular
sormak için dilin kullanımını keşfeten sanatçıları gören daha büyük bir hareketin parçasıydı.

11. Bölüm Soruları
1 Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yazınız
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.................. ‘kendisini var eden belirli bir teknolojiye ve kullananların bu teknoloji vasıtasıyla
gerçekleştirdikleri iletişim becerilerini temel alır.
A)Video Sanatı B) Sinema Sanatı C) Resim Sanatı D)Bilgi E)Teknoloji
2 Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yazınız.
................’in sanata yaklaşımı düşünüldüğünde sanatın tarihsel gelişiminin en kritik noktasını
Rönesans değil, sanatın mekanik yolla çoğaltılabilirliği oluşturur. Bu bağlamda artık
herhangi bir yapıt karşısında bireyin derin bir düşünce ile düşünebilmesi söz konusu değildir.
A) Max Horkheimer B) Walter Benjamin,C) Karl Marx, D) Immanuel Kant E)David Hume,
3 Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yazınız
1940’ların sonu ve 1950’li yıllar boyunca Hollywood’un egemenliğine karşı koyan tek güç
..............değildi. Diğer ülke sinemaları, faşizm ve savaşın yarattığı felcin sonrasında yeniden
organize oluyor, olgunlaşıyor ve daha güçlü bir konuma geliyordu.
A) ekonomi B)kültür C) Televizyon D)Video E)Tiyatro
4 Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yazınız.
....................'a göre, modern bilimsel düşünceyi karakterize eden araçsal rasyonellik ruhunu
ve böylece kişisel ve siyasal özgürlüğün kazanılmasına karşı hareket eden egemenlik
mantığını örneklediler.
A) Max Horkheimer B) Walter Benjamin,C) Karl Marx, D) Herbert Marcuse E)David Hume
5 Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yazınız.
............................eleştirisi üzerine görüşlerini yapılandıran sanatçılar, 1920’den itibaren
Duchamp ve Pisuar örneğinde olduğu gibi yıkıcı bir tavrı benimseyerek üretim yapmışlardır.
a)Modernizmin b)Realizim c)Naturalizm d)sürrealizm e)kübizm
6 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I- 14. yy. sanatına yeni bir perspektif kazandıran ve Video Sanatı olarak nitelendirilen bu
olgu, 1960’lardan başlayarak sanatın üretilmesinde yeni deneysel olanakları araştıran
sanatçıların video tekniği ile gerçekleştirdikleri çalışmalar sonucunda gündeme gelen bir
sanat eğilimini belirler.
II- Her sanatçının kendine özgü yorumladığı video tekniği, elektronik alandaki yeni
gelişmeler paralelinde (bilgisayar, dijital fotoğraf vb.) çeşitlerinerek çok boyutlu bir
karaktere sahip olmuştur.
III- Video Sanatı başlığı altında değerlendirilen sanat yapıtları, bu çok boyutlu karakteri,
dans, gösteri, müzik, tiyatro gibi başka sanat dallarıyla birlikte yorumlayarak bütünsel bir
sanat açısı ortaya çıkarırlar.
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a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) II ve III
e)I ,II ve III
7 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I- McLuhan ve Yeni Eğilime dahil olan sanatçıların ve Ascott ile Pask ve diğerlerinin
teorisyenlerinin fikirleri sanatta yeni teknolojiler kullanma potansiyelini göstermiştir.
II- Bu, 1930'larda ve 40'lı yıllarda 40'lı yıllarda gramofonları ve radyoları bestelerine ekleyen
ilk bestecilerden biri olan Cage tarafından ve daha önce Luigi Russolo gibi Fütürist besteciler
tarafından öngörülmüştü.
III- 50'li yılların sonunda ve 60'lı yılların başlarında Performans ve Kuruluma dahil olan
sanatçılar, işlerine teknolojiyi dahil ediyorlardı, özellikle Fluxus üyeleri Wolf Vostell ve Nam
June Paik. Vostell, 1950'lerin sonlarında çalışmalarında ilk olarak TV monitörlerini kullandı
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) II ve III
e)I ,II ve III
8 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I- Dünyada video sanatı için 1960’lı yıllar ile Nam June Paik ve Wolf Vostell isimleri çok
önemli değildir.
II-1960’lı yıllarda video tekniğiyle çalışan sanatçılar televizyonu yeni bir görsel estetiğin
temsilcisi olarak görmüş, çalışmalarını televizyon kanallarıyla milyonlarca izleyiciye
gösterebileceklerine ve sanatı bu yolla radikal biçimde demokratikleştirebileceklerine
inanmıştırlar.
III- FLUXUS akımının George Maciunas (1931- 78), George Brecht (d.1926) ve müzisyen
John Cage (1912-91) gibi üyeleri video tekniğinin rastlantıları belgeleyen özelliğini güncel
yaşama ait üç boyutlu nesnelerle birlikte yorumlayarak anarşik bir kolaj estetiğinin altını
çizmişlerdir.
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
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d) II ve III
e)I ,II ve III
9 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I- 1990'lı yıllara kadar İnternet ve Dünya Çapında Ağ ile sanatsal bir ortam olarak kullanmaya
çalışmak için hem hedef hem de sonun başlangıcıydı
II- Bu durum dijital sanat için yeni olanaklar sundu. Elbette bu, sibernetikten etkilenen
sanatın veya yapılmaya son verilen bilgisayarların kullanılması anlamına gelmez..
III- Video ile ilgili bazı sanatçılar da dijital manipülasyon olanaklarını denediler. 80'lerde bu
tür bir manipülasyon için gelişmiş donanımlar ortaya çıktığında, normalde daha geleneksel
medya ile ilişkilendirilen sanatçıların ilgisini çeken kısa bir telaş oluştu
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) II ve III
e)I ,II ve III
10 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I- Haacke, 60'lardaki “Yeni Eğilim” sergilerinin çoğunda sergilendi ve kendini bir ortak
olarak kabul etti.
II- Bu nedenlerden dolayı Haacke, Maurice Tuchman tarafından Sanat ve Teknoloji
programına yönelik çalışma üretmek üzere görevlendirilenlerden biriydi.
III- 1920'lerın sonlarında ve 30'larin başında Haacke’nin çalışmaları açıkça politik bir dönüş
aldı.
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) II ve III
e)I ,II ve III
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11. BÖLÜM SORULARININ CEVAPLARI

1a 2b 3c 4d 5a 6a 7e 8a 9e 10c
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde
11.1. Video Sanatı ve Elektronik Kültür
11.2. Video Sanatının Tarihi
11.3. Video Sanatı ve Dijitalleşme

konularına giriş yapılmıştır.
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12. Video Sanatına Giriş-2

163

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Video ve Sinema Arasındaki Farkları Düşünmek
12.2. Video Sanatının Gösterimleri
12.3. Video Oyunları

konuları öğrenilecektir.

164

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Video Sanatı Nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

12.1. Video ve Sinema
Arasındaki Farkları
Düşünmek
12.2. Video Sanatının
Gösterimleri

12.3. Video Oyunları

Kazanım
İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
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Anahtar Kavramlar
Video sanatı
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12.1. Video ve Sinema Arasındaki Farkları Düşünmek

Video teknolojisi sinemadan çeşitli bağlamlarda ayrılmaktadır. Töle çalışmasında bu farklılıklara da
değinmiştir (Töle, 2015: 11-12):

Video teknolojisinin sanatsal ortama dönüşmesine etki eden kendine has farklılıkları olarak,
film ve fotoğraf yansıyan ışıklardan oluşurken, videonun oluştuğu yüzeyin bizzat kendisinin ışık
5
oluşu , videoda ses ve görüntünün aynı anda birlikte kaydedilmesi (sinema söz konusu
olduğunda ayrı kanallara kaydedilirler), videonun eşzamanlı görüntü ve ses sinyalleri
üretebilmesi (Altunay, 2013: 81), videonun geniş ekipler yerine bireysel çalışmaya daha çok
uygun olması, video ile üretilmiş işlerin kurgusunun, sinema filminin kurgusundan farklı olması
(Bozkurt, 2005: 87-92), video ile üretilmiş işlerin görülebilmesi için sinema filmi gibi karanlık
bir ortama gerek duyulmaması, sinema filmindeki gibi geniş bir perdede gösterimin zorunlu
olmayıp, birden çok monitörün kullanılabilmesi, izleyicinin video işlerinde genellikle monitör
ya da onunla birlikte sergilenen malzemeleri görmesi, çalışmanın içinde aktif olarak yer
6
alabilmesi , fotoğraf ve film görüntüsü, nesnenin bir materyal üzerine kaydına ihtiyaç
duyarken, video ile görüntü üretmek için nesnenin kaydedilmesinin bir zorunluluk olmaması
gibi unsurlar dile getirilmiştir (Berensel, t.y.-a).

7

Kör Alan adlı çalışmasında Bonitzer (2011) de video ile sinema arasındaki ayrımı bir tartışmaya
açmıştır:

Sinemanın başarısı, başından beri, hareketi ve hayatı yeniden üretmesine, daha doğrusu bu iş
için yaratılmış olmasına bağlıdır. Tüten dumanlar, titreyen yapraklar, bulutlar, akan sular,
bütün bu enterlüd temaları adeta sinemanın çekirdeği, isterseniz aynı zamanda budalalığı, ama
öz "gren"idir. Sinematografik imgenin greni değişik ten, kumaş, taş, hayvan kürkü, ağaç kabuğu
dokularını, metalin parlaklığını ve akışkanları, dumanlan, vs. birlikte-varoluşları içinde ışığa
tutan ince, esirvari bir grendir. Çeşitli maddelerin ve özlerin bu dolaysız birlikte-varoluşu, onun
gücünün, gerçeklik izlenimi denen şeyin köküdür. Görüntü saydamdır; pelikül ışıkların ve
gölgelerin oyununu kaydeder; çalışma, kaydedici kutunun içinde değil, öncesinde ya da önünde
(ışık) ve sonrasında (laboratuvar) yapılır. Gerçeklik a posteriori olarak hileli hale getirilebilir,
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ama a priori olarak oradadır, iz bırakan ve izlenim yaratan odur. Videonun işleyişiyse
bambaşkadır. Opak manyetik şeridin saydam ve duyarlı pelikülle hiçbir ilgisi yoktur. Video
optik gerçekliği hileli hale getirmez, çalıştığı alan başkadır, anında gerçekleşen el işi, daha
doğrusu "parmak işi"dir, "dijital"dir. Görüntü, anında, sonsuzca bölünebilir; figüratif olmayan bir
işleme neredeyse doğal biçimde bağlanır. Görüntünün birörnek grenleri yoktur; noktalardan
oluşur ve bu noktaların her birinden yola çıkarak sayısal işlem, Squeeze Zoom ya da Quantel2°
sayesinde onu bozmak, anamorfoza uğratmak ve başkalaştırmak mümkündür.

