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Giriş
İçinde bulunduğumuz çağ medya açısından tam anlamıyla bir ‘geçiş’ dönemini
ifade ediyor. Eski medya sisteminden yeni bir medya sistemine geçişi deneyimliyoruz.
İzleyici/seyirci kültüründen katılımcı kültür dediğimiz bir kültürel ortamın içine
giriyoruz.
İnsanlık tarihinde binlerce yıl geriye gidersek, toplum için önem taşıyan
hikayelerin, anlatıların kamp ateşi çevresinde defalarca, tekrar ve tekrar anlatıldığını
görürüz. Hikayeler, halkın malıdır. 20. yüzyıla geldiğimizde ise halkın ortak malı
sayılan hikayeler artık büyük medya şirketlerine aittir.
Dijital teknolojiler bugün, halkın içeriklere yeniden sahip olmaya çalışmasına
imkan verecek araçlar sunarlar. Bugün kullanıcılar, telif sahiplerinin izni olmadan,
medya içeriklerini yenilikçi, deneysel, yeniden bağlamsallaştırmaya izin verecek yeni
yöntemlerle kullanıyorlar ve bir çok çelişki ve çatışmanın da yaşandığı bu süreçte yeni
bir kültürel ortamın ortaya çıkışına tanıklık ediyoruz. Bu, bir anlamda sıradan
kullanıcıların medyanın kontrolünü ele almaya çalışması olarak da özetlenebilir ve
yöndeşme kültürü denilen kavramın özü de temel olarak burada yatar.
1.1. Yöndeşme Kültürü
Yöndeşme, farklı medya işlevlerinin tek bir cihazda toplanmasını ifade eden
yalnızca teknolojik bir süreçten çok, tüketicilerin yeni enformasyon kaynakları
aramaya yönlendirildikleri ve dağınık medya içerikleri arasında bağlantılar kurmaya
teşvik edildikleri kültürel bir değişimi ifade eder.1 Yöndeşme çağında, her hikaye, her
marka, her tüketici farklı medya platformları aracılığıyla dolaşıma girer. Büyük
şirketlerin medya kanalları ve içerikler hakkında bir anlamda tepeden verdikleri
kararlar, medya kullanıcılarının, özellikle genç kullanıcıların bu içeriklere verdikleri
tabandan gelen tepkilerle sürekli bir etkileşim içindedir.

Yöndeşme kültürü, şirket topluluklarının etki alanlarını genişletmek üzere çoklu
platformları kullanma talepleri ve, istedikleri yerde, istedikleri zamanda, istedikleri
formatta medyaya sahip olmak isteyen tüketicilerin taleplerinin kesişimi ve etkileşimi
1

Henry Jenkins, Convergence Culture, NYU Press, New York, 2006, s.3.

ile şekillenir. Medya içeriklerinin bu farklı medya platformları üzerinden dolaşımı,
ancak tüketicinin aktif katılımı ile mümkündür ve tam da bu sebeple, kültürel bir
süreçtir.
Henry Jenkins’in, yöndeşme kültürünü anlatırken kullandığı Büdü - Usame Bin
Laden örneğine2 burada yer vermekte yarar var. 2001 sonbaharında Dino Ignacio adlı
Filipino-Amerikan bir lise öğrencisi, Türkiye’de de gösterilmiş bir çocuk programı olan
Susam Sokağı’nın ünlü karakterlerinden Büdü’nün (orjinal kullanımı ile “Bert”),
Photoshop yazılımı kullanarak Usame Bin Laden’le bir araya getirdiği bir kolajını,
“Büdü kötüdür” adıyla oluşturduğu web galerisinin bir parçası olarak, tamamiyle
eğlence için internet sitesine koymasıyla başlar.
11 Eylül’ün kısa süre öncesinde, Susam Sokağı ve Büdü’ye hiç aşina olmayan
Bangladeşli bir yayıncı, Bin Laden’i desteklemek üzere binlerce basılarak tüm Orta
Doğu’ya dağıtılan kolaj poster içinde bu resmi de kullanır. Anti-Amerikan sloganlar
atarak, üzerinde Bin Laden ve de Büdü’nün olduğu posterleri taşıyan öfkeli
protestocuları CNN muhabirleri kaydederler. Görüntülerin yayınlanmasının hemen
ardından Susam Sokağı programının yapımcıları, karakterlerinden birini böyle talihsiz
ve uygunsuz biçimde kullananların kendilerinden utanmaları gerektiğini ve yasal
yollara başvuracaklarını bildiren bir açıklama yayınlar. Kendi odasından, uluslararası
ölçekli bu denli karışık bir olaya neden olan Ignacio, olayların daha fazla büyümesinden
endişe duyar ve sitesini kapatır. 3 Bir lise öğrencisinin odasındaki bilgisayardan,
uluslararası ölçekli böyle bir olaya sebebiyet verdiği bu örnek olay, Jenkins’e göre, eski
medya ve yeni medyanın çarpıştığı, sıradan insanlarla kurumsal şirketlerin kesiştiği,
medya üreticisinin ve medya tüketicisinin güçlerinin öngörülemeyecek biçimde
etkileşime girdiği yöndeşme kültürünü ortaya koymaktadır.4
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Resim 7: Ignacio’nun Büdü ve Bin Laden kolajı.5

Resim 8: Bangladeş’de basılan Bin Laden destek posteri.6

5
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Resim 9: Bin Laden destek posterinden detay: Ignacio’nun Büdü ve Bin Laden
kolajı.7
Türkiye’de 2007 yılında YouTube’un yasaklanışına yol açan süreç de sıradan
internet kullanıcılarının internet aktiviteleri, ana akım medya ve resmi kurumları da
içine alan yapısıyla, bu örnek olayla önemli benzerlikler taşır. 2007 yılında, 18
yaşındaki Yunanlı bir öğrencinin, Atatürk’e yönelik hakaret içerdiği öne sürülen
videosu, önce ana akım Türk medya kanallarında yankı bulmuş ve kısa süre içinde bazı
Türk kullanıcılar tarafından Kıbrıs Rum Lideri Makarios’a yönelik benzer bir video
hazırlanmış, bir kaç ay sanal savaş şeklinde YouTube üzerinden süren bu karşılıklı
hakaretler, YouTube’un Türkiye’de mahkeme kararı ile kapatılması gibi amacının çok
ötesinde, öngörülmesi güç ve milyonlarca kullanıcıyı birden etkileyen geniş ölçekli bir
yasakla sonuçlanmıştı.8
“Eski medya ve yeni medyanın karşılaştığı”, halk medyasının ve profesyonel
medyanın çarpıştığı,

medya üreticisinin ve medya tüketicisinin güçlerinin

öngörülemeyecek biçimlerde karşı karşıya geldiği yöndeşme

kültüründe

(convergence culture) artık, kitleler, karmaşık ağlar üzerinden iletişim kurarlar,
paylaşılan kültür yeniden üretilir, yeniden dolaşıma sokulur ve tepkiler dile getirilir.
İnternette multimedyanın gelişimiyle, kitleler, hem profesyonel, hem de kişisel
medyayı kendi amaçları doğrultusunda kullanmaktadır.
1.2. Katılımcı Kültür
Henry Jenkins; Katie Clinton, Ravi Purushotma, Alice J. Robinson ve Margaret
Weigel’den oluşan ekibi ile yazdığı, Confronting the Challenges of Participatory
Culture: Media Education for the 21st Century (Katılımcı Kültürün Sorunlarıyla
Yüzleşmek: 21. Yüzyılda Medya Eğitimi) başlıklı çalışmasında, “katılımcı kültür”
(participatory culture) kavramı ise, sanatsal ifade ve sivil katılıma ilişkin engellerin
azaldığı, bireyin kendi yaratılarını üretmesi ve paylaşmasına imkân veren, deneyimli
olandan acemiye, gayriresmi akıl hocalığı için destek sağlayan bir kültür olarak ifade
eder. Katılımcı kültürün üyeleri, katkılarının önemli olduğuna ve diğerleriyle belli
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A.e.
Diğdem Sezen, “Access Denied: YouTube Banning in Turkey”, (Çevrimiçi)
http://www.univie.ac.at/seemo/deScripto_01-02_2008_low.pdf, 09.03.2009
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oranda bir sosyal bağ içinde bulunduklarına inanırlar.9 Katılımcı kültür formları şunları
içerir.



Üyelikler - Friendster, Facebook, mesaj panoları, oyun klanları ya da My Space
gibi farklı medyalar etrafında merkezlenmiş resmi ve gayri resmi çevrimiçi
topluluklar.



İfadeler - Dijital işleme, modlama ve görünüm değiştirme (modding, skinning),
fan video yapımı, fan kurgusu, fanzinler, hibrit web uygulamalarından (mashups) oluşan ifade biçimleri.



Ortaklaşa Sorun Çözme - Görevleri yerine getirmek ve de yeni bilgi yapıları
geliştirmek için resmi ya da gayri resmi ekiplerde bir araya gelme.



Dolaşım - Medya akışını biçimlendirme (podcasting, bloglar).10

Katılımcı kültürün; akran akrana öğrenme, fikri mülkiyet haklarına ilişkin tutum
değişikliği, kültürel ifadenin çeşitliliği, modern iş yaşamında değerli sayılan becerilerin
dönüşmesi, vatandaş katılımı gibi farklı veçheleri giderek artan oranda akademik
araştırmaların da konusu haline gelmektedir.

11

Katılımcı kültüre erişim süreci,

gençliğin nasıl başarılı olacağını, okul binasına girdiği ya da profesyonel iş ortamına
adım attığı andan itibaren nelerin geride bırakılması gerekeceğini şekillendiren gizli bir
müfredatın yeni bir formu olarak iş görmektedir. Bu şekilde elde edilen yeni medya
okuryazarlığı becerileri, yalnızca sınıf içi eğitim için ya da profesyonel iş yaşamı için
gerekli yetiler olmaktan öte, yaratıcı ifade süreçlerine imkan veren, yurttaş katılımı için
ortam oluşturan, bireysel ölçeği aşarak geniş grupları bir araya getiren ve iletişim
kurmalarını sağlayan becerileri ifade eder. Jenkins, okuryazarlığın bireysel bir beceri
olarak konumlandırılmasına karşın, yeni medya okuryazarlığı becerilerinin grup
becerilerini de ifade ettiğinin altını çizer.12
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1.3. Neden Transmedyal Hikayeler?
Hikayeler

aslında

hayatımızda

hep

vardı.

Zihnimizin

işleyişi

dahi

hikayeleştirme üzerine kuruludur. Dünyayı algılama biçimimiz hikayeler inşa etmeye
dayanır. Aslında hikaye dediğimiz ana yapının geçmişten bugüne çok da değiştiğinden
söz edemeyiz. Sözlü kültürden bu yana, hikayenin ana döngüsü korunmuştur. Sözlü
kültürde dinlenen, romanda okunan, filmlerde izlenen hikayenin temel motivasyonları
bugün yeni bir anlatı formu olan transmedya hikayeciliği için de geçerlidir. İnsanın
hikayeye olan ihtiyacı ve hikayenin yaşantımızda oynadığı rolün değiştiğinden söz
edemeyiz.
Bugün değişik olan, yeni olan, bizim hikayeyi nasıl anlattığımız, anlatırken
hangi medya teknolojilerini kullandığımızdır. Her yeni medya teknolojisi kendi
anlatısını, dilini yaratmaktadır. Yeni medya teknolojileri dediğimiz zaman hemen
bugünü düşünme eğilimindeyiz. Öte yandan yazı da bulunduğu dönemde yeni bir
iletişim teknolojisiydi örneğin. Bir başka iletişim teknolojisi, matbaa 1450’lerde ortaya
çıktığında, matbaanın ortaya çıkarttığı altın anlatı formu önce süreli yayınlar ardından
da –belli bir süre geçtikten sonra elbette- romanlar olmuştur. Benzer olarak,1895’te
sinematografın icadı bir dizi hummalı deneyin yapıldığı bir dönemi getirdi, bunun
sonucu da 1910’larda ilk uzun metrajlı filmlerin ortaya çıkışı oldu. 1925’te
televizyonun icadını izleyen yirmi beş senenin sonunda ortaya çıkan sit-comlar da, format olarak bugün de geçerliliklerini göz önüne alırsak-, bir medyum olarak
televizyonun altın formunu ifade eder diyebiliriz. Bugün geleneksel medya olarak ifade
ettiğimiz kitle medyası bu süreçlerin gelişimini ve bugün vardığı noktayı ifade eder.
Sonrasında ise dijital medya, internetin ortaya çıkışına tanıklık ediyoruz. Geleneksel
medya ya da kimi zaman eski medya olarak ifade ettiğimiz kitle medyasına karşı yeni
medya olarak tanımlanan dijital medyayı ise özellikle ilk dönemleri için taklitçi ve
neredeyse ‘bukalemun medya’ olarak tanımlamak yanlış olmaz.
Aslında bütün medyalara baktığımızda yeni bir medya teknolojisi, her zaman
öncelinin işlevini ve dilini taklit etmiştir. İnternet mecrası da ilk önce bunu yapmıştır.
Gazeteleri internetten okumak, filmleri internetten izlemek gibi. Ancak aradan geçen
zamanda internet mecrası da kendi dilini bulmaya başlamış, iletişim ortamının yapısal
farklılığı giderek anlatıları da etkilemiştir. Bir dizi farklı medyum üzerinden non-linear

yani doğrusal olmayan biçimde izleyiciye ulaşan, katılımcı ve çoğunlukla oyunsu anlatı
formları kuşatıcı deneyimler sunmak üzere ortaya çıkmışlardır
Katılımlı medya teknolojilerinin şekillendirdiği bugünün medya manzarasında
neden transmedya sorusuna cevap vermek için şu etmenleri sıralamak işimizi
kolaylaştırabilir:


Tüketici çekme sürecinin zorlaşması: Bugün var olan ürün çeşitliliğinde, bir
tüketiciyi markanıza cezbettiğiniz zaman çekim alanınızda tutmak zorunluluğu
önem taşır. Transmedya bize bu çekiciliğin altyapısını sağlamaktadır. Diğer
yandan, geleneksel içerik endüstrileri bugün kullanıcıları eğlendirecek ve
ilgilerini çekebilecek yaratıcı ve yenilikçi yöntemler bulma ihtiyacı içindeler.
Bu yapı içinde izleyiciler reklamlardan sadece tanıtımın ötesinde ilgi çekici bir
katma değer bekliyorlar.



“Dijital yerliler” olgusu: Dijital yerli kavramı, kısaca, bilgisayarın bir tost
makinesi kadar sıradan olduğu bir ortam içine doğan nesli ifade eder. Dijital
yerliler eğlence dünyası ve medyayı hem içerik yaratıcıları hem de tüketicileri
olarak yeni bir boyuta taşıyorlar ve transmedya da bir anlamda bu kuşağın yeni
medya ile olan ilişkisine ayna tutuyor.



'Edilgen izleyici' nosyonunun geçmişte kalması: İnternet, katılımcı izleyici
kavramının oluşumunu hızlandırdı. Bugün televizyon izlerken, sosyal medyayı
da izlediği ile bağlantılı kullanan bir izleyici/tüketici profilinden söz ediliyor.
Transmedya bu izleyici profilini hesaba katan bir yapıyı öngörüyor.



‘Çoklu etkinlik’ kavramı: Aynı anda birden fazla etkinlik ile haşır neşir olma
halini ifade etmektedir. Bir dizi farklı medyayı kullanarak, eş zamanlı ve aktif
kullanım için tasarlanmış içerikler oluşturmak beklentisine cevap verilmelidir.



Kolektif zeka kavramı: Ulaşılabilir teknolojiler kolektif zeka kavramını güçlü
bir biçimde yaşamımıza sokmuştur. Sosyal medya, mobil teknolojiler vb.
aracılığıyla büyük grupların bir araya gelebiliyor olması ve bu grupların birlikte
hareket edebilmeleri hikaye anlatım yöntemlerine daha önce hayal bile
edilemeyecek yeni olanaklar eklemiştir.



Oyunlar: Oyunlar içinde bulunduğumuz çağda bir fenomene dönüşmüş
bulunmaktadır. Mobil cihazlar, sosyal medya, oyun konsolları ve bilgisayarlar

aracılığıyla oynanan oyunların sayısı artmış, her mecrada, platformda
erişilebilir olan oyunlar, anlatısal bulmacalara da dahil olmaya başlamışlardır.



Platformlar arası sınırların silikleşmesi: Artık sanal dünya ve fiziki dünyayı
birbirinden çok da ayrılmadığı bir, sınırların belirsizleştiği bir düzen içinde
yaşıyoruz. Eğlence içeriklerinin de platformlar arasında hareketli hale gelmesi
geleneksel medya formatlarını yeniden gözden geçirmeyi gerekli kılmıştır.

Katılımcı kültürün dinamikleriyle şekillenen kültür, elbette az sayıda büyük
medya şirketinin kararlarına göre şekillenen bir yapıdan farklılık arz eder. Sıradan
kullanıcıların ‘kendi hikayelerini’ anlatmak üzere yola çıktıkça çok daha ‘çeşitlilik
içeren’ bir kültürel ortamla karşılaşırız. Farklı gruplar temsil gücü kazanabilir. Farklı
gruplar sözgelimi baskın medya imajlarına tepki gösterebilir. Özellikle dezavantajlı
grupların temsil hakkı kazanmasıyla, ve ‘kendi hikayelerini’ paylaşabilmeleri ile
kamuoyundaki algı da değişebilir. Ve yöndeşme ve katılım kültürünün sosyal adalet
boyutu da burada başlar. Bu katılımcı kültürün en heyecan verici getirilerinden biri
sayılabilir.
1.4. Temel Tanım
Yöndeşme kültürü, katılımcı kültür kavramlarından söz ettikten sonra ve neden
transmedya sorusuna cevap olabilecek durumlarını sıraladıktan sonra, transmedya
hikayekavramına ilişkin temel bir tanım koyarak bu üniteyi bitirebiliriz.
İletişim kuramcısı Henry Jenkins, transmedya hikaye kavramını şöyle tanımlar:
Bir transmedya hikaye 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.
Bir diğer deyişle, transmedyal bir anlatıda, hikayelerin farklı medya
platformlarına bağlı olmaktan kaynaklanan sınırları ortadan kalkıyor ve tüketiciler
farklı kapılardan, istedikleri noktalardan bu anlatı evreninin içine girebiliyorlar. Çünkü
transmedya, farklı kanallar ve izleyiciler için tasarlanmış anlatıları ifade ediyor. Bu

kavramın kendisi tamamiyle yeni olmasa da giderek bir anlatı stratejisinin temel normu
haline geliyor.

Pazarlama perspektifinden bakıldığında bu bütünleşik pazarlama modelinin bir
sonraki aşaması olarak değerlendirilebilir. Amaç farklı noktalar arasında tam bir
tutarlılığı korumak yerine, farklı kanallar için farklı iletişim stratejileri tasarlamak ve
bunu yaparken de markayı merkeze yerleştirmek olarak özetlenebilir.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde transmedya anlatıların ortaya çıkışını hazırlayan kültürel koşullar
ile yöndeşme kültürü, katılımcı kültür kavramları değerlendirilmiş ve transmedya anlatı
kavramı tanımlanmıştır.

Bölüm Soruları
1. Farklı medya işlevlerinin tek bir cihazda toplanmasını ifade eden yalnızca
teknolojik bir süreçten çok, tüketicilerin yeni enformasyon kaynakları
aramaya yönlendirildikleri ve dağınık medya içerikleri arasında bağlantılar
kurmaya teşvik edildikleri kültürel bir değişimi ifade eder.
Yukarıdaki tanıma karşılık gelen en uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Sanal gerçeklik
b. Yöndeşme
c. İnteraktivite
d. Folksonomi
e. Sosyal ağ
2. Aşağıdakilerden hangisi yöndeşmenin yarattığı süreçte karşılaşılabilecek
çatışmalı durumlardan biri sayılamaz?
a. Bir gencin, sevdiği bir dizinin karakterlerini içeren bir mash-up video
yapıp internette paylaşması sonucu sözkonusu diziyi yapan şirketin
gence dava açması
b. Star Wars yapımcılarının büyük gizlilikle sürdürdüğü film yapım
sürecinde, film içinde kullanılacak dekor vb tasarımlarının sıradan
kullanıcılarca görüntülenip internetten paylaşılması
c. Sosyal ağ sitelerinde paylaşılan eğlenceli bir video içeriğinin aslında
reklam amaçlı bir viral pazarlama videosu olduğunun anlaşılması
d. Seçim yasaklarını ihlal eden TV kanalına yaptırım uygulanması
e. Bir kullanıcının telefonu ile çektiği kendi komik videosunun sosyal ağ
sitelerinde viral video olarak dolaşıma girmesi
3. Aşağıdakilerden hangisi yöndeşme kültürünün özellikleri arasında sayılamaz?
a. Mutlak bir birleşme, stabilite anlamına gelmez, sürekli, dinamik bir
süreci ifade eder.
b. İletişim araçlarına bir bütünlük içinde yaklaşılması ile anlaşılabilir.
c. Tüketicilerin farklı medya içerikleri arasında bağlar kurmaları gerekir.

d. Büyük şirketlerin tepeden verdikleri kararlar ile kullanıcıların içeriklere
verdikleri tepkiler etkileşim halindedir.
e. Tüketicilerin edilgin olması en önemli özelliğidir.
4. “Eski medya ve yeni medyanın karşılaştığı”, halk medyasının ve profesyonel
medyanın çarpıştığı, medya üreticisinin ve medya tüketicisinin güçlerinin
öngörülemeyecek biçimlerde karşı karşıya geldiği .......................... artık,
kitleler, karmaşık ağlar üzerinden iletişim kurarlar, paylaşılan kültür yeniden
üretilir, yeniden dolaşıma sokulur ve tepkiler dile getirilir.
Boşluğa en uygun düşecek kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yöndeşme Kültüründe
b. Kod Okuryazarlığında
c. Medya Okuryazarlığında
d. İnteraktif Anlatılarda
e. İnteraktif Televizyonda
5. Yöndeşme kültürünü merkeze alan 2006 tarihli Convergence Culture: Where
Old and New Media Collide (Yöndeşme Kültürü: Eski ve Yeni Medyanın
Çarpıştığı Yer) adlı kitabın yazarı medya kuramcısı kimdir?
a. Henry Jenkins
b. John Fiske
c. Marshall McLuhan
d. Douglas Kellner
e. Douglas Rushkoff
6. Yöndeşme Kültürü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Katılımcı Kültür kavramıyla pek çok noktada benzeşir
b. Kullanıcının içerik üretimi fenomeni kavramın ortaya çıkışında büyük
rol oynar
c. Şirketler ve içerik tüketicilerin karşılıklı etkileşimiyle şekillenir.

d. Dijital teknolojilerin ortaya çıkışından 2000’lerin başına kadar olan
dönemdeki kültürel değişimi ifade eder.
e. Aktif kullanıcı nosyonu önem taşır
7. Aşağıdakilerden hangisi yöndeşme kültürünü şekillendiren başlıca unsurlar
arasında sayılamaz?
a. Medya içeriklerinin üretici şirketlerce farklı medya platformlarından
paylaşımı
b. Tüketicilerin aktif katılımı ve paylaşımları
c. Eski ve yeni medyanın farklı ve kimi zaman öngörülemeyecek
biçimlerde karşı karşıya gelmesi
d. Kullanıcı üretimi içerik
e. İletişim kuramcılarının yöndeşme kavramını anlamaya yönelik
çalışmaları
8. Sanatsal ifade ve sivil katılıma ilişkin engellerin azaldığı, bireyin kendi
yaratılarını üretmesi ve paylaşmasına imkân veren, deneyimli olandan
acemiye, gayriresmi deneyim aktarımı için destek sağlayan bir kültürel
ortamı ifade eder.
Yukarıdaki tanıma karşılık gelen en uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Transmedya
b. Medya endüstrisi
c. Katılımcı Kültür
d. İnteraktivite
e. Kültür endüstrisi
9. Aşağıdakilerden hangisi katılımcı kültür formlarından biri değildir?
a. Çevrimiçi topluluklara üyelikler
b. Hayran üretimleri

c. Kolektif zeka ilkelerini yeni medya teknolojileri ile birleştirerek
ortaklaşa sorun çözme
d. Aile içi ilişkiler
e. Sosyal ağlarda paylaşılan içerikler
10. Aşağıdakilerden hangisi transmedya anlatıları ortaya çıkaran başlıca koşullar
arasında sayılamaz?
a. Edilgin izleyici nosyonunun geçmişte kalması
b. Platformlar arası sınırların belirsizleşmesi
c. Oyunların medya manzarasında yarattığı değişim
d. Sansür
e. Var olan ürün çeşitliliğinde tüketici çekme sürecinin zorlaşması
11. Çok sayıda medya platformunda açılır, her yeni metin bütüne kendine özgü ve
değerli bir katkıda bulunur. İdeal 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.
Yukarıdaki tanıma karşılık gelen en uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Transmedya
b. Yöndeşme
c. Katılımcı Kültür
d. Kolektif Zeka
e. İnteraktivite
12. ‘Hikayeler aslında hayatımızda hep vardı. Zihnimizin işleyişi dahi
hikayeleştirme üzerine kuruludur. Dünyayı algılama biçimimiz hikayeler inşa
etmeye dayanır. Hikaye dediğimiz ana yapının geçmişten bugüne çok da
değiştiğinden söz edemeyiz. Sözlü kültürden bu yana, hikayenin ana döngüsü
korunmuştur. Sözlü kültürde dinlenen, romanda okunan, filmlerde izlenen
hikayenin temel motivasyonları bugün yeni bir anlatı formu olan transmedya
hikayeciliği için de geçerlidir. İnsanın hikayeye olan ihtiyacı ve hikayenin
yaşantımızda oynadığı rolün değiştiğinden söz edemeyiz. Bugün değişik olan,

yeni olan, bizim hikayeyi nasıl anlattığımız, anlatırken hangi medya
teknolojilerini kullandığımızdır.’
Yukarıdaki alıntı ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Her yeni medya teknolojisi kendi anlatısını, dilini yaratmaktadır.
b. Matbaa 1450’lerde ortaya çıktığında, matbaanın ortaya çıkarttığı altın
anlatı formu önce süreli yayınlar ardından da romanlar olmuştur.
c. 1895’te sinematografın icadı bir dizi hummalı deneyin yapıldığı bir
dönemi getirdi, bunun sonucu olarak 1910’larda ilk uzun metrajlı
filmlerin ortaya çıktı.
d. 1925’te televizyonun icadını izleyen yirmi beş senenin sonunda ortaya
çıkan durum komedileri (sit-com) da televizyon medyumunun altın
formunu ifade eder
e. Bugün internet mecrasının yapısal özellikleri bir anlatı oluşturmak üzere
kısır ve yetersizdir.

Yanıtlar: 1. B, 2. D, 2. E, 4. A, 5. A, 6. D, 7.E, 8. C, 9. D, 10. D, 11. A, 12. E
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TRANSMEDYA
Transmedya kavramını tanımlamadan önce, bu birleşik sözcüğü açmakta yarar var.
‘Trans’ Latince bir ön ek (transcend, trasnfix). Türkçe’de ötesinde, aşkın, aşırı
sözcükleri ‘trans’ sözcüğünü karşılıyor. Örneğin ‘transnational’ sözcüğü kavramsal
olarak Türkçe’ye ulus-aşırı olarak tercüme edilebiliyor. Kimi zaman da transseksüel,
transport, transatlantik vb birleşik sözcüklerde olduğu gibi özgün halinin okunuşu ile
olduğu gibi kullanılabiliyor.
Medya sözcüğünü de Türkçe’de aynen İngilizce’de olduğu gibi hem iletişim
kurmaya imkan veren teknolojileri ifade etmek için, hem de bu teknolojiler etrafında
gelişen sosyal ve kültürel pratikleri ifade etmek için kullanıyoruz.
Transmedya anlatı kavramı ise 2003-2006 yılları arasında iletişim kuramcısı Henry
Jenkins tarafından üretilen bir terim. Jenkins, transmedya öykü kavramını şöyle
tanımlar: 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.13
Transmedya Türkçe’ye ‘çapraz medya’ olarak tercüme edebileceğimiz ‘crossmedia’ ile büyük oranda benzeşiyor. Her iki kavram da birbiriyle ilişkili entegre medya
deneyimlerini ifade ediyorlar. Aralarındaki temel fark ise, transmedyanın anlatı üzerine
yaptığı vurgu sayılabilir. Çapraz medya tüm iletişim ve interaktivite sürecini içeren
daha geniş bir terim ve transmedyadan ayrı olarak, farklı platformlar için yeni
içeriklerin var olması gerekliliğini şart koşmuyor.
Yöndeşme ile platformlar arası sınırların silikleştiği günümüzde, içerik artık tek
bir iletişim ortamı ya da platform üzerinden tanımlanmıyor. Farklı ortamlar üzerinden
kurgulanan anlatılar gelişigüzel değil bir transmedyal dünya olarak inşa ediliyor.
Transmedya,

aynı

içeriğin

farklı

platformlar

üzerinden

yeniden

dolaşıma

sokulmasından farklı olarak, her bir iletişim ortamı için yeni içerik üreterek anlatı
dünyasının geliştirilmesi ilkesine dayanıyor. Transmedya anlatılarda her bir parça, alt-
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metin (subtext) ya da para-metin (metin-dışı) 14 adı altında ana metine eklenerek
kurgusal dünyayı ya da Jenkins’in deyimi ile ana gemiyi (the mother ship) (Jenkins
2011) genişleten ek metinler olarak iş görür. Bu anlatılar profesyonel olarak üretilmiş
içeriklerin yanısıra kullanıcı üretimi içerikleri de içerirler.
Kısa bir tarihçe ve örnekler
Transmedyanın geçmişine baktığımızda bunun klasik franchise yani lisanslı
ürünlerle başladığını söylemek mümkündür. Örneğin, 1930’lardan bu yana Superman,
Star Trek gibi anlatı evrenleri, tek bir mecra ile sınırlı kalmamış, sözgelimi Star Trek
franchise’ı kapsamında o dünyada geçen bir dizi farklı hikaye yazılmıştır.

Franchise ve transmedya arasında geçişken örnekler de sunacak Star Wars
franchise’ının ilk filmi 1977 yılında gösterime girer. 26 senede 6 film, kitaplar çizgi
romanlar, anime TV serileri, 100'ün üzerinde resmi oyun, giysiler, aksesuarlar gibi çok
sayıda medya formunu kapsamıştır. Bu büyük evren kurgusu içinde farklı galaksilerde
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geçen hikayeler ve sayısız farklı karakter bulunmaktadır. Farklı mecralar, hikayeler
arasında hareket eden karakterler görülmektedir.

Bu franchise kapsamındaki farklı medya ürünleri, farklı kanallardan hiyerarşik
olmayan bir sıralamayla izleyicilere sunulmaktadır. Transmedyal üretimin yarattığı
hareket insanlar arasında sosyal etkileşimle büyümektedir.

'Pokemon' franchise’ı da sosyal etkileşim bakımından ilginç bir örnek
oluşturmaktadır. Pokemon’da bir sürü içerik izleyiciye sunulmakta ancak bu içerikler
için tek bir metin oluşmamaktadır.

Klasik Marka (Franchise) temelli anlatıdan transmedyaya geçiş
Franchise’dan transmedyaya geçiş aşamasını oluşturan öncü projelere
baktığımızda, 1995’de 'Star Wars- Shadows of the Empire' iyi bir örnek oluşturabilir.

Bu yapı Star Wars serisinin ilk üçlemesinin son iki filmi arasında geçen
anlatılmamış dönemi, orijinal öyküyü farklı ortamlarda geliştirerek eş zamanlı olarak
anlatmaktadır.
Proje kapsamında öyküleri kimi bölümlerde çakışan kimi bölümlerde paralel
ilerleyen bir roman, bir çizgi roman, bir video oyunu ve çocuklara yönelik bir üç
boyutlu kitabın yanı sıra öyküye katkısı bulunmayan resim serileri, oyuncaklar ve bir
müzik albümü de üretildi. Anlatı içeren yapıtların kurmaca evrenin bütünü ve birbirleri
ile tutarlı olmalarına özen gösterilen projede, her ortamın öykünün farklı bir boyutunu
anlatması amaçlanmıştı. Bazı karakterler ve yaşadıkları sadece çizgi romanda yer
alıyor, video oyunu Empire Strikes Back filminin bir sahnesini filmde anlatıldığından
farklı bir perspektifte anlatıyor; roman filmlerin kahramanlarına, çizgi roman filmlerin
yan kahramanlarına, video oyunu ise proje için üretilmiş yeni bir kahramana diğer
ortamlardan daha çok odaklanıyordu. Romanın karakterlerin iç dünyalarına, oyunun
öykünün aksiyon sahnelerine ağırlık verdiği proje The Secrets of Star Wars Shadows of
the Empire (1996, New York, Ballantine Books, s.6) adlı kitabında Cotta Vaz’ın
aktardığına göre yapımcılarınca her bir ortamın öykünün en iyi anlatabildiği bölümünü
ele alması prensibine göre şekillendirilmeye çalışılmıştı. Yine Cotta Vaz’ın aktardığına
göre yapımcılarınca Lucasfilm şirketinin yan ürünlerini kapsayan geniş lisans
anlaşmalarının sağladığı olanaklara dayalı bir multimedya projesi olarak tanımlanan
proje, kurmaca evreni farklı ortamları kullanarak zenginleştirmeyi amaçlaması ile
transmedya anlatı uygulamaları ile benzer özellikler taşıyordu; ancak orijinal
filmlerden çok daha sonra ve bağımsız olarak üretilmişti. 1997 ve 2000 yıllarında
Shadows of the Empire adı ile yayınlanan ve proje için yaratılan yan karakterlerin
hikayelerini anlatan iki ayrı çizgi romanla sürdürülen öykü; sadece Star Wars markasını
taşıyan sinema filmlerinin canon kabul edildiği bir marka sistemi içinde öyküsü
yönüyle apocrypha ve sonraki çizgi romanlardan da anlaşılacağı üzere üretim biçimi
açısından da lisanslı bir ürün statüsündeydi.
1999 – 2003 yılları arasında gösterime giren The Matrix, The Matrix: Reloaded,
The Matrix: Revolutions sinema filmleri ile Enter The Matrix video oyunu ve Animatrix
başlığı ile yayınlanan 9 kısa animasyon filmi transmedya anlatı uygulamalarının ilk
önemli örneği kabul edilebilirler. Matt Hanson The End of Celluloid (2003, Roto
Vision, Hove, s.47) adlı kitabında kurmaca bir dünyanın birden fazla ortama yayılması
durumuna en uygun güncel örneğin söz konusu yapımlar olduğuna iddia eder. Aynı

şekilde Jenkins’e göre The Matrix, medyada yöndeşme çağı için tek bir ortamda
aktarılamayacak kadar büyük bir anlatı yaratmak amacıyla çok sayıda metni entegre
eden bir eğlence endüstrisi ürünüdür. Jenkins şöyle der (Convergence Culture, New
York, NYU Press, ,s.95, 2006): “Wachowski kardeşler transmedyalık oyununu çok
güzel oynamışlardır, ilgi uyandırmak üzere orijinal filmi öncelikle sunmuşlar, kararlı
hayranların daha fazla bilgi için açlığını ayakta tutmak için az miktarda web-çizgi
romanı

hazırlamışlar,

ikinci

filmin

beklentisi

içinde

animasyon

filmlerini

yayınlamışlar, ikinci filmin tanıtım kampanyası ile bilgisayar oyununu piyasaya
sürmüşler, çemberi The Matrix Revolutions ile sona erdirmişler, ve daha sonra bir
devasa online oyun() ile tüm mitolojiyi oyunculara teslim etmişlerdir.” The Matrix’i ve
takip eden yapımları kendilerinden öncekilerden farklı kılan özellik, orijinal filmin
ardından izlenen anlatı stratejisidir. Farklı ortamlardaki yapıtlar, baştan itibaren
bütünlüklü bir kurmaca evrenin parçaları olarak tasarlanmışlardır. Bir örnek ile
açıklamaya çalışalım: İkinci filmden önce piyasaya sürülen Animatrix animasyon
filmlerinden biri olan Final Flight of the Osiris, kahramanının bir mesajı bir posta
kutusuna bırakması ile son bulur. Yine ikinci filmin tanıtım kampanyası sırasında
piyasaya sürülen Enter the Martix video oyununun ilk görevi ise söz konusu mesajın
postaneden alınması ile ilgilidir. İkinci film olan Matrix Relaoded ise kahramanların
söz konusu mesaj hakkında tartıştıkları bir sahne ile başlar. Birbirini tamamlayan olay
örgüsü elemanları bu örnekle sınırlı değildir: Animatrix filmleri ve web-çizgi romanları
kurmaca evrenin geçmişine dair bilgiler verirler. Yine Animatrix filmleri ikinci ve
üçünü filmin yan kahramanlarından birine bir geçmiş çizer. Enter The Matrix video
oyunu ikinci filmle ortaya çıkan bir aşk üçgeninin ardında yatan olayları anlatmanın
yanı sıra filmin iki yan karakterini baş karakterler olarak sunar. Böylelikle oyuncular
hem filmde birkaç satırlık repliği olan yan karakterlerin bütün öykü içindeki önemlerini
hem de filmde kısaca verilen kimi olayların gerçekte nasıl gerçekleştiğini öğrenirler.
Transmedyaya özgü bir örnek olmasa da ikinci filmin yarım kalmış bir hikaye ile ve
“sonuçlanacak” notu ile bitmesi ve üçüncü filmin bu noktadan başlaması projenin
parçalı yapısını yansıtmaktadır. Jenkins, The Matrix benzeri transmedya anlatı
çalışmalarında her bir ürünün kendinden öncekilerin üzerine kurulu olduğunu ve
tüketiciler için kurmaca dünyaya farklı giriş kapıları açtıklarını savunur. (Jenkins,
a.g.e., s.95)

