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1990 SONRASI TÜRKİYE SİNEMASINDA YAŞLILIK TEMSİLLERİ 

 
Arzu ERTAYLAN  

 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sinema Ana sanat Dalı   
aertaylan@gmail.com 

 
ÖZ 
Doğal biyolojik bir süreç olarak ele alındığında tıp biliminin bir alt dalı olan yaşlılık olgusu,  dünya 
nüfusundaki yaşlı sayısının artmasına bağlı olarak kazandığı önemle birlikte giderek toplumsal bir 
boyut da kazanmış ve kısa zamanda gereontoloji (yaşlanma ve yaşlanma bilimi) adı altında disiplinler 
arası bir alanda konumlandırılmıştır.  
Yaşlılık olgusunun toplumsal boyutu, yaşlının verili sistem içerisindeki konumu ve bu konumu 
belirleyen sosyo ekonomik ve sosyo kültürel koşullar gibi alt başlıklarla ilgilidir ve bu alt başlıklar da 
mevcut politik uygulamaların bir yansıması niteliğindedir. Bu çerçeveden bakıldığında, köken olarak 
geleneksel bir toplum olan Türkiye’de yaşlılık olgusuna ya da yaşlıların bu günkü konumlarına ilişkin 
bir değerlendirmenin, modernleşme sürecinden ve bu sürecin özgün sosyo kültürel ve sosyo ekonomik 
koşullarından bağımsız olması mümkün görünmemektedir. Yaşlılara ilişkin söz konusu konumun 
başta batılı ülkeler olmak üzere çağdaş toplumların genelinde yeni bir 'öteki'ne doğru kayma gösterdiği 
düşünülmektedir. Bu bağlamda modernleşme süreci içerisindeki geleneksel toplumlarda da bu 
‘ötekileştirme’ sürecinin er ya da geç başlayacağını  öngörmek mümkündür.  
Bu sürecin sinemadaki yansıması ise yaşlılık  olgusunun  sinemadaki  temsiliyet biçimleri açısından 
ilgi çekici görünmektedir. Bu çalışmada yaşlılık olgusunun temsiliyet biçimleri, modernleşme 
sürecinin Türkiye’deki sosyo politik ve sosyo kültürel yansımaları perspektifinde incelenecektir. Bu 
bağlamda 1990 sonrası Türkiye sinemasında yaşlılık olgusunun nasıl temsil edildiği, bu temsiliyetin 
yeni bir 'öteki' inşasına hizmet edip etmediği ve egemen yaşlılık algısının yeniden üretilmesi yerine 
alternatif bir temsiliyetin ortaya konulup konulmadığı gibi değişkenler sorgulanacaktır. 
Çalışmada niteliksel içerik analizi yöntemi kullanılacak ve seçilen filmler yukarıdaki sorular 
çerçevesinde analiz edilerek sosyolojik bir perspektiften eleştirel bir bakış açısı ile yorumlanacaktır.    
 
Anahtar kelimeler:  Türkiye sineması, yaşlılık olgusu, modernleşme, niteliksel içerik analizi. 
 

THE REPRESENTATIONS OF OLD AGE IN TURKISH CINEMA 
AFTER 1990S 

 
ABSTRACT 
Taken as a natural biological process, the phenomenon of old age as a sub-branch of medical science 
has gradually gained a sociological dimension due to the significance it gained with the increase in old 
age population in the world; and in a short time it has been positioned as an interdisciplinary field 
called gerontology (aging and the science of aging). 
The sociological dimension of the phenomenon of old age involves the position of the old aged in the 
given system and other factors such as socioeconomic and sociocultural conditions that determine this 
position; and these factors constitute the reflection of the current policies. From this point of view, an 
evaluation concerning the phenomenon of old age or the current position of the old aged in Turkey, 
where lives a society with traditional roots cannot be considered independent from the modernisation 
process and the distinctive sociocultural and socioeconomic conditions of this process. The position 
concerning the old aged is thought to be shifting to a new ‘other’ in contemporary societies, especially 
in the western countries. In this respect, it is possible to predict that this ‘othering’ process will 
eventually start in traditional societies as well. 
The reflection of this process in cinema seems interesting in terms of representations of the 
phenomenon of old age in cinema. In this study, the representations of the phenomenon of old age will 
be examined in terms of socio-political and sociocultural reflections of the modernisation process. In 
this regard, several variables will be questioned, such as how the phenomenon of old age is 
represented in the Turkish cinema after 1990; whether this representation contributes to building a new 
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‘other’; whether an alternative representation is presented instead of reproducing the prevailing 
perception of old age.  
The study will be based on the qualitative content analysis of the selected films that will be analysed in 
terms of above mentioned questions and will be interpreted with a critical point of view through a 
sociological perspective. 
 
Keywords: Turkish cinema, the phenomenon of old age, modernisation, qualitative content analysis. 
 
GİRİŞ 
Çağdaş dünyada batılı ülkelerin bilim ve teknoloji alanında ulaştığı gelişmeler ve bunların toplumsal 
yaşamdaki yansımalarının sonucu olarak son yüzyılda bebek doğum oranları azalırken insan ömrü 
uzamakta,  eğitim düzeyindeki artışla birlikte aile planlaması önem kazanırken doğum oranları da 
düşmektedir. Bunun demografik yapıdaki yansıması ise nüfusun giderek yaşlanmasıdır. Bu gelişmeler, 
batılı ülkelerde olduğu kadar hızlı olmasa da diğer ülkelerde ve tabii ki Türkiye'de yansımalarını 
bulmuş ve demografik olarak Türkiye de yaşlanan ülkeler arasındaki yerini almıştır.  
 
Batıda son yıllarda ciddi bir sorun olarak görülmeye başlanılan yaşlılık, Türkiye'de geleneksel aile 
yapısı nedeniyle her zaman daha özgün ve prestijli bir konuma sahip olmuştur. Ancak küresel 
kapitalizmin üçüncü dünya ülkelerine dayatılmasının meşru ismi olan 'modernleşme' sürecinde 
yaşanılan değişimler, - kentleşme ve göç, kadının çalışma hayatına katılması, çekirdek aile yapısına 
geçiş ve çalışan kadının ailede yaşadığı rol değişimi gibi -  geleneksel aile yapısının önemli bir parçası 
olan yaşlıların konumunu Türkiye'de de etkilemektedir. Bu nedenle yaşlılık olgusuna ilişkin bir 
değerlendirmenin Türkiye'de de dünya genelinde de, toplumun ekonomi-politiklerinden bağımsız 
olarak düşünülmesi mümkün değildir ve çağdaş toplumlarda bu ekonomi politikler kapitalist sistem 
tarafından belirlenmektedir. 
 
Sinema - toplum arasındaki ilişkiden yola çıkıldığında, toplumsal bir olgu olan yaşlılığın Türkiye 
sinemasında da yansımaları olmuştur.   Özellikle 1990 sonrasında yaşlıların temsil edildiği filmlerin 
sayısında artış görülmüştür. Bu filmlerde yaşlılığın temsil biçimi her ne kadar modernleşme sürecinin 
Türkiye'deki yansımalarının genel perspektifi ile paralellik gösterse de, popüler filmler ile alternatif 
filmler∗ arasında da bazı farklılıklar olduğu düşünülmektedir. Bu düşünceden yola çıkılarak hazırlanan 
çalışmada, modernleşme sürecinin Türkiye’deki yansımasını sinemadaki yaşlılık temsilleri üzerinden 
okumak ve popüler filmler ile alternatif filmlerin varsayılan bu temsiliyet farklılıklarını ortaya koymak 
hedeflenmiştir.  Bu bağlamda, seçilen filmlerdeki yaşlı temsillerinin, toplumsal bellekte yaşlılar ile 
ilgili nasıl bir algı ortaya çıkardığına, bu konuda verili sistemin yeniden üretilip üretilmediğine ya da 
alternatif temsiliyet biçimlerinin ortaya konulup konulmadığına dair sorulara yanıt aranacaktır.  
Türkiye sinemasında göç, aile, çocuk ve kadın gibi olguların sinemadaki temsili ile ilgili pek çok 
çalışma olmasına rağmen, henüz yaşlılara ilişkin çalışmaların görünürlük kazanmamış olması, yaşlı 
sınıfının toplumsal yaşamdan olduğu gibi sinema çalışmalarından da büyük oranda dışlandığı 
düşüncesini gündeme getirmiş ve bu çalışmanın bu konudaki diğer çalışmalara bir giriş mahiyetinde 
olması amaçlanmıştır. 
 
Çalışmada, hem yaşlılık konusundaki kaynakların sınırlı olması hem de sinemada yaşlılık temsili 
konusunda neredeyse hiç çalışma bulunmaması nedeniyle, ciddi bir literatür sıkıntısı yaşanmıştır.  
Yaşlılar ve yaşlılık üzerine yapılmış çalışmaların bir kısmında (Billig,2000: 65-95, 142-301; Barut, 
2008; Elmacıoğlu, 2008) yaşlılık meselesi, bu döneme ilişkin zihinsel ve fiziksel özelliklerin ya da 
karşılaşılacak hastalıkların açıklandığı daha tıbbi bir  boyuttan incelenmekte, disiplinler arası bir 
perspektifin benimsendiği diğer bir kısım çalışmada  ise (Kaygusuz, 2008:215-249; Akçay, 2013; 

																																																													
∗Popüler(ticari)filmler ile alternatif filmler arasındaki ayırımda, filmlerin bütçeleri ve gişe gelirleri, dağıtım ve gösterim 
olanakları gibi pek çok değişken göz önünde bulundurularak yapılan genel sınıflandırma temel alınmıştır. (ayrıntılı bilgi için 
bkz: http://www.siyad.org/article.php?id=799. 
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Tufan, 2003) genellikle yaşlılık ile ilgili teoriler üzerinde durulmaktadır; ancak  bu çalışmaya literatür 
oluşturması beklenen, yaşlının modern toplumdaki yeri  konulu çalışmaların sayısı görece azdır.  
 
Çalışmanın ilk bölümünde 'Yaşlılık ve Toplumsal Bir Olgu Olarak Yaşlanma' konusu ele alınmış ve 
bu bağlamda yaşlılığın tanımı, yaşlılık ile ilgili temel kavramlar ve yaşlılığın modern toplumdaki 
algılanma biçimi üzerinde durulmuştur.  
 
İkinci bölümde 'Modernleşme Sürecinin Yaşlılık Olgusuna Etkileri' başlığı altında,  'modernleşme' 
sürecinin küresel kapitalizmle ilişkisi ve bu ilişkinin Türkiye toplumundaki etkilerine değinilmiş, bu 
etkiler çerçevesinde yaşlıların konumu sorgulanmıştır.  
 
Üçüncü bölümde, Türkiye sinemasında 1990'lı yıllardan önce yaşlıların nasıl temsil edildiği üzerine 
düşünülmüş ve bu temsiliyetin toplumsal yapı ile ilişkisi, yaşlılık olgusunun belirgin olduğu iki film 
örneği çerçevesinde tartışılmıştır. 
 
Dördüncü  bölüm araştırmanın yöntem ve analiz bölümüdür.  
 
Sonuç bölümünde ise araştırma bölümünde elde edilen veriler, 1990 sonrası Türkiye sinemasında 
yaşlılık temsillerinin nasıl kurgulandığına ilişkin bilgileri ortaya koyacak şekilde, modernleşme 
sürecini de konuya dahil ederek, sosyolojik bir perspektife dayalı olarak ve eleştirel bir bakış açısıyla 
değerlendirilecektir.  
 
YAŞLILIK VE TOPLUMSAL BİR OLGU OLARAK YAŞLANMA  
İnsanın yaşam evresindeki doğal süreçlerden biri olan yaşlanma,    "biyolojik, fizyolojik, psikolojik ve 
sosyal alanlarda gerçekleşen değişimler süreci’ olarak tanımlanmaktadır.  (Lehr, 1994’den aktaran 
Akçay, 2013:11)  Zihinsel ve bedensel yetilerin zayıflaması şeklinde kendini gösteren yaşlılık, 
litaratürde aynı zamanda emeklilik yaşı da olan 65 yaş ile başlatılmaktadır.  Ancak böylesine keskin 
bir belirlemenin, kişisel farklılıkları göz ardı ettiği ve ayrıca yaşlının fiziksel, psikolojik ve zihinsel 
yeterlilikleri ve yaratıcılığını kapsayan genel sağlık profili konusunda net bir bilgi sağlayamayacağı da 
dikkatlerden kaçırılmamalıdır. Bu nedenle olgunun kronolojik,  biyolojik, psikolojik ve toplumsal 
açıdan ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir. Ancak diğer alanları da etkilemesi açısından psikolojik 
yaşlanmanın belirleyici olduğu söylenebilir.  Psikolojik yaşlanma genel anlamı ile insanın kronolojik 
ve biyolojik yaşlanmaya direniş sürecini ifade etmektedir; buna göre bir insan kendisini yaşlı 
hissettiğinde ve artık eskisi gibi davranmaktan vazgeçtiğinde yaşlanmıştır. Yaşlılık sürecinin her yaşlı 
kişi için nasıl bir gelişme göstereceği, sürece başarılı bir uyum sağlanıp sağlanamayacağı gibi temel 
soruların yanıtı, daha çok   'psikolojik yaşlanma' tarafından belirlenmektedir. Ancak psikolojik 
yaşlanmanın da toplumsal yaşlanma unsuru tarafından etkilendiğini belirtmek gereklidir. Yaşanılan 
toplumun algı ve değer yargıları ile biçimlenen insanların, yaşlılığa ilişkin değerlerden etkilenmesi de 
doğaldır. Böylece toplumsal yaşlanma, zaman zaman biyolojik yaşlanmadan da önce başlayarak, 
psikolojik yaşlanmayı olumsuz etkileyen bir unsur olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bu perspektif, 
yaşlanmanın aynı zamanda toplumsal bir olgu olduğunu da göstermektedir (Akçay, 2013: 13-7).  
 
Yaşlı açısından bakıldığında yaşlanma,  bir yandan emeklilik ile birlikte yıllardır kendisine bir kimlik 
sağlayan iş hayatından ve dolayısıyla onun sağladığı sosyal çevreden izole olduğu, yalnızlaştığı ve 
prestij kaybına uğradığı;   bir yandan da hastalıkların arttığı, bedensel ve zihinsel yetilerindeki 
azalmalar nedeniyle eskiden yapabildiği etkinlikleri yavaş yavaş yapamaz olduğu, bu nedenle 
başkalarına bağımlı olmaya başladığı, daha içe kapanık ve ölüme yakın bir noktada yer almaktadır 
(Akçay,2013: 93-4). Öte yandan kişi yaşlandıkça daha sabit fikirli olmaya başlamakta, alışkanlıklarına 
sıkı sıkıya bağlanıp bunların dışına çıkmayı reddetmekte,   giderek daha fazla eskiye özlem duymakta 
ve kişisel eşyalarına aşırı bağımlılık geliştirmektedir. Bu farklılıklar da genç kuşak ile yaşlı kuşak 
arasındaki mesafeyi gittikçe açmaktadır(Eker 1998’den aktaran Özben, 2008:108).Ancak eğitim 
durumuna, bu noktada ayırt edici bir önem atfedilmektedir. Çünkü bilim insanları, eğitim düzeyi 
yüksek yaşlılar ile yaşlılık sürecine uyum sağlama arasında doğrudan bir ilişki olduğu görüşündedirler. 
Öte yandan, eğitim düzeyinin yüksek oluşu, daha iyi bir iş ve daha iyi bir ekonomik gelir nedeniyle 
daha rahat bir yaşlılık anlamına da gelmektedir.  (Tufan, 2003:92).    
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Toplumsal algı da bu gerçeklerden beslendiğinde özellikle geleneksel toplumlarda yaşlılar acıma ve 
buna eşlik eden şefkat ve koruma duygusundan yararlanabilmektedirler.  Ancak toplum artık  'düşkün' 
konumda olan yaşlıya hoşgörüsünü sunarken, karşılığında belli rol kalıplarını da dayatmaktadır.  Söz 
konusu rol kalıplarına uyulmadığı zaman - hatta uyulduğu zamanlarda bile - yaşlıya yönelik olarak 
kullanılan 'bunak', 'sabit fikirli' ve   'huysuz' gibi olumsuz tanımlamalar yaşlı insanların toplumda 
aslında bir tür 'öteki' olarak konumlandığını göstermektedir. Kaldı ki bu tür tanımlamaların diğer 
ucunda da yaşlıya yönelik aşırı sevecen veya aşırı koruyucu tavırlar bulunmaktadır ki, bunlar da 'öteki' 
kurgusunun, acizlikle özdeşleştirilen bir diğer boyutunu oluşturmaktadır. Öte yandan yaşlılık aynı 
zamanda, törpülenmek, olgunlaşmak, kalenderleşmek, dünyevi hırslardan arınmak, filozoflaşmak ve 
sevimlileşmek anlamlarına da gelmektedir. (Kulin, 2007.) Bu bakış açısı da, reva görülen tüm olumsuz 
niteliklere rağmen, onu bilgelikle∗∗ yakın bir ilişki içerisinde konumlandırarak hiç bir gencin 
ulaşamayacağı olumlu bir nitelikle de taçlandırmıştır.  Aslında bilgelik ile yaşlılık arasındaki ilişkinin 
temeli, ilkel toplumlarda yaşlılara büyücülük görevinin atfedilmesine kadar uzanmaktadır; hatta 
bundan önce de yaşlıların toplumda önemli bir yeri olmuştur ancak bu konum toplumun geçirdiği 
evrelere bağlı olarak değişimler göstermiştir.∗∗∗ Bu değişimin altında toplumların ekonomik alt yapı 
sistemlerinin var olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. 
 
Yaşlılığı toplumsal bir olgu haline getiren bir diğer etmen de demografik yapıdaki yaşlanma oranının 
yükselmesidir; bu yükseliş aynı zamanda yaşlılık olgusunun, kapitalist sistemin üst yapı 
kurumlarından biri olarak gündeme gelen ‘modernleşme’ karşısındaki yeni konumuna işaret 
etmektedir.  
 
MODERNLEŞME SÜRECİNİN YAŞLILIK OLGUSUNA ETKİLERİ  
Demografik yapıda yaşlanma oranının yükselmesi, pek çok değişkenin bir sonucu olarak ortaya 
çıkmıştır. Tıptaki gelişmelere bağlı olarak anne baba olma yaşının ilerlemesi; aile planlaması 
politikalarına ve eğitim düzeyinin artışına paralel olarak çocuksuz ya da tek çocuklu ailelerden oluşan 
çekirdek aile yapısının giderek yaygınlaşması; yine tıptaki ve ekonomik gelir düzeyindeki gelişmelerle 
birlikte düzenli beslenme ve sağlık kontrolleri gibi unsurların etkisi ile insan ömrünün uzaması gibi 
etmenler, bir yandan yaşlı nüfusun artmasına yol açarken öte yandan da bu nüfusun niteliğinde 
değişime neden olmaktadır. Bengston ve Löwenstein' ın 2004 yılında yayınladıkları araştırmanın 
verilerine göre, önümüzdeki yirmi yıl içerisinde 75 yaş üzerindeki kişilerin sayısında beklenen artışla 
birlikte bu nüfusun sağlık, barınma ve emeklilik alanlarındaki talepleri de artacak ve bu durum tüm 
dünyada politik bir sorun haline gelecektir. 2005 ile 2030 yılları arasında küresel düzeyde 85 yaş üzeri 
nüfusun  %151,   65 yaş üzeri nüfusun %104,  65 yaş altı nüfusun ise   %21 oranında artacağı 
öngörülmektedir (Bengston ve Löwenstein, 2004'den aktaran Powell, 2014: 136). Bu gerçek, küresel 
yaşlanma meselesini gündeme getirmekte ve kapitalist sistemin temel sorunu olan ‘kaynakların 
kısıtlılığı’ sorunu çerçevesinde yaşlı nüfusun " 'emekliler seli' ve  'yaşlılık yükü'" (Tufan, 2003:180.) 
gibi ifadelerle meşrulaştırılan yeni bir 'öteki' olarak kimliklendirilme sürecini başlatmaktadır.  
 
Türkiye  açısından yapılan bir değerlendirme de yaklaşık olarak benzeri bir sonucu ortaya 
koymaktadır. 1960 yılında yaşlıların toplam  nüfusa oranı  %7.1 iken,   1979 sayımında  yüzde 8.4'e 
yükselmiştir.   1990 nüfus sayımında  65 yaş ve  üstünde   2.417 363  kişi kaydedilmiştir ve bu sayı   
toplam nüfusun %4.3'üne karşılık gelmektedir (DİE 1993:60'den aktaran Akçay, 2013: 3). Yaşlı 
nüfusun  1998 yılında %5.9'a, 2003 yılında %6.9'a ulaşan oranına   bakıldığında, demografik açıdan   
gelişmiş Batı ülkelerine göre daha yavaş bir hızda da olsa   Türkiye'nin de  giderek yaşlandığı    
görülmektedir (Akçay, 2013:2-3). Bu durumda henüz batı ile aynı algıya ulaşmış olmasak da, yaşlılık 
olgusunun gelecekte Türkiye için de bir 'problem' oluşturacağını düşünmek yanlış olmayacaktır.  
Ancak alt yapının üst yapıyı belirlediği perspektifinden yola çıkıldığında,  yaşlı nüfusun bir 'problem' 
																																																													
∗∗Baltes ve arkadaşlarına göre, bilgelik ve bilgi birbirinden farklı kavramlardır: bilgelik yaşam pratiklerine ilişkin bir uzmanlık 
bilgisini kapsar ancak bu bilgi,  zekadan kaynaklanan burada ve şimdi'yi ifade eden bilgiden farklıdır;    daha zamansız ve 
daha kaliteli bir oluş biçimine işaret etmektedir.  Aynı zamanda mantıksal ve sistematik düşünmeyi sağlayan zekadan da 
farklıdır; çünkü düşünmek yerine anlamayı sağlar. Bu anlamıyla bilgelik,   zihinsel işlevlerin kültür aracılığıyla gündelik 
hayata aktarılmasıdır.  (bknz: Baltes, Staudinger, 1993'den aktaran Akçay,2013, s:156-7). 	
	
∗∗∗Ayrıntılı bilgi için bkz: Akın,2004, 20-9.   
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olarak görülmesinin ardındaki temel etkenlerden birinin, küreselleşme süreci ile tüm dünyaya yayılan 
neo-liberal  ekonominin sınıf farkına dayalı eşitsiz ekonomi politikalarının sonucunda oluşan 'iyi' ve 
'kötül'lerinin toplum nezdinde meşrulaştırılmasından ibaret olduğu düşünülmektedir.  
 
Neo-liberal ideoloji, tüm dünyada yaşanan devletin küçülmesi, sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerinin 
özelleştirme lehine dönüştürülmesi gibi 'gelişmelerin' gerekçelerinden biri olarak 'toplumsal yaşlanma' 
olgusunu göstermekte, bunu bir sorun olarak tanımlamakta ve bu soruna ilişkin çözüm yolları 
önermektedir. Sosyal devlet anlayışının zaten oturmamış olduğu azgelişmiş ülkelerde yaşlıların da 
içinde bulunduğu dezavantajlı guruplar, neo-liberal politikaların uygulanma sürecinde daha da mağdur 
olmakta,  yoksulluk ve yoksunlukla karşı karşıya kalmaktadırlar. Zaten işgücü kaybı, sağlık, bakım ve 
barınma gibi hizmetlere önemli oranda ihtiyaç bulunduğu bu tür ülkelerde sorunların çözümü için, 
devlet aileye yüklenmektedir. Aile ise hem ekonomik hem de kültürel anlamda kapitalist dünyaya 
eklemlenme sorunları içinde kendi toplumsal bunalımlarını yaşamakta, bir yandan kapitalist sistemin 
temel öznesi olarak 'tüketici' bir 'birey' olmaya çalışırken, bir yandan da geleneksel rol ve 
sorumluluklarının getirdiği çelişkileri yaşamaktadır (Korkmaz, 2014:197-9).     
 
Batının gelişim aşamasında evrimsel bir sürecin sonunda ortaya çıkan Aydınlanma Devrimi ile 'akıl'a 
dayalı bir toplum yaratma idealinin temelleri,  kapitalizmin temel öznesi olan 'birey'in ortaya çıkışı ile 
sonuçlanmıştır. Bu demektir ki, birey, Batı'da çok uzun zaman önce sosyo-politik bir unsur olarak 
kendini devrimle var etmiş, ardından da ekonomik ve kültürel politikalarla bu güne kadar 
desteklenmiştir.  Oysa “Batı-dışı modernliklerin tarihi, modern birey […] oluşturulmadan uygulanan 
modernizasyon ile şekillenmektedir.” (Göle, 1998, 63'den aktaran Ertaylan, 2007:55). Bireyin 
olmadığı bir toplumdaki sanayileşme çabalarının sonucunda, kapitalist sistemin dişlileri arasında 
hayatta kalmaya çalışan yalnızlaşmış ve çaresizleşmiş insanlar yumağı ortaya çıkmıştır. Sonuçta 
sadece yaşlıları değil, kadınları, işçileri ve çocukları da içine alan bu yalnızlaşmış insanlar yumağının,    
tarım toplumundan sanayi toplumuna geçişle tanımlanan,  tarımda makineleşme ile başlayıp ardından 
zorunlu olarak gelen göç ve kentleşme ile devam eden ve sonuçta geleneksel aile yapısındaki çözülme 
ile somutlaşan ‘modernleşme’ sürecinin bir yansıması olarak ortaya çıktığını söylemek yanlış 
olmayacaktır. 
 
Kentleşme süreci ile birlikte ailenin işlevi ve tanımını da değişmiş;   kadının, erkeğin ve hatta çocuğun 
görev ve sorumluluklarını yeniden tanımlarken,  yaşlının konumu ve rolü de bu değişimden büyük 
oranda etkilenmiştir.  1950'lerden sonra başlayan ilk göç akımı ile birlikte yavaş yavaş çalışma 
hayatının içerisinde yer almaya başlayan kadın, özellikle 1980'lerden sonra özel alana ait geleneksel 
rollerinden çok bir tüketici olarak anlam kazanmaya başlamış ve böylece kamusal alanda daha kalıcı 
bir yer edinmiştir.  Kadının sahip olduğu ekonomik güç, onun hem aile içindeki hem de toplumsal 
yaşamdaki gücünü artırmış, 'anne', 'gelin', 'ev kadını' olan kadın,  aileye gelir getiren ve prestij peşinde 
koşan bir 'birey'e dönüşmüştür.  Böylece anne ve babanın işe, çocuğun kreşe gittiği çekirdek aile 
modeli yaygınlaşırken, evin küçük çocuklarının kreş ve okul arasında bölümlenen zamanları da, 
geleneksel ailede torunla ilgilenerek kendilerine emeklilik sonrasında yeni bir kimlik oluşturma 
olanağı bulan dede, anneanne ve babaanneleri atıl bırakmıştır. Ayrıca kadın ve erkeğin iş hayatındaki 
konumu, yine geleneksel aile yapısında yaşlı anne ve babalarına bakmakla yükümlü çiftlerin bu 
görevini de, bakıcılara ve huzur evlerine devretmelerine yol açmış ya da yaşlıların kendi başlarının 
çaresine bakma zorunlulukları ortaya çıkmıştır.    
 
Türkiye örneğinde geleneksel aile yapısının tümüyle çözüldüğünü söylemek doğru olmayacaktır.  
Çekirdek ailenin yaygın olduğu kentlerde bile,  aile yapısı, geleneksel işlevlerinin bir kısmını 
korumaktadır(Akçay,2013:93).Bu bağlamda hâlâ çocuklarının yanında yaşayan yaşlılar 
bulunmaktadır; ancak artık rollerinin değiştiği, iktidarlarını kaybettikleri gözlenebilmektedir. 
 
Yaşlının konumu, modern toplum içerisinde çocuğun konumu ile benzer bir noktaya gelmiştir. Bu 
benzerliğin kökleri,  yaşlılığın çocukluğa geri dönüş olarak kabul edildiği Antikçağ'a kadar 
uzanmaktadır.  Öte yandan verili sistemin ekonomik yapısı çerçevesinden değerlendirildiğinde de bu 
iki gurup arasında ilişki kurmak mümkün görünmektedir; çocuk da yaşlı da üretimde pay sahibi 
değildirler ve bu anlamda ikisi de üretim dışıdır. Bu yüzden ikisi de ekonomik açıdan yük olarak 
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görülürler; ancak çocuk sevilerek kaldırılan bir yük iken, yaşlı çoğu zaman kaldırılması zorunlu bir 
yük olarak algılanmaktadır. Ayrıca çocuk yükünü hafifletmek ailenin kontrolünde olduğundan, 
modern toplumlarda çocuk sayısı giderek azalmakta, ancak yaşlı sayısı giderek artmaktadır (Wehling 
1998 'den aktaran Tufan, 2003: 72-3).   
 
Modern hayat içerisinde yaşlının konumunu etkileyen etkenlerden bir diğeri de emekliliktir. Emeklilik 
biyolojik yaşlanma nedeniyle kendiliğinden taşıdığı sorunların yanı sıra, kapitalist sistemde taşıdığı 
anlam nedeni ile farklı bir boyuta sahiptir: Kapitalist sistemde iş veya meslek,   her şeyden önce 
bireyin kendisini gerçekleştirdiği alandır. Sadece sistem için yararlı olanların var olabildikleri bir 
düzende çalışma, 'birey' e,   kendisini işe yarar hissettiği ve dolayısıyla toplumdaki yerini hak ettiğine 
inandığı ama belki de daha önemlisi, kapitalist sistem için en önemli unsur olan tüketici konumunu 
koruyabildiği saygın bir alan sağlar. Bu bağlamda emekli, her şeyden önce, ekonomik gelir düzeyine 
bağlı olarak tüketim kültürü içerisinde var olabilme koşullarını büyük oranda yitirmektedir. Bu 
durumda yaşlılığa uyum ancak,  emekli olduktan sonra yaşlının,  'çalışan' kimliğinin yerine,  eş, 
arkadaş, ebeveyn, tüketicilik ve aktif vatandaşlık gibi diğer rolleri koyması ve bu rolleri yaşam 
pratiklerine etkin olarak geçirmesi ile mümkün olabilecektir. Ancak bu roller arasında da aktif 
vatandaşlık rolü için yaşlının eğitim düzeyinin ve tüketicilik rolü için de ekonomik gelir düzeyinin 
belirleyici olduğu unutulmamalıdır (Akçay, 2013: 92). 
 
Ekonomik gelir düzeyi açısından Türkiye’deki yaşlıların genel durumuna bakıldığında oldukça çarpıcı 
sonuçlara rastlanmaktadır. 2010 yılı itibariyle Türkiye'deki 65 yaş üstü nüfusun %34,7’sinin emeklilik, 
%16,7’sinin 2022 sayılı yasaya göre verilen yoksullar için yaşlılık, %16.9’unun ise dul ve yetim aylığı 
aldığı tespit edilmiştir. Bu durumda geriye kalan yaklaşık üçte birlik yaşlı nüfusun hiçbir sosyal 
güvencesi bulunmamaktadır (Karadeniz ve Öztepe, 2013'den aktaran Korkmaz, 2014: 206-7)Bu 
çerçeveden bakıldığında, ekonomik gelir düzeyinin yaşlılık konusundaki önemi ortaya çıkmaktadır. 
Emeklilik aylığına sahip olan şanslı gurup için bile ciddi sorunlar söz konusudur. Emeklilik aylığının 
en belirleyici özelliği,  emek gücünün zayıflaması ya da kaybedilmesi nedeniyle, bireyi emekli 
maaşına bağımlı kılmasıdır. Çünkü yapılan yasal 'düzenlemelerle', emeklilerin yeniden çalışması 
zorlaştırılmıştır. Ancak özellikle alt gelir guruplarındaki emeklilerin aylıklarının asgari geçim 
oranlarının altında seyreden düşüklüğü, yaşlı nüfusu hayatlarının en zor döneminde 
yoksullaştırmaktadır(Karadeniz, 2012’den aktaran Korkmaz, 2014: 206-7).Bu durumda aşağıda 
değinilecek olan ve yaşlıya yönelik 'tekilleşme' gibi, özgürleşmeyle ilişkilendirilen olumlu 
perspektiflerin Türkiye gerçeklerinden uzak olduğu göze çarpmaktadır. 
 
Yaşlılık konusundaki en önemli unsurlardan bir tanesi de bakıma muhtaçlık meselesidir. Bakıma 
muhtaçlık, “kişinin günlük ve zorunlu pratiklerini yerine getirmekte başkalarının bakım ve desteğine  
gereksinim duymasıdır”(Oğlak, 2008'den aktaran Oğlak, 2014: 216) ve bu durum ne yazık ki 
bireyin yaşam kalitesini ve onurunu  düşüren ve ekonomik yükü artıran bir durum olarak sadece yaşlı 
kişiyi ve ailesini değil tüm toplumu ilgilendirmektedir(Oğlak, 2014: 217).Bu durumda bakıma muhtaç 
olma evresinin, hem yaşlı  hem de ailesi için  maddi ve manevi bir kriz durumu olduğu söylenebilir.  
 
Bakıma muhtaç olma durumunda ekonomik ve fiziksel/ruhsal olmak üzere iki boyutun varlığından söz 
etmek mümkündür. Ekonomik boyut ile ilgili olarak Türkiye'deki neo-liberal politikalar nedeniyle,  
artık ne yaşlının kendisi ne de ona bakmakla yükümlü olan aile kendi ekonomisini idare edebilecek 
durumdadır(Korkmaz, 2014: 211). Ayrıca yine neo-liberal politikaların sosyal güvenlik alanındaki 
uygulamalarının bir sonucu olarak Türkiye’de yaşlılık ve yaşlının bakımı genellikle bireysel bir sorun 
şeklinde algılanmakta ve aileler bu konuda yalnız bırakılmaktadır(Ersanlı,2008:176).Türkiye'de beş 
yıllık kalkınma planlarının özellikle 2000'li yıllardan sonrakilerinde yaşlı bakımında ailenin 
güçlendirilip desteklendirilmesine vurgu yapıldığı görülmektedir(TUİK, 2013, ASPB,2011:13’den 
aktaran Oğlak,2014:224).Bu durumda bakıma muhtaç yaşlının, çocuklarının yanında kalma durumu 
ülkemizde hala büyük ölçüde geçerliliğini korumaktadır. 
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Ekonomik durumu daha iyi olan aileler için ise eğer yaşlı gerekli kriterleri de sağlıyorsa, 
bakımevi∗∗∗∗alternatifi gündeme gelmektedir.  Ancak sosyal güvenlik sistemi çerçevesinde yaşlılara 
kusursuz bir güvence sağlanamadığı için Türkiye'de bu tür bakım evleri bulunmamaktadır.  Öte 
yandan özel sektör de bu alana yatırım yapmadığından, yaşlılar, Türkiye gerçeğinde huzur evi denilen 
verili alternatife mahkûm kalmaktadırlar. Ancak huzur evinin görevi yaşlılara bakmak olmadığı için, 
sadece kendisine bakabilecek güce ve belli bir miktar ödeme yapabilecek ekonomik gelire sahip olan 
yaşlılar kabul edilmektedirler. Bu nedenle de huzur evleri çok az kişiye hizmet vermektedirler(Tufan, 
2003:109-10). 
 
