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ÖZET
ARISOY,

Eda,

“Turizmde

Yeni

Yaklaşımlar:

Cittaslow

Öğelerinin

Tematik Açıdan Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi,

Filmlerde
Ankara, 2014

Dünyada birbirine benzeme eğilimi gösteren yaĢam biçimlerine bir alternatif
oluĢturması beklenen Cittaslow, yeni bir yaĢamsal iyileĢtirme metodu olarak yön
bulmaktadır. Filmlerin insanların bilinçaltını da etkileyebildiği göz önünde
tutulduğunda, hızlı yaĢama tepki olarak doğan bu akımın, daha çok insan tarafından
bilinir hale gelerek, sürdürülebilir turizm ve yaĢam adına olumlu etkileri olması
kaçınılmazdır.
Cittaslow, yeni bir yaklaĢım olarak, turizmin olumsuz etkilerini azaltarak, daha
yaĢanılası bir ortam yaratmayı hedefler. Bu tez kapsamında turizmde yeni bir
yaklaĢım olan Cittaslow kavramı ele alınmıĢ olup, Cittaslow’a iliĢkin öğelerin
filmlerde yer alıĢ Ģekli analiz edilmiĢtir. Tanıtım filmlerinin insanlara ulaĢmadaki
hızı ön planda tutularak, tanıtım filmlerinin mevcut yapım Ģekli ve olması gereken
durumlar nedenleriyle birlikte incelenerek ortaya konmuĢtur.
AraĢtırma, ulusal beĢ, uluslararası üç film üzerinden yürütülmüĢtür. Filmlerin
incelenmesinde sürdürülebilirlik ve sakin Ģehir olma kriterlerinin birleĢtiği noktalar
baz alınmıĢtır. Temelde araĢtırmanın amacı, bu filmlerin
alınarak

hangi

içerikler

baz

hazırlandığı, hazırlanan filmlerin yeterli olup olmadığı, tam olarak

hangi amaca hitap ettiklerinin ortaya konmasıdır.
Anahtar kelimeler: Cittaslow, sakin şehir, yavaş şehir, Slow Food, film teması,
sürdürülebilirlik, turizm
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ABSTRACT
ARISOY, Eda, “New Approaches In Tourism: Thematic Evaluation Of
Cittaslow Elements in Movies”, Master's Thesis, Ankara, 2014
Cittaslow movement was born as a reaction to the speed of life and is expected to
show a direction to a new way of healing in today’s world of similar lifestyles and
be an alternative to them. As a model, in addition to the previous slowing down
principles, Cittaslow embraces the technological improvements and the new life
quality criteria.

Keeping in mind that the subconscious of human could be

influenced by films, it is inevitable them to effect people positively for tourism and
lifestyle point of view, by getting known to more people.
Cittaslow is a new approach to minimize negative impacts of tourism and create
more livable environments. In this thesis, a new approach Cittaslow is analyzed. By
taking into consideration of the speed of films to reach people, the actual and the
expected cases were investigated and presented including their reasons.

Research was carried out on five national and three international films. Thestudy
was based on the points that merge on being a sustainable and quiet citycriterion.
The purpose of the study was to manifest on which contents they

were

based on,

if the films were adequate and to which purpose they serve.
Keywords: Cittaslow, slow city, Slow Food, movie theme, sustainability,
tourism
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ÖNSÖZ
Bu tez çalıĢması benim için; yıllarca biriktirdiklerimin bir araya gelebilmesi için bir
fırsattır. Yıllardır, turizm ve sinema konularında paralel yürüttüğüm çalıĢmalarımın ortak
bir üründe bir araya gelecek olması bu tezin ortaya çıkması için baĢ neden olmuĢtur. Konu
seçimimde, deneyimlerimi ve bilgi birikimimi paralel olarak yönetebilme arzum büyük rol
oynamıĢtır. Film endüstrisinin büyüleyici dünyasının, turizm dahil birçok sektörün geliĢimi,
iyileĢmesi için fayda sağlaması öngörüsüyle bu tez çalıĢmasını yürütmek istedim.
Her Ģeyden önce keyif alarak çalıĢabileceğim bir tez çalıĢması olması için, en baĢta çok
değerli danıĢman hocam Doç. Dr. S. Gül GÜNEġ olmak üzere, tezimin küçük bir
tohumdan, fidana dönüĢmesinde destek, ilgi ve sabırlarını benden esirgemeyen değerli
hocalarım, Yrd. Doç. Dr. Özgür Avcı, Yrd. Doç. Dr. Gonca Güzel ġahin, Yrd. Doç. Dr.
Fatma Ülkü Selçuk ve Dr. ġule Tuzlukaya'ya sonsuz teĢekkürü borç bilirim.
Ayrıca tezimin ortaya çıkması için özverili yardımları ve her daim anlayıĢları için sevgili
can aileme teĢekkür ederim.

EDA ARISOY
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1. GĠRĠġ
Ġtalya’dan baĢlayıp, hızla dünya geneline yayılmakta olan, sakin Ģehir hareketi, tüm
Dünya için farklı bir yaklaĢım olarak, biraz da zorunlu nedenlerle ortaya çıkmıĢtır.
KüreselleĢmenin bir sonucu olarak içinde bulunulan kaotik ortam, hızlı tüketimin neden
olduğu hızlı üretim zorunluluğunun alternatif modeli olan yavaĢ yaĢamı ve yavaĢ
beslenmeyi zorunlu kılmıĢtır. Henüz baĢlangıç sürecinde olması nedeniyle, kabul gören,
benimsenen bir yapıya bürünmesi zaman alıyor olsa da, Cittaslow (sakin Ģehir, yavaĢ
Ģehir) modeli, Dünya'da ve Türkiye’de giderek daha fazla farkındalık uyandırmaktadır.
Bununla birlikte tüm yeniliklerde olduğu gibi, bir yaĢama yayılıyor olmasının da
etkisiyle mutlak surette sindirilmesi gereken bir geçiĢ dönemine ihtiyaç duymaktadır.
Bu oluĢuma katılım ile Ģehirler, uluslararası bir ağın üyesi olmanın yanı sıra kendilerine
özgü yerel farklılıklarını öne çıkarmanın bilincindedir. Cittaslow (sakin Ģehir, yavaĢ
Ģehir) olan bir Ģehir, ağın bir parçası olmanın uluslararası gereklerini yerine getirirken
aynı zamanda kendine özgü nitelikleri de dile getirmeli, bu yöndeki nihai hedefine emin
adımlarla yürümelidir. Cittaslow sadece bir yaĢam biçimi değil aynı zamanda yerel bir
kalkınma modelidir. Yerellerin kendi içlerinde geliĢtirdikleri kalkınma hareketleri
genelde bir bütünün parçalarını oluĢturmak üzere kodlanırlar. Yerel bir ilerleme modeli
olarak da görülebilecek olan bu felsefe, çıkıĢ noktası olarak yavaĢ yemek akımını baz
almaktadır. Sakin beslenmenin bir uzantısı olarak insan hayatının temel alanlarına
yayılma eğilimine girmiĢtir. Beslenme elbette temel yaĢam kaynaklarından en
önemlisidir ancak yandaĢları da su kalitesi ve solunan havadır. Ġnsan yaĢamının temel
standartlarını da bu üç unsur belirlemektedir. Sağlıklı ve üretim koĢulları bilinen
yiyecekler tüketmek, temiz bir havayı solumak, tüketilen su kalitesinin ve sağlığı
sorgulamaya mahal vermeyecek seviyede olması, insanoğlu için bir lüks değil yaĢamsal
bir zorunluluktur.
Türkiye’de, Ģu an itibariyle toplam 9 Cittaslow (sakin Ģehir, yavaĢ Ģehir) vardır. Ayrıca,
Dünya üzerinde 33 ülke ve toplam 195 Cittaslow üyesi bu harekete hali hazırda
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katılmaktadır (CittaslowInternational, 2014). Dünya genelinde 33 ülkenin Cittaslow
birliği içerisinde olması iyi bir aĢama gibi görünüyor olsa da, sürdürülebilir gelecek için
yeterli olmadığı bir gerçektir. Bilgilenmenin düzeyi bu konu odak alınarak arttırılmalı
ve yapılan eğitim çalıĢmalarında bu konunun içeriği yeniden düzenlenmelidir.
Sakin Ģehir kavramı, felsefesi gereği insanların bu anlayıĢı benimseyip, felsefenin alt
metinleri düzeyinde taleplerde bulunmaları üzerine kuruludur. Tüketimin, ihtiyaç fazlası
talebin artıĢı insanların yaĢam kalitesinde eksilmelere, çevre ve altyapı gibi fiziki
sorunlara ve dahası taĢıma kapasitesi aĢımı gibi istenmeyen sonuçları doğurmakta
gecikmeyecektir. Sürdürülebilir kalkınmanın birincil Ģartı taĢıma kapasitesinin
aĢılmasını engellemektir. Yerel halkın ve turistlerin bu konu doğrultusundaki bilinç
düzeyleri arttırılmalı, yapılan tüm tanıtım çalıĢmaları da bu kapsamda yürütülmelidir.
Bu bağlamda sürdürülebilirliğin ekonomik ve sosyo-kültürel boyutları Cittaslow'lardaki
kabul edilebilir sınırdaki yaĢam kalitesi adına belirleyici niteliktedir. Çevre faktörünün
güncel koĢullardaki yaĢam kalitesinin en temel bileĢeni olması, 1990'lı yıllarda baĢlayan
ekoturizm uzantılıdır. 1990 yılında ilk filizlenmelerin görüldüğü, bilinçlenme
politikalarında hareketlenmenin yaĢandığı ekoturizm, kitle turizmine bir tepki olarak baĢ
göstermiĢtir (Kuter ve Ünal, 2009). Bu yönüyle Cittaslow felsefesinin çıkıĢ noktası ile
de

oldukça

benzerdir.

Sürdürülebilirlik

ve

Cittaslow

koĢullarını

birbirinden

ayıramadığımız gibi, Cittaslow yaĢam koĢullarının insanoğluna, süreklilik arz eden bir
yaĢam sunmayı hedeflediği esasından uzaklaĢmamak gerekmektedir. Gössling'in de
tanımladığı üzere, sürdürülebilir bir turizm ancak çevrenin ve bağlantılı olarak ekolojik
dengenin sağlanması ile mümkün olabilmektedir. Burada çevreci bir yönetim ve
planlama anlayıĢı esastır (Gössling, 1999).

Cittaslow hareketinin ilkelerine uygun Ģekilde bilinirliği ve yaygınlaĢtırılması
noktasında temel destekçilerden biri de konuya iliĢkin farkındalık yaratmada film
endüstrisinin etkisini kullanarak, sürdürülebilir turizm ve yaĢam adına olumlu çıktıları
ortaya koymak olacaktır. Özellikle aynılaĢmıĢ yaĢamsal öğelerin farklılaĢtırılarak özgün
değerlere ulaĢması, bu döngü içerisinde kalan insanoğlunun daha kaliteli, daha temiz,
daha düzenli ve yaĢanılası bir ortama kavuĢması için de bir fırsat niteliği taĢımaktadır.
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Cittaslow olan bir yeri ziyaret eden kiĢilerin ve burada yaĢayan halkın, Cittaslow
hareketinden ne bekleyeceği, ne kadar beklemesi gerektiği çok net bir Ģekilde
belirlenmediği takdirde koruma ve sürdürme kavramlarından uzaklaĢmak çok sürpriz
bir durum olmayacaktır. O halde sürdürülebilirliğin ve sakin Ģehir felsefesinin temel
yapı bilinçlenmedir. Yerel halka ve ziyaretçilere yönelik, bilinçlendirme çalıĢmaları
felsefenin öncelikle içeriği ve sunabilecekleri doğrultusunda yapılmalıdır. Bunun
sonucunda ziyaretçinin ve yerel halkın kendi beklenti sınırlarını çizerek, fazlasını hem
doğadan hem kendinden istemeyeceği bir formül altyapısı kurulmalıdır.
Bilinçlendirme çalıĢmalarının temeli iletiĢime dayandırılmalıdır. Doğru iletiĢim
kanallarından halka ve ziyaretçilere ulaĢmak, sürdürülebilirliğin de gereksinimlerinden
biridir. Uygulanacak tedbir ve koruma çalıĢmaları, onu uygulayacak kitle tarafından
doğru algılanmadığı sürece havada kalacak olup, zaman içerisinde yozlaĢarak yok olma
tehditi ile de karĢı karĢıya kalacaktır (Gössling, 2012). Bu noktada iletiĢim araçlarından
ve iletiĢimin doğru etkilerinden faydalanmak önem taĢır. Bu oluĢuma katılım ile Ģehirler,
kendilerine has yerel farklılıklarını ön plana çıkarmanın yanısıra, Uluslar arası bazda bir
ağa dahil olmanın da ayrıcalığını yaĢamaktadırlar. Bu nedenle Cittaslow olan bir kent,
uluslararası katılımın gereklerini yerine getirirken özgün niteliklerini de korumalıdır.
Bu süreçte ise tanıtım filmleri ve filmlerde ele alınan temalar, içeriğinde yerellik ve
küresellik bağlantılarını kurabilmesi bakımından son derece önemlidir.
ĠletiĢim insan yaĢamında oldukça büyük bir yere sahiptir. Ġnsan iliĢkilerini düzenleyen,
insanın diğer bireylerle iliĢkilerini baĢlatan noktada olduğu bir gerçektir. Bu bağlamda,
DemirtaĢ'ın da belirttiği üzere, “ĠletiĢim, insanların davranıĢlarını etkilemek yada belli
bir sonuca ulaĢmak amacıyla, duygu, düĢünce, inanç, tutum ve davranıĢlarını sözlü yada
sözsüz olarak iletmeleri sürecidir. Ġnsanlar, örgütler ve kurumlar arasındaki etkileĢim,
iletiĢim sayesinde gerçekleĢir” (DemirtaĢ, 2010, s.413). Global yaĢam çerçevesinde,
insanlar için mevcut tüketim imkanlarının çoğalması ve
hızlı geliĢimi