Transmedya anlatı uygulamaları lisans sitemi içinde ikincil elemanların tüketim
değerlerini arttırmaları ve medya-markalarının farklı ürünlerin tüketicilerine
ulaşmalarına olanak sağlamaları açısından üreticiler için uygun bir ekonomik strateji
olarak görülmektedir. İkincil elemanların verdiği geri plan bilgileri öyküye bir derinlik
ve gerçeklik duygusu vermektedir. Bu strateji yapımcılara tek bir ortamın hem içerik
hem de deneyim olarak verebileceğinden daha fazlasının tüketiciye sunulmasına ortam
yaratmaktadır. Tüketiciler her yeni ürünle kurmaca evreni yeniden değerlendirme
imkanı elde ederler.
1990’lı yıllarda, yaygın biçimde tartışılan dijital devrim paradigması, yeni
medyanın geleneksel medyayı bir tarafa iteceği, İnternet’in yayıncılık endüstrisinin
yerini alacağı ve medya tüketicilerinin, istedikleri içeriklere ulaşabilmelerinin büyük
şirketleri radikal biçimde alaşağı edeceği bir medya düzenini varsayıyordu. Oysa Bolter
ve Grusin’in ifadesiyle, yeni medyayı ‘yeni’ kılan, eski medyayı nasıl yeni biçimlerde
sunduğu ve eski medyanın bu yeni düzene uyum sağlamak için nasıl yöntemler

benimsediği idi. (Bolter & Grusin 2002: 15) Gerçekten de geçen zaman gösterdi ki
öncüllerinin yolundan giden yeni medya, eski medyanın yeniden şekillendirilmiş ve
yenilenmiş bir versiyonu olarak dolayımlama (remediation) süreci üzerinden işliyordu.
Yani, hiçbir ortam, hiçbir medya olayı, diğer ortamlardan bağımsız ve izole değildi.
Henry Jenkins, eski medya ve yeni medyanın çarpıştığı bu yeni düzeni
yöndeşme kültürü olarak tanımlamıştır. Bu bağlamda yöndeşme, farklı platformlardan
gelen içerik akışını, farklı medya endüstrileri arasındaki iş birliğini ve medya
seyircisinin bu farklı platformlardaki içeriklerin peşine düşerken benimsediği aktif rolü
ifade eder. (Jenkins 2006: 2) Medya yöndeşmesinin anlatıları da, yukarıdaki tanımla
uyumlu olarak, farklı platformlardan gelen içerikleri birbirine entegre eden ve tek bir
mecranın içeremeyeceği kadar büyük ve çok katmanlı deneyimler olarak
tanımlanabilirler. Bu deneyimleri ifade eden “transmedya” kavramı ise ilk olarak, 1999
tarihli düşük bütçeli bağımsız bir yapım olan Blair Cadısı Projesi/The Blair Witch
Project filminin bir fenomen haline gelen başarısını yorumlamak üzere eleştirmenler ve
yapımcılar tarafından kullanılmıştır ve temel olarak, hikayelerin değişik formatlarda ve
farklı kanallar üzerinden planlanarak kitlelerle buluşması fikrine dayanır. (Jenkins
2006: 101)
Korku-gerilim türündeki Blair Cadısı Projesi, belgesel yapmak üzere 200 yıllık
bir cadı efsanesinin peşine düşen ve bir daha haber alınamayan üç sinema öğrencisinin
hikayesini anlatır. Film amatör bir kameraman tarafından gerçek zamanlı olarak
çekilmiş görüntülerden oluşuyormuş izlenimi verecek şekilde kurgulanmıştır. Bu
estetik seçim filmin pazarlama stratejisi ile uyum içindedir; çünkü yapımcıların amacı
filmin kurgusal yönünü gizlemektir.
Jenkins’e göre Blair Cadısı’nı yalnızca bir film olarak ele almak büyük resmi
kaçırmak anlamına gelir. Çünkü filmin sinemalarda gösterime girmesinden yaklaşık bir
yıl kadar önce yapımcılar tarafından, filmin ana hikayesini oluşturan Burkistsville
cadısı efsanesine ve film ekibinin ortadan kaybolmasına dair tüm ayrıntılarıyla
gerçekmiş gibi gözüken bir web sitesi hazırlanmış ve site zamanla büyük bir çevrimiçi
takipçi kitlesi yaratmıştır. Geçmiş yüzyıllardan bu yana kaydedilen cadı vakalarına
ilişkin belgeleri bir araya getiren ve filme doğrudan bağlantılar içermese de kapsamlı
bir arka plan oluşturan sitenin yanısıra, SciFi adlı TV kanalında yayınlanan Blair Cadısı
hakkındaki sahte bir belgesel de konuya ilgi duyanların sayısını arttırmıştır. Bu

gerçeklik izlenimi yaratma çabası filmin gösterime girmesi ile de devam etmiştir. Buna
göre filmin kurmaca olduğu öncelikle gizlenmiş ve kurgulanan görüntülerin aslında
kayıp sinema öğrencilerinin kamp yaptıkları bir mekanda bulunan kasetlerdeki
görüntülerden oluşan bir belgesel olduğu söylenmiştir. Filmin piyasaya sürülmesinin
ardından, Oni Press, cadı ile karşılaşmış başka kişilerin anlattıklarına dayanan çizgi
romanlar yayımlamış, filmin soundtrack’i dahi ekibin terk edilmiş halde bulunan
arabasının teybindeki kasedin birer kopyası olarak tanıtılmıştır. Jenkins’e göre bu
uygulamaların tümü doğaçlama ve amatör çekimler kullanılarak belgesel bir estetikle
kurgulanan film evreninin gerçekliğini daha da ikna edici bir hale getiren unsurlardır.
(Jenkins 2006: 102)
Bir transmedya projesi olarak ele alındığında Blair Cadısı Projesi bir kaç yönü
ile dikkat çeker. Öncelikle hikaye “gerçekmiş gibi” sunulmaktadır. Ancak Blair Cadısı
Projesi sinema tarihinde geçeklik izlenimi yaratacak şekilde çekilen ve pazarlanan ilk
film değildir. Örneğin 1980 tarihli İtalyan sömürü filmi Cannibal Holocaust, Blair
Cadısı Projesi ile benzer bir biçimde bulunmuş belgesel kayıtlarından oluşan sahneler
içerir. Filmin yapımcıları çeşitli işkenceler ve cinayetler içeren bu görüntülerin gerçek
olduğunu hiçbir zaman iddia etmemişlerdir, ancak bu sahnelerde öldürülen karakterleri
canlandıran oyuncularla imzalanan kontratın şartlarından biri iki yıl süre ile basından
uzak kalmalarıdır. Amaç sözkonusu sahnelerin gerçek olduğu şeklindeki dedikoduların
izleyici sayısını arttırmasıdır. Fakat bu strateji ters teper ve yapımcılar hakkında cinayet
davası açılır. Dava ancak oyuncuların kontratlarının fes edilmesinin ardından basının
karşısına çıkmaları ile düşer. (Stallone ve Murawski 2000) Blair Cadısı Projesi’ni
Cannibal Holocaust ve benzeri yapımlardan ayıran başlıca faktör hikayenin dağınık
yapısı ile dedikodu ve şüphenin yerini araştırma ve kanıt toplamanın almasıdır. Filmin
sunumu anlatı metnini farklı mecralardan devşirebilmesi için seyirciyi motive etmeyi
amaçlamıştır. Blair Cadısı Projesi, pazarlama stratejisini kurgusal ve gerçek olan
arasındaki çizgiyi bulanıklaştırmak üzerine kurmuştur. Farklı kaynaklardan gelen
kurmaca bilgilerin birbirlerini destekler biçimde gerçekmiş gibi gösterilmeleri hem
filmin gösterime girmesine kadar geçen süreçteki beklenti düzeyini hem de filmin
görece sade ve basit kurgusunun seyirci üzerindeki etkisini arttırmıştır. Yani web
sayfaları, televizyon belgeselleri ve çizgi romanlar gibi yapıtlar filme geniş bir hayran
kitlesi kazandırmanın yanısıra, hikayenin arkaplanını da geliştiren ve anlatıya katkıda
bulunan mecralar olarak tasarlanmışlardır. Hikayeyi tüm yönleri ile deneyimlemek

isteyen kişiler tüm bu mecraları takip etmeli, araştırmalı ve birleştirmelidir. Bu
bağlamda izleyici veya kullanıcılara peşinden gidebilecekleri ipuçları verilmesi,
anlatının bütününü farklı mecralardan deneyimlemek üzere onları “ergodik” bir okuma
deneyimine yönlendirmektedir. Espen Aarseth’in kullandığı bağlamda böyle bir
ergodik deneyim, okurun anlatı metninde ilerleyebilmesi için çaba sarf etmesi
gerekliliğini ifade eder. (Aarseth 1997: 1) Blair Cadısı Projesi’nin takipçileri de metni
tüm yönleri ile deneyimlemek ve metinler arası referansları okuyabilmek için belli bir
çaba sarf etmelidirler.
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Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde transmedya kavramının tanımı, çapraz medya kavramı ile olan
farkları ile kısa tarihçesi ele alınmış, farklı transmedya anlatı stratejileri örnekler
üzerinden değerlendirilmiştir.

Bölüm Soruları
1. Transmedya anlatının ideal formunda ................................................. .
Boşluğa gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. her ortam en iyi yapabildiği şeyi yapar.
b. aynı içerik farklı ortamlardan paylaşılır.
c. anlatı evrenine giriş için en önemli mecra kitaplardır.
d. tanıtım için yapılan üretimler kesinlikle ücretsiz olmalıdır
e. büyük bütçeli yapımlar her zaman daha başarılı olur.
2. Aşağıdakilerden hangisi transmedya anlatıları analiz ederken tanımlanması gereken
boyutlarından biri sayılmaz?
a. Kapsadığı anlatısal uzamlar
b. Platformların sayısı
c. Platformların zamanlaması
d. İzleyicinin katılımının boyutu ve tipi
e. İçerdiği toplumsal stereotipler
3. .................. stratejisi, içeriği, farklı yayıncı kuruluşlar, gameboy ya da cep telefonu
gibi taşınabilir medyalar, koleksiyonlar, oyun parklarıdan game arcade’lere mekan
temelli eğlence merkezleri gibi farklı kanallar üzerinden dağıtılır. Hipersosyalleşmeye dayalıdır. Tüketiciler arasında katılım ve sosyal interaksiyonu teşvik
ederler.
Boşluğa hangisi gelmelidir?
a. Hipermedya
b. Sanal medya
c. Karma medya
d. İntermedya
e. Geleneksel medya

4. Aşağıdakilerden hangisi çapraz medyayı transmedyadan ayıran tanımsal farklardan
biridir?
a. Farklı platformlar için yeni içeriklerin var olması gerekliliğini şart koşmaz.
b. İnteraktif süreçleri de içerir.
c. Entegre medya deneyimlerini ifade eder.
d. Kullanıcı üretimi içerik sürece dahildir.
e. Kullanıcıların sosyal ağlardaki ilişkileri stratejik planlamaya dahildir.
5. 1999 – 2003 yılları arsında gösterime giren The Matrix, The Matrix: Reloaded, The
Matrix: Revolutions sinema filmleri ile Enter The Matrix video oyunu ve Animatrix
başlığı ile yayınlanan 9 kısa animasyon filmi …………….. en önemli ilk
örneklerinden biri olarak kabul edilebilirler.
Boşluğa gelebilecek en uygun şıkkı bulunuz.
a. Çapraz medya uygulamalarının
b. Transmedya anlatı uygulamalarının
c. Yöndeşme kültürünün
d. Katılımcı kültürün
e. Sinemada özel efekt kullanımının

6. Aşağıdakilerden hangisi transmedya anlatı uygulamalarının, eğlence endüstrisi
lisans sistemi içinde uygun bir ekonomik strateji olarak görülmesinin nedenleri
arasında sayılabilir?
a. İkincil platformların tüketim değerini arttırmaları
b. Transmedya anlatı stratejisi planlamanın yüksek bütçe gerektirmemesi
c. Yöndeşme kültüründe başka bir modelin mümkün olmaması
d. İnteraktivitenin izleyici/kullanıcıları zorlaması
e. Kolay planlanması

7. Henry Jenkins’e göre Blair Cadısı’nın ticari başarısını değerlendirirken onu
yalnızca bir film olarak ele almak büyük resmi kaçırmak anlamına gelir.

Aşağıdakilerden hangisi filmin transmedya stratejisi kapsamında başvurulan
yöntemlerden değildir?
a. Yapımcılar tarafından, filmin ana hikayesini oluşturan Burkistsville cadısı
efsanesine ve film ekibinin ortadan kaybolmasına dair tüm ayrıntılarıyla
gerçekmiş gibi gözüken bir web sitesi hazırlanmıştır.
b. SciFi adlı TV kanalında yayınlanan Blair Cadısı hakkındaki sahte bir belgesel
ile konuya ilgi duyanların sayısının arttırılması
c. Filmin soundtrack’i dahi ekibin terk edilmiş halde bulunan arabasının
teybindeki kasedin birer kopyası olarak tanıtılmıştır
d. Filmin piyasaya sürülmesinin ardından, Oni Press yayınevinin, cadı ile
karşılaşmış başka kişilerin anlattıklarına dayanan çizgi romanlar yayımlaması
e. Hikayenin anlatısını farklı mecralar üzerinden takip ederek anlaması için
seyirciyi para vererek motive etmeyi amaçlaması
8. İzleyici veya kullanıcılara peşinden gidebilecekleri ipuçları verilmesi, anlatının
bütününü farklı mecralardan deneyimlemek üzere onları …….. bir okuma
deneyimine yönlendirmektedir. Espen Aarseth’in kullandığı bağlamda böyle bir
deneyim, okurun anlatı metninde ilerleyebilmesi için çaba sarf etmesi gerekliliğini
ifade eder.
Boşluğa gelebilecek en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir?
a. Ergodik
b. Hipermetinsel
c. Edilgin
d. Kaynaşık
e. Bütünleşik

9. Henry Jenkins’e göre The Matrix, medyada yöndeşme çağı için tek bir ortamda
aktarılamayacak kadar büyük bir anlatı yaratmak amacıyla çok sayıda metni entegre
eden bir eğlence endüstrisi ürünüdür.
Aşağıdakilerden hangisi Matrix’in kullandığı mecralardan biri değildir?
a. Kısa anime filmler

b. Video oyunlar
c. Çizgi romanlar
d. Televizyon dizisi
e. Uzun metraj film
10. Transmedya anlatılara ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Tek bir mecranın içeremeyeceği kadar büyük ve çok katmanlı deneyimleri ifade
ederler.
b. Transmedya anlatı uygulamaları lisans sitemi içinde medya-markalarının farklı
ürünlerin tüketicilerine ulaşmalarına olanak sağlamaları açısından üreticiler için
uygun bir ekonomik strateji olarak görülmektedir.
c. Tek bir ortamın hem içerik hem de deneyim olarak verebileceğinden daha
fazlasının tüketiciye sunulmasına ortam yaratmaktadır.
d. Farklı platformlardan gelen içerikleri birbirine entegre etme fikrine dayanır
e. Aynı içerik farklı medya kanalları üzerinden paylaşılır.

11. 1980 tarihli İtalyan sömürü filmi........................., Blair Cadısı Projesi ile benzer
bir biçimde bulunmuş belgesel kayıtlarından oluşan sahneler içerir. Filmin
yapımcıları çeşitli işkenceler ve cinayetler içeren bu görüntülerin gerçek olduğunu
hiçbir zaman iddia etmemişlerdir, ancak bu sahnelerde öldürülen karakterleri
canlandıran oyuncularla imzalanan kontratın şartlarından biri iki yıl süre ile
basından uzak kalmalarıdır. Amaç sözkonusu sahnelerin gerçek olduğu şeklindeki
dedikoduların izleyici sayısını arttırmasıdır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?
a. Cannibal Holocaust
b. L’Avventura
c. Yurttaş Kane
d. Le Citta
e. Bisiklet Hırsızları

12. J. D. Bolter ve R. Grusin’in ifadesiyle, yeni medyayı

‘yeni’ kılan,

............................................................ .
Boşluğu doldurmak üzere en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. sadece bir sıfattan ibaretti.
b. teknolojik gelişmelerdi.
c. eski medyayı nasıl yeni biçimlerde sunduğu ve eski medyanın bu yeni düzene
uyum sağlamak için nasıl yöntemler benimsediği idi.
d. Kullanıcının edilgenleşmesi idi.
e. eski medyadan bütünüyle ayrı ve ona ihtiyaç duymayacak bir düzen öngörmesi
idi.

13. Star Wars: Shadows of the Empire adlı yapımla ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
a. Orjinal Yıldız Savaşları üçlemesinin son iki filmi arasında geçen
anlatılmamış dönemi anlatır.
b. Öyküyü farklı ortamlarda eşzamanlı genişleterek anlatır
c. Projede, her ortamın öykünün farklı bir boyutunu anlatması amaçlanmıştır.
d. Anlatının bir bölümü video oyunları üzerinden anlatılmıştır.
e. Tasarım aşamasında anlatı evrenin bütününün tutarlı olmasına özen
gösterilmemiştir.

14. Bir medyalar arası yapım olarak Pokemon ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
a. Video oyunu temelli en başarılı ikinci franchise’dır.
b. Anlatıda ele alınan yüzlerce farklı yaratık türü hakkında bilgi edinmek için tek
bir metin yoktur.

c. Takipçileri tarafından sadece okunan, izlenen ya da tüketilen değil, yapılan,
üretilen bir şeydir.
d. Pokemon kültürünün bir parçası olabilmek tek başına değil ancak diğerleri ilişki
halinde mümkündür.
e. Tüm içeriklerin bir araya getirildiği anlatıya dair kanonik bir metin web
sitesinden tüm izleyicilere sunulur.

Yanıtlar: 1. E, 2. E, 3. C, 4. A, 5. B, 6. A, 7. E, 8.A, 9. D, 10. E, 11. A, 12. C, 13. E,
14. E

3. TRANSMEDYA ANLATILAR, TANIMLAR VE ÖRNEKLER (II)

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. TRANSMEDYA ANLATILAR, TANIMLAR VE ÖRNEKLER (II)
3.1. TRANSMEDYA TÜRLERİ VE ÖRNEKLER

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Transmedya Anlatı Kavramının unsurları nelerdir?
Transmedyal anlatının boyutları hangi unsurlar üzerinden değerlendirilir?
Alternatif Gerçeklik Oyunlarının transmedyal anlatılar içindeki yeri nedir?
Transmedya anlatının türleri nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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TRANSMEDYA TÜRLERİ VE ÖRNEKLER (II)
Farklı mecralar üzerinden açılan transmedyal anlatıya ilişkin bir diğer örnek,
'The Beast' oyunudur. Alternatif gerçeklik oyunları türüne adına veren bu oyun, Steven
Spielberg’ün Yapay Zeka adlı filminin pazarlama stratejilerinin bir parçasıdır. Oyun,
Yapay Zeka filminin öyküsünün geçtiği 2142 yılındaki dünyayı anlatan bir keşif
yolculuğu olarak tasarlanmıştır. The Beast temel olarak internet siteleri, email
gönderimleri ve telefon görüşmeleri gibi farklı kanallar aracılığıyla oynanmak üzere
planlanmıştır. Farklı kaynaklardan elde ettikleri ipuçlarını değerlendiren oyuncular 12
haftalık bir takvim içinde farklı web sitelerine erişerek, kolektif biçimde bulmacaları
çözerler.

Farklı

mecraları

anlatıya

dahil

etmesi

ve

kurgu-gerçek

ayrımını

belirsizleştirmek üzerine kurulu yapısı ile Blair Cadısı Projesi, 2000’lerin başında
ortaya çıkan alternatif gerçeklik oyunları’nı öncüleyen bir esin kaynağı olarak kabul
edilecektir. (McGonigal 2003a) Genel olarak Blair Cadısı Projesi ve alternatif gerçeklik
oyunları arasındaki farkın mecraların ergodik deneyim düzeyini arttıran oyunsal yapılar
şeklinde tasarlanması olduğu söylenebilir. Blair Cadısı Projesi’nde içerik dağınık da
olsa açıktır. Seyirci sadece bu dağınık parçaları toplayarak hikayeyi tüm yönleri ile
deneyimleyebilir. Öte yandan alternatif gerçeklik oyunları’nda çoğunlukla ana mecra
olan web üzerinde hem veriler toplanmalı, hem bulmacalar çözülmeli hem de kimi
zaman sosyal bir ağın aktif bir üyesi olunmalıdır.
Hikayesi, interaktif yapısı, ulaştığı kitlenin büyüklüğü ile alternatif gerçeklik
oyunu türü içinde belirleyici özelliklerin oluşmasını sağlayan ilk oyun, 2001 yılında
Steven Spielberg’in “Yapay Zeka” (A.I.: Artificial Intelligence) filminin pazarlama
stratejisi kapsamında yapılan “The Beast”tir. Microsoft Oyun Grubu’ndan Jordan
Weisman’in başını çektiği The Beast tasarımcılarının amacı pembe dizi estetiğinden
beslenen kitlesel, web tabanlı bir hazine avı (treasure hunt) tasarlamaktır. (Stewart
2009) Microsoft yetkililerinin ve filmin yaratıcısı Spielberg’in ekipten istediği,
filmdeki yapay zeka temaları ile bağlantılı olarak bir sanal dünya yaratmalarıdır. Bir
başka deyişle, ekibin yaratımı, film içindeki olay ve karakterlerin bir yeniden üretimi
olmayacak, Yapay Zeka’nın hikayesinin geçtigi 2142 yılındaki dünyanın perde arkasını
anlatan bir keşif olarak tasarlanacaktır. (Szulborsk 2005: 94) Bu bağlamda baş yazar
Sean Stewart, “A.I. Web Game” (Yapay Zeka Web Oyunu) başlıklı yazısında projenin
temel çerçevesine ilişkin ekip içinde belirlenen prensipleri söyle sıralar: (Stewart 2009)
1. Anlatının bütünü oyuncular tarafından birleştirilmek üzere parçalara ayrılacak
2. Oyun, ana mecra olan internetin doğasına uygun olarak, işbirliğine dayalı ve
ortaklaşa oynanacak şekilde tasarlanacak
3. Oyunu kimin yapıtığı ve ne için yaptığı bilgisi kamuya açıklanmayacak
4. Oyun, oyunculara, web siteleri, elektronik posta, telefon, gazete kupürleri, faks,
kısa mesaj, televizyon spotları vs gibi birçok farklı kaynaktan ulaştırılacak.
Bu prensiplere daha sonra, bir başka prensip daha eklenir: “Oyun, asla oyun
olduğunu kabul etmeyecektir.” (Stewart 2009) Bu prensipler bağlamında Dave
Szulborski, projenin oyun ve hikaye alanlarını birleştirme eğilimi taşıdığı yorumunda

bulunur. Kullanılan yöntemler, oyuncunun içine dalabileceği (immersive) ilgi çekici bir
alternatif gerçeklik yaratma niyeti taşımaktadır. (Szulborski 2005: 95)
Yapay Zeka filmin tanıtımlarının yayınlanması ve billboard reklamlarının
asılmaya başlanmasından iki ay sonra, 8 Mart 2001’de ilk oyun siteleri yayına sokulur;
ancak ne oyun ne de siteler hakkında herhangi bir duyuru yapılmaz. Hazırlanan film
tanıtımları ve posterler oyuna başlayabilmek için bir dizi “tavşan deliği” (rabbit hole)
içermektedir. Lewis Carrol’un Alice Harikalar Diyarında adlı kitabında, Alice’in
gizemli beyaz tavşanı takip ederken içine girip harikalar diyarına geçtiği tavşan
yuvasına gönderme yapan terim, alternatif gerçeklik oyunlarında oyuncuyu oyun
dünyasına sevk eden ilk ipucu anlamına gelmektedir. (Unfiction 2009) Bu ipuçlarından
birincisi filmin tanıtımın sonunda film ekibinin ad ve görevlerinin yazıldığı bölüm
içinde bulunan alışılmadık bir görev tanımıdır: “Jeanine Salla, Sezgisel Makine
Terapisti” (Jeanine Salla, Sentient Machine Therapist). İkinci ipucu ise, tanıtımların
sonunda filmin vizyona giriş tarihini duyuran “Summer 2001” sözcüklerinin etrafında
oluşan dekoratif amaçlı gibi görünen çentiklerdir. Her bir harfin üzerine düşen bu
çentikler sayıldığında bir telefon numarasına dönüşme potansiyeli taşıyan 5-0-3-3-2-15-2-2-2 sayıları ortaya çıkar. Bu numarayı arayan oyuncular şöyle bir telefon mesajı ile
karşılaşırlar:
Hoşgeldin çocuğum. Bir zamanlar yaşam sevgisi, seks ve şiddetle dolup
taşan bir orman varmış. İnsanların doğal olarak yaptığı şeyler. Ve robotları
da kusursuzca taklit ettiler. Bu orman uçsuz bucaksız ve sürprizlerle dolu.
Çayırlarla, ve ormanlarla ve veri bankalarıyla, suya batmış ve içleri balık
dolu binalarla dolu. Bu ürkütücü bir orman olabilir ve bazı yolları karanlık
ve belalı. Uzun zaman önce, kaybolmuştum orada. Şimdi kaybolmuşlara
yardım ediyorum. Eğer kendini kaybolmuş hissedersen çocuğum
thevisionary.net üzerinden bana yaz. Ve ben de sana ekmek kırıntılarından
bir iz bırakacağım. (Szulborski 2005: 95)
Bu ipucunu takip eden ve thevisionary.net web adresini ziyaret eden oyuncular
bir süre sonra “anahtar Jeanine... onun adını daha önce gördün” şeklinde bir e-posta
alırlar ve ilk ipucuna yönlendirilirler. Benzer bir biçimde teknoloji ve dijital eğlence
dergilerine gönderilen film afişlerinde de basit bir bilgisayar kodu ile “Evan Chan
öldürüldü, anahtar Jeanine” yazmaktadır. (Ayalon 2007: 4) Tüm bu oyunun içeriğine

dair ipuçları yanında filmin tanıtımlarında iki ayrı karede parçalanmış bir halde “Bu Bir
Oyun / Değildir” (This is Not / A Game) cümlesi yazmaktadır. (Wardrip-Fruin 2005)
Bu cümle bir alternatif gerçeklik oyununun başladığının ve oyunun temel
karakteristiğinin bir duruyusu olarak nitelendirilebilir. “Jeanine Salla” ismi ise oyuna
başlamak için bir anahtardır. Bu isim bir arama motorunda arattırıldığında “Bangalore
World University”nin web sitesine yönlediren bir bağlantıya ulaşılır. Gerçekte var
olmayan ve amblemine göre 2028 yılında kurulmuş olan bu üniversitenin web sayfası
oyuncuların karşılaşacağı ilk oyun içi web sitesidir. Siteye göre Bangalore World
University’de başta yapay zeka konulu olanlar olmak üzere çok sayıda ileri teknoloji
araştırması yapan saygın bir akademik kurumdur. Oyuncu siteden bu araştırmalar ve
kimi güncel olaylar hakkında genel bilgiler edinebilir ancak site daha derine ulaşan
linklerin kullanımına kullanıcının bilgisayarının yeterli yapay zeka sistemlerine sahip
olmadığı gerekçesi ile izin vermez. Tek ilerleme yolu öğretim üyelerinden birinin
ismini araştırmaktır. Böylece Dr. Jeanine Salla’nın e-posta adresi ve telefonununu
bulan oyuncular, telefon numarasını aradıklarında Dr. Salla’nın telesekreterinden kısa
bir süre önce hayatını kaybeden Evan Chan adlı karakterin ölümüne ilişkin şüpheli bir
bilgiye ulaşırlar. (Szulborski 2005: 96)

Oyun boyunca kimi noktalarda politik sokak gösterileri gibi gerçek dünyada
gerçekleşen etkinlikler düzenlense de (Gosney 2005: 80) The Beast temel olarak web
sayfaları, e-postalar ve telefon görüşmeleri üzerinden oynanmak üzere tasarlanmıştır.
İpuçlarını değerlendiren oyuncular 12 haftalık bir takvim içinde ve çok sayıda farklı
web sitesine ulaşarak yeni bulmacaları çözerler. Böylece hem Evan Chan’ın ölümünün
ardındaki sırrı hem de daha büyük politik bir gizemi ortaya çıkartmaya çalışırlar. Bu
süreçte dikkat çekici olan noktalardan biri de oyunun bireysel olmak yerine kitlesel bir
yapıya dönüşmesidir. McGonigal’ın aktardığına göre oyunun tasarıcılarından Elan Lee,
2002 Oyun Tasarımcıları Konferansı’nda, The Beast’in yapısına ilişkin şunları
söylemiştir:
“Kimsenin kendi kendine çözemeyeceği bulmaca dizileri yarattık ve
sevinerek işe yaradığını gördük. İzleyiciler ekipler kuruyorlar, fikirlerini
paylaşıyorlar, aplikasyonlar yazıyorlar, teorilerini gönderiyorlar, grup

toplantıları düzenliyorlar, ...parola kırıcıları programlıyorlar, sanat
yapıyorlardı.” (McGonigal 2003b)
Oyunun yapımcıları Microsoft ve Dreamworks tüm dünyada bir milyondan
fazla kişinin The Beast’i oynamış olduğunu tahmin etmektedirler. Oyunu oynayanların
büyük kısmı oyundaki bulmaca ve gizemleri çözmek için büyük ölçekli gruplar
kurmuşlardır. (McGonigal 2003b) Bu gruplardan en örğütlü çalışanı ise Jeanine Salla
adını ilk keşfedenlerden biri olan 24 yaşındaki Oregonlu bilgisayar programcısı Cabel
Sasser’in oyunun web sitelerinin açılmasından bir ay kadar sonra 11 Nisan 2001’de
kurduğu “The Cloudmakers” isimli Yahoo grubudur. Adını oyunun karakterlerinden
Evan Chan’ın teknesinden alan The Cloudmakers kurulduktan sonraki 48 saat içinde
153 üyeye sahip olur. Bu sayı The Beast’in bitiş tarihi olan 24 Temmuz 2001’de 7480’e
yükselmiş ve gruba gönderilen mesajların sayısı da 42209’u bulmuştur. The
Cloudmakers’ın işleyişi ve oyunu oynayışı, genel olarak web siteleri, elektronik
postalar, telefonlar, faks, televizyon, gazete kupürleri ve kimi zaman da gerçek zamanlı
ve çevrimdışı toplantılar ve etkinlikler aracılığıyla elde edilen olay örgüsel gelişmeleri
ve kanıtları izlemek ve yorumlamak olarak tanımlanabilir. (McGonigal 2003b) Bu
bağlamda bir ortak zeka örneği olarak grup Lee ve ekibinin üç aylık çalışma takvimine
böldüğü tüm bulmaca ve gizemleri yayınlanışının ilk gününde çözüp bitirir. Bu sadece
alternatif gerçeklik oyunları tasarımı açısından önemli bir ders değil aynı zamanda
ortak zekanın sorun çözmede ne kadar güçlü ve hızlı olduğunun da bir kanıtıdır.
Ortaklaşa oyunun hızı karşısında, oyunun tasarımı ve anlatının akışına göre gerçek
zamanlı yeniden tasarım sürecini yöneten yazarlar, programcılar, yönetmenler ve
performans tasarımcılarından oluşan ve “kukla ustaları” (puppet masters) olarak
adlandırılan tasarım ekibi, zorluk derecesini artırmak üzere, önemli oyun dosyalarını
farklı şehirlerde düzenledikleri etkinliklerde dağıtmaya başlarlar. (McGonigal 2003b)
Böylece oyun tasarımcıları eşzamanlı olarak ortak zekanın gücü ile baş etmeye ve
oyuncuların ilerleyişine göre yapıtlarını modifiye etmeye çalışırlar.
Başta the Beast olmak üzere çok sayıda alternatif gerçeklik oyununun
tasarımında çalışan McGonigal alternatif gerçeklik oyunlarını tanımlayan 6 temel unsur
bulunuduğunu savunur. İlk unsur “dijital ortamlar arası geçişkenlik”tir. İpuçları, hikaye
unsurları ve oyunculara verilen görevlerin, web siteleri, e-postalar, bloglar, MP3’ler,
DVD’ler, web kameraları, kısa mesajlar, eş zamanlı sohbet mesajları, birbirine ağ
üzerinden bağlı oyun konsolları, mobil GPS aletleri gibi çeşitli dijital ortamlar

üzerinden dağıtılmasını ifade eder. “Yayılmacı yapı” ise kurgusal evrene ait olayların
genişleyerek gerçek dünyaya ait gündelik yaşama dahil olmaları anlamındadır. İpuçları
gerçek dünyadaki mekanlara gizlenir ya da oyunculara bu mekanlarda gerçekleşecek
görevler verilir. Özellikle mobil dijital cihazlar, oyuncular için önemli oyun aletleri
haline gelirler. Üçüncü unsur “kesintisiz sürekliliktir”. Gün boyu, haftanın yedi günü
oyun evreninin zamanı kesintisiz olarak devam eder. Olaylar gerçek zamanlı olarak
gelişir. Oyuncuların aksiyonlarına cevap veren organik bir yapının varlığı
sözkonusudur. Bir sonraki unsur “ortak çabaya dayalı olma” unusurudur. Hikayenin
gizemleri bireyler ya da küçük gruplar tarafından, bağımsız ve izole çabalarla
çözülemeyecek biçimde tasarlanır. Enformasyon stratejik biçimde aktarılır. Kitleselölçekte

çözülebilecek

oluşturması”

ise
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iletişim
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oluşturulur.
örgütlenme

“Kullanıcıların
yapılarının

örgütlü

oyuncular

gruplar

tarafından

şekillendirilmesi anlamına gelir. Kullanıcılar hikayenin gizemlerini çözmek üzere, bir
araya gelerek ortak bir hedefi bulunan gruplar oluştururlar ve bunun için gerekli sosyal
mühendislik sürecini de kendileri geliştirirler. Son unsur olan “ifadesel süreçlere yer
verme” unsuru hayran kültürü ile ilişkilidir. Kullanıcıların ürettikleri web siteleri,
bloglar, oyun rehberleri, yeni diller, hayran kurguları gibi bireysel içeriklere yer verilir.
Kullanıcıların kendilerini ifade edebilecekleri formlar oyunun zorunlu görevleri
arasında yer alır ya da oyuncular içerik üretmeye teşvik edilirler. (McGonigal 2004) Bu
unsurların tanımlanmasında da kaynak olan The Beast alternatif gerçeklik oyunlarını
tanımlayan başlıca örneklerden biridir. Öte yandan tüm alternatif gerçeklik oyunlarının
da tüm yönleri ile The Beast’in stratejilerini takip ettiğini söylemek doğru olmaz.
Yukarıda sayılan örnekler kapsamında-geçen haftakiler de dahil olarak- transmedya
kavramının tanımına ve alt türlerine dair tartışmalara tekrar geri dönebiliriz:
Transmedyal anlatılara ilişkin değerlendirmelerde üç temel boyutun varlığından söz
etmek mümkündür:
1. Transmedyal

anlatının

kapsadığı

anlatısal

uzamlar

(mekanlar,

karakterler, zaman vb.): Bu boyut, bir transmedyal anlatının ölçeği anlamına
da gelir. Sözü geçen anlatının içindeki mekanların sayısı ve büyüklüğü,
içerdiği karakterlerin sayısı, içine aldığı zaman diliminin çeşitliliği gibi
kavramlar kurulmakta olan anlatı evrenine ilişkin bir ölçeği ifade eder.
Sözgelimi, geçen hafta kısaca değindiğimiz Yıldız Savaşları (Star Wars)

markasının filmlerinin başlangıcında, artık sinema tarihinin hafızasındaki
kült bir imgeye dönüşen yazının içeriği bize filmin zamanına ve mekanına
dair genel bir bilgi verir: ‘çok çok uzun zaman önce, uzak bir galakside.’

Yıldız Savaşları filmleri ‘çok uzun zaman önce, çok çok uzak bir galakside’
geçiyor olsalar da, çizgi romanlar, kitaplar gibi film dışı ürünlerde zaman Yıldız
Savaşları: Bölüm IV- Yeni Bir Umut’ta adı geçen
Yavin Savaşı’na göre düzenlenir. Örneğin Yıldız

Savaşları: Bölüm VI - Jedi'ın Dönüşü 4 ABY
(After Battle of Yavin - Yavin Savaşı'ndan Sonra)
tarihinde iken, Yıldız Savaşları: Bölüm III - Sith'in İntikamı 19 BBY (Before Battle of
Yavin - Yavin Savaşı'ndan Önce) tarihindedir. Yıldız savaşları filmler dışında da
Genişletilmiş Evren (Expanded Universe - EU) kategorisi altında da birçok öykü
içermektedir. 50.000 BBY'dan şu ana kadar 138 ABY’e kadar ulaşılmış birçok farklı
mekân ve hikâye devam etmektedir.
Filmlerin başındaki zamanın genel hatlarla sınırlandırılmasına karşın, çizgi
romanlarda ve kitaplarda sözgelimi, daha net bir zaman tanımı yapılması, anlatıyı
izleyen kişinin, kendini bu devasa anlatı evreninin zamanı içinde konumlandırmasını
kolaylaştırır.

2. Platformların sayısı ve göreceli zamanlaması: (Sıralı biçimde birbirini
takip eden, paralel, eş zamanlı ya da doğrusal olmayan şekillerde)
Transmedya anlatılarda anlatının her bir mecra üzerinden açılarak medyalararası bir anlatı düzlemi oluşturduğunu biliyoruz. Ancak bu ‘açılma’ ya da bir
diğer deyişle ‘genişleme’ süreci, anlatının stratejisine göre farklılık gösterir.
Bazı anlatılarda birbirini takip eden sıralı bir anlatı süreci işlerken, bir
başkasında eş zamanlı ya da paralel biçimde farklı mecralardan açımlanarak
anlatı dünyası inşa edilebilir. Sözgelimi yukarıda sözü geçen the Beast
örneğinde, alternatif gerçeklik oyunu, gösterime girmek üzere olan Yapay Zeka
filminin dünyasını, filmin izleyicisine deneyimletmek hedefiyle yola çıkar ve
izleyiciyi bu kurgusal geleceğe hazırlar. Ya da Blair Cadısı örneğinde olduğu
gibi, filmin sinemalarda gösterime girmesinden yaklaşık bir yıl kadar önce
yapımcılar tarafından, filmin ana hikayesini oluşturan Burkistsville cadısı
efsanesine ve film ekibinin ortadan kaybolmasına dair tüm ayrıntılarıyla
gerçekmiş gibi gözüken bir web sitesi hazırlanması da filmin prospektif
izleyicilerini filmin anlatı evrenine aşina kılma sürecinin bir parçası olarak iş
görür.
3. İzleyicinin katılımının boyutu ve tipi (aktif, edilgin, interaktif, kolektif
vb.): Geçen haftalarda, transmedyal anlatının ortaya çıkışını hızlandıran
etmenler arasında ‘edilgin izleyici nosyonunun’ geçmişte kalmasını da
saymıştık. Buna göre, internetle, katılımcı izleyici kavramı ortaya çıkmış,
bugün televizyon izlerken, sosyal medyayı da izlediği ile bağlantılı kullanan
bir izleyici/tüketici profilinden söz edilmeye başlandığını vurgulamıştık.
Transmedyanın klasik izleyici ile birlikte bu izleyici profilini de hesaba katan
bir yapıyı öngördüğünden söz etmiştik. Bununla bağlantılı olarak,
transmedyal anlatı stratejilerini belirlerken, hangi tür izleyici profilinin
hedeflendiğinin belirlenmesi de anlatı stratejilerinin önemli bir boyutunu
oluşturmaktadır. Yukarıda değindiğimiz örneklerle devam edersek, alternatif
gerçeklik oyunu anlatısının kitlesi video oyunları, mobil oyunlar, akıllı
cihazlarla yoğun biçimde ilişki içinde olan, ağırlıklı olarak gençlerin
oluşturduğu kullanıcı gruplarıdır. Bu kitle, video oyunları gibi, interaktif
anlatıları izleme konusunda beceri sahibi, internetteki sosyal ağları,
forumları, vikileri vb. katılımcı medya kanallarını kullanma konusunda temel

okuryazarlıklara hakim bir grubu ifade ederler. Transmedyal strateji
oluştururken en önemli noktalardan biri de, stratejinin doğru hedef kitle ile
örtüşecek şekilde tasarlanmasıdır. Bu bağlamda, hedef kitleyi belirlemek ve
bu hedef kitle için en uygun mecranın hangisi olacağına karar vermek büyük
önem taşır.

a.

Transmedya Lisanlı Medya Markaları (Franchise): Farklı platformlar bireysel

deneyimlerin toplamına katkıda bulunur. Klasik medya franchise’ları (ana metni hiç bir
şekilde değiştirme ya da ekleme yapma hakkı olmayan)üçüncü partilere içerik lisansı
verirken, transmedya franchise’lar ortaklaşa üretim ve iş birliğini teşvik eder. Ancak
kanonik tutarlı bir anlatı evrenini sürdürmek yapımcıların karşı karşıya olduğu en
önemli sorun olarak ortaya çıkar.

b.

Kaynaşık Transmedya (Portmanteau): Farklı platformlar tekil bir deneyime

katkıda bulunur. Kaynaşık modelde anlatının tüm parçaları hikaye deneyimi için eşit
önemdedir ve genellikle yapım öncesinde bütün olarak tasarlanır. (Dena 2011, Pratten
2010). Farklı medya platformları üzerinden bir anlatı dünyası yaratarak sözgelimi bir
gizemi çözmek üzere tekil bir anlatı omurgası üzerine yoğunlaşan alternatif gerçeklik
oyunları kaynaşık medya için iyi bir örnek oluşturabilirler.

c.