Başkalaşım video görüntüsünün doğal rejimidir, dolayısıyla videonun herhangi bir gerçeklikle
hiçbir doğal ilgisi yoktur; plan ve alan kavramları optik bir anlam taşıdıklarından video için
anlamlı değildir.

Video uzayı saf yüzeydir, elektronik görüntü söz konusu olduğunda "sahneye koyma"dan değil de
"sayfa düzeni"nden söz edilmesi bundandır. Planlar skalası halinde katmanlaşmış derinlik ya da
cisimlerin az ya da çok çatışmalı --dolayısıyla öykülemeye, anlatıya, drama uygun- birliktevaroluşu yoktur. Çatışmasız bir kakmacılık, kesik kağıtlarla oynanan bir oyun vardır. Sanki
bütün cisimler derinlikten ve ağırlıktan kurtulmuş, oyun kartları gibi yüzeye yayılmıştır.

Öte yandan nasıl sinema bir yanıyla sanat bir yanıyla endüstri olarak değerlendirilip iki karşıt
dudumu da bünyesinde barındırabiliyorsa video sanatı da hem modernist hem de post-modernist
paradigma ile birlikte düşünülebilir (Atal, 2008: 13):

Toplumsala ait her kategorinin hem tarihi ile hem de kendi içinde yaşadığı dönemle ele alınması
gerektiğinden, video sanatı da bu bağlam içerisinde değerlendirilmelidir. Bir yandan onun
kendi tarihsel kökenleri ortaya çıkartılmalı, diğer taraftan ise ortaya çıktığı koşulların sosyal,
kültürel, politik boyutları ele alınmalıdır. Bu çerçevede video sanatı tarihsel olarak modernist
– avantgart hareketler ile bağlantılı öte yandan ise kitle kültürü, tüketim toplumu ve
postmodernizm ile ilişkilidir. Böylesi bir yaklaşım bize, video sanatı ile ilgili temel bazı ikili
karşıtlıklar sunar; modernizm / postmodernizm, yüksek sanat / popüler sanat vb. gibi. Bu yüzden
öncelikle bakılması gereken nokta video sanatının önceli olan tarihsel avangart hareketlerden
nerede ayrıştığı ve ne gibi ortak noktaları olduğu konusudur.
Bonitzer (2011) ise videonun postmodern yanına vurgu yapar:
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Video oyuncusu yoktur. Oyuncu görüntünün, histeriği ya da şizofreni yaratan, başkalaşan ve
kaynaşarak çoğalan görüntünün kendisidir.

Sinema ise başkalaşımı, ama aynı zamanda Elias Canetti'nin enantiomorphose dediği şeyi,
bütün bir aldatıcı figürler dizisinin maskesini düşürme, bir ilk kimliğe geri götürme eylemini
ciddiye alır. Lang, Hitchcock: yanıltıcı nesneler, sırsız aynalar, sahte kimlikler, "inanılmaz
hakikatler", çeşit çeşit maskeler.

Sinemada olaylar her zaman temelde geri döndürülemez niteliktedir, "geriye dönüş"etkileri
yaratma çabalan bile bunu kanıtlar. Videoda hiçbir şey geri döndürülemez değildir, çünkü her
şey dairevi, her şey geçicidir; cismani olmayan cisimler sayfa düzeninin keyfine göre havaya
uçurulur ve yeniden oluşturulur. Video, Alice'tir; durduğu yerde koşan, açılan, uzanan, büyüyen
ve küçülen Alice. Alice bir sinema kişisi değildir, çünkü sinemada hileler gerçekçi olmak
zorundadır, oysa bu öyküde gerçekçiliğe yer yoktur. Videonun makine dairesi, öte dünyası,
yanıltıcı gerçekliği yoktur, çünkü gerçekliği yoktur ya da pek az vardır.

Videoda gölge yoktur. Sayfa düzeni zorunlu olarak doğrudan ışıkta yapılır; ön plan, kakmaların
dayanağı olan mavi ve parlak ar ka plana göre, hep aynı biçimde (biraz daha karanlık)
ışıklandırılır. Video renk farklarını tanır, ışıklandırma çeşitlemelerini bilmez.

Video öykü anlatmaz, küçük bir görsel şiir, bir haiku geliştirir (ya da Godard'da, görünür olan
üstüne felsefe yapar). Şiirler, haikai: Ed Emshwiller'ın hayranlık verici Sunstone'u (ama bu özel
bir durum, bilişim görüntüleri söz konusu). Grace Jones üstüne nefis bir video filmi. Grace
Jones ideal bir video vücududur; yapay, parlak, çevik, şüphe uyandıran, soğuk bir hermafrodit
palyaço, bir zenci Pierrot vücudu. Bir star parodisidir, starın tersidir, çünkü hiç- bir dram,
hiçbir tehlike, hiçbir dehşet, hiçbir ürperti hissettirmez.

Video filmlerine ancak kısa oldukları zaman tahammül edilir, dikkati hemen tüketirler.
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12.2. Video Sanatının Gösterimleri
Video sanatı artık monitörlerde daha az sıklıkta sunuluyor ve projeksiyonlar ve hatta ayrıntılı kurulumlar
olarak gösteriliyor, bunlar bağlamı otomatik olarak değiştiriyor. Yeni medya sanatının bir ofisi
(masalarda bilgisayar ve monitörler) öneren bir ortamda sergilenmesi bazen en iyi seçenek olabilir,
ancak kaçınılmaz olarak belli alım sorunları yaratır. (Paul, 2008, 71)

Türkiye’de İstanbul Modern, salt Gibi mekanlar çağdaş sanatın yanısıra özelde dijital Videonun, video
artık tanınırlığı, yaygınlığı açısından işlevselleştirmişlerdir.

18 Eylül 2005 - 15 Ocak 2006 tarihleri arasında İstanbul Modern, ilk uluslararası etkinliğini İspanyol
küratör Rosa Martínez'in düzenlediği ve Türk Ekonomi Bankası'nın ana sponsorluğunu üstlendiği
"Çekim Merkezi" başlıklı sergiyle gerçekleştirmiştir. Yurtdışından 13, Türkiye'den 3 sanatçının
yapıtlarını bir araya getiren "Çekim Merkezi" günümüz sanatının ünlü isimleri Janine Antoni, Pilar
Albarracín, Ghada Amer, Monica Bonvicini, Louise Bourgeois, Christian Boltanski, Anish Kapoor,
Rem Koolhaas, Jeff Koons, Juan Muñoz, Santiago Sierra, Richard Wentworth, Maaria Wirkkala ile
Türkiye'den Haluk Akakçe, Gülsün Karamustafa ve Kemal Önsoy'un yapıtlarını izleyiciyle buluşturdu.
Böylelikle İstanbul, 9.Uluslararası İstanbul Bienali ve birbirini tamamlayan başka kültürel etkinliklerle
aynı zamana denk gelen "Çekim Merkezi" ile birlikte gerçek bir uluslararası ağırlık merkezi haline
gelmiştir. (Atal, 2008, s. 88/)