Yapılan araştırmalar  yaşlıların yüzde 91'inin huzurevine gitmek yerine ailelerinin yanında yaşamayı 
tercih ettiklerini ortaya koymaktadır. Huzurevlerinde verilen konaklama, beslenme ve aktiviteler gibi 
sosyal destek hizmetlerinden memnun olduklarını belirten yaşlılar,  yine de sevdiklerinden ve 
yaşadıkları çevreden uzaklaştıklarını ve yalnızlaştıklarını gerekçe göstererek zorunlu kalmadıkça 
huzur evinde yaşamayı tercih etmediklerini belirtmektedirler(TUİK, 2013; ASPB, 2011; Öztop, Şener 
ve Güven, 2008'den aktaran Oğlak,  2014: 226). Ayrıca bu kurumlarda yaşayan yaşlıların yaklaşık 
üçte biri dış dünyadan izole olduklarını, dörtte biri ise dar bir alanda çok sayıda insanla birlikte 
yaşamak zorunda kaldıklarını, beş kişiden ikisi karar verme yeteneklerinin olmadığını, iki yaşlıdan bir 
tanesi ise kendilerine  'sadece bir  yaşlı' muamelesi yapıldığını, bunun devamlı bir şekilde kendilerine 
hatırlatıldığını ifade etmektedirler.(Narr, 1990: 31-52’den aktaran Tufan, 2003:133). Araştırmalara 
yansımayan şiddet ve kötü muamele gibi kanıtlanması zor ancak Türkiye gerçekleri bağlamında 
inanılması kolay olan unsurlar da göz önünde tutulduğunda,  bu kurumlarda insan onurunun sistematik 
olarak kırıldığı ve yaşlılara,  ölmeleri beklenen toplumsal bir yük oldukları mesajının iletildiği 
ihtimalini göz önünde bulundurmak yanlış olmayacaktır. Yaşlılıkta bakım ve hizmet almanın bir 
vatandaşlık hakkı olduğunun bilincinde olmayan toplumlarda,  “huzurevleri” olarak adlandırılan bu tür 
kurumlar, isimleriyle çelişircesine ironik bir şekilde mevcudiyetlerini sürdürmektedir 
 
Türkiye toplumu için ne kadar doğru olduğu tartışmalı olsa da Tews,    modernleşmenin yaşlılığa olan 
etkilerini incelediği araştırmasında olumlu bir bakış açısı sergilemiştir. Tews, modernliğin yaşlılık 
üzerindeki etkilerinden bir tanesini 'tekilleşme'  kavramı ile açıklamakta ve bu kavramı yaşlıların 
özgürleşmesi ile ilişkilendirmektedir: Eskiden çocukları ile birlikte yaşamak zorunda olan yaşlıların, 
modernleşme süreci ile birlikte iyice oturtulan emeklilik ve sosyal güvence imkanları nedeniyle, artık 
daha bağımsız hayatlar kurabildiklerini ifade eden Tews ayrıca, yaşlılığın ilk yıllarından itibaren  
kendilerine ait bir evde ve yalnız bir yaşam kurmak isteyen yaşlıların sayısında artış olduğuna işaret 
etmektedir (Tews, 1999'dan aktaran Tufan,  2003:54). 
 
Aslında normal bir yaşlılık sürecinin söz konusu olduğu durumlarda, yaşlılığın doğal bir evre ve 
yaşlıların da kendi başlarının çaresine bakabilecek 'insanlar' olduğu düşüncesinden yola çıkıldığında, 
herkes gibi onların da kendi evlerinde yaşamak istemeleri son derece doğaldır, hatta yaşlılıkta ev daha 
da önem kazanmaktadır.   Çünkü ev,  bilinen bir alan olarak gerek iç mekanıyla, gerek içinde 
bulunduğu sokak ve bütün çevresiyle kişiye güven veren bir mekandır. Ev, yaşlının rahat hareket 
edebildiği, aradığı her şeyi kolayca bulduğu, zor durumda kaldığında kimden yardım isteyeceğini 
bildiği, komşularıyla veya esnafla sosyalleşebildiği, kendisini özgür ve güvende hissettiği, ona ait bir 
yerdir. Ayrıca evin yaşlı üzerindeki psikolojik avantajı da önemlidir:  Kendi evinde yaşayan bir yaşlı 
hâlâ bir bireydir. Alışverişini kendisi yapmakta, doktora kendisi gitmekte, kararlarını kendisi vermekte 
ve alışkanlıklarına devam ederek günlük yaşamını sürdürmekte, özel ve anlamlı eşyalarını 
koruyabilmektedir (Tufan,2003: 121; 135). Özetle 'huzurevi' olarak bilinen kurumlarda yoksunluğunu 
çektiği her şeye sahip olduğu kendi evinde,  başının çaresine bakarak onurlu bir şekilde yaşayan yaşlı, 
																																																													
∗∗∗∗Bakımevi, yaşlıların bedensel ya da zihinsel engellerinden dolayı nezaret edildikleri, ihtiyaçlarının karşılanıp bakımlarının 
yapıldığı kurumlardır. Kronik hasta ve bakıma muhtaç yaşlılara bakım ve yardım hizmetleri sunan kurumlar olarak da 
tanımlanmaktadır. Bu kurumların personeliyle, mimarisiyle ve iç donanımı ile yaşlının geri kalan gücünü korumaya ve onu 
aktifleştirerek genel durumunu iyileştirmeye yönelik bir amaçları olmalıdır.	
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doğal olarak hayata tutunma, kendini işe yarar hissetme ve dolayısıyla kendine güven duyma 
konusunda, huzur evinde veya aileleriyle birlikte yaşayan yaşlılarla kıyaslanamayacak kadar avantajlı 
konumda olacaktır. 
 
Tews'e göre, modernleşmenin yaşlılık üzerindeki bir diğer etkisi de,  'yaşlılığın gençleşmesi'  
durumudur. Çağdaş yaşlı için yaşlanmanın psikolojik ve toplumsal boyutunun fiziksel boyuttan daha 
önemli olduğunu belirten Tews,  özellikle son elli yıldır yaşlıların kendilerini daha genç ve zinde 
hissettiklerini, son yıllarda yapılan kamuoyu araştırmalarında 60-75 yaş arasındaki yaşlılardan sadece 
üçte birinin kendisini yaşlı olarak tanımladığı sonucunun çıktığını ifade etmektedir (Tews,1993'den 
aktaran Tufan 2003:46). Psikolojik açıdan daha genç hisseden yaşlılar, bu algılarını dış görünüşlerine 
de yansıtmakta  ve daha canlı, daha modern giysiler içerisinde ve daha bakımlı yaşlılar olarak modern 
dönemin yaşlı tipini oluşturmaktadırlar  (Tufan 2003:46-7). Ancak bu modern yaşlı görüntüsünün ilk 
belirleyenin de yine ekonomik gelir düzeyi olduğunu da unutmamak gerekmektedir. 
 
TÜRKİYE SİNEMASINDA 1990'LI YILLARDAN  ÖNCE YAŞLILIK TEMSİLLERİ 
Türkiye sinemasında yaşlılık olgusu 1990'lı yıllara kadar çok fazla temsil edilmemiştir. Yaşlı 
oyuncuların yer aldığı filmler çok uzun dönemden beri var olsa da, bu oyuncuların söz konusu 
filmlerdeki varlık sebepleri, yaşlılıkları veya yaşlılıktan kaynaklanan sorunları ya da yaşlılığa bağlı 
eylemleri olmamıştır.   
 
Bu filmler arasında Hulusi  Kentmen'in  tonton dede veya zengin   fabrikatör, Münir Özkul'un ailesine 
sahip çıkan şefkatli ve fedakar baba, Aliye Rona'nın köy filmlerindeki kötü kayınvalide gibi rollerde 
yer aldıkları örnekler sayılabilir.   1980 öncesi dönemi çekilen bu tür filmler içerisinde ayrıcalıklı yeri 
olan tek filmin   'Diyet'(Ömer Lütfi Akad,1975)  filmi olduğu düşünülmektedir. Akad'ın 'Gelin' (1973), 
'Düğün' (1974) ve 'Diyet' (1975) üçlemesinin sonuncusu olan film, tıpkı üçlemenin diğer iki filmi gibi, 
Türkiye sinemasının kendi içerisinde önemli bir yol kat ettiği bir dönemin ürünleri olarak biçim 
açısından olduğu kadar dönemin toplumsal gerçeklerini başarılı bir biçimde yansıtmaları nedeniyle 
içerik açısından da Türkiye sinemasının önemli örnekleri arasında yer almaktadır. Ancak 'Diyet' 
filmini bu çalışma açısından önemli kılan unsur,   filmdeki Yunus Dede karakterinin yaşlı bir karakter 
olarak temsiliyet biçimidir. 
 
Türkiye'de 1960'lı yıllardaki ilk göç dalgasının 1970'lerin ortasında toplumsal yaşamda ortaya 
çıkardığı sorunları anlatan 'Diyet' filminde, kayınpederini de alıp köyden kente göç eden ve bir 
fabrikada işçi olarak çalışmaya başlayan Hacer'in yaşam mücadelesi öykünün genel çerçevesini 
oluşturmaktadır.  Yunus Dede ise kent değerlerine bir türlü uyum sağlayamayan, para kazanmak için 
sokakta seyyar satıcılık yapmak zorunda kalan ama bir türlü beceremeyen yaşlı bir karakterdir ve tipik 
bir 'yaşlı' karakter olarak,   geçmişe özlemi filmde sürekli vurgulanmaktadır (Dorsay, 1989:45).Bu 
haliyle Yunus Dede sadece yaşlılığın değil aynı zamanda artık ölmeye yüz tutmuş geleneksel 
değerlerin de metaforudur. Zaten filmin sonundaki ölümü de, yaşlı bir karakterin kaçınılmaz sonunu 
olduğu kadar kent hayatı karşısında yok olmak zorunda kalan geleneksel değerlerin sonunu da temsil 
etmektedir.   
 
Yaşlılık olgusunun başarılı bir şekilde işlendiği filmlerden bir diğeri de 'Hanım' (Halit Refiğ, 1989) 
filmidir. Filmde ana karakter kanser hastası Olcay Hanım'dır. Yaşlı kadının tek sorunu,  ölmeden önce 
tek varlığı olan kedisine güvenilir bir yer bulmaktır. Filmin diğer yaşlısı kaptan Necip Bey de benzeri 
bir üzüntü yaşamaktadır. Onun da 35 yıllık gemisi sızıntı aldığı için kurul kararıyla çürüğe 
çıkartılmıştır. Filmde hem Hanım isimli kedi hem de Necip Kaptan'ın gemisi, yaşlılığın başarılı 
metaforları olarak kullanılmıştır.  Evinde çok sayıda  kedi besleyen Rum kadın Seramuşka hariç hiç 
kimse tarafından kabul edilmeyen Hanım da, tıpkı Necip Kaptan'ın çürüğe çıkartılan gemisi gibi,  
toplumda 'bakıma muhtaç' ya da 'işlevselliğini yitirmiş' olanlara yönelik 'istenmeyen' 'öteki' kurgusunu 
ortaya koymaktadır.  
 
Hanım filminden sonra çekilen ve yaşlılık olgusunu konu eden filmler araştırma kapsamı çerçevesinde 
aşağıda ayrıntılı bir şekilde analiz edilecektir. 
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YÖNTEM VE ANALİZ 
Bu çalışmanın amacı, 1980'li yıllardan itibaren hız kazanan küresel kapitalizme uyumlanma sürecinde 
Türkiye'nin temel ekonomi politikasını oluşturan neo-liberal politikaların, yaşlılık olgusu bağlamında 
Türkiye sinemasındaki yansımalarını ortaya çıkarmaktadır.  Çalışmanın örneklemini 1990'lı yılların 
başından  itibaren çekilen ve içinde yaşlı karakterlerin rol aldığı ve ana temanın  yaşlılık olgusu 
üzerinden ilerlediği filmler oluşturmaktadır. Bu nedenle aynı dönemde çekilmiş olmalarına rağmen, 
karakterlerin filmlerdeki var oluşlarının yaşlılık olgusunu anlatmak üzere kurgulanmadığı  'Büyük 
Adam Küçük  Aşk' (Handan İpekçi, 2001), 'Bulutları Beklerken' (Yeşim Ustaoğlu, 2004) ve 
'Kabadayı'(Ömer Vargı, 2007) filmleri çalışma kapsamının dışında tutulmuştur. Kabadayı filmindeki 
yaşlı karakter alzheimer hastası olması sebebiyle çalışma kapsamına uygun gibi görünse de, film 
öyküsü içerisinde bu hastalık sadece filmin vurucu sonunu hazırlayan bir dramatik öge olarak 
kullanılmış, asıl öykü bir babanın oğlunu kurtarma mücadelesi çerçevesinde kurgulanmıştır.  Öte 
yandan filmin ana karakteri olmadığı halde,  yaşlı temsili adına ipuçları verebileceği düşüncesiyle 
'Hayat Var' filmi de örnekleme dahil edilmiştir. Bu düşünceden yola çıkılarak çalışmanın örneklemini 
Eşkıya(Yavuz Turgul, 1996),Mayıs Sıkıntısı  (Nuri Bilge Ceylan,1997), Güle Güle (Zeki Ökten, 2000), 
Beyaz Melek (Mahsun Kırmızıgül, 2007), Pandora'nın Kutusu (Yeşim Ustaoğlu,  2008), 'Hayat Var' 
(Reha Erdem, 2008), '11'e 10 Kala' (Pelin Esmer, 2009) ve 'Çınar Ağacı' (Handan İpekçi, 2011)  
filmleri oluşturmaktadır.  Bu filmler,   niteliksel içerik analizi yöntemi ile analiz edilecek ve elde 
edilen veriler, çalışmanın teorik çerçevesinde açıklanan perspektife dayandırılarak sosyolojik açıdan 
ve eleştirel bir bakış açısı ile yorumlanacaktır.   
 
Araştırma kapsamına dahil edilen filmlerin 1990 sonrasından itibaren başlatılmasının nedenlerinden 
bir tanesi,  1980'li yıllarda benimsenen neo-liberal politikaların on  yıllık bir süreden sonra toplumsal 
yaşamda daha net bir şekilde görülmeye başlanmış olması, bir diğer sebebi ise   yaşlılık olgusunun 
sinemada bu tarihten sonra görünürlük kazanmış olmasıdır.  Ayrıca 1990’lı yıllar öncesinde Türkiye 
sinemasında yaşlının temsil edilip edilmediği ve eğer edilmişse de bu temsileyiten nasıl kurgulandığı 
gibi soruların yanıtı, ülkenin 1980 öncesi sosyo-politik ve sosyo-kültürel konjonktürün de dahil 
edilmesi gereken başka bir perspektifin dikkate alınmasını gerektirmektedir; dolayısıyla da başka bir 
çalışmanın konusu olarak tartışmaya açılmalıdır.    
  
İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİ 
Sosyal bilimler alanında kullanılan araştırma yöntemlerden biri olan içerik analizi, daha genel bir 
kavram olan nitel araştırma yöntemleri kapsamında ele alınmaktadır.  
 
Genel bir tanımlama ile nitel araştırmayı, kuram oluşturmaya dayalı bir anlayışla sosyal olguları içinde 
bulundukları çevre içerisinde analiz etme ve anlama çabasındaki bir yöntem olarak tanımlamak 
mümkündür. Burada sözü geçen ‘kuram oluşturma’ ifadesi, çalışmada elde edilen verilere dayalı 
olarak ortaya çıkan sonuçları birbirleriyle ilişkili bir biçimde açıklayan bir modellemeyi ifade 
etmektedir(Glaser, 1978'den aktaran, Şimşek, 2013: 45-6). Bu durumda yöntemin amacı,  metinde elde 
edilen verilerin açıklanmasını sağlayacak ilişkilere ulaşmaktadır.  Birbirine benzeyen veriler, belirli 
kavram ve temalar çerçevesinde bir araya getirilerek okuyucunun anlayabileceği şekilde düzenlenip 
yorumlanmaktadır. Böylece içerik analizi yöntemi ile incelenen metnin içinde saklı olan anlamların 
ortaya çıkması mümkün olmaktadır ki (Yıldırım, Şimşek, 2013: 259)bu da metnin ideolojisinin 
deşifresine olanak tanımaktadır. Sinema da,  metin içeriklerinde aktarılan ideolojik sunumlar 
nedeniyle, bu yöntem ile incelenmeye uygun bir alan oluşturmaktadır.  
 
Çalışmada, örneklem dahilindeki filmlerin tümüne uygulanabilecek ortak sorular belirlenmiştir. 
Ulaşılan yanıtlar ve bu yanıtlar arasındaki ilişkinin yorumlanması ile,  söz konusu filmlerde yaşlılık 
olgusuna ilişkin temsil biçimlerinin nasıl kurgulandığının ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. Yanıtları 
aranacak sorular şunlardır:   
1-Yaşlılar fiziksel özellikleri, gelir ve eğitim düzeyleri, 'özne' ve 'mağdur' olmaları açısından filmlerde 
nasıl temsil edilmişlerdir?  
2- Filmlerdeki yaşlı temsillerine ilişkin ortak özellikler nelerdir?  
3- Yakınlarının ya da iletişimde oldukları diğer kişilerin yaşlılara yönelik algıları nasıl kurgulanmıştır?   
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FİLMLERİN ANALİZİ 
1- Fiziksel özellikleri, gelir ve eğitim düzeyleri, 'özne' ve 'mağdur' olmaları açısından yaşlı 
temsilleri:  
'Eşkıya' filminde, Ceren Ana, Keje, Baran ve Artist Kemal Bey olmak üzere dört   yaşlı karakter veya 
tip bulunmaktadır.   
 
Ceren Ana, filmin bir başında bir de sonunda görünmektedir. Başındaki örtüsü, geleneksel giysileri ve 
asaya benzer,  sopadan yapılmış bastonu ile seksenli yaşlarında, ermiş bir kadın görüntüsündedir.  Sel 
bastıktan sonra herkes köyü terkmiş, bir tek Ceren Ana kalmıştır. Baran İstanbul'a giderken onu da 
götürmeyi teklif eder ancak Ceren Ana, 'ben köyün delisiyim, hiç bir yere gitmem' diyerek bu teklifi 
geri çevirir. Ceren Ana bu anlamda önemli bir konuda kendi kararını veren bir özne olarak temsil 
edilmiştir.  
 
Ülkenin en zengin adamlarından birisinin karısı olan Keje,  sade ama şık giyimli,  yaşına rağmen güzel 
ve mağrur bir kadındır.  
 
Artist Kemal Bey,  eski bir Yeşilçam figüranıdır.  Zayıf yapılı ve hastalıklı bir görüntüsü vardır; 
sürekli devam eden öksürük krizleri, altı ayda bir çağırıldığı deneme çekimlerinden kovulmasına 
neden olacak kadar yoğundur; ancak doktora gidecek parası olmadığı gibi, aylardır otelin borcunu da 
ödeyememektedir. Artist Kemal Bey hastalıklı ve çalışma potansiyelini kaybetmiş bir 'öteki'dir.  
 
Baran karakteri ise Artist Kemal Bey'in tam tersine, 35 yıl hapishanede kaldığı halde sevdiği kadını 
bulmak ve en yakın arkadaşından intikam almak için eyleme geçen, üstelik bu arada genç bir çocuğun 
hayatını kurtarmak için de mücadele veren etkin bir karakterdir.  
 
'Mayıs Sıkıntısı’  filmindeki Emin karakteri, beyaz saçlı, ince yapılı, hafif kambur ama dinç görünümlü 
bir adamdır. Doğduğu topraklarda doğa ile iç içe bir hayat sürmektedir.  
 
Yaşlı adamı genellikle bu doğanın bir parçası olarak ayağındaki lastik botlar ve sırtında böcek ilacı ile 
otları ilaçlarken veya odun kırarken görürüz.  Emin de tıpkı kentteki insanlar gibi sürekli çalışmaktadır 
aslında. Ancak buradaki çalışma, modern kapitalist toplumun insanı bir araç haline getirdiği bir 
çalışma biçiminden çok,  insanın kendisini ancak çalışarak türsel anlamda var edebileceği ve bu 
nedenle bir amaç olan çalışma edimine işaret eden Marksist düşünceyi çağrıştırmaktadır 
(Ertaylan,2007). Bu anlamda Emin, yaşlılığın psikolojik boyutundan da, toplumsal boyutundan da 
etkilenmemiş gibi görünmektedir.  Oğlu Muzaffer'in "niye bu kadar uğraşıyorsun yani, kime kalacak, 
zaten yaşın da gelmiş' şeklindeki cümlesine verdiği;   'daha benim niyetim yok, bakalım bu işler 
bitmedi daha... Tarla işi bitmeden gidilir mi, dur bakalım acele etme o kadar' şeklindeki yanıtı ile 
kendisini ölüme yakın bir yaşlı olarak görmediğini ortaya koymaktadır. Hatta yaşlılığın psikolojik 
boyutu ön plana çıkartıldığında,  filmin asıl yaşlısının Emin'in oğlu Muzaffer olduğu bile ileri 
sürülebilecektir.  Genç yaşlarında doğduğu yeri bırakıp kente yerleşen ve kent hayatının dayatmaları 
sonunda hayallerinden vazgeçerek mutsuz bir insana dönüşen Muzaffer'in filmdeki durağan,  
hareketsiz ve doğanın dışındaki görsel temsiliyeti de bu yaşlılık imgesine katkıda bulunmaktadır.   
 
'Güle Güle' filminde beş yaşlı tipleme bulunmaktadır. Üç erkek karakter hayatlarına yalnız devam 
etmektedir. Zarife ve Celal çiftinin ise iki çocukları vardır ancak her iki çocuklarını da çok seyrek 
görmektedirler;   aslında onlar da diğerleri kadar yalnızdır. Bu beş yakın çocukluk arkadaşını hayata 
bağlayan şey, aralarındaki sağlam dostluk ilişkisidir. Bu karakterler de filmde kendi hayatlarını 
kahramanı olarak kurgulanmıştır.  Ragıp'ın kanser hastası olduğunu öğrendiklerinde onu Küba'daki 
sevdiği kadının yanına göndermek isterler.  Filmin senaryosu,  dört yakın arkadaşın bu seyahat için 
para bulma çabaları ve bulamayınca da banka soymaları çerçevesinde gelişmektedir. Bu filmde de 
yaşlıların kendi başlarının çaresine bakabilen etkin karakterler olarak kurgulandıkları görülmektedir. 
Ragıp öğretmendir ve tıpkı Zarife ve Celal gibi, o da Şemsi ve İsmet'e göre daha şık giyinmektedir.  
 
Huzurevinde geçen 'Beyaz Melek' filminde çok sayıda yaşlı tipleme bulunmaktadır. Bunlardan Perihan 
dışındakiler, hastalıklarına ya da yaşlılıklarına rağmen, birlikte bir yaşam kurabilecek, arkadaşlarını 
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evlendirmek için para toplayıp düğün yapacak, birlikte seyahat edebilecek yetkinliktedirler.  Perihan 
ise, huzur evinin bakıma muhtaç yaşlı tipini temsil etmektedir, hem yatalak hem de konuşamaz 
haldedir.  
 
'Pandora'nın Kutusu' filmindeki yaşlı karakter, alzheimer hastası bir annedir. Diğer karakterlere göre 
görsel olarak daha geleneksel kıyafetler içinde temsil edilen Nusret Hanım,   evden kaçma, salonun 
ortasına tuvaletini yapma,  unutkanlık, huysuzluk gibi alzheimer hastalığına ait olumsuz görsel 
belirtilerle temsil edilmiştir; ancak özellikle torunuyla geçirdiği zamanlarda dingin ve güler yüzlüdür.  
Yaşlı kadın alzheimer hastası olduğu için, onunla ilgili kararlar çocukları tarafından verilmektedir, 
ancak filmin son sahnesinde yaşlı kadın özne kimliğini yeniden eline alır.  Eğitim ve gelir düzeyine 
ilişkin bir bilgi verilmemişse de, köydeki evinde yaşayan Nusret Hanım'ın hastalığı nedeniyle 
kızlarının yanında kalmak zorunda olması, ekonomik düzeyinin çok da yeterli olmadığını 
göstermektedir; kızları da ancak kendi hayatlarını devam ettirecek kadar kazanmaktadırlar. Nusret 
Hanım’ın oğlu ise işsizdir. 
 
'Hayat Var' filminin yaşlı dedesi diğer filmlerle kıyaslanamayacak kadar olumsuz şekilde temsil 
edilmiştir.  Oksijen tüpüne bağlı olarak yaşayan yaşlı dede,  küfürbaz, kaba, bencil ve eve gelen 
kadınları bakışlarıyla taciz eden bir 'öteki' olarak  konumlandırılmıştır. Filmde eğitim düzeyine ilişkin 
bir bilgi verilmeyen tiplemenin de tıpkı oğlu gibi gelir düzeyi düşüktür.   
 
'11'e 10 Kala' filminin Mithat Bey'i ise emekli olduktan sonra tek başına yaşamayı tercih eden, kendi 
seçtiği insanlarla görüşen, istemediği durumlarda tavır alan ve bu tavrını sürdürmekte inat eden, 
alışverişini yapan, esnafla sohbet eden, doktora giden, yemek yapamadığı için dışarıdan bir lokanta ile 
anlaşarak sorununa çözüm getirebilen aktif bir bireydir. Açık renk ceketi ve fötr şapkası ile son derece 
şık ve modern bir görünüşe sahip olan Mithat Bey, yurt dışında eğitim almış bir mühendistir ve bu 
nedenle gelir düzeyi yüksektir.  
 
Filmde Mithat Bey karakteri, bir birey olmanın ötesinde aktif bir vatandaş olarak da temsil edilmiştir.  
Karşılaştığı sorunlarla başa çıkabilecek gücü ve kararlılığı bulunmaktadır.  Ev sahibi ile apartmanın 
yıkılması konusunda anlaşmazlığa düşünce, ev sahibi evini dolduran gazete ve kağıt arşivi yüzünden 
Mithat Bey'i belediyeye şikayet eder; incelemeye gelen memurlar evin fotoğrafını çekmek isterler 
ancak Mithat Bey, kendisinin izni olmadan çekim yapılamayacağını belirterek, çekime izin vermez. 
Belediye görevlilerinin  evdeki arşivin bina güvenliği açısından tehdit oluşturduğunu söylemeleri 
karşısında da, kendisinin gerekli incelemeleri yaptırttığını ve güvenlik açısından  bir sakınca 
olmadığını ifade eder. Bir başka konu da, apartman yöneticisinin oturdukları apartmanı yıktırıp yerine 
daha lüks bir apartman yaptırmak için bina sakinleri ile anlaşması ve binayı boşaltma kararı 
verilmesidir. Ancak Mithat Bey, bu toplantılara katılmadığı gibi, kapıcıya 'benim imzam olmadan seni 
de beni de çıkaramazlar buradan.' diyerek,  konunun yasal boyutunu hatırlatır. Ayrıca kapıcıyla 
yaptığı bir konuşmada da kapıcı yönetmeliğini göstererek; 'okuman yazman var mı senin, bak orada 
kapıcı yönetmeliği yazıyor, onu okursan haklarını öğrenirsin' şeklinde çıkışarak aktif bir özne olarak 
hak ve sorumlulukların bilincinde olmak gerektiğine işaret etmektedir.   
 
'Çınar Ağacı' filminin emekli öğretmeni Adviye Hanım da, tıpkı Mithat Bey gibi, modern görünümlü 
ve şık bir hanımdır. Gelir ve eğitim düzeyi olarak o da Mithat Bey'e benzer özellikler göstermektedir. 
Ancak unutkanlıkları ve huysuzluğu yüzünden çocukları Adviye Hanım'ın tek başına yaşamasına izin 
vermezler ve gelini istemediği için, diğer üç çocuğunun evinde sırayla kalmaktadır; ancak bir süre 
sonra çocukları tarafından huzur evine gönderilir. Bu durumda Adviye Hanım,  kendi gelirine sahip 
olmasına rağmen,  üzerinde karar verilen bir nesne olarak kurgulanmıştır.  
 
2- Yaşlı Temsillerine İlişkin Ortak Özellikler  
a- Filmlerdeki yaşlı temsillerinin hepsi aktif iş hayatının dışında kalmış, çalışmayan kişilerdir; ayrıca 
beş filmin sonunda en az bir yaşlı tip/karakter ölmüştür. 
 
b -Analiz edilen sekiz filmin üç tanesinde yaşlılar ermişlik veya bilgelik özelliği ile birlikte temsil 
edilmişlerdir:  
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'Eşkıya' filminde, Ceren Ana  daha filmin ilk sekansında Baran'a yaşlı gözlerle söylediği  'Sen kötülüğe 
gidiyorsun, baban giderken de 'gitme' demiştim, 'seni tuzağa düşürecekler' demiştim, dinlemedi beni, 
gitti ve dönmedi. Şimdi sana 'gitme' desem gideceksin'' cümlesiyle,  olacakları hem Baran'a hem de 
izleyiciye önceden haber vermekte, Baran'ın filmin sonundaki ölümünü de aynı ermişlikle 
gökyüzündeki kayan yıldızdan anlamaktadır.   Keje de herkes öldü sanırken Baran'ın yaşadığına 
inanan tek kişidir.  Baran ile karşılaştıklarında ona zor çıkan sesiyle 'Eşkıyalar ölünce yıldız olur. Ben 
de geceleri yıldızlara bakıyorum ama seni görmedim;  yaşadığını anladım; geleceğin günü bekledim' 
der. O da Ceren Ana gibi, Baran'ın ölümünü yıldız kaymasından anlar  ve 'güle güle' diyerek sevdiği 
adama veda eder. 
 
'Pandora'nın Kutusu' filminde, Nusret Hanım'ın alzheimer hastası olmasına rağmen zaman zaman tam 
yerinde söylediği sözler de, yaşlılık ve bilgelik arasındaki bağlantı için örnek oluşturabilir bir nitelik 
taşımaktadır. Bu örneklerden bir tanesi torunu ile oğlu arasındaki konuşma sırasında ortaya çıkar.  
Torunu Murat, 'dedem nasıl öldü?' diye sorar ve Mehmet de 'dağda öldü' diye yanıt verir. Nusret 
oğlunun söylediğini yalanlar ve oğluna, 'dağda ölmedi, seni bıraktı gitti, hep bildiği gibi yaşadı, tıpkı 
senin gibi' diye yanıt verir. Sinirlenen Mehmet annesine, 'ben kimseyi bırakmadım' diye karşılık 
verince de Nusret Hanım,  'arkanı döndükten sonra bana, hayata, ne fark eder ki' diyerek bir türlü bir 
işte çalışmayan bir düzen tutturamayan oğluna yönelik temel eleştirisini,  yaşlılığa özgü bilgece bir 
cümle ile ortaya koyar. Aynı şekilde, kızı Nesrin’in torununa bağırması üzerine kızına  'elinde ne var 
bilmiyorsun? 'diyerek kızar. Gerçekten de Murat, filmdeki en şefkatli kişi olarak temsil edilmiştir.   
Nusret Hanım'ın huzur evine gönderileceği sahne de aynı ermişlik vurgusuna işaret etmektedir. Evine 
gitmek istediği halde,  Nesrin’in buna karşı çıkmasına kızan Nusret Hanım, 'seni doğurdum bana 
yapıştın, herkes sana yapışsın istiyorsun' diyerek aslında Nesrin'in oğlu ile ve etrafındaki diğer 
insanlarla yaşadığı sorunun temel nedenini bir cümle ile özetler. 
 
'Çınar Ağacı' filminde Adviye Hanım'ın çocuklarına yerinde ve zamanında verdiği tavsiyeler, daha 
onlar bir şey söylemeden yaşadıkları psikolojiyi fark etmesi ve huzur evine gönderileceğini 
öğrendiğinde yaşadığı üzüntüye rağmen, ortamı yumuşatmaya çalışarak son öğütlerini vermeye devam 
etmesi, bu bilgeliğin yansıması olarak değerlendirilebilmektedir. Yaşlı kadının sözleri ve davranışları 
çalışmanın teorik çerçevesinde belirtildiği gibi, hayatın içinden süzülüp gelen bilgilerin gündelik 
hayata aktarılmasından doğan bir olgunluğu sergilemektedir. Filmin sonunda bu tavsiyelerin doğru 
çıkması da, Adviye Hanım'ın bilgeliğinin film nezdindeki onaylanmasını göstermektedir:  
 
Adviye Hanım'ın büyük çocuğu Uğur, karısını aldattığı için boşanmak üzeredir ve çok üzgündür.  
Annesini ziyarete gittiğinde Adviye Hanım oğlunun bir şey söylemesine fırsat bırakmadan, 'hatalısın 
Uğur, beklemesini bileceksin,  o seni affedecek’ diyerek, oğluna sabırlı olmasını öğütler ve filmin 
sonunda Uğur ve eşi barışırlar. Kendisini istemeyen gelini için küçük oğlu Murat'a 'karını sevmen 
hoşuma gidiyor, ama kendini biraz fazla ezdirmiyor musun?' diye sorar ve filmin sonunda Murat 
ailesinin otoritesini ele alır. En büyük kızı Nihal'e, 'senin bir derdin var' der ve Nihal kocasının 
kendisini aldattığını itiraf eder. Adviye Hanım, 'sen yetişkin bir kadınsın, en doğru kararı verirsin' 
şeklinde nötr bir cümle kurar ve filmin sonunda Nihal kocasından ayrılır. En küçük kızı Sonay'a ise 
eski eşi ile ilgili olarak bir daha düşünmesini, çünkü onların birbirlerini sevdiklerini söyler. Adviye 
Hanım'ın film içerisinde kullandığı sözler de aynı bilge anlayışın ürünüdür:  Sonay, anneannesine çok 
düşkün olan küçük oğlu Barış'a,  Adviye Hanım'ın huzur evine gönderileceğini söylemek istemez ve 
bu konuda annesini de uyarır.  Adviye Hanım,  'söylemeyiz kızım, ağaca balta vurmuşlar, sapı 
bedenimdendir demiş'  şeklindeki sözleri ile canının yandığını ama torununu üzmeyeceğini ima eder.  
 