Karmaşık Transmedya Deneyimi (Complex Transmedia): Tek tek hikayeler

büyük geniş bir anlatı dünyasına katkıda bulunur. Bunun içinde tekil platformların

yanısıra kaynaşık transmedya deneyimleri de yer alabilir. Sözgelimi, İngiliz sinemacı
Peter Greenaway’in The Tulse Luper Suitcase (Tulse Luper’in Çantaları) projesi bu
modele bir örnek oluşturabilir. Doğrusal olmayan bu anlatı, üç uzun metraj film, 92
DVD, tv dizileri, kitaplar, web siteleri, bloglar, çevrimiçi yarışmalar ve sergileri içeren
farklı mecralar üzerinden inşa edilir.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yeni transmedya anlatı örneklerini tanıdık. Alternatif gerçeklik
oyunlarının özelliklerinden söz ettik. Transmedyal anlatı sürecinde etkin unsurlar
nelerdir, transmedya anlatı türleri nelerdir sorularını yanıtladık.

Bölüm Soruları
1. Farklı mecralar üzerinden açılan transmedyal anlatıya ilişkin bir diğer örnek, ……
oyunudur. Alternatif gerçeklik oyunları türüne adına veren bu oyun, yönetmen
……………….’in ………….. adlı filminin pazarlama stratejilerinin bir parçasıdır.
Boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a. The Beast, Steven Spielberg, Yapay Zeka
b. AniMatrix, Wachowski Kardeşler, Matrix
c. Yapay Zeka, Steven Spielberg, The Beast
d. Matrix, Wachowski Kardeşler, Animatrix
e. The Beast, Steven Spielberg, Blair Cadısı

2. Aşağıdakilerden hangisi the Beast adlı oyunun özellikleri arasında sayılamaz?
a. Anlatının her bir parçası ancak takım çalışmasıyla bulunacak şekilde
gizlenmiştir.
b. Oluşturulan içerikler fotoğraf, film, ses kayıtları, yazılar, web siteleri vs. gibi
bir dizi farklı mecra içerir
c. İçerik farklı kanallardan takipçilere ulaştırılır.
d. Olay örgüsü haftalık güncellenir
e. Wachowski Kardeşlerin yönetmenliğini üstlendiği Matrix filminin
pazarlaması için yapılmıştır.

3. Blair Cadısı Projesi adlı yapım hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Farklı mecraları anlatıya dahil eder.
b. Kurgu-gerçek ayrımını belirsizleştirmek üzerine kurulu bir yapısı vardır.
c. Blair Cadısı Projesi filmi kapsamında The Beast adlı bir alternatif gerçeklik
oyunu tasarlanmıştır.
d. Seyirci dağınık anlatı parçalarını toplayarak hikayeyi farklı yönleri ile
deneyimleyebilir.
e. Filmin soundtrack’i ekibin terk edilmiş halde bulunan arabasının teybindeki
kasedin birer kopyası olarak tanıtılmıştır

4. Sean Stewart ve ekibi tarafından aşağıdaki prensiplere dayalı olarak yapılan ve
kuşatıcı (immersive) bir deneyim hedefleyen 2001 tarihli alternatif gerçeklik
oyunu aşağıdakilerden hangisidir?



Anlatının bütünü oyuncular tarafından birleştirilmek üzere parçalara ayrılacak



Oyun, ana mecra olan internetin doğasına uygun olarak, işbirliğine dayalı ve
ortaklaşa oynanacak şekilde tasarlanacak



Oyunu kimin yapıtığı ve ne için yaptığı bilgisi kamuya açıklanmayacak



Oyun, oyunculara, web siteleri, elektronik posta, telefon, gazete kupürleri, faks,
kısa mesaj, televizyon spotları vs gibi birçok farklı kaynaktan ulaştırılacak.



Oyun asla oyun olduğunu kabul etmeyecek

a. The Beast
b. I Love Bees
c. Blair Cadısı
d. Yapay Zeka
e. Majestic
5. Alternatif gerçeklik oyunları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Oyun ve anlatı alanlarını birleştirme eğilimi taşıyabilirler.
b. Oyuncular tüm süreç içerisinde tek başına olarak oyunu oynamak zorundadırlar
c. Kullanılan yöntemler oyuncunun içine dalabileceği kuşatıcı deneyimler
yaratabilirler.
d. Pazarlama amaçlı kullanılabilirler
e. İnternetin doğasına uygun olarak ortaklaşa oynanacak biçimde tasarlanabilirler.

6. Alternatif gerçeklik oyunları hakkında yerleşik hale gelen bir gelenek de oyunun
hiç bir duyurusunun yapılmamasıdır. Bu durum ‘Bu Bir Oyun Değildir’ Estetiği’
şeklinde isimlendirilir. ............ ise oyuna başlayabilmek için oyun tasarımcıları

tarafından hazırlanır ve oyuncuyu oyun dünyasına sevk eden ilk ipucu anlamına
gelir.
a. Gizemli tavşan
b. Tavşan Deliği
c. Alice
d. Alice’in Tavşanı
e. Beyaz Tavşan

7. The Beast adlı oyunu oynayanların büyük kısmı oyundaki bulmaca ve gizemleri
çözmek için büyük ölçekli gruplar kurmuşlardır. Bu gruplardan en örgütlü çalışanı
ise ........... isimli Yahoo grubudur. Adını oyunun karakterlerinden Evan Chan’ın
teknesinden alan grup kurulduktan sonraki 48 saat içinde 153 üyeye sahip olur. Bu
sayı The Beast’in bitiş tarihinde 7480’e yükselmiş ve gruba gönderilen mesajların
sayısı da 42209’u bulmuştur
Boşluğa uygun düşen isim aşağıdakilerden hangisidir?
a. Blair Cadısı
b. The Cloudmakers
c. Jeanine Salla
d. I Love Bees
e. Majestic

8. The Cloudmakers grubuna ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Grubun işleyişi kolektif zeka süreci ilkelerine dayanır.
b. Ortak bir hedef etrafından birleşen bir sanal cemaattir.
c. Ortaklaşa bilgi alışverişine dayanır. Gruptan bir kişinin bildiği herkesin
bilgisi olur.
d. İnternet teknolojilerinin mümkün kıldığı bir sosyal süreçtir.
e. Katılımcı kültür formları arasında sayılamaz.

9. Aşağıdakilerden hangisi Jane McGonigal’a göre alternatif gerçeklik oyunları
tanımlayan unsurlardan biri değildir?
a. Dijital ortamlar arasında geçişkenlik
b. Yayılmacı yapı
c. Ortak çabaya dayalı olma
d. Kesintisiz süreklilik
e. Tek başına oynanması

10 . Farklı platformlar bireysel deneyimlerin toplamına katkıda bulunur. Ana metni hiç
bir şekilde değiştirme ya da ekleme yapma hakkı olmayan üçüncü partilere içerik lisansı
verirken, bir yandan da ortaklaşa üretim ve iş birliğini teşvik eder. Ancak kanonik
tutarlı bir anlatı evrenini sürdürmek yapımcıların karşı karşıya olduğu en önemli sorun
olarak ortaya çıkar. The Matrix bu türün iyi bir örneği sayılabilir.

Yukarıdaki tanımı en iyi karşılayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kaynaşık Transmedya
b. Hayran üretimi
c. Transmedya Lisanslı Medya Markaları (Franchise)
d. Kullanıcı Üretimi İçerik
e. Sinema filmi pazarlama

11. Farklı platformlar tekil bir deneyime katkıda bulunur. Anlatının tüm parçaları
hikaye deneyimi için eşit önemdedir ve genellikle yapım öncesinde bütün olarak
tasarlanır. Farklı medya platformları üzerinden bir anlatı dünyası yaratarak
sözgelimi bir gizemi çözmek üzere tekil bir anlatı omurgası üzerine yoğunlaşan
alternatif gerçeklik oyunları bu tür için iyi bir örnek oluşturabilirler.
Yukarıdaki tanımı en iyi karşılayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
a. Transmedya Lisanslı Medya Markaları (Franchise)
b. Kullanıcı Üretimi İçerik
c. Oyun yayıncılığı

d. Kaynaşık Transmedya
e. Hayran üretimi
Yanıtlar: 1. A, 2. E, 3. C, 4. A, 5. B, 6. B, 7. B, 8. E, 9. E, 10. C, 11. D

4. TRANSMEDYA ANLATILARIN SINIFLANDIRILMASI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. TRANSMEDYA ANLATILARIN SINIFLANDIRILMASI

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Transmedya Anlatı kategorileri nelerdir?
Transmedyal anlatılar hangi kategorilere göre sınıflandırılırlar?
Transmedya Anlatıların sınıflandırılmasında ‘anlatının hukuki belleği’ ne anlama gelir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
edileceği
geliştirileceği

Transmedya

anlatı

kategorilerini öğrenmek
Transmedya
kategorilerinin

anlatı
yalnızca

deneyim

değil,

kanuni

sahiplik

üzerinden

sınıflandırılabileceğini
öğrenmek

de

nasıl

elde
veya

Transmedya Anlatı Kategorileri
Transmedya anlatılar, birbirleri ile bağlantılı hikayeleri bir dizi farklı medya
platformu kullanarak iletme çabasını tanımlar. Bu anlatılar kendi bütünlükleri içinde
anlaşılabilecekleri gibi, aynı anlatı dünyasını paylaşan ancak farklı medyalar üzerinden
iletilen diğer hikayelerle ilişkileri üzerinden de anlatısal olarak değerlendirilebilirler.
Bu farklı medyalar, daha önceki derslerde değinildiği üzere, romanlar, filmler, video
oyunları, çizgi romanlar, web siteleri, alternatif gerçeklik oyunları ya da kullanıcı
üretimi içerikler gibi çeşitli kanalları içerirler.
Colin Harvey, transmedyal anlatı uygulamalarını sınıflamayı amaçlayan ‘A
Taxonomy of Transmedia Storytelling’ (Transmedya Hikayelerin Sınıflandırılması)
başlıklı makalesinde, transmedyal anlatıların, yöndeşme kültüründe medyaların çoklu
kanallar üzerinden anlatı üretme, dijital ve analog sistemleri birleştirme çabaları
üzerinden anlaşılmasının yanısıra, dijital öncesi, lisanslı anlaşmalı üretim konusu
üzerinden de değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizer. Bunun temel sebebi,
şirketlerin, yaratıcıların hukuki anlaşmalarının, anlatının izleyeceği strateji konusunda
bağlayıcı, sınırlayıcı bir rota çizmesidir. Harvey, transmedya anlatıları birbirinden ayırt
eden asıl fikrin, ‘anlatının hukuki belleği’15 ile ilişkili olduğunun altını çizer.
Dolayısıyla, çoklu medya anlatılarının türleri, sadece yaratıcının, anlatının
takipçilerine neyi hatırlamaları gerektiğini söylediği değil, neyi unutmaları gerektiğini
de söylediği bir süreci ifade eder. Profesyonel transmedya üretimlerinde, ‘anlatının
belleği’ dediğimiz süreç, bir anlatı markasının (franchise) neyi hangi bağlamda kullanıp
kullanamayacağını belirleyen bir dizi hukuki bağlayıcılığı olan kurala göre belirlenir.
Harvey, ‘anlatının hukuki belleği’ kavramını transmedyal anlatıları sınıflandırmada
kullanır.
Transmedya Anlatılarda Belleğin Önemi
Anlatı ve görsellik açısından tutarlılık –senaryonun, olay örgüsünün ya da
karakterin tutarlılığı- transmedya anlatılar için kilit öneme sahiptir. Transmedya
anlatıları birbirinden ayıran, sözü edilen ‘tutarlılığın’, markanın sahipleri ve anlatı
sürecindeki diğer aktif özneler tarafından nasıl yönetildiğidir. Transmedya anlatılarda
Colin Harvey’nin ‘legally proscribed memory’ kavramını biz ‘anlatının hukuki belleği’ olarak
çevirebiliriz.
15

neyin hatırlandığı ve unutulduğu meselesi çok önemlidir. Dahası neyin bellekten
çıkarılacağı konusu da çok kritik bir noktayı ifade eder.
Transmedya anlatılar arasındaki farklar, fikri hak sahipleri, bu kapsamda
hareket eden yaratıcılar, lisans sahipleri ve elbette tüketiciler arasındaki alışverişin
sonucuna göre çeşitlenir. Hukuki boyut, üretim, erişim ve dağıtım konusundaki
düzenlemeler üzerinde anlatının kolektif belleğini etkiler.
Transmedya alanında hem uygulamacı hem de araştırmacı olan Christy
Dena, transmedya yazarlık alanında ortaya çıkan dört temel yöntemden söz eder. (1)
Tekil ortam anlatılarının bir araya gelmesi: Bu yaklaşımda, farklı medyalar –bir film,
bir kitap ya da bir oyun gibi- üzerinden üretilen tekil bileşenlerin birbirinden ayrı ama
birbirleriyle ilişkili daha geniş bir anlatı dünyasının inşasına katkıda bulunması durumu
söz konusudur. (2) Tek bir öykü anlatacak şekilde farklı medya kanallarının bir araya
gelmesi: Farklı medya kanalları üzerinden yayılan bir anlatıyı ifade eder. Hikayenin
bütününü kavramak için, anlatının takipçileri hikayenin tüm parçaları ile ilişki içinde
olmalıdır. Bu kategori, her bir unsurun kendi başına anlamlı olduğu ilk kategoriden,
farklıdır. Christy Dena, bu ikinci kategorideki yaklaşıma uygun çalışan yaratıcılar için
interaktiviteyi kavramış olmanın –bir diğer deyişle, anlatı dünyasının farklı boyutları
ile ilişki içinde olan tüketicilerin oluşturduğu dinamikleri- önemli olduğunu vurgular.
Dena’nın üçüncü ve dördüncü kategorileri ise, zamanlama ile ilgilidir.
Dena, tekil bir ortam anlatısının nasıl transmedya bir anlatıya dönüştüğüne dair süreci
‘genişleme analizi’ (expansion analysis) üzerinden tanımlar. Dena’ya göre, bu,
sözkonusu anlatı dünyasının karakterlerinin, mekanlarının kendi asli tarihini sabitleme
sürecini de içerir. Bu koşullarda Dena, transmedya anlatı yazarının kendine sorması
gereken bir dizi soruyu sıralar: Hangi karakterler hangi medyalarda görünür olacak?
Hangi karakter ve mekanlar sıralı (sequential) medyalar ya da interaktif platformlar için
uygundurlar? İzleyicileri farklı medya kanalları arasında dolaşmaya teşvik etmek için
bu anlatının gerekçeleri nelerdir? gibi.
Transmedya yazarları için tasarımsal bir araç olarak Dena’nın
kategorileri transmedya anlatıların geniş kategorilerine dair verimli bir düşünsel
çerçeve sağlarlar. Öte yandan Colin Harvey, en temel düzeyde, tüm kategorik
farklılıkların fikri hak sahiplerinin, lisans sahiplerinin ya da tüketicilerin farklı
düzeydeki kontrollerinin derecesine göre belirlendiğinin altını çizer. Transmedyal bir

anlatı tasarımı perspektifinden, bu denli hukuki biçimde çerçevelenmiş ilişkiler neyin
hatırlanıp neyin hatırlanmayacağı sorusu ile doğrudan ilişkilidir.
Transmedya Kategorileri
Colin Harvey’nin önerdiği transmedya kategorileri, hukuki ilişkiler
üzerine temellenirler. İlk sırada fikri hak sahipliği olmak üzere altı kategori
oluştururlar. İkinci kategori ‘yönlendirilmiş transmedya anlatılar’dır ve fikri hak
sahiplerinin yüksek kontrolü olan yapıtlar üzerinden genişletilmiş transmedyal
anlatıları ifade eder. Bu kategoride, hem fikri hak sahiplerinin ürettiği materyal hem de
üçüncü partiler tarafından, fikri hak sahiplerinin sıkı kontrolü ile üretilen materyale eşit
oranda bir vurgudan söz edilebilir. Üçüncü kategori, ‘devredilmiş transmedya
anlatılar’dır ve fikri hak sahiplerinin üretilen materyal üzerinde belli derecede
esneklikte bulunduğu bir kategoridir. Bu durumda, temel fikirler ya da temalar
sürdürülse de, bazı kısımlar bilinçli olarak ‘unutulabilir’ ya da ‘farklı şekillerde
hatırlanabilir’ ya da lisans anlaşmasının kuralları uyarınca ‘yeniden hayal edilebilir.’
Dördüncü kategori ise, ‘bağımsız transmedya anlatılar’dır. Fikri hak sahipleri
tarafından lisanslanmamış olan anlatı dünyasından esinlenen ve lisanslanmadığı için
fikri hak sahiplerinin kontrol uygulayamadığı yapımlar bu kategoriye girebilir. Hukuki
yaptırımın eksikliği, bazı unsurların,-örneğin karakterlerin isimleri ya da anlatı
dünyasında kullanılan mekanlar gibi- fikri hakların ihlalinden kaçınmak için kasıtlı
olarak ‘farklı hatırlanması’ durumunu doğurabilir. Diğer yandan, anlatı dünyasının
tutarlılığı içindeki arketipler, olay örgüsel gelişmeler ya da olaylar üstü kapalı şekilde
bu farklı isim ve terimler kullanılarak refere edilir. Beşinci kategori ise ‘kullanıcı
katılımı ile yönlendirilen transmedya anlatılar’dır. Fikri hak sahipleri ya da lisans
sahipleri tarafından çerçevesi belirlenen anlatı markasının tüketicileri tarafından
üretilen içerikleri tanımlar. Bu materyaller, yapımcılar tarafından sağlanan içerikler
üzerinden kullanıcıların ürettiği içerikleri kapsayabilir. Yıldız Savaşları Hayran
Filmleri Resmi Ödülleri (The Official Star Wars fan Films Awards) örneğinde olduğu
gibi. Lisanslı oyuncaklar bu kategori altında değerlendirilebilir. Yine, bu kategoride de,
‘bellek’ anlatılan hikayelerde olmasa bile görsellik boyutuyla katı bir biçimde kontrol
edilmektedir.
‘Kullanıcı katılımı ile yönlendirilen transmedya anlatılar’, son kategori
olan ve lisanslanmamış, resmi olmayan transmedyal anlatıların farklı türlerini

tanımlayan ‘kendiliğinden gelişen kullanıcı üretimi transmedya anlatılar’dan farklılık
arz eder. Bu kategori altına giren hayran kurguları farklı medya kanalları üzerinde
gerçekleşebilir. Bazı durumlarda, anlatı dünyasındaki karakterler, mekanlar ve olaylar
sadık biçimde ‘hatırlanabilmek’le birlikte, bu kategori altına giren hayran kurgularında
anlatının resmi kurallarına bağlı olmak zorunluluğu yoktur.
Yukarıdaki kategorilerin Tron anlatı markasına uyarlanmış bir tablosu
aşağıdaki gibi oluşturulabilir.

Colin Harvey’nin bu sınıflandırmaya dair bir diğer örneği ise Highlander
(İskoçyalı) transmedya anlatı markasıdır.

Colin Harvey’nin ortaya koyduğu üzere, belleğin rolü transmedya anlatıları
etkinliklerinde kilit önemdedir. Anlatı markasının kanuni hak sahiplerinin,
yaratıcıların, lisans sahiplerinin ve nihai olarak tüketicilerin tüm çabaları bu ‘belleğe’
erişim süreci üzerinden şekillenir. Kanuni olarak bağlayıcılığı olan anlaşmalar; yazarlar
ve yapımcıların inşa edeceği olay örgüsel gelişmeleri, karakterleri ve mekanları
doğrudan etkiler. Transmedya anlatıları hukuki olarak belirlenmiş bellek üzerinden
anlamaya çalışmak, kanuni haklar, telif ve lisanslama gibi süreçlerin hikaye anlatısını
ve anlatı dünyasını hangi ölçüde etkilediğini görmek açısından büyük önem taşır.

Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, geçen haftanın devamı olarak, transmedya anlatıların
sınıflandırılması konusuna devam ettik. Colin Harvey’nin yöntemine göre transmedya
anlatıların kanuni sahiplik üzerinden oluşturulan kategorilerini öğrendik.

Bölüm Soruları
1. Colin Harvey’nin transmedya anlatıları sınıflandırırken başlıca temel aldığı
ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

Hangi medya platformlarını kullandığı
Tasarlanırken planlanan zamansal sıralama
Yapım bütçesi
Kanuni hak sahipliği ve lisanslama anlaşmaları
Estetik boyut

2. Colin Harvey’nin transmedya anlatıları sınıflandırırken temel aldığı ölçütü
nasıl adlandırır?
a.
b.
c.
d.
e.

Medya platformlarının belleği
Zamansal bellek
Bütçe belleği
Anlatının hukuki belleği
Estetik bellek

3. Aşağıdakilerden hangisi Christy Dena’nın transmedya yazarlık alanında ortaya
koyduğu dört temel yaklaşımdan biri değildir?
a. Tekil ortam anlatılarının bir araya gelmesi
b. Tek bir öykü anlatacak şekilde farklı medya kanallarının bir araya
gelmesi
c. Tekil bir anlatının genişleme süreci
d. Belli öğelerin tarihinin sabitlenmesi süreci
e. İçe bakış süreci
4. Aşağıdakilerden hangisi Colin Harvey’nin önerdiği tansmedya
kategorilerinden biri değildir?
a.
b.
c.
d.
e.

Fikri hak sahipliği kapsamındaki anlatılar
Yönlendirilmiş transmedya anlatılar
Devredilmiş transmedya anlatılar
Bağımsız transmedya anlatılar
Deneysel transmedya anlatılar

5. Yıldız Savaşları (Star Wars) anlatı markasının kontrolünde düzenlenen ve
hayranların yalnızca telifli filmlerden görüntüler kullanarak oluşturabilecekleri
hayran kurgusu kısa filmler için düzenlenen Yıldız Savaşları Hayran Filmleri
Resmi Ödülleri aşağıdakilerden hangisi için uygun bir örnektir?
a. Bağımsız Transmedya Anlatı

b.
c.
d.
e.

Devredilmiş Transmedya Anlatı
Kullanıcı katılımı ile yönlendirilen transmedya anlatılar
Dönemlik Anlatılar
Yönelimli Anlatılar

6. Transmedya anlatılarda neyin hatırlandığı ve unutulduğu meselesi çok
önemlidir. Neyin bellekten çıkarılacağı konusu da çok kritik bir noktayı ifade
eder. Anlatı ve görsellik açısından senaryonun, olay örgüsünün ya da
karakterin ............ transmedya anlatılar için kilit öneme sahiptir.
Boşluğa gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a.
b.
c.
d.
e.

tutarlılığı
estetiği
devinimi
dinamizmi
yönelimi

7. Profesyonel transmedya üretimlerinde ...................... adı verilen süreç, bir
anlatı markasının (franchise) neyi hangi bağlamda kullanıp kullanamayacağını
belirleyen bir dizi hukuki bağlayıcılığı olan kuralı ifade eder.
a. Anlatının estetik yönelimi
b. Anlatının hukuki belleği
c. Anlatının sanatsal belleği
d. Kullanıcı hakları
e. Dönemlik bellek
8. Colin Harvey’nin ortaya koyduğu üzere, …………. transmedya anlatıları
etkinliklerinde kilit önemdedir. Anlatı markasının kanuni hak sahiplerinin,
yaratıcıların, lisans sahiplerinin ve nihai olarak tüketicilerin tüm çabaları bu
sürece göre şekillenir. Kanuni olarak bağlayıcılığı olan anlaşmalar; yazarlar ve
yapımcıların inşa edeceği olay örgüsel gelişmeleri, karakterleri ve mekanları
doğrudan etkiler. Transmedya anlatıları bu süreç üzerinden anlamaya
çalışmak, kanuni haklar, telif ve lisanslama gibi süreçlerin hikaye anlatısını ve
anlatı dünyasını hangi ölçüde etkilediğini görmek açısından büyük önem taşır.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur?

a. belleğin rolü
b. anlatının rolü
c. hukukun rolü
d. endüstrinin rolü
e. hayranların rolü
9. …………….. fikri hak sahiplerinin yüksek kontrolü olan yapıtlar üzerinden
genişletilmiş transmedyal anlatıları ifade eder.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

a. yönlendirilmiş transmedya anlatılar
b. bağımsız transmedya anlatılar
c. devredilmiş transmedya anlatılar
d. deneysel transmedya anlatılar
e. kullanıcı katılımı ile yönlendirilen transmedya anlatılar
10. Fikri hak sahipleri tarafından lisanslanmamış olan anlatı dünyasından esinlenen
ve lisanslanmadığı için fikri hak sahiplerinin kontrol uygulayamadığı yapımlar
bu kategoriye girebilir.
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisi için uygun düşmektedir?

a. yönlendirilmiş transmedya anlatılar
b. bağımsız transmedya anlatılar
c. devredilmiş transmedya anlatılar
d. deneysel transmedya anlatılar
e. kullanıcı katılımı ile yönlendirilen transmedya
anlatılar

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

5. TRANSMEDYA ve UYARLAMA

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5. TRANSMEDYA VE UYARLAMA

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Transmedya ve Uyarlarma arasındaki ortaklıklar ve farklar nelerdir?
Uyarlama bir transmedya anlatı stratejisi olarak görülebilir mi?
Transmedya ve uyarlama ilişkisine dair yaklaşımlar nelerdir?
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Transmedya ve Uyarlama
Geoffrey Long, transmedyanın tanımını yaparken, transmedya ve uyarlama
arasındaki ayrımın önemine değinir ve şöyle der: ‘Transmedya konusu ilk geçtiğinde
ilk tepki genelde şu olur: ‘Ah evet, aynen Yüzüklerin Efendisi filmleri gibi!’. Şey
aslında, hayır. Tam olarak değil. Bir hikayeyi farklı bir medya kanalında anlatmak
uyarlamayı, diğer yandan tek bir hikayeyi farklı medya kanalları kullanarak anlatmak
ise transmedyal süreci tanımlıyor.’ Long’a göre, örneğin, Peter Jackson’un Yüzüklerin
Efendisi filmleri, J.R.R. Tolkien’in Yüzüklerin Efendisi romanlarının uyarlamalarıdır.
Bu yapımlar transmedya anlatıların, -sözgelimi alternatif medya kanalları aracılığıyla
bir anlatısal dünyaya yeni erişim noktaları yaratmak gibi- bazı avantajlarını paylaşsalar
da, Jenkins’in tanımında dikkat çektiği temel bileşenlerden birini içermez: ayırıcı katkı
(Long, 2007:22)

Jackson’un filmleri Tolkien’in hikayesinin yeniden anlatılmasıdır, devamı
değil...Filmler romanların bıraktığı yerden devam etmez. Uyarlamalar hikayeye yeni
takipçiler getirebilir, markanın farklı medya formlarına genişlemesini sağlayan
bileşenler olabilirler ancak, daha geniş bir anlatı eğrisinin ayrı bir bileşeni değildirler.
(Long, 2007: 24)

Uyarlama konusuna baktığımızda, özgün hikaye ve uyarlanan asla aynı
olmayacak olmasına karşın, ‘yine de anlatının genel akışı her iki medyada da seçilebilir.
Kamilla Elliott bunu ‘genetik bağ’ olarak tanımlıyor. Aynı karakterler, medya
formunun karakteristik özelliklerine göre farklı şekilde biçimlendirilseler de, temelde
aynı şeyleri yaparlar, aynı diyalogları aynı mekanlarda tekrar ederler. (Long, 2007: 23)

Kamilla Elliot (2004) uyarlamayı, aynı ruhun bedenden ayrılması gibi, biçimin
içerikten ayrılması olarak tanımlıyor. Ruh-beden metaforu çerçevesinde uyarlamaya
ilişkin modelleri ise şöyle sınıflandırıyor:
•

Ruhani Model: Hikayenin ruhu, ruhun bir bedenden diğerine geçebilmesi gibi,
romandan filme geçer.

•

Yeni Bedene Girip Eski Bedeni Unutan Model (Vantrilok Model): Film
romandan kalan işaretlerin tümünü boşaltır ve yerine filmsel işaretler koyar.

•

Genetik Model: Film ve romanın DNA’ya benzer şekilde ortak derin bir yapıyı
paylaşması

•

Bütünleşik Model: Film ve roman öylesine bütünleşmişlerdir ki hangi kısım
filmden, hangi kısım romandan ayırmak güçleşir.

•

Canlı Örnek: Metnin gözle görülemeyen ruhu görüntülerle materyalize olur ve
soyut olandan daha az soyut olan bir sürece taşınmış olur.

•

Baskın Çıkma Modeli: Film görselleştirilirken romanın materyallerindeki
temsil sorunlarını bulur ve düzeltir.

Kötü Uyarlama (Bad Adaptation) için ise iyi bir ‘eserin’ kötü uyarlanması
diyebiliriz. Diğer yandan Daha İyi Yapan Uyarlama(Gladaptation) dediğimiz uyarlama
çeşidi ise, kötü bir objenin (filmin, kitabın vb.) iyi uyarlanmasını ifade eder.
Christy Dena’ya göre ise, çoğu çağdaş kuramcı transmedya fenomenini nihai
ürünü genişletme prensibine göre tanımlayıp, uyarlamayı bunun dışında bırakıyorlar.
Dena, bir kurgusal dünyannın farklı medya kanalları üzerinden genişlemesi, her iletişim
ortamının kurgusal dünyanın eşit ve geçerli bir ifadesel kanalı olduğu görüşünü
desteklese de, bu transmedya fenomeninin gerçek bir göstergesi olamayacağını
düşünüyor ve uyarlamanın transmedya pratiğinin bir parçası olmadığı argümanına
eleştiriye açıyor. (Christy Dena, 2009: 147)

Uyarlamaların transmedya pratiğinin bir parçası olmadığına dair argüman,
hikayenin herhangi bir türden tekrarının deneyim ve anlam üretme sürecine hiç bir
katkısının olmadığı anlamına gelir. Her ne kadar, her bir medya kanalının genişletme,
ekleme ya da devamlılık açısından özgün katkısı önemli bir fenomen olsa da, burada

Dena’nın karşı çıktığı nokta uyarlamaların otomatikman gereksiz olduğu yolundaki
argümanlardır. (Dena, 2009:148)
Transmedya hikayeler üzerine çalışan bir başka araştırmacı Carlos Scolari,
transmedya anlatıların merkezkaç süreci ile temsil edilebileceğini söyler: Bir başlangıç
metninden anlatısal bir ‘big bang’ yani büyük patlama üretilir. Bu perspektiften
bakıldığında transmedyal anlatıların bir metinsel galaksi yarattığı söylenebilir. Bir
sistemin göstergebilimsel dilinin bir diğer sistemin göstergebilimsel diline çevrilmesi
daha doğrusal (kitaptan ekrana, çizgi romandan televizyona örneğin) bir yol izler ve
daha az değişimden söz edebiliriz. Diğer yandan, her biri ‘çeviri’ süreci bir tür metinsel
dönüşüm gerektirir. Uyarlama sırasında bazı noktalarda kazanımlar olabileceği gibi
bazı noktalarda da kayıpların varlığından söz edebiliriz. Bu anlamda uyarlamaları
transmedya anlatıların olası stratejilerinden biri olarak görmek de mümkündür. (Carlos
Scolari, 2011)
Transmedya ve uyarlamalara ilişkin en büyük sorunlardan biri çoklu medya
kanallarına yönelik farklı yaklaşımlardan kaynaklanır. Bir transmedya projesinde
yaratıcılar çoklu platformları keşfetmenin öneminin farkındadırlar. Bir diğer deyişle,
her bir ortamın avantaj ve dezavantajlarını bilirler ve izleyicilerin her bir farklı platform
ile olabildiğince verimli şekilde etkileşime girebilmesini hedeflerler. İdeal olarak, her
bir iletişim ortamı, yapabileceği en iyi şekilde anlatıya katkıda bulunur.
Ancak uyarlamalar sözkonusu olduğunda, durumlar biraz daha farklı olabilir.
Öncelikle, kitap yazarları örneğin, kendi çalışmalarını daha büyük bir projenin bir
parçası

olarak

görme

eğiliminde

değildirler.

Hatta

kimileri,

kitaplarının

tamamlandıktan sonra bir başka iletişim ortamına aktarılabileceğine ilişkin öngörüde
bile değildir. Dolayısıyla yapıtlarının çoklu platformlara yönelik potansiyelini hiç bir
şekilde değerlendirmeye almayabilirler. Bu anlamda ‘Catcher in the Rye’ (Türkçe’ye
YapıKredi Yayınları tarafından ‘Çavdar Tarlasında Çocuklar’ olarak tercüme edildi)
kitabının yazarı J.D. Salinger’ın ünlü romanının, asla bir sinema filmi için uygun
olmadığını ifade ederek haklarını satmayı reddetmesi yerinde bir örnek olabilir.

Diğer yandan, çoğu senaryo yazarı da, kendi uyarlamalarının -transmedya
projelerinin gerektirdiği gibi- özgün anlatı ile doğrudan bağlantılı olduğunu kabul

etmeme eğilimindedir. Bir kitabın içeriğini ortalama 90 dakikalık bir filme sığabilecek
kendinden menkul bir yapıt haline getirebilmek için yapıtın büyük oranda
değiştirilmesi kaçınılmazdır. Çoğu zaman, bu amaçla, kitaptaki olaylar azaltılır ya da
olay örgüsü kısmen değiştirilir. Örneğin Philip Pullman’ın The Golden Compass (Altın
Pusula) kitabında ölen karakterlerden birini, Chris Weitz’ yönettiği film uyarlamasında
öldürmez. Ya da bir diğer örnek, Michel Ondaathe’nin The English Patient (İngiliz
Hasta) kitabında ana karakterlerden biri olan Hana, Anthony Minghella’nın
uyarlamasında ikincil bir roldedir. Bunlar elbette hayati değişimler değildir ancak
izleyicilerin tüm anlatıyı bütünsel bir proje olarak görmek yerine bir medyayı diğer
medyaya tercih etmelerine neden olabilir.
Bazı senaryo yazarları ise aynı düzlemde ilerleyen iki ayrı ürün yaratmak
yerine, temel aldıkları hikayeleri tamamen yeniden inşa etmeyi tercih edebilirler. Ünlü
senaryo kuramcısı Syd Field, uyarlamaları ilişkin şunları söylüyor: ‘Bir romanı ya da
her hangi bir kaynak materyali senaryoya uyarladığınızda, çalışmanızı bir başka
materyal üzerinde temellenen özgün bir senaryo olarak değerlendirin. Bir romanı
olduğu gibi uyarlayamazsınız ve o şekilde işletemezsiniz. Francis Ford Coppola F.
Scott Fitzgerald’ın The Great Gatsby (Muhteşem Gatsby) romanını, romana tam bir
bağlılıkla senaryoya aktardı ve sonuç görsel olarak muhteşem bir başarısızlıktı.
Dramatik yapı hiç bir şekilde işlemiyordu.’ (Syd Field, 2005, p.258-9)
Uyarlama hem bir beceri hem de üstesinden gelinmesi hayli güç bir iştir.
Uyarlama eylemi ‘bir iletişim ortamından diğerine aktarmayı’ ifade eder. Uyarlama
değiştirerek ya da ayarlayarak uygun hale getirmek demektir. Bu da kaçınılmaz olarak
yapısal işlevlerde ve biçimde değişiklik yapmayı gerektirir. Uyarlama romanla, kitapla,
oyunla, makaleyle ya da şarkıyla yola çıkabilir. Ancak bunların hepsi yalnızca kaynak
materyaldir, fazlası değil. (Syd Field, 2005, p.258-9)
Field’a göre uyarlama basitçe bir göç etme sürecidir. Bir yapıtı bir diğer
platforma, ya da ortama aktarmaktır. Uyarlama, bu nedenle, bir dönüştürme sürecini
ifade eder. Transmedya ise farklı mecralara yönelik bütünlüklü bir genişleme sürecini
ifade eder. Tüm medyalar birlikte hareket ederler. Syd Field ise uyarlamayı tanımlarken
iki mecra arasında bağlantı kurma konusunda oldukça katıdır ve şöyle der: ‘Peki
uyarlama sanatı nedir? Orjinale bağlı kalmak değildir. Bir kitap bir kitaptır, bir oyun
bir oyundur, bir makale bir makaledir ve bir senaryo bir senaryodur. Bir uyarlama her

zaman bir başka materyal üzerine temellenen özgün bir senaryodur. Tamamiyle farklı
formlardır. Aynı elmalar ve portakallar gibi. (Syd Field, 2005, p. 274)
Daha önceki tanımları anımsarsak, transmedyal anlatı süreci, birbiri ile
koordineli bütünsel bir deneyimi ifade eder. Field’ın yukarıdaki alıntıda açıkça
belirttiği gibi, uyarlamada koordinasyon ya da medyalar arasında bütünsel bir deneyim
icra etmekten söz edemeyiz. , ‘...bir kitap bir kitaptır, bir oyun bir oyundur, bir makale
bir makaledir ve bir senaryo bir senaryodur...’ der Field.
Maria Dicieanu bu noktada kritik bir noktaya değinir ve şöyle der: ‘...hem Field
hem de Jenkins izleyicinin zihni noktasını önemli bir unsur olarak görmeyi atlıyorlar.
Amaç ya da tanımlar ne olursa olsun, senaristler onların uyarladıkları ana materyali
bizim okumamış olduğumuz varsayımı üzerinden giderek yaptı uyarlasalar da, gerçekte
izleyici eğer önce kitabı okumuş ve ardından filmi görmüşse iki ayrı yapımı birlikte
yargılayacak ve yorumlayacaktır. Field’ın sıraladığı ölçütlere göre bir senaryo ne denli
iyi olursa olsun, ana materyali ne denli iyi inşa etmiş olursa olsun, okurların
okuduklarında önemli bulduğu noktaları yapıta aktarmamışsa, onların

gözünde

başarısız olma tehlikesi ile karşı karşıyadır.’
Dicieanu, Chris Weitz’ın yönettiği Altın

Pusula filmini örnek gösterir.