12.3. Video Oyunları
Bütün bu tartışmaların dışında dünyada videonun önemli olduğu alannlardan biri de oyunlardır.
Gere (2008:108) tarafından açıklandığı üzere techno’nun 80’lerin başında ortaya çıkmasıyla aynı
zamanda, bilgisayar kullanımında artan yaygınlık ve görünürlük ana kültürde yansıtılmaya başlandı.
Video ve bilgisayar oyunları popüler olmaya başlıyordu ve birçok insana bilgisayardaki ilk deneyimini
bir ortam ve görsel bir deneyim olarak sunuyordu. Oyun oynamak için dijital teknolojiyi kullanma fikri
1950'lerin sonlarına dayanıyordu, bir mühendis olan Will Higinbotham, Brookhaven Ulusal
Laboratuvarı'nda bir osiloskopta çalışacak bir tenis oyunu tasarladı. Ancak ilk kaydedilen ilk dijital
bilgisayar oyunu, 60'lı yılların başında MIT'deki Yapay Zeka Laboratuvarı'ndaki DEC PDP-1'de
çalışacak şekilde tasarlanan Spacewar'dı. Spacewar ticari olma amacı gütmediyse de, PDP-1'lere sahip
olan diğer kurumlara ve bireylere, MİT'in dışında hızla ulaştı. DEC'deki mühendisler, PDP-1'in
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potansiyel müşterilere gücünü göstermek için bile kullandılar. Spacewar’a 60’ların başında maruz
kalanlardan biri Utah Üniversitesi’nde mühendislik öğrencisi olan Nolan Bushnell oldu. Bushnell
gördüklerinden ilham aldı ve daha sonra eğlence için bir versiyon geliştirmeye çalıştı. Bunu yapmak
için ilk bilgisayar oyunları şirketlerinden Atari'ye başladı. 1966 yılında bir savunma mühendisi olan
Rudolph Baer, TV'yi etkileşimli oyunlar için bir platform olarak kullanmanın olanaklarını araştırmaya
başladı. İlk kullanımı, 1967'de, düz küreklerin ileri geri kare şeklinde vurduğu basit bir tenis oyunuydu.
1966'da Japonya'da bir şirket olan SEGA Periscope adlı ilk arcade oyununu piyasaya sürdü. SEGA,
1964 yılında bir fotoğrafçılık firması olan Rosen Enterprises Ltd, bir Amerikan eski hizmetçi tarafından
Japonya'da başlayan ve bir Japon satış otomatı şirketi olan Nihon Goraku Bussan arasında bir birleşimin
sonucuydu. 1970'lerin başında, Magnavox adlı bir şirket, Baer'in televizyon teknolojisini satın aldı ve
video oyunları oynayan ilk TV eklentisi olan Odyssey'yi geliştirmeye başladı. Aynı zamanda Bushnell,
bir arcade oyunu olarak Spacewar'ı ve bir arcade tenis oyunu olan Pong'u geliştirmeye çalıştı.
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12. BÖLÜM SORULARI
1 Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yazınız.
Sinemanın başarısı, başından beri, hareketi ve hayatı yeniden üretmesine, daha doğrusu bu iş için yaratılmış
olmasına bağlıdır. Çeşitli maddelerin ve özlerin bu dolaysız birlikte-varoluşu, onun gücünün, gerçeklik izlenimi
denen şeyin köküdür...................; pelikül ışıkların ve gölgelerin oyununu kaydeder; çalışma, kaydedici kutunun
içinde değil, öncesinde ya da önünde (ışık) ve sonrasında (laboratuvar) yapılır.
A)Görüntü saydamdır B)örüntü fludur C)Görüntü karanlıktı D)Görüntü uzaktır E)Görüntü bulanıktır
ORTA
2 Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yazınız.
Videonun işleyişiyse bambaşkadır. Opak manyetik şeridin saydam ve duyarlı pelikülle hiçbir ilgisi yoktur.
Video optik gerçekliği hileli hale getirmez, çalıştığı alan başkadır, anında gerçekleşen el işi, daha doğrusu
"parmak işi"dir, "..........."dir.
A)Mekanik B)Opak C)Manyetik D) Dijital E)Saydam
KOLAY
3 Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yazınız.
Toplumsala ait her kategorinin hem tarihi ile hem de kendi içinde yaşadığı dönemle ele alınması gerektiğinden,
............da bu bağlam içerisinde değerlendirilmelidir. Bir yandan onun kendi tarihsel kökenleri ortaya
çıkartılmalı, diğer taraftan ise ortaya çıktığı koşulların sosyal, kültürel, politik boyutları ele alınmalıdır.
A) Resim Sanatı B) Sinema C)Video Sanatı D)Radyo E)Tiyatro
ORTA
4 Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yazınız.
Videoda .................yoktur. Sayfa düzeni zorunlu olarak doğrudan ışıkta yapılır; ön plan, kakmaların dayanağı
olan mavi ve parlak ar ka plana göre, hep aynı biçimde (biraz daha karanlık) ışıklandırılır. Video renk farklarını
tanır, ışıklandırma çeşitlemelerini bilmez.
A)GöLge B)Işık C) Uzunluk D)Ses E)Süre
KOLAY
5 Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yazınız.
18 Eylül 2005 - 15 Ocak 2006 tarihleri arasında İstanbul Modern, ilk uluslararası etkinliğini İspanyol küratör
Rosa Martínez'in düzenlediği ve Türk Ekonomi Bankası'nın ana sponsorluğunu üstlendiği ".................." başlıklı
sergiyle gerçekleştirmiştir.
A)Çekim Merkezi B) Sanat Merkezi C) Modern Sanat D) Postmodern Sanat E)Yüksek Sanat
ORTA
6 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I- Bu çerçevede video sanatı tarihsel olarak modernist – avantgart hareketler ile bağlantılı öte yandan ise kitle
kültürü, tüketim toplumu ve postmodernizm ile ilişkilidir.
II- Böylesi bir yaklaşım bize, video sanatı ile ilgili temel bazı ikili karşıtlıklar sunar; modernizm /
postmodernizm, yüksek sanat / popüler sanat vb. gibi.
III- Bu yüzden öncelikle bakılması gereken nokta video sanatının önceli olan tarihsel avangart hareketlerden
nerede ayrıştığı ve ne gibi ortak noktaları olduğu konusudur.
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KOLAY
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) II ve III
e)I ,II ve III
7 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I- Sinema ise başkalaşımı, ama aynı zamanda Elias Canetti'nin enantiomorphose dediği şeyi, bütün bir aldatıcı
figürler dizisinin maskesini düşürme, bir ilk kimliğe geri götürme eylemini ciddiye alır.
II- Lang, Hitchcock: yanıltıcı nesneler, sırsız aynalar, sahte kimlikler, "inanılmaz hakikatler", çeşit çeşit
maskeler.Sinemada olaylar her zaman temelde geri dönülebilir niteliktedir, "geriye dönüş" etkileri yaratma
çabalan bile bunu kanıtlar.
III- Videoda hiçbir şey geri döndürülemez değildir, çünkü her şey dairevi, her şey geçicidir; cismani olmayan
cisimler sayfa düzeninin keyfine göre havaya uçurulur ve yeniden oluşturulur.
ORTA
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) II ve III
e)I ,II ve III
8 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I- Videoda gölge vardır.
II- Sayfa düzeni zorunlu olarak doğrudan ışıkta yapılır.
III- Ön plan, kakmaların dayanağı olan mavi ve parlak ar ka plana göre, hep aynı biçimde (biraz daha karanlık)
ışıklandırılır.
ORTA
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) II ve III
e)I ,II ve III
9 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I- Video sanatı artık monitörlerde daha az sıklıkta sunuluyor ve projeksiyonlar ve hatta ayrıntılı kurulumlar
olarak gösteriliyor.
II- Bunlar bağlamı manuel olarak değiştiriyor.
III- Yeni medya sanatının bir ofisi (masalarda bilgisayar ve monitörler) öneren bir ortamda sergilenmesi bazen
en iyi seçenek olabilir.
KOLAY
a)Yalnız I
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b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) II ve III
e)I ,II ve III
10 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I- Sinemada olaylar her zaman temelde geri döndürülemez niteliktedir, "geriye dönüş" etkileri yaratma çabalan
bile bunu kanıtlar.
II- Videoda hiçbir şey geri döndürülemez değildir, çünkü her şey dairevi, her şey geçicidir;
III- Cismani olmayan cisimler sayfa düzeninin keyfine göre havaya uçurulur ve yeniden oluşturulur
KOLAY
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) II ve III
e)I ,II ve III
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12.BÖLÜM SORULARININ CEVAPLARI
1a 2d 3c 4a 5a 6e 7b 8a 9b 10e
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde
12.1. Video ve Sinema Arasındaki Farkları Düşünmek
12.2. Video Sanatının Gösterimleri
12.3. Video Oyunları

konularına giriş yapılmıştır.
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13.Türkiye’de Video Sanatı
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Türkiye’deki Önemli Video Sanatçılarından Örnekler
13.1.1. Kutluğ Ataman
13.1.2. Gülsün Karamustafa
13.1.3. Ömer Alı Kazma
13.1.4. Haluk Akakçe
13.1.5. Refık Anadol
13.2. Ahmet Uluçay

konuları öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Türkiye’de video sanatının tarihsel gelişimi nasıl olmuştur?

180

13. BÖLÜMDE HEDEFLENEN KAZANIMLAR VE KAZANIM YÖNTEMLERİ
Konu

13.1. Türkiye’deki Önemli
Video Sanatçılarından
Örnekler

13.1.1. Kutluğ Ataman

13.1.2. Gülsün
Karamustafa

Kazanım
İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

13.1.3. Ömer Alı Kazma

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

13.1.4. Haluk Akakçe

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

13.1.5. Refık Anadol

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

13.2. Ahmet Uluçay

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
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Anahtar Kavramlar
Türkiye’de Video Sanatı

13. Türkiye’de Video Sanatı
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Töle, Melis Tezkan’a atıfla ‘1990’lardan itibaren video sanatının, Türkiye sanat ortamında görülmeye
başlanması bir tür imkansızlık nedeniyle’ olduğunu belirtmektedir (Töle, 2015, 216-217).
“Türkiye’deyse video, sanat üretiminde sınırları zorlama ve yeni stratejiler yaratabilme
hedefiyle ancak doksanlı yılların ikinci yarısından itibaren gündeme geliyor. Bunun sebepleri
arasında “imkansızlığın” yerleşmiş bir rolü var. Doksanlı yılların başlarında, bienallerdeki
video gösterimleri için araç bulmakta yaşanan güçlük, imkansızlık örneklerinden sadece biri.
Bu bağlamda, yurt dışında yaşayan Türk sanatçılar hem etkilendikleri akımlar hem de
ellerindeki imkanlar açısından farklı konumlandırılabilir.” (Tezkan’dan akt. Töle, 2015, 216217).
Töle, belirtilmesi gereken bir diğer önemli noktanın o yıllarda video teknolojisine ulaşımın halen sınırlı
ve güç olması olduğunun altını çizmiştir (Töle, 2015, 217).
Töle’nin belirttiği üzere (Töle, 2015, 217) ‘90’lı yıllarda üretimin artmasına karşın Türkiye’de video
sanatının tarihsel başlangıcı Nil Yalter’in “Başsız Kadın ya da Göbek Dansı” (1974)309 videosu ile
yapılmaktadır.310 ‘ Aynı çalışmada Ege Berensel’in ‘bir başlangıç noktası olarak bu videonun
görülmesi ile ilgili’ aşağıdaki tespitleri yaptığını aktarmaktadır:
“Bu tür bütün tarihselleştirmeler sorunludur. Bu sene yüzüncü yılı kutlanan Türk sineması için
mesela ortada Uzkınay’ın yaptığı varsayılan Ayastefanos Abidesinin yıkılışına ait bir film
bulunmuyor, kayıp, kaybolmuş bir filmle başlatılmış bir tarih. Video tarihini de Sony
Portapak’ın üretiliş yılından başlatmak, bu 1964 yılı oluyor, hani Paik satın alıyor, Papanın
New york’a gelişine ait kentsel imajları kaydediyor, biraz teknoloji tarihine ilişkin, büyük bir
teknoloji kapilatinden yana bir yorum oluyor. Video Sanatının tarihine ilişkin önemli metinler
yazmış Marita Sturken Videonun kendi tarihiyle bu zorlama ilişkisinin teknolojik değil,
kurumsal olduğunu ileri sürdüğünde, bir nevi tecrit, yani arşiv-koruma, saklama, müzeleştirme
tehlikelerinden bahsediyordu. Diyordu ki, bir tarih, genellikle, belirli toplumsal yapılar içinde
bir koruma ve saklama eylemi olarak yaratılır. Bir tarih formüle etmek, özel bir alanın
meşruluğunu ve otonomluğunu kurmaktır. Müze ve sanat organizasyonlarının videoyu
kurumsallaştırması, bu alanı kayda değer ölçüde şekillendirmiştir. Bu “müzeleştirme” girişimi,
videoyla yapılan işlerin hem beslenmesine hem de tecrit edilmesine yol açtı. Daha ortada
kamera yokken Vostell’in televizyonun sinyalini bozarak yaptığı performanslar, 1960’lardayız
ve Fluxus içerisindeyiz, niye başlangıç sayılmaz buradan anlıyoruz, teknoloji, televizyon karşıtı
bir eğilim... Bill Viola video tarihine ilişkin bir söyleşinde şöyle diyordu: “1974’te insanlar bir
tarihten bahsetmeye başlamıştı ve sadece birkaç sene olmuştu... ‘Video belki de bir geçmişe
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sahip olmadan bir tarihe sahip olan ilk sanat biçimidir.’ Video gibi, efsaneleri ve kültür
kahramanları da aynı anda keşfediliyordu.” Video tarihi efsanelerle kuruldu. Nil Yalter, bir
sergisi sırasında kendisine hediye edilen ya da “Direnen kadınlar” grubunun -ki kendisi de bu
grubun kurucusudur-, kamulaştırdığı bir kamera ile “ Göbek dansını çekti...” bu topraklar için
video sanatını başlatmak için bir efsaneyi sağladı kanımca...” (E. Berensel ile kişisel iletişim,
16.06.2014) 311 (Töle, 2015, 217)
Töle (2015, 217) ‘Başsız Kadın ya da Göbek Dansı” videosu ile ilgili bir noktanın da altını çizmiştir:
‘Nil Yalter’in bu videosu Museum of Modern Art of Paris’te 1974 yılında gösterilmişken, Türkiye’de
bir sergide yer alması 2008 yılında gerçekleşmiştir. Bu durum nedeniyle, Tuğba Taş’a göre: Yalter’in
kendi bedenini kullanarak toplumsal cinsiyet eleştirisi yapıyor olması, tarihsel olarak günümüz
performans sanatçılarına uzanan bir hat olarak görülmesine karşın, Türkiye’deki sanatçılar için öncü
olarak görülemeyecektir. Buna karşın, Türkiye’de feminist sanatın yükseldiği yıllarda, Nil Yalter’in
çalışmalarına ilgi de artmıştır (Taş, 2012: 92). ‘
Öte yandan 2000’li yıllar ile birlikte Türkiye’de video sanatı hem üreticilerin dijital olanaklara
kavuşması, mekanların artması ve ilgili bir izleyici kitlesinin oluşması ile birlikte gelişmektedir.