'Beyaz Melek' filminde huzur evi sakini yaşlı kadının, oğlunun ölümünden habersiz bir şekilde 
söylediği, ‘ana yüreği işte, şuramda bir acı var. Rüyamda gördüm Musa'mı, trene binmiş el sallayıp 
duruyordu bana. Bu da geçer alışırız, sonra da sağ salim kavuşuruz inşallah’  şeklindeki cümlesini de 
yaşlılığın bilgeliği çerçevesinde değerlendirmek mümkün görünmektedir.  
 
Ayrıca gerek Adviye Hanım gerekse Beyaz Melek filmindeki huzur evi sakini emekli binbaşı, 
çocukları tarafından istenmedikleri için huzur evine gitmek zorunda kaldıkları halde, kendilerinden 
ayrılmak istemeyen torunlarına,  'ben burada daha mutluyum' veya 'ben buradakileri bırakırsam, 
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onlar çok üzülürler' şeklinde açıklamalar yaparak,  torunlarının kendi aileleriyle sorun yaşamalarını 
engellemeye çalışırlar ki, onların bu tavırlarını  da yaşlılığın bilgeliği içerisinde değerlendirmek 
mümkündür.  
 
Analiz edilen filmlerin hepsinde göze çarpan bir başka ortak özellik, yaşlıları geçmişe veya hayata 
bağlayan çok kıymetli bir eşyaları, bir meşguliyetleri, bir düşünceleri veya iletişimde bulundukları 
birinin olmasıdır.  
 
‘Eşkıya’ filminde Keje ve Ali Haydar’ı hayata bağlayan şey, birbirlerini bulma umutlarıdır.  
 
'Mayıs Sıkıntısı' filminde Emin'i hayata bağlayan şey ihtilaflı araziler nedeniyle devletle yapacağı 
mücadeledir: Devlet,  Emin'in yaşadığı topraklarda kendi elleriyle diktiği ağaçların kesilmesini 
istemektedir; aksi halde o topraklar devlet arazisine katılacaktır.  Emin için ise ağaçlar olmadan kendi 
tarlalarının da hiç bir anlamı yoktur. Bu nedenle, vermekte kesin kararlı olduğu hukuki mücadelesine 
hazırlanmaktadır. Oğlu ile yaptığı konuşmalar, Emin’in konuyla ilgili birçok maddeyi ve ilgili 
maddelerin tüm fıkralarını ezberlediğini, kendisine yararlı olacak yasal boşlukları öğrendiğini ve tüm 
delilleri hazırladığını göstermektedir (Ertaylan,2007,256). Muzaffer'in  'devletle uğraşılır mı, 
bırakmazlar sana orayı' şeklindeki itirazlarına karşı tavrı nettir:  "Nasıl uğraşılmaz, benim elimde öyle 
kanunlar, öyle istisna maddeler var ki, valla hepsini ileri sürerim. Ben delillerini hazırlamışım 
vaktinde. Ben oraya 50 sene emek vermişim, şimdi devlete bırakır mıyım...? Bu işi evvelallah sonuna 
kadar götüreceğim.' cümleleriyle Emin, gerektiğinde devleti de karşısına alacak kadar özgüvenli  bir 
birey ve aktif bir vatandaş olduğunu ortaya koymaktadır. 
 
'Güle Güle' filminde İsmet'in simgesel nesnesi, annesinin mezarıdır. Morali bozuk olduğunda onun 
yanına gider, sohbet eder ve düzenli olarak mezarı sular. Şemsi için bu nesne, yirmi yıldır trafiğe 
çıkmamış olan arabasıdır ve arkadaşlarının 'antika' dediği arabayı tamir ederek yeniden çalıştırmak 
için uğraşır. Ragıp ise hayatında sadece bir kez gördüğü ve  ilk görüşte aşık olduğu Küba'daki sevgilisi 
ile 30 yıldır düzenli olarak mektuplaşmaktadır. Bu mektuplar ve sevdiği kadını bir gün yeniden görme 
umudu, onu hayata bağlayan en önemli unsurdur.  
 
'Beyaz Melek' filminde alzheimer hastası kadın, kocasından kalan yüzüğünü yanından ayırmazken, 
Melek, küçükken kaybettiği kızının fotoğrafını, emekli binbaşı da bacakları tutmaz olduktan sonra 
giyemediği üniformasını, odasında gözlerinin önünde tutmaktadır. Demans hastası yaşlı er tiplemesi 
ise üniformasını üzerinden hiç çıkarmaz.   
 
'11'e 10 Kala' filminde Mithat Bey'in yaşam enerjisi, evindeki arşivinden kaynaklanmaktadır. Evi 
kendine ait küçük bir çalışma masası dışında neredeyse tamamen kolilerle doludur. Bu kolilerin içinde 
onun gençliğinden beri biriktirdiği gazeteler, kitaplar, dergiler, ansiklopediler, 1960 İhtilali'nin ses 
kayıtları da dahil çok sayıda eşya bulunmaktadır. Her şey belli bir düzen içindedir. Yeğenine aldığı ilk 
oyuncağı bile yeğeni büyüdükten sonra geri almış,  etiketleyip kaldırmış; terzi dayısından kalma 
mankeni saklamış, öğlen yemeğinde yediği ekmeğin etiketini bile arşivine eklemek üzere kaldırmıştır. 
Arşivini korumak ve devam ettirmek onun için her şeyden önemlidir.  Bu konudaki inadı ve kararlılığı 
filmde birkaç detay üzerinden izleyiciye aktarılmaktadır:  Apartman yöneticisinin evinden kendi 
dairesine sızan su, Mithat Bey için önemli bir sorundur; çünkü arşivine zarar vermektedir. Ayrıca 
sağlam olmadığı gerekçesi ile apartmanı yıktırıp yerine lüks bir apartman yaptırmak isteyen yöneticiye 
karşı sert bir tavır içindedir; çünkü artık evine bile sığmayan arşivini başka bir yere taşıması mümkün 
değildir. Bu yüzden, bu konuda yapılan apartman toplantılarına bile katılmaz.     
 
'Çınar Ağacı' filminde Adviye Hanım'ın vazgeçilmezleri,  bir gramofon, Atatürk fotoğrafının olduğu 
bir çerçeve ve saksıdaki çiçekleridir. Yaşlı kadın, hangi çocuğunun yanında kalacaksa, bu eşyalarını 
oraya taşımaktadır. Gramofonundan sevdiği sanat müziği parçalarını dinler, sabahları Atatürk 
fotoğrafına 'günaydın' diyerek işlerini yapar ve çiçeklerini mutlaka sular. Huzur evine gönderildiğinde 
de bu özel eşyaları yanındadır.  
 
‘Pandora’nın Kutusu’ filminde ise Nusret Hanım’ın tek isteği dağlara gitmektir. 
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Bir diğer ortak özellik,  yine incelenen filmlerin beş tanesinde bir torun tiplemesinin bulunmasıdır ve 
bu filmler arasında 'Hayat Var'  örneği dışındakilerde,  torun ile yaşlı arasında güçlü bir duygusal bir 
bağ bulunmaktadır.  
 
'Güle Güle' filminin başında Celal'in torununa kızdığı için, karısı Zarife’ye gelinini şikayet ettiğine 
tanık oluruz. Ancak Celal ve Zarife, torunlarını çok sık göremedikleri için, filmde bu sevgi bağı, diğer 
örneklerdeki kadar yoğun biçimde işlenmemiş, yüzeysel şekilde verilmiştir.  
 
'Beyaz Melek' filminde emekli binbaşı ile küçük torunu Buse ve 'Çınar Ağacı' filminde Adviye Hanım 
ile küçük torunu Barış arasında yoğun bir sevgi ilişkisi bulunmaktadır.  Buse gibi Barış da, yaşlıların 
huzur evine gönderilmesine tepki göstermektedirler. Buse tepkisini ağlayarak gösterirken, Barış annesi 
ile konuşmayı keser ve anneannesi dönene kadar hiç kimse ile iletişim kurmaz.  
 
'Pandora'nın Kutusu' filminde de alzheimerli yaşlı kadın, iki kızı ile çok sıkı bir iletişim kuramasa da, 
genç torunu Murat ile birlikte geçirdiği zamanlarda keyifli ve huzurludur.  Tuvaletini odaya yaptığında 
kızı sinirlenir ancak aynı durumla karşılaştığında Murat’ı nenesinin şalvarını yıkarken görürüz. Murat 
da, diğer iki filmdeki torunlar gibi,    anneannesinin huzur evine yatırılmasına tepki gösterir. Birlikte 
Nusret Hanım'ın memleketine yaptıkları yolculuk ve evde geçirdikleri zaman boyunca Murat ile 
Nusret Hanım'ın sohbetlerine, aynı tostu yiyerek eğlenmelerine, Murat'ın anneannesi üşümesin diye 
odun kırmaya çalışmasına ve beceremeyince de aynı battaniyenin altına girip sarılıp uyumalarına tanık 
oluruz.   
 
Her üç filmde de torunlar, bir şekilde yaşlıların huzur evinden çıkmasına neden olmaktadırlar. 
 
3- Yakınları veya iletişimde oldukları kişilerle kurdukları ilişkiler çerçevesinde yaşlı temsilleri  
'Eşkıya' filminde Baran ve Keje karakterlerinin diğer insanlarla iletişimleri yaşlılık konusu üzerinden 
kurgulanmamıştır. Ancak bu filmde, yaşlının diğer insanlarla ilişkisini temsil açısından önemli olan 
figür Artist Kemal Bey'dir.  Artist Kemal Bey, otelin parasını ödeyemediği ve çok fazla öksürdüğü 
için otel görevlisi tarafından sık sık azarlanmaktadır. Kemal Bey de, filmin bir sahnesinde 
arkadaşlarına dert yanarken, 'Beni üzen şey hastalık filan değil, insanlara yük olmak, dilenci gibi itilip 
kakılmak' şeklindeki ifadesi ile insanların gözündeki konumunun farkında olduğunu belirtmekte  ve 
sonraki sekansta da hayatına son vermektedir. 
 
'Mayıs Sıkıntısı' filmindeki Emin Bey, inandığı bir dava uğruna verdiği mücadelede, oğlu tarafından 
anlaşılmamakta, üstelik umutsuzluğa itilerek vazgeçirilmeye çalışılmaktadır. Ancak film boyunca 
Emin Bey'in yaşlılığı üzerinden yaşadığı bir sorun ya da aşağılanma veya ötekileştirmeye 
rastlanmamıştır. Bununla birlikte oğlunun 'neden uğraşıyorsun ki, kime kalacak sanki, zaten yaşın da 
gelmiş' şeklindeki cümlesi,  çocuklarına 'yük' olmadan kendi başına yaşamını sürdüren Emin 
karakterinin de genel geçer toplumsal bakış açısına uygun bir şekilde ölüme yakın olarak 
konumlandırıldığını göstermektedir.  
 
'Güle Güle' filminde, yaşlılık ile ilgili algılama, diğer insanlarla iletişimden çok İsmet'in korkuları 
üzerinden aktarılmaktadır. Ragıp'ın kanser olduğunu öğrenen İsmet,  'hepimiz teker teker öleceğiz, 
sevkiyat başladı' diyerek kendisinin ve sevdiklerinin ölümüne ilişkin korkularını dile getirmektedir.  
 
Huzur evinde geçen iki örnek filmden biri olan 'Beyaz Melek' filminde yaşlılara yönelik bakış açısı 
birden fazla perspektifi yansıtmaktadır.  
 
Huzur evi sakinlerinden Melek emekli öğretmendir ve kimsesi yoktur.   Perihan ağır derecede bakıma 
muhtaç, yatalak ve aynı zamanda konuşamayan bir kadındır. Er ve Ayşe tiplemeleri demans 
hastalarıdır ve muhtemelen aileleri tarafından istenmemişlerdir. Huzurevi sakinleri arasında artık 
müzik yapamayan ve çalışmayan bir bestekar, Kore gazisi bir asker, yaşlı bir pavyon kadını ve İzmit 
depreminde bütün ailesini kaybettiği için susmuş, kimseyle konuşmayan İlhan vardır. Bu anlamda 
film, kimsesi olmadığı veya istenmediği için ya da istendiği halde zorunluluklar nedeniyle huzur evine 
'geçici' bir süre bırakılmak zorunda kalan farklı yaşlı tiplemelerine işaret etmektedir.  
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Emekli binbaşı damadı tarafından istenmediği için oraya bırakılmıştır. 
 
Kanser hastası olan Bala Ahmet, iki oğlu ile birlikte tedavi için Diyarbakır'dan İstanbul'a gelir ancak 
hastanede yatmak istemediği için çocuklarından kaçarak huzur evine misafir olur. Bala Ahmet, ailesi 
tarafından terk edilen değil aksine, üzerine titrenilen, çocuklarının huzur evinin kapısında sevgi ve 
saygıyla nöbet bekledikleri tek yaşlı temsilidir.  
 
Bala Ahmet ile aynı gün annesini huzur evine getiren Musa ise işsiz olduğu için annesini oraya 
bırakmak zorunda kalmıştır ve işe girer girmez, annesini oradan çıkarmayı umut eder ve anne ile oğul 
ağlayarak ayrılırlar. 
 
Ancak huzur evine binbaşının kızı ve torunu dışında hiç bir ziyaretçinin gelmemesi de yaşlıların terk 
edilmişlikleri gerçeğini pekiştirmektedir. Film boyunca geçen diyaloglar ise yaşlıların nasıl bir bakış 
açısı ile algılandığına ilişkin önemli ipuçları vermektedir: 
 
Melek, hastaneden kaçarken huzur evinin kapısında duran Bala Ahmet'i görür onun huzur evine 
bırakıldığını zannettiği için yanına giderek 'sizi de getirip buraya bırakıverdiler ha, huzur evindekiler 
için normal bir şey bu' diyerek onu teselli etmeye çalışır. Aynı şekilde Bala Ahmet'i huzur evi müdürü 
ile tanıştırırken de 'ben buldum onu, kapıya bırakmışlar' cümlesini kullanır. Bu iki cümle ile Melek,  
Bala Ahmet'i ve huzur evindeki diğer bütün yaşlıları,  bakılamadığı ya da istenmediği için kapıya 
bırakılan kimsesiz bir bebekle eşitlemektedir. Melek,  Bala Ahmet'i içeri alıp arkadaşları ile 
tanıştırmak ister ancak Bala Ahmet, hiç konuşmaz. Bunun üzerine diğer yaşlı tiplemeler,  'alışır alışır, 
biz konuşabildik mi ilk zamanlar’ diyerek, huzur evine gönderilmenin hepsi için ne kadar zor bir 
deneyim olduğunu bir kez daha hatırlarlar. Huzur evindeki hemşirenin yaşlılara bakış açısı da, verili 
toplumsal algıyı onaylar niteliktedir:   Hemşire, kendisi için yeni bir yük anlamına gelen Bala Ahmet'i 
kabul etmek istemez ve müdüre 'yerimiz yok müdür bey, bugün yeni bir hasta daha gelecek' der; 
müdür ise 'hasta değil, misafir' diye düzeltir hemşireyi. Yaşlıların bakımı ile ilgilenen hasta bakıcı için 
yaşlılık, tıpkı onlara bakamayıp huzur evine bırakan çocukları gibi, 'hastalık' anlamına gelmektedir. 
Yine aynı hemşirenin hastalara yönelik sözlü, psikolojik ve fiziksel şiddeti, yaşlıların bu tür 
kurumlarda karşılaştıkları veya karşılaşmaları muhtemel olasılıkları gözler önüne sermektedir: 
Yaşlıların hepsinin aynı anda çıplak bir şekilde toplanıp, üzerlerine hortumla su tutularak ve fırça ile 
canları yakılarak yıkandıkları sahne ve aynı hemşirenin felçli olduğu için en mağdur durumdaki 
hastalardan biri olan Perihan'a uyguladığı fiziksel şiddet, popüler bir ürün olan Beyaz Melek filminde 
izleyicileri en çok etkileyen sahneler arasında yer almıştır. Bu şiddet gösterisinin ardından, hemşirenin 
ağzından dökülen sözler ise madalyonun diğer yüzünü gözler önüne sermektedir. ‘Kendimi bildim 
bileli yatalak boku temizliyorum. Hem de karın tokluğuna. Kendi çocukları bir gün bile bunların 
bokunu temizlemiş midir? Ölse de kurtulsak.’ Bu noktada sisteme yönelik küçük bir sorgulama 
başlatmayı deneyen yönetmen, hemen ardından daha genç bir hemşireye söylettirdiği  'abla bu bizim 
işimiz' cümlesi ile bu denemeyi yarıda keserek, sorunu iyi hemşire kötü hemşire noktasına 
indirgemektedir. Aynı şekilde müdürün,  Perihan'a uyguladığı şiddet yüzünden hemşireyi azarlaması 
ve aynı sebeple hemşireye saldıran Bala Ahmet'in oğluna da sessizce 'ellerine sağlık' demesi, 
yönetmenin huzur evlerinde yaşanan olumsuz uygulamalar konusunda,    hemşireyi 'mükemmel' 
işleyen bir sistemin vicdansız günah keçisi haline getirerek,  sorunun çözümünü sistemden alıp, 
kişilere yüklemesine işaret etmektedir.  
 
Huzur evi bekçisi ile Bala Ahmet'in oğulları arasında geçen konuşmalar da yaşlılara yönelik bakış 
açısını ortaya koyan diğer ipuçlarını oluşturmaktadır: Bala Ahmet'in oğulları huzur evinin ne olduğu 
bilmezler, çünkü onlar Diyarbakır'da bütün aile birlikte yaşarlar. Bu yüzden genç adam bekçiye huzur 
evinin ne demek olduğunu sorar ve bekçi bu soruya "bakıma muhtaç yaşlıların barınağı" şeklinde 
yanıtlar. Bu tanım, Melek'in ilk başta yaptığı ‘yaşlı-istenmeyen bebek’ özdeşleştirmesinin ötesine 
giderek, yaşlıları bir araya toplanmış ve ölmeleri beklenen hayvanlarla eşdeğer olarak 
tanımlamaktadır. Bir başka konuşmada ise bekçi Bala Ahmet'in oğluna, ’burada ölümü bekler 
insanlar, burası son duraktır. Burada vefasızlığın Allah’ını görürsün. Sen daha bir şey görmedin ki' 



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC January 2016 Volume 6 Issue 1  

Gönderim Tarihi: 10.09.2015, Kabul Tarihi: 25.11.2015, DOI NO: 10.7456/10601100/001 
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 

16	

diyerek, 'modern' kent hayatı içerisinde kendilerine ancak huzur evlerinde yer bulmuş yaşlılara ilişkin 
bakış açısını gerçekçi bir şekilde özetlemektedir.  
 
Bala Ahmet'in durumu ise huzur evindeki yaşlıların genelinden tümüyle farklıdır. Diyarbakırlı bir 
aşiret ağası olan Bala Ahmet ve ailesi arasındaki yakın ilişki, kent yaşamındaki yaşlılara tezat olarak 
çizilmiş ve bu tezatlık, geleneksel değerler karşısında yaşlının hala çok önemli olduğu vurgusunu 
yapmak üzere kurgulanmıştır. Bala Ahmet'in oğulları,  çocuklarının nasıl olup da anne babalarını terk 
ettiklerine anlam veremezler. Onlar babalarının huzur evinde misafir edilmesine sadece hasta 
babalarını kırmamak için katlanmaktadırlar ve Bala Ahmet huzurevinde kaldığı sürece onu hiç yalnız 
bırakmazlar; camdan sürekli babalarını izleyen iki oğul, babaları yatana kadar pencerenin önünde 
bekler, sonra da bankta sabahlarlar. Babaları onları görünce, ikisi de aynı anda ellerini önlerinde 
kavuşturarak ayağa kalkar, sessizce babalarının yanına yaklaşır, bir şey isteyip istemediğini sorarlar. 
Bala Ahmet'in büyük oğlu, Melek'in 'babanızı buraya siz bırakmadınız mı?' sorusuna, "yok abla, insan 
hiç babasını bırakır mı, o bizim canımız, o varsa biz varız,  o yoksa yokuz' diyerek yanıt verir. Melek 
ise, yaşadığı yerde benzerini görmediği bu bağlılık ve şefkat karşısında şaşırır.  
 
Diyarbakır’da Bala Ahmet’in memleketinde çekilen sahneler de, yönetmenin geleneksel-modern 
çatışmasında,  geleneksel kültürün yaşlıya verdiği değerin altını çizmek için kurulanmıştır: Huzur 
evindeki yaşlı çiftin balayı gezisi için huzur evi sakinlerini kendi memleketlerine götüren Bala Ahmet 
ve oğulları,  otobüsle kendi sınırlarına girdiği anda,  atlılar ve silah seslerinden oluşan ihtişamlı bir  
tören ile karşılanırlar. Kentli yaşlıların korkuyla izlediği bu sahneden sonra,  sıcak bir doğu 
misafirperverliği ile devam eden sahnede, Bala Ahmet'in aile içindeki merkezi konumu, mesafeli, 
hiyerarşik ama sevgiye dayalı ilişkileri sergilenmektedir. Son sahnelerde Bala Ahmet'in ölümü de, 
görsel olarak bu sevgi unsurunu ön plana çıkarmaktadır.  Sadece 'Beyaz Melek' filmindeki diğer 
yaşlıların ölümü değil, incelenen diğer filmlerdeki yaşlıların ölümü de Bala Ahmet'in ölümü kadar 
vurgulanmamıştır; çünkü zaten ölüm,  bu yaşlıların yakınları için Bala Ahmet'in yakınlarına ifade 
ettiği anlamı taşımamaktadır. Bala Ahmet'in ölümü, koca bir aşiretin yası, kocaman adamların 
gözyaşlarına boğulması, kadınların zılgıtlar eşliğinde ağıtlar yakması anlamına gelmektedir.  Onun 
ölümü,  kent hayatında ailelerinin yanında veya kendi yalnızlıklarına terk edilen ya da huzur evlerine 
bırakılan,   çoktan öldü kabul edilerek unutulan kentli bir yaşlının ölümünden farklıdır ve yönetmen bu 
farklılığı görsel olarak da başarılı bir şekilde yansıtmıştır.  
 
'Pandora'nın Kutusu' filminde yaşlı karakter Nusret Hanım, ilk sekansta tek başına dağların arasında 
küçük bir köy evinde gülen yüzü ile gösterilir. Çocuklarının yanında yaşamak zorunda kaldığı sonraki 
sekanslarda ise yönetmen hem alzheimer hastalığının belirtilerini hem de yaşlı kadının kendi evinden 
ayrılıp şehre geldikten sonra yaşadığı tedirginliği başarılı görsel temsillerle izleyiciye aktarmaktadır: 
Nusret Hanım'ın yüzündeki şaşkın ve korkak ifade, kızı evden çıktığında dışarıyı seyrederken gördüğü 
yüksek bina duvarları, asansörde yalnızken elektriklerin sönmesi sırasında yaşadığı korkunun 
aktarıldığı sahneler Nusret Hanım'ın bu yeni dünyaya uyum sağlamakta nasıl zorlandığını 
göstermektedir. Öte yandan hastalığın belirtileri de hem Nusret Hanım için hem de etrafındakiler için 
zor bir sürece işaret etmektedir:  Yaşlı kadın ayakları arasındaki koordinasyonu sağlayamadığı için 
terliklerini giymekte zorlanır, evin ortasına tuvaletini yapar, kirli çamaşırlarını yastığının altında 
saklar, banyo yaptırılırken bağırıp çağırır ve her fırsatta dışarı kaçıp sonra da kaybolur. Öte yandan 
gözünü kırpmadan televizyon izlemesi bu arada televizyon ile arasına girenlere tepki göstermesi veya 
kızının getirdiği yemeği yemek istememesi gibi görsel temsiller de, Nusret Hanım'ın çocukla özdeş bir 
noktada temsil edildiğini göstermektedir.  
 
'Çınar Ağacı' filminde Adviye Hanım'ın çocukları karşısındaki konumu daha ilk sekansta büyük 
kızının Nihal'in şikayetleri ile başlamaktadır: Nihal iş yapan annesine, 'her yeri kirletiyorsun, eve 
kadın da sokmuyorsun' diye serzenişte bulunmaktadır. Adviye Hanım ise, 'kadın dediğin kendi işini 
kendisi yapar, biz eskiden hem çalışır hem de işimizi görürdük' diye yanıt verir. Adviye Hanım daha 
ilk sekansta, alışkanlıklarına bağlı, dik başlı ve dediğim dedik bir kadın olarak konumlanmıştır. 
İlerleyen sahnelerde anne kız arasındaki bu çatışmanın başka konularda da var olduğunu görürüz. 
Adviye Hanım kızının yemek yapmasını beğenmez ve bu işi kendisine bırakmasını ister, Nihal ise 
annesinin yemeği de evi de yakacağından endişelenmektedir, çünkü geçmişte bu tür deneyimleri 
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olmuştur.  Adviye Hanım, torunlarına, kızına ve damadına, onların hoşlanmayacağı takma isimler 
takmıştır ve her birine bu isimlerle hitap etmektedir. Büyük kızının evinde kalacağı süre bittikten 
sonra, Adviye Hanım bir aile pikniği ile küçük kızı Sonay'ın evine uğurlanır; orada da Sonay'ın 
yasakları söz konusudur. Sonay işe giderken, taleplerini ard arda sıralar: 'Yemek yapma, evde yemek 
var, Barış'ın yemeğini ısıtman yeterli;  ocağı açık unutma;  çamaşır yıkama;  tek başına banyo yapma;  
çiçeklerin dibini karıştırıyorsun, etraf pisleniyor;  ayrıca bu cep telefonunu kullanacaksın bu kez;   
parka gitmek yasak; sökükleri oraya bıraktım, battaniye doku sen'.  Benzeri yasaklara büyük kızının 
evinde de maruz kalan ve yine oyalanması için sökülecek yünlerle baş başa bırakılan Adviye Hanım'ın 
her iki çocuğu için de bir özne olmaktan çok, belli davranış kalıplarına uygun davranarak 'iyi yaşlı' 
tipini benimsemesi gereken bir nesne olarak görüldüğünü söylemek mümkündür.  Adviye Hanım da 
bu duruma tepkisini, neredeyse bütün yasakları delerek vermektedir;   kızının sökülmesi için verdiği 
eski giysilerin arasında Sonay'ın son aldığı bluzu de söker;   torunu Barış ile parka gider; yemek yapar 
ve ocakta unutur ve benzeri davranışları ile Sonay’ı sürekli öfkelendirir. Böylece Adviye Hanım'ın 
unutkan, huysuz ve dik kafalı bir ihtiyar olduğu düşüncesi çocukları, özellikle de Sonay nezdinde 
tekrar tekrar doğrulanmaktadır. Bir tartışmada Sonay annesine  'kaç kere yemek yapmamanı söyledim 
anne, neden çocuklarının kapısında kaldığını bir düşün,  çünkü kendi evini yakmak üzereydin;   şimdi 
sıra bizim evlerimizde' diyerek, satır arasında annesinin çocuklarının kapısına muhtaç hale geldiğini 
vurgulamakta;   bunun kendisi tarafından tercih edilmeyen bir durum olduğunu ima etmektedir. 
Adviye Hanım,   bu filmde bir kez daha, çocuk ile eş değer bir noktaya taşınmıştır.  
 
Çocukluğundan beri annesinin kendisini sevmediğini düşünen Sonay, bu öfkenin de etkisiyle zaten 
hep aklında olan huzur evi fikrine iyice ikna olmuştur ve konuyu kardeşleri ile konuşur;  sonunda yaşlı 
kadın, masraflarının da kendi emekli maaşı ile karşılanacağı bir huzurevine yatırılır. Adviye Hanım'ın 
kaldığı huzur evi, Beyaz Melek filmindeki huzur evi ile karşılaştırılamayacak kadar lükstür. Adviye 
Hanım huzur evine,  büyük ve yeşil bir bahçede, bütün yaşlıların aileleri ile birlikte çok şık bir şekilde 
katıldığı bir davet ile kabul edilir; görünürde her şey çok keyifli olsa da, annelerinin yanından 
ayrıldıktan sonra önce birbirlerini suçlayan kardeşler, sonrasında ağlayarak evlerine giderler. Adviye 
Hanım da o gece ilk kalp krizini geçirir. 
 
SONUÇ 
'1990 Sonrası Türkiye Sineması'nda Yaşlılık Temsili' isimli bu çalışmada,  araştırma kapsamına dahil 
edilen filmlerin analizinden elde edilen sonuçlar, öncelikle araştırmanın başında dile getirildiği gibi 
alternatif filmler ile popüler filmler arasında temsiliyet farklılığı olduğu görüşünü doğrular niteliktedir. 
Ayrıca bu doğrulama sırasında her iki eğilimdeki film gurubunda da,  modernleşme sürecinin etkileri 
örtük ya da açık olarak görülmektedir.  
 
Yaşlılık temsilinin alternatif filmlerde (Mayıs Sıkıntısı, 11'e 10 Kala ve Pandora'nın Kutusu)  daha 
eleştirel bir bakış açısı ile ortaya konulduğu ancak popüler filmlerde (Eşkıya, Beyaz Melek, Çınar 
Ağacı ve Güle Güle)  yaşlılara ilişkin genel toplumsal algının, meşrulaştırılarak yeniden üretildiği 
görülmüştür.  
 
İlk gurupta yer alan filmlerde, popüler filmlerdekilere göre en büyük farklılık, yaşlı karakterlerin bir 
birey olarak temsil edilmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu guruptaki üç filmde de yaşlılar birer tip 
değil karakter olarak ele alınmış, derinlemesine incelenmiş ve filmlerin sonlarında bu karakterler 
ölmemişlerdir.  Özellikle ‘Mayıs Sıkıntısı’ ve ‘11'e 10 Kala’ filmlerinde, yaşlı karakterler hastalıkları 
veya yardıma muhtaçlıkları ile temsil edilmek bir yana, tam tersine,  kendi başlarının çaresine 
bakabilen, kendi aldıkları kararlar doğrultusunda özgürce eyleme geçebilen aktif özneler ve aktif 
vatandaşlar olarak temsil edilmişlerdir. 'Pandora'nın Kutusu' filminde ise yaşlı karakter, bakıma 
muhtaç bir alzheimer hastası olarak temsil edilmiş ve bu nedenle önce çocukları ile birlikte kalma, 
ardından da bir bakım evine yatırılma sürecine maruz bırakılmıştır ancak Nusret Hanım filmin 
sonunda, kendisinin istediği gibi, dağların arasındaki evine torunu eşliğinde dönebilmiş ve yine 
torunun gözleri önünde, dağlara doğru yol alırken gözden kaybolmuştur.  
 
Öte yandan söz konusu filmlerde karakterlerin eğitim ve ekonomik gelir düzeyleri konusunda sadece 
Mithat Bey ile ilgili bilgi aktarılmasının, modernleşme sürecinin yaşlılığa etkisi üzerine önemli bir 
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ipucu verdiği düşünülmektedir.  Kent hayatı içerisindeki insanların kimlik kurgusunda birincil 
derecede önemli olan bu değerler, varlığını kent ortamında devam ettirmeye çalışan Mithat Bey'e 
atfedilirken, kent dışında yaşayan diğer iki karaktere ilişkin olarak eğitim ve gelir düzeyleri konusunda 
izleyiciye bilgi aktarılmamıştır. Mithat Bey üniversite eğitimi almış dolayısıyla yüksek gelir düzeyine 
sahip bir karakterdir. Giyim kuşamındaki farklılık ve birey olma konusunda gösterdiği özgüven,  
Tews’in modernleşmenin yaşlılık sürecindeki olumlu etkilerine ilişkin görüşlerini ve özellikle 
‘tekilleşme’ unsurunu doğrular niteliktedir. Diğer iki filmin yaşlı karakterleri olan Emin Bey ve Nusret 
Hanım’ın,  özne konumları ise doğa ile ilişkileri içerisinde kurgulanmıştır. Onların Mithat Bey’den 
farkı,  kendilerini ancak doğanın içinde mutlu hissedebilmeleri ve mücadelelerini de bu uğurda 
vermeleridir ki doğa,  bu iki filmde de modern kent hayatının tam tersi olanı,  yani istenmeyen, 
kalıplara sokulan ve ötekileştirilen yaşlıların özgür ve yetkin oldukları bir mekanı temsil etmektedir.  
 
Bu üç filmde de herhangi bir sistem sorgulamasına gidilmemiş, sosyo-ekonomik ve sosyo-politik 
uygulamaların yaşlılar veya aileler üzerindeki mağdur edici etkilerinden söz edilmemiştir; çünkü zaten 
bu filmler - özellikle de Mayıs Sıkıntısı ve 11’e 10 Kala’ -  yaşlıların mağdur olarak kurgulanmasına 
karşı çıkmakta; bu anlamda yaşlı temsili konusundaki verili toplumsal algılara ve popüler sinemadaki 
yaşlı temsillerine ilişkin en büyük eleştiriyi, kendi özne yaşlı temsilleriyle getirmektedirler. Bu 
çerçevede söz konusu filmler, ideolojik açıdan alternatif bir temsiliyet biçimi ortaya koymaktadırlar. 
 
Burada sinemaya bakış açısı konusunda bu filmlerle aynı anlayışa sahip olan ‘Hayat Var’ filmini ayrı 
bir noktada değerlendirmek gerekmektedir. Ana teması yaşlılık olmayan, sadece yaşlılık temsili 
konusunda bir fikir verdiği için çalışmaya dahil edilen bu filmde, yaşlı tiplemenin ölümü, filmin kendi 
özgün hikayesi içerisinde kurgulanmış bir dramatik unsur olarak değerlendirilmelidir.  
 
Popüler film örneklerindeki yaşlı temsillerinin ise verili sistemi yeniden üretmekten öteye gitmedikleri 
görülmüştür.  
 
Her şeyden önce bu filmlerdeki yaşlı temsillerinin birer karakter olarak değil daha çok birer tip olarak 
temsil edildiğini söylemek gereklidir;   sadece ‘Çınar Ağacı’ filmindeki Adviye Hanım örneği, yaşlı 
kadına dair ayrıntıları vermesi nedeniyle belki bu yargının dışında değerlendirilebilecektir.  
 