örgütsel iletiĢim kavramına

teknolojinin karĢı konamaz

kapı açmıĢtır. “ĠletiĢimin etkilemek ve

etkilenmek dıĢında; bireysel keĢfetme, yardım etme, eğlenme ve ikna etme gibi baĢka
amaçları da olduğu bilinmelidir” (Güven, 2013 s.3). Bu süreçte ise tanıtım filmleri ve
filmlerde ele alınan temalar ve konuların iĢlenme Ģekli, sinematografinin de desteği ile
daha güçlü bir iletiĢim çemberine dönüĢmektedir. Filmlerin aynı zamanda, bir olgunun
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bilinirliğine sağladığı katkıda yok sayılamaz. Hareketli görüntü, hızlı tüketilebildiği ve
aynı zamanda bilinçaltına da etki ettiği için daha geniĢ kitlelere ulaĢabilmek gibi de bir
misyonu yüklenmiĢ olmaktadır.
Bu çerçevede, çalıĢmanın ilk bölümünde turizm'in geliĢen Dünya'daki yeri konu
edilecektir. Yenilenen Dünya'da kendine kıymetli bir yer edinmiĢ olan turizm endüstrisi,
arz kaynaklarının doğru kullanılamaması halinde zararlı sonuçlar doğuracağı gibi, her
çevrenin bir taĢıma kapasitesi olması, çevrenin ve doğal ortamların yerinde kullanımını
zorunlu kılmaktadır.
Ġkinci bölümde Cittaslow tanımı yapılarak, bu felsefeye sürdürülebilir turizm bakıĢ
açısıyla yaklaĢılmaktadır. Tez çalıĢmasının ikinci bölümü, Cittaslow hareketinin çıkıĢ
noktası olarak kabul edilen Slow Food hareketi ile devam edecektir. Slow Food'un
yaĢamsal faktörlerin temelini oluĢturuyor olması, çalıĢmanın da temel prensiplerinin
çıkıĢ noktasına ıĢık tutacak niteliktedir. Bu nedenle Slow Food'un tanımından ziyade
felsefenin geliĢim süreci önem taĢımaktadır.
Üçüncü bölümde Cittaslow felsefesinin yayılma sürecinde Dünya'dan ve Türkiye'den
örneklere yer verilerek, yayılma sürecinde iletiĢim kanalları ile bağlantılı etkileĢim
incelenecektir. Dördüncü bölümde, Cittaslow felsefesinin film endüstrisi açısından,
filmlerde nasıl yer aldığının bir incelemesi yapılacaktır. Cittaslow'ların anlatılması ve
tanıtılması adına, film endüstrisinin ne tür etkisi olabileceği açıklanacaktır.
BeĢinci bölümde, Cittaslow öğelerinin filmlerde ne Ģekilde yer aldığı, seçilen 5 ulusal, 3
uluslararası film örnekleri üzerinden incelenecektir. SeçilmiĢ olan filmlerin, saniye ve
dakika bazında deĢifreleri yapılarak, Cittaslow kriterleri baz alınarak belirlenmiĢ olan
alt baĢlıklar doğrultusunda çalıĢma yürütülecektir. Ayrıca filmlerin sinematografik
açılımları ve görsel iletiĢim araçları desteği ile incelenmesi gerçekleĢtirilecektir. BeĢinci
bölümde yapılan çalıĢma, altıncı ve son olarak, sonuç bölümünde açıklanacaktır.
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2. TURĠZMDE YENĠ YAKLAġIMLAR
2.1. TURĠZMĠN DÜNYA‟DAKĠ GELĠġĠM SÜRECĠ
Turizm, hizmet tüketiminin üretimi kadar hızla yaĢandığı bir sektördür. Hizmetin ve
ürünlerin üretildiği yer ve anda tüketilme zorunluluğu turizmi karmaĢık bir yapıya
büründürmektedir.

Turizm insanların seyahat etme arzuları ile baĢlamıĢtır. Bu

nedenlerin çeĢitleri, ileriki yıllarda turizm türlerinin fazlaca çeĢitlenmesi için de zemin
hazırlamıĢtır. Buna bağlı olarak, Turizm için insanlık tarihinin geliĢimine paralel bir
sürecinin etkili olduğunu söylemek mümkündür.
Bu geliĢimin baĢlangıç tohumlarının Sümerler döneminde tekerleğin bulunması ile,
insanların bulundukları yerleri değiĢtirebilme özgürlükleriyle atıldığı sanılmaktadır.
Tarihi bilgilere Finikeliler, paranın icadını gerçekleĢtirdikten sonraki, ilk gezginler
olarak yansımaktadır. Milattan sonra, Mısırlılar ile hareketlenen inĢaat sektörünün
turizm ve seyahat anlamında katkısı olduğu varsayılmaktadır. Ayrıca ilerleyen yıllarda
Eski Yunan'da düzenlenen Olimpiyat oyunlarını dünya çapında çok fazla insanın
izlemek için seyahat ettiği bilinmektedir. Dünya tarihinde yaĢanan bu ilk Turizm
kıpırtıları Ortaçağ döneminde biraz yavaĢlasa da, insanoğlunun oluĢu gereği
engellenemez seyahat

dürtüsü burada turizmin geliĢimini hızlandıran faktör

niteliğindedir. Milattan sonraki dönemde, 1700 yılları, Ġngiltere'de ileri gelen ailelerin
çocuklarına eğitim aldırmak amaçlı baĢlattıkları turizm hareketleri ile hız bulmuĢtur.
(Albayrak, 2013). “1492 yılında Portekizli denizci Vasco de Gama'nın gemi ile
Hindistan'a ulaĢması ve Portekizli bir denizci olan Macellan'ın 1519 yılında baĢlayan
dünya seyahatleri, insanların bilmedikleri yerleri görmek, tanımak, merak etmek
nedeniyle yapmıĢ oldukları yolculukların temelini oluĢturmuĢtur” (Albayrak, 2013 s.3).
Dünya'da turizmin geliĢimi 1800'lü yıllarda hız kazanmıĢtır. Demiryollarının artıĢı,
insanları kolay seyahat eder hale getirmiĢ, böylece kültürel iletiĢim baĢlamıĢtır.
Ġnsanların seyahat nedenleri teknolojik geliĢimle birlikte artarak çeĢitlenmiĢtir. Ġnsanlar,
serbest zaman yönetimini öğrenmiĢ, zamanı doğru yönetebilen insanlar serbest zaman
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kullanım alanlarını da bu bağlamda geniĢletmeyi baĢarmıĢtır. Bu geliĢim sürecinde 18.
yy da Fransa'da (1789) yaĢanan sanayi devriminin payı yadsınamaz. Bunun sonucu
olarak, iĢçiler çalıĢma düzenine sahip olmuĢlardır. Böylece serbest geçirilecek zaman
aileler ve kiĢiler genelinde daha güzel planlanmıĢ, turizm faaliyetlerinin bağlantılı
olarak artıĢına sebep olmuĢtur (Ağaoğlu, TaĢmektepli, Bayrak, 2005) Sanayi devrimi ile
birlikte dünya genelinde yaĢan hızlı geliĢim sürecinde, kiĢisel ihtiyaçların artması
arasına seyahat unsuru da girmiĢtir. Gerek eğitim, gerek sağlık, gerekse sadece yeni
yerler görmek birer kiĢisel ihtiyaca dönüĢmeye baĢlamıĢtır. Bu anlamda, teknolojik
geliĢim süresinden Turizm sektörü olumlu ekonomik ve sosyal geliĢim alanında fayda
sağlamıĢtır (KarataĢ ve Babür, 2013).
Yakın tarihe gelindiğinde turizm, gerçek anlamda geliĢim atağını, ekonomik ve sosyo
kültürel etkileĢimin teknolojinin de desteğinin artması ile 1950 sonrası yapmıĢtır.
Günümüzde turizm sektörü en çok ekonomik gelir sağlayan sektörlerden biri halini
almıĢtır. Ġnsanların çeĢitli ihtiyaç ve arzularının da bir yansıması sonucu farklı alt
kollardan faaliyet gösteren hizmet sektörü, ülke ekonomisine hızlı para akıĢı sağlayan
bir grafiğe sahiptir. 2000 yılından baĢlayarak, turizm gelirlerinin sağladığı artıĢ ve kiĢi
sayıları bazında yükselen grafik, Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, Tablo 1'de
özetlenmiĢtir.
Tablo 1. Dünya Turist Sayıları ve Turizm Gelirleri
Yıl

Turist Sayısı (Milyon KiĢi)

Turizm Geliri(Milyar $)

2002

700

482

2003

694

533

2004

764

633

2005

807

681

2006

853

747

2007

908

861

2008

926

944

2009

890

856

2010

948

931

2011

995

1.042

2012

1.035

1.078

2013
1.087
1.159
Kaynak: Dünya Turizm Örgütü (UNWTO Highlights) 2014 Ed.
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2.2. TURĠZMDE YENĠ YAKLAġIMLAR
Turizm ürünlerinin alıcısını bulma yolundaki en önemli aĢamalarından birisi imaj
oluĢumudur. Ġmaj üzerinden satın alınacak ürün hakkında oluĢan görüĢ, turistik ürünün
ileriki aĢamalarda da tercih edilmesi için bir altyapı oluĢturacaktır. Burada önemle
vurgulanması gerekliolan konu, turizm ürünlerinin yapısı olacaktır. Turizm

ürünü;

turistik faaliyyette bulunan kiĢinin seyahatinin baĢından sonuna kadar tükettiği herĢeyi
kapsayabilir. Albayrak, “Alternatif Turizm” adlı kiabından turistik ürünün tarifin, “Bir
turistin