13.1. Türkiye’deki Önemli Video Sanatçılarından Örnekler
13.1.1. KUTLUĞ ATAMAN
1961 yılında İstanbul'da doğan Kutluğ Ataman, yönetmen ve çağdaş bir sanatçıdır. Ataman'ın ilk
çalışmaları, insanların ve toplulukların kimliklerini kendi ifadeleriyle yaratma ve yeniden yazma
yollarını inceler, gerçeklik ile kurgu arasındaki çizgiyi bulanıklaştırır. Daha sonra yaptığı çalışmalar,
insan yapımı yapılar olarak tarih ve coğrafyaya odaklanmaktadır.

2004 yılında Pittsburgh'daki Carnegie Sanat Müzesi'ndeki Carnegie International'da en büyük ödülü ve
Amerika'daki en büyük sanat dallarından biri olan Carnegie Ödülü'nü kazandı. Aynı yıl, İngiltere'nin en
prestijli görsel sanatlar ödülü ve Tate tarafından düzenlenen Turner Ödülü'ndeki kısa listeye giren dört
sanatçıdan biri oldu. Ayrıca uzun metrajlı film çalışması için çok sayıda ödül aldı.
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Eserleri MoMA New York, Tate Modern, Londra, Thyssen-Bornemisza Sanat Çağdaş, Viyana, Dimitris
Daskalopoulos Koleksiyonu, Atina ve Pittsburgh Carnegie Müzesi gibi önemli uluslararası
koleksiyonlarda bulunmaktadır. (…)

fff Londra Whitechapel Gallery'nin programında Nisan / Mayıs 2010'da gösterildi. Mart / Nisan 2009'da
Londra'daki Thomas Dane Gallery'de gösterildi. Mezopotamya Dramaturjileri - mutli-element yeni
eseri, Linz'de Şubat ile Nisan ayının bir parçası olarak sergilendi. 2009 Avrupa Kültür Başkenti 2009'da
Ataman'ın eserleri İstanbul, Basel, Lille, Milano, Göteborg, Paris, Malmö ve Köln'de de gösterildi.
Nisan 2009'da Kutluğ Ataman, Uluslararası İstanbul Film Festivali Jüri Başkanı olarak görev yaptı.
Uzun filmi Journey to the Moon (2009), 31. Moskova Uluslararası Film Festivali'nde yarıştı ve BFI 53.
Londra Film Festivali'nde (ikisi de 2009 yılında) gösterildi. En son filmi The Lamb (Kuzu), 2014
Uluslararası Berlin Film Festivali'nin Panorama Özel bölümünde en iyi film için CICAE Sanat Sinema
Ödülü'nü kazandı.

Mezopotamya Dramaturjileri, Mayıs 2010'da açılan ve Roma'daki yeni 21. Yüzyıl Sanatları Müzesi'nde
(MAXXI) açılış sergilerinden biriydi. 2010'da Kutluğ Ataman'ın eserleri İstanbul, Sao Paulo, Berlin,
Viyana, Sidney ve Londra'daki sergilerde görüldü. .

ArtAsiaPacific'in yıllık Almanak gazetesinde 2010 yılının 5 Sanatçısı seçildi ve 2011'de kültürel
çeşitlilik için 2011 Avrupa Kültür Fonu "Rotalar" Prenses Margriet Ödülü'nü aldı.

İstanbul Modern'deki "Me İçimdeki Düşman" adlı kişisel sergisi (Kasım 2010 - Mart 2011) 200.000'den
fazla ziyaretçi tarafından izlendi. Yarım milyondan fazla ziyaretçi, 2011 yılında Bilbao'nun Guggenheim
Müzesi'ndeki "Aydınlık Aralığı D. Daskalopoulus Koleksiyonu" nun bir parçası olarak Küba'yı gördü.

İngiltere'nin Brighton Festivali, Su'nun yanı sıra Mayıs 2011'de Mezopotamya Dramaturjilerinin yeni
görevlendirilen bir öğesi olan Mayhem'i sundu. Mayhem, 2011'in sonlarında İstanbul'daki
Mezopotamya Dramaturjileri'ni gösteren ARTER'e ve 2012'nin sonlarında Ataman'ın New York'taki
Sperone Westwater galerisindeki kişisel sergisine katıldı. (…)
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http://www.kutlugataman.com/site/artworks/content/15

Kutluğ Ataman's Semiha B. Unplugged (1997)

Kutluğ Ataman’ın videosu ‘kutluğ ataman’ın semiha b. unplugged’, Türkiye'nin ilk opera sanatçısı
Semiha Berksoy'u konu alıyor. İzleyici, kurgu ile gerçeklik arasındaki bulanık alanı anlamaya çalışırken,
sunulan gerçeği ekranda göründüğü gibi kabul edemez, kabul edemez. Kanıtlanmış bilgiler ve
röportajlar içeren bir belgesel olarak izlenen eser, neredeyse sekiz saat sürüyor, hem mitolojinin hem
biçimini hem de yapısını taklit ederek hem de bir filmin veya röportajın dikkatli bir şekilde
yapılandırılmış biçiminin aksine, gerçek hayatın parçalanmış doğasını yeniden yaratmaya çalışıyor.
Sanatçının amacı, izleyiciye sunulan belgesel bilgisinin gerçekliğinden şüphe ederek ve onu
sorgulayarak kendi pasif pozisyonunu sorgulamasını sağlamaktır.

http://www.kutlugataman.com/site/artworks/work/29/

Mesopotamian Dramaturgies / The Complete Works of William Shakespeare (2008)

William Shakespeare'in Çalışmaları, doğrudan zar üzerine el yazısıyla yazılmış 14 komedi, 11 trajedi
ve 10 tarihçeden oluşuyor. Oyuna, sahnede temsil edilecek bir anlatı kurumu olarak davranmak yerine,
bu eser onu yalnızca sunulacak bir metin olarak ele alır, böylece kitabın Doğu kavramını, bilgi kabının
yanı sıra güzel bir nesne olarak yansıtır. Ortaya çıkan eser, yine de Shakespeare’in dramalarını ve Batı
ideallerini içinde barındıran kavramsal bir canlandırmadır. Çalışma, video projeksiyonu olarak veya
büyük bir plazma ekranda sunulur.

http://www.kutlugataman.com/site/artworks/work/80/

13.1.2. GÜLSÜN KARAMUSTAFA
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Gülsün Karamustafa (1946, Ankara doğumlu), "Türkiye'nin en tanınmış ve ünlü sanatçılarından biri"
olarak tanınan bir görsel sanatçı ve film yapımcısı. Kişisel ve tarihi anlatıları kullanan Karamustafa,
modern Türkiye'deki sosyo-politik sorunları araştırıyor ve cinsellik-cinsiyet, sürgün-etnik yapı ve yer
değiştirme-göç gibi temaları ele alıyor. “Türkiye'nin en etkili çağdaş sanatçılarından biri olarak
nitelendirilen” Karamustafa’nın Meydanın Belleği adlı eseri, 1960, 1971 askeri darbelerini içeren bir
dönemde modernleşme, siyasal türbülans ve sivil hakların süreçlerine cevap verdiği için ulus yapısının
travmatik etkilerini yansıtıyor.

https://www.tate.org.uk/art/artists/gulsun-karamustafa-15930

Meydanın Belleği, çift ekranlı bir projeksiyon videosu kurulumudur. Bir ekran, kurgusal bir ailenin
kendi iç çevrelerinde üç kuşaktan fazla tarihini anlatan bir dizi diziyi göstermektedir. İkincisi, 19301980 yılları arasında çeşitli kaynaklardan alınan ve her gün İstanbul'un merkezinde bulunan Taksim
Meydanı'ndaki siyasi faaliyetlerden oluşan belgesel film görüntüleri ve fotoğraflarıdır. Her ikisi de siyah
beyaz olsa da, videolar diğer yönlerden kontrast oluşturuyor, örneğin ev sahneleri neredeyse yalnızca
sabit bir kamerayla çekilirken, belgesel çekimlerde görüntülerin solması, kaydırılması ve süper empoze
edilmesinin yanı sıra çok sayıda farklı kamera açıları kullanılıyor farklı sahneler arasında geçiş
yapılıyor. Her videonun müziği, klasik piyanoyu, kalabalığın aralıklı sesi dahil, ortam arkaplan
gürültüsü ile birleştirilir. İlk videodaki kurgusal anlatı diyalog içermez, bu nedenle aktörlerin jestleri ve
ifadeleriyle ailenin eylemleri ve duyguları gösterilir. Bazen ev sahnesinde belgesel görüntülerden bir
fotoğraf veya görüntü belirir ve bu da kamu ve özel etkinlikler arasında bir ilişki olduğunu ve iki videoyu
birbirine bağladığını gösterir.

https://www.tate.org.uk/art/artworks/karamustafa-memory-of-a-square-t13846

13.1.3. ÖMER ALI KAZMA
‘Ali Kazma (1971, İstanbul) çalışmaları uluslararası bienallerde ve sanat kurumlarında sergilenmiş bir
video sanatçısıdır. Yüksek lisansını 1998’de New York’taki The New School’da tamamlamasının
ardından,

2000

yılında

İstanbul’a

döndü

ve

halen

İstanbul’da

yaşamaktadır.