Ayrıca popüler filmlerde birer karakter olarak kurgulanmayan bu yaşlıların, birer özne olarak temsil 
edilmeleri de mümkün değildir.  Gerçi ‘Güle Güle’ filmindeki yaşlı karakterler, kanser hastası olan 
arkadaşlarını sevdiği kadına kavuşturmak için gereken parayı bulmak amacıyla banka soygunu yapar 
ve yakalanmadan önce parayı arkadaşlarına verirler ancak bu masalsı anlatımın gerçekle hiçbir 
ilgisinin olmadığı, yönetmenin ikna edicilikten uzak anlatım biçimi ile izleyiciye en başından 
verilmektedir. 'Beyaz Melek ' filminde de,   Bala Ahmet dışında hiç bir yaşlının özne konumundan söz 
etmek mümkün değildir ve Bala Ahmet'in sahip olduğu bu ayrıcalık da, yaşlının konumunun temelden 
sarsılarak yok sayıldığı kent değerleri içerisinde bir anlam taşımamakta; doğunun geleneksel aile 
yapısı içerisinde değer bulmaktadır. Bu da modernleşme sürecinin, yaşlılık üzerindeki olumsuz 
etkisine ilişkin düşünceyi doğrulamaktadır. Öte yandan filmde, ‘eğer Bala Ahmet, huzur evi 
sakinlerini kendi evine davet edecek kadar zengin ve güç sahibi bir adam olmasaydı, geleneksel aile 
değerleri içerisindeki yeri gene aynı konumda mı olacaktı?’ sorusunun yanıtı yer almamaktadır.  
 
'Çınar Ağacı' filminin Adviye Hanım'ının da bir özne olarak temsil edildiğinden söz etmek mümkün 
değildir. Unutkanlığı yüzünden kendi evinde yaşamasına izin verilmeyen, çocuklarının evinde kalırken 
de bir sürü yasağa maruz bırakılan, çocuklarının isteği ile huzur evine gönderilen ve yine kızının isteği 
ile geri alınan Adviye Hanım da kendi hayatı üzerinde herhangi bir söz söyleme hakkına sahip 
olmayan bir nesne olarak temsil edilmiştir.  
 
Yine popüler filmlerin ortak bir özelliği,  yaşlıların hasta ve istenmeyen kişiler olarak temsil edilmeleri 
ve filmin sonunda da genellikle bir şekilde ölmeleridir.  ‘Eşkıya’ filmindeki Artist Kemal de,  ‘Beyaz 
Melek’ filmindeki Perihan ve Melek de aynı kaderi paylaşmışlardır.  'Çınar Ağacı' filminin Adviye 
Hanım'ı da bu gurupta yer almaktadır. Her ne kadar, sonradan küçük kızı Sonay tarafından büyük bir 
pişmanlıkla huzur evinden çıkartılsa da Adviye Hanım, filmin başından beri, unutkanlıkları nedeniyle 
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yangın çıkarma potansiyeli olan, huysuz bir 'öteki' olarak konumlanmış ve daha bu noktadan itibaren 
de kendisini bekleyen sona doğru yavaş yavaş ilerletilmiştir. Hatta 'Beyaz Melek' filmindeki en şanslı 
yaşlı tipleme olan Bala Ahmet bile bütün servetine ve ataerkil sistemin geleneksel aile yapısının tüm 
avantajlarına rağmen kanser hastası olduğu için, filmin sonunda diğer yaşlılarla aynı sonu paylaşmış 
ve diğerlerine göre daha ihtişamlı bir sonla da olsa, ölmüştür. Böylece kapitalist sistemde üretim ve 
tüketim sürecinin dışında kalmış yaşlı karakterler,   popüler filmlerin temsilinde,  tüm hızıyla bu 
sürecin içinde var olmaya çalışan modern toplumun ‘bireyleri’ karşısında sistem dışı ilan edilerek, 
sahneden çekilmek zorunda kalmışlardır.  
 
Popüler filmlerin yaşlı temsilleri konusunda belirtilmesi gereken en önemli özelliklerden bir diğeri 
hatta en önemlisi,  bu filmlerin temsiliyet biçimleri ile neyi göz ardı ettikleri ya da gizledikleridir ki,  
bu tür filmlerin sistemi yeniden üreten ideolojileri tam da bu noktada ortaya çıkmaktadır. Bu soruya 
verilebilecek en doğru yanıt, sistem eleştirisini göz ardı ettikleri veya gizledikleridir. 
 
'Eşkıya' filminde Artist Kemal Bey’in yıllarca Yeşilçam'a emek vermesinden sonra, devletin ona 
kalacak yer ve sağlık hizmeti sağlamamış olması,  bu filmde kesinlikle dikkate değer bir konu olarak 
ele alınmamış, 'zavallı' yaşlı adam, ‘kimsesizliğinin’ ve ‘hastalığının’ sonucunda çaresizce intihar 
etmiştir.  'Çınar Ağacı' filminde ekonomik gelir düzeyi yüksek olmasına rağmen, tek isteği kendi 
evinde yaşamak olan Adviye Hanım'a çocukları tarafından bu şans verilmemiş ve yaşlı kadın, 
çocuklarının insafına terk edilmiştir. Bu durumda sorunlar 'iyi evlat', 'kötü evlat' dikatomisi 
çerçevesinde vicdani bir problem olarak kurgulanmış, sonra da annesini huzur evine bırakan Sonay'ın 
pişmanlığı ile sona eren bir aile ideolojisi miti yeniden üretilmiştir. Oysa sosyal devlet ilkesi 
çerçevesinde, yaşlılık bireysel ve toplumsal bir sorun olarak ela alınmalı ve yaşlının onurunun 
kırılmadan insanca bir hayat sürebileceği alternatif çözüm önerileri devletin rehberliğinde 
üretilmelidir. Filmde bu türden köklü bir eleştiri veya çözüm önerisi gündeme getirilmemiştir. Aynı 
sorun 'Beyaz Melek' filminde de söz konusudur. Yönetmen yine sorunun özünü gizlemiş,  hemşire-
müdür düalizminde bütün suçu ‘vicdansız’ hemşireye yükleyerek sorunun çözümünü, huzur evi 
müdürlerinin iktidar temsili olarak iyi niyetli davranmaları ve yaşlılara yönelik şiddeti engellemeleri 
gerekliliği çerçevesinde kurgulamıştır. Öte yandan bu filmde,  modern hayatın çekirdek aile tipi 
karşısına alternatif olarak geleneksel aile değerleri çıkartılmış ve böylece huzurevine 
gönderilmelerinin baştan engellenmesi gerekliliğine vurgu yapılmıştır. Ancak bu çekirdek ailenin 
temellerinin 1960'lardan beri devlet tarafından atıldığının da, küresel kapitalist ekonomik politikaların 
etkisiyle 1980'li yıllardan itibaren devlet eliyle başlatılan sanayileşme sürecinde kadının çalışma 
hayatına katılarak yaşlının aileden dışlanmasının da, yaşlanan demografik yapıyı dikkate almaksızın 
yaşlılara yönelik olarak ileride görülebilecek diğer sorunların da temellerinin sistemli devlet 
politikaları tarafından atıldığını göstermeyi ihmal etmiştir. Bu açıklamalar doğrultusunda filmin, 
modernleşme sürecinde devletin yaşlı bakımı konusunda aileye öncelik veren politikaları ile uyum 
içerisinde olduğu ve bu anlamda resmi  söylemi yeniden ürettiği  söylenebilir.   
 
Yapılan çalışmanın temennisi,   yaşlılık temsili konusundaki çalışmaların medyanın diğer ürünlerini de 
içine alacak şekilde yaygınlaştırılması ve böylece ortaya çıkan bütünlüklü sonuçlar çerçevesinde 
giderek yaşlanan Türkiye'nin,  ileride karşılaşabileceği sorunlar için tutarlı çözümler üretilmesi 
konusunda bir inisiyatif oluşturulabilmesidir. 
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ABSTRACT 
The aim of this study is to investigate digital games with respect to sociocultural aspects and examine 
whether they are influenced by social and cultural events. In total, 14 digital games were studied by 
the researchers through documentation analysis. Results showed that sociocultural factors and current 
events were heavily featured in games from 2002-2004, while 2012-2014 games highlighted social 
interaction, natural environments of the world, and exceptional, action-packed events. This study is 
valuable for revealing how games reflect sociocultural changes over time.  
 
Keywords: Digital games, socio-cultural issues, content analysis, game scenario, popular games 
 

 
 

POPÜLER DİJİTAL OYUNLARDA SOSYOKÜLTÜREL DEĞİŞİMLER 
 

ÖZ 
Bu araştırmanın amacı, dijital oyunları sosyokültürel açıdan inceleyip sosyal ve kültürel olayların 
oyunlara bir yansımasının olup olmadığını irdelemektir. Toplam 14 dijital oyun araştırma kapsamına 
dâhil edilmiş ve doküman analizi temel alınarak oyunlar araştırmacılar tarafından irdelenmiştir. Elde 
edilen sonuçlar, 2002-2004 yılı dijital oyunlarında genellikle tarihsel unsurların yer aldığı ve tarihsel 
olayların; 2012-2014 yılı dijital oyunlarında ise daha çok sosyal hayat, dünyanın doğal ortamı ve 
gelecekte meydana gelebilecek aksiyon içerikli olayların konu edinildiğini göstermiştir. Bu araştırma, 
oyunlarda zamanla meydana gelen değişimin ortaya çıkarılması açısından önemlidir. 
 
Anahtar Kelimeler: Dijital oyunlar, sosyokültürel unsurlar, içerik analizi, oyun senaryosu, popüler 
oyunlar  
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INTRODUCTION 

In recent years, the number of people using portable devices such as tablets, smart phones, and laptops 
has increased considerably, and with such easy access to the Internet, many people spend most of their 
free time online. Digital games have gained importance as a result of using these devices, and 
designers have started to develop games in line with rising generations. These digital games have 
strategic scenarios with realistic graphics and narratives. Individuals tend to do things they cannot do 
in real life through these games, and they can become addicted to them in a short time (Sucu, 2012). 
Due to these developments, social games have started to lose popularity (Grifitts, 2010). 
 
People mostly play digital games in their free time in order to relax and enjoy attractive game designs 
(Author removed). Boyle, Connolly, and Hainey (2011) determined through a content analysis that 
playing computer games usually has perceptive, cognitive, affective, and motivational effects. 
Huizinga (1995) observed that games have always been a part of culture and hold an important place 
in terms of cultural function. In this respect, as digital games replace social games, the transfer of 
culture should be investigated. Particularly, these games are becoming more similar to real life and 
rely intensely on representing cultural factors accurately. As far as socio-cultural factors are 
concerned, some individuals over-identify with games, withdrawing from real life (Batı, 2011). This 
situation decreases social relationships among people; on the other hand, it increases social 
communication (Sucu, 2012). The increase in social communication provides an atmosphere where 
players participate in intercultural exchange by using social and political expressions (Binark & 
Bayraktutan-Sütcü, 2009). 
  
It is possible to encounter ideological factors in digital games designed within a particular 
sociocultural structure (Kan, 2012). Demir (2005) has defined an ideology as a set of social, political, 
moral, and religious activities that an individual performs. Meanwhile, Mardin (2007) explains it as a 
map directing the people. Güriz (1995) defined ideology as “a system of ideas which includes social, 
political and economic demands that direct the human behaviors and are based on religion factors” (3). 
In some digital games, convincing techniques are used to relay political messages (Malliet, Thysen, 
and Poels, 2011). These techniques can also be considered ideological factors. Sisler (2005) has 
indicated that games represent an ideological world and has claimed that political cases are 
intentionally conveyed to the target populace in this way. Political factors here are defined as the fair 
organization of the common benefits of individuals in a society and directed towards that society's 
sustainability (Oktay, 2009). Galloway (2004) has also pointed out how social situations in digital 
games represent present-day political situations in a suitable and realistic way, emphasizing political 
factors.  
 
Another factor present in digital games is the social element. Digital games are a part of culture, and 
being social is often their main focus (Sisler, 2005; Squire, 2006). Players may encounter examples of 
real life, whether political, economic, cultural, or social (Galloway, 2004; Squire, 2006). Squire and 
Jenkins (2003) revealed in their study that the game Civilization III includes factors that reflect the 
impact of 6000 years of technological development and presents developments in science, religion, 
and art all together. Historical factors are defined as factors that make a factual statement about the 
activities of people living in the past by depicting their place and time (Şimşek, 2011). 
 
In addition to historical factors, many games have a scenario rooted in historical but fictionalized 
content (Dondlinger, 2007). Brisbois (2007) has indicated that game designers need to tell a story, just 
as in films and TV programs, to sustain their existence. Digital games are often influenced by 
scenarios in television, films, and cartoons (Rutter & Bryce, 2006), and these scenarios may cause 
game players to feel nervous, scared, sad, excited, or happy (Sayılgan, 2012). Warnes (2005) has 
pointed to the games Baldur’s Gate I and II to show the importance of scenario and story in games. 
The literature reveals how ideological, political, social, and historical factors are similar and in some 
situations intertwined, as well as how they are defined differently across time.  
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Clearly, there are many factors in digital games. An analysis of the most popular modern digital games 
and their equivalents from a decade ago is important in terms of identifying the development of and 
factors in the games as well as whether they are affected by social events. It will also be valuable to 
know whether the increase of people playing these games, along with the decrease in social games, has 
conveyed more culture into them, particularly with regard to certain factors (see Fig. 1). 

 
Fig. 1. Factors analyzed in the games 

This study presents a socio-cultural analysis of changes in popular digital games from today and a 
decade ago, asking five research questions:  

• Which ideological factors are covered? 
• What kind of political incidents are included? 
• Which historical factors are used? 
• Which social factors are mentioned? 
• How close is the scenario to real life? 

 
METHOD 
This study is a document analysis of the most popular digital games of 2002-2004 and 2012-2014 in 
terms of ideological, political, historical, social factors and scenarios. The approach of document 
analysis, which is assessed within qualitative study, refers to the media that contains the facts to be 
studied (Yıldırım & Şimşek, 2011). This method is used to analyze materials depending on the aim of 
the study and to determine the data to be obtained (Çepni, 2007). In addition to documents, 
photographs, film, and sound (Yıldırım & Şimşek, 2011), the materials assessed may also be digital 
games. The best way to analyze a game is to play the game as a player (Elverdam & Aarseth, 2007). 
The aim of using this method is allowed the researchers to determine the above-mentioned factors by 
analyzing the games and find out the changes first hand. After analyzing game magazines, forums, and 
YouTube, the most popular 14 digital games of 2002-2004 (n = 6) and 2012-2014 (n = 8) were 
identified. Table 1 lists these games by name, country, company, Entertainment Software Rating 
Board (ESRB) rating, and content descriptors.  

Context of Digital 
Games 

Ideology 

Scenario 

Social Historical 

Political 
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  Name of the Game Country Company ESRB  Content Descriptor 
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Call of Duty (COD) USA Activision T 13+ Blood, Violence 

Counter Strike (CS) USA Valve M 17+ Blood, Intense Violence 

FIFA USA Electronic Arts E 6+  

Grand Theft Auto:  
Vice City (GTA) 

SCOTLAND Rockstar Games M 17+ Blood and Injury, Slang, High 
Sexual Content, and Violence 

Medal of Honor:  
Pacific Assault (MOH) 

USA Electronic Arts T 13+ Blood, Slang, Violence  

Need For Speed Underground 
(NFS) 

USA Electronic Arts E 6+ Light Slang, Thought-
Provoking Themes 
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Aliens: Colonial  
Marines  
(ACM) 

JAPAN Sega M 17+ Blood and Injury, Intense 
Violence, Slang  

League of Legends-Online 
 (LOL) 

USA Riot Games T 13+ Blood, Fantasy Violence, 
Light Thought-Provoking 
Themes, Use of Tobacco and 
Alcohol 

Crysis 3 USA Electronic Arts M 17+ Blood, Slang, Violence 

Call of Duty: Ghost  
(CODG) 

USA Activision/ 
Blizzard 

M 17+ Blood, Drug Use, Intensive 
Violence, Slang 

Grant Theft Auto V (GTA-V) SCOTLAND Rockstar Games M 17+ Blood and Injury, Intense 
Violence, Mature Humor, 
Nakedness, Slang, High 
Sexual Content, Use of 
Tobacco and Alcohol 

Dead Island (DI) AUSTRIA Koch Media M 17+ Blood and Injury, Intense 
Violence, Slang, Drug Use 

Metro Last Light (MLL) AUSTRIA Koch Media M 17+ Blood, Intense Violence, 
Nakedness, Slang, Sexual 
Content, Use of Drug and 
Alcohol  

Tomb Raider (TR) JAPAN Square Enix, Inc M 17+ Blood and Injury, Intense 
Violence, Slang 

Table 1: List of Analyzed Games and Their Properties 

In this study, purposeful sampling method was applied. As games were selected, their introductory 
videos were watched on the Internet. Games were particularly considered for the study that featured a 
scenario, could be played by choosing an avatar, had an environment inspired by world culture and 
events, and could be easily acquired by the researchers.  
 
Data collection and analysis 
The data about the games included in the study were primarily obtained from the researchers playing 
the games themselves while considering the research questions. The data obtained in the course of the 
observations were shared by the researchers, and upon reaching common conclusions, they were 
organized by game. The most popular digital games of 2002-2004 and 2012-2014 were analyzed in 
terms of ideological, political, historical, and social factors and scenarios, and the obtained data were 
analyzed via descriptive analysis. The findings were interpreted, and changes and developments in the 
games with regard to the factors were determined.  
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FINDINGS 
Digital Games from 2002-2004 
Call of Duty. This game features many countries during the course of World War II, mainly France, 
Germany, and Russia. The main character undergoes military training before journeying to different 
countries on missions. In the first part of the game, the soldier writes a letter about what he has done 
and what he will do next. Elements such as a radio, payphone, checkers game, wine bottles, and siren 
sounds during fighting reflect the time period. A large cross on a gravestone, a swastika, and a female 
figure in the German military also draw attention in the game. If soldiers abandon their posts, they are 
shot by their commanders, and animals also perish during the game. In some scenes, German soldiers 
speak German, but Russian soldiers speak English. At the end of each part of the game, statements are 
often displayed remarking on the terrors of war: “History will be kind to me for I intend to write it!” 
(Churchill), “So long as there are men, there will be wars” (Einstein), “Only the dead have seen the 
end of war” (Plato), “A single death is a tragedy; a million deaths is a statistic” (Stalin). 
 
Grand Theft Auto. The theme of this game, generally reflecting American culture, focuses on several 
main characters who carry out missions in order to advance in the world of crime. The game takes 
place in the USA in the 1980s and heavily promotes disloyalty, bribery, and corruption. Specifically, it 
was designed to resemble Miami, Florida, in 1986. The game is full of slang, swear words, and 
scornful statements. Furthermore, car thefts, nakedness, the drug trade, and spying are also rampant.  
 
Medal of Honor. The game, which was inspired by the film Saving Private Ryan, takes place during 
the 1940s and World War II in the Pacific Front. An American marine infantry is the main character, 
and gameplay begins with military training. Soldiers mention their interest in magazines, promote 
helpfulness, build shelter, transfer the wounded to medical facilities, and obey the orders of their 
commanders. Some missions include fighting against Japanese soldiers. When the missions are 
completed, the soldiers are rewarded with a rank or a medal.  
 
Need for Speed: Underground. In this race and speed-based game, instances of stopping people’s cars 
and stealing them are not punished. Also, it is important to avoid getting the car stuck against a wall or 
other vehicle, to skid the car, and to pass very close to other cars. One of the most conspicuous aspects 
of the game is the eye-catching placement of advertisements on the floors. The normal drivers are 
unarmed and defenseless. When they are waylaid on the road, they stay still and neither call the police 
nor call out for help. This situation may lead to aggressiveness in game players.  
 
FIFA Football 2003. The interest in football is clearly seen from the full audience in the platforms 
around the pitch. Even in defeat, the footballers from each team congratulate each other, though they 
rarely apologize after fouls. In fact, the referee allows for some harsh fouls and actions, often showing 
yellow cards instead of red. The cheering from the platforms increases when there is a foul. The 
footballers react emotionally when the ball does not move the way they want. In particular, some 
famous footballers’ behaviors are imitated in the game. The abilities of the footballers are accurately 
drawn from real life.   
Counter Strike. This game incorporates a specific and popular historical map called Dust. The game is 
based on a clash between two groups, the terrorists and the anti-terrorists. The uniforms and arms of 
the terrorist group show verisimilitude for the time. This game can be played on a local area network, 
and it is important to act as a group to succeed.  
 
Digital Games from 2012-2014 
Aliens: Colonial Marines. The missions in the game are carried out by the player, who fights against 
alien creatures. The avatar undergoes a medical check and is motivated to fight. Quick responses and 
attention skills play a significant role in gameplay. Besides fear being an effective factor, acting as a 
group and team helpfulness also merit attention. A device with a radar indicator and the ability to see 
friends and nearby creatures gives confidence to the character and encourages him. Many 
technological devices (automatic or encoded doors, cameras, monitors, guns) also attract attention. 
The creatures in the game are easily killed.  
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League of Legends. The game avatar, or the champion, is inspired by mythological heroes. This 
character has different skills, and with the support of magic a fight starts between two teams. The 
game encourages taking responsibility, building friendships, being honest, cooperating, being modest 
in victory and virtuous in defeat, and being a role model by guiding inexperienced players. Certain 
beasts, such as a wolf or dragon roam the forest without attacking, and the game encourages killing 
them. The chosen champion returns to life shortly after being killed. The game begins with the 
significant quote, “The ones that want to kill me are innumerable. They are in search of justice. As for 
me, I have already forgotten the meaning of this word, and now my only friend is the wind blowing 
nearby.” During the game, several statements are heard frequently: “Do not deviate from the aim,” 
“Peace requires determination,” “We are stronger together,” “Always think big,” “Do not confuse 
weakness with mercy,” and “One heart, one nation.” 
 
Crysis 3. In this game, New York has been transformed into a forest by a company called CELL, who 
is developing technology to conquer the earth. The main character, Prophet, is trying to stop them. 
Prophet faces soldiers, helicopters, and security systems with automatic weapons, creatures, mines, 
and more. Cutting edge technology is used in the game, including encoded entrances, encrypted codes, 
and armored uniforms with invisibility features, thermal cameras, and virtual reality options. The 
Prophet character undertakes a savior mission, embodying the meaning of the name itself. It is stressed 
in the game that technology is the greatest weapon of all. The technological weapons and the reality of 
the environment are shown in Figure 2.   

 
Figure 2: The technology used (Crysis3) 

Call of Duty: Ghosts. A federation trying to prevent global economic crisis and become a new 
superpower takes control of the spacecraft ODIN, which carries a super weapon. The Federation 
devastates most U.S. cities, and the American astronaut survivors intervene to save the world from 
total destruction. In the year 2023, Logan, the main character, and his brother Hesh join the Ghosts, a 
group of Special Forces personnel working together against the Federation. It is forbidden to kill 
civilians in this game. In the beginning, young people are shown taking pictures of the American 
bombardments. Moreover, a trained dog named Riley with some technological equipment plays an 
important role in carrying out the missions in the game (Figure 3). 
 

 
Figure 3: The Dog Riley (Call of Duty-Ghost) 

Logan is able to protect his dog from wolves even when he is wounded, an indicator of his team 
solidarity and devotion. In one mission, the armed Federation soldiers play football. When Logan dies, 
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the warning “You have left your friends alone” appears on the screen. Infecting Federation computers 
with viruses, passing between buildings on ropes, and gaining building access while hanging from a 
rope off the top of a high building are examples of scenes full of action that also mimic potential real 
life situations. Using a device to scan objects and people from a distance, detecting faces and revealing 
personal details, is also encountered in the game.  
 
Dead Island. This game resembles a horror movie: survivors attempt to escape an island overrun by 
other vacationers, who have transformed into zombies. There is no linear scenario, and loneliness and 
fear are primary themes. One character has to kill his family after discovering they are zombies. The 
game reflects real life by indicating decreased durability of tools (e.g., iron bars, canoe oars, pieces of 
wood) and increased tiredness with activity. The screams and desperation of the survivors frequently 
draw the attention of zombies. Players primarily conduct mini missions in which they respond to 
requests for help, or in one case, organize a funeral after killing a relative.  
 
Grand Theft Auto V. This game offers the well-designed world of central characters Michael, Franklin, 
and Trevor. Another main character is a Rottweiler owned by another character. Although this dog is 
not trained, it frequently helps on missions and appears at unexpected times. The game progresses 
through professional robbery missions, as the player builds a strategic plan according to the 
characteristics and skills of the main characters. Details of a mission may include photographing a 
location, acquiring tools, giving bribes, hiring hackers or bomb experts, and selecting a getaway 
driver. The game incorporates artificial intelligence to simulate real life. The game also includes social 
events such as water sports, parachute jumping, car races, crime fighting, going to the club, hanging 
out with friends, surfing the Internet, watching TV, and getting tattoos.  
 
Metro: Last Light. This game reflects the life of survivors who take shelter in a metro after a nuclear 
disaster in Moscow. The people cannot leave because of a radioactive storm and are attacked by 
mutants. Colonel Miller, the leader of a sniper team, tries to kill a Native American child who has 
survived. Artyom, a member of the sniper team, thinks that his life depends on this child and tries to 
get in contact with him. The survivors try to lead a normal life by playing checkers, listening to music, 
and playing guitar; the people also use bullets as currency. As in the image of Figure 4, it is possible to 
see that a child has to survive as a result of nuclear storm and he tries to lead his own life.  

 
Figure 4: The child in the game Metro Last Light 

Tomb Raider. The first thing that draws attention in the game is the natural environment, in which it is 
possible to hear crows cawing, wolves howling, and water dripping. Lara, the central character, is a 
well-designed female adventurer in search of ancient relics who is caught in a storm on an island, and 
the game scenario centers on her struggle with other powers there. Lara finds herself alone in a 
horrible place. Because of being hungry, she disregards her love for animals and kills a deer. Her 
feelings of hunger, grief, loneliness, coldness, crying, and fear are often expressed. While Lara starts 
with an arrow and bow, she finishes with developed weapons. Her character, which begins being timid 
and true-hearted, changes significantly by the end of the game. She often reaches her target by 
climbing using special skills. The richness of Japanese culture and history is acutely handled, and 
graves and temples where people are sacrificed in the name of God are also a focus.  
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Once the 14 digital games were analyzed and described in detail, their ideological and political factors 
and scenarios were studied; findings are presented below. 
 
Ideological Factors in Digital Games 
As Table 2 shows, ideological factors appear frequently in modern games. In the games produced 
between 2002 and 2004, the power of the USA, its culture, and its advertising were at the forefront, 
and while the German language was given importance, the Russian language was in the background. 
Also, the use of the swastika can be considered propaganda. Incentives for bribery, repossession, and 
corruption were also handled in the games, as well as the importance of money and gold. The games 
of 2002-2004 presented no religious factors apart from a cross, unlike the games of 2012-2014. The 
intentional use of the term Prophet, reincarnation, not being scared of death, symbols belonging to 
Buddhism, and religious funerals were also covered in these games. Further, American citizens often 
took on the role of saving the world, and disasters like nuclear storms can be considered another kind 
of propaganda. 
 
Ideological Factors 2002-2004 2012-2014 

Economic System Incentives for bribery and corruption  
(GTA) 

Importance of gold (LOL) 
Incentives for bribery and corruption (GTA) 
Incentives for repossession (GTA) 

Propaganda Company advertisement (NFS) 
Importance of German language 
(COD) 
Power of the USA (MOH) 
Praise of American culture (GTA) 
Russian language at the background 
(COD) 
Swastika symbol (COD) 

Damages of nuclear power (MLL) 
The reality of aliens (Crysis 3) 
The USA saving the world from secret 
organizations (CODG) 

Religious Factors The cross (COD) Buddhism (TR) 
Fear of death and reincarnation (LOL) 
Religious funeral (DI) 
The term “Prophet” (Crysis 3) 

Table 2: Ideological Factors in the Games 

Political Factors in Digital Games 

Table 3 shows political factors from the games of 2002-2004, such as the emergence of terrorism, 
emphasis on the effects of war, and the necessity of rewarding soldiers. The importance of military 
discipline and obeying orders was stressed, ensuring a lawful and regulated environment, though 
violating traffic rules was also often encouraged. In FIFA, the perception of being against violence in 
football was presented, while starting and managing a gang was encouraged in GTA. 
 
 
Political Factors 2002-2004 2012-2014 

Illegal Organization Starting a gang and managing it (GTA) Creating a secret gang (CODG) 
Starting a gang and managing it (GTA) 

Law and Order Being against violence in football (FIFA) 
Obeying orders (MOH) 
The importance of military discipline and 
training (MOH, COD) 
Violating traffic rules (GTA, NFS) 

Providing the justice through power and 
magic (LOL) 
Solving problems using violence (GTA) 
The importance of determination for 
peace (LOL) 

Political Aspect Rewarding soldiers with military rank (MOH) 
The concept of terrorism (CS) 

None observed 
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The effects of wars (COD) 

Table 3: Political Factors in the Games 

No observed factors reflected political aspects in the analyzed games of 2012-2014. However, illegal 
activities such as starting and managing a secret gang appeared, and power and magic were 
emphasized as acceptable in the name of justice. The games tried to impose the perception that 
violence solves problems by disobeying regulations and law, though the importance of peace was also 
stressed.  
 
Historical Factors in Digital Games 
In the games of 2002-2004, historical factors included the Second World War, and historical 
architecture was at the forefront (see Table 4). The reality of animal death in war was also 
emphasized. In addition, Stalin was featured in Call of Duty, and the use of radios, pay phones, and 
weapons of the 1940s established the time period. No historical factors other than mythological heroes 
and Japanese architecture appeared in the studied games of 2012-2014. 
 
Historical Factors 2002-2004 2012-2014 

Historical Architecture General historical architecture (CS) Japanese historical architecture (TR) 

Historical Events and 
Wars 

The harms of wars to animals (COD) 
World War II (COD) 
World War II Pacific Front (MOH) 

None observed 

Historical Leader and 
Hero 

Josef Stalin (COD) Mythological heroes (LOL) 

Historical Vehicle Old weapons (COD, MOH, GTA, CS) 
Radio, payphone (COD) 

None observed 

Table 4: Historical Factors in the Games 

Social Factors in Digital Games 
As shown in Table 5, social factors were emphasized in the games of both 2002-2004 and 2012-2014. 
In the games of 2002-2004, the importance of taking responsibility, being courageous, cooperating, 
devotion, acting as a group, and being a team were significant social factors. The 2012-2014 games 
featured unethical and immoral behaviors such as espionage, betrayal, harming others to win, and 
nakedness. In the WWII games, the interest of the soldiers in risqué magazines stood out, and the 
soldiers also demonstrated social behaviors such as playing checkers and drinking wine. In football 
games, congratulating the players of losing teams was emphasized. Factors that created tension were 
also encountered, such as being aggressive while driving, planning robberies, speeding, taking drugs, 
using slang, and solving problems through violence. Finally, soldiers sending letters to family was also 
an important point in the games of 2002-2004. 
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Social Factors 2002-2004 2012-2014 
Cooperation  Cooperation and devotion (MOH) Appreciation (Crysis 3) 

Cooperation and devotion (ACM, LOL, CODG) 
Cooperation in the case of a disaster (DI) 
Distinguishing mercy from weakness(LOL) 
Guidance for the inexperienced (ACM) 
Helping each other even in more difficult situations (TR) 
Importance of motivation (ACM) 

Ethical and 
Moral Subjects 

Ambition to win (NFS) 
Congratulating the opponent (FIFA) 
Encouraging nakedness (GTA, 
NFS) 
Encouraging spying (GTA) 
Magazines (MOH) 

Covering corpses (CODG) 
Encouraging nakedness (GTA) 
Encouraging spying (GTA) 
The killing of defenseless animals (LOL) 

Family Soldiers sending letters to family 
(COD) 

Childhood (MLL) 
Fear of death (DI) 
The grief of losing one’s family (DI) 

Social 
Responsibility 

Courage of soldiers (COD) 
Taking responsibility (MOH) 

Being modest in victory and virtuous in defeat (LOL) 
Honesty (LOL) 
Leaving children a world of nuclear disaster (MLL) 
Opposition to nuclear weapons (MLL) 
Importance of taking responsibility (CODG, LOL) 
Prohibition against killing civilians (CODG) 

Social Tension Being aggressive while driving 
(GTA, NFS) 
Encouraging robbery (GTA) 
Encouraging excessive speed (NFS) 
Encouraging drug abuse (GTA) 
Slang, swearing, and insulting Argo 
(GTA) 
Solving problems through violence 
(GTA) 

Changing minds in difficult conditions (TR) 
Encouraging bank robbery and theft (GTA) 
Power of magic (LOL) 
Power of technology (ACM, CODG, Crysis 3) 
Solving problems through violence (GTA) 
The impact of hunger on animal love (TR) 

Social Values Checkers (COD) 
Vine (COD) 

Climbing as sport (TR) 
Getting tattoos (GTA) 
Healthcare (ACM) 
Photographing extraordinary events (CODG) 
Playing checkers, listening to music, playing the guitar 
(MLL) 
Soldiers’ playing football (CODG) 
Tennis, triathlon, parachute jumping, off-road race 
(GTA) 
Water sports (GTA) 

Socialization 
and 
Togetherness  

Being a team (CS, MOH) Being team (ACM, LOL, CODG) 
Going to night clubs, having a girlfriend (GTA) 
Making friends (LOL) 

Table 5: Social Factors in Games 

Table 5 also shows how the games frequently called for people cooperating with each other in the 
aftermath of profound nuclear disaster. Taking responsibility and demonstrating honesty, modesty, and 
virtue were heavily promoted, as well as cooperation, devotion, motivation, guidance, mercifulness, 
appreciation, and helping each other in difficult situations. Values that emphasize socialization, such 
as acting as a group, making friends, going to night clubs, and having a girlfriend, were included in the 
games, in addition to unethical and immoral factors such as killing animals, spying, and nakedness. 
Another interesting detail was the covering of corpses and occasional prohibition of killing civilians. 
In addition, sports activities such as tennis, triathlon, parachute jumping, off-road racing, water sports, 
swimming, and climbing had importance when social values were analyzed for the 2012-2014 games. 
Soldiers playing football, checkers, and guitar or listening to music, which are also linked to social 
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values, were shown to happen even in difficult conditions. Other factors in the games of 2012-2014 
were photographing extraordinary events, the importance of medical check ups, and getting tattoos. 
Last of all, family was also important in the games. The grief of losing family and the necessity of 
removing nuclear power to leave a beautiful world for children were major issues. On the other hand, 
incidents also occurred in which fear of death became more important than love of family. When 
tension-building social factors were analyzed, prevalent themes included magic, bank robbery and 
theft, the power of technological weapons, solving problems using violence, abandoning honesty in 
hard conditions, and the precedence of hunger over animal love.  
 