seyahatinin

baĢlangıcından

bitimine

kadar

geçen

zaman

diliminde

gereksinimlerini karĢılamak amacıylaelde ettiği turizm arzını oluĢturan unusrlar
tarafından servisi yapılan nesnel ve öznel değerlerin bütünüdür” Ģeklinde yapar
(Albayrak, 2013, s.9). Turizmin tüm yıla yayılarak, ekonomik olarak da gelir sağlaması
adına da çeĢitlendirme amaçlı planlanan yeni yaklaĢımlardan kasıt, süregelen kitle
turizm hareketine alternatif olarak baĢlayan turizm hareketleridir. Alternatif
hareketlerde, temel de kiĢisel ihtiyaç beklenti ve turizm faaliyetine katılanların özel
ilgileri doğrultusunda meydana gelmiĢtir. Bir turistik ürünün çekici hale geliyor olması,
özel ilginin sonucudur (OkumuĢ ve Avcı, 2008). Turizmde yeni yaklaĢımlar olarak;
çevre duyarlılığı ile bütünleĢik ekoturizm, yavaĢ turizm, inanç turizmi, sağlık turizmi
baĢta sayılıyor olsa da, bu tez kapsamında yavaĢ turizm çeĢidi olan Cittaslow felsefesi
üzerine yoğunlaĢılacaktır.
Cittaslow felsefesi ve slow hareket, özel ilgi turizmi konuları arasına giren baĢlıklarında
destekleyicisi niteliğindedir. Yoğun ve belli bölgelerde toplanmıĢ olan turizm
taleplerinin çevreye ve ekolojik dengeye verdiği zararlar sonucunda, kitle turizminin
yarattığı yığılma etkisi ile turizm alanında bir tıkanıklık dönemi yaĢanmıĢ, bu durum
malesef yalnız turizm hareketlerini değil, yaĢamsal faktörleri de insanlar açısından
olumsuz etkilemiĢtir. Etkilenen turizm faaliyetleri, insanları yeni arayıĢlar peĢine
düĢürmüĢ, ilgi alanlarında bulunan turizm ürünlerini, çevre bilinci kapsamında
sürdürülebilirlik ilkelerine uygun tüketme eğilimlerini arttırmıĢtır. Ġnsanlar, zaman
içerisinde fiziksel ve sosyal çevreye verdiği zararlardan kendisi de etkilenmiĢ, bu
olumsuzluk, yeni yaklaĢımların gerekliliğini kendiliğinden var etmiĢtir. ĠĢte Cittaslow
felsefesi, bu anlayıĢın bir uzantısı olarak insanlara, yine kendi arayıĢları sonrasında
sunulan bir model olmuĢtur.
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Turizmde yeni bir anlayıĢ olarak Cittaslow (sakin Ģehir, yavaĢ Ģehir), özel ilgi turizmi
alanında sayılabilecek konuların da destekçisidir. 2000'li yıllar, turizmin yapısı gereği
son derece değiĢime açıktır. Turizmde ana yapılanma insan memnuniyeti üzerine kurulu
olduğu için, turizm hareketi içerisinde bulunan her bir birey için her daim farklılık
beklentisi söz konusudur. Zaman içerisinde ticari nedenlerin de payının büyük olduğu
çeĢitli giriĢimler turizm sektöründe alıĢılmıĢ turistik hareketlerinden farklılıklar
gösterebilen türleri de ortaya çıkartmıĢtır. Turizm hareketinin bilinenin aksine bir boĢ
zaman aktivitesi olmaktan çıkması, özel ilgi turizminin unsurlarını zenginleĢtirmiĢ,
turistik hareketleri farklı bir boyuta da taĢımıĢtır.
Özel ilgi turizminin avantajlarından söz etmek gerekirse, önceliğin yine kiĢisel tatmin
arayıĢında olduğunu söylemek mümkündür. Özel ilgi turizmi herĢeyden önce, turizm
hareketini gerçekleĢtiren kiĢilerin bu iĢten mutlu ayrılmalarını hedeflerken, kurduğu
yapı itibariyle, turizm faaliyetlerini yılın tüm aylarına yaymayı da baĢarmıĢtır. Turizm
ilk yıllarda olduğu gibi, yalnızca yaz aylarında faaliyet gösterebilen bir sektör olmaktan
çıkmıĢ, hizmet ağı tüm yıla yayılacak Ģekilde geniĢletilmiĢtir. Burada geliĢen
eğilimlerin, turizm sektöründeki yeni yaklaĢımların etkisi tartıĢmasız çok önemlidir.
Tesislerin ve kaynakların daha verimli kullanılıyor olmasının yanı sıra, turizmin yılın 12
ayı gelir getiren bir sektör olması, daha fazla insan gücüne ihtiyaç duyulması sonucu bir
çok kiĢi için gelir kaynağı konumuna geçmesi de yan unsurlardandır. Önemle
belirtilmelidir ki, kaynakların bilinçli kullanımı ve turistin tüketimde ve ziyaretlerinde
bilinçli davranmasını sağlamak, yeni yaklaĢım turizm faaliyetleri için de son derece
önemlidir. Zira gelir ve istihdam sağlarken kaynakların ve kültürel değerlerin
korunamaması, taĢıma kapasitelerinin aĢılarak, çevresel ve yaĢamsal baĢka olumsuz
koĢulları da beraberinde getirebilecektir.
Son yıllarda geliĢme gösteren özel ilgi turizmi, her geçen gün kendini yenileyerek
hizmet sektöründeki yerini pekiĢtirmeye devam etmektedir. Bir turistik ürün söz konusu
olduğunda, tüketimi için bir takım Ģartlar gerekmektedir. BaĢta, ürünün çekici olması,
doğal özelliklerinin mevcut olması, sosyo-kültürel açıdan ilgi uyandırıcı olması, kolay
eriĢilebilir olması, insanlar üzerinden olumlu bir imaj yaratmıĢ olması sayılabilir.
Elbette tüm bu faktörlerin, kiĢilerin beklenti, bilinç ve eğitim düzeylerine göre farklılık
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göstermesi de doğal bir çıktıdır. Bu noktada, özel ilgi turizmi, kendi dinamiklerini ön
plana çıkartarak, kiĢilerin tercih ve beklentilerine yönelik turizm planlaması
yapmaktadır (Albayrak, 2013). Özel ilgi turizminde kiĢilerin bilinç düzeylerinin yanısıra,
tatil ve seyahat kavramlarından beklentileri ön plana çıkmaktadır. Her insanın
yaĢanmıĢlıkları ve beklentileri doğrultusunda turizm faaliyetine katılmak istemesi son
derece doğaldır.
2.2.2. Turizmde Yeni YaklaĢım Olarak Cittaslow
Cittaslow (Sakin ġehir) hareketi, ilk olarak 1999 yılında ortaya çıkan, oldukça yakın
döneme ait yeni bir turizm yaklaĢımı modelidir. KiĢisel beklentiden ve özel ilgiden daha
önce, kiĢisel ihtiyaçları baz aldığını ve turizm hareketi doğrultusunda hareket edip,
özünde sürdürülebilirlik ilkesinin bir uzantısı olarak, bir yerel kalkınma modeli
olduğunu söylemek yanlıĢ olmayacaktır. BaĢka bir deyiĢle, bir tür, tektipleĢmeme
modeli olduğunu da söylemek mümkündür. Ġnsan yaĢamının hızlanmasının, turizm ve
tüm hizmet

sektörüne olan yansımaları sonucu, hıza tepki olarak doğmuĢ bir

yaklaĢımdır. Turizm yaklaĢımı olmasının yanısıra, bir tür sürdürülebilir kalkınma
modeli olarak daha geniĢ bir tanımı haketmektedir.
Güncel yaĢamı hızlanan insanlar, tatil ve seyahat kavramlarında, seyahat esnasında
aldıkları hizmetleri de hızlandırmaya baĢlamıĢlardır. Bunun kaçınılmaz yansıması
olarak, turizm de hızlanmıĢtır. Ancak bilinen odur ki, alternatif türlerin doğuĢ amacı
kiĢisel beklentiler ve ilgilerdir. Bu noktada aynılaĢmaya tepki olarak, özgün değerlerin
korunması ve yaĢamsal düzenin iyileĢtirilmesi adına yeni bir kavram olarak “Sakin
ġehir Hareketi” devreye girmiĢtir (Özgen, 2012).
Sürdürülebilirlik kavramı, ekonomik, sosyal ve çevresel faktörler göz önünde
tutulduğunda, parametresi insan olan bir açılımda yer almaktadır. Bu bağlamda kurulan
iliĢki, insan ve insana verilen hizmetlerin koĢulların iyileĢerek süreklilik arz etmesi
Ģeklinde yapılacak olan bir tanım, tüketimin yavaĢlaması ve böylece kontrol altında
tutulmasıyla açıklanabilir.
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2.3. TURĠZMDE SÜRDÜRÜLEBĠLĠRLĠĞĠN ÖNEMĠ
Sürdürülebilirlik kavramı, sürdürülemez olmanın bir sonucu olarak ortaya atılmıĢtır.
Kapitalist düzenin bir uzantısı olarak, fazlaca tüketim odaklı yaĢam baĢlamıĢ, ihtiyaç
duyulanın üzerinde satınalma, çabucak tüketerek yenisini alma Ģeklinde de süreklilik
arz etmeye baĢlamıĢtır. Ġnsanların engellenmesi güç, bilinçsiz tüketim

davranıĢları

sonucunda taĢıma kapasitesi, hava kirliliği, su kirliliği, gürültü kirliliği baĢta olmak
üzere, çevre ve doğanın hırpalanması, yok olma uzantısına kadar ulaĢmaya eğilim
göstermiĢtir (Kuter ve Ünal, 2009).
Sürdürülebilir Kalkınma komisyonu tarafından 2004 yılında baĢlatılan çalıĢmalar 2017
yılına kadar hedefler belirlemiĢ, bu hedeflerin ana fikri yaĢamın kaliteli devamı Ģeklinde
oluĢturulmuĢtur. 13 yıllık plan dahilinde maddelenen çalıĢmalar ana hatlarıyla; su,
sanitasyon, enerjinin verimli kullanımı, hava kirliliğinin kontrolü, iklim değiĢiklikleri,
biyolojik çeĢitlilik, tüketim ve üretim dengesi, atık yönetiminin doğru yapılması,
biyolojik çeĢitliliğin korunması Ģeklindedir. Tüm maddeler insan yaĢamı üzerine
yoğunlaĢırken, sadece korumanın artık yeterli olmayıp, arttırarak devamının
sağlanmasının gerekliliğine de derinlemesine değinilmiĢtir (Arıkan, 2006)
2004 yılında, Johannesburg'da düzenlenmiĢ olan “Dünya Sürdürülebilir Kalkınma
Zirvesi” nde tartıĢılmıĢ ve maddelerle açıklanmıĢ olan uygulama planına göre; doğal
kaynak temelinin sürdürülebilir ve bütünlüklü biçimde yönetilmesi, sürdürülebilir
kalkınma için esastır. Ekonomik ve sosyal kalkınmanın da odak noktasında bulunan
kaynak kullanımı Ģüphesiz doğal dengenin sağlanmasının sürekliliğinde önem arz
etmektedir. Yine raporun öngörüsüne göre, su gibi temel kaynaklar, insanların yaĢamsal
ihtiyaçlarını karĢılamaya endeksli bir Ģekilde tüketilmek üzere yönetilmeli, gerektiğinde
teknik imkanlar su kalitesinin ve miktarının arttırılması adına etkin bir Ģekilde
kullanılmalıdır. Burada da değinildiği üzere, insan yaĢamının temelinde yer alan
gereksinmeler ekosistemin de bel kemiği niteliğinde olup, doğru yönetilmediği zaman
insanların yaĢam kalitesi için ciddi bir tehdit unsuru niteliğinde olabilmektedir (Dünya
Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi, 2004).
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Turizm planlaması yapılırken, öncelikli hedef taĢıma kapasitesinin aĢılmaması üzerine
olmalıdır. Planlamanın temel amacı ise; konan hedeflerin ve uygulamaya geçirilen
faaliyetlerin sürekli kalmasını sağlamaktır. Sürdürülebilirlik salt fiziki çevre anlamında
algılanmamalıdır. Turistik öğeleri içerisinde barındıran, turizmin temel yapı taĢlarını
oluĢturan; ekonomik, kültürel, sosyal, politik, teknolojik ve ekolojik değerlerinde bu
tanım ve planlama kapsamına alınması Ģarttır (Kuntay, 2004)
Sürdürülebilirlik

anlayıĢı,

taĢıma

kapasitelerine

özen

gösterilmesi

ihtiyacını

beraberinden getirmektedir. Artan turizm taleplerine karĢılık, ekolojik ve fiziki çevre
koĢullarının taĢıma kapasitelerinin aĢılması riski devam ederken, sosyo kültürel
anlamda bir yozlaĢmanın da sürdürülebilirlik anlayıĢına zarar vermesi söz konusudur.
TaĢıma kapasitesi analizi, potansiyel ve halen iĢletiliyor olan tesislerin veri tespitlerini
yaparken asıl amacı turizmin çevresel ve sosyo ekonomik etkilerinin bertaraf edilerek
kontrol

altında

tutulması

olmalıdır.

