
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOSYAL MEDYA NE KADAR ALTERNATİF?  
Yeni Başlayan Sanatçılar için Çaresizlik Rehberi 
 
 

Mirkelam’ı bir gecede ansızın ünlü yapanın ordunun “simülasyon” gücünü gösterme 
hevesi olduğu dedikodusu yaygındır. 31 Mayıs 1995’te piyasaya sürülen albümü, bir günde 200 
bin, toplamda 750bin satar ve basının eşzamanlı ondan bahsetme isteğinin bunu 
gerçekleştirmedeki payı yadsınamaz. Adeta gizli bir el değmiş ve spot ışıklarını ona 
döndürmüştür.  

Şarkılarıyla Türk Pop Müziği’nde önemli yer kaplayan Mirkelam konvansiyonel 
medyanın ünlü ve idol yaratma gücünün küçük bir örneği. Çok daha büyük, ve hemen hemen 
her sektör için geçerli, ulusal ve uluslararası sistemler, başarıyı birkaç önemli aktörün kararına 
endeksliyor.  

Endüstriyel devrim lüksü demokratikleştirmişti ve daha geniş bir tabana yaymıştı, dijital 
devrim ve sosyal medya ise hepimize “basın” olma ayrıcalığı sağlıyor, irili ufaklı idol’leriz. 
Her toplumsal olay için açıklama yapma zorunluluğu hissetmemiz de topluma mal olma 
sorumluluğundan geliyor. Bu açıklamaları kaç kişinin takip ettiği de önemli değil tabi, reality 
TV’ye çıkmış izleyiciyi şahit gösterme heveslileri gibi her daim 80 milyona hitap ediyoruz. 
İstediğimiz kişiye ulaşabilir, iyi şeyler yaptığımızda anında pazarına ulaştırıp satabiliriz, çünkü 
“simülasyon” gücü, artık ordunun değil, hepimizin, çok sesliyiz… mi?  

Aslına bakarsanız, sosyal medyada ünlü olmak az görülen bir olay da değil. Gerçekten 
kendi çevrenizi oluşturup “fenomen” olabilirsiniz. Ama genelde gizli kalan, bunun da ayrı bir 
profesyonel iş, ciddi mesai ve yatırım gerektiren bir durum olduğu. 
 
 
[ PARANTEZ | Çok takipçili hesaplar genelde bunun maddi karşılığını alıyorlar. Biz genelde samimi 
bir şekilde paylaşımda bulunduğumuz için, bu ortamı kullanan herkes ayrı bir güven oluşturuyor ve 
özellikle sıradan yöntemlerle reklam yapılması engellenen “alkollü içecek” gibi ürünler, bu güveni 
ürünlerini pazarlamak için bir avantaja döndürüyorlar. Makyaj blogları kendi kültürlerini oluşturmuş 
durumda. Ve Maliye Bakanlığı da, şimdiye dek vergiden muaf bu gelir kapısını keşfetmiş.                     ] 
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Facebook Algoritma Değişikliği Öncesi ve Sonrası 
  
 Bir süre insanlar “takipçi satın alma” yöntemiyle, kendilerini olduğundan daha popüler 
göstermeye başvurdu. Sonra sosyal medya şirketleri buna karşı önlemler aldı, sahte profilleri 
elemine etti, dolayısıyla artık olduğunuz gibi görünmek zorundaydınız. Çok paranızın olması 
sizi daha popüler yapamazdı… Algoritma değişikliğine kadar, belki de onun için.   
 Facebook’un 2009’da getirdiği Instagram’ın daha da yeni algoritması, paylaşımları 
görme sıramızı ayarlıyor.  Artık zaman tünelinde ilk sırada “en son paylaşılan” değil, 
Facebook’un en çok ilgimizi çekeceğini varsaydığı şey yer alıyor: ya en çok etkileşime 
geçtiğimiz kişinin gönderisi, ya da arkadaşlarımızın en çok hoşuna giden, ya da reklamını alıp 
ön sıraya geçen… Jay Baer bunu  “Facebook’un zengini daha da zengin etmesi” olarak 
tanımlıyor. “İyi şeyler” daha da çok insan tarafından görülecek, “sıkıcı şeyler” ya az ya da hiç 
insana ulaşabilecek.    

Ayrıca, başarılı bir içerik üreticisi iseniz, ve çok sayıda takipçiniz varsa bile, onlara 
erişebileceğinizin garantisi yok.   Örneğin; şu an çalıştığım şirketin 158.483 takipçisi var ve bir 
paylaşım organik olarak ancak ortalama 4000 kişiye erişebiliyor. 50 TL ekstra verilerek bu sayı 
ancak 10.000’e yükseliyor. Verilen reklamın bütçesine göre bu sayı artabiliyor.. Bir  Felix 
Richter’in yorumladığı bir istatistiğe göre, bu algoritma zamanla daha da “markaların erişim 
için para ödemeye zorlandığı” bir duruma yol açmış.  