Öncesinde kitabı okumamış olan izleyiciler, film sitelerinde, genellikle filme dair övgü
dolu, olumlu eleştirilerde bulunurlar. Kitabı okumuş olanlar içinse, Wietz’ın film
uyarlaması, dışarda bıraktığı olaylar ve karakterler ile kitabın tüm büyüsünü alıp
götürmüştür. Özetle, Altın Pusula genel anlamda kötü bir film olmasa da hayranlar
tarafından hayal kırıklığı olarak değerlendirilmiş ve başarısız bulunmuştur.
Bu noktadan yola çıkarak, her iki ortamda da anlatıyı takip etmiş olan izleyiciler
için güçlü bir ilişkinin varlığından söz etmek mümkündür. Bu manada, Field’ın
öngördüğü gibi bir dönüştürme sürecinden söz edemeyiz. Her iki ortam da hala oradadır
ve izleyicinin zihninde, onun duygularını ve yapıtı nasıl algıladığına dair süreci
etkilerler. Jenkins’in söz ettiği genişleme ve yayılma süreçleri uyarlamalar üzerinden
de işler. Aslında Jenkins de bu durumu bir yazısında kabul eder ve yukarıda da
görüşlerini alıntıladığımız, transmedya alanında çalışan bir diğer araştırmacı ve
uygulamacı Christy Dena’dan yaptığı alıntıyla şunları söyler: ‘Christy Dena uyarlama
ve transmedyal genişletme arasında bu kadar katı bir ayrım yapmamak gerektiği
görüşünde. Uyarlamalar hayli somut ya da derinden dönüşümler içeriyor. Her bir

uyarlama, bir yapıtın yeniden yorumlanması sadece basit bir yeniden üretim değil.
Dolayısıyla bir dereceye kadar tüm uyarlamalar hikayenin anlam düzlemine yeni şeyler
ekliyor. Ve yine Dena’nın dikkat çektiği üzere, medyalar arasındaki değişim bize yeni
deneyimler ve yeni şeyler öğrenme imkanı sunuyor. Harry Potter’ı kitaptan bir film
serisine uyarlamak, sözgelimi Hogwarts’ın nasıl gözüktüğü üzerine daha çok kafa
yormak anlamına geliyor. Dolayısıyla sanat yönetmenleri, yapım tasarımcıları hikayeyi
bu süreçte çok önemli boyutta geliştiriyor ve genişletiyorlar. Uyarlamayı ve
genişletmeyi bir anlamda bu tutarlılık, devamlılık sürecinde düşünmek de çok anlamlı
olabilir. Bu manada uyarlama için orta noktada bir yerde duruyor demek iyi bir fikir
olabilir.’
Şu halde, uyarlamaları, transmedya projelerinin bir parçası olarak görmek, kimi
yaklaşımlara göre mümkün olabilir. Ancak bu yaklaşım, transmedya projeleri
geliştirirken nasıl kullanılabilir?
İçinde bulunduğumuz dönemde, kitap uyarlamalarından yola çıkan transmedya
projeleri, baştan transmedya olarak planlanan projelere göre çok daha başarılı. Örneğin,
The Truth About Marika en başarılı ve en iyi bilinen transmedya projelerinden biri ve
2008 yılı International Interaktive Emmy ödülü sahibi bir proje. Proje, 10 binlerce
kişiye ulaşarak çok büyük başarı kazandı. Diğer yandan, Harry Potter, Yüzüklerin
Efendisi, Narnia Günlükleri gibi kitap uyarlaması projeler yüz milyonlarca izleyiciye
ulaştılar. Dolayısıyla iki tür arasında izleyiciye ulaşma açısından ciddi bir fark
olduğunu gözlemek mümkün. Harry Potter bu anlamda yolu açan bir örnekti ve büyük
stüdyolara iyi bir konseptin farklı medyalar üzerinden inşasının ne denli başarılı
olabileceğini gösterdi. Bugün bu örnekler sayesinde transmedya yapımcıları etkileyici
uyarlamaların gücünün farkına varıyorlar.
Uyarlama filmler neredeyse yüzyıldır varlar. Bazıları başarılı, bazıları ise pek
de başarılı değil. Sinemalarda gösterilen uyarlamalara dair eleştiriler, görüşler ve
yorumları içeren geniş bir külliyat var ve bu hem izleyiciler hem de eleştirmenler için
neyin işlediği neyin başarısız olduğu konusunda karar verilmesini sağlayacak araçlara
sahip olunduğu anlamına geliyor.
Benzer şekilde, doğrunun diğer ucunda, J. K. Rowling ve George Lucas gibi
anlatıları üzerinde hakları ellerinde tutarak, anlatılarına ilişkin son kontrol otoritesine
sahip örnekler var. Bu durum aslında Twilight Saga ve The Hunger Games gibi

örneklerin neden Harry Potter kadar öteye gidemediğini de açıklayan bir unsur
Dicenau’ya göre.
Hem uyarlama hem de kendinden menkul transmedya anlatı projelerinin
birbirine katacağı ve

birbirinden alacağı çok unsur var. İzleyicilerin tepkilerini

gözlemek ve bugün anahtar olanın tüm bu unsurlar arasındaki çoklu ilişkilerde yattığını
görmek büyük önem taşıyor.
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Uygulamalar

Uygulama Soruları

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, transmedya ve uyarlama arasındaki farkları, uyarlamanın
transmedyal bir strateji olarak nasıl değerlendirilebileceğini ve transmedya-uyarlama
ilişkisine dair yaklaşımları öğrendik.

Bölüm Soruları
1.‘....Transmedya konusu ilk geçtiğinde ilk tepki genelde şu olur: ‘Ah evet, aynen
Yüzüklerin Efendisi filmleri gibi!’. Şey aslında, hayır. Tam olarak değil. Bir
hikayeyi farklı bir medya kanalında anlatmak uyarlamayı, diğer yandan tek bir
hikayeyi farklı medya kanalları kullanarak anlatmak ise transmedyal süreci
tanımlıyor.
Geoffrey Long’dan yapılan yukarıdaki alıntıyı göz önünde bulundurarak aşağıdaki
örneklerden hangisi diğerlerinden farklı bir yapıdadır?
a. Yüzüklerin Efendisi
b. Harry Potter
c. Narnia Günlükleri
d. Dune
e. Matrix

2. Peter Jackson’un J.R.R. Tolkien’in yazdığı Yüzüklerin Efendisi romanından
uyarladığı filmler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Filmler, hikayenin temel olarak yeniden anlatılmasıdır.
b. Filmler romanın bıraktığı yerden devam etmez.
c. Filmler, Yüzüklerin Efendisi anlatısı için yeni takipçiler getirmiştir.
d. Daha geniş bir anlatı eğrisinin ayrı bileşeni değildirler.
e. Filmler, Yüzüklerin Efendisi anlatı evreni içinde romandan tamamiyle farklı bir
anlatıyı odağa alırlar.
3. Carlos Scolari’ye göre uyarlamalar, transmedya anlatı stratejisi olarak
değerlendirilebilirler. Hangisi bunun nedenleri arasında sayılabilir?
a. Transmedya bir başlangıç metninden anlatısal bir ‘big bang’ yani büyük patlama
üretilmesi gibidir. Uyarlama yeni bir deneyim ve anlatıssal katkı yaratması
sebebiyle bu metinsel galaksi içinde değerlendirilebilir.
b. Uyarlamalar, kaynak eserden daha çok para kazandırabilir.

c. Kötü uyarlamalar, anlatı kanonu içinde değerlendirilmez.
d. Transmedya anlatılar aynı içeriğin farklı kanallara değiştirilmeksiniz adapte
edilmesi anlamına gelir.
e. Uyarlama sırasında kaynak içerik hiç bir kayıp yaşamadan aynen uyarlanabilir.

4. Aşağıdakilerden hangisi Kamilla Elliot’a göre uyarlamanın türlerinden biri
değildir?
a. Bütünleşik Model
b. Hikayenin ruhunu taşıyan model
c. Genetik model
d. Baskın Çıkan Model
e. Dağınık anlatı

5. Bu tür uyarlamada, film romandan kalan işaretlerin tümünü boşaltır ve yerine
filmsel işaretler koyar.
Yukarıdaki tanıma uygun şık hangisidir?
a. Vantrilok model
b. Baskın Çıkan Model
c. Genetik Model
d. Hikayenin ruhunu taşıyan model
e. Bütünleşik Model
6. Bu tür uyarlamada, film ve roman DNA’ya benzer şekilde ortak derin bir yapıyı
paylaşır.
Yukarıdaki tanıma uygun şık hangisidir?

a. Vantrilok model
b. Baskın Çıkan Model
c. Genetik Model
d. Hikayenin ruhunu taşıyan model
e. Bütünleşik Model
7. Maria Dicieanu: ‘..... bir senaryo ne denli iyi olursa olsun, ana materyali ne denli
iyi inşa etmiş olursa olsun, okurların okuduklarında önemli bulduğu noktaları yapıta
aktarmamışsa, onların gözünde başarısız olma tehlikesi ile karşı karşıyadır.’
Yukarıda yapılan alıntıdan yola çıkarak transmedya ve uyarlama arasındaki ilişkiye
dair aşağıdakilerden hangisi söylenemez.
a. Her bir uyarlama, sadece basit bir yeniden üretim değil, bir yapıtın yeniden
yorumlanmasıdır.
b. Bir dereceye kadar tüm uyarlamalar hikayenin anlam düzlemine yeni şeyler
eklerler ya da bazı unsurları çıkartırlar.
c. Her iki ortamda da anlatıyı takip etmiş olan izleyiciler için güçlü bir ilişkinin
varlığından söz etmek mümkündür.
d. Uyarlama ve transmedyal genişletme arasında katı bir ayrım yapmak güçtür.
e. Uyarlamalar kesinlikle bir transmedyal anlatı stratejisi olarak görülemez.
8. Aşağıdakilerden hangisi transmedyayı tanımlayan unsurlar arasında sayılabilir?
II.
III.

Hikayeyi farklı medya kanalları aracılığıyla anlatmak
alternatif medya kanalları aracılığıyla bir anlatısal dünyaya yeni erişim
noktaları yaratmak

IV.

Seçilen her bir medyanın özelliğine gore anlatının şekillendirilmesi
a. Sadece I
b. Sadece II
c. I, II, III
d. II ve III
e. Sadece III

9. Uyarlama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I.

Kötü Uyarlama (Bad Adaptation) için ise iyi bir ‘eserin’ kötü
uyarlanması diyebiliriz.

II.

Daha İyi Yapan Uyarlama(Gladaptation) dediğimiz uyarlama çeşidi ise,
kötü bir objenin (filmin, kitabın vb.) iyi uyarlanmasını ifade eder.

III.

Kamilla Elliot (2004) uyarlamayı, aynı ruhun bedenden ayrılması gibi,
biçimin içerikten ayrılması olarak tanımlamaktadır.

IV.

Uyarlamalar hikayeye yeni takipçiler getirebilir, markanın farklı medya
formlarına genişlemesini sağlayan bileşenler olabilirler.
a. I, II, III
b. I ,II, III, IV
c. II ve III, IV
d. III ve IV
e. Sadece IV

10. Aşağıdakilerden hangisi ders kapsamında konu edilen uyarlama transmedya
eserlerden biri değildir?
a. Harry Potter
b. Yüzüklerin Efendisi
c. Narnia Günlükleri
d. 80 Günde Devrialem
e. Altın Pusula

1. E
2. E
3. A
4. E
5. A
6. C
7. E
8. C
9. B

10. D

6. TRANSMEDYA ANLATILARA ÖZGÜ 7 TEMEL KAVRAM

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11. TRANSMEDYA ANLATILARA ÖZGÜ TEMEL İLKELER (I): HENRY
JENKİNS & 7 TEMEL İLKE

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Transmedya anlatının temel kavramları nedir?
Henry Jenkins’in Transmedya Anlatılara İlişkin Ortaya Koyduğu Temel İlkeler nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
edileceği
geliştirileceği

Transmedya anlatılarının
temel
öğrenmek

kavramlarını

nasıl

elde
veya

6. Transmedya Anlatılara Özgü Yedi Temel İlke
Henry Jenkins, transmedya anlatılara özgü yedi temel kavram sıralar.
Bunları sırasıyla ele alalım:
1. Yayılabilirlik ve Derinleştirilebilirlik
Yayılabilirlik kavramı içeriğin aktif biçimde izleyiciler tarafından sosyal ağ
kanalları aracılığıyla dolaşıma girmesini ifade eder. Ve bu dolaşım süreci sözkonusu
içeriğin ekonomik ve kültürel değerini arttırır. Buna karşılık gelen ikinci kavram ise
derinleştirilebilirlik kavramı olarak ifade edilebilir. Derinleştirilebilirlik, Jason
Mittel’ın kullanımı ile izleyicilerin/takipçilerin anlatının kompleks yapısı ile ilişki
içinde olma sürecini ifade eder. Daha da açarsak, anlatı izleyicilerin, hayranların daha
derinlemesine anlatı ile ilişki içine girmelerini sağlayacak, hikayenin yüzeyde yatan
anlamının ötesinde bir noktayı kavramak üzere derinleşen deneyimlerine imkan
verecek bir şekilde tasarlanabilir. Bu tarzda yapımlar, izleyicileri anlatı dünyalarının
içine çeken ve daha fazlasını istemeleri için onları teşvik eden manyetik alanlar
yaratırlar. Yayılabilir ve derinleştirilebilir kavramları arasındaki zıtlık bir hiyerarşik
zıtlık değildir. Daha ziyade, her iki kavram da farklı kültürel etkinlik süreçlerini
değerlendiren vektörleri ifade ederler. Yayılabilir medya yatay biçimde daha büyük
kitlelere ulaşan bir yapıyı teşvik eder. Ancak bu, anlatının ulaştığı bu geniş kitle için
ille de uzun vadeli bir angajmanı ifade etmez. Derinleştirilebilir medya ise elbette ki
daha az sayıda izleyici/takipçiyi kapsar, ancak bu görece daha az sayıda kişinin daha
fazla zaman ve enerjisine yatırım yapan bir stratejik süreci ifade eder.

Bir içeriği yaymak o mesajın daha fazla kişiye ulaşmasını sağlar, gelecekte
izleyicilerin katılımını teşvik etmek için yayılabilir içerik önemlidir. Ancak farklı
medya içeriklerini taradığımız bugünkü yapıda, ilgimizi çeken bir içeriği daha
derinlemesine kazarız. Bu her iki kavramın da potansiyel olarak aynı transmedya

markası için geçerli olabilmesi mümkün olmakla birlikte, aynı anlatı deneyiminin farklı
boyutlarını ifade ederler.

Yayılabilirlik

ile

hikayeler

hayranların

etkileşimi

ile

yayılırlar.

Kullanıcılar/hayranlar materyalin kendi sosyal ağları üzerinden dağılımı konusunda
aktif rol üstlenirler ve sürecin ekonomik ve kültürel değerini arttırırlar. Bugün, internet
çağında ‘viral içerik’ deyişini Jenkins eleştirir. Yayılabilirlik ve yayılabilir medya
kavramları aslında ‘viral’ kullanımına bir tepki olarak ortaya koyulan bir kavramsal
tanımdır. Viral içerik bireylerin hiç bir bilinçli müdahalesi olmadan yayılan, bir
anlamda mistifiye edilen bir içerik yayma sürecinin analojisidir. Bu kullanım, insanları
yaydıkları fikirlerin gücünün ve yayılmacı yapısının farkında olmayan bilinçsiz
kullanıcılar olarak çizme eğilimindedir. Buna karşılık Jenkins, kullanıcıların dolaşıma
soktukları enformasyon konusunda kilit bir rol üstlendiklerini vurgular. Kullanıcılar
içeriğin değerini belirlemekte, içeriği çerçevelemekte, kimi zaman değiştirmekte,
dönüştürmekte ve bu sayede dolaşımını arttırarak raf ömrünü de uzatmaktadırlar.

Jenkins, yayılabilirlik

kavramı için Susan Boyle örneğini alıntılar.

(https://www.youtube.com/watch?v=dB5astNuwGg) Türkiye televizyonlarında da
yayınlanan yetenek yarışmalarının bir benzeri olan Britain’s Got Talent adlı
yarışmadaki performansını içeren videosu hızla sosyal ağlarda yayılan ve internette ünü
İngiltere’nin sınırlarını da aşan Susan Boyle’un videosu, Amerika’da, İngiltere’deki
yarışmanın Amerikan versiyonu olan yarışmada birinci olan yarışmacından yedi kat
aha fazla satış yapmış ve internette sağladığı görünürlük beraberinde önemli bir ticari
başarı da getirmişti.

Tamamen stratejik olarak planlanan bir başka örnek de, rock müzik grubu Nine
Inch Nails’in albümleri Year Zero için yaptıkları promosyonel atılım olabilir. Grup
konserden önce tuvaletlerden birine bir USB bellek cihazı bırakmış, bellekte bulunan
ve henüz tanıtımı yapılmamış olan şarkı, belleği bulan kişi tarafından hızla
paylaşılmıştı. Bu albümün hızlı bir promosyonunu sağlamış ve albüm global düzeyde
hayran kitlesi ile buluşmuştu.

Hayranların hayalgücünü teşvik eden ve detaylara dikkat etmesini sağlayan ve
derinleşebilirlik için iyi bir örnek ise The Matrix olabilir. Matrix anlatısında, derine
gidildikçe, filmin anlatısı için temel teşkil edecek daha fazla anahtar ile karşılaşılır.
Örneğin ana karakter Neo’nun daire kapısı 101, film boyunca karakter ve olayları
birbirine bağlayacak şekilde iş görür. Filmde arka fondaki billboard’lar Enter the
Matrix bilgisayar oyununda kullanılabilecek hile kodları içerir. Ve araba plakalarındaki
harfler ve sayılar, İncil’deki bazı bölümlere referansta bulunur. The Lost dizisi de
benzer biçimde, tüm izleyicilerin birlikte çalışarak çözebileceği bulmacalar ve gizemler
içerir. Dizinin hayranları bu bilgileri ve fikirlerini forumlarda ve vikilerde paylaşırlar.
Dizinin etrafında geniş bir komünite oluşturacak denli kolektif zekaya dayalı bir süreç
işler.

2. Devamlılık/Tutarlılık ve Çeşitleme

Transmedya kavramı, geleneksel anlatılardan farklı olarak tekil bir deneyimin,
sistematik olarak farklı çoklu metinler üzerinden geliştirilmesi fikrine dayanır. Bu
nedenle transmedyal markaların çoğu için kurdukları dünyanın tutarlı ve bütünlüklü ve
devamlılık içerecek şekilde olması önemli bir stratejik süreci ifade eder. Transmedyal
anlatıların takipçileri izleyiciler/hayranlar için devamlılık, o anlatı dünyasına harcanan
enerji ve zaman yatırımının doğrudan sonucudur.

Diğer yandan çeşitleme dediğimiz konu ise anlatıların alternatif dünyalarda
geçen farklı versiyonlarını takip eden izleyicilerin yakaladıkları yeni deneyimsel
zevkleri göz önünde bulundurur. Bir anlatı evreni içindeki karakterleri, olayları taze
bakış açılarıyla yeni noktalardan ele almak anlatı süreçleri içinde farklı hazları ifade
eder. Bu alternatif çeşitlemelerin temel anlatı metninin kanonik yapısına dahil olması
bir zorunluluk değildir. Ancak zaman zaman devamlılık/tutarlılık bu tip yeni
deneyimsel hazlar yaratmak üzere değiştirilebilir de.

Çeşitleme kavramı, bizler için hayran kurgusu ya da diğer türden izleyici/hayran
kitlesinin ifadesel süreçlerini kapsayan yapılar için de bir temel oluşturur. Yapımcılar
tarafından kanonik metin içinde onaylanmamış olsalar da örrneğin hayran kurguları
bizim özgün metne dair algımızı da genişletir ve geliştirirler. Öte yandan hayran
kurgusu zaman zaman yapımcılar tarafından, hikayenin bütünsel kanonik yapısını
bozabilecek olmaları dolayısıyla tehdit olarak algılanabilmektedir. Ancak çeşitleme
mantığını kavradığımızda, bu versiyonların da, bir dizi farklı alternatif arasında
izleyicilere yeni perspektifler açacak yapılar olarak görülebileceği gözden
kaçmamalıdır.

3. Kuşatılmışlık (immersion) & Kurgusal Dünyadan Gündelik Hayatın
İçine Çekme (extractability)

Bu iki kavram transmedya kurgusu ve gündelik deneyimlerimiz arasındaki
ilişkiyi refere eder. Kuşatılmışlık, yani izleyicilerin/takipçilerin kurgusal dünyalara
girme becerisi- anlatıların gücünün arkasındaki temel güdüyü ifade eder. İzleyici
dünyanın içine girer. Bu dünya bir tema park ya da bir bilgisayar oyunu olabilir. Diğer
yandan

kurgusal

dünyadan

gündelik

hayatın

içine

çekme

çıkartma

ise,

hayranların/izleyicilerin hikayeye dahil öğelerden birini alıp kendi gündelik
hayatlarının içine dahil etmeleri sürecini ifade eder. Bu prensipler tamamiyle yeni
ortaya çıkmış değillerdir. Ancak transmedya anlatılar içinde yeni bir anlayışla
değerlendirilmektedirler.

4. Dünya İnşa Etme

Klasik senaryo derslerinde, iyi bir film için en önemli unsurun senaryo olduğu
söylenir. Senaryo yazmak bir öykü anlatmak demektir. Bunun için ilk yapılacak şey ise
‘iyi’ ve ‘gerçek’ bir karakter oluşturmaktır. Çünkü iyi bir karakter, farklı hikayeler
ortaya çıkarabilir. Karakter özelliklerinin altında yatan her unsur yeni bir hikaye
fikridir. Bugün ise, transmedya anlatıları döneminde önemli olan dünya inşa etmektir.

Bugün bir dünya tasarladığınız zaman çok sayıda karakter, çok sayıda anlatı ve çok
sayıda medya kanalını destekleyen bir yapı oluşturmuşsunuz demektir.

Dünya inşa etme kavramı önceden sayılan kuşatılmışlık (immersion) ve kurgusal
dünyadan gündelik hayatın içine çekme kavramları ile doğrudan bağlantılıdır. Çünkü
sözü geçen bu kavramlarda da takipçiler/izleyiciler/hayranlar gerçek bir dünya olarak
muamele ettikleri bu dünyalarla doğrudan ilişki içindedirler.

5. Dizisellik (Seriality)

Dizisellik fikri kesinlikle yeni değildir. 19. Yüzyıl edebiyat geleneğine dek izi
sürülebilir. Seriyallerin nasıl işlediğini klasik film çalışmalarındaki hikaye ve olay
örgüsü kavramları üzerinden anlamaya çalışabiliriz. Hikaye tüm olayları, karakterleri
ve haklarındaki bilgileri kavradıktan sonra oluşturduğumuz zihinsel bir inşa sürecidir.
Diğer yandan olay örügüsü bu adı geçen bilgilerin bize hangi sıra ile verildiğini ifade
eder. Bir seriyal (dizi) ise oluşturduğu anlamlı bilgi gruplarını farklı dizisellikler ile
yayar. Örneğin cliff-hanger kavramı bizim klasik seriyallerde ‘bakalım şimdi ne
olacak’ sorusunu beklemek üzere bırakıldığımız anı ifade eder. Bu manada transmedya
anlatı seriyalin hiperbolik bir versiyonudur. Bu bilgiler sadece aynı medya üzerinden
değil farklı medyalar üzerinden dağıtılır. İzleyiciler/takipçiler/hayranlar hikayenin
boşluklarını farklı medya ilişkileri üzerinden tamamlar.

6. Öznellik (Subjecitivity)

Transmedya anlatılar bir anlatı dünyasının farklı, keşfedilmemiş boyutlarına
odaklanır ve ana metin ne ise –örneğin film- onda ele alınmamış noktaları farklı medya
kanalları

aracılığıyla

anlatabilirler.

Bu

sayede

anlatının

zamansallığını

genişletebilecekleri gibi, ikincil karakterleri merkeze alan hikayeler yaratarak yeni
deneyimler sunabilirler.

Bu da yine edebiyattan bu yana var ola gelen bir gelenektir. Dracula’nın kurgusal
günlükleri, Robinson Crusoe’nun elyazmaları olduğu ileri sürülen metinler bunları
anıştırır.

12. Performans

Transmedya anlatıları etrafında oluşan gruplar, hayran toplulukları kendi
içeriklerini üretmek üzere, yapımların onlar için tasarladıkları kanallar üzerinden ya da
tamamiyle kendi yol ve yöntemleri aracılığıyla kültürel üretimlerde bulunabilir ve
yapım ile angaje olabilirler.
Kimi zaman hikayenin kendisi hayranların aksiyonunu teşvik edebilir.
Yukarıdaki Lost örneğinde olduğu, izleyicilere çözmelerini önerdiğin şifreler vb
sunabilir. Ya da yetenek yarışmalarında olduğu gibi izleyicilere oy vererek sürece
katılma imkanı sunabilir. Ya da izleyicilerin kendi aralarındaki forum tartşmaları vb’ni
takip ederek yapımcılar anlatıların akışında bu tepkilere değişiklik yapabilir. Ya da
Matrix’te olduğu çok sayıda açık uçlu soru bırakarak, izleyicilerin bu soruların peşine
düşmesini sağlayabilir.

Bölüm Soruları:

1. Aşağıdakilerden hangisi Henry Jenkins’in sınıflandırmasına göre transmedya
anlatıların yedi temel kavramından biri değildir?

a. Yayılabilirlik
b. Derinleştirilebilirlik
c. Devamlılık/Tutarlılık
d. Dünya inşa etme
e. Yabancılaştırma

2. Transmedya kavramı, geleneksel anlatılardan farklı olarak tekil bir deneyimin,
sistematik olarak farklı çoklu metinler üzerinden geliştirilmesi fikrine dayanır.
Bu nedenle transmedyal markaların çoğu için kurdukları dünyanın ..............
içerecek şekilde olması önemli bir stratejik süreci ifade eder. Transmedyal
anlatıların takipçileri izleyiciler/hayranlar için .............., o anlatı dünyasına
harcanan enerji ve zaman yatırımının doğrudan sonucudur.
Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?
a. Tutarlılık/devamlılık
b. Öznellik
c. Performans
d. Yöndeşme
e. Yayılabilirlik

3. Klasik senaryo derslerinde, iyi bir film için en önemli unsurun senaryo olduğu
söylenir. Senaryo yazmak bir öykü anlatmak demektir. Bunun için ilk yapılacak
şey ise ‘iyi’ ve ‘gerçek’ bir karakter oluşturmaktır. Çünkü iyi bir karakter, farklı
hikayeler ortaya çıkarabilir. Karakter özelliklerinin altında yatan her unsur yeni
bir hikaye fikridir. Bugün ise, transmedya anlatıları döneminde önemli olan
................ ‘dir.

Boşluğa gelebilecek en uygun şık hangisidir?
a. Dünya inşa etmek
b. Kişiye özel deneyimler geliştirmek
c. Karakter derinliği sağlamak
d. Öznellik

e. İkna edicilik
4. .........................., Jason Mittel’ın kullanımı ile izleyicilerin/takipçilerin
anlatının kompleks yapısı ile ilişki içinde olma sürecini ifade eder. Daha da
açarsak, anlatı izleyicilerin, hayranların daha derinlemesine anlatı ile ilişki içine
girmelerini sağlayacak, hikayenin yüzeyde yatan anlamının ötesinde bir noktayı
kavramak üzere derinleşen deneyimlerine imkan verecek bir şekilde
tasarlanabilir. Bu tarzda yapımlar, izleyicileri anlatı dünyalarının içine çeken ve
daha fazlasını istemeleri için onları teşvik eden manyetik alanlar yaratırlar.
a. Öznellik
b. Yayılabilirlik
c. Derinleştirilebilirlik
d. İnteraktivite
e. Edilgen deneyimler
5. .......................kavramı içeriğin aktif biçimde izleyiciler tarafından sosyal ağ
kanalları aracılığıyla dolaşıma girmesini ifade eder. Ve bu dolaşım süreci
sözkonusu içeriğin ekonomik ve kültürel değerini arttırır.
a. Öznellik
b. Yayılabilirlik
c. Yöndeşme
d. Derinleşebilirlik
e. İnteraktivite

6. Transmedya hikayenin, hayranların aksiyonunu teşvik etmesi, sözgelimi izleyicilere

çözmeleri gereken şifreler sunması, yetenek yarışmalarında olduğu gibi izleyicilere oy
vererek sürece katılma imkanı sunması, izleyicilerin kendi aralarındaki forum tartşmaları
vb’ni takip ederek yapımcıların anlatıların akışında bu tepkilere göre değişiklik yapması
gibi süreçleri ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?

a. Tutarlılık/devamlılık

b. Öznellik
c. Performans
d. Yöndeşme
e. Yayılabilirlik

7. Transmedya anlatılar bir anlatı dünyasının farklı, keşfedilmemiş boyutlarına
odaklanır ve ana metin ne ise –örneğin film- onda ele alınmamış noktaları farklı
medya kanalları aracılığıyla anlatabilirler. Bu sayede anlatının zamansallığını
genişletebilecekleri gibi, ikincil karakterleri merkeze alan hikayeler yaratarak
yeni deneyimler sunabilirler.
Transmedya anlatı ilkeleri arasıdna yukarıdaki süreci en iyi ifade eden
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tutarlılık/devamlılık
b. Öznellik
c. Performans
d. Yöndeşme
e. Yayılabilirlik

8. ......... yani izleyicilerin/takipçilerin kurgusal dünyalara girme becerisianlatıların gücünün arkasındaki temel güdüyü ifade eder. İzleyici dünyanın
içine girer. Bu dünya, örneğin, bir tema park ya da bir bilgisayar oyunu olabilir.
Boşluğa gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kuşatılmışlık
b. Dışlanmışlık
c. Yöndeşme
d. Yayılabilirlik
e. Derinleşme
9. Yayılabilirlik kavramına ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

I.

II.

III.
IV.

Yayılabilirlik kavramı içeriğin aktif biçimde izleyiciler tarafından
sosyal ağ kanalları aracılığıyla dolaşıma girmesini ifade eder.
Kullanıcılar/hayranlar materyalin kendi sosyal ağları üzerinden
dağılımı konusunda aktif rol üstlenirler ve içeriğin ekonomik ve
kültürel değerini arttırırlar.
Yayılabilirlik ve yayılabilir medya kavramları aslında ‘viral’
kullanımına bir tepki olarak ortaya koyulan bir kavramsal tanımdır.
Yayılabilirlik ve derinleştirilebilirlik aynı süreci tanımlarlar.
a. I ve II

b.
c.
d.
e.

I, II, III
II, III, IV
Sadece IV
II ve IV

10. Transmedya anlatılara özgü yedi temel ilke kavramsallaştırması aşağıdaki
araştırmacılardan hangisine aittir?

a.
b.
c.
d.
e.

1.E
2. A
3. A
4. C
5. B
6. C
7. B
8. A
9. B
10. C

Christy Dena
Renira Gambarato
Henry Jenkins
Jason Mittell
Carlos Scolari

7. TRANSMEDYA ANLATILARA ÖZGÜ TEMEL İLKELER (II):
7.1. JEFF GOMEZ & 10 EMİR
7.2. ROBERT PRATTEN: GELECEĞİN HİKAYE DÜNYALARINA
DAİR 7 TEMEL İLKE

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta kapsamında, ilk 7 haftalık dersin genel bir değerlendirilmesi yapılmış ve bu
değerlendirme kapsamında Transmedya Anlatı alanında önde gelen uluslararası
uygulamacı/tasarımcılar Jeff Gomez ve Robert Pratten’ın transmedya anlatılara ilişkin
ortaya koydukları temel ilkelerin üzerine durulmuştur.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
edileceği
geliştirileceği

Transmedya
özgü

temel

Anlatılara
ilkelerin

öğrenilmesi
Dönem içinde ele alınan
farklı
birbirleriyle

başlıkların
ilişkisini

kavramak ve bütünlüklü
değerlendirebilmek

nasıl

elde
veya

7.1. Jeff Gomez: 10 Emir

Jeff Gomez, Startlight Runner Entertainment şirketinin CEO’su ‘21. Yüzyıl Marka (Franchise)
Üretimine Dair On Emir’ başlıklı 2012 Los Angeles TED konuşmasında bu on emirden söz
etmektedir. Aşağıdakiler transmedyanın temel ilkelerine ilişkin olarak Robert Pratten’ın, Jeff
Gomez’in konuşmasından alıntıladığı unsurları içermektedir:
Markanın Özünü Kavra: Hikaye dünyasının kalbinde ne olduğunu anlamak izleyiciye
alabileceği en büyük hazzı sunmak açısından büyük önem taşıyor. Eser sahibinin iletmek
istediği esas öğe, hikayenin vaadi nedir? Tonu ve teması nedir?
Anlatı Evreni Tüm Süreci Yönetir: Tüm yapım sürecindekiler – yaratıcılardan
pazarlamacılara, hukuki süreçle ilgilenenlere- kişisel tercihlerini, hırslarını ve rekabetlerini bir
yana bırakmalı ve markaya hizmet etmelidir.
Çadır direklerini kur: Yapım ekibindeki herkes anlatı evreninin hangi yöne doğru gittiğini
bilmelidir. Dolayısıyla anlatı dünyasına rehberlik eden vizyonerler sonraki adımlara dair
bilgileri ve yönlendirmeyi ekip ile paylaşmalıdır-bu yönelim ileriki tarihlerde değiştirilecek
olsa bile.
En iyileri işe al: Fakat süper-starların gelişmenin önünü tıkamasına izin verme
Kaynakları organize et: Kanon (canon), ekipteki herkesin erişimine açık olan bir tür anlatının
kutsal kitabı ya da markanın kutsal kitabı olarak iş gören yaşayan, değişen, kapsamlı bir
belgedir. Varlıklar (assets) tüm onaylanmış varlıkları içeren bir tür içerik yönetim sistemi. Bu
tüm paydaşlar arasında tutarlılığın sağlanması açısından önemlidir.
Bir takas odası kur: Ana paydaşların temsilcilerinden oluşan bir grup düzenli olarak bir araya
gelmeli, marka ve anlatı evreninin nasıl ilerleyeceğine dair yönlendirmelerde bulunmalıdır. –
tavsiye, paylaşma, tartışma, yeni inisiyatifleri tartışma ve olası çıkar çatışmalarına dair.
Paydaşları teşvik et: Marka stratejisini ilk sunumdaki hedefin ötesinde destekle.
İzleyici katılımını destekle: Hayranlar ve üretici paydaşlar arasında bir diyaloğun oluşmasını
ve fikir değiş-tokuşunun olmasın sağla.
Lisanslama, pazarlama ve ticari ürünleri göz önünde bulundur: Hayranların
koleksiyonlarına dahil etmesi için onlara sunulan her şey sahip olmaya değer olmalı ve hikaye
evreninin anlatısını genişletmeli.

Erişilebilir ol ve yeni unsurlar ekle: Bir dizi giriş noktaları üzerinden anlatı evrenine girişi
mümkün kıl ve bu her bir ayrı giriş hayranlar için tatmin edici bir deneyim olsun.

7.2. Robert Praten: Geleceğin Hikaye Dünyalarına Dair 7 İlke
Henry Jenkins ve Jeff Gomez’in ortaya koydukları ilkeler ve emirler transmedyanın farklı
açılarıyla örtüşüyor. Jeff Gomez daha ziyade işin ticari yönüne bakarken, Jenkins daha ziyade
hayran kültürü üzerinden değerlendiriyor.
Pratten ise bir başka açıdan bakmayı deniyor.
Şekil 9, Pratten’ın gerçek ve kurguyu bir araya getiren tutarlı, kuşatıcı anlatı dünyaları yaratmak
için 7 tasarım hedefini içeriyor:
Şekil: Geleceğin Hikaye Dünyalarına Dair 7 İlke

Pratten’a göre geleceğin anlatı dünyaları aşağıdaki özellikleri içermelidir:
Yaygın (pervasive) olmalı: hikaye izleyicileri kuşatacak şekilde inşa edilmeli-ve onları
cihazlarla birbirine bağlamalıdır.
Tutarlı (persistent) olmalı: Hikaye zaman içinde gelişmeli ve izleyici katılımına imkan
vermelidir.
Katılımcı olmalı: İzleyiciler karakterler ve diğer izleyicilerle etkileşime girebilmelidir.
Kişiselleştirilmiş olmalı: Hikaye kararları ve konuşmaları hatırlar ve her bir izleyiciye göre
kişiselleştirilebilir olmalıdır.
Bağlantılı olmalı: Deneyim farklı platformlar üzerinden gerçek dünyaya bağlanabilir
olmalıdır: -hava koşulları, vs gibi bağlamsal bilgiler ve hikaye entegre edilebilir olmalıdır.

Kapsayıcı olmalı: Bir dizi cihazlar ya da etkileşim modları aracılığıyla farklı kişiler hikayeyi
farklı derinliklerde takip edebilmelidirler.
Bulut-temelli olmalı: Bir ağ yürütücüsü hikayeyi ve deneyimi merkezi bir noktadan kontrol
edebilmelidir.- tüm içeriği ve izleyiciyi görebilmelidir.

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Robert Pratten tarafından ortaya konulan transmedya
anlatılara özgü 7 ilke arasında sayılamaz?
a. Kişiselleştirilebilir olmalı
b. Kapsayıcı olmalı
c. Yaygın olmalı
d. Tutarlı olmalı
e. Dönüştürücü olmalı
2. Aşağıdakilerden hangi Jeff Gomez’in ortaya koyduğu transmedya anlatıları inşa
etmeye özgü temel normlar arasında sayılamaz?
a. Markanın özünü kavrayarak anlatıyı inşa etme
b. Kaynakları organize etme
c. İzleyici katılımına yer verme
d. Erişilebilir olma ve yeni unsurlar ekleme
e. Değişken olma ve tutarlı olmama
3. ‘Kullanıcılar, bir dizi cihazlar ya da etkileşim modları aracılığıyla hikayeyi
farklı derinliklerde takip edebilmelidirler.’
Robert Pratten’dan yapılan yukarıdaki alıntıda sözü edilen ilkeyi aşağıdaki
kavramlardan hangisi en iyi ifade eder?
a. Kapsayıcı
b. Kişiselleştirilebilir
c. Tutarlı
d. Dönüşümsel
e. Kanonik
4. ‘..Yapım ekibindeki herkes anlatı evreninin hangi yöne doğru gittiğini
bilmelidir. Dolayısıyla anlatı dünyasına rehberlik eden vizyonerler sonraki
adımlara dair bilgileri ve yönlendirmeyi ekip ile paylaşmalıdır-bu yönelim
ileriki tarihlerde değiştirilecek olsa bile.’
Jeff Gomez’in ortaya koyduğu transmedyaya özgü ilkeler arasında, yukarıdaki
açıklamaya karşılık gelen en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kaynakları organize etmek
b. Çadır direklerini kurmak
c. Yaygın ve tutarlı olmak

d. Bulut-temelli olmak
e. Dönüşümsel olmak
5. Ana paydaşların temsilcilerinden oluşan bir grup düzenli olarak bir araya
gelmeli, marka ve anlatı evreninin nasıl ilerleyeceğine dair -tavsiye, paylaşma,
tartışma, yeni inisiyatifleri tartışma ve olası çıkar çatışmalarına ilişkin noktaları
içeren- yönlendirmelerde bulunmalıdır.
Jeff Gomez’in ortaya koyduğu transmedyaya özgü ilkeler arasında, yukarıdaki
açıklamaya karşılık gelen en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. Çadır direklerini kurmak
b. Kaynakları organize etmek
c. Bir takas odası kurmak
d. Yaygın ve tutarlı olmak
e. Bulut-temelli olmak
6. Aşağıdakilerden hangisi Jeff Gomez’in transmedya anlatılarda ‘markanın
özünü kavramak’ şeklinde tanımladığı ilke ile ilişkilendirilebilir:
V.
VI.
VII.