Zira,

turizm

ekolojik

çevre

korumayı

gerektirmesinin yanısıra, insan odaklı bir yapıda olmasından ötürü, sosyo-kültürel
çevreyi de yörüngesinde bulundurmaktadır (Demir ve Çevirgen, 2006).
Turizm çeĢitli kolları olan, geniĢ bir yelpazeye yayılmıĢ hizmetler bütünüdür. Bu Ģekli
aslında turizm sektörünü çevresel ve kültürel anlamda bir miktar karmaĢıklaĢtırır.
Özellikle son yılların popüler sektörlerinden biri olan turizm, ekonomik olarak tüm ülke
genelinde katkılar sağlamaktadır. Turizm dinamik yapısı gereği, diğer iĢ kolları ile
etkileĢimi sayesinde yalnız kendi faaliyet alanını geniĢletmekle kalmayıp, ülke
ekonomisini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek bir takım öncülüklerde de bulunur.
En önemlisi istihdam alanında ekonomiye katkıları olurken, ülke genelinde gelir
dağılımın eĢit olarak dengelenmesine kadar uzanan bir yelpazede kazanımlar demektir.
Turizmin hızlı döviz kazancı sağlaması, ekonomik kazancın çok kısa bir zamanda
ortaya çıkması, yerel halkı koruyucu ve korumacı yapısı ile yerel kalkınmaya da fayda
sağlaması Ģüphesiz en önemli yararları arasında sayılabilir. Özellikle turizm sektörünün
son derece dinamik bir yapıda olması, çarpan etkisini arttırarak, edinilen kazancın
yanlız turizm endüstrisi içerisinde kalmasını değil, diğer sektörlerle de paylaĢılmasını
sağladığı söylenebilir (Kuter ve Ünal, 2009).
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Turizmin, tüm etkileĢim içerisinde olduğu sektörlerle iĢbirliği genel ekonomik
kalkınmaya da yansır. Ancak tüm bu olumlu yanlara ek olarak, aynı zamanda insan
odaklı bir endüstri olması, insan davranıĢlarının ve bilinç düzeyinin kontrol altında
tutulması anlamına da gelmektedir. Ġnsanların bilinçsizce davranıĢları sonucunda turizm
arzı olarak karĢımıza çıkan kültürel ve doğal değerlerin tehlike altında olması kimi
zaman kaçınılmaz sonuçlara yol açmaktadır (Kandır, 2007).
ErcoĢkun (2007) çalıĢmasında sürdürülebilirliği, “Sürdürülebilirlik, ekosistemindeki
tüm çeĢitliliğin ve yenilenemez kaynakların gelecek nesillere

aktarılabilmesi için,

bugünkü neslin yenilenemez kaynak kullanımını sınırlaması ve insanın ekosistem
üzerindeki olumsuz etkilerinin sistemin taĢıma kapasitesinin üzerine çıkmayacak
düzeyde tutulmasıdır” Ģeklinde tanımlanmıĢtır (ErcoĢkun, 2007 s.9). Bu tanımdan yola
çıkarak, kaynakların sınırsız olmadığını, bir gün tükenme olasılıklarının olduğu ve bu
olasılığın ne yazık ki çok uzakta aranmaması gerekliliğine bir vurgu yapmakta yarar
olacaktır.
Konuya baĢka bir açıdan yaklaĢmak gerekirse, turizm ülke ekonomisine, tanıtımına,
sosyal ve kültürel kalkınmaya en çok katkıyı sağlarken, hızla zarar verebilme
potansiyeline de sahip bir sektördür. Turizm ürünlerinin yerinde tüketilmesi
zorunluluğu insanları turizm arzına çeken nedenlerdir. Turizm arzına ulaĢan ziyaretçinin
bilinçli bir davranıĢ döngüsünde hareket etmesi, sürdürülmesi öngörülen kaynakların
korunması aĢamasında Ģiddetle önem taĢır. Ġnsanoğlu, doğaya en çok zarar verebilme
yetisine sahip canlıdır. Ekoturizm kavramı, biraz da bu nedenle, koruma ve
bilinçlendirme amacıyla türemiĢtir. Özellikle 1990'lı yılların baĢlarında, çevresel
sorunların boyutlarının artması ve değiĢmesiyle gündeme hızla taĢınan, bir çeĢit eylem
planı olarak geliĢtirilmiĢ bir alternatif turizm türü de demek doğru olacaktır (Kuter ve
Ünal, 2009).
Dünya'nın

nesilden

nesile,

bırakılan

bir

miras

olduğu

olgusu

ile

geçmiĢteyaĢanmıĢlıkların izlerini takip ederek, gelecek nesiller için daha yaĢanılası ve
devralınandan daha iyi Ģartlarda bir yeryüzünün bir sonaki nesle devri ile konuya
yaklaĢmanın önemi büyüktür.
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Sürdürülebilirlik

yanlızca korumayı

değil,

iyileĢtirme faaliyetlerini

de konu

alır.Ekolojik dengenin bozulması ve sorunların baĢlangıcı koruma duygusundan
uzaklaĢmaktan

da

öte,

koruyamayacak

kadar

fazlalaĢmak

ve

korumaya

vakitayıramayacak denli hızlanmaktan kaynaklanmaktadır. YaĢamın hızlanması ve
doğanın

taĢıyabileceğinden

daha

fazla

enerjinin

üzerine

yüklenmesi

sürdürülebilirlikilkesini tehlikeye sokmuĢtur. Sürdürülebilme olgusu temelde insanla
bileĢen birkavramdır. Çevreye en çok zararı veren insanoğludur. Ġnsanın eğitilmesi ve
bilinçlendirilmesi problemin çekirdeğine ulaĢmak anlamı taĢır (Sezgin ve Ünüvar,
2011).
Sürdürülebilirlik, ekosisteme dahil tüm canlıların, doğanın

dengesinin

korunarak,

taĢıma kapasitesi sınırları içinde bir düzende, kaynakların gelecek nesillerce
kulllanımına olanak verebilmek adına bir çeĢit doğru kullanım formülünü ifade eder
(Keskin, 2012). Sürdürülebilir olmak, adından da anlaĢılacağı üzere, devamlılık arz eder.
Temel prensibi koruma üzerine kurulu olan sürdürülebilirlik günümüzde daha çok
kaybolanların yerine getirilmesi eylem faaliyetine doğru kaymaktadır. Mevcut
kaynakların hızla tükenmesi kapitalist düzende fazlaca tüketimin bir sonu olarak
karĢımıza çıkar. Ġhtiyaçtan fazla üretimin uzantısı olarak, gereksinimden daha çok
tüketim meydana gelir. Ġnsanlar tüketimleri arttıkça daha fazla harcamaya ve
harcadıklarını tekrar yerine koymak, daha refah bir yaĢama kavuĢmak içinse daha büyük
bir hızla çalıĢmaya devam etmektedirler. Bunun sonucu olarak yaĢamak için yapılan
herĢey hızlanmaktadır (Petrini ve Padovani, 2012).
Turizm planlaması yapmak, turizm sektöründen önce insan yaĢamının kalitesini hedef
almalıdır. Turizm sektörünün odak noktasında insan vardır. YaĢam kalitesinin kabul
edilebilir en alt seviyede tutulması ve dahası bu seviyenin üst sınırlara çekilme çabası
önemli bir giriĢimdir. Mevcut kaynakların insanların hizmetine sunulurken, korunması,
gereğinden fazla kullanımı engellenmeli yada bir kaynaktan beklenen hizmet alımının
üstü talep edilmemelidir. Turizm planlaması mevcut doğal arzın taĢıma kapasitelerini
korumak üzerine yoğunlaĢmalıdır.
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2.3.1. TaĢıma Kapasitesi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Kavramları
Turizm bugün Dünya genelinde en hızlı ekonomik geliĢmeyi sağlayan endüstriler
alanındadır. Turizm yanlızca ekonomik büyüme sağlamakla kalmayıp, bir ülkenin
sosyal ve kültürel anlamda da geliĢimine olumlu katkılar sağlamaktadır. (Kuter ve Ünal,
2009). TaĢıma kapasitesi, turizm sektöründe gereklilikten ziyade bir zorunluluktur. Bu
duruma çok yönlü bakmak gerekirse; ekonomik anlamda ve çevresel düzeyde süreklilik
arz etmesi adına, bir bölgenin korunması önemlidir. Kültürel varlıkların korunması ve
nesillere devri uzun vadeli sorumluluk gerektirse de, turizm arzının korunması kısa
vadede ülke ekonomisi adına yaĢamsal bir önem taĢıyabilmektedir. Gelir elde edilmesi
beklenen bir yatırımın,

yıkıma sebebiyet verecek bir harekete dönüĢmemesi

gerekmektedir. Burada da koruma faaliyetleri devreye girecek, bunlardan en önemlisi de
Ģüphesiz, bir yerin kaldırabileceğinden fazla yükle baĢbaĢa bırakılmaması hususu
olacaktır. Ekonomik kalkınmanın da temelini oluĢturan sürdürülebilirlik için çevre
yönetimi esastır. Bulunulan çevrenin ve kaynakların doğru, verimli ve ekonomik
kullanılması, yaĢamsal döngünün devamını sağlayacak olan unsurdur (Çevirgen ve
Demir, 2006).
Sürdürülebilirliğin temel faaliyeti plan yapmak olmalıdır. Tablo 2'de verildiği üzere,
sürdürülebilir planlama ve geliĢme ancak çevresel taĢıma kapasitesinin planlı bir
büyüme çerçevesinde geliĢip, çevresel kaynakların koruması halinde mümkün
olabilecektir. Sadece turizm sektöründe değil, o bölgede yapılacak tüm çalıĢmalar için
plan yapılmalıdır. Turizm sektörünün can damarı niteliğinde olan çevre, insan yaĢamı
için temel yaĢamsal unsurlar niteliğinde bulunan su, hava ve gıda güvenilirliği, hem
çevreyi hem yaĢam kaynaklarını temiz tutmak üzere önemle eğilinmesi gereken atık
problemi ve yönetimi, yine aynı nedenlerle alt yapı çalıĢmaları baĢta olmak üzere,
değerlerin korunması sadece var olan kaynakların yetebileceği kadar insanın o bölgede
barınmasının sağlaması ile mümkün olabilecektir.
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Tablo 2. Sürdürülebilir GeliĢme Kapsamında TaĢıma Kapasitesi ve YaĢam
Dönemi Kavramı
SÜRDÜRÜLEBĠLĠR PLANLAMA ve GELĠġME

ÇEVRESEL TAġIMA KAPASĠTESĠ

ÇEVRESEL KAYNAKLARIN YAġAM DÖNEMĠ
Kaynak:Demir, C., Çevirgen, A., (2006), Turizm ve Çevre Yönetimi, Sürdürülebilir GeliĢme YaklaĢımı,
Nobel, Ankara, sf: 166

T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı kapsamında faaliyet gösteren, Çevresel Etki
Değerlendirmesi (ÇED) bu alanda yapılacak olan uygulamaları düzenlemeyi hedefler.
ÇED; bir bölgede toprak, hava, su kalitesi ile ilgilenmektedir. “ÇED'in amacı;
ekonomik ve sosyal geliĢmeye engel olmaksızın, çevre değerlerini ekonomik politikalar
karĢısında korumak, planlanan bir faaliyetin yol açabileceği bütün olumsuz çevresel
etkilerin önceden tespit edilip, gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamaktır” (Cevreonline,
2014). Çevre Etki Değerlendirmesi faaliyet alanı olarak, tüm ülke genelinde çalıĢmakla
birlikte, uluslararası çalıĢmalar da yürüterek bu alandaki çalıĢma ağını geniĢ tutar.
Turizm sektörünün sürdürülebilirlik prensibinde temel unsurlarını oluĢturan hava, su
kalitesi, çevre temizliği, gürültü kirliliği, enerjinin doğru yönetilmesi, teknolojinin
faydalı amaçlarla kaynak kulanımını destekleyecek nitelikte kullanımı, küresel
ısınmanın temel nedenlerinin araĢtırılarak konuya iliĢkin çeĢitli faaliyetler yürütmek ve
atıklar yönetimi ÇED'in faaliyet alanındadır.
Turizm için çevre her ne kadar bir arz kaynağı olsa da, çevre yönetiminin layıkıyla
yapılamadığı durumlarda kendi kendisini yok edebilme potansiyeline sahip bir unsur
haline gelmektedir. Bunun önlenebilmesi bir takım profesyonel giriĢimlerin var olma
ihtiyacını doğurmaktadır. Türkiye'de 7 ġubat 1993 tarihinden beri uygulanmakta olan,
ÇED'in faaliyet ve araĢtırma alanında, turizmin çevresel faktörlerini en az düzeye
indirmek de yer almaktadır. Büyük bir ekonomik ve sosyal faaliyet alanı olan turizm,
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çevre koruma programlarından uzak yürütülürse, sürdürülebilirlik kavramından
uzaklaĢması sürpriz olmayacaktır. Öncelikli olan, mevcut arz kaynaklarının korunması
üzerine olacağı gibi, kaynakların iyileĢtirilmeside bir o kadar önemlidir.
Türkiye'de T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü' nün çalıĢma alanında bulunan korunan alanların korunma yönetimi 2873
nolu Milli Parklar Kanunu ile de meĢrulaĢtırılmıĢtır (Milliparklar, 2014) Uluslararası
Doğayı Koruma Birliğinin (IUCN) Yönetim Amaçları Bakımından Koruma Alanları
Sınıflandırması aĢağıdaki tabloda açıklanmıĢtır;
Tablo 3. IUCN‟in Korunan Alanları Sınıflandırması
Sınıflandırma Türü

Temel Yönetim

Mevcut Doğal Alanlar
a. Mutlak Doğa Rezervi

a. Ekosistemi kendi iç dinamiğini koruyarak koruma altına almayı
hedefler

b. Kırsal Bölgeler

b. Ġnsan faaliyetlerine maruz kalmamıĢ yada minimal düzeyde
karĢılaĢmıĢ kırsal alan korumasına yönelir.
Ulusal yada Uluslar arası; bilimsel, ruhsal, eğitsel, rekreasyonel

Milli Parklar

yada turistik önem taĢıyan doğal alanları koruma altına alır
Habitat / Türlerin Yönetim Alanı

Önemli türleri, biyotik toplulukları korumak için habitat
durumlarının güvenliğini sağlar ve muhafaza eder.