Ali Kazma, dünyanın karmaşıklığına ve çelişkilerine yeni katmanlar ekleyen işler yaratmakla ilgilenir.
Birbiriyle ilişkili birçok konuda estetik ve etik diskurlar bağlamında tartışma alanları açabilmeyi
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amaçlar. Sürekli olarak farklı ikonik ortamlarda çalışan sanatçının bakışı, tanıklık etmekten ziyade,
görünmez anları açığa çıkarır. Ali Kazma’nın videoları insan faaliyetlerinin önemine ve anlamına dair
başlıca soruları ortaya koyar. Kazma şimdiye kadar Venedik, İstanbul, São Paulo, Curitiba, Selanik,
Lyon ve Havana bienallerine katıldı. 2013 yılı Venedik Bienali’nde Türkiye Pavyonu’unda solo
sergisiyle yer aldı. Eserlerinin sergilendiği kurumlar arasında Musée d’art Contemporaine, Lyon;
ARTER, İstanbul; Lenbachhaus, Münih; MAXXI, Roma; Hirshhorn Museum, Washington DC; ve
MEP, Paris yer alır.

SAHA Derneği, 55.si düzenlenen Venedik Bienali’nin (1 Haziran – 24 Kasım 2013) Türkiye
Pavyonu’nda sergilenecek Ali Kazma’nın ‘Rezistans’ başlıklı iş üretimine prodüksiyon desteği verdi.

"Rezistans", günümüzde beden için geliştirilen söylem, teknik ve yönetim taktiklerini araştırarak, bedeni
hem kendi kısıtlarından kurtarıp özgürleştiren, hem de sınırlayıp kontrol altına alan müdahale ve
stratejilere odaklanıyor. Ali Kazma, bedenin fiziksel ve kavramsal bir mekân olarak ürettiği anlamlar
bütününü ve bunlara ilişkin enigmayı geniş bir ilişkiler ağı içinden okumaya çalışıyor. İlk kez Venedik
Bienali’nde gösterilen bu çok ekranlı video yerleştirmesinde Kazma, toplumsal, kültürel, ekonomik,
siyasi, bilimsel ve düşünsel katmanlarda bedeni şekillendiren ağları ele alıyor. "Rezistans" serisini
oluşturan işler, "beden olmak" ve "bir bedene sahip olmak" arasındaki ilişkiyi ve bir bilgi, deneyim ve
eylem alanı olarak bedenin sonsuz olanak ve sınırlarında oluşan gerilimi, "materyal beden", "toplumsal
beden", "denetlenen beden", "disipline edilmiş beden", "çalışan beden", "konuşan beden", "yaşanan
beden",

"cinsel

beden"

gibi

farklı

tanım

ve

algılar

içinde

araştırıyor.’

(http://www.saha.org.tr/projeler/proje/ali-kazma-rezistans-, 2019)

13.1.4. HALUK AKAKÇE
‘Kendini zamanının sanatçısı olarak tanımlayan ve sonsuz mekan duygusu veren isleriyle tanınan Haluk
Akakçe (d. 1970, Ankara) çağdas sanatın dünyaca tanınan isimlerinden biri. Video enstelasyonları,
duvar resimleri, akrilik ile ahsap panel ve kağıt üzerine çalısmalar yapan Akakçe, Bilkent
Üniversitesi’ndeki iç mimarlık eğitiminin ardından Londra’daki Royal College of Art ve Amerika’daki
The School of the Art Institute of Chicago’daki MFA derecelerini birincilikle tamamladı. 1997’de ilk
kisisel sergisini Chicago’da açmasının ardından sanat çalısmalarına Londra ve New York’ta devam etti.
Dünyanın önde gelen sanat merkezlerinde bir çok sergi açan Akakçe’nin islerinin sergilendiği mekanlar
arasında Whitney Museum of American Art (New York, 2002), PS-1 Contemporary Art Center, Long
Island City (New York, 2001) New Museum, (New York, 2002), Tate Britain (Londra, 2004) Chelsea
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Art Museum (New York, 2007), Thyssen-Bornemisza Art Contemporary, Kunsthaus Graz (GrazAvusturya, 2008) ve Istanbul Modern Sanat Müzesi (Istanbul, 2009) bulunuyor.
Sanatçının katıldığı önemli bienal ve festivaller arasında; 2002’deki ”Metropolitan Iconographies” 25.
Sao Paulo Bienali, 2001’deki “Painting at the Edge of the World” Walker Art Center, Minneapolis ve
Paolo Colombo küratörlüğündeki 6.Uluslararası Istanbul Bienali de yer alıyor. Sanatçı Las
Vegas valisinin davetiyle 2006 yılına damgasını vuran projesi “Sky is the Limit”i Fremont
Caddesi’ndeki dünyanın en büyük LED ekranı olan Viva Vision’da gerçeklestirdi. Las Vegas’ta sehir
merkezinde, dört blok boyunca devam eden, dev ekranlardan olusmus bir kubbe olarak nitelenebilecek
bu isin ardından Akakçe, Louis Vuitton markası tarafından geçmiste pek çok değerli sanatçının davet
edildiği Maison

Louis

Vuitton

Champs-Elysées’de

video

enstelasyonu

sergiledi.’

(http://www.galerist.com.tr/tr/artist/haluk-akakce/biography/, 2019).

13.1.5. REFIK ANADOL

Refik Anadol, 1985 yılında İstanbul'da doğan bir medya sanatçısı ve yönetmenidir. Halen Los Angeles,
California'da yaşamakta ve çalışmaktadır. UCLA’nın Tasarım Medya Sanatları Bölümü'nde öğretim
görevlisi ve misafir araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

Siteye özgü kamusal sanat alanlarında parametrik veri heykel yaklaşımı ve canlı ses / görsel performans
alanlarında yoğun kurulum yaklaşımıyla çalışıyor, özellikle eserleri ile mimari ve medya sanatlar
arasında karma bir ilişki yaratarak dijital ve fiziksel varlıklar arasındaki alanı keşfetmektedir. Bir medya
sanatçısı, tasarımcı ve mekansal düşünür olan Refik Anadol, çağdaş kültürün konusunun dönüşümünün
yeni estetik, teknik ve mekanın dinamik algısını yeniden düşünmesini gerektirdiği yollardan etkilenir.
Anadol, göçebe öznenin veri ve makine zekasıyla sıra dışı mekansal yönelimlere tepkisi ve etkileşimi
üzerine çalışmalarını inşa ediyor. Medya sanatlarını mimarinin içine yerleştirerek, dijital olmayan
gerçekliklerin olmadığı dijital mimari geleceği ihtimalini sorguluyor. İzleyicileri, hem iç hem de dış
mimari oluşumların işlevselliğini yeniden tanımlama imkanı sunarak alternatif gerçeklikleri
görselleştirmeye davet ediyor. Anadol’un çalışması, tüm mekanların ve cephelerin medya sanatçılarının
tuvalleri olarak kullanılma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor.

Akıllı telefonlardan şehir ekranlarına kadar değişen dijital nesnelerin gündelik hayatımızı
kolonileştirmesinin ötesinde, alan deneyimimiz nasıl değişiyor? Medya teknolojileri mekan
kavramlaşmamızı nasıl değiştirdi ve mimari bu değişen kavramlaşmaları nasıl benimsedi? Bunlar,
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Anadol'un, medyayı yalnızca yerleşik formlara entegre etmekle kalmayıp, yeni bir medya teknolojisinin
mantığını mekansal tasarıma dönüştürerek çözdüğü üç ana sorudur.

http://refikanadol.com/about
http://refikanadol.com/works/wdch-dreams/

13.2. AHMET ULUÇAY
Her ne kadar sinemacı olarak konumlandırabilecek olsak da Ahmet Uluçay’ın özellikle kısa
filmlerindeki estetiğinden ve yaratıcılığından dolayı video sanatı bağlamında da işlerini ve kendini
incelemek video üretmek isteyen insanların yaratıcılığını arttırabileceği için faydalı olabilir.

1954 yılında Kütahya’nın Tepecik Beldesi’nde doğan ve orada yaşayan Ahmet Uluçay kendi
imkânlarıyla yaptığı kısa filmlerle çeşitli festivallere katılır. Yaşam öyküsünden de esintiler taşıyan ilk
uzun metrajlı filmi Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak ile tanınır ve Türkiye’de ve dünyada çok
sayıda ödül alır. İlkokuldayken köye gelen bir seyyar sinemacı sayesinde sinemayla tanışır. İlk gençlik
yıllarında bir arkadaşıyla sinema makinesi yapmak için üç yıl uğraştı ve Karpuz Kabuğundan Gemiler
Yapmak filminde de izlediğimiz gibi köylülere film göstermeye başlar. Bir arkadaşıyla bir Almanya’da
yaşayan gurbetçiden aldıkları eski kamerayla işe koyulan Uluçay, 1992’de Optik Düşler adlı ilk filmini
çeker. Optik Düşler ve sonrasında çektiği Koltuk Değneklerinden Kanat Yapmak isimli filmleri çeşitli
film festivallerinde gösterilir. Uluçay beynindeki tümör ve zatürre hastalığı nedeniyle İstanbul
Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesinde 30 Kasım 2009 tarihinde hayata gözlerini yumar (Pay,
2010: 147-150) .