Presentation of Real-Life Scenarios in Digital Games  
As shown in Table 6, Medal of Honor: Pacific Assault and Call of Duty are about the Second World 
War. In GTA: Vice City, tasks take place in a realistic world of crime known as Vice City, which is 
based heavily on Miami, Florida. In Need for Speed: Underground, there is no specific plot, but car 
racing and speed are featured prominently. Counter Strike has no specific scenario, either; it focuses 
on clashes between two rival groups. FIFA only features football matches. The setting and 
components of all of these games were so well designed that they seemed almost real. 
 

  Name of the Game Suitability 
for Real life Summary of Scenarios 
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 Call of Duty (COD)  The scenario is World War II. Fighting is occurring on multiple 

fronts, and relevant duties are carried out.  
Counter Strike (CS)  There is no specific scenario. Two rival groups fight.  

Fifa  There is no specific scenario. Football matches are played.  
Grand Theft Auto: Vice 
City (GTA) 

 There is no specific scenario. Different missions are presented in 
order to advance in the world of crime.  

Medal of Honor: 
Pacific Assault (MOH) 

 The scenario is the World War II Pacific Front. Events were inspired 
by the film Saving Private Ryan. 

Need For Speed 
Underground (NFS) 

 There is no specific scenario. The focus is car racing and excessive 
speed. 
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Aliens: Colonial 
Marines (ACM)  The scenario highlights the struggle of man against aliens after a 

large scale space attack. 
Call of Duty: Ghost 
(CODG) 

 A special organization called Ghost tries to save the world from the 
Federation, which has taken control of a space craft called ODIN and 
aims to be a super power.  

Crysis 3  By 2047, the city of New York, which has been transformed into a 
forest, has been captured by aliens. The main character, Prophet, 
tries to save it and the rest of the planet from the CELL corporation.  

Dead Island (DI)  Amid a horror theme, four survivors attempt to get rid of other 
diseased vacationers on the island.  

Grant Theft Auto: 
V(GTA) 

 There is no specific scenario. The game includes missions with such 
tasks as robbery, and social events and illegal affairs are acutely 
handled. It is possible to see different feelings about real life in the 
game.  

League of Legends-
Online(LOL)  There is no specific scenario. An avatar called the champion, which 

is inspired by mythological heroes, has different magical skills, and 
two teams fight. 

Metro Last Light 
(MLL)  This scenario features people taking shelter in a metro, trying to 

survive after a nuclear disaster in Moscow.  
Tomb Raider (TR)  Lara, a 21 year old female adventurer in search of ancient relics, is 

caught in a storm on an island and struggles to rescue her friends 
while facing the difficulties of life.  

Table 6: Scenarios in Games 
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Several games looked realistic but told unlikely stories. In Aliens: Colonial Marine, a game from 
2012-2014, the aim is to rescue soldiers from alien creatures. Due to the nature of these creatures, 
much like the creatures in Crysis 3, this scenario could not truly happen. The situation is the same in 
Dead Island, where the goal is to evade and destroy diseased vacationers on the island. League of 
Legends, another game without a certain scenario, features the champion, which is inspired by 
mythological heroes and has a variety of skills. Upon choosing an avatar, a fight starts between the 
two teams by means of magic. Metro: Last Night is based on the difficult life children would face after 
nuclear disaster. Despite a fight against mutants, when generally considered, this game scenario could 
actually happen.  
 
The scenarios of some the other analyzed 2012-2014 games were more similar to real life. In Call of 
Duty: Ghosts, technological weapons are heavily used in an effort to rid the world from secret 
organizations and gangs. This game makes predictions about the future and is similar to real life in 
terms of both technology and general worldview. In Grand Theft Auto V, a robbery theme comes to 
the forefront, and the game reflects many events from real life. Tomb Raider considers the beauty of 
nature and life, and an emphasis is placed on facing difficulties over time. Therefore, this game is 
representative of real life, as well.  

DISCUSSION AND CONCLUSION 
After analyzing these 14 digital games, many ideological, social, political, and historical factors 
became clear, as well as many changes and developments in game scenarios. Scenarios similar to real 
life are preferred in these games, and artificial intelligence is rarely used. In some games from 2002-
2004, the importance of weapons and the power of the USA were heavily promoted, which may be 
because the games were of American origin. In some of the games, advertisements were encountered; 
therefore, it is possible to conclude that an aim was to direct players to these companies. In general, 
the games involved factors such as military discipline, obeying orders, and violating traffic rules. In 
Call of Duty, the soldier’s necessity to spy is stressed, and a soldier has to be trained in Medal of 
Honor. The games make it clear how important discipline and training are for an American soldier. 
Whether the soldiers are winner or not is ignored in the games, though taking responsibility and being 
a team are important in Medal of Honor. In some of the games, World War II is depicted. Violence is 
opposed during football matches, but excessive speed and violating traffic rules are often encouraged. 
Socialization, helpfulness, family, and social values were not often seen, and religious elements were 
rarely mentioned in the analyzed games of 2002-2004. When the games were analyzed with regard to 
scenarios, the games of 2002-2004 either had no particular scenarios or their scenarios were 
fictionalized at a basic level. Fullerton (2008) stated in his study that digital game scenarios perform 
transitions from abstract to reality and from general to specific.  
 
In the games of 2012-2014, ideological factors and themes were encountered such as the dangers of 
nuclear power, existence of aliens, bribery and corruption, founding secret organizations and gangs, 
and the USA rescuing the world from disasters. Similar factors often appear in modern media, 
particularly alongside violence (Erdoğan, Ekşi, & Tektaş, 2012). In terms of social factors, 
cooperation was usually emphasized. Especially in online games, social values and environments are 
important. While in some games ethical and moral values were emphasized, fear and harmful factors 
were stressed in others. Although factors related to family were encountered, they were not at the 
forefront much. In the games of 2012-2014, political and historical factors were not heavily included, 
unlike social and ideological factors. This finding may stem from contemporary players not expecting 
many political and historical factors due to a lack of interest or knowledge. In addition, game 
companies may have avoided political arguments to ensure universal characteristics and increased 
likelihood of global popularity.  
 
Most of the scenarios in the 2012-2014games depended heavily on future predictions. The games 
reflected real life well, and artificial intelligence, nature, modern architecture and advanced 
technology were meticulously transferred to the setting. Studies conducted in social fields have shown 
how public interest in holy factors has increased recently; at the same time, magical powers, mystical 
or spiritual factors, and fantastic concepts have increased in popular culture as well (Arslan, 2010; 
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Bell, 2006). Arslan (2010) has observed religious, mystical, and fantastic themes emerging in 
television programs, films, and literature. This situation has also been observed in digital games. 
Aliens: Colonial Marines, Crysis 3, Dead Island, League of Legends, and Metro: Last Light in 
particular do not have realistic scenarios, and the use of factors such as magic, aliens, creatures, and 
mutants provide further evidence of this growing tendency.  
 
For Call of Duty, both the 2002-2004 and 2012-2014 versions were analyzed. The Second World War 
was the theme in 2002-2004, while the 2012-2014 game mainly focuses on fighting against space-
oriented armed forces that might appear in the future, once again demonstrating the tendency to 
present unrealistic factors. The game incorporated a historical scenario in 2002-2004, but in 2012-
2014, it used a scenario completely based on modernism, technology, and future predictions. The 
storyline of the 2002-2004 game is a simple linear process, while the 2012-2014 version presents a 
more open environment in which artificial intelligence reacts to even small details amid a broad scope. 
Technological developments have clearly made an impact on game content.  
 
Generally, cooperation and teamwork played significant roles in all analyzed games. Grand Theft 
Auto V, which reasonably reflects some aspects of social life, emphasizes the importance of social 
values as well as factors that encourage negative behavior in terms of ethical and moral values, such as 
bribery, corruption, car theft, nakedness, and robbery. Garite (2003) mentioned in his study that the 
driver in GTA aims to steal cars without mentioning it is a crime. Also, there is an implication that 
nothing should stand in one's way of success in the races in Need For Speed, although careful driving 
is stressed in the game as well. Meanwhile, FIFA 2003 can be defined as a idealized game in terms of 
football; it is certainly not common in real life for a footballer to apologize after a foul. The increasing 
ovations coming from the audience show that violence is not acceptable. Despite an absence of 
ideological factors in Counter Strike, a finding confirmed by Sicart (2003), the use of weapons of that 
period during terrorist clashes stands out, and it cannot be disregarded how one player in the game 
takes on the role of terrorist. In this game, both team play and individual skills are stressed.  
 
Although the easy destruction of creatures with extraordinary power seems contradictory compared 
with real life, Aliens: Colonial Marines emphasizes the fact that no living things can cope with human 
beings and with the weapons they have invented. Thus, this game gives great importance to human 
power. The most conspicuous factor in League of Legends is the handling of the theme of fear of 
death, and the element of reincarnation could be evaluated as a religious factor. In addition, the 
perception that justice will not always be served but may be obtained through factors such as power or 
magic is stressed in the game. The similar prevalence of vigilante justice in films and television series 
can be attributed to a lack of confidence in the justice system, which is highly emphasized in the 
media.  
 
In Call of Duty: Ghosts, young people are shown taking pictures of explosions and devastation with 
their mobile phones. The media frequently points to the irony of people recognizing terrible situations 
but choosing to take pictures rather than moving to help. Interestingly, when the main character Logan 
dies or a player logs off during a fight, the warning “You have left your friends alone” appears on the 
screen, stressing the aspect of responsibility to others. From a general perspective, the events in Metro: 
Last Light could be considered very realistic: biological and nuclear wars waged by humans could 
easily affect the world to a great extent, even ending life on earth. In Tomb Raider, the fear of death 
and struggle to survive changes people’s thoughts, and the precedence of hunger over love for animals 
is also important.  
 
Historical factors definitely decreased in use in the analyzed games. Sisler (2005) has claimed that 
digital games of the 1990s were used in efforts to transfer certain ideologies to players by some 
groups. Some historical events highlight the power of specific countries, while the efficiency of other 
countries is shown as weakened. This tendency in games has almost completely disappeared. Fantastic 
themes and social values have emerged in the games alongside the use of artificial intelligence. 
Increased factors such as social responsibility and resistance against nuclear weapons indicate a 
modern general worldview. Based on these analyzed factors, digital games are becoming more similar 
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to real life, and the events that are being transferred into the games often maintain significant 
excitement. Further, strong tendencies for featuring future predictions, likely world events, and the 
roles of possible super powers have developed in modern digital games.  
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ABSTRACT                       
Be Kind Rewind (2008), comedy-drama film written and directed by Michel Gondry, can be 
considered as an alternative film as it has initiated a novel and subversive cultural practice called 
“sweding”. Sweding, initially a term used by the characters of the film that describes their amateur 
way of remaking the famous cult films, started to be a marginal phenomena and adopted by crowds as 
a tactic of subverting dominant ideologies of mass culture. The meaning of sweding cut across its 
original meaning as a way of producing homemade films and started to be described as any kind of 
practice of re-creating something from scratch using commonly available, mundane everyday objects 
and skills. This idea of remaking has a critical and subversive potential. In this sense, this paper aims 
to engage in a critical analysis of Be Kind Rewind's ability to shift meanings of filmmaking using the 
criticism of Collin McCabe's “Classical Realist Text'” and trace the subversive and alternative 
elements of this cultural phenomenon of sweding. It will be argued that the style and amateur film 
production associated with sweded films recall the techniques of the 20th-century art movement 
Dadaism that questions art and comments on daily life practices. Departing from this observation, the 
paper will open up the new “genre” of “Sweded Cinema” to further questioning and suggest that there 
is a potential in Sweded Cinema in challenging Classical Hollywood Cinema just like the way 
Dadaism countered high art and dominant ideologies of its time. 

Keywords: visual culture, sweding, everyday life, Michel Gondry, dada, remake, genre. 

DÖNEMİN YENİ DADAİST TAKTİĞİ:                                              
“SWEDED” FİLMLER VE MICHEL GONDRY’NİN LÜTFEN BAŞA 

SARIN FİLMİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER 

ÖZ                             
Michel Gondry tarafında yazılıp yönetilen komedi-drama türündeki Lütfen Başa Sarın (Be Kind 
Rewind, 2008) filmi, sweding adı verilen yeni ve eleştirel bir kültürel uygulama başlatması nedeni ile 
alternatif bir film olarak görülebilir. Filmde amatör olarak kült filmleri yeniden çeken karakterler 
tarafından kullanılan sweding kelimesi, sonraları marjinal bir fenomen haline gelerek, kitle kültürünün 
hakim ideolojilerine karşı gelen, eleştirel bir taktik olarak kişiler tarafından kullanılmaya başlandı.  
Sweding kelimesi orijinal anlamı olan amatör ev yapımı film üretimi anlamının ötesine geçerek, 
gündelik sıradan objeleri ve yetenekleri kullanarak sıfırdan üretim yapmanın tüm çeşitleri olarak 
tanımlanmaya başladı. Bu yazı bu tip bir yeniden üretimin eleştirel ve karşı çıkıcı bir potansiyeli 
olduğunu düşünmektedir. Bu bağlamda bu makale Colin McCabe’in “Klasik Realist Metin” üzerine 
olan eleştirisini kullanarak Lütfen Başa Sarın’ın film üretimini sorgulayan yapısına ve kültürel bir 
fenomen olarak sweding eyleminin alternatif yöntemlerine odaklanarak filmin eleştirel bir okumasını 
yapar. Bu yazı sweded filmler ile ilişkilendirilen stil ve amatör film üretiminin, sanatı sorgulayan ve 
gündelik hayatı yeniden yorumlayan 20.yy sanat akımı Dadaizm’in tekniklerini hatırlattığını öne sürer. 
Bu gözlemden yola çıkan yazı, “Sweded Sinema” adı altında anılan bu “türü” tartışmaya açar ve tıpkı 
zamanında Dadaizmin klasik sanat ve hakim ideolojilere meydan okuduğu gibi, bu yeni türün de 
Klasik Hollywood Sinemasını eleştirme potansiyeli olabileceğini tartışır.  

Anahtar Kelimeler: görsel kültür, sweding, gündelik hayat, Michel Gondry, dada, yeniden üretim, tür   
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INTRODUCTION 

       The new artist will create an art ‘without any 
       argument,' that is no longer a symbolic and 
       illusionist reproduction of external objects, 
       but will work directly in stone, wood, iron, 
       tin-rocks and moving organism susceptible of 
       being turned this way and that by limpid 
       wind of momentary sensation.  
          Manifesto Dada 19181 

 

 Image 1. Jerry and Mike's guide to Sweding. 2 

Be Kind Rewind (2008), comedy-drama film written and directed by Michel Gondry, can be 
considered as an alternative film both because of the director's unique experimental style that relies on 
videography - analog camera tricks and the film's ability to initiate a novel and subversive cultural 
practice. The film introduces a concept called “sweding” that is a made up word proposed by the 
characters of the film. Although it is an invented term belonging to the fictional world of the film, it 
has started to be a part of the popular culture and adapted in language by crowds as an extra-diegetic 
element. It is possible to encounter with the definition of this artificial term in many online 
dictionaries. Moreover, one can find several examples of sweded films and products, particularly on 
the Internet.3 The word “sweding” finds a place in the language and is practiced by alternative groups. 
Referring to the narrative of the film, sweding is described by the characters in the film (see image 1) 
and online in these words:  

 Sweding is the practice of re-creating something from scratch using commonly available, 
 everyday materials and technology. Items that are “Sweded” look distinctively homemade, 

																																																													
1 Tzara; as cited in Erickson, Jhon. 1996: 16 
2 Retrieved from http://tcritic.com/ (11.08.2015) 
3 One can find sweded film compilations in the following links: http://swededcinema.com/, 
http://swedefest.com/, https://www.youtube.com/results?search_query=sweded+films, 
http://nofilmschool.com/2014/04/video-swedes-70-iconic-films-whats-sweded-cinema-again 
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 often bearing only the slightest resemblance to the original. While naïvely rendered, “Sweded”
 items are usually charming and highly amusing. 4 

Lately sweded films and sweded videos go beyond the realm of the virtual culture and also welcomed 
by film festivals. There are several film festivals solely devoted to sweded cinema which regards them 
as a unique genre on its own (See image 2 and image 3) 

 

Image 2. The advertisement of Sweded Film Festival of Palm Beach that is realized on August 2, 
2014, in which 45 sweeded films have been submitted for evaluation.5  

 

Image 3. The flyer of the film event ‘Short and Swede' in London. 6 

Be Kind Rewind has an absurd story that is about Mike (Mos Def) and his crazy friend Jerry (Jack 
Black) who has to look after a VHS rental store owned by Mr. Fletcher (Danny Glover) as Mr. 
Fletcher goes away to spy on “successful” DVD rental stores in order to make money to amend his 
business. Unfortunately, one day Jerry becomes magnetized in an attempt to sabotage an electric 
station. When he gets in the VHS rental store in his magnetized state, all the VHS tapes are accidently 
erased. Mike and Jerry discover the disaster and to hide the problem from Mr. Fletcher. They decide to 
recreate and reshoot the classical movies with an amateur spirit. They naively attempt to pass their 
parodied versions as the original films. They act and use cheap special effects and costumes to remake 
famous cult movies like 2001 Space Odyssey (1968, Stanley Kubrick), Ghost Busters (1984, Ivan 

																																																													
4 Retrieved from https://solsticedigital.wordpress.com/2008/01/18/bharvey/ (03.03.2016) 
5 Retrieved from http://swedefestpalmbeach.com/ (11.08.2015) 
6 Retrieved from http://fatbergs.com/tag/swedes-2/ (11.08.2015) 
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Reitman), Back To The Future (1985, Robert Zemeckis), Robo Cop (1987, Paul Verhoeven), Driving 
Miss Daisy (1989, Bruce Beresford), Lion King (1994, Roger Allers; Rob Minkoff), Rush Hour (1998, 
Brett Ratner) and so on. They call their version of the homemade movies as “sweded”. Later, sweded 
versions of the films become very popular, and they turn into marginal celebrities and by this way, 
they are able to save the VHS Store.  

 

  Image 4 Screen Shot from Be Kind Rewind  Image 5 Screen Shot from Be Kind Rewind 

The idea of remaking films at home using everyday materials in an amateur way may have a critical 
and subversive potential. In this sense, this article concentrates on Be Kind Rewind's and its directors7 
ability to shift meanings of filmmaking and trace the subversive and alternative elements of this 
cultural phenomenon of sweding driven from the techniques of the 20th-century art movement 
Dadaism. The research uses Collin McCabe's understanding of “Classical Realist Text”, and drives a 
discussion of realist and post-realist texts and the way “Sweded Cinema” has subverted Classical 
Hollywood Cinema just like the way Dadaism has countered high art and dominant ideologies. 

A DADAIST WAY OF FILMMAKING: SWEDED CINEMA                     
Walter Benjamin in his famous article “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction”, 
discusses new forms of producing art and its consequences for the capitalist industry of the early 20th 
century. For Benjamin, the authority, that is to say; the cult value of the artwork is lost when it is 
mechanically reproduced. What Dada is attacking is precisely the same cult value of artworks, which 
is assigned to a privileged class. Erickson writes that “far from introducing a cult of the object - the 
object as a fetish- the Dada has brought about a liberation from the ritual and cultural conditioning that 
inhabits and predetermines the response of the reader-beholder'” (Erickson, John. 1996: 10). By de-
aestheticization of cultural artworks8 Dada attacks the uniqueness, in brief, the aura of artworks. In this 
context, how can we make sense of Michel Gondry's effort of making use of cult films of our era? In 
this sense, the naïve narrative of the film, which can also be regarded as an ode of Gondry to analogue 
technologies, can also be read as a comment on the contemporary battle among analogue vs. digital 
technologies and the never-ending theoretical discussion of the “aura” of the original work of art, both 
in the age of mechanical (Benjamin, 1970) and digital reproduction. In the light of recent 
developments in digital recording technology, Benjamin's essay and his concept aura is being re-
assessed by scholars (Lister, Martin 1997; Robins, Kevin 2001; Link-Heer, Ulla 2003; Shiff, Richard 
2003; Nichols, Stephen 2003; Sasoon, Joanna 2004) of cultural theory. Predictions made by Benjamin 
in the 1930s are re-evaluated and re-read. The main question in these debates is whether a second 
revolution is happening in visual culture with the transition to digital. When a reassessment of 
Benjamin's argument in the context of the recent technological and social developments is made, 
several scholars have argued that mechanical photography begins to regain an auratic value in contrast 
																																																													
7 This style of sweded films aldo recalls the creative techniques the director also uses in his cinematographing 
choices and way of his unique film producing style that is full of artwork and ametaur spirit. 
8 For example the famous 1919 work entitled L.H.O.O.Q by Marcel Duchamp in which he uses a postcard 
reproduction of Leonardo da Vinci's Mona Lisa and drew a mustache and beard and gave a title. 
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to Benjamin's view. For example, Dirk Baecker (2003:9) suggests that aura is not disappearing like the 
way Benjamin suggested. In contrast, there is almost an inevitable reappearance of aura as a result of 
technological developments. In this conceptualization of aura in the age of digital reproduction, I 
wonder if one can consider the classical cult movies as having a kind of aura although it is an example 
of a mechanical reproduction. In this sense, one can regard them as entailing a kind of uniqueness and 
singularity. Thus, if they gain a kind of a cult value, then one can talk about a striking similarity 
between remaking such cult films via sweding and drawing a mustache to Mona Lisa like the famous 
Dadaist work of art, as they both attack their authority, aura and cult value. Driving from this 
theoretical background, in the following part of the article, I would like to trace the Dadaist nuances in 
Gondry's avant-garde film Be Kind Rewind. 

Altgough the film Be Kind Rewind seems to be a product of postmodern age, it can be regarded as 
borrowing the techniques of the modernist art movement of Dadaism. Dada emerged in 1916 as a 
response to the violence and trauma of World War I and the shock of Modernity. They developed 
scandalous tactics of their own through using explosive language and shocking visions. They critiqued 
traditional understanding of the artist as the master of his work of art. They used prefabricated 
materials, included stuff of modern life (such as; newspapers, magazines, tickets, pipes, 
advertisements, light bulbs and so on) and made aesthetic decisions depending on chance. They asked, 
“what a work of art” is and mainly questioned the boundaries between art and life. Be Kind Rewind 
can also be regarded as having a similar progressive attitude especially towards the art of filmmaking 
as it asks the crucial question of “what is filmmaking?” Moreover, the film introduces an alternative 
way of filmmaking: sweding and constructs new conventions and codes that seem to be borrowed 
from the Dadaist movement. Be Kind Rewind makes filmmaking and the rules of film industry visible, 
and thus can be regarded as having a critical standpoint.  

According to many critical film theoreticians (McCabe, 1974; Baudry, 1970; Bazin, 1967), Classic 
Hollywood Cinema has its rules, norms and conventions to create an “impression of reality”, which 
has certain ideological implications. McCabe's (1974) analysis provides an account of the “invisible” 
operations of the camera and results in a “dominant specularity” that is created via a number of 
techniques like having codes for continuity editing, (180 degree rule, shot-reverse shot pattern, eye-
line match, cutting within 180/30 degree rule, match on action cuts and so on) having a structure of 
“equilibrium - disequilibrium- new equilibrium”, having a temporal plot order, closure etc. Collin 
McCabe (1974) regards the process of watching, what he calls the “Classic Realist Text”, as creating 
an illusion that the spectator sees himself/herself as the independent, autonomous individual. McCabe 
borrows Louis Althusser's concept of “interpellation” and regards such films as interpellating the 
spectator and positions the subject in ideology. Such a structure prevents the spectator from 
questioning what they are watching and cannot escape the dominant specularity created. In this sense, 
McCabe elaborates ways to break this “illusion of reality”. He proposes Brechtian techniques for an 
understanding of counter-cinema such as alienation, defamiliarization effect, interrupting the action, 
actors playing multiple roles, actors addressing the audience directly etc. Bertold Brecht, who was also 
inspired by the techniques of the Dada's, explains the purpose of the alienation effect as “to alienate 
the social behavior that underlines all events. I mean by social behavior the mimic and gestural 
expression of social relationships, which people of a given epoch share with one another” (qtd. in 
Bergius, Hanne 1996:117). Although Be Kind Rewind borrows some conventional storytelling 
structures of Classical Hollywood Cinema (it still has a linear plot perfect for the mainstream 
audience. It even includes a love story and a happy ending), it can be regarded as including Dadaist 
Brechtian structures that can be regarded as working to shatter the illusion of reality many film 
theoreticians are critical of. In Be Kind Rewind, there is a high motivation of the characters (to save the 
future of the VHS Store) to remake the famous examples of Classical Hollywood Films. This reason 
lets the narration move forward similar to the structure of Classic Realist Text, throughout the film. 
But, what is interesting is the potential critic aspect of this motivation of the characters. Film- within- 
film structure makes the rules of the conventional cinema visible of the spectator. The film-within-film 
idea certainly isn't new, but Be Kind Rewind elaborates this familiar idea by layering it not just one 
additional movie, but also an excessive number of 18 films. In this sense, the film has a kind of 
Brechtian self-reflexive attitude that problematizes the art of filmmaking itself and breaks the illusion 
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of reality of the text again and again several times. This can be regarded as a Dadaist attitude as Dada 
“in general of the late nineteenth and early twentieth centuries developed, through irony, counter-
discourses that attacked the master narratives of progress and perfection” (Erickson, Jhon. 1996: 10). 
Here, Classic Hollywood Cinema is the master narrative, which Michel Gondry seems to attack.  

Dada, as a counter art movement, is not just a search for new aesthetics but also a search for 
reorienting a new relationship to the world in general. It not only wanted to change the art, but also life 
itself. It aimed to regenerate life, using art. Similarly, Be Kind Rewind is not only a film but by starting 
the phenomena of sweding leaks through the culture and begins to exist in it. Every time it is 
practiced, it comments on the nature of the cinema and the way the film industry works. It introduces a 
Dadaist way to attack the general narratives, which its followers can practice in an amateur way in 
their daily life. That is why, this practice can be considered as an example of Michel de Certeau's 
tactics, which are discussed in the conclusion part of this essay. As Allen Roy says; Dada “aimed at 
the liberation of the individual from dogmas, formulas and laws, at the affirmation of individual on the 
plane of spiritual; it may even be said that the movement liberated the individual from the mind itself, 
placing the genius in the same rank as the idiot” (1996: 68). Sweding also doesn't seem to follow the 
formulas of classical filmmaking industry, but instead, the stress is given to its homemade quality and 
absurdity. The main actor of the film Jack Black explains the word sweding and its rules as follows:                                                 

  Hey! How is it going I am Jack Black, I am here to encourage you to swede  your own movies. 
 Sweding is a process, new phenomena, making ripples   throughout the entertainment industry, 
 what you do is you videotape your own version of your own favourite movies and put yourself 
 in there, and you make it short and kind of puff crappy, but still magical because you are in it 
 and  because it is your home made version. And you know what you can upload it to this site,  
 www.bekindrewindyourmovie.com. 

Gondry and Black invite their fans to make their version of the films they like. Even they start a 
competition of sweded films that people are encouraged to upload their amateur videos to the web 
page via Youtube. The director Gondry also sweded a version of the trailer for his film that stars 
himself. The motto of sweding is that anyone can do it. No large budget is needed; no 3D special 
effects are wanted. Improvisation and ingenuity are encouraged. Everybody can Swede like 
“Everybody can Dada” (Dada-Fair, Berlin, poster, 1919). 

 

Image 6 Official poster design of Be Kind Rewind. 9                         
Image 7 The VHS Cover of Sweded Lord of the Rings  

The early stages of Dada as an informal international art movement of the European avant-garde is 
parallel to the outbreak of World War I. The movement started as a protest to the nationalist, 
																																																													
9 Retrieved from http://www.imdb.com/title/tt0799934/ (12.08.2015) 
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colonialist and bourgeoisie capitalist society, which Dadais believed that their ‘reason' and ‘logic' is 
what led the society into war. Thus, Dadaist perspective embraced and prized ‘chaos', ‘randomness', 
‘irrationality' and ‘intuition' in their artistic works as an expression of rejection of that ideology that 
claims to be reasonable and logical (Budd, 2005). The art techniques developed in Dadaism are 
collage, photomontage, assemblage, ready-mades, abstraction typography, sound poem, chance, over 
painting, and photography (Motherwell, 1989) in order to challenge high art and anything related to 
traditional psyche and traditional aesthetics. For the avant-gardist Hans Richter (1965) Dada was not 
art at all, it was “anti-art” and was a form of expression that positioned itself as an opposite of all what 
traditional art stood for. If we consider the techniques of Dada, one can say that it has a tendency to 
reject artificial or mass-produced materials. It favors the preindustrial aestheticism, which can also be 
seen in the structure of Be Kind Rewind.  

 

Image 8 Characters are sweding Ghost Busters in Be Kind Rewind.10 

The famous Dadaist artist Marcel Duchamp began to use found objects and view the manufactured 
objects as art, which he called “ready-mades”. He would add signatures and titles to some and declare 
them a form of art. The famous example of Duchamp's readymade work is the urinal, titled 
“Fountain”. One can say that in Be Kind Rewind the Classical Hollywood Films acts like found 
footages as artifacts of everyday life and popular culture, just like the ordinary found objects used in 
Dadaist movement. The ready-made project of Marcel Duchamp's “fountain” recalls the re-made 
sweded films of Jerry and Mike in which one opposes the traditional art; the other challenges the 
Classic Realist Text of the Hollywood. In this sense, one can trace a similar Dadaist spirit and 
technique in Gondry's film. Throughout Be Kind Rewind, the challenge is to change the quality of 
available everyday materials to a prop, a part of a costume or using them for creating a special effect 
or sound effect for their sweded versions (See image 4 in which a refrigerator is used in the décor of 
the sweded Space Odyssey.) Fans of the film are encouraged to use what they find around, just like the 
found objects of Duchamp's ready-mades, and improvise their way of filmmaking with the mundane 
materials available around them. Such a re-contextualization of everyday objects are seen in Dadaist 
movement as John Erickson writes when describing the action; “artistic sensibility, chance in 
transforming the object by destroying and radically reconfiguring its context, underscores the creative-
destructive nature of the Dada artistic-poetic-cultural act” (1996: 17).  One can see many examples in 
the film where Mike and Jerry use everyday objects such as aluminum folio, fishing equipment, New 
Year decorations, cardboards (see the screen shot in image 8 where they are sweding Ghost Busters) in 
order to create a sweded scene. These examples have a similar attitude to Dada as they “sought the 
metamorphosis of objects into signs” (Erickson, Jhon. 1996: 17).  On the other hand, the assemblage -

																																																													
10 Retrieved from http://videocitylondon.com/2013/05/06/michel-gondrys-sweded-taxi-driver/ (11.08.2015) 
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the three-dimensional variations of the collage technique - can be seen in the mise-en-scene (the 
costume, setting, lighting, props) creations of the sweded films of Mike and Jerry. Not only everyday 
life objects but also words from the ordinary world are used in an arbitrary way as a technique in 
Dadaist poetry. Making up words, and selecting words in a random way to write a poem is a typical 
characteristic of the art movement Dadaism. Even the name of the movement “dada” reflects the same 
principle and comes from a nonsensical phonetic word (Budd, 2005). “Sweding” as a made up word, 
entails this technique in itself, which can also be regarded as reflecting the film's avant-garde spirit. 
Moreover, the official poster of the movie and the VHS covers of sweded films used in Be Kind 
Rewind seem to be parallel to the anti-aesthetics of Dada (see image 6 and image 7). It is typical for a 
Dadaist to use scissors and glue as in the Dadaist collage and photomontage the pasting of cut pieces 
of paper items are very much welcomed, just like the hand-crafted parts of the mise-en-scene of Be 
Kind Rewind 

Dadaist movement also uses parody as a tool to counter the prevailing standards in art and reflect its 
politics of producing anti-art cultural works. “The Dada's developed a counter propaganda through 
parodical imitation of deceptive appearances” (Bergius, Hanne 1996: 117). Correspondingly the very 
nature of sweded films includes a nuance of parody, as they are the imitations of an already existing 
classic cult movie. Parodies trigger an element of laughter, which can be subversive. According to 
Linda Hutcheon “parody signals how present representations come from past ones and what 
ideological consequences derive from both continuity and difference” (1989: 93). Depending on her 
definition, one can say that Be Kind Rewind is an attempt to reread the past examples of cult movies 
and questions some conventions and codes of classical narratives. Sweding films has the potential of 
subverting the powers of traditional cultural representations. According to Hutchen, when there is a 
reproduction or a parody there is always an element of excess. Parodic style operates at two different 
levels first is the recognition of similarity or sameness, and then comes the recognition of difference. 
The element of excess creates an element of satire. The satiric impulse created, evokes a laughter that 
includes a critical comment. In this sense, parody has a critical potential. The audience recognizes 
what is being performed and laughs at the exaggerated performance. This excessive element makes 
one think about the element that is being performed critically. The excessive side of the sweded films 
that are shoot by crowds and uploaded to Youtube may present many subversive issues about gender, 
identity, patriarchy, family unit and so on as they mostly use stereotypical characters. The awareness 
of genre conventions becomes a parody, which ends with a source of humor and presents a potentially 
critical arena. 