Peyzaj Koruma Alanları

Deniz manzarası yada peyzaj alanlarında doğal ve kültürel
etkileĢim harmonisini muhafaza eder ve geleneksel arazi
kullanımı, yapı uygulamalarını ve sosyo kültürel uygulamaların
devamlılığını sağlar.

Yönetilen
Alanları

Kaynak

Koruma Uzun vadede, alanın biyolojik çeĢitliliğini ve diğer doğal değerleri
korur ve muhafaza eder.

Kaynak : Demir, C., Çevirgen, A., Turizm ve Çevre Yönetimi, Sürdürülebilir GeliĢme YaklaĢımı, 2006,
sf: 29

Ġnsan yaĢamını olumsuz etkileyen tüm koĢullar, insan odaklı bir sektör olan turizmi de
derinden etkilemektedir. Buna bağlı olarak beklentiler ve istekler farklılık
göstermektedir. Ġnsanların kendi kendilerine zora soktukları yaĢamsal Ģartların
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olumsuzluklarının farkına varmaları sonucu oluĢan hareketlerle, mevcut Ģartlarını daha
iyi hale getirerek sürdürülebilirlik bilinci içerisinde kararlar vermesi, tepkisel olarak,
aynılaĢmanın sonucu olarak karĢılaĢılan olumsuz koĢullarıda iyileĢtirme çabaları olarak
Cittaslow ve benzeri modellerle yeni arayıĢlar olarak yer bulacaktır. Bu doğrultuda
ilerleyen bölümlerde sürdürülebilirlik bakıĢ açısıyla Cittaslow hareketi incelenecektir.
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3. CITTASLOW (SLOW CITY/SAKĠN ġEHĠR) KAVRAMI
Cittaslow, yalnız turizm arayıĢları içerisinde bir alternatif model olmayıp, tüm yaĢamsal
faktörleri içeren bir harekettir. “YavaĢlık ile anımsama, hız ile unutma arasında gizli bir
iliĢki vardır. Bir adam bir Ģey anımsamak istiyor, ama anı uzaklaĢıyor. Buna karĢılık az
önce yaĢadığı kötü olayı unutmaya çalıĢan insan, hala çok yakınında olan zamanda,
sanki bulunduğu yerden hemen uzaklaĢmak istiyormuĢ gibi yürüyüĢünü hızlandırıyor.
YavaĢlığın derecesi anının yoğunluğuyla doğru orantılıdır; hızın derecesi unutmanın
yoğunluğuyla doğru orantılıdır” (Kundera, 1995, s.38)
1986 yılında Ġtalya’da temelleri atılan “Sakin ġehir” felsefesinin ana teması yerel
dokunun korunması ve ana ilkeleri yaĢam kalitesinin iyileĢtirilmesi üzerinedir. Ġtalyanca
Citta (Ģehir) ve Ġngilizce slow (yavaĢ) kelimelerinden oluĢan Cittaslow kelimesi, sakin
Ģehir anlamında kullanılmaktadır. Anlamsal bütüne bakıldığı zaman, sakinliğin,
yavaĢlığın olumlu bir biçimlenmesi Ģekli dikkat çekicidir. Felsefenin ana temasına
uygunluk açısından bakıldığında “yavaĢ”, tanıma tam karĢılık gelen bir kelimedir. Hem
sakin, hem de yavaĢ aynı anlamları ifade etseler de, üzerinde durulması gereken önemli
nokta, kelime anlamının mecazi nitelikte olduğu, tembellik, uyuĢukluk, bıkmıĢ, üĢengeç
insanları barındıran bir yer anlamında kullanılmadığıdır. Bu anlama tam zıt bir görüĢ ile,
sakin Ģehir insanlarının doğal yaĢamı desteklemek, çevreyi ve yaĢamı korumak üzere
daha yoğun bir fiziki ve mental güç harcamalarının gerekliliği belirtilmelidir (Sırım,
2012, s.124).
Cittaslow ağı, küreselleĢmenin ve yaĢam tarzının standartlaĢtırmasını engellemek için
Slow Food hareketinden ortaya çıkmıĢ bir kentler birliğidir (Cittaslow, 2014). Ġlk
tohumları 1989 yılında “Slow Food” hareketi ile baĢlamıĢtır. Slow Food (sakin/ yavaĢ
beslenme) hareketi Italya’da baĢlamıĢ olup, felsefenin sakin yaĢama kadar
geniĢlemesine ilham kaynağı niteliği taĢımaktadır. Sakin Ģehirler uluslar arası bir birlik
Ģeklinde örgütlenmektedir. Dünya çapında toplam, 33 ülkeden 195 üyesi, Türkiye’de ise
9 temsilci üyesi ile birlik çalıĢmalarına devam etmektedir.
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Cittaslow hareketinin fikir öncülüğü Greve in Chianti’nin eski belediye baĢkanı Paolo
Saturnini’ye aittir. Esas hedef, yaĢam kalitesinin insan yaĢamını olumlu yöne doğru
yükselteceği bir seviyeye getirmek olup, ilk çıkıĢ noktası, insan sağlığını, yaĢam
süresini ve standartlarını doğrudan ve en hızlı Ģekilde etkileyen beslenme
kanalıdır.Cittaslow birliği bilimsel komite, koordinasyon komitesi ve sekreteryadan
oluĢan üç ana organ tarafından yürütülmektedir (Cittaslow, 2014). Birliğe üyeliğin
temelinde 59 kriter yer almaktadır. Üye Ģehirlerin ortak özelliği, nüfuslarının 50 binin
altında olmasıdır. Burada dikkat çekilen ana nokta, insan nüfusunun azlığı ile, kiĢi
baĢına düĢecek olan hizmet, yaĢam alanı ve iyileĢtirme hedefleridir. Ġnsan odaklı bir
felsefe olmasının getirisi olarak yer alan kriterler arasında öncelik kiĢi sayısı
sınırlamasındadır.
KüreselleĢmenin yarattığı homojen mekanlardan biri olmak istemeyen, yerel kimliğini
ve özelliklerini koruyarak dünya sahnesinde yer almak isteyen kasabaların ve kentlerin
bir birliğidir (Cittaslow, 2014). Bir baĢka deyiĢle; Cittaslow, global yaĢamın insanlar ve
mekanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden arınıp, yerelin korunarak sürdürülebilir
kalkınmayı hedeflemesi hareketidir. Günümüz dünyasında, hızlı yaĢama tepki olarak
doğan hareket, daha sakin bir yaĢam felsefesini benimser. Dolayısıyla Cittaslow
olabilme kriterleri yaĢamsal tüm öğeleri insanoğlu adına, felsefenin
barındırmaktadır.

içinde

Yerel öğelerin korunması genel anlamda baktığımız zaman

sürdürülebilir kalkınmanın temelinde yatan tetikleyici unsurdur.
KüreselleĢen Dünya’da bir takım değerlerin korunması aslında çok kolay olmasa da, bu
yönde bir takım giriĢimler içerisinde en kuvvetli olanlardan biri de Cittaslow hareketidir.
Bu hareket Ģüphesiz küçük grupların büyümesi, anlayıĢın yayılması ile genele açılacak
ve bu açılım sonrasında bilinçlenme ile amacına ulaĢabilecektır. Bu nedenle daha geniĢ
kitlelerce bilinirliğinin, hareketin felsefesinin neyi hedeflediğinin iyi anlatılması,
etkileyici aktarımı önemlidir. Bu hareketin beklentilerinin tanıtılması, Ģüphesiz bilinçli
tüketimi de beraberinde getirecektir. Ancak,

Arısoy’a göre buradaki tanıtım, bir

bölgenin çekici kılınmasından ziyade, o bölge hakkında derinlemesine bilgi vermek
mahiyetinde olmalıdır (Arısoy, 2014).
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Tanıtım iki amaçlı olabilir; reklam yapmak veya farkındalık yaratmak. Reklam
içeriğinde ticari unsurları barındıran bir kavramdır. Cittaslow hareketi için yapılması
doğru olan çalıĢmalar farkındalık anlamında yürütülenlerdir. Zira reklam, o bölgeye
satıĢ sonuçlu ilgiyi çekmek amacı taĢıyacaktır. Bu giriĢim beraberinde uzun vadede
istenmeyen, Cittaslow mantığı ve felsefesine aykırı düĢebilecek, çevre kirliliği, gürültü
kirliliği, taĢıma kapasitesi sorunları gibi olumsuzlukları getirme riski taĢımaktadır.
Dolayısıyla, farkındalık ilkesi ile tanıtım yapılması daha uygun olacaktır. Ġnsanlar
içerisinde bulundukları dünyayı ve çevreyi doğru algılar, yada yaĢam kalitelerini nasıl
yükseltecekleri konusunda bilgilenir, farkında olurlarsa korumaya daha çok
yöneleceklerdir. Burada da sürdürülebilirliğin temelleri atılmıĢ olacaktır.

Keskin,

çevrenin korunmasının ve devamlılığının önemini “Dünyanın bir miras değil emanet
olduğu düĢüncesi çerçevesinde, hem bugünün hem de gelecekte aynı yerde yaĢayacak
insanları ve onların yaĢam kalitelerini merkeze alan farklı sürdürülebilir kent
yaklaĢımlarından biri de “yavaĢ Ģehir(Cittaslow)” hareketidir” Ģeklinde açıklamıĢtır
(Keskin, 2012, s.84).
Teknolojik olarak geliĢirken, insanoğlunun kaçınamayacağı değiĢimler beraberinde
gelecektir. Teknolojinin gerekliliği tartıĢılamayacağı gibi, Cittaslow hareketi teknolojiyi
en üst düzeyde kullanmayı de ön görmektedir. Zaten belli bir geliĢme döneminin bir
parçası da iletiĢimdir. Teknoloji, insan yaĢamını kolaylaĢtırma adı altında yaĢamı
hızlandırmıĢ, artık insanoğlu bir çok gündelik iĢini bile teknolojiye emanet ederek
hayatını sürdürür hale gelmiĢtir. Bilinen bir gerçektir ki, teknoloji yaĢamı kolaylaĢtırır,
hızlandırır ancak bu hız yaĢam kalite standartlarını ve sağlık koĢullarını tehdit etmeye
baĢladığı zaman önlem planları da devreye girmelidir. Oysa teknolojinin varlığı ancak
yardımcı unsur olarak hayatlarımızda yer almalıdır. Buradaki temel yapı taĢının insan
yaĢamının kalitesinin devamı olduğu unutulmamalıdır.
Cittaslow hareketi içerisinde, teknolojiden ileri derecede yardım alabiliyor olma ilkesi
önem taĢımaktadır. Özellikle enerjinin doğru ve verimli kullanımı, iletiĢimin teĢvik
edilerek, yaygın kullanılması, felsefenin yayılması anlamında önem taĢımakla birlikte,
aynı zamanda kaynakların ekonomik kullanımına da öncülük etmektedir (Sırım, 2012).
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Cittaslow felsefesi yalnızca yaĢam kalitesi üzerinde yoğunlaĢmadığı gibi, bulunulan
bölgenin yerel değerlerinin, kültürel zenginliklerinin, tarihi yaĢanmıĢlıklarının da ön
plana çıkması için bir takım fırsatlar yaratmak temeline dayandırılmıĢ bir kavram olarak
yer bulur (Sırım, 2012). Beraberinde sürdürülebilir kalkınmayı getirecek olan bu formül,
kültürel ve tarihi değerlerin korunmasından da ziyade, gelecek nesillere devrini de
sağlayacaktır.