Hikaye dünyasının özünde ne olduğunu anlamak izleyiciye alabileceği
en büyük hazzı sunmak açısından büyük önem taşır
Eser sahibinin iletmek istediği esas öğe, hikayenin vaadi olarak ortaya
konulmalıdır.
Hikayenin teması ve tonu ortaya koyulmalıdır.

a. Sadece I
b. I, II, III
c. Sadece II
d. II ve III
e. Sadece III
7. Aşağıdakilerden hangisi Jeff Gomez’in transmedya anlatılarda ‘izleyici
katılımını destekle’ şeklinde tanımladığı ilke ile ilişkilendirilebilir:
a. Hayranlar ve üretici paydaşlar arasında bir diyaloğun oluşmasını ve
fikir değiş-tokuşunun olmasın sağlamayı ifade eder.
b. Bir dizi giriş noktası üzerinden anlatı evrenine girişi mümkün kılmayı
ifade eder.
c. Tüm yapım sürecindekiler markaya hizmet etmelidir.
a. Sadece I
b. Sadece II
c. II ve III
d. Sadece III
e. I ve III
8. Aşağıdakilerden hangisi Jeff Gomez’in transmedya anlatılarda ‘Lisanslama,
pazarlama ve ticari ürünleri göz önünde bulundurmak’ şeklinde
tanımladığı ilke ile ilişkilendirilebilir:

a. Hayranların koleksiyonlarına dahil etmesi için onlara sunulan her şey
sahip olmaya değer olmalı ve hikaye evreninin anlatısını
genişletmelidir.
b. Hayranlar ve üretici paydaşlar arasında bir diyaloğun oluşması ve fikir
değiş-tokuşunun olması sağlanmalıdır.
c. Bir dizi giriş noktası üzerinden anlatı evrenine girişi mümkün
olmalıdır.
a. Sadece I
b. Sadece II
c. II ve III
d. Sadece III
e. I ve III
9. Aşağıdakilerden hangisi Jeff Gomez’in transmedya anlatılarda ‘Erişilebilir ol
ve yeni unsurlar ekle’ şeklinde tanımladığı ilke ile ilişkilendirilebilir:
a. Hayranlar ve üretici paydaşlar arasında bir diyaloğun oluşması ve fikir
değiş-tokuşunun olması sağlanmalıdır.
I. Tüm yapım sürecindekiler markaya hizmet etmelidir.
II. Bir dizi giriş noktaları üzerinden anlatı evrenine girişi mümkün kıl ve bu
her bir ayrı giriş hayranlar için tatmin edici bir deneyim olsun.
a. Sadece I
b. Sadece II
c. II ve III
d. Sadece III
e. I ve III
10. Aşağıdakilerden hangisi Jeff Gomez’in transmedya anlatılarda ‘Paydaşları
teşvik et’ şeklinde tanımladığı ilke ile ilişkilendirilebilir:
a. Tüm yapım sürecindekiler markaya hizmet etmelidir.
b. Marka stratejisini ilk sunumdaki hedefin ötesinde destekle.
c. Yapım ekibindeki herkes anlatı evreninin hangi yöne doğru gittiğini
bilmelidir.
a. Sadece I
b. Sadece II
c. II ve III
d. Sadece III
e. I ve III
1. E, 2. E, 3. A, 4. B, 5. C, 6. B, 7. A, 8. A, 9. D, 10. B

8. TRANSMEDYA ANLATILARI ÇÖZÜMLEMEK

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta kapsamında, transmedya anlatıları çözümlemek üzere hangi unsurlara
bakılacağı üzerinde durulacaktır.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Transmedya anlatıları çözümlerken ele alınacak başlıklar nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
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8. Transmedya Anlatıları Çözümlemek

Transmedyal anlatıların çözümlenmesi için bileşenlerin oluşturulması ve
değerlendirilmesine yönelik oluşturulacak çerçevenin kapsamına ilişkin hala çok
sayıda soru bulunmaktadır. Transmedya anlatı alanının görece ‘yeni’ bir alan olması,
çözümlemeye ilişkin spesifik yöntemlerin henüz belirlenmemiş olması, transmedya
anlatılarının kompleks, karmaşık yapısı, farklı analiz yöntemleri üzerinden yapılan
değerlendirmeler (göstergebilimsel yöntem, anlatıbilimsel çözümleme, sosyolojik
çözümleme, etnografik, ekonomik, marka bağlantılı çözümleme vs.) bu soruların hala
cevaplanmamış olmasında etkenler arasında sayılabilirler.

Transmedya anlatılar, bir dizi farklı medya arasındaki ilişkilere göre şekillenen ve bu
bağlantılar bağlamında oluşan

entegre medya deneyimlerini ifade ederler. Bir

transmedyal anlatı, farklı platformlar üzerinden anlatılan, bir dizi farklı anlatıyı
birleştiren

bir

büyük

‘hikaye’yi

ifade

eder

ve

bu

anlatı

izleyicilerin/kullanıcıların/takipçilerin anlamlı müdahalesini teşvik eder. Amaç aynı
içeriğin farklı medya platformları üzerinden sunulması değil, bir dünya tasarımı
deneyimi, içeriğin farklı platformlar üzerinden açılması, hikayenin yeni ve takip eden
içeriklerle gelişerek yeni olanaklar ortaya koymasıdır.

Peki transmedyal anlatıları çözümlemeye yönelik analitik bir model hangi başlıkları
içermelidir? Bu başlıkları belirlerken göz önünde tutulması gereken önemli noktalardan
biri transmedya projelerine geniş bir pencereden bakmanın gerekliliğidir. İkincisi
birbirini takip eden enformasyonun akışını araştırmak ve bunları betimleyen bir model
oluşturmaktır. Renira Gambarato’ya göre aşağıdaki başlıklar ve sorular, transmedya
anlatıları çözümlemeye yönelik temel bir çerçeve içerir.
1. Hedefler ve Önermeler
Proje ne hakkında?
Kurmaca mı? Kurmaca değil mi? Karma bir proje mi?
Temel hedef ne?

Eğlence amaçlı mı? Öğretme ya da bilgi verme amaçlı mı?
Bir ürünün pazarlanması amacıyla mı üretilmiş?
2. İzleyici ve Pazar
Projenin hedef kitlesi kim?
Proje hangi tür izleyicileri cezbetmeyi amaçlıyor?
Bu gruptaki izleyiciler ne tür teknoloji/araçları kullanıyor?
Bu proje neden onlar için çekici sayılabilir?
Buna benzer başka projeler var mı? Hedeflediklerini yerine getirme konusunda
başarılı olmuşlar mı?
Projenin iş modeli nedir?
Mali getiri açısından proje başarılı mı? Neden?

3. Medya Platformları ve Türler

Projedeki hangi tür platformlar kullanılmış?
Proje hangi cihazların kullanılmasını gerektiriyor?
Her bir platform projenin bütününe nasıl katılım ve katkı sağlıyor?
Her bir medya platformunun ayırıcı özellikleri neler?
Her bir iletişim platformuna özgü sorunları tanımlayın.
Sayılan her platform gerçekten proje için anlamlı mı? Bazıları gereksiz mi?
Projede hangi türler (genre) bulunuyor?

4. Anlatı

Projenin anlatısal unsurları neler?
Hikaye anlatısının özeti nedir?
Anlatıyı takip ederken İKO’nun başa çıkmak durumunda kaldığı başlıca olaylar
ve etkinlikler neler?
Proje oyunsal unsurlardan yararlanıyor mu?
Proje kazanma ya da kaybetme durumunu içeriyor mu?
Anlatıyı genişletmek için stratejiler neler?
Hikayede dışsal referanslar ve metinlerarası metinleri tanımlamak mümkün
mü?
5. Dünya Geliştirme

Projenin geçtiği ana dünya neresi?
Bu kurmaca bir evren mi? Yoksa gerçek dünya ve kurmaca evrenin bir karışımı mı?
Coğrafi olarak nasıl sunuluyor? Nasıl gözüküyor?
Bu dünyaya özgü tehlikeler, sorunlar ya da ilginç, güzel noktalar neler?
Hikayenin evreni genişlemeleri destekleyecek kadar büyük mü?

6. Uzantılar (Extensions)
a. Projenin kaç tane uzantıları/genişlemeleri var? Eğer projenin çok sayıda
uzantısı varsa, en önemli olanları seçin ve aşağıdaki soruları uygulayın.
b. Her bir uzantı için kanonik diyebilir miyiz? Hikayeyi genişletiyor mu?
c. Her bir uzantı hikaye evreninin özgün karakteristiklerini sürdürüyor
mu?
d. Her bir uzantı daha önce açık bırakılan sorulara bir yanıt niteliğinde mi?
e. Uzantılar yeni sorular ortaya atıyor mu?
f. Uzantılar içeriği genişletiyor mı ve de anlatıyı daha derinlemesine
keşfetme imkanı veriyor mu?

7. Karakterler

a. Hikayenin ana karakterleri ve ikincil karakterleri kimler?
b. Projeden üretilen yan-projeler (spin-offs) var mı?
c. Eğer öyle ise, yan projeler için seçilen karakterler hangileri?
d. Anlatı dünyası kendi başına bir ana karakter olarak düşünülebilir mi?
e. Projede etkin olmayan ama görünür olan karakterler var mı?
f. Eğer var ise, bunlar kim ve nasıl bir rol üstleniyorlar?
8. Yapı
a. Transmedyalaştırma süreci ne zaman başladı?
b. Bu transmedya projesi proaktif mi (yani bir transmedya projesi olarak
mı tasarlanmış) yoksa retroaktif mi (sonradan transmedya projesi haline
getirilmiş) sayılabilir?
c. Pro-aktif ya da retro-aktif olarak tasarlanmış olmasının nasıl sonuçları
olabilir?
d. Her bir uzantı hikaye için bağımsız bir giriş noktası niteliğinde mi?
e. Projenin olası bitiş noktaları neler?
f. Proje nasıl yapılandırılmış?
9. Kullanıcı deneyimi
a. İKO (izleyici/kullanıcı/oyuncu) bu dünyayı hangi bakış açısından
deneyimliyor?
b. Projede İKO’nun rolü nedir?
c. Proje İKO’yu nasıl hikayeye angaje ediyor?
d. Projedeki interaksiyon mekanizmaları nelerdir?
e. Projede katılım mümkün mü?
f. Öyle ise, bu açık sisteme İKO nasıl katılabiliyor?
g. Proje bir kültürel bir cazibe ya da etkinleştirici olarak iş görüyor mu?
h. İKO’nun katılımı sonuç üzerinde değişiklik yaratıyor mu?

i. Proje anlatı dünyasını ‘kuşatıcı’ (immersive) bir deneyim olarak
sunuyor mu?
j. Proje, anlatı dünyasından alıp çıkartılması ve gündelik hayata eklenmesi
mümkün unsur barındırıyor mu?
k. Projede İKO’nun başarmaya çalıştığı önemli bir hedef var mı?
l. İKO’nun bu hedefi başarmayı istemesi için neler yapılmış?
m. Deneyime heyecan ekleyen unsurlar neler?
n. Ödül ve ceza getiren bir sistem var mı?
10. Estetik
a. Projede ne tür görseller kullanılmış?
b. Genel görünüm için gerçekçi mi yoksa fantastik bir dünyanın
varlığından mı söz edilebilir?
c. Projeye özgü spesifik tasarım tarzlarını tanımlamak mümkün mü?
d. Projede işitsel öğeler nasıl kullanılmış?
e. Arkafon sesleri, ses efektleri, müzik vb unsurlar var mı?

Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi transmedyal anlatıların çözümlenmesi için bileşenlerin
oluşturulması ve değerlendirilmesine yönelik çerçevenin oluşturulmasında
karşılaşılan güçlüklerin nedenlerinden biri değildir?

a. Transmedya anlatı alanının yeni bir alan olması
b. Transmedya anlatıları çözümlemeye ilişkin spesifik yöntemlerin henüz
belirlenmemiş olması
c. Transmedya anlatıların kompleks, karmaşık yapısı
d. Değerlendirme sırasında farklı çözümleme yöntemlerinin kullanılması
e. İzleyici müdahalesi sürecinin analitik çözümlemesinin mümkün olmaması

2. Aşağıdakilerden hangisi transmedyal anlatıları çözümlemeye yönelik bir analitik
model oluştururken göz önünde tutulması gereken en önemli ilkeyi ifade eder?
a. Geniş bir perspektiften bakarak, birbirini takip eden enformasyonun
akışına dair bir model oluşturma
b. Bütçe ölçeğine odaklanma
c. İzleyici müdahalesine odaklanma
d. Çevreleyen hayran kültürlerine odaklanma
e. Sadece kanonik anlatılara odaklanma

3. Aşağıdakilerden hangisi bir transmedya anlatı projesinin hedef ve önermelerini
belirlerken yanıtlanması gereken sorular arasında sayılamaz?

a. Proje ne hakkında?
b. Kurmaca mı? Kurmaca değil mi? Karma bir proje mi?
c. Eğlence amaçlı mı? Öğretme ya da bilgi verme amaçlı mı?

d. Bir ürünün pazarlanması amacıyla mı üretilmiş?
e. Projede ne tür görseller kullanılmış?

4. Aşağıdakilerden hangisi bir transmedya anlatı projesinin izleyici ve pazar
özelliklerini belirlerken yanıtlanması gereken sorular arasında sayılamaz?
a. Projenin hedef kitlesi kim?
b. Proje hangi tür izleyicileri cezbetmeyi amaçlıyor?
c. Projede hangi türler (genre) bulunuyor?
d. Bu gruptaki izleyiciler ne tür teknoloji/araçları kullanıyor?
e. Projenin iş modeli nedir?
5. Aşağıdakilerden hangisi bir transmedya anlatı projesinin medya platformları
ve türlere ilişkin özelliklerini belirlerken yanıtlanması gereken sorular arasında
sayılamaz?
a. Projedeki hangi tür platformlar kullanılmış?
b. Proje oyunsal unsurlardan yararlanıyor mu?
c. Proje hangi cihazların kullanılmasını gerektiriyor?
d. Her bir medya platformunun ayırıcı özellikleri neler?
e. Sayılan her platform gerçekten proje için anlamlı mı? Bazıları gereksiz mi?
6. Aşağıdakilerden hangisi bir transmedya projesinin ‘anlatıya’ ilişkin
özelliklerini belirlerken yanıtlanması gereken sorular arasında sayılamaz?
a. Mali getiri açısından proje başarılı mı? Neden?
b. Projenin anlatısal unsurları neler?
c. Hikaye anlatısının özeti nedir?
d. Anlatıyı genişletmek için stratejiler neler?
e. Proje oyunsal unsurlardan yararlanıyor mu?

7. Aşağıdakilerden hangisi bir transmedya anlatı projesinin dünya geliştirme
sürecine ilişkin özelliklerini belirlerken yanıtlanması gereken sorular arasında
sayılamaz?
a. Projenin geçtiği ana dünya neresi?
b. Bu transmedya projesi proaktif mi yoksa retroaktif mi sayılabilir?
c. Projenin geçtiği ana dünya coğrafi olarak nasıl sunuluyor? Nasıl gözüküyor?
d. Hikayenin evreni genişlemeleri destekleyecek kadar büyük mü?
e. Bu kurmaca bir evren mi? Yoksa gerçek dünya ve kurmaca evrenin bir karışımı
mı?

8. Aşağıdakilerden hangisi bir transmedya anlatı projesinin yapısına ilişkin
özelliklerini belirlerken yanıtlanması gereken sorular arasında sayılamaz?

a. Transmedyalaştırma süreci ne zaman başladı?
b. Her bir uzantı hikaye için bağımsız bir giriş noktası niteliğinde mi?
c. Bu transmedya projesi proaktif mi yoksa retroaktif mi sayılabilir?
d. Hikayede dışsal referanslar ve metinlerarası metinleri tanımlamak
mümkün mü?
e. Projenin olası bitiş noktaları neler?
9. Aşağıdakilerden hangisi bir transmedya anlatı projesinin uzantılarına
(extensions) ilişkin özelliklerini belirlerken yanıtlanması gereken sorular arasında
sayılamaz?

a. Projenin kaç tane uzantısı var?
b. Uzantılar içeriği genişletiyor mı ve de anlatıyı daha derinlemesine keşfetme
imkanı veriyor mu?
c. Her bir uzantı hikaye evreninin özgün karakteristiklerini sürdürüyor mu?
d. Her bir uzantı daha önce açık bırakılan sorulara bir yanıt niteliğinde mi?

e. İKO (izleyici/kullanıcı/oyuncu) bu dünyayı hangi bakış açısından
deneyimliyor?

10. Aşağıdakilerden hangisi bir transmedya anlatı projesinin izleyici/oyuncu/kullanıcı
(İKO) deneyimine ilişkin özelliklerini belirlerken yanıtlanması gereken sorular
arasında sayılamaz?

a. Projede İKO’nun rolü nedir?
b. Projedeki interaksiyon mekanizmaları nelerdir?
c. İKO’nun katılımı sonuç üzerinde değişiklik yaratıyor mu?
d. Projede İKO’nun başarmaya çalıştığı önemli bir hedef var mı?
e. Hikayenin ana karakterleri ve ikincil karakterleri kimler?
11. Aşağıdakilerden hangisi bir transmedya anlatı projesinin içerdiği karakterlere
ilişkin özelliklerini belirlerken yanıtlanması gereken sorular arasında sayılamaz?

a. Hikayenin ana karakterleri ve ikincil karakterleri kimler?
b. Projeden üretilen yan-projeler (spin-offs) var mı? Eğer var ise, yan
projeler için seçilen karakterler hangileri?
c. Proje anlatı dünyasını ‘kuşatıcı’ (immersive) bir deneyim olarak
sunuyor mu?
d. Anlatı dünyası kendi başına bir ana karakter olarak düşünülebilir mi?
e. Projede etkin olmayan ama görünür olan karakterler var mı?
12. Aşağıdakilerden hangisi bir transmedya anlatı projesinin estetiğine ilişkin
özelliklerini belirlerken yanıtlanması gereken sorular arasında sayılamaz?

a. Projede ne tür görseller kullanılmış?
b. Genel görünüm için gerçekçi mi yoksa fantastik bir dünyanın
varlığından mı söz edilebilir?

c. Projeye özgü spesifik tasarım tarzlarını tanımlamak mümkün
mü?
d. Ödül ve ceza getiren bir sistem var mı?
e. Projede işitsel öğeler nasıl kullanılmış?

1. E
2. A
3. E
4. C
5. B
6. A
7. B
8. D
9. E
10. E
11. C
12. D

9. TRANSMEDYA ve GAZETECİLİK

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde gazetecilik alanında transmedya stratejilerinin nasıl kullanıldığına dair
örnekler verilecek, haber anlatılarında transmedyal inşa sürecinin nasıl işlediği
üzerinde durulacaktır.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Transmedya gazetecilik ilişkisi nasıl değerlendirilebilir?
Gazetecilik alanında transmedya anlatı stratejilerinin önemi nedir?
Gazetecilik anlatılarında transmedya anlatı süreci nasıl inşa edilir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
edileceği
geliştirileceği

Transmedya ve gazetecilik
arasındaki

ilişkiyi

kavramak
Transmedya kavramlarını,
gazetecilik perspektifinden
değerlendirebilmek

nasıl

elde
veya

9. Transmedya ve Gazetecilik

Gazeteciliğe Henry Jenkins’in yedi temel ilkesi üzerinden bakarsak,
transmedyanın tüm karakteristiklerinin gazetecilik pratiğine uygulanabileceğini
söylemek yanlış olmaz. Bu anlamda, transmedya gazeteciliği tanımlamak için
bütünüyle yeni kavramlar icat etmeye gerek olmadığını söyleyebiliriz. Kevin Moloney,
Jenkins’in saydığı tüm bu ilkelerin bundan kabaca yirmi yıl önce tek bir kompleks
anlatı dizgesinde bir araya geldiği bir örnekten söz eder. New York Times’ın web
edisyonu için, 1996’da fotoğraf editörü Fred Ritchin ve Fransız foto-muhabiri Gilles
Peres, okuru hikayeyi geleneksel temsilin ötesinde, daha derinden ‘kazmasına’ imkan
veren bir interaktif foto-deneme üretirler. Sonuç, dallanan, birden fazla medyanın
kullanıldığı ve enformasyonun linkler aracılığıyla bağlamsal düzlemde birbirine
bağlandığı ‘Bosnia: Uncertain Path to Peace’ (Bosna: Barışa Giden Belirsiz Yol) adlı
projedir. Ritchin, projeyi ‘After Photography’ (Fotoğraftan Sonra) adlı kitabında şöyle
tanımlar:

Bizim kurduğumuz yapıda, okurlar kendilerine Peress’in yazısı ile sunulan
enformasyonu fotoğraflar, metinler, ses kayıtları, videolar arasında yaptıkları
‘yolculuklar’la deneyimleyebiliyor,14 çevrimiçi forumdan birine giderek ve
tartışmalara

katılarak,

haritaları,

kaynakçayı

ya

da

sözlüğü

inceleyerek

genişletebiliyorlardı. Ayrıca Dayton Barış Anlaşması’nın bir kopyası, bir dizi ilgili web
sitesi ile Times ve National Public Radio (NPR- Ulusal Halk Radyosu) tarafından
sağlanan arşiv malzemesine de erişilebiliyordu.
‘Bosnia: Uncertain Path to Peace’ (Bosna: Barışa Giden Belirsiz Yol) projesi,
kişisel ve farklı alternatif bakış açılarını içeren, farklı medya türleri ve kanalları
tarafından ifade edilen daha fazla enformasyona ulaşmak için daha derine gitmeyi
teşvik ediyordu. Amaç, sıradan bir metin yerine, –doğrusal olmayan anlatılar, tartışma
grupları, bağlamsallaştırılmış bilgi, panoramik resimler, fotoğrafçının yorumlayıcı sesi
gibi- web’in mümkün kıldığı yeni stratejilerin avantajlarını kullanan
üretmekti.

bir yapım

Siteyi oluştururken Ritchin, Peress’in fotoğrafları doğrusal olmayan bir anlatı
oluşturacak şekilde bağlamsallaştırması, eşleştirmesi ve düzenlemesi için aylar
harcadıklarını ifade etti. Bu, tüm fotoğraflama sürecinden ya da tüm metni basitçe NY
Times dergisinde yayınlanacak 8 sayfalık bir metin haline getirmekten, daha uzun bir
süreçti. Fotoğraflar ve enformasyon ikili tarafından her tür olası yorumu tahmin etmeye
çalışarak analiz edildi ve okurların kendi başlarına bulabilecekleri bir sıralamaya göre
yerleştirildi. İmajların sırası (ileri ve geri butonları ile takip edilebilecek şekilde)
doğrusal bir sıra izliyordu, ancak ‘daha fazla’sı için de bir link bulunuyordu. Bu linke
ya da imajın kendisine tıklamak doğrusal sırayı değiştiriyor ve okuru yeni bir noktaya
taşıyordu. Sistemden imajları seçmek, sahneleri kişisel bir perspektiften keşfini teşvik
ediyordu. Siteyi dolaşmak, her bir okur için hikayeyi kişisel bir konuma sokuyordu.
Ritchin’e göre, bu bir hikaye anlatmak değil, ortaklaşa bir hikaye yaratmak idi.

1996’daki İnternet’in koşulları düşünüldüğünde, hayli nadir bir durum olsa da
tartışma süreci sitenin başlangıcından itibaren tasarlanmıştı. Kullanıcıların tartışması
için site kapsamında açılan 14 forumun yanısıra, tartışmaları genişletmek için New
York’da bulunan Birleşmiş Milletler’de dört, The Hague’da da iki tane olmak üzere
İnternet terminalleri oluşturulmuştu. Forumlar Amerikan Elçisi Madeleine Albright,
CNN muhabiri Christiane Amanpour ve Soros Vakfı başkanı tarafından Birleşmiş
Milletlere sunulmuştu. Ritchin, tartışma gruplarının kısa sürede bazı ırkçı ve kırıcı
yorumlarla dolduğunu ve bunların bir bölümünün New York Times’a da sıçradığının
altını çiziyor. Sırp yanlısı yorumcular, hikayenin kendilerine ait kısmına yeteri kadar
yer verilmediği, medya aracılığıyla kötülendikleri ya da New York Times’ın Müslüman
yanlısı bir tutuma sahip olduğu eleştirisinde bulundular. Benzer şekilde karşı taraf da
Sırpların tutumuna ilişkin eleştirilerde bulunarak, ‘eğer 2. Dünya Savaşı’nda 1 milyon
Sırp ölmüş olsaydı, bu duruma gelinmezdi’ türünden yorumlarla karşılık verdiler.
Editörlerin, medeni bir tartışma yürütülmesine ilişkin uyarılarına karşın, tartışma
grupları düşmanca tutumlarını sürdürdüler ve Ritchin’e göre, bu tartışmalar, durumun
irrasyonel ve kişiselleştirilmiş halini herhangi bir haberden çok daha iyi veriyordu.

1995 ve 1996 yıllarında, Ritchin’in açıklamasına göre, the New York Times
deneyler yapma konusunda oldukça hevesliydi. Ritchin, bu kapsamda, kuruluşa bir dizi

yeni fikir sunduklarından söz eder. Ancak bir yanda da böylesi köklü ve geleneksel
kurumların değişime karşı çok yavaş tutum değiştirdiklerini de ekler.

Bosna: Uncertain Paths to Peace projesi New York Times tarafından 1997
Pulitzer ödülü için aday gösterilmiş, ancak sözkonusu yapımın basılı gazetede değil de
web’de yayınlanmış olması gerekçe gösterilerek reddedilmişti. Proje, çerçevesi ile
Hollywood’un keşfinden çok daha önce, bir dizi farklı transmedya fikrini hayata
geçirmiş olması bakımından önem taşır. Proje, sadece web’de yayınlandığı, metin,
televizyon, radyo gibi farklı medya kanallarında icra edilmediğinden, New York
Times’ın web okurlarının erişimi ile sınırlı kalmıştır. Ancak Jenkins’in sözünü ettiği
yedi temel kavramı içermesi bakımından etkili bir örnektir.

Benzeri ve çok daha kapsamlı projeleri, bugün sosyal ağ sitelerinin,
infografiklerin, haber-oyunların, mobil uygulamaların girdiği günümüz medya
ekolojisi içinde sıkça görmek mümkündür.

Türkiye’de özellikle internet ve sosyal ağ sitelerinde görünürlüğü yüksek olan
anaakım gazetecilerin de transmedya gazetecilik prensiplerinden yararlandığı örnekler
bulmak mümkündür.

Gazeteci Cüneyt Özdemir’in 2013’te Hatay, Reyhanlı’da yaşanan, 52 kişinin
hayatını kaybettiği, 140’dan fazla kişinin yaralandığı saldırılara ilişkin kurduğu anlatı
düzlemi transmedyal bir gazetecilik örneği olarak okunabilir.

Ana akım medya kanalında konuya ilişkin 9 dakikalık yayına karşın, gazetede
konu dolaylı olarak 700 kelime ile köşe yazısında değerlendirilmiş, gazetecinin sahibi
olduğu tablet gazete, Dipnot Tablet’te bu dolaylı olarak ele alınan konuya 18 sayfa
ayrılmış, yine Dipnot TV’de konuyla ilişkili 7 haber geçmiş, gazeteci bu konuşa dört
tweet atarak izleyicilerini bu farklı kanallarda haberlere erişmek üzere organize
etmiştir.

Bölüm Soruları
1. Transmedya gazetecilik pratikleri kapsamında öncü örneklerden kabul edilebilecek,
New York Times’ın web baskısında yer verilen Bosnia: Uncertain Path to Peace
(Bosna: Barışa Giden Belirsiz Yol) başlıklı proje ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenemez.

a. Okurun hikayeyi geleneksel temsilin ötesinde, daha derinden ‘kazmasına’
imkan veren bir interaktif foto-denemedir.
b. Kişisel ve farklı alternatif bakış açıları üzerinden hikayeyi anlatır.
c. Proje kapsamında 14 forum oluşturulmuş ve haberi takip edenler bu forum
ortamlarında tartışmaya davet edilmişlerdir.
d. Enformasyon, fotoğraflar, metinler, ses kayıtları, videolar, haritalar, sözlükler
gibi farklı platformlar üzerinden anlatılmıştır.
e. Bir transmedyal gazetecilik uygulaması olarak, transmedyal anlatı kavramları
ile tanımlanamayacak kadar farklı bir yapıya sahiptir.
2. Transmedyal bir haber anlatısı sözkonusu olduğunda aşağıdakilerden hangisi tercih
edilen stratejiler arasında olamaz?
a. İçeriğin hiç değiştirilmeden tüm mecralardan aynı biçimde verilmesi
b. Habere ilişkin büyük verilere bağlı analizlerin infografikler aracılığıyla takipçilere
sunulması
c. Haberin etrafında oluşacak tartışmalara imkan verecek forum, çevrimiçi gruplar vb
yapıların tasarlanması
d. Haberin anlatısında takipçilere aktarılması gereken kompleks süreçlerin
‘oyunlaştırma’ yoluyla aktarılması
e. Haberdeki tanıklıklara ilişkin görsel ve işitsel kayıtların paylaşılması
3. Bosnia: Uncertain Path to Peace (Bosna: Barışa Giden Belirsiz Yol) adlı proje
kapsamında tasarım doğrusal olmasına karşın, okur seçtiği bağlantılar, izlemeyi seçtiği
videolar ya da dinlemeye seçtiği ses kayıtları ile bu sıralamayı değiştirebiliyordu.
Aşağıdakilerden hangisi bunun yarattığı sonuçlardan biridir?
a. Siteyi dolaşan her okur, tasarıma dayalı olarak kendi kişisel anlatısını yaratıyordu ve
tasarımcılar ve okurun işbirliğiyle ortaklaşa bir anlatı yaratılmış oluyordu.
b. Tasarım okuru yormaktadır.
c. Okur bilmesi gerekenden fazlası ile karşılaşmaktadır.

d. Alternatif bakış açılarına yer verilmesi okurun kafasını karıştırmaktadır.
e. Anlatıyı bütünlüklü biçimde algılamak güçleşir.
4. Transmedya gazetecilik uygulamalarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
I.

Gazeteciliğe Henry Jenkins’in yedi temel ilkesi üzerinden bakarsak,
transmedyanın

tüm

karakteristiklerinin

gazetecilik

pratiğine

uygulanabileceğini söylemek yanlış olmaz.
II.

Transmedya gazeteciliği tanımlamak için bütünüyle yeni kavramlar icat
etmeye gerek yoktur.

III.

Kişisel ve farklı alternatif bakış açılarını içeren, farklı medya türleri ve
kanalları tarafından ifade edilen daha fazla enformasyona ulaşmak için
daha derine gitmeyi teşvik eder.
a. Sadece I
b. I ve II
c. I, II, III
d. Sadece II
e. Sadece III

5. 1996 tarihli Bosnia: Uncertain Path to Peace (Bosna: Barışa Giden Belirsiz
Yol) başlıklı projeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I.
Fotoğraf editörü Fred Ritchin ve Fransız foto-muhabiri Gilles Peres
tarafından okuru hikayeyi geleneksel temsilin ötesinde, daha derinden
‘kazmasına’ imkan veren bir interaktif foto-deneme olarak
tasarlanmıştır.
II.
Dallanan, birden fazla medyanın kullanıldığı ve enformasyonun linkler
aracılığıyla bağlamsal düzlemde birbirine bağlandığı bir projedir.
III.
okurlar kendilerine sunulan enformasyonu fotoğraflar, metinler, ses
kayıtları, videolar arasında yaptıkları ‘yolculuklar’la deneyimleyebilir,
çevrimiçi forumlara girerek tartışmalara katılabilirler.
a. Sadece I
b. I ve II
c. Sadece II
d. I, II, III
e. Sadece III
6. 1996 tarihli Bosnia: Uncertain Path to Peace (Bosna: Barışa Giden Belirsiz
Yol) başlıklı projeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Kişisel ve farklı alternatif bakış açılarını içeren, farklı medya türleri ve
kanalları tarafından ifade edilen daha fazla enformasyona ulaşmak için
daha derine gitmeyi teşvik etmektedir.
II.
Amaç, sıradan bir metin yerine, –doğrusal olmayan anlatılar, tartışma
grupları, bağlamsallaştırılmış bilgi, panoramik resimler, fotoğrafçının
yorumlayıcı sesi gibi- web’in mümkün kıldığı yeni stratejilerin
avantajlarını kullanan bir yapım üretmektir.
III.
Süreç sadece bir hikaye anlatmak değil, ortaklaşa bir hikaye yaratmak
olarak ifade edilebilir.
a. Sadece I
I.

b. I ve II
c. Sadece II
d. I, II, III
e. Sadece III
7. 1996 tarihli Bosnia: Uncertain Path to Peace (Bosna: Barışa Giden Belirsiz
Yol) başlıklı projeye ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I.
Projesi New York Times tarafından 1997 Pulitzer ödülü için aday
gösterilmiş, ancak sözkonusu yapımın basılı gazetede değil de web’de
yayınlanmış olması gerekçe gösterilerek reddedilmiştir.
II.
Proje, çerçevesi ile Hollywood’un keşfinden çok daha önce, bir dizi
farklı transmedya fikrini hayata geçirmiş olması bakımından önem
taşır.
III.
Proje, sadece web’de yayınlandığı, metin, televizyon, radyo gibi farklı
medya kanallarında icra edilmediğinden, New York Times’ın web
okurlarının erişimi ile sınırlı kalmıştır.
a. I, II, III
b. Sadece I
c. I ve II
d. Sadece II
e. Sadece III
8. Transmedya gazetecilik ilişkisine dair aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
I.
II.

Aynı haber içeriği farklı kanallar aracılığıyla aynı biçimde verilir.
Gazeteciliğin temel ilkelerini bir yana bırakarak trasnmedya ilkelerini
benimser.

III.

Transmedya anlatı ilkelerinin karakteristik özellikleri trasnmedyal
gazetecilik pratiğine uygulanabilir.

a. Sadece I
b. I ve II
c. Sadece III
d. I, II, III

e. Sadece II
9. Transmedyal gazetecilik uygulamaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
kesinlikle söylenemez?
I.
II.

Haber anlatısı doğrusal olmak zorunda değildir.
Haberdeki belli noktaları derinlemesine inceleyebilmeleri için haberin
takipçilerine imkan sağlamak önem taşır.

III.

Gazeteciliğin ilkeleri ve trasnmedya ilkeleri arasında seçim yapmak
gerekir.

a. Sadece I
b. Sadece II
c. I ve II
d. Sadece III
e. I, II, III
10. 1996 tarihli Bosnia: Uncertain Path to Peace (Bosna: Barışa Giden Belirsiz
Yol) başlıklı projeyi tasarlayan kişi ya da kişiler aşağıdakilerden hangisidir?
I.
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II.
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III.
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IV.
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e.
Yanıtlar
1. E
2. A
3. A
4. C
5. D
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10. HAYRAN KÜLTÜRÜ (I)

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde transmedya anlatılarda aktif izleyici katılımı süreçleri açısından önemli
bir kavram olan ‘hayran kültürü’ kavramına değinilecektir.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Hayran kültürü neyi ifade eder?
Transmedya anlatı stratejilerinin inşası sürecinde hayran kültürünün rolü nedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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10. HAYRAN KÜLTÜRÜ (I)
Kitle iletişim araçları ve bunların kullanıcıları arasındaki ilişki kültür
araştırmalarının temel sorunsallarından birini teşkil eder. Adorno ve Horkheimer
tarafından tanımlandığı şekli ile “kültür endüstürisi” (culture industry) kavramı;
tüketicileri olan kitleleri edilginleştiren standardize eğlence içeriklerinin üretimini ifade
eder (Horkheimer & Adorno, 2002). Bu anlayış ve takipçisi etki odaklı araştırma ve
kuramlar doğrultusunda kitle iletişim ortamlarında kullanıcının etkinliğinden veya
üretime katılımından söz edilemez. Öte yandan David Morley (1992, 18) 1990’lı
yıllardan itibaren iletişim araştırmcılarının büyük bölümünün üzerinde anlaştığı iki
noktaya dikkat çeker: (1) Medya içerikleri daima yoruma açıktırlar ve (2) bu içerik
karşısında kullanıcılar (farklı düzeylerde de olsa) bilinçli bir aktivite içindedirler.
Örneğin anlamın kullanıcının zihninde üretimi esasına dayalı “kullanımlar ve
doyumlar” (uses and gratifications) (Casey & Casey, 180) yaklaşımı; takip edilecek
medya içeriğini seçme ve yorumlama açısından aktif bir kullanıcı tablosu çizer. Genel
olarak kitle iletişim teorilerini bireyi algılayış biçimlerine göre sınıflamak mümkündür
ve hatta bu teorilerin arasındaki temel farklılık kitle iletişim araçları ile olan
ilişkilerinde bireyi ele alış biçimlerinden kaynaklanır (Morva, 2013: 78). Paralel bir
biçimde edebiyat kuramı ve kültürel çalışmalar alanında da okurun metni
anlamlandırma sürecindeki zihinsel aktivitesi önemli bir başlık teşkil eder. Umberto
Eco (2003, 35), “yazarın niyeti” (intentio auctoris), “okurun niyeti” (intentio lectoris)
ve “metnin niyeti” (intentio operis) kavramları ile bir metnin anlamlarının çokluğunu
veya metnin herhangi bir aşkın anlamının olmadığını açıklar. Michel de Certeau (2009)
ise Aydınlanma ideolojisinin ve üretim mantığının tüketicilerin hiç bir biçimde yaratıcı
olmadığına yönelik bir algı yarattığını vurgular. Oysa okur kendisine ait olmayan bir
arazideki “kaçak avcı” (poacher) gibi yazarın metni içinde dolaşmakta ve anlam
yaratım sürecinde ondan istediği parçaları alıp yeniden düzenlemektedir. Eco’nun
(2001) “açık yapıt” (open work) ve Roland Barthes’ın (2002) “okurcul metin”
(readerly text) kavramları ise yazarlarınca anlam üretme sürecinde okurun özgürlüğünü
arttıracak şekilde inşa edilmiş metinleri işaret ederler. Gerek iletişim çalışmaları, gerek
edebiyat kuramı, gerekse de kültürel çalışmalar kökenli olsun yukarıda sayılan
anlayışların ortak yönü; okur veya kullanıcıları profesyonel olarak üretilen metinler
karşısında ve anlam üretim süreci içinde aktif görmeleridir. Oysa kullanıcılar bu
metinler karşısında pratik anlamda da üretken davranışlar sergileyebilmektedirler.