 

Image 9 Mike and Jeff Sweding Driving Ms. Daisy 

EVERYBODY CAN DADA - EVERYBODY CAN SWEDE 
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Image 10. Dadaist Raoul Hausmann’s Mechanical Head 1919 Image 11. Transformers by Ben Harris           

 

Image 12 Robocop By Michel Gondry in Be Kind Rewind  

Roland Barthes famous book Mythologies published in 1957 is a collection of essays examining social 
values and beliefs, certain rules and conventions that create what he calls “Myth”. The myth is “a type 
of speech” (Barthes, 1957) that is formed to perpetuate the society that holds on the dominant 
ideologies of the ruling class. The socially constructed notions, codes, narratives become naturalized 
and taken for granted in the functioning of myths. Myths which are peculiar meanings which are 
specific to certain groups, are made to seem universal. For sure, cult examples of Classical Hollywood 
Films work in perpetuating existing myths of our society. I have discussed the ways Be Kind Rewind 
(via the creative practice of sweding) attacks such socially constructed notions, narratives; via using 
Brechtian method of self-reflexivity, using techniques of Dadaism, entailing subversive side of parody 
in itself. In relation to Barthes concept myth, one can say that the practice of sweding can also be 
regarded as attacking the myth of Classic Hollywood Cinema. How can one undo such a grand myth 
of Hollywood? For Barthes (1957), it is difficult, as a myth does not hide anything, it distorts and 
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“transforms history into natüre”. It proposes as if the subject matter is eternal, not to be questioned. It 
naturalizes the myth. So for him, the best weapon to counter a myth is to mythicize it in its turn. That 
means to create an artificial myth. In this sense, I ask; can we say that by creating the phenomena 
sweding Gondry elaborated an artificial myth, which presents a way of mythicizing the myth of 
Classical Hollywood Films. Myths are historical and can only emerge from a historical foundation.  
So, one should consider sweded films in its historical context. Also, one should also acknowledge the 
fact that popular culture and advertising culture have strong strategies that know how to use and 
assimilate such alternative practices. Sweding, now a counter practice can also turn out to entail an 
authority and become a myth one day. In this sense, I think it can be a way to subvert the cultural 
hierarchies of the existing film industry and filmmaking practice.      

 

Image 13 A sweded version of Star Wars from a Sweder's video. 

Along with the examples of sweded films that can be found on the web, there are other projects 
sweding is being adapted by the crowds and practiced eagerly. In the production notes of Be Kind 
Rewind, there are many examples of other sweding practices and products, different than sweded 
films.11 Sweders include actor, dancer and choreographer Michael Patrick Breen; Lego artist Sean 
Kenney; blogger Ben Harris and multimedia artist James R Ford. For example Michael Patrick Breen 
swedes popular TV serials such as Grey's Anatomy (2005, Shonda Rhimes), E.R (1994, Michael 
Crichton) and Criminal Minds (2005, Jeff Davis) as a kind of sweding practice. Lego artist Sean 
Kenney's sweded version of Google and Google made up via Lego parts entails a practice of re-
appropriating issues of ‘art' in everyday life situations, which can be discussed in relation to the 
famous work of Michel De Certeau's (1994) The Practice of Everyday Life. It is an analysis of how 
one individualizes mass culture and alters ordinary things in order to make them their own in a 
subversive way. He argues that ordinary people have the power to subvert the rituals that institutions 
seek to impose upon them. Everyday life is a side of struggle against the grand institutes of dominant 
order and its products (such as law, language, literature, art) that uses strategies to perpetuate itself. 
The ordinary ones attack these strategies unconsciously by what Certeau calls tactical activities. The 
“tactics”, unlike the “strategies” that entail an authority, lacks centralized structure. It manifests itself 
in methodology and is performed by individuals. The tactics do not aim to win or overtake like the 
strategies do. It is a way of subverting powers that define everyday mundane situations. In this sense, 
all examples of sweding can be regarded as an example of Certeau's tactical activity, which has a 
potential of countering grand narratives of the dominant ideologies. In the practice of sweding with 
films, cardboard, acting, etc. one can track a counter discourse for mass culture, capitalist film 
industry. By the practice's Dadaist nuance and tactics of the ordinary, the so-called passive, non-
creator consumer of popular culture, which is, subject to receive the culture; seems to counter and 
change. 

																																																													
11 Published from the official web page http://www.newline.com/properties/bekindrewind.html. 
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Image 14. Star Wars: The Force Awakens trailer sweded by a fan.12  

In order to conclude the issues raised in this analysis of Be Kind Rewind and sweded film, I would like 
to ask weather this seemingly Dadaist way of filmmaking might be a peculiar kind and a genre in film 
theory. The website http://swededcinema.com which archives the best-sweded films on the web 
regards sweded films as a separate genre introduced to film culture on 2008 and describes it as a film 
movement. Sweded film is really a genre? Or is it simply containing the same difficulties of drawing 
the boundaries of any genre? For the website the sweded video requirements are as follows: 

  (1) Must be based on an already produced film; (2) Range 2-8 minutes in  length; (3) Must not 
 contain computer-generated graphics; (4) Based on films less  than 35 years old; (5) Special 
 effects must be limited to camera tricks and arts 'n  crafts; (6) Sound effects created by 
 human means; (7) Hilarious. 

There are two constituents that determine the genre of a film which are the narrative-plot and the 
iconography (costume, decor, light-colour, acting, choice of space). Yet, the sweded films come from 
any genre and have various iconographies and narrative, as they are parodies of already made films. 
But the mode of production and their amateur spirit are what makes them unique and define a common 
ground. The required qualifications of the sweded films listed on the website are like the tactics of de 
Certeau's that an ordinary one can follow and deconstruct the myth of Classical Realist Text. In this 
sense, sweded cinema is a peculiar way of expression that has a potential of criticizing its own period 
and its own society by sweding films.  

This essay set out to examine a new kind of underground and ameteaur way of film-making that 
defines an alternative langauge which, as an extention of an everyday practice, naively decontructs 
Classical Narrative Texts. This decontruction comes from not only the power of parodying the mytical 
famous cult films that mark film history but also by the way these self-reflected sweded films calls 
ones attention to the production line of filmmaking. This article overall attempted to further the debate 
around critics on Classical Narrative Films by introducing an overlooked web-based film making 
practice; Sweded Cinema and discussed whether it is having a subversive potential depending on 
Dadaist tecniques which have proven to be an alternative art movement. What may need to be 
considered but is beyond the scope of this paper, is the perception of sweded films by sweded film 
makers and the reception of these amateur productions. 

																																																													
12 Retrieved from http://blogs.indiewire.com/theplaylist/ (10.08.2015). 
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ABSTRACT 
 
Documentary films, whether perceived as a creative treatment of actuality or as a tool for presenting life 
as it is, are becoming more attractive form to film artists. One of the reasons may be the fact that the 
documentary film is usually a smaller investment than the feature film, and that lately some of them 
generate quite high earnings, as the films Fahrenheit 9/11 and March of the Penguins. However, part of 
the charm of the documentary film is that it affects its audience differently than the feature film. 
Boundary line between the audience and the film almost disappears, and the audience becomes a witness. 
That is why the documentaries are often used for marketing purposes.  
 
Questions related to promotion of environmental protection more and more frequently attract the attention 
of the documentary film makers, as evidenced by the increasing number of environmental film festivals in 
the world. The main aim of this paper is to present one such film - Serbian low-budget documentary film 
Winter fruits. Powerful message this film carries, that we should all take care of the planet Earth since it is 
the only place we can live on, was recognized at film festivals worldwide. The film has won numerous 
awards, including the very prestigious Golden Dolphin, awarded at the Documentary Film Festival in 
Cannes in 2011, and the Grand Prix for the best ecotourism film, awarded by CIFFT (Comité 
International des Festivals du film Touristique) in Vienna 2011. 
 
Keywords: Serbian documentary film Winter Fruits, promotion of environmental protection, film 
festivals, awards 
 
 

 
FİLMDE ÇEVRESEL KORUMA TEŞVİKİ: ÖRNEK ÇALIŞMA “KIŞ 

MEYVELERİ” BELGESEL FİLMİ 
 
ÖZ 
İster gerçeğin yaratıcı bir tedavisi olarak isterse yaşamı olduğu gibi sunmak için bir araç olarak algılansın, 
belgesel filmler, film sanatçıları için daha cazip form haline geliyor. Bunun nedenlerinden biri, belgesel 
filmin genellikle uzun metrajlı filmlerden daha küçük bir yatırım olduğu gerçeği ve son zamanlarda 
Fahrenheit 9/11 ve Penguenlerin Yürüyüşü gibi bazı filmlerin oldukça yüksek kazanç getirmesi olabilir. 
Bununla beraber, belgesel filmlerin cazibesinin bir bölümü onun izleyicisini, uzun metrajlı filmden farklı 
etkilemesidir. Seyirci ile film arasındaki sınır çizgisi tamamen gözden kaybolur ve izleyici bir şahit haline 
gelir. Bu, belgesellerin sıklıkla pazarlama amacı ile kullanılmasının nedenidir.   
 
Dünyadaki çevre film festivallerinin sayısının artması ile kanıtlandığı gibi, çevre koruma teşvikine ilişkin 
sorular, belgesel film yapımcılarının gittikçe daha çok dikkatlerini çekiyor. Bu makalenin ana amacı 
düşük bütçeli Sırp Belgesel filmi olan Kış Meyvelerini tanıtmaktır. Bu filmin taşıdığı en güçlü mesaj, 
dünyadaki tüm film festivallerinin de farkına vardığı şey; dünyayla hepimiz ilgilenmeliyiz, çünkü o 
yaşayacağımız tek yer. Kış Sebzeleri, Cannes’da Belgesel Film Festivali’nde en prestijli ödül olan Altın 
Yunus, 2011 ödülünün yanı sıra, aynı yıl Viyana’da CIFFT (Turizm Film Festivali’nin Uluslararası 
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Komisyonu) tarafından en iyi eko turizm filmi olarak verilen Büyük Ödül de dahil olmak üzere dünyadaki 
film festivallerinde sayısız ödül kazanmıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Belgesel Film, Winter Fruits, Çevre koruma teşviki, film festivalleri, ödüller 
 
INTRODUCTION 
The term ecology is attributed to the mid 19th century German scientist Ernst Haeckel who has, at the age 
of 32, in his book Generelle Morphologie der Organismen1 coined a new word from two words of Greek 
origin - oikos (hous) and logos (science). This term represented the science researching the relationship 
between the organisms and their environment,2 and “leading idea of the ecology today became the idea of 
sustainable or ecologically balanced development, society development which would consider limitation 
of many natural resources and the need to consider the nature and its parameters as primary framework, 
and often the main goal of the development”.3 
 
Most people have too long been acting as if they are not part of nature and that they do not depend on it, 
which led to the fact that the life of future generations on this planet will be very difficult, if not 
impossible. In this regard, the ecology cannot be of concern only to people who pursue it as their 
profession, because the resources such as air and water are necessary for life of all beings. 
 
Among people who do not deal with this issue professionally, but feel the need to point out the problem, 
are undoubtedly the filmmakers. They contribute by making films that deal with ecology as a theme, 
promoting the issue of environmental protection, and quite often they are able to achieve significant 
results on minimal resources. Therefore the main aim of this paper is to present one such a film, which 
had a budget of just 2,500 Euro but went on to win a large number of awards at international festivals, 
including the prestigious award for best ecological film at the international festival of Cannes Corporate 
Media @ TV Awards 2011. It is the most successful Serbian ecological film, "Winter Fruits".  
The main empirical research methods used in the paper are case study and content analysis. 
 
FILM AND ECOLOGY 
The first films were at the same time the first documentaries, as they recorded things as they actually 
were. Most often quoted as the first film is the short black and white silent film Workers Leaving the 
Lumiere Factory in Lyon from 1895 directed and produced by Louis Jean Lumiere, although also 
preserved is the film lasting about two seconds, but dating from seven years earlier, entitled Roundhay 
Garden Scene directed by Louis Aime Augustin Le Prince.4 The first documentaries filmed in Serbia 
were done in March of 1897. “During his second stay in Belgrade, Andre Carr shot his first frames in 
Serbia - the "Kalemegdan Promenade", the "Tramway Station at Terazije" and "Workers Coming out of 
the Tobacco Factory".5 
 

When watching a feature film, the audience is always aware that it is the artistic interpretation of an event, 
even if the film was based on a true story, while the documentary creates an altogether different rapport 
with the audience. It puts them in the role of a witness. It is also given a credibility which may not always 
belong to it, since the audience often forgets that the choice and sequence of frames they are watching, 

																																																													
1 Ernst Haeckel 1866 Generelle Morphologie der Organismen, Berlin:Druck und Verlag von Georg Reimer  
2 Ecology Revisited: Reflecting on Concepts, Advancing Science (A. Schwarz and K. Jax, ed.), 2011. Springer, p. 
146 
3 Vukasin Pavlovic, 1997. “Religija i ekoloska kriza”, Kultura br. 95, Beograd: Zavod za proucavanje kulturnog 
razvitka, p. 19 
4 http://www.imdb.com/title/tt0392728/ (12.01.2014.) 
5  Dejan Kosanovic, “Serbian Film and Cinematography” (1896-1993)  http://www.rastko.rs/isk/dkosanovic-
cinematography.html (04.04.2013.) 
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music and sounds which accompany the image are also interpretation of an event, as well as that the 
author of the documentary approaches a certain problem with an idea to send a message. “Documentary 
cinematography is infinitely interesting for the creators of art cinematography due to the fact that it 
sharpens the view and teaches observing, teaches the art of expression, teaches the correct and upstanding 
human behavior, the situation on the screen without which it would be impossible for a work of art to be 
interesting or convincing.”6 
 
Much less money is usually invested into documentaries than into feature films, and the earnings are also 
significantly smaller. However, films like Fahrenheit 9/11, which earned about 120 million dollars7 in the 
US only, or  La Marche de l'empereur (March of the penguins), which earned 78 million dollars,8 at the 
box-offices in the US are pointing to the change. Perhaps the financial success of Michael Moore’s film, 
winner of many awards, among which is the Palme d'Or in Cannes 2004,9 is not surprising, as it speaks 
about the attack on the World Trade Center in New York on 11 September 2001, however, success of a 
French documentary, winner of the Academy Award for the best documentary 200610, portraying annual 
journey of the Emperor penguins and their care for their offspring may be considered as a surprise. One of 
the possible explanations for this much interest in Luc Jacquet’s film can be found in the fact that 
humans, who have for the longest time only been interested in the exploitation of the natural resources, 
including their own kind, faced now with obvious and for a good part unrepairable imbalance in nature 
slowly regain the awareness of its importance.  
 
This is supported by the increasing number of film festivals in the world dealing with the environment. 
Today there are more such festivals in Serbia as well. Among the most famous are the International green 
culture festival Green Fest in Belgrade, the International Festival of Tourism and Environmental Film 
Festival Silver Lake Tourfilm Festival - SILAFEST in Veliko Gradiste, International Festival of 
Ecological and Archaeological Film EKOPOLIS in Nis, Eco Dox festival of environmental 
documentaries as part of European Film Festival Palic, etc. 
 
Although increase in number of film festivals specializing in ecology films indicates that the awareness 
on the relevance of this subject is growing, we should not forget the economic side of the festival. “The 
festivals contribute to income earning in several ways. Vaughan indicates three such ways: direct income 
is derived from earnings, rents and profits paid to the locals on the basis of tourists’’ spending, hotel 
earnings and store earnings. Indirect income are the earnings, rents and profits of those who supply the 
hotels, stores, and other services which deal with the tourists directly. Also, there is the induced income 
derived from the costs of earnings of those who received wages, profit, or rents on the basis of doing 
business with the tourists – festival visitors”.11  
 

																																																													
6 Оleksandar Dovzenko, “Оn Documentary Film”  http://www.rastko.rs/rastko-ukr/umetnost/odovzenko-
dokumentarni.html (04.04.2013.) 
7 http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=fahrenheit911.htm ( 14.01.2014.) 
8 http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=marchofthepenguins.htm ( 14.01.2014.) 
9 http://www.imdb.com/title/tt0361596/awards?ref_=tt_awd ( 12.01.2014.) 
10 http://www.imdb.com/title/tt0428803/awards?ref_=tt_awd (12.01.2014.) 
11 Roger Vaughan, 1976. The Economic Impact of Edinburghs Festival, Edinburgh, 1976. Scottic11 Tourist Board, 
cit. in:  Branimir Stojkovic, 1994. “Pozorišni festival i društveno okruženje, analiza komunikacinog procesa”, 
Kultura br 93/94  Zavod za proucavanje kulturnog razvitka,  Beograd, p.81  
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Milos Nemanjic observed the economic function of the award from the point of view of the winner, and 
emphasizes that it can be direct, which is the amount of money awarded to the winner, or indirect, which 
is realized through the popularity of the piece and author being awarded and implies earnings from all 
future and previous works, at higher prices. 12 
 
Probably the most important author of the nature and nature conservation documentaries in Serbia is Petar 
Lalovic, and the most famous films that the cinema audiences were able to watch are The Last Oasis and 
The Disappearing World. Lately the increasing number of Serbian authors have received important 
acknowledgements worldwide making ecology films, among others Miodrag Miki Andric, whose film 
Divine River presenting Danube won Grand Prix on jubilee 50th festival of the tourist film in Lecce, Italy 
in the area of eco-tourism in 201213, Nebojša Ilic Ilke with films Dream of an Ancient Dreamer ,Moby 
Dick – floating country, Road to the Mountain, which won more than 20 awards on European festivals of 
documentary and ecology films,14 and especially Bosko Savkovic whose film Winter Fruits won many 
awards worldwide, including the most famous ones, as is the Golden Dolphin in Cannes 2011 and the 
award for the best ecology film in the world that same year. One year later Savkovic also won Silver 
Dolphin in Cannes for the film After bombs. “In contemporary artistic creating, an award appears in 
function of affirmation/mark via which the work is placed within the area of art creativity (and outside 
banality and dilettantism) not only because the author believes it such, but also based on the opinion of 
those (award jury members) who legitimately represent cultural public”15 
 
 
FILM “WINTER FRUITS” 
Awards are the key part of every festival. “The need for value selection of works of art has always 
existed, although the criteria vary from time to time, from country to country. Each evaluation involves 
the existence of pre-determined criteria, and usually is not a matter of individual taste."16 During the 
award ceremony, the jury has a responsible role because "their voice “for" or "against” rewarding work, 
does not determine only the fate of the work, but also the fate of its author, and forms the taste of the 
audience”.17 
 
The only Serbian documentary which received Golden Dolphin award for the best ecology film on the 
prestigious international film festival Cannes Corporate Media & TV Awards is the film Winter fruits by 
director Bosko Savkovic. The award was received in 2011, and as reported by International festival of 
tourist and ecology films SILAFEST, this film is, “apart from the films by Emir Kusturica, the only 
Serbian film that has ever won in Cannes, in both categories – feature and documentary film”18 
 
Film was supported by City secretariat for environmental protection of Belgrade with 2500 euros, and its 
Chairwoman Natasa Djokic, said on winning the Cannes award: “City secretariat for environmental 
protection supported the making of this film because we recognized its educational value. “Winter fruits” 
is the film with message which is universal and understandable to everybody, and that is – we should take 
care of our environment”19 
																																																													
12Milos Nemanjic, 1981. “Knjizevne nagrade – drustvena i umetnicka funkcija”, Kultura-dokumentacija, sv. br.1, 
Zavod za proučavanje kulturnog razvitka SR Srbije, Beograd, pp.7-8 
13 http://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:386677-Italija-Gran-pri-nasem-dokumentarcu (07.04.2014.) 
14 http://www.novosti.rs/vesti/srbija.73.html:446150-Vlasotince-Osvaja-priznanja-na-svim-festivalima-
dokumentaraca (22.04.2014.) 
15 Branimir Stojkovic (1994) „Pozorisni festival i drustveno okruzenje“, Kultura 93/94, Beograd: Zavod za 
proucavanje kulturnog razvitka, p. 74 
16 Dejana Prnjat (2013) Kulturna politika, Akademija umetnosti, Beograd, pp. 29-30 
17Jovanka D. Božić (1995) Umetnost u svetlu nagrade, Javno kulturno-informativno preduzeće “Ub”, Ub, p. 80 
18 http://www.blic.rs/kultura/vesti/srpskom-ekoloskom-dokumentarcu-nagrada-u-kanu/s8djbzq (13.06.2014.) 
19 http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1476759 (04.06.2014.) 



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC January 2016 Volume 6 Issue 1  

Gönderim Tarihi: 10.09.2015, Kabul Tarihi: 25.11.2015, DOI NO: 10.7456/10601100/004 
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 

52	

 
Apart from this, the film won four other awards in 2010 and nine in 2011, a total of 14 awards:20 
1. Grand Prix CIFFT – Special award for the best ecotourist film in the world in 2011., Festival of 
all festivals festivala – Grand Prix CIFFT 2011, Vienna, Austria 2011. 
2. Golden Kitovras for the best ecological film of the festival on the International festival of tourist 
and cultural film "Kitovras", Veliki Novgorod, Russia 2011. 
3. Golden Rooster for the best ecological film of the festival on the International festival of tourist 
film "ART & TOUR" – Barcelos, Portugal 2011 
4. Special award of the festival International festival of the art and tourist film "FilmAT" – Warsaw, 
Poland 2011  
5. Golden Arara for the best ecological film on the International festival "Tourfilm Brazil" – 
Florianopolis, Brazil 2011 
6. Jury award on the International festival of tourist film in Riga "Tourfilm Riga" – Riga, Letonia 
2011  
7. Special commendation on the International festival of tourist film in Riga "Tourfilm Riga" – 
Riga, Letonija 2011 
8. The best ecological film of the festival „Film in bottle “ – belgrade, Srbija 2011 
9. Award in category best ecology film of the festival „Dokumentart“ – Campulng, Romania 2011 
10. Golden Pincum for the Best Serbian ecology film, International festival of tourist and ecology 
film “SILAFEST” – Veliko Gradište, Srbija 2010 
11. Special award, 4th  International festival of tourist and ecology film „Jahorinafest“ – Pale, Bosnia 
and Herzegovina 2010 
12. Best ecology film, International festival „Golden Peak “ – St. Petersburg, Russia 2010 
13. Special award for the best film from Nevsky Institute for language and culture, International 
festival „Golden Peak “ – St. Petersburg, Russia 2010 
 
The awarded film lasts five and a half minutes and was made in two versions – Serbian and English. 
Practically no words are spoken, and interestingly enough, the scenes from the Belgrade market at the 
beginning of the film are accompanied by murmur in English in both versions of the film. The only 
language message is found at the end of the film “These winter fruits can reach your backyard too, wind 
does not recognize boundaries, that we, people, put. It takes thousands of years for nature to degrade these 
winter fruits. Think about it when you use plastic bags. Save the planet. We do not have other place to 
live on!”21  
 
Film shows plastic bags everywhere – on the streets, grass areas, in the tree tops, in the rivers. The film’s 
author, Bosko Savkovic, explains his reasons behind making of this film: “When I was a teenager, a 
plastic bag was a status symbol. We used to carry our trainers and technical drawing kit in the plastic bags 
which we would get from abroad, or at the duty –free shops… Manufacture is now cheap, so every 
vendor has access to them – the ones on the streets, on the markets, in supermarkets… As they are thin 
and light they fly up easily. The tragic thing is that the half-life of the materials in bags lasts thousands of 
years”22  
 
Young Canadian Daniel Burd, however, managed to largely resolve this problem. “It's not your average 
science fair when the 16-year-old winner manages to solve a global waste crisis. But such was the case at 
last May's Canada-Wide Science Fair in Ottawa, Ontario, where Daniel Burd, a high school student at 
Waterloo Collegiate Institute, presented his research on microorganisms that can rapidly biodegrade 

																																																													
20 http://alternib.com/srpski/html/nagrade_priz.html (08.06.2014.) 
21 https://www.youtube.com/watch?v=8uDLVHJ5zu4 (10.11.2011.) 
22 http://www.vesti-online.com/Stampano-izdanje/06-11-2011/Intervju/177127/Pare-za-film--samo-
rodbini/print(07.06.2014.) 
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plastic.”23 According to his research “every year, approximately 500 billion plastic bags are used 
worldwide and billions of those are dumped into the oceans. Countless wildlife, including sea-lions, 
whales, birds and turtles ingest the plastic bags and die every year. Plastic bags have very high durability, 
persisting in the environment for 20 to 1000 years before they decompose”24  
 
In the proceedings of joining the European Union, Serbia has also adopted a group of laws which relate to 
the waste management, but it has neither the money nor the technical resources to apply these laws.25  
 
CONCLUSION 
Considering that Bosko Savkovic’s agency “’Alternativa’ is the executive producer and organizer of the 
International Festival of Tourism and Ecology Film – SILAFEST, which takes place in Veliko 
Gradiste every year at the end of August,”26 it is possible to assume that some of the awards were 
received from collegial reasons. It is well known that “not only the quality, value of the work or the entire 
body of work are factors here, but there are others… There can be various attempts to influence the work 
of the jury – by the candidates themselves, by interested parties or institutions (publishers, producers, 
galleries…) or by some jury members who could be connected to the candidates or their supporters via 
various business and personal relationships. In the situation where both jury members and the candidates 
belong to the same cultural environment, the probability of positive or negative judgement which is not 
based solely on the merits of the item judged, is certainly quite high”.27  
 
On the other hand, it would definitely be more than unfair to attribute all the awards to such 
circumstances, since this film is sending out a very current and at the same time universal message about 
the need to take care of the planet Earth, because, at least for now, we do not have another one we could 
live on. It also emphasizes the importance of each person’s behavior towards his or her environment 
because it affects both him or her and the future generations. Although created on a shoestring budget, 
this film won very important awards, because of this message it is sending out.  
 
Even though the films dealing with environmental protection are most often not noticed by the wider 
audiences, and quite often not even available to them, there is no doubt that the films with this thematic 
are going to become more and more significant in the times to come.  
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SANATÇI VE ARTEFAKT BİRLİĞİ: SİNEMADA OYUNCU OLMAK 
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ÖZ 
Oyunculuk sinemada olsun ya da olmasın özel bir sanattır ve diğer sanat dallarından önemli ölçüde 
farklılık gösterir. Herşeyden önce bir tek oyunculuk sanatında, sanatçı ve onun yarattığı eser (artefakt) 
bir birlik teşkil eder. Örneğin, bir yazar roman yazar, bir besteci müzik besteler, ressam resim yapar, 
bir tek oyuncu kendi sanatının hem yaratıcısı hem de sonucudur. Oyunculuğun bu özelliği yalnızca 
onun anlatımsal dışavurumunu belirlemez aynı zamanda onun içsel ve özel hayatını belirler. Kaldı ki 
bir oyuncunun hayatı genelde, bir tek onun hayatı değildir, çünkü aynı zamanda ötekilerin de 
hayatıdır, daha doğrusu oyuncunun hayatında sürekli bir aleni tarafı vardır. Bundan dolayı 
oyuncuların gerçek hayattaki karakteri çoğu zaman oynadıkları karakterlerle özdeşleşir, bu durum 
çoğunlukla öyle bir hal alır ki oyuncuların oynadıkları karakterler gerçek karakterlerinin önüne geçer. 
Dolayısıyla oyuncular ister istemez gerçek hayatlarını bu ikilemi sürekli hissederek yaşamak zorunda 
kalırlar. Kabul etmek gerekir ki bu durumun herşeyden once oyuncu üzerine ruhsal bir yükü vardır. 
Bu durumu her yönetmen göz önünde bulundurmak zorundadır ve bilmelidir ki oyuncuyla çalışmak 
son derece hassas ve kolay etkilenen biriyle çalışmak demektir.  
 
Anahtar Kelimeler: Sinema, Kamera Önü Oyunculuk, Yönetmen, Oyuncu, Tiyatro, Seyirci. 
 

THE UNITY OF THE ARTIST AND THE ARTIFACT:  
BEING AN ACTOR IN CINEMA 

 
 
ABSTRACT 
Acting is a very special and specific art form, be it in cinema or not it significantly differs from other 
art forms. First of all in the art of acting, created by the artist and thus the created work (artifact) 
represents a union. For example, a writer writes a novel, a composer composes music; painters do 
paintings, but only the actor is at the same time the creator and the result of his/hers own art. This 
feature of the actor not only determines the narrative expression it also determines the inner and 
private life of the actors. Though the existence of the actor is not a life, which is only consisted of his 
own, but also it is the life of others, there is a continuing public side in an actor’s life. Most of the 
actor’s lives are identified with the characters they play, and in certain cases the characters they play 
goes into a realm beyond the actors and take a shape a life form of its own in a sense it exchanges the 
place of the real character. Therefore, actors are inevitably forced to live a life of constant dilemma. 
Prior to anything else, it must be admitted that this is a psychological burden.  This state of neither 
mind nor situation has to be considered by every director, and understood that to work with the actors 
is to work with a palette of rich hues, of emotionally high and low volumes and of highly sensitive 
and easily affected personas.  
 
Keywords: Cinema, Acting In Front Of The Camera, Film Director, Actor, Theater, Audience. 
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BAŞLARKEN (UZUN BAŞLAMAK LAZIM) 
‘Tiyatroda karşımda zaman ve mekân birliği içerinde canlı insan bedenleri vardır ve onların 
davranışları bende merak uyandırdığı gibi  aynı zamanda da büyülemektedirler. Valère 
Novarina “Lettre aux  acteurs” (Oyunculara Mektup) adlı kitabında tiyatro oyuncusunun “bedenini 
tıp bilimine bahşetmesini ve bu şekilde oyunculuk esnasında  onda ne tür değişikliklerin olduğunu 
görmek isteyebilir”. Filmdeyse ne kan  ne et ne de iç-dış ilişkisi vardır.’ 
 
JACQUELINE NACACHE 
Platon’dan Shakespeare’e kadar oyuncu hayatla tiyatro arasındaki kaçınılmaz analojinin vazgeçilmez 
mekanı olmaktadır. Yönetmen (buna tanrı, kader veya tarih de diyebiliriz) iyi veya kötü olsa da hiç 
farketmeksizin, bu dünyaya gelen her insan, sonu baştan belli olan büyük bir oyunun parçasıdır. 
Montaigne kendi döneminde: Mondus universus exercet historionami yani Bütün dünya bir komedi 
oyununu sahnelemektedir, demiştir. Çünkü günlük yaşamda var olan her şeyin mutlaka perde veya 
sahne aracılığıyla sunulan bir karşılığı vardır. Fransız sosyoloğu Jean Duvignaud’un dediği gibi, 
insanoğlu yeryüzünde dramatik yapıya sahip olan tek canlı türüdür. Hayatla sahne veya perde 
arasındaki metaforik yakınlık artık stereotip haline gelmiş vaziyette: biz de gündelik hayatta ufak 
tefek yönetilen oyunların oyuncularıyız. Bu roller üstlenildiği andan itibaren, tıpkı tiyatro 
sahnesindeki rutin ritüellere benzer bir şekilde, konuşma biçimi, beden dili, davranış şekli ve giysiler 
değişir. Tek fark günlük hayatta karşılaştığımız kişiler hayali değil ve olaylar sahne veya perdede 
cereyan etmezler. 
 
Sözcüğün etimolojik anlamı bu karışıklığı daha çetrefilli bir hale getirmektedir. Eski Yunancada 
oyuncu için kullanılan upokrites (temsil eden kimse) kelimesi ne Latince ne de Fransızcada muhafaza 
edilmemiştir. Bunun yerine Latince kökenli kelime actor belli bir meslek ismi olmadan önce yapan 
veya eylemde bulunan kimse için kullanılmaktaydı ve biraz önceki kelimeye göre kulağa daha basit 
gelmekteydi. Fransızca acteur kelimesini devreye sokarak işi daha karmaşık hale getirmiştir. Çünkü 
bu kelime oyuncu anlamına gelene kadar bir takım aşamalardan geçmiştir. 1200’lü yıllarda bu kelime, 
kitabın yazarı veya sahibi anlamına gelirken, 1600’ların başlarında bir oyunun bellirli bir karakteri 
anlamına gelmekteydi. 1600’lü yılların sonlarına doğru günümüz oyuncu anlamına gelen anlamına 
kavuşmuştur. Sinemanın devreye girmesiyle özellikle Anglosakson çevrelerinde comedian ve actor 
kelimeleri kullanılmaya başlamıştır. Comedian daha çok komedi türündeki filmlerde rol alan 
oyuncular için kullanılırken, actor daha çok dram türündeki filmlerde rol alan oyuncular için 
kullanılmıştır. Patrice Pavis bu iki kavramın Fransızcada biraz farklı anlamlara sahip olduğunu 
söylemektedir. Comedien kavramı daha çok teknik bir terime işaret ederken, rolüne ve metnine sadık 
olan için, Acteur daha farklı şartlarda ve statüde olan birisi için kullanılmaktadır. Kesin olmamakla 
birlikte bu kavramlar perdeden çok sahne ile ilgilidir. Sinemaya has olan kavram ise acting’dir ve 
doğrudan perdede yansıyan oyuncu performansıyla ilgilidir. Performance kavramı başlı başına ise 
canlı icra edilen gösteri ile ilgilidir, palyaçonun sirkteki performansı gibi.  
 
Platon’un tiyatro hakkında pek de olumlu düşünceleri olmadığı bilinmektedir. Tiyatro yerine epik şiiri 
yüceltme derdinde olan Platon’a gore tiyatro oyunları ancak kaba denilebilecek türdeki seyirciye hitap 
edebilirdi. Platon’un tiyatro hakkındaki düşüncelerini gözden geçiren Aristo, epik şiirdeki iki farklı 
jenerasyona ait oyuncuları incelemekte ve karşılaştırmaktadır. Bu iki farklı oyuncu jenerasyonu 
birbirlerini abartılı oyundan dolayı hakarete varacak kadar eleştirmektedir. Aristo sonuçta trajediyi 
savunurken oyuncuları suçlamaktan da hiç kaçınmamaktadır. Ona göre epik şiiri okuyan biri 
(rhapsodos) aslında kötü bir oyuncudur. Aslında oyuncu oyunculuğunu bastırmalı ve basit bir 
okumayla trajedinin kalitesini ortaya çıkarabilmelidir. Dolayısyla daha bu dönemde oyuncuyu 
oyunculuktan kurtarma derdi başlamaktadır. 
 
Peki oyuncuyla ne yapmalı? Gerçekten oyuncudan kurtulmalı mıyız? Oyuncudan mı yoksa 
oyunculuğundan mı kurtulmak gerekir?  Kuramsal olarak tiyatroda oyuncu sinemaya göre daha 
merkezi bir yerde yer almakta ve daha fazla ilgi görmektedir. Ancak özellikle sinemanın 
sanayileşmesi ve star gibi kavramların devreye girmesiyle, teoride doğru gibi görünen bu savı yıkacak 
binlerce örnek ortaya çıkar. Günümüzde sinema oyuncusu son derece ön planda yer almakta. Şöyle ki 
filmler isimlerine veya yönetmenlerine göre değil de, oyuncularına göre hatırlanmaktadır. Bu da 
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günümüz sinemasında oyuncunun ne derece önem arz ettiğini göstermektedir. Bu bağlamda, Barbara 
Creed ‘The Cyberstar: Digital Pleasures and the end of the Unconscious’ adlı makalesinde daha 
öteye gitmektedir. Creed’e göre yakın gelecekte sanal yıldızlar doğmaya başlayacaktır. Şöyle ki ünlü 
bir oyuncu nasıl ki günümüzde çizgi filmlerde seslendirme yapıyorsa, yüklü bir ücret karşılığında 
yüzünün ve bedeninin kullanılmasına izin vermeye başlayacaktır. Bu izni alan şirketler de gerçek 
oyuncu olmadan da filmler yapabileceklerdir. Böyle bir şey yapılır mı, yapılmaz mı, neden yapılır 
veya yapılmaz bilemeyiz. Ancak teknik olanaklar sağlam adımlarla bu yönde ilerlemeketedir. Sanal 
ortamlarda yapılan filmlerde karkaterlerin gerçek olup olmadığı hala gözlerden ve bakışlardan 
anlaşılmaktadır. Bu engel her an aşılabilir, aşılırsa da Barbara Creed’in ileri sürdüğü teori kuramsal 
aşamadan uygulama aşamasına geçecek gibi görülmektedir.  
 