Sakin Ģehirlerde yaĢayan halkın sisteme katılımı hareketin en önemli bileĢenlerinden
birisidir. Özellikle yerel üretimin, yerel değerlerin desteklendiği bir ağ olan Cittaslow,
çıkıĢ noktası yavaĢ yemek olduğu için, en çok yiyecek içecek alanında yerel üretimin
destekçisi olarak yer bulur. Kendi yiyeceğini doğal koĢullarda üretip sunmaya yönelik
bir döngü hedeflendiği için, yerel üretici hareketin merkez noktasında yer alır. Ġçinde
yaĢadığı ortama sahip çıkacaklar en baĢta orada yaĢayan kiĢilerdir. Bu mantıktan
hareketle, öncelikle halkın bilinçlendirilip bu felsefenin içine alınması gerekmektedir
(Sezgin ve Ünüvar, 2011). Slow food, Cittaslow hareketinin çıkıĢ noktası olmuĢtur,
ancak yiyecek ve beslenme yaĢamsal gereksinmelerin de baĢında gelmektedir. Buradan
hareketle, slow food hareketinin, iyi Ģartlarda yaĢama arzusunun da temelini
oluĢturduğu düĢünülmektedir.
3.1. SLOW FOOD
“Yavaşlığın keyfi neden yitip gitti böyle?” (Kundera, 1995 :6)
Slow Food, 1989 yılında faaliyete baĢlayan, ticari olmayan bir harekettir. Slow Food,
Fast Food hareketine tepki olarak doğmuĢtur. YavaĢlık ilkesiyle yola çıkan hareket,
yavaĢ turist kavramına da bu noktadan ulaĢır. Slow food, turizmde yeni bir yaklaĢım
olan yavaĢlık ilkesine ıĢık tutmuĢtur. Yerel üretim, organik beslenme ile de içiçe bir
faaliyet alanı olan Slow Food, insan yaĢamının sürdürülebilir olabilmesi için sağlıklı ve
katkısız beslenme hareketlerini de yakından destekler (Yurtseven ve Kaya, 2011). Fast
Food kavramı (hızlı beslenme) sürecin yiyeceğin hazırlanmasından tüketilme sürecine
kadar olan kısmını kapsayarak, aslında besinlerin hazırlanma ve depolanma koĢullarını
da bir nevi konu ederek, sağlığı tehdit eden yönlerini ön plana çıkarmaktadır (Sırım,
2012). Fast food tüketimin, özellikle turistlerin ziyaret ettikleri yerlerde tanıdık, bildik
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ürünü, bildikleri bir zincirden satın alarak tüketmeyi tercih ederek, aslında kendilerini
güvende hissetme nedeni olarak görmek de mümkün. Turistlerin bu konudaki tüketim
alıĢkanlıklarının araĢtırmasının sonuçlarına göre, kimi turistin destinasyon tercihinde,
orada tüketeceği yiyecekler ve yiyeceklerin güvenilirliği seçimi etkileyen önemli
faktörler arasında yer almaktadır. Buradaki güvenilirlik unsuru sağlıklı üretim
koĢullarından çıkan, içeriği besleyici olan, katkı maddesi içermeyen anlamından ziyade,
temiz koĢullarda hazırlanan, ve sunulan yiyecek alamında düĢünülmektedir. Bunlara ek
olarak, yiyeceğin tüketilme süresi çoğu turist vavranıĢı modelinde tercihte ön sıralarda
yer almaktadır (Yurtseven ve Kaya, 2011)
KiĢilerin turizm hareketlerinde öncelik sıraları farklılıklar göstermektedir. Kimi turist
yemek için harcanacak zamanı bir kayıp olarak görürken, kimisi de yerel yiyeceklerden
tadmayı bir destinasyonu ziyaret için ana neden olarak bile görmektedir. (Mak, Lumbers,
Eves, 2011). Ġnsanların hızlanan hayat akıĢlarında, yemek kültür ve alıĢkanlıklarıda bir
takım değiĢikliklere maruz kalmıĢtır. Uzun ve keyifle yenen yemekler, yerini
atıĢtırmalıklara bırakmıĢtır. Örgütün benimsediği felsefe “iyi, temiz ve adil” yiyecek
tüketmek üzerine yoğunlaĢmaktadır. Bu bakıĢ açısı aynı zamanda yerel ve küçük çaplı
üreticileri de desteklemektedir. Bunun uzantısı olarak felsefe, yerel ekonominin, yerel
olanın yerelde tüketilmesi gibi yan görüĢlerle de zenginleĢmektedir. Gıdaların iyi ve
temiz olması doğal tarım uygulamalarının varlığına ve gıdaların üretimden dağıtıma
olan yolculuğunda, üreticisini korumayı da hedefler. Temelde Slow Food akımı,
standartlaĢmaya bir tepki olarak meydana gelmiĢtir (Özkan, 2011). Slow Food, gazeteci
Carlo Petrini, tarafından ilk tohumları atılmıĢ olan, kar amacı gütmeyen bir sivil toplum
örgütüdür.Örgüt olmasının getirdiği gereklilikleri yerine getirmeye çalıĢırken, aslında
bu anlayıĢın bir yaĢam felsefesi olması nedeniyle insan hayatının diğer bileĢenleri ile de
etkileĢime geçerek Cittaslow anlayıĢının da doğuĢuna sebep olmuĢtur. (Sezgin ve
Ünüvar, 2011).
Günümüzde Dünya üzerinde 122 ülke genelinde, 83.000 destekçi üyesi olan bu örgütün
baĢlangıç noktası, tarihi güzelliğiyle ünlü Roma'da,, Ġspanyol Merdivenleri'nde
kurulmak istenen Fast Food zincirinin öncülerinden Mc Donald's restaurantına doğan
tepki olarak bilinse de, bu hareketin bir ön hikayesi olduğuna, Carlo Petrini ve Gigi
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Padovani, “Slow Food Devrimi” adlı kitaplarında geniĢ yer vermektedirler (Petrini ve
Padovani, 2012). Ancak, magazinsel bir tarafıda bulunan Mc Donalds protestosu,
hareketin baĢlangı noktası olarak bilinir. Bunun bir hareketten ziyade, bir yaĢam biçimi,
bir süreklilik, sürdürülebilir felsefe olması hareketin köklerinin daha geniĢ bir yayılımda
olduğunu da doğrular niteliktedir.
Hareketin bilinen öncü hikayesi, 1980 yılında, Ġtalya'nın Bra Ģehrinde, Barolo
ġarapları'nı sevenler tarafından kurulmuĢ olan bir birliğin faaliyetleri ile baĢladığı
Ģeklindedir. Birliğin adı “Agricola” olarak anılıyordu. Birliğin faaliyetleri 1989 yılında,
Carlo Petrini öncülüğünde, resmi bir konferansta yayınladıkları manifesto ile
resmileĢmiĢtir (Slowfood, 2014). Manifestoda belirtilen ana konu, yaĢamın hızlanması
ile yiyecek faaliyetlerinin ve beslenme alıĢkanlıklarının da bağlantılı olarak
hızlandığıdır. Ayrıca manifesto temel olarak yerel üretim, temiz yiyecek, unutulmaya
yüz tutmuĢ, geleneksel lezzetlere de yoğunlaĢmıĢtır. Manifestoya göre Slow Food daha
kaliteli bir yaĢam tarzını sunmayı hedef almalıdır.
Slow Food hareketinin logosu ve sembolu olarak seçilmiĢ olan salyangoz felsefik bir
alam içermektedir. Salyangoz, ağır adımlarla ilerleyen, saate sadece 110 m yol
katedebilen, sürekli ama az az yiyecek tüketen, suyun olmadığı ortamlarda yaĢamını
idame ettirmekte güçlük yaĢayan, evini kendi sırtında taĢıyan bir hayvandır. YaradılıĢ
özellikleri ile hareketi temsil edebildiği varsayılarak salyangoz hem Slow Food hemde
Cittaslow felsefesinin sembolü olarak yer almıĢtır. Salyangozun kendine özgü fiziksel
ve yaĢamsal nitelikleri de göz önünde bulundurulduğunda, logo olarak seçilmiĢ olması
sürpriz değildir.Slow Food hareketi hızla yayılırken, bir örgütsel yapı çerçevesinde
çalıĢmalarını sürdürmüĢtür. Örgütün uzantısı olarak çeĢitli eğitim ve geliĢtirme
faaliyetleri, zaman zaman sosyal etkinliklerle desteklenen bir yayılma eğilimi içerisinde
sürmektedir. Aynı ilkeler doğrultusunda yerel gruplar halinde çalıĢan bir uluslararası
örgüt Ģeklini almıĢtır. Yerel oluĢumlar (convivium adı altında) bir yönetici lider ile
uluslararası platformda temsilci niteliğinde çalıĢan oluĢumda, bugün 65 ülkede faal
görev üstlenen, 800 civarında convivum bulunmaktadır (Slowfood, 2014).
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Slowfood hareketi özellikle 1990 yıllarının baĢında yeni bir ivme kazanmaya
baĢlamıĢtır. Bu yıllarda baĢlatılan çalıĢmalar eğitim ve korumaya daha fazla
yoğunlaĢmıĢtır. Zira fast food, tüketiminin hızlandığı, teknolojinin ciddi ataklarla hayatı
kolaylaĢtırmak üzere hazır bulunduğu bu yıllarda, kaybolmaya yüz tutmuĢ, zamanından
önce yada sonra da meyve ve sebzelerin kimyasal takviyelerle tüketilmeye
baĢlanmasıyla, Slow Food oluĢumuna bir takım misyonlar yükleyerek çalıĢmalara
devam etmiĢtir. Fast Food olgusunun bir tepki haline gelmesi, yenen ürünlerin sağlıklı
olmaması ve buna ek olarak da yerel yiyeceklerin bu nedenle yok olmaya yüz tutması
olarak gösterilebilir (Yurtseven ve Kaya, 2011).
Hareketin doğuĢ noktası olan Slow Food anlayıĢı, yerel üretimin de desteklendiği,
sağlıklı ürünlerin sağlıklı ortamlarda üretilerek tüketilmesi ve yöreye özgü ürünlerinde
kültürel anlamda korunmasını hedefler. En güzel taraflarından biri de sakinliğin insan
doğasının dingin yapısı ile örtüĢmesi ve özellikle yerel değerlerin özümsenmesi ve
korunmasına hız verecek olması fikridir. Burada doğa faktörü en belirleyici ve anlam
içeren, üzerinde en çok durulması icabeden unsur olarak bulunuyor. Tüm besinlerin
doğadan insanlara ulaĢtığı düĢünülürse, önce doğanın ve insan yaĢamının temelini
oluĢturan unsurlardan iĢe baĢlamak gerekecektir. Temiz hava, temiz çevre ve uzantısı
olarak temiz gıda mantığı, Slow Food yapılanmasını da bu yönde bilinçlendirme
çalıĢmalarına ağırlık vermeye yöneltmiĢtir.
Bireylerin bilinçli yaklaĢımları, bütüncül bir çözümün parçalarıdır. Bunlara ek olarak,
Slow Food örgütü çalıĢmalarını 2002 yılı itibariyle, “BioçeĢitlilik Vakfı” ile iĢbirliği
içinde götürmektedir. Çevresel unsurların koruma altında tutulmasının bioçeĢitliliğe
olumlu etkileri çerçevesinde yürütülen faaliyetler, Slow Food ilkeleri olan Temiz, adil
ve iyi yiyecek ile de örtüĢmektedir (Focazeytindali, 2014).
Slow Food felsefesi temelde; doğalı ve çevreyi korumayı, kültürel değerlerin ve miras
kalmıĢ güzelliklerin yarınlara aynı Ģartlarla devrini, geleneksel değerlere ve tabiki
tadlara kıymet verip sürdürmeyi, yerel üreticileri destekleyerek iĢ yapabilme güçlerinin
devamlılığını sağlamayı, iyi yiyecek üretmeyi ve tüketmeyi, adil koĢullarda üretilmiĢ,
üreteninin haklarının gözetilmiĢ olduğu besinlerin tüketimini, tüm bu hedeflerini
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eğitimler ve bilinçlendirme faaliyetleri ile yaymayı, sofra kültürünü bir gelenek, bir
mutluluk kaynağı olarak benimsemeyi kendine ilke edinmiĢtir. Bahsi geçen maddelerin
hiçbiri

bir diğerinden

ayrı düĢünülemeyeceği,

hayatın anlamsal

bütününden

kopartılamayacağı gerçeği ile de sürdürülebilirlik ve genele yayıma prensipleri ile örgüt
yapısına ulaĢılmıĢtır.
George Ritzer, “Mcdonaldization of Society 6” adlı kitabında, McDonalds restaurantları
vasıtasıyla, tüm benzer tüketim grubuna tepkisini dile getirmektedir. Ritzer'a göre, bu
Ģekilde yön bulan bir beslenme özgünlükten uzak, hızlı bir markalaĢma boyutuna da
ulaĢarak, tek düzeleĢmektedir. Ritzer aynı zamanda bunu modernleĢmeye bağlarken,
sadece Mc Donalds değil, tek tip ve dünyanın her yerinde aynı tip beslenmeye de
eleĢtirel bir bakıĢ açısıyla yaklaĢmaktadır. Tüm eleĢtirilen arkasında, bu denli büyümüĢ
ve marka odaklı olmanın da ticari bir baĢarı olduğunu eklemekten de çekinmez. Ne var
ki, beslenme hareketini tetikleyen kıvılcımlardan ilki Mc Donalds restaurantına aittir
(Ritzer, 2011).