Bu tür bir üretkenliğin en temel biçimi Ersan İlal’in (1997, 37-38) okuyucu
mektubu köşelerine yazmak, tekzip yollamak ve yayın kuruluşuna telefon etmek gibi
eylemlerle örneklediği “geribesleme” (feedback) kavramında görülebilir. Geribesleme
kullanıcıların sınırlı bir etki ile de olsa kitle iletişim araçlarına tepkilerini
göstermelerine olanak sağlayan bir üretim biçimini ifade eder. Bu bağlamda 1983
tarihli çalışmasında John Ellis (1983), “izleyiciler” (audiences) ve “seyirciler”
(viewers) arasındaki ayrıma dikkat çeker. Buna göre yayın kuruluşlarının esas hedefi
olan izleyiciler, istatistiki verilerle değerlendirilebilecek geniş ve sessiz kitlelerdirler.
Buna karşılık seyirciler ise yayın kuruluşlarına karşı görüşlerini ortaya koydukları
geribesleme davranışlarını sergileyen, programları kaydederek ilgi düzeyleri
doğrultusunda onları yayıncıların öngördüklerinden farklı şekillerde seyreden; kısaca
medyayı “kullanan” bireyleri ifade etmektedir. Sheizaf Rafaeli (1988, 124), tek yönlü
kitle iletişim araçlarıyla seyirciler arasındaki geribesleme ilişkisini “ortho-sosyal
interaktivite” (ortho-social interactivity) süreci olarak adlandırır. Bu süreç John
Fiske’nin de (2003, 40-41) vurguladığı üzere iletişimcinin iletisinin alıcının
gereksinimlerine ve tepkilerine uygun hale getirilmesine yardımcı olmanın yanında
alıcının iletişime katıldığı duygusuna kapılmasına da yardımcı olur. Ancak kitle iletişim
araçları yapıları gereği erişimi ve dolayısıyla geribeslemeyi sınırlandırırlar. Bu
bağlamda Graeme Burton (2000, 215-216), geribesleme sürecinde seyirci gruplarının
tepkilerini bireylere oranla daha rahat ortaya koyabildiklerinin üzerinde durur. Bir
bireyin programa gösterdiği tepkinin geribesleme olarak iletimi ve bunun yayın içeriği
üzerindeki etkin olma olasılığı düşüktür; kitlesel bir geribesleme ise rahatlıkla ileti
sahibine ulaşır. Yayından kaldırılma riski taşıyan bir yapımın seyirci mektupları ile
yayına devam etmesi veya bir yan karakterin geribesleme ile ortaya konulan artan
popülaritesi ile yapım içinde öne çıkarılmaya başlaması bu sürece örnek
gösterilebilirler. Ancak bu şekilde bir kitlesel tepki bile kitle iletişim araçlarının
iletilerinin sahip olduğu devamlı organizasyona sahip değildir, geçicidir, yayıncı
üzerindeki etkisi sınırlıdır.
2. Hayran Kavramı
Yayıncıları hedef alan bir üretim biçimi olan geribeslemeye karşı seyircilerin
bizatihi kendileri için gerçekleştirdikleri üretim süreçleri de vardır. Fiske (1992), kültür

endüstrisi ürünlerinden yola çıkan ancak kullanıcılarca üretilen bir kültür olarak
“popüler kültür” (popular culture) kavramını konumlandırır. Fiske’ye (1992, 37) göre
popüler kültür bağlamında kullanıcılar veya daha doğru bir söyleyişle “hayranlar”
(fans) alımlama açısından değil, üretkenlik açısından değerlendirilmelidir. Fiske’nin bu
vurgusu önemlidir; zira John Storey’in de (2000, 148) belittiği üzere iletişim
araştırmacılarının bir kısmında hayran kitlesini “normal” izleyiciler karşısında
psikolojik olarak sorunlu medya kurbanları olarak konumlandırma eğilimi vardır. Bu
bakışa göre hayranlar, Fiske’nin üretim odaklı yorumunun tam tersine, medya içerikleri
ile aralarına mesafe koyamadan onları tüketen pasif kitleler olarak değerlendirilirler.
Joli Jenson (1992), bu yaklaşımın hayranları “saplantılı birey” ve “histerik kitleler”
şeklinde özetlenebilecek iki klişe içine hapsettiğinin ve böylece onları ötekileştirdiğinin
altını çizer. Jenson’a göre bu bakış hayran olmanın ne anlama geldiğinin
kavranamamasına yol açmaktadır. Benzer bir eleştiri Donna E. Alvermann ve Margaret
C. Hagood (2000, 437) tarafından yapılır: Hayran etkinliklerinin yüksek ve alçak kültür
ayrımı bağlamında küçümsenmesi hayranların anlam üretim ve paylaşım süreçlerinin
anlaşılmasını engeller.
Bu eleştirileri cevaplar biçimde Henry Jenkins’e (2006, 41) göre ise hayran
olmak; “hayranlık” (fandom); bir programın düzenli izleyicisi olmanın ötesinde,
program içeriği hakkındaki duygu ve düşünceleri başkalarıyla paylaşmak, ortak ilgileri
paylaşayan diğer hayranların oluşturduğu bir topluluğa katılmak yoluyla izleme
pratiğini bir kültürel aktiviteye dönüştürmektir. Hayranlar için, tüketim, üretimi;
okumak, yazmayı getirir. Paralel bir üretkenlik vurgusu Matt Hills (2002) tarafından da
yapılır. Hayran kavramının gündelik kullanımının onun akademik anlamda
irdelenmesini zorlaştırdığını vurgulayan Hills (2002), kendinden önceki çalışmalardan
yola çıkarak hayranlığın derecelendirilmesi sorunsalı üzerinde durur. Buna göre farklı
kuramcılar hayranlığın derecelerini birbirinden ayırmak için hayran, “takipçi”
(follower), “hevesli” (enthusiast), “kült hayranı” (cult fan) gibi farklı kavramlar
kullanmışlardır. Kullanılan kavramların çeşitliliğine karşın bunları ayırmak için
kulllanılan üç derece dikkat çeker: Hayranlık bir yapıta duyulan yoğun bireysel ilgi ile
başlar; bu ilginin hayranlar arasında sosyal bir yapı oluşturacak şekilde organize olması
ile devam eder ve bu yapı içinde görünür ve paylaşılır üretkenliğin ortaya çıkması ile
üst düzeye yükselir. Hills (2002, viii-ix) bu üç aşamaya bir de hayranlığın, hayran
olunan yapıtın ticari açıdan aktif üretim ve dolaşımının ortadan kalkmasından sonra da

devam etmesi kriterini ekler. Bu son kriter Jenkins’in (2006, 39-41) hayran
etkinliklerini ticari etkinliklerden ayıran anlayışı ile ve Fiske’nin popüler kültür
kavramı ile uyum içindedir: Hayranlar kendilerine empoze edilen okuma biçimlerini
reddederek metinleri kendi oluşturdukları esnek kurallara göre okurlar; başkalarınca
değersiz görünen kültürel ürünleri toplar, değerlendirir ve onu yorumlayarak yeni
materyaller üretirler.
Fiske (1992, 37) ise hayran üretkenliğini üçe ayırır. Bunlardan ilki olan
semiyotik üretkenlik, kültürel ürünün semiyotik kaynaklarından doğan sosyal kimlik
ve sosyal deneyim üzerinden anlam üretmeyi içerir ve içsel bir değer üretimidir.
Örneğin, Madonna hayranları, patriyarkal bir cinsellik anlayışına karşı kendi cinsellik
kodlarını üretirler. İkinci üretkenlik türü ise, ifadesel üretkenliktir. Bu üretkenlik türü
yüz yüze ya da sözlü kültür içinde paylaşılan anlamlar üretilmesini ifade eder. Örneğin
Kurtlar Vadisi dizisi karakteri Polat Alemdar’ın mesafeli, az konuşan üslubu ve giyim
tarzının özellikle gençler arasında yaygınlaşması (“Gençlerin Rol Modeli Polat
Alemdar, İlef Görünüm, 2006) bu bağlamda değerlendirilebilir. Hayran üretkenliğinin
üçüncü kategorisi sanatsal üretim biçimine daha yakın olan metinsel üretkenliktir.
Hayranlar, kendileri için “asıl kültür ürünü” kadar üretkenlik değeri içeren metinler
üretirler ve dolaşıma sokarlar. Asıl ürün ile hayran üretimi araıındaki en önemli fark,
üretimin kalitesinden çok, ekonomik temellidir. Hayran üretimi metinler ticari
kaygılarla oluşturulmazlar ve kitleler yerine dar hayran gruplarını hedeflerler. (Fiske,
1992, 39) Jenkins’e (1992, 157-159) göre aynı anda hem bireysel ifadenin bir formu
hem de kolektif kimliğin bir kaynağı olarak yazım sürecinin kendisi hayranlar için bir
sosyal aktivite süreci haline gelir. Hayran cemaatinin etrafında toplandığı metne
yönelik yorumsal pratikleri kolektif bir “meta-metin” (meta-text) oluşturur. Bu metametin ister hayranların bir araya geldiği toplantılarda gerçekleşen yüzyüze iletişimin
sonucunda üretilmiş isterse de yazılı eleştiri biçiminde oluşturulmuş olsun, bir tür
yeniden yazma biçimidir. Hayranlar, kaynak metinlerine bir oyun hamuru gibi
yaklaşırlar, kendi ihtiyaçlarına göre sınırlarını genişletir, arzularına bağlı olarak
biçimini değiştirirler. Öte yandan Fiske’ye (1992, 40) göre hayran üretimi sadece yeni
metinlerin üretimiyle ile de sınırlı görülmemelidir. Hayranlar etkinlikleri ile orjinal
metnin inşasına da katkıda bulunur ve bu sayede ticari bir anlatı veya performansın
popüler kültüre dönüşümü sürecinende başat rol oynarlar.

3. Fanzinler ve Hayran Videoları
Meta-metin üretim sürecinin kökeninde yatan bireysel hayran davranışlarının
yerel veya daha geniş ölçeklerdeki hayran kulüplerine kanalize edilmesi veya hayran
kurultayları gibi etkinlikler yanında; Camile Bacon-Smith’e (1992, 16-17) göre yaratıcı
hayran üretiminin asıl odak noktaları olarak hayran dergileri veya fanzinler (veya
sadece “zinler”) görülebilirler. Fanzinler, fotokopi gibi yöntemlerle çoğaltılan ve
maliyetleri dışında herhangi bir kar içermeyen fiyatlara satılan amatör yayınlardır.
Yayınlanmış bölümler üzerine yorumlar içeren küçük bültenlerden, mektuplara, uzun
romanlardan, çizgi romanlara, şarkı kitaplarına, yemek kitaplarına, dizi rehberlerine,
deneme koleksiyonlarına farklı ölçeklerde olabilirler ve çoğunlukla bir ya da birden
fazla medya evrenine odaklanan ve birden fazla yazar tarafından yazılan kısa öyküler,
şiirler ve sanat çalışmalarının fotokopi halindeki antolojilerinden oluşurlar. (Jenkins,
1992, 160) Fanzin üretimi ile vücut bulan hayran yayımcılığı komünal bir temele
oturur. Jenkins’e göre fanzinlerde okur ve yazar arasındaki sınır öyle belirsizdir ki,
fanzin editörleri ve yazarları okurlarının talep ve arzularına ticari yapımcılardan çok
daha duyarlıdırlar. Zaten tüketicilere satılan ticari ürünler olmayan bu yayınlar temel
olarak arkadaşlar ve potansiyel arkadaşlar arasında paylaşılan eserlerdirler (Jenkins,
1992, 162-163).
Fanzinlerde yer alan şiir, öykü ve çizgi romanlar gibi “hayran üretimi
kurmaca metinler”in (fan-fiction) üretim süreci Gérard Genette’nin çağdaş teknolojik
anlamını kazanmadan önce metinlerarasılık bağlamında kullandığı “hipermetinsellik”
(hypertextuality) kavramı ile benzerlikler taşır. Genette’e göre hipermetinsellik,
“hipermetin” (hypertext) olarak adlandırdığı bir A metni ile, bu metinle arasında
yorumlamadan farklı bir tür doku nakli ilişkisi olan bir B metni, yani onun verdiği
isimle bir “altmetin” (hypotext) arasındaki ilişkiyi ifade eder. Yani Genette’nin
hipermetin kavramı kasıtlı olarak metinlerarası olan ve daha önceden üretilmiş olan
metinlerden türetilen metinlere dayanmaktadır (Allen, 2000, 107-108). Bu bağlamda
parodi ve pastiş gibi edebi türler yanında belli bir kaynak esere dayalı meta-metin
etrafında şekillenen sözkonusu hayran üretimi kurmaca metinlerin de Genette’in
kullandığı anlamda hipermetinsellik kapsamına girdiği söylenebilir. Umberto Eco ve
Gwenllian Jones’un kült statüsünü alan yapımlara yönelik karşıt görüşlerinden yola
çıkan Hills’in dengeli pozisyonu hayran üretimi altmetinler ve kaynak hipermetinler

arasındaki ilişkiyi açıklayabilir. Hills’in aktardığına göre Eco bir metnin kült statüsünü
kazanabilmesi için ayrıntılı olarak döşenmiş olması gerektiğini savunmaktadır.
Hayranlar bu detaylardan yola çıkarak karakterlerden alıntılar yapabilecek, bulmacalar
hazırlayarak ortak bir deneyim oluşturabilecektir. Oysa Jones’a göre, bir yapım
tamamlanmış olduğu için değil, detayları kaçınılmaz olarak eksik olduğu için kült
statüsü kazanır. Hayranlar bu eksik evreni daha fazla görmek, keşfetmek, geliştirmek
ve tanımak isterler. Bu iki görüşü dengelemeye çalışan Hills (2009, 334-335) ise
etrafında hayran cemaatleri oluşturan yapımların hem hayranları tatmin edecek kadar
detaylı hem de onların kurmaca evrene olan ilgilerini canlı tutacak derecede
keşfedilmemiş bir biçimde inşa edilmeleri gerektiğini savunur. Bu bağlamda hayran
altmetinlerinin temel olarak kaynak hipermtinde var olan evrenin sunduğu detaylar
üzerine ancak bu detayların boş bıraktığı alanları doldurucak şekilde oluşturuldukları
söylenebilir.
Hipermetin – altmetin ilişkisini fanzinlerde yer alan hayran üretimi kurmaca
metinler üzerinden inceleyen Jenkins’e göre hayran yazarlar kaynak aldıkları yapıtları;
özellikle de televizyon dizilerini 10 farklı şekilde yeniden yazabilirler: (1) “Yeniden
Kavramsallaştırma” (Recontextualization); ekrana yansımayan ancak sahneler
arasındaki boşlukları doldurarak karakterlerin davranışlarının motivasyonlarını
oluşturan olayları içeren öyküleri ifade eder (Jenkins, 1992, 165). (2) “Dizi Zamanının
Genişletilmesi” (Expanding the Series Timeline); bir dizi veya filmin öncesi veya
sonrasındaki olayları ela alan hayran üretimi kurmaca metinler bu kapsamda
değerlendirilebilir.
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anlatılması

karakterlerin oluşum sürecine dair psikolojik açıklamaları içerirken bu olayların
sonrasının anlatılması örneğin yarım kalmış bir yapıtın tamamlanmasına, kapanmış bir
olay örgüsünün devamına veya alternatif finallere yönelik arzuları tatmine yöneliktir
(Jenkins, 1992, 166-169). (3) “Yeniden Odaklanma” (Refocalization); hayranların
metinlerinde kaynak yapıtın protogonistini değiştirmesi anlamına gelir. Özellikle
beyaz-erkek ana karakterlerin yerine cinsiyeti veya etnik kökeni farklı yan karakterlere
odaklanılması bu anlayışın en dikkat çeken örneklerini oluşturur. Bu yapıtlar ekranda
kendilerine yeterince zaman ayrılmaya ve kimi zaman klişeler doğrultusunda hareket
eden karakterlerinin kişilik ve motivasyonlarının ortaya konulması açısından da
önemlidirler (Jenkins, 1992, 169-171). (4) “Ahlaki Yeniden Düzenlenim” (Moral
Realignment); yeniden odaklanmanın uç bir örneği olarak ahlaki yeniden düzenlenim

antagonistlerin protogonist rolünü üstlendiği öyküleri ifade eder. Hayranlar bu şekilde
antagonistin motivasyonlarını inceleme ve saf iyiler ile saf kötüler arasında geçen bir
çatışma şeklinde tasarlanan orjinal yapıtlara derinlik katma olanağı yakalarlar (Jenkins,
1992, 171-173). (5) “Tür Kaydırma” (Genre Shifting); belli bir türe ait orjinal
yaptıların farklı türlerin özellikleri ile harmanlanması veya yeniden yazılması anlamına
gelir. Bir bilimkurgu öyküsü karakterler arası romantik ilişkilere odaklanan bir öyküye
dönüşebilir veya bir casusluk öyküsünün içine fantastik öğeler eklenebilir (Jenkins,
1992, 173-174). (6) “Evren Kesişmesi” (Cross Overs); hayranlar farklı kaynak
yapıtların evrenlerini birbirleri ile kesiştirerek yeni öyküler yaratabilirler. İki farklı
polisiye dizisinin kahramanları aynı suçu çözmek için bir arada çalışabilirler. Bir
bilimkurgu dizisi kahramanları birden bire süper kahramanlarla karşı karşıya
kalabilirler. Bu tür metinlerde hayranlar sadece karakterler veya evrenler arasında değil
türler arasında da geçişlilik sağlamış olurlar (Jenkins, 1992, 174-175). (7)
“Karakterlerin Yer Değişimi” (Character Dislocation); hayranların karakterleri ait
oldukları evrenden alarak alternatif evrenlere taşıması demektir. Orjinal yapıtta insan
bir polis olan kahraman hayranların metinlerinde bir kurt adam olabilir. Hayranlar
böylelikle sevdikleri karakterlerin özünü korurken evreni ve onların fiziksel
özelliklerini değiştirmiş olurlar (Jenkins, 1992, 175-176). (8) “Kişiselleştirme”
(Personalization); hayranların kendi kişisel deneyimlerini ve yaşantılarını hayran
oldukları yapıtın kurmaca evreni ile iç içe geçirmesini ifade eder. Bu bireylerin
kendilerinin idealize versiyonlarını hayranı oldukları öykünün bir karakteri haline
getirmeleri şeklinde gerçekleşebilir. Örneğin bir hayran kendisinin hayranı olduğu
bilimkurgu dizisindeki uzay gemisinde mürettebattan biri olduğu öyküler yazabilir.
Kişiselleştirmenin daha farklı versiyonlarında ise kurmaca karakterlerin bir şekilde
gerçek dünyaya gelerek hayranlarla karşılaşması sağlanır. Bu gibi örnekler hayranların
hayranlık kavramına yönelik bir tür değerlendirmesini de içermektedir (Jenkins, 1992,
176-178). (9) “Duygusal Olarak Yoğunlaştırma” (Emotional Intensification);
hayranların kaynak yapıtları algılayışına bağlı olarak bu tür öyküler karakterlerin
duygusal veya bedensel olarak acı ve yıkımla karşılaştıkları bölümlere ve burada
yaşananların karakter üzerindeki etkilerine odaklanır. Örneğin bir polisiye dizi
kahramanı hayatını tehdit eden ciddi bir yaralanmanın ardından görevine yeniden
başlamadan önce nasıl bir süreç yaşamıştır? Trajik bir biçimde mürettebatının ölümüne
sebep olan bir kaptanın nasıl bir psikolojik süreçten geçer? Çoğunluğu doğrudan
kaynak yapıtın çatışmalarına dayalı bu tür öyküler kurmaca karakterlerin kişiliklerinin

gerçekçi bir şekilde travma sonrası terapisine yönelik oldukları kadar hayranların kendi
kişiliklerini ve diziyle olan dugusal deneyimlerini de konu etmektedirler (Jenkins,
1992, 178-179). (10) “Erotikleştirme” (Eroticization); hayranların dizi içinde
sezdirilen ancak sergilenmeyen erotik imaları açıkça sergilemesi yanında aralarında
cinsel ilişki olmayan karakterleri birbirleri ile eşleştirmeleri gibi olayları içerir. Erotik
özellikleri yanında bu metinler karakterler arası duygusal bağların bir üst seviyeye
taşınması ve özellikle dizinin devamlılığı içinde düzenli bir ilişki kuramayan
karaterlerin düzenli bir ilişki içinde nasıl davranacaklarının araştırılması gibi öyküye
yönelik yorumları da kapsar (Jenkins, 1992, 179-180).
Bilimkurgu ve fantazi türleri fanzin üretimi açısından önde gelen türlerdir. Başta
“Uzay Yolu” (Star Trek) olmak üzere “Doktor Who” (Doctor Who), “Blake’in
Yedilisi” (Blakes 7) ve “Güzel ve Çirkin” (The Beauty and the Beast) gibi televizyon
dizilerinin hayranları özellikle 1960’lı yıllardan başlayarak düzenli olarak fanzinler
yayınlamışlardır. Bu fanzinler yukarıda açıklanan sosyal ve yaratıcı işlevler ve kimi
zaman da ortho-sosyal interaktivite süreçleri için birer platform oluşturmuştur. Örneğin
“Güzel ve Çirkin” dizisi fanzinleri, hayranların dizinin üçüncü sezonunda kahramanın
aşk yaşadığı baş kadın karakterin ölümü ile yaşadıkları büyük hayal kırıklığını ve
stüdyoya olan tepkilerini yansıtır. Bu fanzinlerde okur ve yazar arasındaki sınır
alışılmış düzeyden daha da yüksek bir oranda bulanıklaştıracak şekilde aşılır ve
hayranlar yapımcılarla aralarında olduğunu varsaydıkları (ve iki sevgilinin dizinin
sonunda bir araya gelmesini gerektiren) sözleşmenin tamamlanmaması nedeni ile
kendilerine üçüncü sezonda sunulan anlatıyı reddederek (dizideki ölümün
gerçekleşmediği) kendi anlatılarını oluştururlar. Bu alternatif hayran hikayeleri, hayran
cemaatlerinde sıkça dile getirilen taleplere cevaben hayranların meta-metin
varsayımları üzerine inşa edilmiş metinlerdirler (Jenkins, 1992, 158-159).
Hayran üretimlerinin tek formu fanzinler değildir. Hayranlarca bestelenen
şarkılar, özel yapım kıyafetler ve çeşitli formlarda sanat eserleri yanında, “hayran
videosu” (fan-video) üretimi de hayran cemaati ile yakın ilişki içindeki üretim formları
arasında sayılır. Hatta Jenkins’e göre hayran videoları sanatçıların ellerinden çıktıkları
andan itibaren hayran cemaatine ait olurlar ve onların arzusuna göre dolaşıma girerler
(Jenkins, 1992, 254). Erken dönem video yapımcılarının büyük bölümü 80’li yıllarda
yaygınlaşmalarının ardından evlerindeki video kayıt cihazları ile kaydettikleri

görüntüler üzerinde yine bu cihazlarla çalışarak kendi kendilerine kurgu sürecini
öğrenen ve ne tür etkiler yaratabileceklerini keşfeden hayranlardır. Bu “hayransanatçılar” (fan artists) kaynak yapıtlardan aldıkları veya kimi zaman video
kameralarla kendi kaydettikleri görüntüleri kurgulayarak tıpkı fanzinlerde olduğu gibi
yeni hikayeler yaratırlar. Analog video döneminde bu videoların hayran cemaati içinde
dolaşımı temel olarak kişiden kişiye iletilme yoluyla ile gerçekleşmiştir. Videolar, hem
teknolojik sınırlılıklar hem de fikri mülkiyet haklarına dair endişeler nedeni ile
satılmamış ve çoğaltılmamıştır. İdeal şartlarda dönemin sanatçıları, videolarını boş
kasetleri ile kendilerine gelen diğer hayranlara doğrudan ana kopyadan çoğaltarak
dağıtmayı tercih etmişlerdir. Ancak ev yapımı videonun yapısı gereği, sanatçıların
kasetlerinin dolaşımı ve sergilenmesi konusunda kontrol sahibi olmaları mümkün
olmamıştır. Sanatçıların arkadaşları için kopyaladıkları videolar, onların kontrolü
dışında diğer hayranlar tarafından sayısız kere tekrar kopyalanarak çok daha geniş bir
biçimde paylaşılmış, ancak bunun sonucunda jenerasyon kaybına uğrayan videoların
görüntü kalitesi önemli oranda düşmüş, video yapımcılarına dair bilgilerin de bu
kopyalama işlemleri sırasında kaybolması sıkça yaşanan bir sorun haline gelmiştir.
Buna karşın hayran kurultayları hayran-sanatçıların eserlerini kontrollü olarak
paylaşabildikleri kitlesel etkinlikler olarak önem taşırlar. Bu kurultaylarda yapılan
gösterimler sanatçıların diğer hayranlarla doğrudan iletişime girmesine olanak sağlar.
Kurultaylarda işleri sergilenen sanatçıların bir bölümü, ulusal ve kimi zaman
uluslararası hayran grupları içinde tanınırlık elde ederken, hazırladıkları videolar
hayranlar arasında düzenlenen yarışmalarda sergilenir ve ödüllendirilirler. Dolaşımın
az olduğu analog dönemde bu gösterimler yeni hayranları video üretimine teşvik eden
etkinlikler olarak işlev görmüşlerdir. Dahası, kurultaylarda gerçekleştirilen atölyeler
sayesinde hayranlar video üretiminin inceliklerine dair deneyimlerini de paylaşma
olanağı bulmuşlardır. Video kopyalama hizmeti de analog dönem hayran
kurultaylarının tipik özellliklerinden biridir (Jenkins, 1992, 250-254).

Uygulama Soruları

1.

Aşağıdaki hangisi kitle iletişim araçları ve bunların kullanıcıları arasındaki
ilişkiye dair ortaya konulan kavramlar arasında sayılabilir?

I.
Kültür endüstrisi
II.
Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı
III.
Okurcul metin
a. Sadece I
b. Sadece II
c. I, II
d. Sadece III
e. I, II, III
2. Aşağıdaki kişi-kavram eşleştirmelerinden hangileri doğru değildir?
I.
Açık Yapıt – Umberto Eco
II.
Okurcul Metin – Roland Barthes
III.
Kültür Endüstrisi – Theodor Adorno ve Max Horkheimer
IV.
Kullanımlar ve Doyumlar – Michel de Certau
a. I ve II
b. II ve III
c. Sadece III
d. Sadece IV
e. Sadece II
3. ………….“yazarın niyeti”, “okurun niyeti” ve “metnin niyeti” kavramları ile
bir metnin anlamlarının çokluğunu veya metnin herhangi bir aşkın anlamının
olmadığını açıklar.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a. Umberto Eco
b. Roland Barthes
c. Gilles Deleuze
d. Jacques Derrida
e. Michel de Certau
4. Michel de Certeau, Aydınlanma ideolojisinin ve üretim mantığının tüketicilerin
hiç bir biçimde yaratıcı olmadığına yönelik bir algı yarattığını vurgular. Oysa
okur …………gibi yazarın metni içinde dolaşmakta ve anlam yaratım
sürecinde ondan istediği parçaları alıp yeniden düzenlemektedir.
a. açık yapıt
b. okurcul avcı
c. kaçak avcı
d. yazarcıl süje
e. performans sanatçısı
5. Ersan İlal’in okuyucu mektubu köşelerine yazmak, tekzip yollamak ve yayın
kuruluşuna telefon etmek gibi eylemlerle örneklediği ………… kullanıcıların
sınırlı bir etki ile de olsa kitle iletişim araçlarına tepkilerini göstermelerine
olanak sağlayan bir üretim biçimini ifade eder.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

a.
b.
c.
d.
e.

geribesleme
açık yapıt
okurcul metin
hayran kültürü
hayran kurgusu

6. 1983 tarihli çalışmasında John Ellis, “izleyiciler” (audiences) ve “seyirciler”
(viewers) arasındaki ayrıma dikkat çeker. Aşağıdakilerden hangisi bu ayrıma
ilişkin olarak söylenebilir:
I. Yayın kuruluşlarının esas hedefi olan izleyiciler, istatistiki verilerle
değerlendirilebilecek geniş ve sessiz kitlelerdirler.
II. Seyirciler yayın kuruluşlarına karşı görüşlerini ortaya koyan, geribesleme
davranışlarını sergileyen, programları kaydederek ilgi düzeyleri doğrultusunda
onları yayıncıların öngördüklerinden farklı şekillerde seyreden; kısaca medyayı
“kullanan” bireyleri ifade etmektedir.
III. Hem izleyciler em de seyirciler medya içerikleri karşısında üretken
davranışlar sergilerler.
a. Sadece I
b. I ve II
c. Sadece II
d. I, II, III
e. Sadece III
7. Sheizaf Rafaeli, tek yönlü kitle iletişim araçlarıyla seyirciler arasındaki
geribesleme ilişkisini …………………..süreci olarak adlandırır. Bu süreç John
Fiske’nin de vurguladığı üzere iletişimcinin iletisinin alıcının gereksinimlerine
ve tepkilerine uygun hale getirilmesine yardımcı olmanın yanında alıcının
iletişime katıldığı duygusuna kapılmasına da yardımcı olur.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

a.
b.
c.
d.
e.

interaktivite
katılımcılık
katılım kültürü
kültürel katkı
ortho-sosyal interaktivite

8. Kitle iletişiminde geri besleme kavramına ilişkin aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
I.
Kitle iletişim araçları yapıları gereği erişimi ve dolayısıyla
geribeslemeyi sınırlandırırlar.
II.
Bir bireyin programa gösterdiği tepkinin geribesleme olarak iletimi ve
bunun yayın içeriği üzerindeki etkin olma olasılığı düşüktür; kitlesel
bir geribesleme ise rahatlıkla ileti sahibine ulaşır.
III.
Yayından kaldırılma riski taşıyan bir yapımın seyirci mektupları ile
yayına devam etmesi veya bir yan karakterin geribesleme ile ortaya
konulan artan popülaritesi ile yapım içinde öne çıkarılmaya başlaması
bu sürece örnek gösterilebilirler.
a. Sadece I
b. I ve II
c. I, II, III
d. Sadece II
e. Sadece III
9. John Fiske’ye göre popüler kültür bağlamında kullanıcılar veya daha doğru bir
söyleyişle “hayranlar” (fans) ……………………….. değerlendirilmelidir.
Boşluğa gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. alımlama açısından değil, üretkenlik açısından
b. interaktif medya açısından

c. kitle iletişimindeki rolleri açısından
d. tüketim çılgınlığı açısından
e. markanın ekonomik büyüklüğünü göstermesi açısından
10. İletişim çalışmalarında hayran olgusuna yönelik olumsuz bakış açılarına dair
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I.
İletişim araştırmacılarının bir kısmında hayran kitlesini “normal”
izleyiciler karşısında psikolojik olarak sorunlu medya kurbanları olarak
konumlandırma eğilimi vardır.
II.
Hayranlar “saplantılı birey” ve “histerik kitleler” şeklinde
özetlenebilecek iki klişe içine hapsedilir ve ötekileştirilirler.
III.
Hayran etkinliklerinin yüksek ve alçak kültür ayrımı bağlamında
küçümsenmesi hayranların anlam üretim ve paylaşım süreçlerinin
anlaşılmasını engeller.
a. Sadece I
b. Sadece II
c. I, II, III
d. Sadece III
e. II ve III

1. E
2. D
3. A
4. C
5. A
6. B
7. E
8. C
9. A
10. C

11. Hayran Kültürü (II)

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde hayran üretimi içeriklere ve bu içeriklerin medya endüstrilerini nasıl
dönüştürdüğüne odaklanılacaktır.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Hayranların içerik üretimi neyi ifade eder?
Transmedya anlatı stratejilerinin inşasında hayranların içerik üretiminin rolü nedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
edileceği
geliştirileceği

Öğrenciler,
çağında

İnternet
hayranların

ürettikleri

içeriklerin

transmedya
stratejilerindeki
ilişkin

bir

geliştireceklerdir.

rolüne
kavrayış

nasıl

elde
veya

İnternet Çağında Hayran Üretimi
Dijital teknolojilerin gelişimi ve İnternet’in yaygınlaşması ile 1990’ların ikinci
yarısında gerek fanzinlerin gerekse de hayran videolarının üretim ve tüketim
pratiklerinde önemli değişiklikler yaşanır. 1967’den başlayarak Uzay Yolu dizisine
adanmış fanzinleri inceleyen Joan Marie Verba’ya (2003, 79) göre metin ve grafik
oluşturmada bilgisayarlardan yararlanılması ile başlayan bu değişim doğrudan dijital
olarak üretilen ve dağıtılan hayran ürünü içeriklerle yeni bir aşamaya gelmiştir. Dijital
dağıtım fanzin basmak ve yaymak için gerekli olan organizasyon ve altyapı
ihtiyaçlarını ortadan kaldırmanın yanında üretilen metinlerin de çok daha geniş hayran
gruplarına ulaşmasına olanak sağlamaktadır. Aynı şekilde hayran editörler etrafında
organize olan kısmen kurumsal fanzin yapısının yerini e-mail grupları, web forumları,
sosyal ağlar almaya başlamış; bunlar yeni hayran yapılanmalarının oluşmasına yol
açmıştır. Benzer biçimde dijital video kayıt ve kurgusunda yaşanan gelişmelerle video
paylaşım sitelerinin ortaya çıkışı hayran videolarının hem üretiminde hem de
dağıtımında gözle görülür bir artış yaratmıştır.
İnternetteki hayran etkinlikleri üretim ve kitleye ulaşma sürecinde, internet
öncesi dönemden önemli farklılıklar gösterir. Hayranların emeği ile hazırlanan ve
görece küçük bir dağıtım ağına yönelik basılı fanzinler için, kopyalama ve dağıtım
sürecine geçildiğinde alçakgönüllü de olsa bir bütçeye ihtiyaç vardır. Satılan kopyaların
sözü geçen kopyalama, dağıtım vb giderleri karşılamasını mümkün kılacak adanmış bir
çekirdek okur kitlesinin varlığı zorunludur. Bir internet fanzini ise, basılı
versiyonundan farklı olarak, dünyanın farklı yerlerinden katılımcıların erişimine izin
verir ve bunun doğal bir sonucu olarak okur kitlesi sınırsızdır. İnternet fanzininin
okurları profil olarak basılı fanzinin okurları kadar taahhüt altına girmiş değillerdir.
İnternetteki fanzin okuma süreci, basılı versiyona kıyasla daha anonim ve gündelik bir
deneyimi ifade eder.
İnternette bir araya gelen geniş ölçekli hayran grupları, basit bir tıklama ile bir
hayran sitesinden diğerine büyük bir hızla bağlanabilirler. Bu hızın bir başka doğal
sonucu da yapımcıların kararlarına karşı düzenlenen örgütlü hayran protestolarının

yarattığı sonuçlardır. Televizyon dizilerinin sadık izleyicilerinin, geçmişte, sevdikleri
bir program ya da televizyon dizisi kaldırıldığı zaman verdikleri tepkiler, kanala yazılan
mektuplar, hayran kurultaylarında dile getirilen eleştiriler vb gibi yöntemlerle sınırlı
iken, İnternetteki hayranlar, dünya çapında hayranlardan gelen tepkileri ifade eden
kolektif mesajlarını büyük, küresel yapımcı şirketlere dahi birkaç saat gibi kısa bir
sürede iletebilirler.
İnternetin hayran pratikleri üzerinde yarattığı etkilerden biri de İnternet
yayıncılığının ucuz üretim koşullarının bir sonucu olarak, bir çevrimiçi fanzin kaliteli,
renkli resimler ve fotoğraflarla yayınlanabilir. Profesyonel ve amatör üretimler
arasındaki keskin ayrımları silen İnternet yayıncılığı sayesinde, sözgelimi bir filme dair
hazırlanmış iyi bir hayran sitesi, filmin resmi web sitesi kadar tanınabilir, ziyaret
edilebilir. Daha da önemlisi, İnternet siteleri çoğunlukla ziyaretçilerin kendi
yorumlarını ekleyebilecekleri ya da diğer yorumculara yanıt verebilecekleri bir yapı
içerebilir. Basılı bir fanzinin editörü, yayınlamak üzere, okurlardan gelen en fazla bir
ya da iki yazı seçmek zorunda iken, ya da bir hayran kurultayında düzenlenen bir
tartışma, bir moderatörün eşliğinde ancak bir kaç seçili yorumcunun fikirlerini
paylaştığı bir yapıya izin verirken, İnternette, her okur fikrini açıklayabilir, editör de
dahil diğer yazarların katkılarına yorum yapabilir ve görüşlerini tartışabilir. Basılı
fanzinlerdeki tartışmalar, gelecek baskıya kadar kimi zaman aylık kimi zaman üç aylık
aralarla sürerken, çevrimiçi tartışmalar dakikalar içinde ya da kimi zaman eş zamanlı
fikir alışverişlerine dayalı olarak gerçekleşebilir. Diğer yandan, hayran kurultaylarında
ya da düzenlenen sosyal etkinliklerde bir araya gelen hayranlar arasındaki tartışmalar
ve fikir alışverişleri arasında da aylar süren aralıklar vardır. Öte yandan, internetteki
tartışma gruplarına öğle yemeği arasında, iki iş arasında dinlenirken ya da gecenin
yarısında, her an erişilebilir. Elbette, basılı fanzinler, kurultaylar ya da sosyal
etkinliklerin sunduğu kendine özgü hazların varlığı yadsınamaz. Diğer yandan, hayran
etkinlikleri, internet ile çok daha hızlı, doğrudan, kolay erişilebilir ve kolay
uygulanabilir hale gelmiş, hayran kültürü pratikleri üzerinde internetin doğrudan
etkileri olmuştur.
Sosyal medya kanallarının yaygınlaşmasının hayran pratikleri üzerindeki
etkileri de çok boyutludur. The Doctor Who markası etrafında oluşan hayran kültürünü
inceleyen Lynette Porter (2012,133), televizyon dizilerini takip eden hayranların,

özellikle Twitter gibi sosyal ağ kanallarını ortaklaşa bir izleme ve eş zamanlı tartışma
forumu olarak kullandıklarına değinir. Sosyal ağ kanalları aracılığıyla oluşan bu
tartışma ortamının yayıncı kuruluşları da etkileyen farklı sonuçları olmuştur. Örneğin,
bir dizi bölümünün bir ülkede yayınlanmasının ardından, sosyal ağ sitelerinde
beraberinde gerçekleşen tartışmalar, dizinin henüz yayınlanmadığı ülkelerde yaşayan
hayranlar için, dizideki olay örgüsü içinde bir sürpriz bozma sürecinin ortaya çıkışını
da beraberinde getirir. Bu sürpriz bozma sürecini ortadan kaldırmak için ise farklı
ülkelerdeki hayranlar, dizinin kendi ülkelerinde yayınlanmasını beklemek yerine
sözkonusu içerikleri, internet üzerinden yasadışı indirme yoluna gidebilirler. Bu da
yapımcılar açısından kontrolü güç ve kar kaybı getiren sonuçlara neden olabilmektedir.
Sosyal ağ kanalları üzerinden oluşturulan hayran sayfaları da serilerin reklam
ve tanıtımında önemli bir yer tutmaktadır. Çoğu zaman resmi web sitelerine en çok
trafiğin sağlandığı yerler sosyal ağ kanallarındaki hayran sayfalarıdır. Benzer şekilde,
bir dizinin oyuncuları sözgelimi, hayranlarla buluşmak üzere kendi hesaplarını da
kullanabilmektedir. Twitter üzerinden yürütülen canlı hayran partileri örneğin,
hayranların dizi oyuncularıyla, daha samimi buldukları bir ortamda bir araya
gelmelerini sağlamaktadır (Porter, 2012, 141).
Bunların yanı sıra, Mad Men televizyon dizisi örneğinde olduğu gibi, sosyal ağ
kanallarının –bu örnekte Twitter’ın- dizinin anlatısının doğal bir uzantısına dönüşmesi
durumu da ilginç bir örnek olarak ortaya çıkar. Adı geçen dizinin ikinci sezonunun
ortasına denk gelen 12 Ağustos 2008 tarihinde, dizinin karakterlerinden biri olan
reklamcı Don Draper adına Twitter’da bir hesap açılmış ve sözkonusu hesap birkaç gün
içinde binlerce takipçiye ulaşmıştı. Ardından dizinin diğer karakterleri de ona katılmış
ve Twitter’da süren anlatı, yayınlanan bölümlere göndermelerde bulunan, hayranların
dizi ile olan ilişkilerini derinleştiren tarzda bir transmedyal etkinliğe dönüşmüştü.
Önceleri yapımcı AMC şirketinin başarılı bir pazarlama stratejisi olarak takdir gören bu
uygulamanın, aslında hayranlar tarafından başlatılan bir hayran etkinliği olduğunun
anlaşılmasının ardından, Twitter AMC şirketinin telif ihlaline ilişkin başvurusunu
dikkate alarak, hesapları kaldırmıştı. Kısa bir süre sonra AMC şirketinin pazarlama
ajansı, sözkonusu kullanıcıların markaya zarar vermek bir yana, içeriklerine ilgi
gösterdiklerini ve dizinin reklamını yaptıklarını ifade ederek şirketi telif ihlal

başvurusunu çekmeye ikna etmiş, ve kapatılan hesaplar da sahiplerine iade edilmişti
(Terdiman, 2008).
Hayran üretiminin dijital medya yoluyla anaakımlaşmasının en önemli
sonuçlarından biri, yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi, üreticiler cephesinde yarattığı
sonuçlardır. 1960’lı yıllarda ilk Uzay Yolu fanzinleri yayınlanmaya başladığında
hayranlara teşekkür ve yüreklendirme mektupları yazan dizinin yapımcı ve
aktörlerinden (Verba, 2003, 1) farklı olarak dijital medyanın ve İnternetin hayranlar
arasında varlığını hissettirdiği ilk dönemde yapımcıların tepkileri,

hayran

etkinliklerini,

olarak

sahip

oldukları

telif

eserler

üzerinde

kontrol

kaybı

değerlendirmeleri dolayısıyla genellikle olumsuz olmuştur. 2000’lerin başında Harry
Potter hayranları ve Warner Bros. şirketi arasında yaşanan çatışma, bu durumun bir
örneği olarak değerlendirilebilir.
2001 yılında Warner Bros. şirketinin Harry Potter markasının film haklarını
satın almasıyla, Harry Potter kitaplarının yazarı

J.K. Rowling ve yayıncısı

Scholastic’in o döneme dek sürdürdükleri hayran üretimlerini destekleyici tutum da
kesintiye uğrar. Sahip olduğu telifli markalarına ait alan adlarını kullanan web sitelerini
takip etme, inceleme, kapattırma uygulamalarına dair uzun süredir deneyimli olan
Warner Bros. şirketi, hakları satın aldıktan sonra Harry Potter markasını kullanan tüm
hayran sitelerini incelemeye alır. Sitelerinin Warner Bros. tarafından kontrol ediliyor
olması ve telif ihlaline ilişkin hukuki yaptırım tehdidi ile karşılaşma durumu, büyük
bölümü çocuk ve gençlerden oluşan hayranlar için şok edici olur. Hikayeye duygusal
anlamda bağlanan ve onu ‘kendi hikayeleri’ olarak benimseyen, üzerine daha derin
düşünüp, tartışıp ana hikayeyi kendi üretimlerini teşvik eden bir yapı, platform olarak
kullanan amatör hayranlar ve onlara bu medya içeriklerini satın alan anne-babalar ile
yapım şirketi arasındaki ilişkinin profesyonel telif sözleşmelerindeki çerçeve üzerinden
değerlendirilmesi orantısız bir durum yaratmaktadır.