Tiyatroda olduğu gibi sinemada da oyuncu son derece önemli bir yere sahip ve üzerine mutlaka 
durulması gereken bir konudur. Ancak oyuncunun sinemadaki yeri, tıpkı sinemanın geleceği gibi 
belirsizdir. Lumiere’in ilk filmlerinde belli belirsiz insan figürleri görülmektedir. Lumiere’in eşi ve 
çocukları Bebeğin Kahvaltısı (Dejeuner de bebe) adlı filmin starlarıdır. Yine aynı şekilde Lumiere’in 
eşi ve iki kızı Limandan Ayrılış (La sortie du port) adlı filmde de görülmektedirler. L’arrosseur 
arrose adlı filminde ise Lumiere’in şakacı bahçivanı görülmektedir. Dolayısıyla, daha başta 
belirtildiği gibi, sinemanın en başında insan figürleri bulunmaktadır ve bunlara oyuncu demek 
neredeyse imkansızdır. Bu belli bir anlamda doğaldır, çünkü bu aşamada sinemanın gidişatı zaten 
belirsiz ve yerine oturmuş değildir. Sinemayla ne yapılabilceği, ne işe yarayacağı konusu henüz netlik 
kazanamamıştır. Bu bağlamda sinemanın ilk oyuncuları diye nitelendirilebilecek kişiler aslında 
doğrudan filmde yer alan kişiler değildir. Bunlar arada (off olarak) konuyu veya hikayeyi daha 
açıklayıcı hale getiren metinleri okuyan kişilerdir. Bu da yabana atılacak bir şey değildir, çünkü sessiz 
sinema döneminde özellikle Japonya’da bu metin okuyucuları adeta o dönemin sinema starları gibi 
algılanmaktadırlar. 
 
Belki bu noktada kendi kendimizle çelişiyor algısını oluşturma tehlikesine ragmen, Georges Melies’i 
hatırlamak ve anmak lazım. Çünkü o daha 1897 yılında kendi atölyesinde bir sahne hazırlayıp 
çekmiştir. Bu basit gibi görünen iş, aslında sinemada iki prensibin temellerinin atılması anlamına 
gelmektedir. Öncelikle Melies, böylece bir takım teknik normlar oluşturulmaya başlamıştır. Örneğin 
herşeyden önce çekimler ancak gün ışığı kaybolmadan yapılabildiği için, tüm çalışanlar çok hızlı 
davranmalı ve ne yapılması gerektiği konusunda çok net bilgiye sahip olmalıdırlar. Onlardan ne 
istenildiğini hızla anlamalı ve çözümler üretmelidirler. Oyuncular ise dekor içinde kaybolmamak için 
statik değil dinamik olmak zorundadırlar. Bu tabii ki belli prensipler doğrultusunda jest ve mimik 
yapmak anlamına geliyordu. İkinci prensip ise teatral oyunculukla alakalıydı. Çünkü sinema 
oyuncusu tiyatroya has mimik ve jestlerden kurtulmalı, onlarla savaşmalıydı. Çünkü sessiz sinema 
döneminde son derece net oynanmış bir mimik yanlış anlaşılabilirdi. Bu prensibe göre iyi sinema 
oyuncusu bir kelime söylemeden anlaşılır olan oyuncu olarak tanımlanabilmektedir. Dolayısıyla bu 
bağlamda Melies’in sinemaya katkısı son derece önemlidir. 
 
  ‘Bazı sinema başyapıtlarında insan başrol oynamıyor. Ona yan rol  verilmiştir. O bir 
çeşit yardımcı oyuncu veya başrol olan doğanın zıt  karkteri gibi durmaktadır.  Hatta Kuzeyli 
Nanook (Nanook of the North)  veya Aran’lı Adam (Man of Aran) gibi filmlerde insan ve doğa 
 mücadelesini konu edinmiş olsa bile tiyatrodaki dramatik yapıyla  karşılaştırılamaz. 
Çünkü burada dramatik yapının yaslandığı şey insan  değil eşyalardır. Ve sanıyorum Jean Paul 
Sartre’ın dediği gibi, tiyatroda  drama oyuncudan başlar, sinemada ise dekordan başlayıp insane 
doğru  ilerler.’ (Nakaš, Žaklin (2008). Glumac na filmu, çev. Ivana Arandjelović,  Beograd: 
Clio. s.19) 
 
Belki günümüz sinema oyunculuğu, özellikle aksiyon filmlerinde akrobasyona varacak kadar 
ilerlemiş veya ileri gitmiş olabilir ancak tiyatro kökenli olan sinema oyunculuğunun günümüze kadar 
gelmesi pek de kolay olmamıştır. Şimdi de bu konuya daha detaylı değinmeye çalışalım.  
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NARİN BİR RUH 
Kameranın önünde oyuncu dururken, aynı işin arka veya mutfak tarafında yönetmen durmaktadır. 
Yönetmenin işi de bir oyuncuya göre önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Hatta bazı açılardan 
yönetmenlik oyunculuğun tam zıttı olarak tanımlanabilir.  Oyuncu çok kısa bir zaman diliminde 
yoğun çalışmak ve yaratmak zorundayken, yönetmen aylarca ve çoğu zaman da yıllarca kendi eserini 
yaratmakla uğraşmaktadır. Ayrıca, oyuncu kendi kendine dönük çalışırken, bir yönetmen ise filmin 
yapım sürecine dahil olan, onlarca kimi zaman da yüzlerce kişiyle çalışmak zorundadır. Oyuncu 
somut bir malzemeyle uğraşırken, yönetmen ise yarattığı film eserinin bütün vizyonunu yaratmak 
zorundadır. Oyuncu kameranın önüne geçip filmin fikrini maddileştirirken, yönetmen kameranın 
arkasındaki kişi olarak her şeyi kontrol altına tutmaya çabalamaktadır. Kesin olan bir şey varsa, o da 
şudur, hem oyuncu hem yönetmen birbiriyle sıkı bir ilişki içerisindedir ve bundan dolayı kamera önü 
oyunculuğunun  sonucu bu ilişkiyle ilintilidir. Bu ilişki yalnızca yaratıcı veya mesleki bağ anlamını 
taşımamaktadır. Çünkü bunların dışında yönetmen oyuncu ilişkisi boyutunda insani ilişkiler de son 
derece önemlidir. 
 
KAMERANIN SEVDİĞİ VE SEVMEDİĞİ OYUNCULAR 
Kameranın sevdiği ve sevmediği oyuncular var lafı, çok sık söylenir. Bence bu durumu tersine 
çevirmek de mümkündür, yani kamerayı seven ve sevmeyen oyuncular var şeklinde. Çünkü 
kameranın yapabileceklerini ve özelliklerini bilen ve hisseden oyuncular vardır. Onları nedense, 
kamera genelde pek sever. İki taraflı, bizim de tanımlayacağımız bir hoşlanma ilşkisi bile söz konusu 
olabilir. Ancak, bu hikayeleri bir kenara bırakırsak… Oyuncu ve yönetmenin çeşitli becerileri ve 
teknikleri vardır bunlar doğal olarak kamera önü oyunculuğa doğrudan tesir etmektedir. Özellikle 
kamera önünde oyunculuk yapan oyuncuların, zamanla sinematografik ve doğal olanı aktarmakla 
ilgili içgüdüleri gelişmektedir. Tanrıdan gelen bir takım özellikler aramak yerine, buralara bakmak 
daha rasyonel geliyor bize. 
  
Eğer bir tanım yapılacak olursa, kamera önü oyunculukla, sahnedeki oyunculuk arasında çok önemli 
bir fark bulunmamaktadır. Dolayısıyla, net olarak tarif edilebilecek ve tiyatrodaki oyunculuktan farklı 
olan bir sinema ve televizyon oyunculuğu yoktur. Belli bir fark var ise o daha çok teknoloji, 
oyunculuğun performansı ve tekniğiyle alakalıdır. Bu işe yıllarını veren yönetmenler genellikle genç 
veya yeni yönetmenlerin hep bu hataya düştüklerini söylemektedirler. Yani kameranın önüne geçen 
oyunculara “daha az teatral”, daha sakin oynamaları veya rol yapmamaları öğütlenir. Bu aslında çok 
büyük bir hatadır, çünkü kameranın önünde oyunculuk da yoğunluğu gerektirir, orada da tiyatrodaki 
gibi “sonuna kadar” oynamak zorundasınız. Dolayısyla bu anlamda, sinemaya veya tiyatroya has ve 
özel olan bir oyunculuk yoktur. Olsa idi zaten dünyada yıllarca sinema ve tiyatro oyunculuk bölümleri 
ayrı ayrı açılırdı. Var ise, bunlar daha çok ders veya kurs düzeyinde kamera önü oyunculuk 
teknikleriyle ilgilidir. 
  
Diğer taraftan teknolojik veya yaratıcılık anlamında yönetmenin önemi tiyatroya göre sinemada kat 
kat fazladır. Bir takım benzerliklere rağmen tiyatro ve film yönetmenleri esas itibariyle farklı işlerle 
uğraşmaktadırlar. Oyuncuların yanısıra ekibin tümü de tiyatroya göre daha fazla yönetmene dönük 
çalışmaktadır. Sinemanın komplike teknolojik unsuru yönetmeni tiyatro yönetmenine göre daha 
önemli hale getirmektedir. Buna ragmen, yönetmenin en önemli görevi işin içinde olan her sanatçıya, 
yardımcısına fazla ve özelikle de oyuncularına yaratım konusunda olanak sağlamaktır. Onları 
kısıtlamak asla sinema yönetmenliği değildir. Aslında, dışardan bakıldığında, yönetmen bir şey 
yaratmaktan çok, sürekli ipleri elinde tutmalı, filminin tümü kafasında bitmiş olmalı ve ekibin işini 
yapmasına olanak sağlamalıdır. Hatta daha abartılı söyleyecek olursak yönetmen ne kadar az 
yönetmenlik yaparsa o kadar film için iyi olacaktır. İyi yönetmen az yönetendir. Bunu söylerken 
yönetmenlerin, özellikle çekim aşamasında yaptıkları doğrudan müdahale ve önerileri kast ediyoruz. 
Oysa ki bu kapsama yönetmenleri yönetmen ve yaratıcı yapan özellikleri değildir.  
 
İKI TANRI BİR YERDE: YÖNETMEN VE OYUNCU 
Tiyatroya nazaran sinemadaki oyuncu çok daha fazla yönetmene yönelme eğilimindedir. Bunun en 
önemli sebeplerden biri sinema oyunculuğunun devamsızlığıdır. Tiyatroda ise oyuncuların çabası ve 
konsantrasyonu bütün oyuna yöneliktir. Sinemada ise oyuncular çoğunlukla kısa bir bölüm oynarlar 
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ve oynadıkları bölümlerin de çoğu zaman devamlılıkları yoktur. Yani birbirinin devamı değildirler. 
İçlerinde farklı duygu, ortam ve atmosfer barındırırlar. Tiyatroda uzun süren bir süreç söz konusuyken, 
sinemada an beklenir ve yakalanmaya çalışılır. Tiyatro dinamiktir, canlıdır, sürekli değişir, sinemada 
ise kayıt edilen değişmezdir, dinamikliğini de kurguyla kazanır. Sonuç olarak sinemadaki oyuncu 
mozaiğin parçacıklarını oynarken, tiyrtoda bütünü oynar. Mozaik parçacıklarının bütününden ise, 
özellikle sinemanın teknolojik özelliklerinden dolayı, genellikle bir tek yönetmen haberdardır. 
  
Diğer taraftan, sinema doğası nedeniyle karmakarışık kısa bölümler halinde, çoğu zaman mümkün 
olan en kısa zamanda çekilmektedir. Tiyatroda ise bu anlamda tamamıyla farklı ve zamansal 
bakımından son derece rahat bir durum söz konusudur. Bu durum, belli bir anlamda sinemada 
seyirciyi, yönetmenin ve oyuncunun karşısında, yardım isteyebileceği tek kişi konumuna 
getirmektedir. Çünkü oyunculuk sanatının icra edildiği anda onu gerçek anlamda izleyen ve 
dolayısıyla bunu tek değirlendirebilecek olan yönetmendir. Bu yüzden, özellikle çekim aşamasında 
oyuncu - yönetmen ilişkisi son derece önemlidir. Yönetmenin bu ilk seyirci olma konumu ve tepkileri 
bir sinema oyuncusu için bir tiyatro oyununu oynadığında karşılaştığı seyirci tepkisi kadar değerli ve 
önemlidir. Kaldı ki cansız bir nesne olan kameranın önünde oynayan oyuncu için çekim esnasında tek 
canlı varlık onun arkasında duran yönetmendir. Oyuncu – yönetmen ilişkisinin önemi ve değişmezliği, 
bir çeşit “gizli ilişkiyi” temsil etmesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü bu ilişki son derece özeldir ve 
sanki gerçek hayata karşı yapılmış ilkel bir büyüye benzemektedir. Dolayısyla, her yönetmen ve 
oyuncunun kesin bilmesi gereken şey, onların anlaştıkları veya anlaşmadıkları konular üzerine yapılan 
tartışmaların yalnız ve yalnız özel görüşme şeklinde yapılabileceğidir. Bu tür konuşmalar asla ortada 
ve herkesin önünde yapılmamalıdir. Herkesin önünde yapılacak tek şey var ise o da yönetmen ve 
oyuncunun birbirlerini anlayabilecekleri işaret dili düzeyinde olabilir. Bu hem yönetmen – oyuncu 
ilİşkisini özel kılacak, hem de her ikisinin işin içindeki konumunu muhafaza edecektir ve bu durum 
doğrudan filmin niteliğine tesir edecektir. 
 
YERİNDE DURAMAYAN SEYİRCİ 
Sinemanın önemli özeliklerden bir tanesi kameranın sürekli açısını değiştirmesidir. Kamera seyircinin 
gözü olduğuna göre, bu durum, seyircinin sürekli görüş açısını değiştirmek zorunda olduğunu 
göstermektedir. Tiyatroda ise seyircinin görüş açısı değişmemektedir. Belki seyircinin oyuncudan 
uzaklık mesafesi değişebilir o da, istisnai durumlar dışında, önemli bir mesafe olamayacağına göre 
önemsiz bir durumdur. Kaldı ki uzun yıllar tiyatroda oynayan oyuncular seyirciden bulundukları 
uzaklığa göre oyunlarını oynamaktadırlar. Kimi zaman tiyatrodaki oyuncular tam da bu mesafe 
yüzden mimik ve jestleri karikatürize edecek kadar abartmaktadırlar. Bu durumun gerçek hayatta da 
karşılığı bulunmaktadır, örneğin bir futbol maçında, koskocaman futbol stadyumunda futbolcular 
kızgınlıklarını veya sevinç anlarını çoğu zaman son derece abartılı hareketlerle göstermektedirler. 
Bunun en önemli sebebi seyirci – futbolcu arasındaki mesafeyle ilgilidir.  
 
Sinemada ise, daha bu bölümün başında belirtildiği gibi seyircinin görüş açısı an be an değişmektedir. 
Kimi zaman bir cümlenin ortasında bile. Dolayısyla sinema seyircisi görüş açısı bakımından bir çeşit 
“yerinde durmayan seyircidir”. Bu seyirci de, tiyatrodaki seyirciden farklı olarak, oyuncudan bir tek 
uzaklaşmakla kalmamakta, kimi zaman ona aşırı yaklaşmakta, kimi zaman üstüne çıkmakta, 
oyuncunun bacakalarının arasından geçmekte, havaya zıplamakta, yani aynı koltukta oturan 
sinemadaki seyirci bir tiyatrodaki seyircinin asla sahip olamayacağı görüş açılarına sahip 
olabilmektedir. 
 
 ‘Sinemada belli detaylara vurgu yapan bir sürü kısa çekim vasıtasıyla  aşama aşama veya 
parça parça psikolojik durum inşa edilir. Bunun çok basit bir sebebi vardır, seyircinin adeta filme 
dalması istenmektedir. Tam da bu sebeple seyircinin olaya uzaktan veya kenardan göz atan 
konumuna  düşmesine izin verilmez. Aksiyon detaylardan ibarettir, seyircinin sürekli üzerinde 
dikkatini tutmak ve psikolojik durum hakkında bilgi  vermek için gösterilmektedirler. Bir 
sahnenin tek çekimle çekilmesi görsel bir şekilde olup bitenin kayda alınması anlamına gelir. Seyirci 
üzerindeki etkisi de minimum düzeyde olur ve istenilen sonuca ulaşmak için daha fazla süreye ihtiyac 
doğar. Bu da sinemada genellikle pek arzu edilen bir durum değildir. Ayrıca böyle bir durumda 
seyirci filme katılma  duygusundan yoksun filmi izlemek zorunda kalır ve daha da önemlisi ayrıntılı 
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çekimlerle verilmek istenen karakterin duygusu hakkında anlamakta zorluk çekebilir.’ (Babac, Marko 
(2000). Jezik montaže pokretnih slika, Beograd / Novi Sad: Clio. s.400) 
 
Eğer filmdeki yalnızca bir sahne esnasında seyircinin oyuncuya göre en az on farklı değişik görüş 
açısına sahip olduğu düşünülürse, o zaman çok kolaylıkla anlaşılır ki, oyuncunun seyirci üzerindeki 
etkisi tiyatroya göre tamamıyla farklıdır. Burada daha yoğun bir alma verme ilişkisi ve dolayısıyla 
özdeşlesme söz konusudur. Tiyatrodaki seyirci oyuncu ilişkisi, sinemaya göre çok daha sabit bir ilişki 
halindedir. Çünkü her ikisi (nasıl kullanılırsa kullanılsın) aynı mekanla kısıtlıdır. Ayrıca bir oyun 
esnasında seyirci değiştiremeyeceği tek görüş açısına sahiptir. 
 
Sinemadaki oyuncunun bağlantısı olmayan bölümleri aynı zamanda oynaması ve yönetmenin 
seyircinin bu bölümleri hangi açıdan izleyeceği konusunda karar vermesi, oyuncuyu önemli bir 
ölçüde yönetmene bağımlı olma konumuna getirmektedir. Bu bağımlılığın bir kusur olmaması için, 
yönetmen ile oyuncu arasında devreye mutlaka yaratıcı bir sürecin girmesi gerekmektedir. Aksi 
takdirde robot yönetmen ve robot oyuncudan söz edilmesi gerekecektir. Bu da sinema için sakıncalı 
durumlardan birini teşkil etmektedir. 
 
Sinema salonlarındaki o koskocaman perde ve onun üzerinde durmadan devinen görüntülerin seyirci 
üzerindeki etkisi, tiyatro sahnesiyle pek de kıyaslanacak türden değildir. Bu bağlamda birini de 
diğerine göre üstün kılan bir durum da bulunmamaktadır. İkisi bu anlamda farklı evrenlere ait, farklı 
sosyo-kültürel ve tarihsel süreçlerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Ancak sinemada oyunculuk, 
tiyatroya göre daha fazla görsel ve daha fazla dinamiktir. Bu beraberinde, özellikle filmin çekim ve 
kurgu aşamasında, farklı bir işitsel ve görsel organizasyonunu gerektirmektedir. Kimi oyuncular 
özellikle televizyonu kurgu yüzünden pek de sevmemektedirler. Çünkü bu oyuncular oyunlarının 
çalındığı ve hırpalandığı hissine kapılmaktadırlar. Ancak unutulmamalıdır ki, hem sinema hem 
televizyon sentetik ve tekniğe dayalı medyumlardır. Oyuncu ise canlı olmayı ve her şeyi tekrar tekrar 
canlı yaşamayı sever, doğasında bu vardır ve kabul etmek gerekir ki, köken itibarıyla tiyatroya aittir. 
Günümüze kadar sinema tarihine hızlı bir göz atıldığı zaman bu zıtlıktan şaheserlerin doğması ve 
sinemayı sanat mürtebesine (mertebesine) ulaştıran yapıtların varlığı, aslında ortada bir zıtlığın değil 
birlikteliğin başarısı ve bu başarının kanıtıdır. Ancak belki de günümüzde artık yalnızca kamera önü 
oyunculuk üzerine uzmanlaşılan dalların açılması gerekmektedir. Gerekmediği düşünülüyor olsa bile, 
bu konu üzerinde tekrar düşünmekte yarar vardır. Zamanın ruhunu her zaman eleştirebiliriz ama aynı 
şekilde de ona her zaman kulak vermemiz lazım.  
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SOSYAL MEDYA’NIN KALDIRAÇ ETKİSİ: 
TÜRK SİVİL HAVACILIK ENDÜSTRİSİ SOSYAL MEDYA GÜCÜNÜ 

NASIL KULLANIYOR? 
 

Tolga KARA 
Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi 

tolgakara@marmara.edu.tr 
 
ÖZ 
İnternetin ortaya çıkışından sonra iletişim biçimleri keskin şekilde değişmiş ve etkileşim kullanıcılar 
için çok daha önemli hale gelmiştir. Özellikle ürün ya da hizmetler hakkında bilgi edinme, çevrimiçi 
alışveriş gibi tüketici faaliyetleri sosyal ağlarda gerçekleşmeye başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, 
Türk Sivil Havacılık Sektörünün Facebook, Twitter, YouTube ya da Bloglar gibi sosyal medya araç 
ve uygulamalarını nasıl kullandıklarını ve bu araçların bir rekabet unsuru yaratıp yaratmadığını 
görmektir.  
 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Havacılık Endüstrisi, Sosyal Ticaret 
 

THE LEVERAGE EFFECT OF SOCIAL MEDIA: 
HOW TURKISH CIVIL AVIATION INDUSTRY USE SOCIAL MEDIA 

POWER? 
 

ABSTRACT 
After the advent of the internet, communication methods have sharply changed and interactivity 
become more important for customers. Especially customer activities such as information search for 
company or product details, using online services such as purchase or engaging in social networks in 
online communities are continue to rise. Aim of this study is to demonstrate how Turkish Civil 
Aviation Industry use social media tools such as Facebook, Twitter, YouTube, and Blogs and others, 
while they are trying to create competitive advantages in Turkey. Based on the coding schema, we 
analyze their usage types. 
 
Keywords: Social Media, Aviation Industry, Social Commerce 
 
GİRİŞ 
İnternetin toplumsal hayata girişiyle birlikte geleneksel iletişim yöntemleri keskin bir değişime 
uğramış ve etkileşim kullanıcılar açısından çok daha önemli hale gelmiştir. Daha da önemlisi 
internet üzerinde çevrimiçi ürün ya da hizmet satın almak isteyen, ürün ya da hizmetler arasında 
kıyas yapmak isteyen, herhangi bir ürüne ya da hizmete ilişkin bilgi arayan müşteri faaliyetleri için 
sosyal ağlara entegre uygulamalar vazgeçilmez hale gelmiştir. Söz konusu ihtiyaçlar ve etkileşimli 
teknoloji sayesinde müşterilerin hayatını kolaylaştıracak uygulama ve hizmetler de sosyal ağlar 
üzerinde hızla gelişmeye başlamıştır. Özellikle web 2.0 teknolojisi, internetin geleneksel tek yönlü 
yapısını kullanıcı lehine değiştirmiştir. Web 2.0 sayesinde internet, içeriğine katkıda bulunulabilen 
daha sosyal ve etkileşimli bir platform haline gelmiştir. Bağımsız içerik üretimi konusunda ise 
sosyal ağların önemi yadsınamaz. Zira sosyal ağlar, bol miktarda potansiyel içerik üreticilerinden ve 
kalabalık kaynaklardan (Crowdsourcing) oluşmaktadır. (Rad ve Benyoucef, 2010; 12) Öte yandan, 
kimi araştırmalara göre Facebook gibi sosyal medya ağlarının kullanıcı trafiğinde, Amazon ve Ebay 
gibi e-ticaret sitelerine göre ciddi bir artış saptanmıştır. (Leitner ve Grechenig, 2009;85, Palmer, 
2008) Bu durum bir açıdan, yeni nesil tüketiciler için sosyal medya ağlarının çok daha cazip bir alan 
haline geldiğinin de göstergesidir. Fakat diğer yandan sadece bireyler için değil ürün ve hizmetlerini 
tüketicilerle buluşturmak isteyen şirketler için de cazip bir alan haline gelmiştir. Bu anlayış 
değişikliğine paralel olarak gelişen ve son on yılda önemli gelişmeler kaydeden sosyal medya ağları, 
hemen hemen her sektöre rahatlıkla uygulanır hale gelmiştir.  
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Sosyal medyanın en önemli güç kaynağı ve onu popüler hale getiren yönü kullanıcılarının diğer 
insanlarla gündelik hayatlarına ilişkin hızlı ve kolay enformasyon paylaşmalarıdır. Fakat aynı güç 
yanlış insanlarla hassas bilgileri paylaşmak gibi büyük bir riski de beraberinde getirmektedir. 
Christopher Null’a göre bu riskin en büyük nedeni ağ etkisi ile arkadaş çevresinin genişlemesinden 
kaynaklanmaktadır (Null, 2009). Bu yüzden kullanıcıların veya şirketlerin sosyal medya hesaplarını 
kontrol etmeleri ve yanlış enformasyon akışına engel olmaları gerekmektedir. Öte yandan kabaca, 
tek yönlü iletişimi mobil ve web tabanlı uygulamalar yoluyla etkileşimli bir diyaloğa dönüştüren 
araçlar olarak tanımlanabilecek sosyal medya ağları her geçen gün daha da popüler birer mecra 
haline gelmektedir. Business Insider’ın 2014 yılında yaptığı araştırmaya göre; blog, wiki ve 
forumların da dahil olduğu sosyal medya havuzunda, Dünya genelinde insanlar günde 3 saat ve 
üzerinde zaman harcamaktadır. (Business Insider, 2014) Pew Araştırma Şirketi’nin çalışması ise bu 
insanların büyük bir bölümünün genç yetişkinlerden oluştuğunu göstermektedir (PewResearch 
Center, 2013). Sosyal medya kullanım oranları her geçen gün katlanarak artarken sosyal medya var 
olan şirketlerin de yatırımlarının geri dönüşümünü ölçebilmeleri, kullandıkları sosyal medya 
platformlarını kendilerine rekabet avantajı yaratacak biçimde dönüştürebilmeleri, aynı zamanda da 
sosyal medya hesaplarını müşteri ihtiyaçlarına yönelik daha etkileşimli ve çözüm odaklı 
yenileyebilmeleri gerekmektedir.  
Bu çalışmanın amacı müşterilerle etkileşim noktası olan sosyal medya araçlarının bir rekabet 
avantajı yaratıp yaratmadığını ve şirketler tarafından ne şekilde kullanılması gerektiğini tartışmaktır. 
Bu amaçla Türk Sivil Havacılık Sektörü seçilmiş, ilk bölümde şirketler için sosyal medya araçları ve 
rekabet stratejileri üzerinde durularak kargoculuk sektörü tanımlanmıştır. Son bölümde ise sivil 
havacılık sektöründe yer alan şirketlerin Facebook sayfaları üzerinden bir analize gidilmiştir. 
 
İNTERNET, WEB 2.0 VE SOSYAL MEDYA: FİRMALAR İÇİN YENİ NESİL FIRSATLAR  
İnternetin en önemli özelliklerinden bir tanesi şirketler ve tüketicileri için hem ürünlerini tüketiciler 
ile buluşturmak için yeni bir kanal haline gelmesi hem de tüketiciler ile iletişim kurmanın alternatif 
bir yolu olmasıdır. Tüketiciler bu sayede yeni ürünlere ulaşabilmekte, sipariş verip siparişlerinin 
takibini yapabilmekte hem de ürün özelliklerini kıyaslayarak şikayetlerini üreticiye 
bildirebilmektedir. İnternet aynı zamanda hizmet sektörü için de bir takım avantajlar sağlarken, 
müşterilerin bunlar arasında karşılaştırma yapmasına ve hizmetler hakkında bilgi edinmesine de 
imkan tanımaktadır. İnternet bu sayede çevrimiçi bankacılık hizmetlerinden, seyahat 
rezervasyonlarına, haber takibinden ürün sorgulamaya kadar geniş bir alanda kullanıcıların bilgi 
edinmesine ve hizmet almasına yardımcı olmaktadır (Rose, Hair, Clark, 2011: 24). Günümüzde ise 
bu tarz çevrimiçi işlemler sadece web tabanlı uygulamaların dışında bloglar, mobil telefon 
uygulamaları, sosyal ağlar ve diğer çevrimiçi topluluklar üzerinde de devam etmektedir. İnternetin 
yeni nesil bir iletişim kanalı olmadığına ilişkin çeşitli görüşler bulunsa da çoğu araştırmacının 
üzerinde hem fikir oldukları nokta web 2.0 teknolojisinin geliştirilmesidir. Medya kuramcısı Dan 
Laughey’e göre web 2.0, sıradan kullanıcılara herhangi bir özel yazılıma gerek duymaksızın içerik 
yazma, gönderme ve yayınlama imkanı sunmuştur. Bu haliyle günümüzün popüler tüm sosyal ağları 
web 2.0 ürünüdür. (Laughey, 2010:163) 2002’deki web 2.0 devriminin ardından ilk olarak 
Friendster yayına geçmiş arkasından benzer içerikte ve daha da popülerleşen birçok sosyal ağ sitesi 
kullanıcı ile buluşmuştur. Web 2.0’ın ortaya çıkışı ve yayılımı sosyal ağların gelişimine zemin 
hazırlamış böylece etkileşimli ve katılımcı yeni bir sosyal topluluk yaratılmıştır. Web 2.0 
teknolojileri sayesinde şirketler ve kullanıcılar katılımcı içerik oluşturma (wiki), içerik paylaşımı 
(metin, video, fotoğraf), sosyal ağlar (Facebook, Twitter..v.b) gibi iletişimin etkileşimli bir boyutunu 
kullanma imkanına kavuşmuştur (Thackeray, Neiger, Hanson, McKenzie, 2012: 339).       
 
Web 2.0 altyapısı üzerine kurulu sosyal ağlar ise bireylere, sınırlandırılmış bir sistem içinde genel ya 
da yarı genel profil oluşturmaya, bağlantıyı paylaşan diğer kullanıcıların listesindekilerle 
konuşmaya, onların bağlantı listelerine bakmaya, oradan çapraz geçişler yapmaya ve de sistem 
içindeki diğer bireylerin de bunları yapmasına imkan veren web tabanlı hizmetlerdir. Miletsky’e 
göre sosyal medya, sanal ortamda sosyalleşmek amacıyla kullanılan araç ve uygulamaların tümünü 
içeren şemsiye bir terimdir. Bu araçlar ise sosyal ağ siteleri (Facebook, Twitter, MySpace, 
Wikipedia, YouTube, bloglar, wikiler, podcastler) çevrimiçi forumlar, fotoğraf ve video paylaşımı, 
anlık mesajlaşma, içerik toplulukları vb. olarak sıralanabilmektedir (2010: 16). Sosyal ağ sitelerini 
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benzersiz kılan bireylerin yabancılarla tanışmasını imkan sağlaması değil, aksine sosyal ağlarında 
kullanıcıları görünür kılmayı sağlaması ve birbirlerine bağlanmaya olanak tanımasıdır. Bu, başka 
türlü mümkün olmayacak bir şekilde bireyler arasında bağlantılarla sonuçlanabilmektedir. Fakat 
çoğunlukla amaç bu değildir. Geniş sosyal ağ hizmetlerinin birçoğunda katılımcıların ağ kurması ya 
da yeni insanlarla buluşmaya çalışması şart değildir. Bunun yerine katılımcılar öncelikli olarak kendi 
geniş sosyal ağlarının bir parçası olan insanlarla iletişim kurmaktadırlar (Boyd, Ellison, 2008: 211). 
Sosyal ağlarda bir düğüm noktası, ne kadar çok bağlantılara sahipse yeni bağlantılar ekleme şansı o 
kadar fazladır. Sosyal web sitesinin büyümesi ağın yapısına bağlıdır. Ağın büyümesi için ya viral bir 
şekilde ağın benimsenmesi desteklenmeli ya da ağın canlılığının sürdürülmesi gerekmektedir. Bir 
ağın her yeni kullanıcısı potansiyel olarak o ağın yeni bir bağlantı noktasıdır. Dolayısıyla ağın 
büyümesi için yeni ”gerçek” kişilerin ağı katılımının desteklenmesi gerekmektedir. Öte yandan, ağa 
yeni kişiler getiren bir aktivite de ağın canlılığını sağlama konusunda önemli bir bağlantı aracıdır. 
Bu anlamda ağın canlılığı da yeni üyeler kazandıran kişi ya da aktivitelere bağlıdır (Akar, 
2010;113). 
 
Sosyal ağların ve sosyal medyanın ortaya çıkışı ve popülaritesi ile binlerce kişinin tek bir bireymiş 
gibi birbirleriyle iletişim sağlamaları kolaylaşmıştır (Owen ve Humphrey, 2010: 3). Bunun yanı sıra 
sosyal paylaşım siteleri yaş, din, politik görüş, hobiler ve ilgi alanları gibi kriterleri göz önüne alarak 
sınıflandırma ve etiketleme yapabilmektedirler. Bu sınıflandırma ve etiketleme ile gruplar arasında 
nasıl etkileşimlerin meydana geldiği araştırılabilmektedir (Maranto ve Barton, 2010: 36). 
 