Carlo Petrini'ye ve Gigi Padovani'ye göre de, yenilenlerin sadece iyi, lezzetli ve kaliteli
olması yeterli olmayıp, bunlara ek olarak adil olması da gerekmektedir. Yiyeceğin adil
olması gastronomiyede yeni bir boyut katmaktadır. Petrini ve Padovani ayrıca, her
bireyin tükettiği yiyeceği sorgulamasının önemine de vurgu yapar (Petrini ve Padovani,
2012). Petrini ve Ritzer'inde üzerinde durduğu üzere, geleneksek lezzetlerin önemi
sadece temiz ve sağlıklı beslenme adına değil, kültürel değerlerin korunması adına da
büyük anlam ifade etmektedir (Felsen-SavaĢ, 2014). Bir ülkenin turizm alanındaki
geliĢmelerine bakıldığında, ziyaretçilerin farklılıkları keĢfetme istekleri yerelin ve
genelin hem ekonomik hem sosyolojik anlamda geliĢimlerine de çok büyük destek
verecektir.

3.2. CITTASLOW HAREKETĠNĠN GELĠġĠMĠ
Cittaslow felsefesi; insani koĢullarda yaĢayabilme Ģartlarının devam ettirilebilmesi
adına, gereklilik sonucu ortaya çıkmıĢtır. Ġnsanın var oluĢu ile eĢ zamanlı olarak çevresi
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ile etkileĢimi baĢgöstermiĢ, bu etkileĢim doğanın insan hayatının sürdürülebilir
olabilmesi için ve aynı zamanda temel kaynak niteliğinden dolayı daha da artmıĢtır.
Ġnsanlığın geliĢim hızı, doğanın bu hizmeti ile paralel geliĢim göstermiĢ, hatta insan
hayatının hızı olumsuz koĢulların öne geçmesine neden olmuĢtur. YaĢam içerisindeki
tüketim alıĢkanlıkları, teknolojinin önlenemez ilerleyiĢi ve insan nüfusunun hızla
artması doğal kaynaklara zarar vermeye baĢlamıĢtır (Petrini ve Padovani, 2012).“YavaĢ
yiyecek kavramından esinlenen Cittaslow'un temeli 1999'da Ġtalya'nın Toscana
bölgesinde bulunan Greve in Chianti Ģehrinde, 30 kadar Slow Food temsilci üye
Ģehrinin katılım ile gerçekleĢmiĢtir” (Özkan, 2011, s.28). Cittaslow hareketinin ilk
toplantısının odak noktası, değiĢen yaĢam koĢullarının, olumsuz yan etkisi olarak
standart insan ve yaĢantı meydana getirdiği olmuĢtur (ġahinkaya, 2014).
Cittaslow, sürdürülebilir bir kalkınma modeli olarak ortaya çıkmıĢ ve sürdürülebilirlik
ilkesi ile geniĢlemiĢtir. Sürdürülebilir kalkınma, doğanın ve ekonomik döngünün içiçe
entegrasyonu ile tamamlanmaktadır. “ Cittaslow akımı, “kentsel üretimin, çevreye özgü
değerlerin, kültürel ve geleneksel ürünl erin ve bu konularda sürekliliğin sağlanması ”
Ģeklinde sıralanabilecek amaçları olan bir harekettir” (Yalçın ve Yalçın, 2013, s.37)
3.2.1. Cittaslow Ġlkeleri (Kriterleri)
Cittaslow olabilmenin en önemli koĢullarından birisi nüfus yoğunluğunun 50.000 kiĢi
ve üzerinde olması gerekliliğidir. Cittaslow baĢvurusunda bulunan ve üyeliklerinin
sürekliliğini sağlayabilmeleri için, kentlerin yerine getirmeleri gereken bir takım
kriterler söz konusudur. Çevre korumadan, sosyal ve kültürel denge sağlamaya yönelik
toplam 59 kriter bulunmaktadır . Adaylık baĢvuruları ve adaylık iĢlemleri Ġtalya

'dan

yönetilmekte olup , Birliğin genel merkezi olan “Uluslararası Sakin ġehirler
Birliği“ tarafından yürütülmektedir (Köstem, 2010).

Cittaslow üyelik kriterlerine bakıldığında, görülen odur ki, Cittaslow tamamen önceliği
insan odaklı bir felsefedir. Cittaslow kriter listesi yedi ana bölümden oluĢmaktadır. Bu
bölümler altında kendi içinde alt baĢlıklara ayrılmıĢ toplamda 59 kriter bulunmaktadır.
Bu 59 kriterin toplandığı ana baĢlıklar ve alt baĢlıklar Ģunlardır;
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1. Çevre Politikaları


Hava, su ve toprak kalitesinin varolan yasal düzenlemeler tarafından belirlenen
parametrelere uygunluğunun sağlanması.



Kentsel ve özel atıkların sınıflandırılarak toplanmasının desteklenmesi

ve bu

uygulamanın yaygınlaş masını sağlayacak planların yapılması .


Evsel ve endüstriyel atıkların geri dönüĢümünün desteklenmesi ve yaygınlaĢtırılması



Kentsel atıksu için kanalizasyon filtresinin oluĢturulması.



Alternatif enerji kaynaklarının

(yenilenebilirkaynaklar, yeĢil hidrojen, mini hidro

elektrik güç kaynakları, bio-yakıt vb.)kullanımına dikkat çekilerek, yerel yönetimlerce
planlanan enerji tasarrufunun sağlanması.


Genetiğiyle oynanmıĢ ürünlerin kullanımının önlenmesi için faaliyet



Reklam düzenlemelerinin yapılması



Elektromanyetik kirliliğin kontrol edilmesi



Gürültü kirliliği yönetimi sağlanması



Kent aydınlanması için sistem ve programlar geliĢtirilmesi



Çevresel yönetim sistemlerine uyum sağlanması (Keskin, 2012, s.91)

gösterilmesi.

Çevre üzerinde oluĢan yoğun baskının en önemli sebebi dünya nüfusunun hızla artmıĢ
olmasıdır. Artan nüfusla birlikte oluĢan sanayileĢme çemberi çevresel unsurların
tahribatını arttırmıĢ, gün geçtikçe de korunmasını güçleĢtirmiĢtir. Ġnsanoğlu, hızlanan
hayatının içerisinde doğaya ve çevreye ne yaptığını çok geç fark etmiĢtir (Demir ve
Çevirgen, 2006). En hayati önem taĢıyan çevre politikalarıdır. Hem beslenme, hem
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barınma, hem de temel gereksinmemiz olan oksijen ve su buradan geçmektedir. Çevre
çalıĢmaları tüm Cittaslow kriterlerinin temelini oluĢturmaktadır. Arıtma tesisleri,
kentsel atık yönetimi, enerji faaliyetleri, hem içme, hemde halkın kullanımına verilen
suyun temizliği, çevrenin, doğanın temizliği için önlemler kadar, biyo çeĢitlilik de önem
sırasında yerini almaktadır. “Yeryüzünde yaĢayan her canlı türü, yalnız onları kullanan
insanoğlu için değil, birbirleri için de birer "biyolojik kaynak"tır.” (IĢık, 1999, s.15).
Ġnsanoğlunun temel gereksinimlerini karĢılayabilmeleri için doğaya ihtiyaçları vardır.
Hava ve su olmazsa insanlığın yaĢam kaynağı kesilir. Temiz kalması, temiz tutulması
ile mümkün olan bu kaynaklar, sistemin sürdürülebilirliğinin de temellerini
oluĢturmaktadır. Burada maalesef tezat bir oluĢumla karĢı karĢıya kalınmaktadır.
Cittaslow felsefesinin en temel dayanağı çevredir. Ġçinde yaĢadığımız ortamın temiz
olmasının yanı sıra, güvenilir olması yaĢamın kaliteli döngüsü için vaz geçilmezdir.
Toprağın ve suyun temizliği temelde bu güveni insan için bünyesinde barındırır.
Güvenilir yiyecek için de temel çevrenin sağlığı olarak kabul edilmektedir. Çevresel
düzenin her ne kadar turistik çekicilik bazlı önemi yadsınamazsa da, doğru
yönetilmeyen bir çevre polikası kapsamında turizm çevreye en çok zarar verebilen
sektörlerdendir. Hava, su ve toprak kalitesi bir bütün olarak incelenmelidir.
Çevresel düzenden bahsederken, Ģüphesiz ekolojik denge kadar biyolojik çeĢitliliğin
korunması da önem arz etmektedir. BiyoçeĢitliliğin korunması sürdürülebilirliğinde bir
göstergesidir. Çevre aynı zamanda bir vitrindir. Koruma alanları kültürel zenginliklerin
korunmasını da hedeflerken, birer turizm arzı olarak da doğru Ģekilde yönetiliyor
olduğunun göstergesi niteliğindedir. Bu özelliği ile ele alındığında doğal alanların ve
milli parkların, geri döndürülemez tahribatları olasılığına karĢı ilgili mercilerce alınan
koruma

önlemleri büyük anlam kazanmaktadır. Özellikle T.C. Kültür ve Turizm

Bakanlığı ve çeĢitli çevre kuruluĢlarınca baĢlatılan koruma faaliyetlerinin tümü, özünde
Ġnsan yaĢamının sağlıklı bir Ģekilde sonraki nesillere devrini amaçlamaktadır. Ġnsana ve
insanın yaĢamına odaklanan Cittaslow felsefesinde de Ģüphesiz çevre ve ilgili maddeler
ön sırada yer almaktadır. Zira insanın soluduğu havadan temel yaĢam için gerekli olan
su ve gıda tüketiminin yine bu esaslara dayanarak yapılması gerekmektedir (Tomazos
ve Butler, 2011).
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2. Altyapı Politikaları


Tarihi merkezlerin ıslahı ve iyileĢtirilmesi için planlar yapılması.



Güvenli ulaĢım ve trafik için planlar yapılması



Okullar ve kamu binalarına bağlanan bisiklet yolları planlanması.



Özel taĢıtlar yerine uygun alternatif taĢıma ve trafiğin toplu taĢım araçları ve yaya
alanları ile bütünleĢtirilmesi için (toplu taĢımla bağlantılı ilave kentsel araba park
alanları, yürüyen merdivenler, yürüyen bantlar, teleferik, bisiklet yolları, okullar,
iĢyerleri ve benzerlerine eriĢim sağlayan yaya güzergâhları) planlar yapılması.



Kamusal ve kamuyla ilgisi olan alanların engelliler için eriĢilebilir olması, mimari
engellerin kaldırılması ve teknolojilere eriĢimin sağlanmasını garanti altına almak üzere
altyapıların teĢvik edilmesi.



Aile yaĢantısına ve yerel aktivitelere (eğlence, spor aktiviteleri, okul ve aile arasında
bağ oluĢturmayı amaçlayan aktiviteler, yaĢlılar ve kronik hastalar için evde yardımı da
kapsayan yardım çalıĢmaları, sosyal tesisler, belediye çalıĢma saatlerinin düzenlenmesi,
umumi tuvaletler) yardımcı olacak programların teĢvik edilmesi.



Tıbbi yardım merkezi mevcudiyeti sağlanması



Vasıflı yeĢil alanların ve hizmet altyapılarının mevcudiyetinin arttırılması.



Ticari malların dağıtımı ve “doğal ürünler için ticari merkezler” oluĢturulması için plan
hazırlanması.



Mağaza sahipleriyle, zor durumda olan vatandaĢlarla ilgilenme ve yardım etme üzerine
mutabakat sağlanması.



Bozulmakta olan kentsel alanların ve Ģehrin yeniden kullanılmasına yönelik projelerin
iyileĢtirilmesi.



Kent tarzının yeniden yapılandırılması ve iyileĢtirmesi için bir program belirlenmesi.



Kentin tanıtımında kullanılan bilgilendirme ofislerinin, iĢlevlerinin, Cittaslow
tanıtım/bilgi ofisiyle bütünleĢtirilmesi (Cittaslowseferihisar, 2014)
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Cittaslow altyapı politikalarına baktığımızda, kent yaĢamını olumsuz etkileyen ulaĢım
Ģekillerine alternatif üretilmesi ve buna uygun zemin hazırlanması konusunun baĢ sırada
yer aldığı görülmektedir. Özellikle trafik burada belirleyici, ön plana çıkan faktörlerden
biri niteliğindedir. Zira, trafik ve taĢıma araçları baĢlı baĢına zamansal ve çevresel
anlamda insanın yaĢam kalitesini düĢüren unsurlardandır. Buna mukabil, Cittaslow'larda
özellikle bisiklet gibi, motorsuz, çevre ve insan sağlığı dostu araçlardan yararlanma
teĢvik edilmektedir. Trafikte bu tür araçların kullanımını desteklemek amacıyla bir
takım düzenlemeler yapmak, park yerleri ve güvenli sürüĢ yolları düzenlemek Cittaslow
akımının altyapı politikalarının baĢında gelmektedir. Ancak bisiklet tek baĢına
düĢünülmemelidir. Herkesin kiĢisel otomobil kullanımından ziyade toplu taĢımacılık
arttılmalı ve desteklenmelidir (Sezgin ve Ünüvar, 2011).
Çevre destekçisi tüm taĢıma araçları bu kapsamda sayılır, yapılacak çalıĢmalar, engelli
araçları da dahil olmak üzere tüm araçları kapsar. ġehir hayatında insan yaĢamını
olumsuz yönde etkileyen faktörlerin baĢında trafik gelmektedir. Hem fazla zaman
çalması, hem ekonomik olumsuzluk yaratması hemde çevreye verdiği zarar nedeniyle,
eko taĢımacılık planlaması ve doğrultuda yapılacak olan tüm koĢul iyileĢtirmeleri ve
gereklilikler altyapı kriteri altında yer almaktadır (CittaslowTürkiye, 2014)
3. Teknolojik GeliĢimle Destekli ġehir Kalitesinin Arttırılması
Teknoloji doğayı hırpalarken, insanoğlunun ilerleme sürecinde de basamak niteliği
taĢıyor. O halde teknolojinin kullanımının denetim altında tutulması gerekliliği ortaya
çıkıyor. Bu yolla teknolojiden çevre bilincinin devamlılığı ve kalkınmada ilerleme adına
yardım alınması uygundur. Cittaslow olabilmek için öngörülen, Ģehir kalitesinin
teknolojinin desteği alınarak arttırılması kriterleri aĢağıdaki gibi belirlenmiĢtir;


Biyomimarlığın geliĢtirilmesi,



Kentin fiberoptik ve kablosuz sistemle donatılması.