Bu çatışmalı konu, internet

sayesinde yaygınlaşan ve anaakımlaşan hayran üretimlerinin insani, temel bir kültürel
üretim, ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmesine dair tartışmaları da beraberinde
getirir (Jenkins, 2006, 185-186).
Bugünün medya endüstrisini tanımlayan en önemli özelliklerden biri telifli
hikayelerin, karakterlerin, farklı medya kanalları üzerinden dolaşıma girmesidir.

Transmedya anlatı uygulamaları bu medya akışını takip edebilecek aktif izleyicilerin
varlığını öngörür. Medya endüstrisi ticari kültürü benimseyen ve kendilerini bu yolla
ifade eden hayranların üretimlerini telif hakkı ihlali paniği ile sınırlamaya çalışırken,
hayranların kurgu dünyalara yönelik ilgilerini ve adanmışlıklarını bir yandan da paraya
çevirmeye çalışması da yaşanan çatışmanın bir başka veçhesini ortaya koyar .
2007 yılında, Yıldız Savaşları (Star Wars) markasının o dönemde sahibi olan
Lucasfilm şirketi, markanın içeriğini hayranların kendilerine göre ifadesel biçimde
yorumlayabilmeleri, daha kolay remiksleyebilmeleri için onlara pek çok kolaylaştırıcı
araç sunmuştu. Buna paralel olarak, şirketin direktörlerinden Jeffrey Ulin, katıldığı
konferanslarda hayran üretimlerinin ve remikslerinin değeri üzerinde durarak, Yıldız
Savaşları markasına duyulan sevgiyi canlı tutabilmek için kendilerini gelecek 30 yıla
hazırladıklarını söylüyordu (McBride, 2007). Hayranların üretimlerinin yarattığı
değere yönelik olumlu bir yaklaşım olarak değerlendirilse de, bu uygulama, telif hakları
alanında önemli isimlerden biri olan Lawrence Lessig (2007) tarafından, çiftçiliğe özgü
bir sistem olan yarıcı usulünün dijital versiyonu (digital sharecropping) olarak
tanımlanıyordu. Çünkü, şirket, yukarıda sözü edilen, hayran üretimini kolaylaştırıcı
araçları kullanarak yapılan tüm üretimler üzerinde hak iddia ediyordu. Dolayısıyla,
hayranların üretimi, sadece şirketin çizdiği sınırlar içinde kaldığı ve elbette daha fazla
kazanç sağlayacak innovatif bir seçeneğe dönüştüğü sürece kabul edilebilirdi.
Daha önce, ABD’de başarısız olan Stop Online Piracy Act (SOPA) (Çevrimiçi
Korsanlığa Hayır) yasa önerisini destekleyen, ayrıca Mickey Mouse (Miki Fare)
markasının 1990’lı yıllarda telif haklarının süresi dolarak kamusal kullanıma geçmesini
engellemeye yönelik mücadeleleriyle eleştirilen, Disney şirketi de telif haklarını
korumaya yönelik katı tutumunu halen sürdürmesine karşın, son dönemde hayranların
marka bağlılığı yaratma ve pazarlama alanındaki gücünü fark etmiş gözükmektedir.
Gösterime girişinden itibaren tüm zamanların en yüksek hasılatını elde eden Disney
yapımı animasyon filmi Frozen (Karlar Kraliçesi), Blue-Ray DVD satışları ve paralı
dijital indirme sitelerinde de rekor kırmış, filmin müzik albümü 2.7 milyon kopya
satmış, yine filmde yer alan Let it Go adlı şarkının resmi versiyonu internette 147
milyon kez izlenmişti. Ancak Frozen markasının gücü, tüm bu rakamların da ötesinde,
hayranlarının etkinliklerinden kaynaklanıyordu. Filmin İnternet’te yarattığı kullanıcı
üretimi içerik üzerinden sağladığı rezonans, tek bir filmin yaratabileceği hayran

kültürünü göstermesi açısından iyi bir örnektir (Osterndorf, 2014). Marka etrafında
üretilen hayran içerikleri, müzik videoları, bloglar, parodiler, makaleler, illüstrasyonlar,
filmdeki prenseslerin saç modellerinin ya da makyajlarının nasıl yapılabileceğini
anlatan videolar, karikatürler, çoğu zaman makul kullanım ve telif ihlali arasındaki ince
hatta yer almaktadırlar. Ancak Frozen ile Disney, hayran üretimlerine yönelik duruşunu
kısmen değiştirmiş, bugüne dek telif ihlali olarak değerlendirdikleri durumun,
markanın tanınırlığını arttıran, kazanç getiren bir yöntem olarak ortaya çıkışını kabul
etmiş görünmektedir. Bu elbette, Disney şirketinin Frozen markasının telifinden
vazgeçtiği anlamına asla gelmez. Disney hala, markası konusunda son derece korumacı
olmasına karşın, paranın satın alamayacağı bir pazarlama platformu olarak hayran
kültürünün marka etrafından yarattığı manyetizmanın farkına varmış gözükmektedir.
Medya ekonomisi içinde gerçekleştirilen hayran üretimleri elbette sadece
endüstrinin motivasyonları ile açıklanamaz. Hayran üreticilerin, tanınma, kültürel etki
yaratma ya da kendini ifade etme gibi motivasyonları da bu kültürel üretim süreçleri
içinde büyük önem taşır. Yaratıcı endüstriler içinde ticari ve ticari olmayan arasındaki,
üreticiler ve tüketiciler arasındaki, farklı hedeflere yönelik bu girift, karmaşık ilişkileri,
kültürel etmenler göz ardı edilerek, sadece ekonomik etmenler üzerinden kazanç odaklı
değerlendirmek sorunludur. Böylesi bir yaklaşım, hayranların katılımından doğan
katkıyı yalnızca bedava iş gücü olarak görme, markalar etrafında bu katkı sayesinde
oluşan kültürel ve ekonomik süreçte hayranların rolünü değersizleştirme tehlikesi taşır.
Türkiye’de de, Minecraft, World of Warcarft gibi dijital oyunlar, Harry Potter,
Yıldız Savaşları vb. global markaların Türkçe hayran sitelerinin çok sayıda takipçisi
bulunmaktadır. Bu siteler daha çok, anlatı dünyası için bilgi havuzu oluşturmak,
deneyim paylaşmak, sosyalleşmek gibi etkinliklere katkıda bulunur. Diğer yandan
özellikle hayranlar ve yapımcılar arasındaki ilişkilerin daha yakından gözlenebileceği
yerli TV dizilerinin yapımcıları tarafından tasarlanan uygulamalar etrafında oluşan ya
da sosyal medya kanalları aracılığıyla, hayranlar tarafından başlatılan ve yürütülen
etkinliklerin varlığından da söz edilebilir.
Kanal D’de 2 Temmuz 2013-27 Temmuz 2014 tarihleri arasında 54 bölüm
olarak yayınlanan gençlik dizisi Güneşi Beklerken için, örneğin, yapımcı kanal, baş
karakterler Zeynep ve Kerem’in isimlerinin ilk hecelerini birleştirerek ZEYKER adlı

bir hayran sayfası hazırlatmıştır (ZEYKER, http://www.ayrintiyazilim.com/index2.html ). Sayfada dizi karakterleri Zeynep ve Kerem’e ait bilgiler, müzikler, hayran
mesajları gibi sekmelerin yanı sıra, zaman zaman odasına çekilip çizim yapan Kerem’in
eskiz defterindeki çizimler üzerinden dizinin ana anlatısını özetleyen bir bölüm yer
almaktadır. Yapımcıların tasarladıkları sitelerin yanı sıra, hayran hikayeleri paylaşma,
yorum yapma, oy verme imkanı sağlayan sosyal ağ platformlarında dizinin, hayran
kurgusu ile oluşturulmuş alternatif hikayeleri yayınlanmış, bu hikayeler yine hayran
grubu içinde paylaşılmış ve diziler halinde bu ve benzeri sitelerde yayınlanmıştır
(ZeyKer hikayeleri, https://www.wattpad.com/list/77882491-zeyker-hikayeleri).
7 Eylül 2011’de yine Kanal D’de gösterilmeye başlayan ve 26 Haziran 2013
tarihine dek süren Türk drama TV dizisi Kuzey Güney ise özellikle Twitter sosyal
medya sitesini anlatının bir uzantısı olarak kullanması açısından ilginç bir örnektir.
Dizide tek ortak noktaları aşık oldukları kız Cemre olan zıt karakterlere sahip iki kardeş
Kuzey ve Güney’in hikayesi anlatılmaktadır. Hikaye günümüzde geçmektedir. 7 Mart
2012 tarihli bölümde Cemre Twitter’da adına bir hesap açarken gösterilir ve yazdıkları
eş zamanlı olarak Twitter’da paylaşılır. (https://twitter.com/Cemre_Cay) Yapımcıların
bu hamlesi, TV’de diziyi seyrederken ikinci bir ekran olarak sosyal ağ sitelerinden
deneyimlerini paylaşan hayran takipçilerini yakalamayı başarmış, kurgusal Cemre
karakterini ilerleyen dakikalarda binlerce yeni kullanıcı takibe almıştır. Dizinin sona
ermesinin üzerinden üç yıl geçmesine karşın, bu yazı yazıldığı tarihte hesabın halen 35
binin üzerinde takipçisi bulunmaktadır. Yapımcıların bu hamlesi, sosyal medya
kanalları aracılığıyla diziyi ortaklaşa izleyen seyircilerinin varlığının da farkında
olduklarına işaret etmektedir.

Her bölümde yayınlanan etiket önerileri ile dizi,

özellikle kilit olayların çözüldüğü bölümlerde sosyal medyada popüler biçimde
tartışılmış ve hayranları için ortaklaşa izleme deneyimini teşvik etmiştir. (Kuzey’in
evlilik teklifi, Twitter’ı salladı, http://www.dha.com.tr/kuzeyin-evlilik-teklifi-twitterisalladi_472006.html)
Bitirirken…
Hayran kültürü, endüstri-hayran ilişkileri ve genel olarak hayran incelemeleri
(fan studies) alanında tanımlayıcı bir metin yazmak, bugün bu kültürü kuşatan medya
ekolojisinde eş zamanlı olarak yaşanan hızlı ve büyük ölçekli değişimler sözkonusu

olduğunda güç bir iştir. Bugün hayran kültürü, katılımcı kültürün çerçevesi içinde ele
alındığında bir kültürel üretim pratiğini ifade eder. Endüstri perspektifinden
bakıldığında ise daha çok pazarlama ve telif çemberi içinde dönen ve kar üzerinden
değer biçilen bir dinamik olarak değerlendirilmektedir.
Hayranlar, markaların takipçileri, sevdikleri anlatıları kendi hikayeleriymiş gibi
benimseme eğilimindedir. Kültürel süreçlerin bir parçası olarak izleyiciler, takipçiler,
hayranlar bu anlatılar hakkında derinlemesine düşünmek, tartışmak, kimi zamanda
anlatıları dönüştürüp, kendilerine mal ederek yaşamlarına dahil etmek hakkını
kullanırlar. Markaların telifleri şirketlere ait olsa da, hikayeler sözlü kültürden bu yana
herkese aittir. Bugünün ekonomik düzeni içinde, profesyonel yapımcıların, telif hakları
ile hayranlarını tehdit etmek ya da onları bedava reklam kanalı olarak kullanma ikilemi
arasına sıkışmak yerine, hayranların yatırımının hikayelerine kattığı değere saygı
göstermek, onların duygusal bağını arttırmak için çalışmalarını beklemek etik çerçeve
içinde daha makul gözükmektedir. Çağdaş medya düzenin yöndeşmeye dayalı bu
kompleks yapısı içinde, profesyonel ve amatör içerik üretim-tüketim zincirinde
hayranlar kaliteli kanonik içeriğe, profesyoneller ise sadık, aktif takipçilere ihtiyaç
duyduğu müddetçe bu süreci şekillendirecek olan ahlaki, ekonomik çerçeve bu ilişkinin
uzlaşısı ile ortaya çıkabilir.
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Uygulama Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi dijital teknolojilerin hayran üretim süreçlerinde
yarattığı değişiklikler arasında sayılabilir?

Dijital dağıtım fanzin basmak ve yaymak için gerekli olan
organizasyon ve altyapı ihtiyaçlarını ortadan kaldırmıştır.
II.
Üretilen metinlerin, görsel-işitsel içeriklerin çok daha geniş hayran
gruplarına ulaşmasına olanaklı hale gelmiştir.
III.
Hayran editörler etrafında organize olan kısmen kurumsal fanzin
yapısının yerini e-mail grupları, web forumları, sosyal ağlar almaya
başlamıştır.
a. Sadece I
b. Sadece II
c. I, II, III
d. Sadece III
e. II ve III
2. Dijital-öncesi yaygın bir hayran üretim etkinliği olan fanzinlere ilişkin olarak
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I.
Kopyalama ve dağıtım sürecine geçildiğinde alçakgönüllü de olsa bir
bütçeye ihtiyaç vardır.
II.
Satılan kopyaların sözü geçen kopyalama, dağıtım vb giderleri
karşılamasını mümkün kılacak adanmış bir çekirdek okur kitlesinin
varlığı zorunludur.
III.
Editoryal bir sürecin varlığından söz edilemez.
a. Sadece I
b. I ve II
c. Sadece III
d. Sadece II
e. I, II, III
3. Aşağıdakilerden hangisi İnternetin hayran pratikleri üzerinde yarattığı etkiler
arasında sayılamaz?
I.
İnternet yayıncılığının ucuz üretim koşullarının bir sonucu olarak, bir
çevrimiçi fanzin kaliteli, renkli resimler ve fotoğraflarla yayınlanabilir.
II.
Profesyonel ve amatör üretimler arasındaki keskin ayrımları silen
İnternet yayıncılığı sayesinde, sözgelimi bir filme dair hazırlanmış iyi
bir hayran sitesi, filmin resmi web sitesi kadar tanınabilir, ziyaret
edilebilir.
III.
İnternet siteleri çoğunlukla ziyaretçilerin kendi yorumlarını
ekleyebilecekleri ya da diğer yorumculara yanıt verebilecekleri bir
yapı içerebilir.
a. Sadece I
b. I ve II
c. Sadece III
d. Sadece II
e. I, II, III
4. Aşağıdakilerden hangisi İnternetin hayran pratikleri üzerinde yarattığı etkiler
arasında sayılamaz?
I.
Basılı bir fanzinin editörü, yayınlamak üzere, okurlardan gelen en fazla
bir ya da iki yazı seçmek zorunda iken, İnternette, her okur fikrini
açıklayabilir, editör de dahil diğer yazarların katkılarına yorum
yapabilir ve görüşlerini tartışabilir.
II.
Basılı fanzinlerdeki tartışmalar, gelecek baskıya kadar kimi zaman
aylık kimi zaman üç aylık aralarla sürerken, çevrimiçi tartışmalar
I.

III.

dakikalar içinde ya da kimi zaman eş zamanlı fikir alışverişlerine
dayalı olarak gerçekleşebilir.
İnternetteki tartışma gruplarına öğle yemeği arasında, iki iş arasında
dinlenirken ya da gecenin yarısında, her an erişilebilir.

a. I, II, III
b. Sadece I
c. I ve II
d. Sadece III
e. Sadece II
5. İnternet öncesi hayran etkinliklerine dair aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I.
Basılı fanzinler, kurultaylar ya da sosyal etkinliklerin sunduğu hazlar,
bugünkü dijital olarak aracılandırılmış etkinliklerle kıyaslandığında
elbette daha kendine özgü ve duygusal bir deneyim olarak ayırt edici
olabilir.
II.
İnternet öncesi dönemde hayranların içerik üretme ve paylaşmak için
sahip oldukları teknolojik imkanlar elbette çok daha fazla idi.
III.
İnternet öncesi dönemde fanzin üretmek hayranlar için yüksek mali
kazanç getiren bir yan iş idi.
a. Sadece I
b. II ve III
c. I, II, III
d. Sadece II
e. Sadece III
6. Aşağıdakilerden hangisi TV dizileri ve sosyal ağlar üzerinden diziler hakkında
kurulan hayran iletişimine ilişkin olarak söylenebilir?
I.
Televizyon dizilerini takip eden hayranlar, özellikle Twitter gibi sosyal
ağ kanallarından ortaklaşa bir izleme deneyimi paylaşabilirler.
II.
Televizyon dizilerini çevrimiçi olarak sosyal ağ kanallarından izleyen
hayranlar, bu kanalları eş zamanlı tartışma forumu olarak
kullanabilirler.
III.
Sosyal ağ kanalları aracılığıyla oluşan bu tartışma ortamının yayıncı
kuruluşların üretim, dağıtım ve promosyonel stratejilerini etkileyen
sonuçları olmuştur.
a. Sadece I
b. II ve III
c. I, II, III
d. Sadece II
e. Sadece III
7. Aşağıdakierden hangisi TV dizileri ve sosyal ağlar üzerinden diziler hakkında
kurulan hayran iletişimine ilişkin olumsuz koşullar arasında sayılabilir?
I.
bir dizi bölümünün bir ülkede yayınlanmasının ardından, sosyal ağ
sitelerinde beraberinde gerçekleşen tartışmalar, dizinin henüz
yayınlanmadığı ülkelerde yaşayan hayranlar için, dizideki olay örgüsü
içinde bir sürpriz bozma sürecinin ortaya çıkışını da beraberinde
getirir.
II.
Sürpriz bozma sürecini ortadan kaldırmak için ise farklı ülkelerdeki
hayranlar, dizinin kendi ülkelerinde yayınlanmasını beklemek yerine

sözkonusu içerikleri, internet üzerinden yasadışı indirme yoluna
gidebilirler.
III.
Yapımcılar açısından kontrolü güç ve kar kaybı getiren sonuçlara
neden olabilmektedir.
a. Sadece I
b. II ve III
c. I, II, III
d. Sadece II
e. Sadece III
8. Sosyal ağlar ve TV dizilerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
I.
Sosyal ağ kanalları üzerinden oluşturulan hayran sayfaları da TV
serilerinin reklam ve tanıtımında önemli bir yer tutmaktadır.
II.
bir dizinin oyuncuları sözgelimi, hayranlarla buluşmak üzere kendi
hesaplarını da kullanabilmektedir.
III.
sosyal ağ kanallarının TV dizisinin anlatısının doğal bir uzantısına
dönüştüğü durumlar da ortaya çıkabilmektedir.
a. Sadece I
b. II ve III
c. Sadece II
d. I, II, III
e. Sadece III
9. ………….. adlı dizinin ikinci sezonunun ortasına denk gelen 12 Ağustos 2008
tarihinde, dizinin karakterlerinden biri adına Twitter’da bir hesap açılmış ve
sözkonusu hesap birkaç gün içinde binlerce takipçiye ulaşmıştı. Ardından
dizinin diğer karakterleri de ona katılmış ve Twitter’da süren anlatı,
yayınlanan bölümlere göndermelerde bulunan, hayranların dizi ile olan
ilişkilerini derinleştiren tarzda bir transmedyal etkinliğe dönüşmüştü.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

a. Mad Men
b. Seinfeld
c. CSI: NY
d. House
e. Heroes
10. Aşağıdakilerden hangisi hayran üretimleri arasında sayılamaz?
a. Bir dizinin hayranlarının dizi karakterlerinin adına sosyal medya
hesabı açmaları
b. Takip ettiği bir anlatı markasının karakterinin farklı görüntülerini
remiksleyip bir video klip yapan gencin bu içeriği video paylaşım
sitelerinden ücretsiz paylaşması
c. Bir seriyal anlatıda geçen iki bölüm arasındaki zamanda geçen bir
hikayeyi yazıp Wattpad’de ücretsiz olarak paylaşmak
d. Sinemada gördüğü bir filmle ilgili eleştiri yazıp blogundan paylaşmak
e. Hayranı olduğu bir konuda profesyonel bir belgesel çekmek
1. C
2. B
3. E

4. A
5. A
6. C
7. C
8. D
9. A
10. E

12. YARATICI YENİDEN ÜRETİMLER

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde hayran kültürünün de uzantısı sayılabilecek bir ifadesel üretkenlik biçimi
olarak yeniden üretim süreçleri ele alınacak ve bunun transmedya anlatı stratejileri
çerçevesinde önemi üzerinde durulacaktır.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Transmedya bağlamında kullanıcının yaratıcı yeniden üretimi neyi ifade eder?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
edileceği
geliştirileceği

Transmedya ve yaratıcı
yeniden üretim arasındaki
ilişkiyi kavramak

nasıl

elde
veya

12. YARATICI YENİDEN ÜRETİMLER
Kültürün büyük bölümü tüketilen metalardan oluşur. Müzik dinleriz, film
izleriz, kitap okuruz, ve bunların her biri için bizden daha fazlasını yapmamız
beklenmez. Kimi zaman dinlediğimiz bir şarkıyı kendi kendimize mırıldanabileceğimiz
gibi, bir filmde gördüğümüz dans figürlerini de kendi kendimize tekrarlayabilir, bir
kitaptaki hoşlandığımız bir pasajı bir arkadaşımıza gönderebiliriz. Ama, temel olarak,
deneyimlediğimiz bu yapı tüketime odaklanır. Tükettiğimiz ürünlerin bir başı, ortası ve
sonu vardır. Bitirdiğimiz zaman onu kaldırır ve bir kenara koyarız. Lessig bu durumu,
salt-okunur kültürlerin (read only) temel özelliği olarak ortaya koyar.16
20. yüzyıl’ın büyük bölümü için tüketilen kültürel ürünler analog idiler ve belli
sınırlılıkları paylaşıyorlardı: öncelikle, her bir kopya orjinaline göre daha kalitesizdi ve
ikinci olarak tüketiciler salt-okunur ürünleri kopyalayabilecekleri teknolojiye sahip
değillerdi. Analog teknolojinin bu “doğal” sınırlılıkları, tüketiciler açısından bir
sınırlılık iken, endüstri perspektifinden yalnızca teknolojinin ve dolayısıyla endüstrinin
özelliklerini ifade ediyorlardı. Diğer bir deyişle, bu özellikler sözkonusu içerik
endüstrisini mevcut kılıyordu. Dolayısıyla tüketicilerin, üreticilerin paylaşım gücü ile
rekabet etmesi olasılık dahilinde değildi. Bu nedenle gelen her yeni teknoloji, söz
gelimi, plakların, arkasından kasetler, ardından CD’lerin gelmesi gibi, kayıt şirketleri
her yeni gelen format ile yeni bir talep dalgası yaratmış oluyorlardı. Salt-okunur
kültürün ardında yatan iş modeli, kültürel ürünlerin kopyalarının dağıtımının kontrolü
işine dayanıyordu. Dolayısıyla mevcut kanunlar da bu iş modelini destekler
vaziyetteydiler. Örneğin, yasa, tüketicilerin arkadaşlarıyla paylaşmak üzere aynı plağın
on bin kopyasını basmasını yasaklıyordu. Ancak, burada asıl faktör, bunu yasanın
engellemesi değil, analog teknoloji dünyasında böylesi bir çabayı gerçekleştirmenin
güçlüğü idi.17
Dijital teknolojiler bu doğayı değiştirdiler. Salt-okunur kültüre ait ürünlerin
dijital versiyonlarının ve daha da önemlisi salt-okunur kültürün ürünlerinin dijital
versiyonlarının manipülasyonunu sağlayan teknolojilerin hızla gelişmesi ile dijital
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Lawrence Lessig, Remix, London, The Penguin Press, 2008, s.36.
A.e., s.37

teknoloji, analog salt-okunur kültür ürünlerine olan bağı ortadan kaldırmış oldu.
Analog dünyanın “doğal” sınırlılıkları, dijital teknoloji ile ortadan kalkmış, eskiden
imkansız ve yasa-dışı olan süreç, bugün yalnızca yasa-dışı olmuştu.18
Yeni medyanın manipüle edilebilir doğası ile mevcut medyanın (müzik, film,
imajlar vb.) yeniden biçimlendirilmiş, remikslenmiş örneklerinin sayısı da hızla artmış,
daha da ötesi bu süreç yaratıcı kültürel ifade açısından dijital gençlik kültürünün bir
öğesi haline gelmişti. ABD’de yapılan 2005 tarihli Pew araştırması, genç nüfusun
dörtte birinin mevcut medya içeriği remikslemek vb. yöntemlerle yeniden yaratım
sürecine soktuğunu ortaya koymaktadır. Bu oranın bugün çok daha yüksek bir düzeye
ulaştığı tahmin edilmektedir.19
Henry Jenkins, bu yeniden yaratım sürecini, öğrencilerin mevcut kültürü alıp,
değişterek yeniden bir araya getirdiği bir yapı olarak tanımlar ve sanatsal yaratım süreci
ile bu yapı arasındaki benzerlikleri ortaya koymaya çalışır.20 Sanatsal üretimin kendisi
de yalnızca bireysel hayalgücünün bir sonucu değildir. Aksine, sanatçının onu
önceleyen kültürel materyallerle etkileşiminin bir sonucudur. Sanatçılar, başka
sanatçıların çalışmalarından etkilenir, geçmiş kültürel geleneklerin üzerine inşa eder ve
belli türlerin konvansiyonlarına göre kendi yapıtlarını oluştururlar. Genç sanatçılar, bu
süreçte diğerlerinin üslup ve tekniklerini değerlendirdikleri bir çıraklık dönemi
geçirirler. Hatta, olgunluk dönemindeki sanatçılar dahi, kültür içindeki imaj ve temaları
kullandıkları çalışmalar gerçekleştirirler. Ancak, bu durum, yaratıcılığı söz edilen tüm
bu etkileşimleri göz ardığı ederek bireysel bir duruş olarak gören genel geçer yaratıcılık
nosyonundan farklılıklar gösterir. Yaratıcılığı otonom bir süreç olarak algılamak,
anlamın ve dolayısıyla yeni sanat çalışmalarının üretildiği asıl süreci görmeyi engeller.
Henry Jenkins, okullarda okutulan klasik eserlerin dahi büyük bölümünün bugün
“remiks” ya da “aparma” (appropriation) dediği süreçlerin bir ürünü olduğunu
hatırlatır. Homeros’un Ilyada ve Odyssey destanlarınn Yunan mitlerini yeniden inşa
ederek oluşturduğunu, Shakespeare’in oyunlarının (birinci bölümde de ayrıntılı olarak
değinildiği üzere) karakterlerinin ve hikayelerinin başka yazarların oyunlarından çalıntı
18
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olduğunun, Lewis Carroll’un göndermelerinin büyük bölümünün formel eğitimde yer
verilen örnek deyişler olduğunu vurgular ve bugünün gençlik kültürüne hakim olan
ifade biçimlerinin büyük bölümünün, dijital medyanın medya içeriklerinin
manipülasyonunu eskisine göre çok daha kolaylaştırması ile bu remiksleme ve aparma
süreçlerinin bir sonucu olduğunu söyler. Özellikle ve özgün bir eserin karakterleri ve
hikayenin evrenini kullanarak asıl yazar tarafından değil hayranları tarafından hayran
kurgusu (fan fiction) denilen yazın formlarını buna örnek olarak verir. Öte yandan, bu
durum yukarıda da belirtildiği üzere bugün kimi durumlarda fikri mülkiyet haklarının
ihlali olarak değerlendirilerek yasadışı bir etkinliğe dönüşmüş gözükmektedir. 20. yy
boyunca sanatsal pratiğin en önemli yapılarından biri olan kolaj, gençlerin sözkonusu
yaratıcı ifade deneyimlerini açıklamakta kullanılabilir. Photoshop vb. yazılımlarla
içerikleri manipüle ederek gençler yaratıcı süreç olarak değerlendirilebilecek bir
deneyimin içine girmektedirler. Jenkins, içeriğin yaratıcı yeniden kullanımı sürecini,
bireysel, otonom sanatçı nosyonuyla değersizleştirme eğiliminin; gençlerin, mevcut
medya içeriklerini yeniden yaratım sürecine sokarken dahil olacakları etik ve hukuki
boyutlar üzerine daha derinlemesine düşünme fırsatını feda etmek olacağını söyler. Ona
göre, uyumlandırma (appropriation) hem analiz hem de yorum fırsatları sunan bir süreç
olarak algılanmalıdır. Mevcut kültürel birikimden yola çıkarak oluşturulan yaratıcı
yeniden üretimlerin, mevcut yapılara ve bu yapıların işlevlerine yönelik yakın bir analiz
gerektirdiğini, remikslemeninse, bu yapıların yeni potansiyel anlamlarına dair bir
projeksiyon ortaya koyduğu fikrini ortaya atar. Remiksleme, farklı kültürel nişlere ait
materyallerin yaratıcı bir ifade ile bir araya getirilmesidir. Mevcut kültürel ürünler,
hikayeler, üzerine kendi hayal güçleri ile yeni hikayeler inşa eden gençler, bu sayede
özgün ürünün kendisine yönelik de kapsamlı bir ilgi göstermiş olurlar.21
Rhode Island, Pawtucket’ta kurduğu Mixed Magic Theater adlı tiyatrosunda
Ricardo Pitts-Wiley’nin, lise öğrencileri ile yürüttüğü Moby Dick Project (Moby Dick
Projesi) adlı proje, yukarıda tanımlanan bu yaratıcı yeniden üretim sürecinin başarılı
bir örneğini oluşturur. Projede öğrenciler yerel toplumdan sanatçılar, hukukçular, iş
adamları ile ortaklaşa çalışarak, Herman Melville’in klasik eseri Moby Dick’i
keşfederler. Okuma, tartışma, doğaçlama ve ortak yazım sürecinin sonunda, klasik
balina hikayesinin çağdaş kentli Amerikan gerçekliğini yansıtan modern bir
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versiyonunu yazar ve sahnelerler. Bu versiyonda, “Büyük Beyaz” (Great White – Moby
Dick), bir balina değil, uluslararası uyuşturucu kartelini temsil eder. Ish ve Quay,
karısının ölümüne ve bacağını kaybetmesine neden olan karanlık güçlerin peşinden
giden Ahab’ın ekibine dahil olurlar. Melville’in hikayesini yeniden yaratarak ve
üzerinde çalışarak, karakterler arasındaki ilişkiler, hikayenin ana temaları ve kitap
boyunca devam edegelen eril saplantılar yeni bir bağlam içinde tekrar ele alınır.22
Yaratıcı yeniden üretim sürecini temel alan bir diğer proje ise, Renee Hobbs ve
Sherry Hope Culver’ın orta okul ve lise öğrencilerini yoğun olarak tükettikleri pop
müzik, reality şovlar, ünlülere dair magazin programları gibi medya içeriklerine
yönelik düşünmeye teşvik etmeyi amaçlayan My Pop Studio projesi olabilir. Bir web
sitesi olarak kullanıcılara sunulan proje, bir pop star yaratma ve tasarlamadan, bir
reality şov içeriğini yeniden kurgulamaya, bir gençlik magazini için mizanpaj yapmaya
bir dizi etkinlik içerir. Bu sırada, kullanıcıların, medyada tükettiği imajlara yönelik
sorulara da cevap vermeleri ve dikkat çekilen bazı konularda yorumda bulunarak
remikslemeler yapmaları istenir. Örneğin Amerika’da bir genç kız olmak ne demektir,
kültürü şekillendiren ekonomik faktörler medya aracılığıyla sürdürülen arkadaşlar arası
gündelik sosyal ilişkileri nasıl etkiler, pop müzik ırk, erkek ve kadın stereotipleri gibi
yapıları nasıl yeniden üretir, reklamlar medya tüketim davranışını nasıl etkiler gibi
sorular, sözkonusu yeniden yaratım sürecini şekillendiren unsurlar olarak iş görürler.23
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http://mitworld.mit.edu/speaker/view/744, 20.08.2011
23
Sherri Hope Culver, Renee Hobbs, “What are the Learning Opportunities of My Pop Studio”,
(Çevrimiçi), http://mypopstudio.com/, 20.08.2011

22

1. Analog kültüre ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

20. yüzyıl’ın büyük bölümünde tüketilen kültürel ürünler analog idiler
ve belli sınırlılıkları paylaşıyorlardı.
II.
Her bir kopya orjinaline göre daha kalitesizdi.
III.
Tüketiciler salt-okunur ürünleri kopyalayabilecekleri teknolojiye sahip
değillerdi.
IV.
Tüketicilerin, üreticilerin paylaşım gücü ile rekabet etmesi olasılık
dahilinde değildi.
a. Sadece I
b. I, II, III
c. II ve IV
d. I, II, III, IV
e. I, III, IV
2. Dijital teknolojilerin getirdiği dönüşüm ile kültürel ürünlerin üretim ve tüketim
süreçleri de dönüştü. Bu dönüşüme ve öncesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
I.
20. yüzyıl’ın büyük bölümü için tüketilen kültürel ürünler analog idiler
ve belli sınırlılıkları paylaşıyorlardı.
II.
salt-okunur kültürün ürünlerinin dijital versiyonlarının
manipülasyonunu sağlayan teknolojilerin hızla gelişmesi ile dijital
teknoloji, analog salt-okunur kültür ürünlerine olan bağı ortadan
kaldırmış oldu.
III.
Yeni medyanın manipüle edilebilir doğası ile mevcut medyanın
yeniden biçimlendirilmiş, remikslenmiş örneklerinin sayısı da hızla
artmış, bu süreç yaratıcı kültürel ifade açısından dijital gençlik
kültürünün bir öğesi haline gelmiştir.
a. Sadece I
b. I ve II
c. Sadece III
d. I, II, III
e. II ve III
3. Aşağıdakilerden hangisi dijital çağa özgü bir yaratıcı yeniden üretim örneği
sayılabilir?
I.
Videokliplerden alınan görüntülerle bir araya getirilmiş bir kullanıcı
üretimi içerik videosu
II.
Bir ünlünün simasını espri ve eğlence amaçlı bir yazılı alıntıyla görsel
olarak birleştirmek
III.
Popüler bir oyunu modlayarak güncel bir olaya uyarlamak
a. Sadece I
b. I ve II
c. Sadece III
d. II ve III
e. I, II, III
4. Aşağıdakilerden hangisi yaratıcı yeniden üretim ile ilişkili kavramlar arasında
sayılamaz?
a. Remiks
b. Mash-up (Kullanışlı karışım)
c. Hayran kurgusu
d. Hayran filmleri
I.

e. Stereotip
5. Yaratıcı yeniden üretim kapsamında ele alınan Ricardo Pitts-Wiley’nin Moby
Dick Project başlıklı projesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I.
projede öğrenciler yerel toplumdan sanatçılar,
hukukçular, iş adamları ile ortaklaşa çalışarak, Herman
Melville’in klasik eseri Moby Dick’i keşfederler.
II.
Okuma, tartışma, doğaçlama ve ortak yazım sürecinin
sonunda, klasik balina hikayesinin çağdaş kentli
Amerikan gerçekliğini yansıtan modern bir versiyonunu
yazar ve sahnelerler.
III.
Bu versiyonda, “Büyük Beyaz” (Great White – Moby
Dick), bir balina değil, uluslararası uyuşturucu kartelini
temsil eder.
IV.
Melville’in hikayesini yeniden yaratılır ve üzerinde
çalışılır, karakterler arasındaki ilişkiler, hikayenin ana
temaları ve kitap boyunca devam edegelen eril
saplantılar yeni bir bağlam içinde tekrar ele alınır.
a. I, II, III
b. I, II, III, IV
c. II, III, IV
d. I, III
e. II, III
6. Yaratıcı yeniden üretim kapsamında ele alınan Renee Hobbs ve Sherry Hope
Culver’ın My Pop Studio başlıklı projesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
I.
Orta okul ve lise öğrencilerinin yoğun olarak tükettikleri pop müzik,
reality şovlar, ünlülere dair magazin programları gibi medya
içeriklerine yönelik düşünmeye teşvik etmeyi amaçlayan bir projedir.
II.
Bir web sitesi olarak kullanıcılara sunulan proje, bir pop star yaratma
ve tasarlamadan, bir reality şov içeriğini yeniden kurgulamaya, bir
gençlik magazini için mizanpaj yapmaya bir dizi etkinlik içerir.
III.
Etkinlikler sırasında kullanıcıların, medyada tükettiği imajlara yönelik
sorulara da cevap vermeleri ve dikkat çekilen bazı konularda yorumda
bulunarak remikslemeler yapmaları istenir.
a. I, II, III
b. II ve III
c. I ve II
d. Sadece II
e. Sadece I
7. Aşağıdakilerden hangisi Henry Jenkins’in yaratıcı yeniden üretimleri
tanımlarken yaptığı değerlendirmeler arasında sayılamaz?
I.
Yeniden yaratım süreci, öğrencilerin mevcut kültürü alıp, değişterek
yeniden bir araya getirdiği bir yapıdır.
II.
Yaratıcı yeniden üretim ve sanat arasında üretim süreci açısından
benzerlikler vardır.
III.
Yaratıcılığı tek bir kişinin özgün yaratıcılığından doğan tamamiyle
bireysel bir duruş olarak gören genel geçer yaratıcılık nosyonundan
farklılıklar gösterir.
a. I ve II
b. I, II, III

c. II ve III
d. Sadece II
e. Sadece I
8. Yaratıcı yeniden üretim süreci, yaratıyı karşılıklı etkileşimlerden doğan bir
süreç olarak konumlandırır. Aşağıdakilerden hangisi bu süreç ile
ilişkilendirilebilir?
I.
Sanatsal üretimin kendisi de yalnızca bireysel hayalgücünün bir
sonucu değildir. Aksine, sanatçının onu önceleyen kültürel
materyallerle etkileşiminin bir sonucudur.
II.
Sanatçılar, başka sanatçıların çalışmalarından etkilenir, geçmiş kültürel
geleneklerin üzerine inşa eder ve belli türlerin konvansiyonlarına göre
kendi yapıtlarını oluştururlar.
III.
Genç sanatçılar, kendilerini önceleyenlerin üslup ve tekniklerini
değerlendirdikleri bir çıraklık dönemi geçirirler. Hatta, olgunluk
dönemindeki sanatçılar dahi, kültür içindeki imaj ve temaları
kullandıkları çalışmalar gerçekleştirirler.
a. I ve II
b. Sadece II
c. I, II, III
d. II ve III
e. Sadece I
9. Homeros, Ilyada ve Odyssey destanlarını Yunan mitlerini yeniden inşa ederek
oluşturmuştur. Shakespeare’in oyunları, karakterleri ve hikayeleri büyük
oranda başka yazarların oyunlarından alıntı olup Lewis Carroll’un
göndermelerinin büyük bölümü formel eğitimde yer verilen örnek deyişlerdir.
Yukarıdaki alıntıdan yola çıkılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I.
Yaratıcı üretim yalnızca bireysel yaratıcılığın sonucu olarak
görülmemelidir.
II.
Yaratıcı üretim bireyin izole bir kültürel ortam oluşturması ve kendini
tam anlamıyla dışarıya kapatması sonucu ortaya çıkar.
III.
Yaratıcılık otonom değil, kolektif bir süreçtir.
a. I ve III
b. Sadece I
c. Sadece II
d. Sadece III
e. II ve III
10. Yaratıcı yeniden üretimler ve günümüz dijital gençlik kültürüne ilişkin
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
I.
Analog dünyanın “doğal” sınırlılıkları, dijital teknoloji ile ortadan
kalkmış, eskiden imkansız ve yasa-dışı olan süreç, bugün yalnızca
yasa-dışı olmuştur.
II.
Yeniden yaratım süreci, öğrencilerin mevcut kültürü alıp, değişterek
yeniden bir araya getirdiği bir yapı olarak ifade edilebilir.
III.
Mevcut kültürel ürünler, hikayeler, üzerine kendi hayal güçleri ile yeni
hikayeler inşa eden gençler, bu sayede özgün ürünün kendisine yönelik
de kapsamlı bir ilgi göstermiş olurlar.
a. I ve II
b. Sadece II
c. I, II, III

d. II ve III
e. Sadece I
1. D
2. D
3. E
4. E
5. B
6. A
7. B
8. C
9. A
10. C

13. ALTERNATİF KİMLİKLERİ KULLANMA VE YÖNETME (I)

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Transmedya bağlamında çevrimiçi kimlik yönetimi neyi ifade eder?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
edileceği
geliştirileceği

Çevrimiçi
transmedyal

medyada
kimlik

oluşturmaya dair süreçleri
öğrenir.

nasıl

elde
veya

Günlük yaşantımızda kimliklerimiz sürekli olarak ve belli yasalarla değişir.
Sözgelimi, algoritmalar geliştiren bir kimse bir programcıdır, güvendiğimiz bir kişi ile
konuşmak onu bizim için bir arkadaş yaparken, işyerinde görüştüğümüz biri iş
arkadaşımız olur. Kimlikler sosyal yapı tarafından biçimlendirilir. Bir internet
uygulamasında Türk kimliğini, kadın kimliğini ya da Müslüman, Hristiyan, demokrat,
muhafazakar vb. gibi kimlikleri seçebiliriz. Kimi zaman Amazon, Google gibi siteler
aradığımız ürün ve enformasyona yönelik olarak bizimle ilgili enformasyon profilleri
oluştururlar. Video oyunlarında ve sosyal ağ sistemlerinde ise avatar adı verilen ve
kendi oluşturduğumuz profillerle temsil edilir ve bu inşa edilmiş kimlikler üzerinden
iletişime gireriz. Gündelik olarak iletişime girdiğimiz dijital uygulamalar, yazılımsal
kimlikler

inşa

etmemizi

gerektirir.