Sosyal medya ağlarının en yenilikçi özelliklerinden birisi, kullanıcıların beğeni, istek ve 
beklentilerini belirginleştiren ve hatta önemseyen bir işleyişe sahip olmasıdır. Sosyal medya ağlarını 
diğerlerinden ayıran bu yenilikçi özellik, ağdaki üyelerin birbirleri ve kullandıkları ürün ve hizmetler 
hakkında görüşlerini ifade edebilmesine, tecrübelerini paylaşmalarına olanak tanımış, etkileşim 
sayesinde de bu yorumlar artarak kitlesel/ortak bir fikir, beğeni ya da istekler bütününe dönüşmüştür 
(Kryder, 2010: 32). Facebook ya da Twitter gibi sosyal medya sitelerinin izlenmesi ile de müşteri 
duyarlılığının tespit edilebilmesi mümkündür, sözü edilen sitelere firmalara hayran sayfaları için yer 
sağlayabilir. Bu sayfalar sayesinde firmalar, tüketiciyle direk buluşabilmekte, ürünlerini 
sergilemekte ve tüketici beklentilerine çevrimiçi olarak cevap verebilmektedir (Martinez, 2010: 33).  
Birçok insan açısından, yukarıda sözünü ettiğimiz yorumlar bütünü, gerçek insanların ağzından 
çıkmış ve kullanıcı tecrübelerini içermesi bakımından çok daha değerli ve güvenilirdir. Zira, 
araştırmalara göre, internet kullanıcılarının sadece %14’ü geleneksel reklamlara güvenirken %78’i 
kullanıcı yorum ve beğenilerinin çok daha güvenilir ve inanılır olduğunu düşünmektedir (Davey: 
2010). 
 
Fiyatları her geçen gün ucuzlayan mobil cihazlar ile sosyal ağların üretici ve tüketiciyi buluşturan 
etkileşimli yapısı bu platformlara olan ilgiyi de her geçen gün arttırmaktadır. ComScore’un 2014 
raporuna göre (Comscore, 2014), Dünya üzerinde 2.5 milyar insan internet kullanırken bu 
kullanıcıların 1.8 milyarının ise sosyal medya ağlarında hesabı bulunmaktadır. Facebook ise 1,184 
milyarlık kullanıcı sayısı ile en fazla kullanıcıya sahip platform olarak liderliğini yıllardır 
korumaktadır. Türkiye’de ise 35 milyonun üzerinde internet kullanıcısı varken, 36 milyon aktif 
Facebook hesabı dikkat çekicidir. Kullanıcı sayıları yüzdelerine bakıldığında ise Türkiye’de en çok 
kullanılan sosyal medya platformu olan Facebook’u (%93), sırayla Twitter (%72), Google+ (%70) 
ve LinkedIn (%33) takip etmektedir. Öte yandan, Türkiye Avrupa’daki en genç internet kullanıcı 
kitlesine sahiptir (15-25 yaş aralığı). En yaşlı kullanıcı kitlesine sahip ülke ise Almanya’dır (+55 
yaş).   
 
Günümüzde firmalar ve kullanıcı arasındaki giderek artan karşılıklı etkileşim, işletmelerin 
amaçlarına ulaşmak ve amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik stratejilerini uygulamak için 
planladıkları tüm iletişim çalışmalarının bir entegrasyonudur; reklam, halkla ilişkiler, doğrudan 
pazarlama, satın alma noktası iletişimi, kişisel satış, satış geliştirme gibi iletişim çalışmalarını 
bütünleştirerek hedef kitleye mesaj gönderen genel iletişim stratejisidir (Tosun, 2014: 375). Sosyal 
medyanın ortaya çıkışı ile birlikte işletmelerin geleneksel pazarlama anlayışı da pek çok değişikliğe 
uğramış ve sosyal medya, bireysel kullanım dışında firmaların seslerini duyurabilecekleri bir 



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC January 2016 Volume 6 Issue 1  
	

Gönderim Tarihi: 10.09.2015, Kabul Tarihi: 25.11.2015, DOI NO: 10.7456/10601100/006 
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 

65	

platform haline gelmiştir. İlginçtir ki, kullanıcıların da markalar ve işletmelerle bu platformda her an 
iletişime girebilmek için son derece hevesli oldukları görülmektedir (Alikılıç, 2011:15). Böylece 
işletmeler, sosyal medyayı; pazarlama kanalı olarak kullanmak, markalarını takip etmek, müşterileri 
yakalamak ve elde tutmak, müşteri taleplerine yanıt vermek, müşterilerden bilgi desteği almak, 
pazarı takip etmek, yeni ürün geliştirmek, içerik yayınlamak, satış kanalı ve insan kaynakları için 
kullanmaya başlamışlardır. 
 
Facebook 
Facebook, Mark Zuckenberg tarafından Şubat 2004’te kurulan ve kullanıcıların arkadaş çevreleriyle 
daha verimli biçimde iletişim kurmasına yarayan bir sosyal ağ sitesidir. Şirket, geliştirdiği algoritma 
yoluyla insanların gerçek dünyadaki sosyal bağlantılarını, dijital bir harita üzerinden bilgi 
paylaşımını açık biçimde koordine etmesine yardımcı olmaktadır. Dünya çapında 1,184 milyar 
(Comscore, 2013) kullanıcısı olan Facebook, bugün, küçük bir işletme için doğrudan erişilebilecek 
tüketiciler açısından büyük fırsatlar sunmaktadır. Öte yandan, Facebook’un kullanım kolaylığı, iki 
yönlü etkileşimli yapısı, mesaj servisi, bildirimleri, oyun hizmetleri, hayran sayfaları ve basit 
arayüzü onu hem tecrübesiz hem de ileri düzey bilgisayar kullanıcıları arasında popüler hale 
getirmektedir (Champoux, Durgee, McGlynn, 2012: 24).  
 
Facebook’un geliştirdiği iş modelleri, aslında kendi yapısal tasarımıyla yakından ilgilidir. Zaman 
içinde gelişen ve çeşitlenen iş modellerinin uygulanabilirliği, Facebook’un temel tasarım yapısına 
dayanmaktadır. Facebook’un temel tasarımı, kişileri ve arkadaş çevrelerini bir araya getirerek 
birbirleriyle bağlantı kurmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Kullanıcı tabanlı bu arkadaş ağları, 
“Sosyal Çizge” (Social Graph) adıyla anılan bir algoritma üzerinden işlemektedir (Lai, 2010;40). 
Facebook kurucusu Mark Zuckerberg tarafından duyurulan “Sosyal Çizge” kavramının alt yapısı, 
“Graf Teorisi” ya da “Çizge Kuramı” (Graph Theory) olarak da bilinen teoriye dayanmaktadır. 
1736'da Leonhard Euler tarafından ortaya atılan graf teorisi, belirli bir koleksiyondan nesneler 
arasındaki ilişkileri, uçlar ve bu uçları birbirine bağlayan kenarlardan oluşan bir tür ağ yapısı ile 
açıklamaya çalışmaktadır (Ahn, Han, Kwak, Moon, Jeong, 2007:835). Zuckenberg’in Facebook’un 
tasarımında kullandığı Sosyal Çizge; Euler’in Çizge Kuramı’na benzer biçimde, bu kez çevrimiçi 
bireyleri ve bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerini tanımlamak üzerine kurulmuştur. Mayıs 2007’de 
gerçekleştirilen Facebook F8 toplantısında, Zuckenberg tasarımını; “herkesi ve kimlerle, nasıl ilişkili 
olduklarını gösteren küresel bir harita” şeklinde tanımlamıştır (Zuckerberg, 2010). Öte yandan 
Zuckenberg, kendi Facebook tasarımını 3 ana bileşenle açıklamaktadır. Bunlar; (1) Facebook derin 
içerik entegrasyonu, (2) sosyal çizge aracılığıyla kitlesel entegrasyon ve (3) yazılım/uygulama 
geliştiriciler için iş fırsatlarıdır (Lai, 2010;40). Bileşenlerden ilk ikisi tasarımın yapısal özelliklerini 
vurgularken aynı zamanda, üçüncü bileşenin hayata geçirilmesine de temel teşkil etmektedir. Başka 
bir ifadeyle, yazılım/uygulama geliştiriciler için yeni iş fırsatlarının doğması, Facebook’un içerik 
çeşitliliğine ve kitlesel entegrasyonunun sağlıklı yapısına bağlıdır. Facebook’un içerik ve kullanıcı 
etkileşimini arttıran ve genişleten bu yapısal tasarımı; hem daha büyük kitlelere yayılımını 
kolaylaştırırken hem de kullanıcı trafiğinden yararlanarak, yeni gelir yolları üretmenin de kapısını 
aralamıştır. İlk yıllarda Facebook, ana gelirlerini sponsorluk ve reklam gelirleri üzerinden elde 
ederken sonraları, sosyal çizgenin yapısal tasarımının da etkisiyle, dışarıdan çalışan (outsource) 
yazılım geliştiricilerin uygulama ve programlarına yönelmiştir. Bu yolla Facebook, hem kendi 
sponsorluk ve banner reklamlarından gelir elde ederken; hem de şirket dışındaki yazılımcıların 
geliştirdiği oyun, uygulama ve programlar üzerinden de gelir elde etmektedir (Traud, Mucha, Porter, 
2011; 38). Facebook’un bu yeni iş modeli üzerinden yaratıcı fikirlerini pazarlamak isteyen şirketler, 
belirli bir ücret karşılığında uygulama, oyun ya da programlarını Facebook üzerinden kullanıcılara 
açmaktadır. Böylece Facebook, site içinde çalışan uygulamalardan gelir elde ederken, 
yazılım/uygulama geliştiriciler de programlarını kullanan Facebook üyeleri üzerinden gelir elde 
etmektedir (Kara, 2012: 1428).  
 
Facebook’un kullanıcıları için tüketici odaklı ve interaktif iletişim kanalı olmasının yanı sıra 
şirketlerin yeni müşterilere ulaşmak, ürün veya hizmetlerini tanıtmak ve yeni marka bağımlıları 
yaratmak için de çeşitli kullanımları görülmektedir. Fakat literatüre bakıldığında sürekli değişen 
rakamlar, ölçüm yöntemlerinin sınırlılığı ve üretilmiş ampirik teorilerin yetersizliği nedeniyle 
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özellikle gelişmekte olan ülkeler için yeni sosyal medya çalışmalara ihtiyaç olduğu 
gözlemlenmektedir. Literatürdeki kimi çalışmalar Facebook’un kullanıcılarının davranışları üzerine 
etkisi üzerineyken (Ryan, Xenos, 2011 & Ellison, Steinfield, Lampe, 2007 & Orr, Sisic, Ross, 
Simmering, Arseneault, Orr, 2009 & Wyche, Schoenebeck, Forte, 2013 & Hughes, Rowe, Batey, 
Lee, 2012), kimi çalışmalar da Facebook ve mahremiyet kavramları üzerinedir (Dwyer, Hiltz, 
Passerini, 2007 & Debatin, Lovejoy, Horn, Hughes, 2009). Günümüzde ise Facebook’u tüketici 
odaklı ve interaktif iletişim kanalı kullanan şirketler de tüketicilerinin şirketin profil sayfası, 
güncellemeleri, diğer tüketicilerin yorumları, ürün bilgileri hakkında ne düşündüğü ve kaç 
müşterinin sayfayı beğendiği (like) gibi konular hakkında bilgi sahibi olmak istediği görülmektedir 
(Hansson, Wrangmo, Soilen, 2013:120-121).  
 
Twitter, Youtube, LinkedIn 
Günümüzün en popüler mikroblog sitelerinden biri olan Twitter, aynı zamanda en hızlı yayılım 
gösteren sosyal medya platformlarından biridir. Kullanıcıların, “Tweet” olarak bilinen 140 ya da 
daha az karakterlik mesajlar ürettiği ve bu mesajların “Followers” olarak anılan kullanıcılar 
tarafından alındığı Twitter, kullanıma açıldığı 2006 yılından beri küresel ölçekte 500 Milyondan 
fazla üyeye sahip olmuştur. Türkiye ise 9,6 Milyon kullanıcısı ile dünya sıralamasında 11. sırada 
bulunmaktadır (Monitera, 2014). Milyonlarca kullanıcı arasında gerçek zamanlı bağlantı kurmak 
üzerine temellenen Twitter, Chen’e göre “Şu an ne yapıyorsun?” gibi basit bir soru üzerinden yola 
çıkarak kullanıcıları arasında bilgi paylaşımının yeni nesil ekonomisini yaratan bir sosyal bağlantı 
ağına dönüşmüştür (Chen, 2011:756). Twitter kullanıcıları metin, bağlantı, fotoğraf ve video’dan 
oluşan birçok farklı formatı kullanarak kendi içeriklerini oluşturabilmektedirler. Bu özelliklerin 
tamamı kullanıcıları, kendi ilgi alanları doğrultusunda içerik üretmek, paylaşmak, yorum yapmak ve 
ağda online hareket etmek konusunda motive etmektedir (Kaplan, Haenlein, 2010: 62). Bu nedenle 
Twitter’ı bir “Ağızdan Ağıza Pazarlama” (Word of Mouth) platformu olarak kullanmak 
mümkündür. Ağızdan ağıza pazarlama basitçe, pazarlamacıları ve markaları ilgilendiren ürün 
incelemesi ya da önerisi içeren enformasyonun bir kişiden diğerine hızlıca yayıldığı durumu ifade 
etmektedir. Twitter’ın bu eşsiz yeteneği ise hem işletmeler hem de pazarlamacılar için vazgeçilmez 
hale getirmektedir (Park, Cho, 2012: 403). Nielsen’nin 2014 yılı verilerine göre, marka 
takipçilerinin % 49’u markayı sevdiğini, % 46’sı promosyanları duymak istediğini, % 45’i ise yeri 
ürünlerden haberdar olmak için Twitter hesaplarına yöneldiğini ifade etmişlerdir. Twitter’da, 
kullanıcıların % 87’si de gördüğü promoted tweet’i hatırladığını belirtmiştir (Nielsen, 2014).  
2005’te üç eski PayPal çalışanı tarafından kurulan YouTube, kullanıcılarına video yükleme, izleme 
ve paylaşma imkanı sunmaktadır. Şirket 2006'da Google tarafından 1.65 milyar dolara satın 
alınmıştır. LinkedIn ise, iş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi 
yapmasını amaçlayan profesyonel sosyal paylaşım platformudur. Aralık 2002'de kurulan LinkedIn'in 
web sayfası Mayıs 2003'te kullanıma açılmıştır (LinkedIn, 2015). 
 
Türk Sivil Havacılık Endüstrisi 
İkinci Dünya savaşından sonra çok büyük bir gelişme içinde olan hava taşımacılığı, kısa sürede çok 
hızlı teknolojik ve yapısal değişiklikler gösteren bir ulaştırma sektörü haline gelmiştir. Özellikle 
ulaştırmada sağladığı hız sayesinde yolcu taşımacılığı önemli bir ilerleme kaydetmektedir. Bir yanda 
ileri teknolojiye sahip uçakların geliştirilmesi, diğer yanda serbestleşme, özelleştirme, sektörün daha 
ticari bir yapıya dönüştürülmesi ve işbirliklerinin oluşması, sektörün yapısını değiştirmiş ve sektörü 
tüketicilerin hakim olduğu bir pazara dönüştürmüştür (Korul, Küçükönal, 2003: 24). Uçak 
teknolojisi ile sağlanan daha hızlı, daha güvenli, daha konforlu ulaşımın yanı sıra bilet ücretlerinde 
gerçekleşen iyileştirmeler, havayolu ulaşımının diğer ulaşım modları içindeki payını da artırmıştır. 
Uluslararası kuruluşlar ve büyük uçak imalatçılarının orta ve uzun dönem tahmin çalışmaları, 
mevcut büyümenin 2030’lı yıllara kadar süreceği yönündedir. 2012 yılında 131.029.516 olan yolcu 
trafiği günümüzde %14,5 artarak 149.995.868 yolcu olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılına göre, 
havayolu şirketlerimizin 370 olan uçak sayısı 385’e, 65.208 olan toplam koltuk kapasitesi ise 
66.539’a yükselmiştir. Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO)’nın verilerine göre 2003-2013 
yılları gelişmeleri olarak bakıldığında, yolcu uçağı sayısında %137, koltuk kapasitesinde %139, uçuş 
ağının da 3 kat büyüdüğü görülmektedir (ICAO Basın Bülteni, 2013). Türk Sivil Havacılık Sektörü 
büyüme açısından bakıldığında en hızlı gelişme gösteren endüstrilerin başında gelmektedir. Türkiye 
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sivil Havacılık Sektörü Raporu’na (2013) göre, ülkemizde 38 adedi uluslararası tarifeli-tarifesiz iç 
hat/dış hat, 14 adedi ise sadece iç hat seferlere açık toplam 52 havalimanı, 10 havayolu yolcu şirketi, 
3 kargo şirketi ve 66.539 koltuk kapasitesi mevcuttur. İlgili rapora göre Türkiye’de yolcu 
taşımacılığı yapan havayolu şirketleri; Türk Hava Yolları (THY)1, Onur Air, Pegasus, Sun Exspress, 
Atlas Jet, Turistik HT (Corendon), Free Bird, İzAir, Tailwind, Bora Jet’dir (Tablo 1). 
 
Tablo 1: Yerli Havayolu Şirketleri ve Filo Yapıları 

  
Kuruluş 
Yılı Yolcu Uçağı 

Koltuk 
Kapasite 

Kargo 
Uçağı 

Yük Kapasitesi 
(KG) 

Toplam 
Uçak 

THY 1933 189 35,866 8 459 197 
Onur 1992 23 5,169 * * 23 
Pegasus 1990 42 7,908 * * 42 
Sun 
Express 1989 53 9,387 * * 53 
AtlasJet 2001 16 3,204 * * 16 
Corendo
n 2004 8 1,471 * * 8 
FreeBird 2001 8 1,52 * * 8 
İzair 2005 5 930 * * 5 
Tailwind 2009 5 840 * * 5 
Bora Jet 2008 6 344 * * 6 

Kaynak: Bilgiler 2013 Türkiye Sivil Havacılık Sektörü Raporu’u ve havayolu şirketleri web 
sayfalarından derlenmiştir.   
 
Yerli Havayolu şirketleri arasında internet hizmetleri açısından da yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. 
İnternet ortamında ilk web sayfası 1996 yılında THY tarafından açılmıştır (THY Kurumsal, 2015). 
THY’nin bir kamu kurumu olması, kaynaklarının fazlalığı ve 82 yıllık kurumsal geçmişi o’na 
diğerleri arasında bir avantaj sağlamaktadır. Havayolu şirketlerinin sosyal medya platformlarındaki 
varlığı ise Onur Air’ın ilk Facebook sayfasını açmasıyla başlamıştır (Onur Air Kurumsal, 2015). 
Sonrasında zaman içinde diğerleri de onu takip etmiştir. Social Bakers Türkiye’nin (2015) verilerine 
göre Facebook üzerinde en fazla hayran kitlesine sahip havayolu şirketi 1.186.717 kişi ile 
Pegasus’dur. O’nu 1.103.285 kişi ile THY izlemektedir. Twitter’da ise 736,932 takipçi ile THY’nin 
Türkçe Twitter hesabı (@TK_TR) en fazla takipçiye sahip havayolu hesabı konumundadır. THY’yi 
680,938 takipçi ile THY İngilizce hesabı olan (@TurkishAirlines) izlemektedir. Pegasus ise 
(@ucurbenipegasus) 166,956 takipçi üçüncü sırada yer almaktadır. 
 
METODOLOJİ 
Çalışmaya araştırma alanı olarak Türk Sivil Havacılık Sektöründe sadece yolcu taşımacılığı yapan 
havayolu şirketleri seçilmiştir. Bu seçimi belirleyen temel sebepler arasında sektördeki büyüme hızı 
ve 2014 yılında gerçekleşen yolcu trafiği gösterilebilir. Sektör, 2013 yılında 149.995.868 yolcu 
kapasitesi ve % 135 büyüme oranıyla önemli bir müşteri potansiyeline işaret etmektedir (ICAO 
Basın Bülteni, 2013). Araştırmanın verileri 4 Mayıs- 10 Mayıs 2015 tarihleri arasında araştırmaya 
konu olan 10 havayolu şirketinin web sayfaları, Facebook, Twitter ve diğer (YouTube, Bloglar, 
Pinterest, LinkedIn, Foursquare vb) sosyal medya platformlarındaki hesaplar üzerinden elde 
edilmiştir. Türkiye’de sadece yolcu taşımacılığı yapan 12 sivil havayolu yer almaktadır. Bu 
şirketlerin listesi ise Devlet Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü web sayfası (www.shgm.gov.tr) 
üzerinden elde edilmiştir. Öncelikli olarak işletmeler ve onların sosyal medya uygulamalarını 
değerlendirmek amacıyla web sayfaları ziyaret edilmiş, web sayfaları üzerinden kullandıkları 
uygulamalar belirlenmiş ve bu uygulamalar üzerinden birtakım veriler elde edilmiştir. Çalışmaya 

																																																													
1	 Anadolu	 Jet	 bağlı	 bulunduğu	 THY	 bünyesinde	 değerlendirilmiş,	 o	 yüzden	 ayrı	 bir	 havayolu	 şirketi	 olarak	
bahsedilmemiştir.	
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araştırma yöntemi olarak içerik analizi seçilmiştir. İçerik analizi, pazarlama, psikoloji, iletişim gibi 
birçok sosyal bilimler alanında kullanılan bir araştırma tekniği olması yanında sosyal medya 
çalışmaları arasında da önemli bir araştırma yöntemi haline gelmiştir. 
 
Bulgular 
Çalışmaya konu olan tüm havayolu şirketlerinin web sayfaları incelenmiş ve kullandıkları sosyal 
medya uygulamaları Tablo 2’de listelenmiştir.  
Tablo 2: Sosyal Medya Uygulamalarını Kullanan Havayolu Şirketleri 

  Facebook Twitter YouTube Instagram 
Google 
+ Foursquare LinkedIn Pinterest 

THY x x x x X  -  -  - 
Onur Air x x x  - X  -  -  - 
Pegasus x x x x X X  -  - 
Sun 
Express x x x  - X  -  -  - 
AtlasJet x x  - X X  -  -  - 
Corendon x x X X X -   -  - 
FreeBird -  -  -  -  -  -  -  -  
İzair x x X  - X  - x  - 
Tailwind  - -  -  -  -  -  -  -  
Bora Jet x x  - x X -  -  x 
Toplam 8 8 6 5 8 1 1 1 
Yüzde 80% 80% 60% 50% 80% 10% 10% 10% 

 
Tablo 2’ye göre sadece 2 havayolu şirketi hiçbir sosyal medya uygulamasını kullanmazken, Pegasus 
Havayolları 6 farklı platformda da yer alarak bu alandaki en fazla uygulamaya sahip havayolu 
konumundadır. Facebook, Twitter ve Google + ise en fazla tercih edilen uygulamalar olarak göze 
çarpmaktadır. En az tercih edilen uygulamalar ise Foursquare, LinkedIn ve Pinterest’dir. 
Tablo 3: Sosyal Medya Uygulamalarının Web Sayfasındaki Yeri 

Valid   Yüzde 
Yok   20% 
Ana Sayfa   60% 
Hakkımızda   0% 
İletişim   20% 
Toplam   100% 

 
Tablo 3’te görüleceği gibi havayolu şirketlerinin sadece 2 tanesi hiçbir sosyal medya uygulamasını 
kullanmaz ve web sayfalarında yer vermezken, 6 havayolu şirketi hangi uygulamalarda yer 
aldıklarını ana sayfalarında ilan etmektedir. Havayollarından 2 tanesi ise bu bilgilere “İletişim” 
sekmesi altında yer ayırmıştır.  
Tablo 4: Havayolu Şirketlerinin Twitter Hesabı Verileri 

  
Takipçi 
Sayısı 

Takip 
Ettikleri 

Atılan 
Twit 

Günlük 
Ortalama 
Paylaşım 

Web 
Sayfasına 
Link 

Kapak 
Fotoğrafı Profil Fotoğrafı 

THY 737.000 33 4,664 
10,1 

Var 
Fotoğraf + 
Slogan Şirket Logosu 

Onur 53.800 1.160 3.312 
9,2 

Var 
Fotoğraf + 
Slogan Şirket Logosu 

Pegasus 167.000 2 3.320 
8,9 

Var 
Fotoğraf + 
Slogan Şirket Logosu 
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Sun 
Express 39.900 2 819 

5,2 
Var 

Fotoğraf + 
Slogan Logo + Slogan 

AtlasJet 640 621 529 
1,5 

Var 
Fotoğraf + 
Slogan Şirket Logosu 

Corendon 1,504 164 187 
6,4 

Var 
Fotoğraf + 
Slogan Şirket Logosu 

FreeBird -  -  -  - -  -  -  
İzair 1 0 0 0 Yok Yok Yok 
Tailwind  -  -  - -  -  -  - 

Bora Jet 12.200 13 2.248 
7,2 

Var 
Fotoğraf + 
Slogan Şirket Logosu 

 
Tablo 4, havayolu şirketlerinin Twitter hesap hareketlerini göstermektedir. Tablo’ya göre, en fazla 
takipçiye ve twit gönderme sayısına açık bir farkla THY sahipken en etkileşimli hesap olarak Onur 
Air göze çarpmaktadır. Onur Air 53,800’lük takipçi sayısına karşılık 1,160 kişiyi de takip ederek, 
iletişim kanalını tek yönlü değil çift yönlü olarak kullandığını göstermektedir. İzAir ise web 
sayfasında bir Twitter hesabı olduğunu duyurmasına rağmen hiçbir twit atmamış, kimseyi takip 
etmemiş ve hem profil hem de kapak fotoğrafında hiçbir görsel kullanmamıştır. Hesaplar 
incelendiğinde Twitter hesabına sahip tüm havayollarının biyografi bölümünde şişrket web 
sayfalarına link verdikleri görülmektedir. Diğer yandan, profil fotoğrafında şirket logosu ve sloganı 
birlikte kullanan Sun Express dışında tüm havayolları sadece şirket fotoğrafını kullanmış; kapak 
fotoğrafı bölümünde ise tercih sektörü simgeleyen bir görsel (uçak, gökyüzü, pilot, hostes vb.) ve 
slogandan yana olmuştur. 
 
Tablo 5: Havayolu Şirketlerinin Facebook Hesap Verileri / 1 

  

Toplam 
Sayfa  
Beğenisi Hakkında Konuşma Kapak Fotoğrafı Profil Fotoğrafı 

Ödüllü  
Kampanyalar 

THY 6.442.498 74.353 Kampanya Görseli Logo Var 
Onur 566.817 14.938 Kampanya Görseli Logo Var 
Pegasus 1.295.678 72.255 Kampanya Görseli Logo Var 
Sun Express 97.394 1.858 Slogan Logo + Slogan Yok 
AtlasJet 222.825 2.404 Slogan Logo Var 
Corendon 96.811 6.353 Görsel Logo Yok 
FreeBird -   -  -  - -  
İzair  -  - -   -                 - 
Tailwind  - -   - -  -  
Bora Jet 123.554 951 Görsel Logo Yok 

 
Havayolu şirketlerinin Facebook’a ilişkin verileri Tablo 5 ve 6’da verilmiştir. Burada en dikkat 
çekici nokta; FreeBird ve TailWind Havayolları diğer hiçbir sosyal medya platformunda yer 
almadıkları gibi Facebook’ta da yer almamaktadırlar. İzair ise, web adresinde bir Facebook 
sayfasına sahip olduğunu belirtmesine rağmen, kendisine ait aktif bir hesap bulunamamıştır. 
Şirketlerin Facebook hesapları hayran sayısını ve etkileşim oranını arttırmak için genellikle ödüllü 
kampanyalar düzenlemektedir. Verilere göre Corendon, Bora Jet ve Sun Express Havayolları’nın bu 
tarz ödüllü kampanyalara yönelmedikleri görülmektedir. Aynı şirketlerin toplam beğeni sayılarına 
bakıldığında ise diğer havayolları arasında en az beğeniye sahip oldukları dikkat çekmektedir. Bu iki 
veri birlikte değerlendirildiğinde, bu tarz ödüllü kampanyaların bu anlamda bir fark yarattığı 
düşünülebilir.    
 
 



The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication - TOJDAC January 2016 Volume 6 Issue 1  
	

Gönderim Tarihi: 10.09.2015, Kabul Tarihi: 25.11.2015, DOI NO: 10.7456/10601100/006 
Copyright © The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication 

70	

 
Tablo 6: Havayolu Şirketlerinin Facebook Hesap Verileri / 2 

 

Günlük 
Ortalama 
Paylaşım 

İzinsiz 
Bağlantı  
Paylaşabilme 

Özel Günlerde  
Kutlama 
Mesajı 

Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk 
Projesi 

Çevrimiçi Bilet  
Satış Bağlantısı 

THY 2,1 Var Var Yok Yok 
Onur 2 Yok Var Yok Var 
Pegasus 2,2 Var Var Var Var 
Sun Express 1,3 Yok Var Yok Var 
AtlasJet 1,9 Yok Var Yok Var 
Corendon 0,3 Var Yok Var Var 
FreeBird - -  -  -  -  
İzair - -  -  -  -  
Tailwind - -  -  -  -  
Bora Jet 1,4 Yok Var Yok Var 

 
Diğer yandan, yabancı havayolu şirketlerinin özellikle Facebook ve Twitter kullanım 
performanslarına bakıldığında dikkat çekici bir takım farklılıklar görülmektedir. Örneğin KLM ve 
Air France Havayolları’nın Facebook ve Twitter hesaplarında kullanıcı gönderi ve yorumlarına en 
fazla 2 saat içinde geri dönüş yapılma zorunluluğu ve yorumun içeriği her ne olursa olsun silinmeme 
ve cevap verme zorunluluğu bulunmaktadır. Sosyal ticaret açısından da yabancı havayolu 
şirketlerinin platformları çok daha etkin kullandıkları söylenebilir. Örneğin KLM ve Air France 
Havayolları Facebook sayfaları içine entegre ettikleri bir uygulama sayesinde kullanıcılarına 
Facebook’dan hiç çıkmadan bilet satın alma imkanı tanımışlardır. Bizim çalışmamıza konu olan 
yerli havayolları ise kullanıcılarını web sayfalarındaki satın alma bölümüne yönlendirmektedir.2 
Havayolu şirketlerinin Instagram’a ilişkin performansları Tablo 7’de gösterilmektedir. Tablo’ya 
göre, diğer tüm platformların en aktif kullanıcısı konumundaki THY Instagram’da sadece 2 fotoğraf 
paylaşmışken Pegasus’un diğer platformlarda olduğu gibi hesabını aktif biçimde kullandığı 
görülmektedir.  
 
Tablo 7: Havayolu Şirketlerinin Instagram Hesap Verileri 

  Gönderi Takipçi Takip 
Ortalama 
beğeni 

THY 2 892 1 156,5 
Onur -  -  -  -  
Pegasus 192 12.400 4 284,6 
Sun 
Express -  -  -  -  
AtlasJet 28 1.519 1 69,8 
Corendon 86 221 102 26,6 
FreeBird -  -  -  -  
İzair -  -  -  -  
Tailwind -  -  - -  
Bora Jet 310 995 0 28,6 

 
Havayolu şirketlerinin web sayfalarında beyan ettikleri diğer platformlar ise zayıf içerikleri ile 
dikkat çekmektedir. Bunlar arasında İzair’ın LinkedIn hesabı, Pegasus’un Foursquare hesabı ve Bora 
Jet’in Pinterest hesabı bulunmaktadır.  
 
																																																													
2	KLM	ve	Air	France	Havayolları	Resmi	sosyal	medya	ajansları	ile	yapılan	görüşme	notları.(20.05.2015)	
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SONUÇ 
Günümüzde şirketler açısından, sanal ortamda sosyal medya uygulamalarından faydalanarak bir 
sayfa oluşturmak ve potansiyel müşterilerine ulaşmak hayati derecede önemli hale gelmiştir. Her bir 
şirket mobil ya da web tabanlı bu uygulamalar sayesinde herhangi bir yerden, herhangi bir zamanda 
müşterilerine ulaşabilir, ürün ya da hizmetleri hakkında geri dönüş alabilir ya da potansiyel yeni 
müşteriler oluşturmak amacıyla yeni nesil pazarlama kampanyalarını sürdürebilmektedir.  
 
Bu çalışmada Türkiye’nin en büyük ve en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olan Sivil Havacılık 
Sektörü mercek altına alınmış, yolcu taşımacılığı yapan havayolu şirketlerin sosyal medya 
kullanımları incelenmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre, yolcu taşımacılığı yapan yerli havayolu 
şirketlerinin sosyal medya uygulamalarını yeterince aktif ve verimli kullanmadıkları görülmektedir. 
En sık kullanılan platformlar Facebook ve Twitter’dır. Bu platformların tercih edilme nedeni 
Türkiye’de en fazla kullanıcıya bu iki sosyal medya platformunun sahip olması olabilir. Şirketlerin 
kurumsal yüzünü temsil eden LinkedIn ise sadece bir havayolu tarafından tercih edilmiştir. THY ve 
Pegasus gibi kimi havayolu şirketlerinin reklam ve pazarlama bütçeleri nedeniyle söz konusu 
platformları daha profesyonel kullandıkları ve diğerlerine göre biraz daha fazla etkileşime sahip 
oldukları söylenebilir. Fakat ne var ki, sosyal ticaret çağında küresel havayolu şirketleri Facebook 
üzerinde bilet satışı gerçekleştirmekte, yolcuların bagaj ve bilet sorunlarıyla ilgili etkileşimli 
çözümlere yönelmektedir. Yerli havayolu şirketlerinin Facebook üzerinden web sayfalarının 
rezervasyon bölümüne bağlantı olmasına rağmen hiçbir havayolu şirketi Facebook üzerinde bilet 
satışı yapmamaktadır. Dahası, Facebook ve Twitter üzerinden gelen müşteri şikayetlerine ilişkin 
yorumların hemen hemen tümü müşteri hizmetleri numarasına yönlendirilmektedir.  
 
Çalışmadan elde edilen verilere göre yerli havayolu şirketleri sosyal ticaret uygulamalarının hiçbirini 
kullanmamaktadır. Yabancı havayolu şirketleri kullanıcılarına Facebook hesapları üzerinden 
rezervasyon ve bilet satışı olanağı sunarken, yerli havayolları bilet satın almak isteyen kullanıcılarını 
web sayfalarına yönlendirmektedir. Öte yandan sosyal medyanın en temel özelliği olan etkileşime 
ise sınırlı oranda izin verdikleri tespit edilmiştir. Havayollarının neredeyse yarısı Facebook 
kullanıcılarının sayfalarına yorum veya gönderi paylaşmalarına izin vermezken; olumsuz yorum 
içeren ifadeleri de silmektedirler.  
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