Yeni başlayan bir sanatçı olarak yakınlarda bir facebook sayfası açtım. Ve sürekli “daha 
iyi performans gösteren gönderileri öne çıkarma tavsiyesi” aldım. Böylelikle daha fazla insana 
ulaşırsam, belki aralarından biri resmimi satın almak isteyebilirdi.   

 
Dürüst olmak gerekirse, bahsedilen rakamlar, konvansiyonel medyada öne çıkmak için 

gerekenden çok daha küçük ve daha verimli istatistik tutabiliyoruz billboard’ların ya da sokağa 
asılan posterlerin aksine. Hedef kitlemizi de seçebiliyoruz. Yaş aralığı, cinsiyet, şehir.. Örneğin 
bebek ayakkabıları yapıyorsak, onu satın alması muhtemel 25-40 yaş aralığındaki kadınlara 
göre reklamı ayarlayabilir ve bütçemizin etkili kullanımını sağlayabiliriz. Tüm bunlar 
reklamcılar için avantaj, ama günün sonunda sosyal medya ağları da herkesin aşağı yukarı eşit 
şartlarda yarışmaya başladığı bir ütopyadan, parası olanın sesinin daha çok duyulduğu bir 
gerçek hayat yansımasına dönüşmüş durumdalar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
[ PARANTEZ | Guardian, bir haberinde Facebook kurucusu Michael Zuckerberg’in, ABD 
seçimlerinde Donald Trump’ın yenilmesini sağlayabileceğine dair yorumunu gündeme getiriyor ve 
soruyor: Trump’ın kazanmasını istemiyoruz ama bu yapılmalı mı? Okuyucuların yorumları genelde 
“Fox TV yapıyorsa, neden Facebook yapmasın?” şeklinde. Bu tartışmanın haklılığı bir tarafta dursun, 
sosyal medyanın konvansiyonel medyayla aynı klasmanda değerlendirildiğini görmek kayda değer.     ] 
 
  



 
Sinema Sektörü ve Internet: Beyazperde.com 
  
 4 senedir, sinema sektörünün ucunda, kıyısında bir yerlerde, online kullanım için  
görseller hazırlayarak çalışıyorum. Sanatın dallarından biri sinema ve medya da insanların 
hangi filmi izlemeleri gerektiğini önerme rolünü oynuyor. İzleyicilerin online rehberlerinin en 
önemlilerinden biri beyazperde.com.  

Bir yazılımcının ülkedeki sinema seanslarını görme ihtiyacıyla yaptığı, insanlara da 
filmlerin tartışılabildiği bir forum imkanı sunduğu için cazip gelen beyazperde.com, önce 
mynet’e, ardından Fransız bir sinema sitesi Allociné’ye satıldı. Bu süreçte insanların tartıştığı 
bir ortamdan ziyade, onlara bilgi ve tavsiye veren bir platforma döndü. En son aşama 
Allociné’nin, yine Fransa bazlı bir uluslararası eğlence siteleri şirketi Webedia’ya satılmasıydı 
ki, son kalan idealizmin de uçmasına bu hamle neden oldu.  

Yapımcılara reklam almaları gerektiğini şöyle anlatıyorduk: “Eğer reklam alırsanız, sizi 
diğer filmlerden daha çok ön plana alacağız, şu kadar ekstra haber yapacağız, haber değeri 
olmaması pek önemli değil, ne kadar çok para verirseniz bizim için o kadar önemli olacaksınız.” 
Yavaş yavaş sitenin reklam ve kaliteli içerik oranında  fark edilebilir değişimler olmaya başladı 
ve kullanıcılar da bundan rahatsızlığını dile getiriyorlardı. Ama uluslararası bir şirketin 
yönetiminde olmak, ekstra hedefler, bütçeler ve para odaklı yaklaşım gerektiriyordu. Üstelik 
şirketin kullanıcı memnuniyeti için gereken teknik şeyler bile, bir çok engellemeyle 
karşılaşabiliyordu. Sitenin tüm süregelen yoğun talebe rağmen bir telefon uygulaması yoktu.  
 En son darbeyi de, en azından zamanın idealist genel yayın yönetmenine, eleştirileri de 
gelen paranın doğrultusunda manipüle etme zorunluluğu vurdu. Bize reklam veren bir filmin 5 
üzerinden 2 yıldıza layık olduğunu söyleyemezdik, o filmleri iyi yazacak, olumlu bir dille 
eleştirecek ve mümkünse eleştirmeyecek insanlar izlemeli, yorumlamalıydı. Eğer bu 
sağlanamıyorsa, hiç eleştiri yazmamak en iyisiydi, zaten eleştirmenlere ayrılan bütçeden 
kurtulmak belki de en hayırlısı olurdu…  
 Reklam vermeyen filmlere de tavrımız, seyircilerin hakkında en çok soru sordukları, 
merakla bekledikleri de olsa, yoklarmış gibi davranmak oluyordu.  
 Sonuçta kalitesiz komediler daha fazla gişe yaptığı ve para kazandığı için şikayet eden, 
ama bize de daha fazla para verdikleri için aslında o kadar da kötü olmadıklarını yazmak, ya da 
benim durumumda görselleştirmek, zorunda kalan sefillerdik.  
 Sonuçta, iyi bir filmi olan yönetmen ya da dağıtımcı, onu vizyona sokması için gereken 
tüm zorlukları atlattıktan sonra, seyirciyle buluşmak için heveslenirken, beyazperde.com, 
yardımcı gibi gözüken bir engel oluşturuyordu. Sinefilleri – genelde sosyal medya aracılığıyla- 
toplayıp, onların ilgisini yapımcılara pazarlıyordu. Neticede, 1 milyon takipçi, sıradan bir filmin 
ulaşamayacağı bir hedef ve bu güce ihtiyaçları vardı.  