“Kamyon şoförlüğü ve inşaat işçiliği gibi işlerle uğraşan” ve “bu işlerin hepsinden iflas” eden; ilk uzun
metrajlı filmini çektiği sürede de “geçimini sağlamak için yem fabrikasında hamallık da yapan
Uluçay’ın bu filmi” ulusal ve uluslararası festivallerde “40’a yakın ödül’ alır.” Çocukluğunu anlatırken
“Benim çocukluğum, var olup olmadığından, yaşanıp yaşanmadığına bir türlü emin olamadığım öyküler
ve öykü kahramanları içinde geçti. Dağların ardında neler olduğunu merak edip yollara düşenler, deniz
acaba ne menem bir şey diyerek başını alıp gurbete gidenler vardı.” diyen Uluçay, kendini “köylü
yönetmen değil, köyde yaşayan bir yönetmen” olarak tanımlar (Radikal, 2008). Köylü olma –çevrede
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olma durumunun merkeze bağlı olarak değişebileceğini belirten Uluçay kendisini köylü olarak gören
kentlilerin de aslında başka bir merkeze göre köylü sayıldıklarını söyler:

“Ben daha ilginç şeyler söylüyorum. Aslında o mantıkta bakarsak, batı’dan bakan onu ‘köylü’
görüyor. Sana ‘köylü’ olarak bakan birisini de bir Fransız, ‘köylü’ olarak görüyor. Nasıl
davranıyorsa, öyle davranılmaya müstahak.” (Uluçay, 2010: 145)

Hilal Turan da (2010: 33-35) Ahmet Uluçay sinemasında taşranın gerçekçi ve romantize edilmeden
aktarılmasının önemini belirtirken Ahmet Uluçay’ı tanımlamak için onun yalnızca “köylü” kimliğini
vurgulamanın yaptığı sinemanın önemli bir özelliğinin göz ardı edilmesine yol açacağının altını çizer.

“Sinemanın gerçeklikle kurduğu ilişkiyi tersyüz eden Uluçay, yerel unsurlardan ‘doğal’ biçimde
beslendiği filmleriyle ‘sinemanın ontolojik temelleri’ üzerine düşünen evrensel ürünler ortaya
koymuştur” (Turan, 2010: 33).

Ahmet Uluçay’ın Kısa Filmleri (https://www.imdb.com/name/nm1204496/?ref_=nv_sr_1, 2019)

2000 Exorcise (Short)
1999 Uzun Metrajin Resmi (Short)
1998 Bizim Köyde Bayram Sabahi (Short)
1998 Epileptic Film (Short)
1996 Inci Deniz Dibinde (Short)
1995 Bizim Köyün Orta Yeri Sinema (Short)
1995 Minyatür Kosmos'da Rüya (Short)
1993 Koltuk Degneklerinden Kanat Yapmak (Short)
1993 Optik Düsler (Short)
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13. BÖLÜM SORULARI
1 Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yazınız.
Doksanlı yılların başlarında, ..........video gösterimleri için araç bulmakta yaşanan güçlük, imkansızlık
örneklerinden sadece biri. Bu bağlamda, yurt dışında yaşayan Türk sanatçılar hem etkilendikleri
akımlar hem de ellerindeki imkanlar açısından farklı konumlandırılabilir.
A)Bienallerdeki B)Sinemalardaki C)Evlerdeki D)Televizyonlardaki E)Dijital Ortamlardaki
2 Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yazınız.
Töle’nin belirttiği üzere (Töle, 2015, 217) ‘90’lı yıllarda üretimin artmasına karşın Türkiye’de video
sanatının tarihsel başlangıcı Nil Yalter’in “..................” (1974)309 videosu ile yapılmaktadır.
A) Kırık Kalpler Bankası B)Sevmek Zamanı C)Vurun Kahpeye D)Eşkıya E) Başsız Kadın ya da
Göbek Dansı
3 Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yazınız.
‘Başsız Kadın ya da Göbek Dansı” videosu ile ilgili bir noktanın da altını çizmiştir: ‘Nil Yalter’in
bu videosu Museum of Modern Art of Paris’te 1974 yılında gösterilmişken,,,,,,,,,,,,,,,,’de bir sergide
yer alması 2008 yılında gerçekleşmiştir.
A) Almanya B)Türkiye C)İngiltere D)Fransa E)İtalya
4 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I- 2010'da Kutluğ Ataman'ın eserleri İstanbul, Sao Paulo, Berlin, Viyana, Sidney ve Londra'daki
sergilerde görüldü. .
II- İstanbul Modern'deki "Me İçimdeki Düşman" adlı kişisel sergisi (Kasım 2010 - Mart 2011)
200.000'den fazla ziyaretçi tarafından izlendi.
III- Türkiye'nin Brighton Festivali, Su'nun yanı sıra Mayıs 2011'de Mezopotamya Dramaturjilerinin
yeni görevlendirilen bir öğesi olan Mayhem'i sundu.
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) II ve III
e)I ,II ve III
5 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I- Gülsün Karamustafa "Türkiye'nin en tanınmış ve ünlü sanatçılarından biri" olarak tanınan bir görsel
sanatçı ve film yapımcısı.
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II- Metafizik anlatıları kullanan Karamustafa, modern Türkiye'deki sosyo-politik sorunları araştırıyor
ve cinsellik-cinsiyet, sürgün-etnik yapı ve yer değiştirme-göç gibi temaları ele alıyor.
III- Türkiye'nin en etkili çağdaş sanatçılarından biri olarak nitelendirilen” Karamustafa’nın Meydanın
Belleği adlı eseri, 1960, 1971 askeri darbelerini içeren bir dönemde modernleşme, siyasal türbülans
ve sivil hakların süreçlerine cevap verdiği için ulus yapısının travmatik etkilerini yansıtıyor.
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) II ve III
e)I ,II ve III
6 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I- Ali Kazma, dünyanın karmaşıklığına ve çelişkilerine yeni katmanlar ekleyen işler yaratmakla
ilgilenir.
II- - Ali Kazma, birbiriyle ilişkili birçok konuda estetik ve etik diskurlar bağlamında tartışma alanları
açabilmeyi amaçlar.
III- - Ali Kazma, sürekli olarak farklı ikonik ortamlarda çalışan sanatçının bakışı, tanıklık etmekten
ziyade, görünmez anları açığa çıkarır.
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) II ve III
e)I ,II ve III
7 Haluk Akakçe ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I- Kendini zamanının gerisinde sanatçısı olarak tanımlayan ve sonsuz mekan duygusu veren isleriyle
tanınan Haluk Akakçe çağdas sanatın dünyaca tanınan isimlerinden biri.
II- Video enstelasyonları, duvar resimleri, akrilik ile ahsap panel ve kağıt üzerine çalısmalar yapan
Akakçe, Bilkent Üniversitesi’ndeki iç mimarlık eğitiminin ardından Londra’daki Royal College of
Art ve Amerika’daki The School of the Art Institute of Chicago’daki MFA derecelerini birincilikle
tamamladı.
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III- 1997’de ilk kisisel sergisini Chicago’da açmasının ardından sanat çalısmalarına Londra ve
New York’ta devam etti.
ORTA
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) II ve III
e)I ,II ve III
8 Refik Anadol ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I- Bir medya sanatçısı, tasarımcı ve mekansal düşünür olan Refik Anadol, klasik kültürün konusunun
dönüşümünün yeni estetik, teknik ve mekanın dinamik algısını yeniden düşünmesini gerektirdiği
yollardan etkilenir.
II- Anadol, göçebe öznenin veri ve makine zekasıyla sıra dışı mekansal yönelimlere tepkisi ve
etkileşimi üzerine çalışmalarını inşa ediyor.
III- Medya sanatlarını mimarinin içine yerleştirerek, dijital olmayan gerçekliklerin olmadığı dijital
mimari geleceği ihtimalini sorguluyor.
ORTA
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) II ve III
e)I ,II ve III

9 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I-Her ne kadar sinemacı olarak konumlandırabilecek olsak da Ahmet Uluçay’ın özellikle kısa
filmlerindeki estetiğinden ve yaratıcılığından dolayı video sanatı bağlamında da işlerini ve kendini
incelemek video üretmek isteyen insanların yaratıcılığını arttırabileceği için faydalı olabilir.
II- 1954 yılında Kütahya’nın Tepecik Beldesi’nde doğan ve orada yaşayan Ahmet Uluçay kendi
imkânlarıyla yaptığı kısa filmlerle çeşitli festivallere katılır.
III- Yaşam öyküsünden de esintiler taşıyan ilk uzun metrajlı filmi Ahlat Ağacı ile tanınır ve
Türkiye’de ve dünyada çok sayıda ödül alır.
KOLAY
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
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d) II ve III
e)I ,II ve III
10 Ahmet Uluçay ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I- İlkokuldayken köye gelen bir seyyar sinemacı sayesinde sinemayla tanışır.
II- İlk gençlik yıllarında bir arkadaşıyla sinema makinesi yapmak için üç yıl uğraştı ve Karpuz
Kabuğundan Gemiler Yapmak filminde de izlediğimiz gibi köylülere film göstermeye başlar.
III- Bir arkadaşıyla bir Almanya’da yaşayan gurbetçiden aldıkları eski kamerayla işe koyulan Uluçay,
1992’de Optik Düşler adlı ilk filmini çeker.
ORTA
a)Yalnız I
b)Yalnız II
c)Yalnız III
d) II ve III
e)I ,II ve III

BÖLÜM SORULARININ CEVAPLARI

1a 2e 3b 4c 5b 6e 7a 8a 9c 10e
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde 13.1. Türkiye’deki Önemli Video Sanatçılarından Örnekler
13.1.1. Kutluğ Ataman
13.1.2. Gülsün Karamustafa
13.1.3. Ömer Alı Kazma
13.1.4. Haluk Akakçe
13.1.5. Refık Anadol
13.2. Ahmet Uluçay

konularına giriş yapılmıştır.
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14. Dijital Videonun Geleceği
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

14. Dijital Videonun
Geleceği

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

14.1. Büyük Veri

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

14.2. Nesnelerin İnterneti

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

14.3. Dijitale iş yapmak

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

14.4. Dijital reklam-Dijital
pazarlama

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

14.5 Değişen kadrajlar ve
süreler

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

14.6. Bitirirken

İlgili konu hakkında fikir
sahibi olunacaktır.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
Ders materyallerinin ve
kaynakçadaki ilgili
metinlerin okunması ve
konu ile ilgili araştırma
yapılması
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Anahtar Kavramlar
Dijital Videonun Geleceği
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14. Dijital Videonun Geleceği