Bu

kimlikler

yalnızca

bizim

sosyal

interaksiyonumuz üzerinden değil, bu kimlikleri oluşturduğumuz uygulamalara bağlı
olarak da şekillenirler. Bu, kimlik oluşturma teknolojilerinin, dolayısıyla trasnmedya
süreçlerin, dijital kimliklerimiz üzerinde büyük ve kimi zaman kaygı verici bir payı
olduğu anlamına gelir. Bu teknolojilerin tasarımında, kimlik oluşumuna ilişkin
sınırlılıkları ve duyarlılıkları önemsemeyen bir yaklaşımın, ön yargılara, stereotipik,
katı sınıflandırmalara dayalı ve dolayısıyla eşitsizlikleri körükleyici bir yapı doğurması
kaçınılmazdır.
Fox Harrell, dijital medya uygulamalarında sosyal kimlik temsiline ilişkin
çalışmasında 24 , Geoffrey Bowker ve Susan Leigh Star’dan bir alıntıya yer verir.
Bowker ve Star, programcılık disiplinin dışında, kimlik inşası stratejilerine ve sosyal
kimlik sorunlarına ilişkin kapsamlı bir literatürün bulunduğuna dikkat çekerler. Öte
yandan programcıların, bu nüanslar içeren teorileri göz önünde bulundurmaksızın,
kendi kimlik algılarına göre yarattıkları prosedürel yapıların, sosyal ayrımcılık ve
kimliksel hak ihlallerine neden olabileceğini vurgularlar.25
Harrell da benzer olarak, bu sorunun yalnızca teknik bir sorun olmadığının altını
çizer. Yazılımsal kimlik temsili meselesini göz önünde bulunduran eleştirel bir
Fox Harrell, “Toward a Theory of Critical Computing: The Case of Social Identity
Representation in Digital Media Applications”,
(Çevrimiçi) http://www.ctheory.net/printer.aspx?id=641, 20.08.2011
25
Geoffrey C. Bowker, Susan Leigh Star, Sorting Things Out: Classification and Its Consequences,
Cambridge, MIT Press, 1999, s.23.
24

programcılık yaklaşımının geliştirilmesinin gerekli olduğunu savunur.26 Harrell’a göre,
bu bağlamda, eleştirel programcılık, prosedürel dilde gerçek dünya hakkında birşeyler
söylemeyi ve hakim yetkesizleştirici normlar ve sosyo-teknik koşullar üzerinde bir etki
yaratmayı, sosyal kimlik, iktidar ilişkileri ve politik yapılar hakkında yorumda
bulunmayı içerir. Özetle, eleştirel programlama, medyum-spesifik sosyal eleştiri ve
analiz süreçlerini tanımlamayı içeren programlama pratikleridir. 27 Böylesi analizlere
yönelik sistemli bir yaklaşım geliştirmek üzere Harrell, Imagination, Computation and
Expression Lab (ICE-Hayalgücü, Programcılık, İfade Laboratuarı) adlı projesinde,
programcılık söyleminde sosyal kimlik sorununa eğilir. Advanced Identity
Representation (AIR-Gelişmiş Kimlik Temsilleri) projesinin bir alt başlığı olan
çalışma, avatarlar, karakterler, kullanıcı profilleri gibi unsurları, fantazi medya
unsurları olarak ele alır. Bu kapsamda geliştirilen Chameleonia: Shadow Play adlı
benlik inşasına dayalı bilgisayar oyunu projesi örneğin, değişen kimlik ve sosyal
rollerin etkisine odaklanır. Oyunda, sürekli olarak yürüyen bir karakteri kontrol eden
oyuncunun avatarı, bağlam (iş hayatından, banliyö yaşantısına farklı ortamlar) ve
kendisine yönelik jestlere göre dinamik olarak sürekli değişir, karakterle birlikte
gölgesinde de bir değişim gözlenir. Oyuncu karakterin, kendi gözünden kimliği
değişirken, sosyal olarak inşa edilen başkalarının gözündeki kimliğini temsil eden
gölgesi de sürekli olarak değişir. Bu iki kimlik arasındaki farklılık, Bowker ve Star’ın
söz ettiği, kişisel benlik algısının, toplumun algıladığı kimlikten farklarını içeren, dönel
kimlik kavramını ifade eder. Sürekli yürüyen karakter, oyuncu tarafından seçilen
eylemleri yerine getirir. Bu eylemlere ve nerede gerçekleştiklerine bağlı olarak, bir dizi
sonuç meydana gelir. Eylemin sözgelimi, bir banliyöde mi, iş yerinde mi gerçekleştiği
bağlamsal bilgisine göre, kamera açısı değişir. Aynı anda, gölge de jestle bağlantılı
olarak bağlama göre değişim gösterir. Dolayısıyla karakter, bazuka taşıyan, kolasını
yudumlayan bir kovboydan, köstekli altın bir saat taşıyan bir gözü borsa hisselerinde
bir iş adamına dönüşebilir. Oyun, insanların topluluklarda ve sosyal bağlamlarda nasıl
doğallaştığı ya da marjinalleştiğini anlatmaya çalışır. İnsanların topluluk içinde
doğallaşmasını sağlayan önemli yöntemlerden biri de bağlamsal olarak uygun jestlerde
bulunmaktır. Özetle, Harrell ve öğrencilerinin çalışması kimlik temsil sistemlerinin,

Harrell, a.g.e., (Çevrimiçi)
Fox Harrell, “Toward a Theory of Phantasmal Media: An Imaginative Cognition- and
Computation-Based Approach to Digital Media”,
(Çevrimiçi) http://www.ctheory.net/articles.aspx?id=610, 20.08.2011
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bilişsel, yapılandırmacı ve performasyona dayalı analizler perspektifinden, çoğu zaman
yanlış, yetkesizleştirici ve kısıtlı kimlik nosyonları ile hareket ettiğini, hayali kimlik
formasyonlarının bu modellere etkili eleştiriler yöneltmek için kullanabileceğini
gösterir.28
Video oyunu oyuncuları ve oyunlardaki avatarları arasındaki kimlik
performansına dair ilişkilere değinen bir başka araştırmacı James Paul Gee, “projektif
kimlik” (projective identity) kavramını ortaya atar. Gee, projektif sözcüğünün ikili
anlamına vurgu yapar ve terimi, hem izdüşüm anlamıyla kişinin kendi değerlerini ve
arzularını yansıttığı sanal bir karakter olarak, hem de oyuncunun bir kimlik yaratma
projesi olarak tanımlar. Bu projektif kimlik, oyuncunun karakterle güçlü biçimde
özdeşleşmesi, dolayısıyla oyun içinde tam anlamıyla kuşatıcı bir deneyim (immersive
experience) yaşamasını, aynı zamanda da karakteri kendi değer ve seçimlerini yansıttığı
bir ayna olarak kullanmasını mümkün kılar.29
David W. Shaffer, bilgisayarların innovasyon ve yaratıcı düşünce için ideal bir
ortam olduğunu ve bilgisayar oyunlarının gençleri yaşama hazırlamak üzere önemli bir
potansiyel barındırdığını söyler. Bu potansiyeli harekete geçirmenin yolu ise ona göre,
epistemik oyunlardır (epistemic games). Epistemik oyunlarda, oyun dünyası bir
mesleğin sosyal bağlamını simüle etmek üzere planlanır ve gerçekçi ancak birer
simülasyon olan sorunlarla uğraşarak oyuncular, o mesleğin ortam ve koşulları içinde
eyleme geçmek, interaksiyona girmek ve bu koşulları yorumlamak imkanı elde
ederler.30 Özetle, birtakım bilgileri ve formülleri ezberlemek yerine, söz gelimi, bir kent
planlamacı, bir doktor, bir avukat, bir mühendis, tarihçi öğretmen, fizikçi vs olmaya
ilişkin simülasyonu deneyimleyerek oyuncular, bu mesleklere ilişkin temel bir fikir
edinirler.

28

A.e.
Gee, What Video Games Have To Teach Us About Learning and Literacy, s.55.
30
Shaffer, a.g.e., s.10.
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Uygulama Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi eleştirel programcılık ile ilişkili olarak söylenebilir?

Gereçk dünya hakkında prosedürel dilde ifade etmeyi içerir.
Hakim yetkesizleştirici normlar ve sosyo-teknik koşullar üzerinde bir
etki yaratmayı amaçlar.
III.
Sosyal kimlik, iktidar ilişkileri ve politik yapılar hakkında yorumda
bulunmayı içerir
f. Sadece I
g. Sadece II
h. I, II
i. I, II, III
j. Sadece III
2. …………, medyum-spesifik sosyal eleştiri ve analiz süreçlerini tanımamayı
içeren programlama pratikleridir.
I.
II.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur?

a. Eleştirel programcılık
b. Bilgisayar programcılığı
c. Katılımcı programcılık
d. Kod okuryazarlığı
e. Katılımcı kod yazımı
3. Programcılık söyleminde sosyal kimlik sorununa eğilen ICE-Hayalgücü,
Programcılık, İfade Laboratuarı’nın (Imagination, Computation and
Expression Lab) kurucusu ve yürütücüsü araştırmacı aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Fox Harrell
b. Sherry Turkle
c. Viktor Mayr-Schönberger
d. Mike Turner
e. Geoffrey Bowker
4. Bir eleştirel programlama örneği olarak Chamelonia: Shadow Play adlı oyun
ile ilişkili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I.
Benlik inşasına dayalı bir bilgisayar oyunu projesidir.
II.
Değişen kimlik ve sosyal rollerin etkisine odaklanır.
III.
Oyunda, sürekli olarak yürüyen bir karakteri kontrol eden oyuncunun
avatarı, bağlam ve kendisine yönelik jestlere göre dinamik olarak
sürekli değişir, karakterle birlikte gölgesinde de bir değişim gözlenir.
IV.
Kimlik temsil sistemlerinin, bilişsel, yapılandırmacı ve performasyona
dayalı analizler perspektifinden, çoğu zaman yanlış, yetkesizleştirici ve
kısıtlı kimlik nosyonları ile hareket ettiğini gösteren bir projedir.
a. I, II, III, IV
b. I, II ,III
c. II, III, IV
d. II ve III
e. III ve IV
a.

5. Projektif kimlik kavramına ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I.
Terim, hem izdüşüm anlamıyla kişinin kendi değerlerini ve arzularını
yansıttığı sanal bir karakteri hem de oyuncunun bir kimlik yaratma
projesini ifade eder.
II.
oyuncunun yarattığı karakterle güçlü biçimde özdeşleşmesi,
dolayısıyla oyun içinde tam anlamıyla kuşatıcı bir deneyim (immersive
experience) yaşaması sözkonusudur.
III.
Bireyin oyun dünyası içinde kendi değer ve seçimlerini yansıttığı bir
ayna olarak iş görür.
a. Sadece I
b. I, II, III
c. II ve III
d. Sadece III
e. Sadece II
6. Epistemik oyunlar ile ilişkili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
I.
Epistemik oyunlarda, oyun dünyası bir mesleğin sosyal bağlamını
simüle etmek üzere planlanır.
II.
Gerçekçi ancak birer simülasyon olan sorunlarla uğraşarak oyuncular,
o mesleğin ortam ve koşulları içinde eyleme geçmek, interaksiyona
girmek ve bu koşulları yorumlamak imkanı elde ederler.
III.
Birtakım bilgileri ve formülleri ezberlemek yerine, söz gelimi, bir kent
planlamacı, bir doktor, bir avukat, bir mühendis, tarihçi öğretmen,
fizikçi vs olmaya ilişkin simülasyonu deneyimleyerek oyuncular, bu
mesleklere ilişkin temel bir fikir edinirler.
a. Sadece I
b. II ve III
c. I, II, III
d. Sadece III
e. Sadece II
7. Dijital medya ve sosyal kimlik inşasına dair aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
I.
Programcıların kimlik inşası stratejilerine ve sosyal kimlik sorunlarına
ilişkin literatüre ilişkin bilgi sahibi olması günümüzde önem
taşımaktadır.
II.
Programcıların sosyal kimlik inşa teorilere ilişkin nüansları göz
önünde bulundurmaması sosyal ayrımcılık ve kimliksel hak ihlallerine
yol açabilir.
III.
Dijital medyada kimliğin inşası yalnızca teknik değil aynı zamanda
sosyal bir konudur.
a. Sadece I
b. II ve III
c. Sadece II
d. Sadece III
e. I, II, III
8. Dijital medyada kimlik inşa etme sürecine dair aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
I.
İnternette kimi zaman Amazon, Google gibi siteler aradığımız ürün ve
enformasyona yönelik olarak bizimle ilgili enformasyon profilleri
oluştururlar.

Video oyunlarında ve sosyal ağ sistemlerinde ise avatar adı verilen ve
kendi oluşturduğumuz profillerle temsil edilir ve bu inşa edilmiş
kimlikler üzerinden iletişime gireriz.
III.
Dijital medyada oluşturduğumuz kimlikler yalnızca bizim sosyal
interaksiyonumuz üzerinden şekillenir, bu kimlikleri oluşturduğumuz
uygulamaların bu süreçte rolü ve etkisi yoktur.
a. I ve II
b. I, II, III
c. Sadece II
d. Sadece III
e. Sadece I
9. Dijital medya uygulamalarında sosyal kimlik temsiline ilişkin aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
I.
Programcıların kendi kimlik algılarına göre yarattıkları prosedürel
yapılar, sosyal ayrımcılık ve kimliksel hak ihlallerine neden olabilir.
II.
Yazılımsal kimlik temsili meselesini göz önünde bulunduran eleştirel
bir programcılık yaklaşımının geliştirilmesi ihtiyacı ortaya
çıkmaktadır.
III.
Eleştirel programlama, medyum-spesifik sosyal eleştiri ve analiz
süreçlerini tanımlamayı içeren programlama pratiklerini ifade eder.
a. I, II, III
b. I ve II
c. Sadece I
d. Sadece II
e. Sadece III
II.

1. D
2. A
3. A
4. A
5. B
6. B
7. C
8. E
9. D
10. A

14. ALTERNATİF KİMLİKLERİ KULLANMA VE YÖNETME (II)

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Transmedya bağlamında çevrimiçi kimlik yönetimi neyi ifade eder?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
edileceği
geliştirileceği

Çevrimiçi

medyada

transmedyal

kimlik

oluşturmaya dair süreçleri
öğrenir.
İnternet çağında kimlik
yönetimine
stratejileri öğrenir.

ilişkin

nasıl

elde
veya

İnternet Çağında Unutma Özgürlüğü

Geçmişe sünger çekip hayatta yeni bir sayfa açmak her zaman güç bir işti, ancak
yeni başlangıçlar için imkan hep vardı. İnternet çağında ise, bugünün çocuklarının ve
gençlerinin dijital geçmişlerinden kaçmak için isimlerini değiştirmekten başka şansları
yok. Google CEO’su Eric Schmidt’in Wall Street Journal’a verdiği röportaja göre31,
İnternet çağında büyüyen çocuklar, kendilerinden önceki neslin karşılaştığından çok
daha farklı bir gelecek ile karşı karşıyalar. Basit bir kıyas bu farkı açıklamaya yardımcı
olabilir. İnternet öncesinde, bir yetişkin için uzun süre evvel hakkında gazetede çıkan
tatsız bir haber üzücü olabilirdi. Ancak aradan geçen zaman hafızaları siler ve üzücü
haber de biri fazlaca burnunu sokmadıkça tozlu sayfalarda silik bir anı olarak gözden
kaybolurdu. Kaldı ki, bir gazete yahut dergiye konu olacak kişiler de ağırlıkla ünlü ve
tanınmış isimlerdi. Bugünse, sosyal paylaşım sitelerinde, kişisel hesaplar ya da kamuya
açık uygulamalar üzerinden politik görüşlerini, dini inançlarını, cinsel tercihlerini, ilişki
durumlarını ve kimi kez daha fazlasını zaman ve mekan ayrıntıları vererek fotoğraf ve
videoları ile gerçek zamanlı paylaşan, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu sıradan
çevrimiçi kullanıcılar için durum çok daha karmaşık görünüyor.
1990’ların ortasında Net’in anonim yapısı, kullanıcıların bir sohbet odasına ya da
Usenet’e erkek, kadın ya da tamamiyle belirsiz bir kimlik ile dahil olmasına, sohbete
katılmasına izin veriyordu. Aralarında MIT’den psikoloji profesörü Sherry Turkle’ın
da bulunduğu internet ve kimlik meselesi üzerine çalışan ve internetin olumlu
özelliklerini öne çıkaran çok sayıda araştırmacı için internet, çoklu kişiliklerin mümkün
olduğu deneysel bir ortamdı ve kullanıcıların kimlikleriyle daha önce hiç olmadığı
şekillerde oynamasına izin veriyordu. Turkle’a göre, anonimliğin tadını çıkararak
kimlikle oynama durumu, kişilerin kimliklerinin saklı taraflarını keşfetmelerini, farklı
kimlikleri deneyimleyerek kendilerini daha iyi anlamalarını sağlıyor, internet kimlik
inşasında sosyal bir laboratuvar olarak iş görüyordu.32 1990’lı yılların bu özgürlükçü
heyecanının altında yatan en önemli unsur elbette ki internetin anonim doğası idi. Bu
anonim dünyanın güvenli ortamı içinde kişi, kimliğine dair deneylerde bulunabilirdi.
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Holman W. Jenkins Jr., Google and the Search for the Future
http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704901104575423294099527212.html
32
Sherry Turkle, Life on The Screen: Identity in the Age of Internet, Touchstone Books, Simon &
Schuster, 1995

Bugün ise özellikle gençler, çevrimiçi kimliklerini, yine Turkle’ın deyimiyle 33 , bir
kaplumbağa gibi sırtlarına giyerek tüm yaşamları boyunca taşımayı öğrenmek zorunda
kalarak büyüyorlar. İnternetin anonimliği ise bir ütopyaya dönüşmüş bulunuyor.
Kullanıcılar elbette hala oyunları, sanal dünya avatarlarını ve sosyal ağlarda
oluşturdukları karakterleri kimlik deneyleri için kullanıyorlar. Öte yandan, paralel, ayrı
ve anonim bir sanal hayatın varlığına dair beklentiler ise beklenti olmanın ötesine
geçebilmiş değiller. Zira, internetin ‘sanal’ dünyası ile fiziki dünya arasındaki sınırlar
oldukça silikleşmiş bulunuyor.

Hayatlarındaki her yanlış adımın, çocukluğa ve gençliğe özgü tuhaflıklarının
bilgisayarların hafızasında saklanacağını bildiğimiz bir neslin yetişkinliğe adım atışına
tanık oluyoruz ve bu gençlerin büyük bölümü internetteki ‘sil’ ve ‘temizle’ tuşlarının
yalnızca metaforik anlamlar içerdiğinin ne yazık ki farkında değil. İnternetteki
dosyalar, fotoğraflar, elektronik postalar, forumlara bırakılan mesajlar hiç bir biçimde
internette tam olarak yok olmuyor. İnternet hiç bir şeyi unutmuyor. Bizlerse interneti
kamusal bir kayıt ve arşiv ortamı olarak değil de, söylenenin uçup gittiği bir sohbet
ortamı olarak düşünme eğilimindeyiz. Oysa, yapılan her çevrimiçi sohbet, elektronik
posta yazışması kaydediliyor ve arşivleniyor. Yalnızca resmi belgeler ve tüketici
profilleri değil, kullanıcıların neredeyse tüm günlük çevrimiçi etkinlikleri toplanıp
arşivleniyor. Ve buna arkadaşlardan, akrabalara, işverenlerden eski sevgililere,
komşulara ya da ev sahiplerine kadar herkes ulaşabiliyor. On yıl önce, Turkle’ın
internetin değişken kimlikler için bir sosyal laboratuvar olduğuna dair kullandığı
metafor, verilerin ve kullanıcıların sürekliliği fenomeni ile çürütülmüş durumda.

Microsoft tarafından Birleşik Devletler’de yürütülen 2010 tarihli bir araştırmaya göre,
Amerika’da personel alımı ve insan kaynakları birimlerinde çalışan uzmanların yüzde
75’i şirketlerine iş başvurusunda bulunanlar hakkında arama motorları, sosyal ağ
siteleri, fotoğraf ve video paylaşım siteleri, kişisel web sayfaları, bloglar, Twitter ve
çevrimiçi oyun siteleri de dahil olmak üzere çevrimiçi ortamda bir kimlik soruşturması
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Sherry Turkle, "Does This Technology Serve Human Purposes?": A "Necessary Conversation" with
Sherry Turkle (Çevrimiçi) http://henryjenkins.org/2011/08/does_this_technology_serve_hum_1.html

yürütüyor ve bu uzmanların yüzde 70’i buldukları çevrimiçi enformasyona dayanarak
adayların başvurularını geri çevirebiliyor.34

İnternetin röntgencilik, teşhircilik ve düşünmeden yapılan paylaşımların yarattığı
rahatsızlıklar konusundaki potansiyeline uzun yıllardan beri alışmış bulunuyoruz. Öte
yandan ne söylediğimizin ya da diğerlerinin bizim hakkımızda neler söylediğinin kalıcı
ve kamusal dijital dosyalarımızda saklanmasının yaratacağı bedelleri kavrama
noktasına yeni yeni geldiğimizi söylemek yanlış olmaz. İnternetin hiçbir şeyi
unutmayacağı gerçeği, kendi kimliklerimizi kontrol etme becerisini elimizden alması
anlamına gelmesi sebebiyle hem ürkütücü hem de tehdit edici.

Pek çok eleştirmen, teknolojilerin bireylerin etkinliklerini izlemesi durumunu, Jeremy
Bentham’ın panoptikon tasarımının dijital bir versiyonu olarak açıklıyor. Panoptikonu,
gardiyanların mahkumları, mahkumlar farkında olmadan izleyebildiği bir hapishane
tasarımı olarak özetlemek mümkün. Böylesi bir hapishane mimarisinin, mahkumları
uslu durmaya zorladığını savunan Bentham’ın tasarımına ilişkin sosyolog Michel
Foucault, 1970’lerde bu tasarımın hapishane mimarisinin de ötesine geçtiğini,
toplumda güç uygulamanın soyut bir aracına dönüştüğünü iddia ediyordu. Viktor
Mayer-Schönberger ise bugün sözünü ettiğimiz kapsamlı dijital hafızanın, dijital
panoptikonun çok daha tehlikeli bir versiyonu olduğunu öne sürüyor. Ne söylediğimiz
ve ne yaptığımıza dair verilerin saklandığı ve dijital hafıza üzerinden erişilebilir olduğu
bugünkü durumda, sözcüklerimiz ve eylemlerimiz yalnızca çağdaşlarımız tarafından
değil gelecekte ilişki halinde bulunacağımız kişilerce de yargılanabilir. Bir diğer
deyişle, gelecek şu anda ne yaptığımız üzerinde bir soğutma etkisi yapabilir. Özetle,
dijital hafıza sayesinde, panoptikon yalnızca bugün hangi köşede ne yaptığımızı değil,
farklı zaman dilimleri üzerinden de ne yaptığımızı görebilir.

Sözgelimi, 2011 Eylül ayında, 20 yıllık PTT memuru İbrahim Damatoğlu hakkında,
evindeki bilgisayarını kullanarak Facebook sayfasında, hükümet aleyhine gazetelerde
Jeff Rosen, The Web Means the End of Forgetting, New York Times, (Çevrimiçi)
http://www.nytimes.com/2010/07/25/magazine/25privacy-t2.html?_r=2&pagewanted=all
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ve dergilerde yer alan haberleri, köşe yazılarını, karikatürleri paylaştığı gerekçesiyle
açılan idari soruşturma, maaş kesintisi ve kademe ilerlememe cezasıyla sonuçlanmış,
aynı soruşturma kapsamında çalıştığı yer olan Zonguldak’tan Ordu’ya tayini çıkarılan
Damatoğlu hakkında ‘devlet büyüklerine hakaret’ suçlamasıyla Cumhuriyet
Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştu. 35 Damatoğlu’nun kendisi de çevrimiçi
dünyadaki eylemlerinin fiziki dünyadaki bu ağır sonuçlarını kestirememiş olmalı.

Bu sonuçları kestirmek, daha önce de belirtildiği üzere genç yaştakiler için çok daha
karmaşık ve güç. Bugün yetişkin bir meslek adamını, sözgelimi üniversite döneminde
savunduğu görüşleri yüzünden yargılamak ya da bir başkasını yıllar önce kişisel
sayfasına eklediği yorumlar üzerinden değerlendirmek en hafifinden adaletsizlik gibi
görünüyor. Öte yandan geçmişte yaptığınız ve unutmak istediğiniz hatalı bir eylem,
paylaşılmaması gereken bir fotoğraf, düşünmeden yapılmış bir yorum basit bir internet
araması sonucu herkesin ilk öğrendiği şey oluyor. Viktor Mayer-Schönberger, Delete:
The Virtue of Forgetting in the Digital Age adlı son kitabında unutmanın öneminden
söz ediyor. Mayer-Schönberger’e göre, harici belleği silerek geleneksel toplum,
insanların geçmiş deneyimlerinden ders aldıklarını, zaman içinde geliştiklerini ve
değiştiklerini kabul ediyor. Diğer yandan, her şeyin kaydedildiği bu yeni toplum
yapısında ise bireye geçmiş eylemleri üzerinden köstek olmak ve onlardan kaçmasını
imkansız hale getirme eğiliminin yaygın olması kaçınılmaz bir sonuç. MayerSchönberger’e göre, unutma olmaksızın, affetmek eylemi de son derece güç bir
girişime dönüşüyor. Dijital hatırlama sürecinin sebep olacağı olası sonuçlara nasıl tepki
verilmesi gerektiğine dair ise Mayer-Schönberger mevcut altı seçenekten söz ediyor.
Bu seçeneklerden üçü, uzun yıllardır sürdürülen akademik çalışmalar, aktivizm,
tartışmalar ve enformasyon gizliliğinin ihlalinin yarattığı sonuçlarla elde edilmiş
perspektifleri içeriyor. Birinci seçenek bireye yönelik olan dijital perhiz. Bu seçeneğin
sunduğu çözüm aslında çok basit ve temelde bireye diğerleriyle enformasyon
paylaşımını gerektirecek durumlardan olabildiğince uzak durmasını telkin etmek
üzerine kurulu. Böylesi bir davranış değişimini elde etmek için de, elbette ki bireylerin
eğitimli olmaları, diğerlerine rutin olarak gönderdikleri enformasyonun ne kadar fazla
Durmuş Sevindik, DHA, Facebook'ta hükümet aleyhine paylaşımda bulunan memura ceza ve tayin,
(Çevrimiçi) http://gundem.milliyet.com.tr/facebook-ta-hukumet-aleyhine-paylasimda-bulunanmemura-ceza-ve-tayin/gundem/gundemdetay/15.12.2011/1476057/default.htm
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olduğunu, bu enformasyonun değerinin ne olduğunu ve bu enformasyonun kaydedilip
saklanmasının sebep olabileceği tehlikeleri de kavramış olmaları gerekiyor. İkinci
seçenek ise yasal çerçeve içinde ele alınması gereken enformasyon gizliliği hakları.
Farklı biçimlerde olabilen ancak aynı ilkeyi paylaşan bu haklar temelde bireylerin
kendilerine ait kişisel enformasyon üzerinde hak sahibi olmalarını ve bu enformasyon
üzerinde kontrol sağlayarak yetkelendirilmelerini temel alıyor. Teknolojik bir çözüm
olan üçüncü seçenek ise dijital gizlilik hakları altyapısı olarak adlandırılıyor. Bu dijital
hak yönetiminin tanımı basitçe, müzik, film, dijital oyunlar, e-kitaplar vb. telif materyal
gibi kişisel enformasyonun da şifreli olarak iliştirilmiş bir meta-enformasyon ile
eşleştirilmesi anlamına geliyor. Bu sistemle, kullanıcılar, kendilerine ait enformasyona,
söz konusu enformasyonu kimin, hangi amaçla ve gerekirse ne kadar ücret karşılığı
kullanabileceğini detaylandıran meta-veriler ekliyorlar. Bu üç yaklaşımın da kendine
özgü güçlü ve zayıf yanları bulunuyor. Dijital perhiz, örneğin, hiç bir harici sınırlama
olmaksızın bir davranış değişiminin gerçekleşmesi fikrine dayanıyor. Ancak bunun
dijital hatırlama için ne kadar etkili olabileceği henüz belirsiz. Enformasyon gizliliği
hakları daha sistemli ve güçlü bir yanıt olabilir. Zira, dünyanın pek çok bölgesindeki
yasal mercilerce uygulanıyor. Ancak onun da etkililik alanı pek soruyu beraberine
getiriyor. Kişisel enformasyon üzerinde teknik sistemler yoluyla kontrol sağlamak ise
bir taraftan doğrudan uygulama yoluyla etkililik sorununu çözüyormuş gibi yapsa da,
hangi enformasyon kullanım davranışının izin verilebilir hangisinin verilemez
olduğunu formüle etmek uzmanlar için tahmin edilemez şekilde karmaşık bir yapı
ortaya koyuyor.

Mayer-Schönberger’in sözünü ettiği diğer üç seçenek ise yine birey, yasalar ve
teknoloji düzeyinde olmakla birlikte, bilişsel karar verme ve zaman ekseninde
şekilleniyor. Avrupalı yapay zeka uzmanı Julian Togelius ile Harvard Berkman İnternet
ve Toplum Merkezinden danay boyd’un görüşleri üzerine temellenen ikinci gruptaki
ilk seçenek bilişsel uyum olarak tanımlanıyor. Buna göre, dijital hatırlama çağına dair
ihtiyaç

duyacağımız

değişimler

zaten

zihnimizde

şekilleniyor.

Düşünme,

değerlendirme ve karar verme mekanizmalarımızı baştan başa yenileyerek, bizler,
hayatın temel inşa bloklarından biri olan uyum sayesinde yeni düzene adapte
olabiliyoruz. Bir diğer seçenek enformasyon ekolojisi ise yasalar düzeyinde hangi
enformasyonun toplanabileceğine, saklanabileceğine, kim tarafından ve ne kadar

süreyle hatırlanabileceğine ilişkin düzenleyici katı bir sınırlamayı ifade ediyor. Bu
kuralların sonuçları ise açık: toplanan enformasyon kim tarafından ne amaçla toplanmış
ve saklanmışsa amacını gerçekleştirince silinmeli. Son seçenek ise en çılgın seçenek ve
mükemmel bağlamsallaştırma olarak tanımlanıyor. Buna göre, şeffaf bir toplum için
her şey hakkındaki en detaylı enformasyon herkes için erişilebilir olmalı ve kişisel
enformasyon üzerindeki bireysel kontrolün yerini genel şeffaflık almalı. Böylesi
mükemmel bir bağlamsallaştırmayı elde edebilmek için bugün sahip olduğumuzdan
çok daha detaylı enformasyon toplayan, saklayan ve bulan bir teknolojik altyapıyı
gerektiriyor. Özetle, dijital hatırlama sürecinde etkin olabilmek için gereken teknolojik
araçlara sahip olmak. Çünkü tüm enformasyonun şeffaf olduğu bir dünyada, birilerinin
bir başkasını gözetim altında tutma durumu da gücünü kaybediyor ve durumlar
eşitleniyor.

Sayılan bu altı stratejinin her biri belli alanlarda umut verici olmakla birlikte,
karşılaşılan sorunun karmaşıklığı göz önünde bulundurulduğunda hiç biri tam
anlamıyla etkili bir yöntem olarak öne çıkmıyor. Dijital hafızaya yönelik bir karşı
hamle için yapılması gerekense belki de tüm bu seçenekleri birlikte kullanmaktan ve
hatta yeni yollar düşünmekten geçiyor. Mayer-Schönberger’in kendi önerisi olan bir ek
seçenek de enformasyona bir son kullanma tarihi ekleme fikrini içeriyor. Buradaki
amaç ise bir enformasyonu tümüyle silmek ya da sonsuza dek saklamak yerine, belli
bir süreyi tamamladıktan sonra enformasyonun yok olmasını içeriyor.
Bugün dijital hafızanın olumsuz etkilerine karşı en iyi ve en etkili çözüm geliştirilmiş
değil. Öte yandan bu konunun öneminin ortaya konması ve tartışılmaya başlanması
dijital geleceğimiz için büyük önem taşıyor. İnsanlık tarihi boyunca hatırlamak biz
insanlar için farklı durumları karşılaştırmak, öğrenmek, yeni şeyler deneyimlemek ve
zaman geçtikçe deneyimlerimizden dersler çıkarmak için hep çok önemliydi. Bugün
hatırlamamız gerekense unutmanın da, bizi geçmişin geride bırakılması gereken
yüklerinden kurtaran ve bugünü yaşamamızı sağlayan önemli bir deneyim olduğu.
İnternet çağının enformasyon yükü altında dijital hafızayla başa çıkarken bugün
hepimiz unuttuğumuz kadar özgürüz.

Uygulama Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi internet çağında kullanıcıların dijital kimlik oluştururken
dikkat etmesi gereken öncelikli koşullardan biri değildir?

a.
b.
c.
d.

Çevrimiçi etkinliklerinin kaydediliyor oluşu
Çevrimiçi kimliklerinin arşivleniyor oluşu
Sanal dünya ve gerçek dünya arasındaki sınırların belirsizleşmesi
Profil fotoğrafının seçimi

2. Sherry Turkle’a göre 1990’lı yıllarda anonim kimlikler ile internette dolaşmanın
önemi neden kaynaklanır?
a. Bu sayede kullanıcılar farklı kimlikleri deneyimleyerek kendilerini daha iyi
anlıyorlardı
b. Arkadaşlarına sürpriz yapabiliyorlardı.
c. Kimlik hırsızlığına önlem almalarını sağlıyordu.
d. Hiçbiri
3.
Aşağıdakilerden hangisi internetteki tüm çevrimiçi aktivitelerimizin
kaydedilmesinin yarattığı olumsuz sonuçlardan biri sayılabilir?
a. Ders aldığımız ve geçmişte bırakmak istediğimiz bir hatanın,
aradan geçen zamana rağmen adımızı arattığımızda ilk çıkan
sonuçlar arasında olması
b. Tüketici profilimizin öğrenilip aradığımız ürünlere kolayca
ulaşmamızın sağlanması
c. İlgimizi çekme olasılığı olan sitelerin vb. nin karşımıza çıkması
d. Ağımızdaki kişi listesine göre bize yeni olası bağlantı kişileri
4. Viktor Mayer- Schönberger dijital hafızanın, dijital panoptikonun çok daha
tehlikeli bir versiyonu olduğunu öne sürer. Aşağıdakilerden hangisi bunun
nedenlerinden biridir?
a. Sözcüklerimiz ya da eylemlerimiz yalnızca çağdaşlarımız tarafından değil
gelecekte ilişki halinde bulunacağımız kişilerce de yargılanabilir.
b. Dijital gözetim, toplumda güç uygulamanın soyut bir aracına dönüşür.
c. Şu anda yaptığımız ve söylediklerimiz üzerinde baskıcı bir otosansüre sebep
olur.
d. Hepsi

5.
Aşağıdakilerden hangisi Viktor Mayer-Schönberger’in dijital hafızanın
sebep olacağı sonuçlara tepki vermek için önerdiği seçeneklerden değildir?
a. Dijital perhiz
b. Enformasyon gizliliği hakları
c. Yasalar düzeyinde enformasyon ekolojisi
d. Görmezden gelme
6. İnternet iletişimine dair aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. İnternet büyük ölçekli arşivleme ve veri takibine imkan verir.
b. Kullanıcıların neredeyse tüm günlük çevrimiçi etkinlikleri toplanır
arşivlenebilir.
c. İnternetteki sosyal ağ siteleri kamu yararına hizmet eder.
d. İnternette kullanıcının anonimliği fenomeni giderek ortadan kalkmaktadır.
7. ‘Enformasyona bir son kullanma tarihi ekleme’ fikrini en iyi ifade eden seçenek
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Enformasyonu tümüyle silmek ya da sonsuza dek saklamak yerine, belli bir
süreyi tamamladıktan sonra enformasyonun yok olması
b. Enformasyonun belli bir süreden sonra anlaşılmayacak bir veriye dönüşmesi
c. Enformasyonun kamusallaşması
d. Hiçbiri
8. İnternet çağında unutma özgürlüğüne ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Bugün dijital hafızanın olumsuz etkilerine ilişkin en iyi ve en etkili çözüm
geliştirilmiş değildir.
b. Dijital hafızaya ilişkin bir karşı hamle yapılması için yeni yollar düşünmek
gerekiyor.
c. internet çağında unutma özgürlüğü tartışmaları hukuki açıdan önem arz
ediyor.
d. Teknolojik altyapı insan hafızasını zayıflatıyor.
9. Bugün özellikle gençler, çevrimiçi kimliklerini, Sherry Turkle’ın deyimiyle, bir
kaplumbağa gibi sırtlarına giyerek tüm yaşamları boyunca taşımayı öğrenmek
zorunda kalarak büyüyorlar.
Yukarıdaki alıntıdan yola çıkarak hangisi söylenemez?
a. Gerçek dünya ve sanal dünya arasına katı sınırlar çekiliyor.
b. İnternetin anonimliği ise bir ütopyaya dönüşmüş bulunuyor.
c. Fiziki dünyadaki kimlik ve sanal bir kimlikler arasındaki sınırlar silikleşiyor.

d. İnternette yürütülen çevrimiçi etkinlikler, çevrimdışı toplumsal süreçler
üzerinde de etkili oluyor.
10. İnternet çağında unutma özgürlüğüne odaklanan Delete: The Virtue of Forgetting
in the Digital Age başlıklı kitabın yazarı kimdir?
a.
b.
c.
d.
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Cevaplar
1.d, 2.a, 3.a, 4.d, 5.d, 6.c, 7.d, 8.d, 9.a, 10.a