 
[ PARANTEZ | Türk Sinema sektöründe son yıllarda birkaç türün egemenliği gözüküyor. Fazla zeka 
pırıltısı gözlenmeyen komediler, dini öğeleri baz alan korku filmleri… Genel bir kalitesizlikten herkes 
şikayetçi ancak bunun nedeninin arz mı talep mi olduğu fazla net değil. Başka Sinema, “Bize Her Gün 
Festival” mottosuyla, alternatif filmleri halka sunarken ne umduğu ne de bulduğu dolu salonlar. Üstelik 
festival filmlerinin de aynılaşması, kaliteden ziyade farklı popülist konuları işlemeye odaklanması 
hakkında da homurdanmalar duyuluyor. Tuğçe Madayanti Dizici’nin “Seyirciyi ya BKM tipli filmlere 
ya da gerçekçilik adı altında sıkıcı filmlere mahkum ettiler. Neden yaratıcı işler yapılamıyor? Hiç mi 
alternatif sinema yok bu ülkede sanıyorsunuz.” çığlığı kolay başarıya alışmışlarca boğulmuştu.            ] 
 
  
  



 
Sinema Sektörü ve Internet: Oyuncu Seçme Kıstası Olarak Takipçiler 
  

Bir filmin gişe başarısının sosyal medyadan geçmesi aktörlere ve aktrislere de ekstra 
yükümlülük getiriyor. Bir hobiden ziyade zorunluluk oluşunun sinyalini, dijitalden uzaktan 
kalmaya çalışan isimlerin bir bir profesyonellerce yönetilen hesaplar açmasından anladık. 
Oscarlı aktris Halle Berry, kariyerinin en hızlı zamanlarını geride bıraktıktan sonra bile, 
baskılara dayanamayıp Instagram açılışını oldukça müstehcen bir fotoğrafla yaptı. Emma 
Thompson yakın bir zamanda, seçmelere gitmek için gerekli minimum takipçi sayısı 
kriterinden şikayetçi oldu. Artık Mirkelam ünlü olmak istiyorsa, o gizli ele zaten ünlü olduğunu 
kanıtlamak zorunda. Youtube’dan şöhrete ulaşan Justin Bieber bir devrimdi belki ama açtığı 
çağ, bir öncekinden daha acımasız olabilir.  
 
 
 
 
 
 
Sonuç: 

Bu deneyimleri sinema sektöründe edindim ancak, daha bağımsız yapılabilse de sanatın 
diğer türleri için de geçerli olmadıklarını iddia edemiyorum. Sanata ilgi duyanları bir araya 
toplayan internet sitelerinden Bored Panda’nın Türk Hava Yolları reklamlı içeriklerini ön plana 
çıkardığını görmüşlüğüm var. Belki de sanat eleştirileri de paranın etkisiyle çarpıtılıyor ve ya 
galeri sahipleri de bir sanatçıya değer vermek için önce ilgi kanıtı olarak sosyal medya 
rakamlarını istiyor.  

 
Neticede dijital dünya ve ya sosyal medyanın, manipülasyona kapalı, herkesin eşit 

şartlarda yarıştığı ütopik bir dünya temsili olduğunu iddia etmek çok naif. Makineler 
aracılığıyla birbirimize erişiyor olsak bile insanız, ve yoz yanımızı yaratıcı - bilge yanımızla 
birlikte piksellere taşıyoruz.  
 