Dijital videonun geleceği sosyo-ekonomik değişimlere ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak
dönüşecektir.
Dijital videonun geleceğini öngörebilmek için öncekikle Dijital izleyicilik-Büyük veriNesnelerin interneti- Dijitale iş yapmak- Dijital reklam-Dijital pazarlama-Değişen kadrajlar ve süreler
konularında düşünmek faydalı olacaktır.
Dijital izleyicilik, konvansiyonel medya için üretilen ya da dijital platformlar için üretilen
içeriğin tüketilmesi olabileceği gibi, yakın dönemde Netflix üstünden deneyimlenebilen interaktif
izleyicilik sürecinde olduğu gibi üretilen içerikle etkileşime giren izleyicilik sürecini de anlatabilir. Öte
yandan kavramsal olarak ortaya çıkışı yeni medyadan çok önceye dayansa da yeni medyanın etkisiyle
dönüşen transmedya kavramı da dijital izleyecilik süreci açısından süreç içinde öğrenilmesi gereeken
önemli kavramlardandır.
Latince bir ön ek olan ‘Trans’ sözcüğü ötesinde, aşkın, aşırı kelimelerini ifade etmek için;
medya kelimesi ise hem iletişim kurmaya imkan veren teknolojileri, hem bu teknolojilerin kullanıldığı
mecraları, hem de bu teknolojiler sayesinde şekillenen toplumsal ve kültürel pratikleri açıklamak için
kullanılmaktadır.
Transmedya anlatı kavramı kendisini hem hayran hem de akademisyen olarak tanımlayan
iletişim kuramcısı Henry Jenkins tarafından üretilmiştir. Jenkins’in ifadesiyle ( 2011):
‘Bir transmedya öykü çok sayıda medya platformunda açılır, her yeni metin bütüne kendine
özgü ve değerli bir katkıda bulunur. Transmedya anlatının ideal formunda her ortam en iyi
yapabildiği şeyi yapar- yani bir öykü filmle (izleyiciye) sunulur, televizyon, roman ve çizgi
romanlarla genişler, dünyası oyun aracılığıyla keşfedilir veya bir eğlence parkında
deneyimlenir.’

Yeni medyadan önce de transmedyadan bahsetmek mümkündür; öte yandan yeni medyanın
getirdiği katılımcı kültür sayesinde izleyicinin kullanıcıya dönüşmesi transmedya anlatılarının hayranlar
ve oyuncular tarafından genişletilmesini sağlamıştır. Amatör katkılar, hayran üretimleri kadar
profesyonel stratejiler de sinema endüstrisinin transmedya anlatısının dinamiklerinden faydalanmasını
sağlamıştır. Blair Cadısı, Star Wars, Matrix, Yapay Zeka gibi çeşitli sinema filmlerin yanı sıra,
Yüzüklerin Efendisi ve Harry Potter gibi çeşitli edebiyat uyarlamaları da transmedya anlatıları

200

kapsamında değerlendirilmektedir. Bu anlatı açısından dijital videoyu ilgilendiren en önemli husus
hayran kurgularıdır (Jenkins, 2011 ).
Internet tabanlı yeni medya izleyiciliği ile ilgili, bir başka ilgi çekici durum da, izleyicinin
katılımcılığının üreticilik ya da yeniden- üreticiliğe evrilmesidir. Örneğin, bazı filmlerin özel sahneleri,
o filmleri seven izleyiciler tarafından yeniden kurgulanıp kısa klipler haline getirilebilmektedir; ya da
bir kaç değişik filmden sahnelerden kolaj videolar hazırlanabilmektedir. (Ortega, 2013: 1-3).

14.1. Büyük Veri
Büyük veri, dilimize yeni eklenmiştir, ancak tam olarak ne kadar yeni olduğunu belirlemek
kolay değildir. Charles Tilly tarafından yazılmış 1980 tarihli bir yazı, büyük verilerin belgelenmiş
kullanımına ilişkin erken bir kullanım sağlar, ancak Tilly kelimeyi bugün kullandığımız şekilde
kullanmıyordu; aksine, "büyük veri insanları" ifadesini, cliometrics gibi veri yönünden zengin alanlarla
uğraşan tarihçilere atıfta bulunmak için kullandı. Günümüzde, büyük veriler, büyük veri kümelerini
veya bu büyük veri birikimlerini yönetmek için geliştirilen sistemler ve çözümleri ve bu gelişmeye
adanmış bilgi işlem dallarını ifade edebilir. Büyük verinin kaynağını bir terim, bir fenomen ve bir
çalışma alanı olarak araştıran bir makale yazan Pennsylvania Üniversitesi ekonomisti Francis X.
Diebold’un terimin 1990'ların ortalarında Silicon Graphics Inc'deki öğle yemeği masası sohbetlerinde
ortaya çıktığına inandığı belirtilmektedir (meriamwebster.com, 2019).

Büyük verinin izleyicilik sürecinde nasıl aktif olacağı ile ilgili çok sayıda gelecek projeksiyonu
yapmak mümkündür. Öncelikli olarak izleyicinin beğendiği diğer yapımlar, diğer sanat eserleri, ve hatta
tüketim alışkanlıkları ya da internet arama motorları üstünden yaptığı aramalar sayesinde dönüşen ilgi
alanları göz önünde tutularak, ilgisini çekebilecek içerik önerilebilir. İzleyicinin izleme süreci de dijital
olarak kaydedilebileceği için üretimi de dönüştürebilecektir. İnsanların sadece en çok hangi videoları
değil, en çok hangi sahneleri sevdiği öngörülebilecektir. Bu süreçler de üretim pratiklerini ve içerikleri
dönüştürecektir.

14.2. Nesnelerin İnterneti
201

İnterneti kullanarak nesnelere ve cihazlara bilgi gönderilmesini ve bunlardan alınmasını
sağlayan

ağ

özelliğini

tanımlamak

için

Nesnelerin

interneti

kavramı

kullanılmaktadır

(meriamwebster.com, 2019).

Nesnelerin interneti bütün alanlardaki üretim süreçlerini kolaylaştırıcı olacağı gibi bu durum
dijital videonun da gerek prodüksiyon gerekse post prodüksiyon aşamasında üretimini ve dağıtımını
kolaylaştırıcı olacaktır. Bu sayede son kullanıcıların daha fazla ve daha kaliteli içerik üretebileceğini an
öngörmek mümkündür.

14.3. Dijitale iş yapmak
Dijitale iş yapmak aynı anda farklı ama tanımlanabilir hedef kitlelere ulaşabilme şansı
tanıyacaktır. Öte yandan özellikle dijital video alanında Üretim dağıtım ve gösterim mecrasının
dijitalleşmesi hem iş yapma pratiklerini hem de o işle ilgili mantığı dönüştürmektedir. Örnekse ana akım
medyada başarılı pek çok proje dijitalde o ölçüde rağbet görmezken YouTube, Instagram, Facebook gibi
farklı platformların farklı estetik dolayımları farklı içerikleri ve hatta farklı ‘ünlüleri’ bulunmaktadır.

14.4. Dijital reklam-Dijital pazarlama

Reklamcılık ve pazarlama, ürünlere ve hedef kitleye bağlı olarak dijitale kaydıkça bu alanda
çalışacak ve bu amaçla video üretecek yaratıcıların, tasarımcıların hem reklam ve pazarlama
dinamiklerini hem de dijitalleşme sürecinin bu dinamikleri nasıl dönüştürdüğünü anlamaları faydalı
olacaktır.

14.5 Değişen kadrajlar ve süreler
YouTube, Instagram, Facebook gibi farklı platformların farklı estetik dolayımlarının olmasının
yanı sıra bu mecralar için farklı kadrajlardan bahsetmek de mümkündür. Örnekse ana akım üretim
pratikleri için alışılmışın dışında olsa da Instagram hikayesi olarak paylaşılacak bir videonun yatay değil
dikey olarak çekilmesi de tercih edilebilir.

Televizyon ya da sinemada kendinden sonra içeriğin yayınlanma programı belirli ve böylece
ürünlerin süreleri de belirli kalıplar içindeyken bu kalıplar bazı mecralarda 1 dakika gibi bir süre ile
sınırlanmışken bazı mecralarda sınır bulunmamaktadır.
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14.6. Bitirirken

Latince “görüyorum” anlamına gelen video sözcüğünden türeyen video kavramı, McLuhan
tarafından elektronik kültür olarak tanımlanan çağda ortaya çıkmış, kendisinden önce ortaya çıkan
fotoğraf, sinema, televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla etkileşim içine girmiştir. Video olgusu iletişim
tarihinde, sanat tarihinde ve kültürde önemli bir yerde durmaktadır.

Video kavramı gibi bu ders kapsamında incelenmiş “Dijital Video” kavramı da iletişim tarihinde
ve sanat tarihinde ve bunlarla ilişkili olarak kültürde önemli dönüm noktalarına tekabül etmektedir.
Dijital video kavramı, üretim pratikleri ve olanakları açısından hem kendisi bir form olarak hem de diğer
formları dönüştürme potansiyeli ile birlikte iletişimi büyük ölçüde etkilemiştir. İletişim açısından
değerlendirildiğinde sözlü kültürden bu yana iletişimin temel işlevi olarak kabul edilen bir iletinin
kaynaktan hedefe doğru karşılıklı olarak aktarılması, dijital video sayesinde görsel, işitsel ve hatta kimi
zaman yazılı içeriğin dijital mecra üstünden aktarılmasına dönüşmüştür.

Bu ders kapsamında ontolojik olarak analog değil dijital bir görüntü kaydetme, kopyalama ve
aktarma biçimi olan videonun ne olduğu sorusu kadar, dijital video teriminin kullanımının da
dijitalleşme ve internet tabanlı yeni medya ve sosyal medya olguları ile birlikte neye dönüştüğü önemli
bir mesele olarak ortada durmaktadır. Başka bir deyişle temel sorumuz analog bir form olan filmin
yerine geçen videonun dijital video olarak yeniden tanımlandığında neyin kast edildiğidir.

Bununla birlikte dijital video ile ilgili hiçbiri birbirinden daha az önemli olmayan çok sayıda
tartışma yürütülmektedir. Dijital videonun, ana akım endüstri ya da amatör izleyici tarafından tasarım,
üretim, dağıtım, gösterim ve alımlama pratiklerinin nasıl oldukları bu tartışmalardan biridir. Yeni medya
ve sosyal medya ile birlikte izleyici ve kullanıcı, “üreten tüketici” (prosumer)2 olarak tanımlanmaktadır.

Prosumer sözcüğü İngilizce üretici anlamına gelen producer ve tüketici anlamına gelen consumer
sözcüklerinin birleşmesinden oluşmaktadır. Terim ilk kez Alvin Toffler tarafından 1980 yılında
yayınlanan The third wave: The classic study of tomorrow kitabında kavramsallaştırılmıştır. New
York, NY: Bantam.
2
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Dijital videonun “üreten tüketici” tarafından form ve kültür olarak nasıl yeniden üretildiği ve dolaşıma
nasıl yeniden sokulduğu; hem ana akım endüstri hem bağımsız üreticiler hem de hayranlar ve “üreten
tüketici”ler etkisinin iletişimin diğer alanlarını nasıl etkilediği iletişim çalışmalarında gün geçtikçe önem
kazanmaktadır.

Çalışma dört temel bakış açısı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

Bu soruları sormak için çalışmada öncelikli olarak “Tabletten Tablete Giden Uzun Yol” olarak
tanımlayabileceğimiz iletişim tarihini hatırlamakla başlanmıştır. İletişim tarihindeki temel prensiplerin
dijitalleşme, yakınsama, yeni medya ve sosyal medya, “üreten tüketici” kavramlarının ortaya
çıkmasında nasıl yeniden görünür hale geldikleri ya da nasıl yapıbozuma uğradıkları tartışılmıştır.

İzleyen bölümlerde ise videonun teknik ve tarihi özellikleri ile günümüzdeki kullanım biçimleri
değerlendirilmiştir. Bu bağlamda video terimi ve videonun tarihi, video görüntünün ortaya çıkışı, video
ile ilgili önemli teknik kavramlar, fotoğraf makineleri ile çekim yapmak, telefonla çekim yapmak,
bilgisayarda ve telefonda montaj yapmak konularına değinilmiştir.

Çalışmada daha sonrasında videoya içerik oluşturmanın önemi de tartışılmıştır. Bu bağlamda
popüler kültürün yanı sıra diğer sanat disiplinleri ile etkileşime giren videonun anlaşılabilmesi için sanat
tarihi yeniden hatırlanmış, görsel sanatlar açısından önemli bir yerde duran videonun dünyada ve
Türkiye’de geçmişi ve gelişimi tartışılmıştır.

Dijital video açısından son çatı ise dijitalleşmenin gösterim, dağıtım ve yeniden üretim
üstündeki etkisi açısından kurulmuştur. Bu bağlamda büyük veri ve nesnelerin interneti kavramlarına
da temel olarak değinilmiş, böylece dijital yayıncılık, dijital izleyicilik kavramlarının yanı sıra günlük
pratikte “dijitale iş yapmak” olarak tanımlanan dijital reklam ve dijital pazarlama konuları da gündeme
alınmıştır.
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Dijital videonun teknoloji ile etkileşimi göz önünde tutulduğunda çok sayıda kullanıcının üretim
yapacağı öte yandan bu üretim bolluğu içinde mecra odaklı ve özgün içeriklerin öne çıkacağını öne
sürmek mümkündür.
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14. BÖLÜM SORULARI
1 Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yazınız.
................, konvansiyonel medya için üretilen ya da dijital platformlar için üretilen içeriğin
tüketilmesi olabileceği gibi, yakın dönemde Netflix üstünden deneyimlenebilen interaktif izleyicilik
sürecinde olduğu gibi üretilen içerikle etkileşime giren izleyicilik sürecini de anlatabilir.
A)Dijital İzleyicilik B)Kavramsal İzleyicilik C)Medya D)Transmedya E)Yapay Zeka
2 Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yazınız.
Latince bir ön ek olan ‘........’ sözcüğü ötesinde, aşkın, aşırı kelimelerini ifade etmek için; medya
kelimesi ise hem iletişim kurmaya imkan veren teknolojileri, hem bu teknolojilerin kullanıldığı
mecraları, hem de bu teknolojiler sayesinde şekillenen toplumsal ve kültürel pratikleri açıklamak için
kullanılmaktadır.
A)Yapay Zeka)Dijital İzleyicilik B)Kavramsal İzleyicilik C)Medya D)Transmedya E) Trans
3 Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yazınız.
Yeni medyadan önce de transmedyadan bahsetmek mümkündür; öte yandan yeni medyanın getirdiği
katılımcı kültür sayesinde izleyicinin ...........dönüşmesi transmedya anlatılarının hayranlar ve
oyuncular tarafından genişletilmesini sağlamıştır.
A)Vericiye B)Kullanıcıya C)İzleyiciye D)Hayranlığa E)Anlatıcıya
4 Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yazınız.
Amatör katkılar, hayran üretimleri kadar profesyonel stratejiler de sinema endüstrisinin
..........anlatısının dinamiklerinden faydalanmasını sağlamıştır. Blair Cadısı, Star Wars, Matrix, Yapay
Zeka gibi çeşitli sinema filmlerin yanı sıra, Yüzüklerin Efendisi ve Harry Potter gibi çeşitli edebiyat
uyarlamaları da transmedya anlatıları kapsamında değerlendirilmektedir.
A)Yapay Zeka)Dijital İzleyicilik B)Kavramsal İzleyicilik C)Medya D)Transmedya E) Medya
5 Aşağıdaki boşluğa uygun seçeneği yazınız.
Internet tabanlı yeni medya izleyiciliği ile ilgili, bir başka ilgi çekici durum da, izleyicinin
katılımcılığının üreticilik ya da yeniden- üreticiliğe evrilmesidir. Örneğin, bazı filmlerin özel
sahneleri,

o

filmleri

seven

izleyiciler

tarafından

yeniden

kurgulanıp

.................haline

getirilebilmektedir; ya da bir kaç değişik filmden sahnelerden kolaj videolar hazırlanabilmektedir.
A)Kısa Klipler B)Uzun Metraj C)Kısa Metraj D)Kolaj E)Montaj
6 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I- Büyük veri, dilimize yeni eklenmiştir, ancak tam olarak ne kadar yeni olduğunu belirlemek kolay
değildir.
II- Charles Tilly tarafından yazılmış 1980 tarihli bir yazı, büyük verilerin belgelenmiş kullanımına
ilişkin erken bir kullanım sağlar.
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III- Tilly kelimeyi bugün kullandığımız şekilde kullanmıyordu"büyük veri insanları" ifadesini,
cliometrics gibi veri yönünden zengin alanlarla uğraşan tarihçilere atıfta bulunmak için kullandı.
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I-II-III

7 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I- Günümüzde, büyük veriler, büyük veri kümelerini veya bu büyük veri birikimlerini yönetmek için
geliştirilen sistemler ve çözümleri ve bu gelişmeye adanmış bilgi işlem dallarını ifade edebilir.
II- Büyük verinin kaynağını bir terim, bir fenomen ve bir çalışma alanı olarak araştıran bir makale
yazan Pennsylvania Üniversitesi ekonomisti Francis X. Diebold’un terimin 1990'ların ortalarında
Silicon Graphics Inc'deki öğle yemeği masası sohbetlerinde ortaya çıktığına inandığı belirtilmektedir.
III- Büyük verinin izleyicilik sürecinde nasıl aktif olacağı ile ilgili çok sayıda gelecek projeksiyonu
yapmak mümkündür.
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I-II-III

8 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I- Reklamcılık ve pazarlama, ürünlere ve hedef kitleye bağlı olarak dijitale kaydıkça bu alanda
çalışacak ve bu amaçla video üretecek yaratıcıların, tasarımcıların hem reklam ve pazarlama
dinamiklerini hem de dijitalleşme sürecinin bu dinamikleri nasıl dönüştürdüğünü anlamaları faydalı
olacaktır.
II- YouTube, Instagram, Facebook gibi farklı platformların farklı estetik dolayımlarının olmasının
yanı sıra bu mecralar için farklı kadrajlardan bahsetmek de mümkündür.
III- Örnekse ana akım üretim pratikleri için alışılmışın dışında olsa da Instagram hikayesi olarak
paylaşılacak bir videonun dikey değil yatay olarak çekilmesi de tercih edilebilir.
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I-II-III

9 Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I- “Manuel Video” kavramı iletişim tarihinde ve sanat tarihinde ve bunlarla ilişkili olarak kültürde
önemli dönüm noktalarına tekabül etmektedir.
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II- Dijital video kavramı, üretim pratikleri ve olanakları açısından hem kendisi bir form olarak hem
de diğer formları dönüştürme potansiyeli ile birlikte iletişimi büyük ölçüde etkilemiştir.
III- İletişim açısından değerlendirildiğinde sözlü kültürden bu yana iletişimin temel işlevi olarak
kabul edilen bir iletinin kaynaktan hedefe doğru karşılıklı olarak aktarılması, dijital video sayesinde
görsel, işitsel ve hatta kimi zaman yazılı içeriğin dijital mecra üstünden aktarılmasına dönüşmüştür.
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I-II-III

10 Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudurr?.
I- Dijitalleşmenin gösterim, dağıtım ve yeniden üretim üstündeki etkisi açısından kurulmuştur.
II- Bu bağlamda büyük veri ve nesnelerin interneti kavramlarına da temel olarak değinilmiş, böylece
dijital yayıncılık, dijital izleyicilik kavramlarının yanı sıra günlük pratikte “dijitale iş yapmak” olarak
tanımlanan dijital reklam ve dijital pazarlama konuları da gündeme alınmıştır.
III- Dijital videonun teknoloji ile etkileşimi göz önünde tutulduğunda çok sayıda kullanıcının üretim
yapacağı öte yandan bu üretim bolluğu içinde mecra odaklı ve özgün içeriklerin öne çıkacağını öne
sürmek mümkündür.
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I-II-III

14.BÖLÜM SORULARININ CEVAPLARI

1a 2e 3b 4d 5a 6b 7e 8c 9a 10e
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde
14. Dijital Videonun Geleceği
14.1. Büyük Veri
14.2. Nesnelerin İnterneti
14.3. Dijitale iş yapmak
14.4. Dijital reklam-Dijital pazarlama
14.5 Değişen kadrajlar ve süreler
14.6. Bitirirken

konularına giriş yapılmıştır.
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