Elektromanyetik alanları belirleyecek sistemler oluĢturulması.



BelirlenmiĢ bir program dahilinde peyzaj ve çevre atıklarını konteynırlarda toplanması.
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Açık alanlara uygun, mümkünse yerli bitkiler dikilmesi.



VatandaĢların internet yoluyla bilgilenmesini sağlamak için sistemler geliĢtirilmesi.



Gürültülü alanlarda gürültü kirliliğini önlemek üzere önlem alınması.



Ġnsan davranıĢlarına yönelik olarak renklerle planlamalar yapılması (Özkan,
2011, s.33-44).
4. Yerel Üretim Ve Ürünlerin Desteklenmesi Politikası
Yerel üretim, yerel üretici, Cittaslow olabilme kriterleri arasında en baĢta sırada gelmesi
gerekli olan konudur. Cittaslow'larda sözü edilen özgünlük temelleri de bu noktadan
dağılır. Yerelin korunması sürdürülebilir olabilme adına turizm teması içerisinde
oldukça büyük bir öneme sahiptir.



Organik tarımın eğitimle desteklenmesi, sertifikasyon için gerekli giriĢimlerin yapılması,



Özgün ürünlerin

ticaretinin desteklenmesi ve korunması için çeĢitli sosyal

örgütlenmelerin gerçekleĢtirilmesi, etkinliklerle desteklenmesi çalıĢmaları yürütülmesi,


Yerel üreticilere ve doğal tarım üreticilerine, ürünlerini pazara çıkarmak için yer temin
edilmesi,



Ġyi beslenmeyle/tarım ilgili halkı bilinçlendirme çalıĢmaları yürütülmesi,



Doğal tarım uygulamaları için eğitimlerin ve bilinçlendirme çalıĢmalarının arttırılması,



Yörede faaliyet gösteren, geleneklerin sürdürülmesi için çalıĢan esnaf ve zaatkarların
korunması, üretimlerinin desteklenmesi çalıĢmaları yürütmek,



Organik tarımın geliĢtirilmesi ve teĢvik edilmesi için gerekli planlamaların yapılması,



Yerel damaktadına iliĢkin bilinçlenme ve bilgilendirme çabası içerinde olunması,
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Yöresel kültürün korunması ve sürdürülmesi için çalıĢmalar yürütülmesi,



Yok olmayan yüz tutmuĢ geleneksel üretimlerin ve üreticilerin korunması,
(Cittaslowmold, 2014)

5. Slow Food Ağının Ve Faaliyetlerinin Desteklenmesi


Yerel Slow Food Örgütlenmesinin (Convivium) kurulması



Slow Food ile iĢbirliği yaparak okullar için tat ve beslenme üzerine eğitim programları
düzenlenmesi.



Slow Food ile iĢbirliği yaparak okul sebze bahçelerinin kurulması



Arca veya Slow Food Merkezlerinin, yok olma riski altında olan türlere veya ürünler
için bir veya daha çok projelerini uygulanması.



YavaĢ Yemek tarafından temin edilen yerel bölge ürünlerinin kullanılması ve beslenme
geleneklerinin, katma yemek eğitim programlarıyla birlikte, müĢterek yemek servisleri,
himaye altındaki yapılar ve okul kantinleri içerisinde muhafaza edilmesi



YavaĢ Yemek ile iĢbirliği içerisinde, “Mercati della Terra” nın yerine getirilmesiyle elde
edilen tipik yerel bölge ürünlerinin desteklenmesi



“Terra Madre” projesinin ve yemek cemiyetlerinin ortak eĢleĢtirme ile desteklenmesi
(Sehirplanlama,2014)

33
6. Misafirperverlik, Farkındalık Ve Eğitim Ġçin Planlar


Turist bilgisi ve nitelikli misafirperverlik için eğitim kursları düzenlemek.



Turistik güzergâhlarıyla tarihi merkezlerin ve turistik yerlerin iĢaretlenmesinde
uluslararası iĢaretlerin kullanılması.



Ziyaretçilerin özellikle takvimlendirilmiĢ etkinlikler için Ģehre yaklaĢımlarını ve bilgi ve
hizmetlere

eriĢimlerini

kolaylaĢtırıcı

resepsiyon

yönergelerinin

ve

planların

hazırlanması (otopark, resmi kurumların çalıĢma saatlerinin uzatılması/esnetilmesi,vb.).


ġehrin “yavaĢ” güzergâhlarının düzenlenmesi (broĢürler, internet siteleri, ana sayfalar
vb.)



Turistik iĢletmeciler ve mağaza sahiplerinin, ücret Ģeffaflığı ve fiyatların müessesenin
dıĢında sergilenmesi gerekliliği konusunda bilinçlendirilmesi (Cittaslow, 2014)

7. Sosyal Uyum, Ortaklıklar Ve Projelerin Desteklenmesi


Azınlıklara yönelik ayrımcılığa karĢı çalıĢmalar ve farklı etnik kökene, kültüre sahip
insanların birarada yaĢaması.



Engelli kiĢilerin entegrasyonunun sağlanması.



Çocuk bakımının desteklenmesi.



Genç neslin istihdam durumunun değerlendirilmesi.



Toplumsal ortaklıklar/sivil toplum kuruluĢların mevcudiyetinin arttırılması.



Belediyenin kamu konut yatırımı yapması.



Slowfood aktiviteleri ve kampanyaları için destek sağlanması.



Doğal ve geleneksel yiyecekleri Slowfood veya diğer kurumlar ile
desteklenmesi.



EĢleĢtirme projelerini desteklemek ve geliĢmekte olan ülkelerin Cittaslow ve Slowfood
felsefelerinin yayılmasını da sağlayacak Ģekilde geliĢmeleri için iĢbirliği yapmak
(Cittaslow, 2014).
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3.3.DÜNYA'DAN VE TÜRKĠYE‟DEN CITTASLOW ÖRNEKLERĠ
Cittaslow hareketinin önemi gerek Dünya'da, gerekse Türkiye'de son yıllarda artan bir
Ģekilde anlaĢılsa da bu alana iliĢkin yapılan yayın çalıĢmaları ve bu kaynaklara eriĢim
halen yetersizdir. Bu

nedenle bu bölümde yer verilen örnekler en iyi Cittaslow

uygulama örnekleri olmayıp, Dünya'da ve Türkiye'de Cittaslow hareketi kapsamında
gerçekleĢen farklı uygulamaların aktarılabilmesi amacıyla seçilmiĢtir. Söz konusu
örnekler, Cittaslow çalıĢmalarının gerçekleĢtirildiği ya da yayınlar aracılığıyla
paylaĢıldığı uygulama örnekleridir.
Dünya'da Cittaslow temsilcilerine bakacak olursak, toplamda 33 ülke genelinde, 195
temsilci sayısına ulaĢılmıĢtır. Temsilci ülkeler ve üye sayılarını sıralamak gerekirse;
Almanya 12, Danimarka 2, Ġspanya 6, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1, Amerika
BirleĢik Devletleri 3, Finlandiya 1, Ġsveç 1, Macaristan 1, Avustralya 3, Fransa 9,
Ġsviçre 1, Norveç 3, Avusturya 3, Güney Afrika 1, Ġtalya 70, Polonya 19, Belçika 5,
Güney Kore 11, Ġzlanda 1, Portekiz 6, Hollanda 7, Japonya 1, Türkiye 9, Çin Halk
Cumhuriyeti 2, Ġrlanda 1, Kanada 2, Yeni Zelanda 1, Kolombiya 1, Danimarka 2,
Ġngiltere 5, Norveç 3, Ġsviçre 1, Tayvan 1, temsilci ile ağ içerisinde yerlerini almıĢlardır
(Cittaslow, 2014).
Cittaslowların baĢlangıç ülkesi Ġtalya'dır. Bu nedenle en çok üyeye sahip ülke de
Ġtalya'dır. Ġtalya özellikle Cittaslow felsefesinin de doğuĢ noktası olarak bilinen Slow
Food hareketine de oldukça hakim bir ülkedir. Cittaslow hareketi, Slow Food
hareketinin bir uzantısı olarak ortaya çıkmıĢtır. Cittaslow felsefesini ilk tohumları, 1999
yılında Ġtalya'nın Greve in Chianti Ģehrinde 30 kadar Slow Food temsilcisinin
katılımıyla atılmıĢtır. Greve in Chianti'de felsefenin ilk bildirgesi okunmuĢ, 1999
yılında Orvieto'da hazırlanmıĢ olan Cittaslow sözleĢmesi kapsamında, birliğin amaçları
yazılı hale getirilmiĢtir. Orvieto Cittaslow ve Slow Food örgütlenmelerinin de baĢ
gösterdiği merkezlerden biri olarak felsefenin yayılmasında büyük katkı sağlamıĢtır.
Yerel üretimin çok önemsendiği, kültürel dokusunun köklü tarihini yansıttığı Orvieto,
Cittaslow'un doğması ve yayılmasında önemli yere sahiptir. Orvieto, var olduğu günden
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beri zaten Cittaslow ilkeleri ile yaĢıyor olmasından dolayı özel bir örnek niteliği de
taĢımaktadır (Özkan, 2011). Hareketin Dünya geneline bakıldığı zaman, farklı kültürel
yapıda ülkeler tarafından benimsenmiĢ olması ilgi çekicidir. Cittaslow hareketi aynı
zamanda yaĢam Ģeklidir. Salt bir sürdürülebilir kalkınma modeli olmasından ziyade,
yaĢamın tüm çarklarına etki eden yapısından ötürü, ülkeler arası dağılımı ilgi çekici ve
geleceğe yönelik umut vericidir.
Yeni Zelanda, Matakana kasabası ile 2006 yılında Cittaslow ağına katılan ülkedir.
Matakana, adanın kuzey kesiminde yer alan, yakınında bulunan az nüfuslu bir
kasabasıdır. Cittaslow akreditasyonunun organize iĢleyiĢinin de bir örneği niteliğinde
nitelendirilebilen Matakana da Cittaslow olma giriĢimlerinin baĢlangıç aĢamasında
halkın bakıĢ açısında belirsizlikler yaĢanmıĢsa da, birliğe üyelikle beraber, Cittaslow
felsefesinin Matakana toplumuna olumlu değiĢimler ve geliĢimler getirdiği bilincinde
birleĢilmiĢtir. Yapılan araĢtırmalar kapsamında, kentsel pazarlama ve sürdürülebilir
değerlerin tanınması uzun vadede bölgede turizm faaliyetlerini olumlu yönde
etkilemiĢtir. Geçimini çoğunlukla tarım ve hizmet sektöründen sağlayan kırsal kasabada,
Cittaslow bir marka olarak, sürdürülebilir iĢletmenin de öncülüğünü yapmıĢtır.
Coğrafik olarak kapalı bir yerleĢim olan Makatana'da yerel iĢletmeciliğin ve organik
tarım faaliyetlerinin 2006 yılında hızlandırılması, turizm anlamında önemli bir Ģekilde
artıĢ olmuĢtur. Ayrıca Cittaslow ağına katılımla birlikte bölgede yer alan Ģarap
bağlarından Ģarapçılık faaliyetleri arttırılmıĢ, zaten öncesinde de sakin bir yaĢam süren
halk, Cittaslow birliğine katılımla, Cittaslow'un yerel bir kalkınma modeli olmasından
da olumlu fayda sağlamıĢtır (Semmel ve Freeman, 2012)
Dünya'dan Cittaslow örneklerinin bir diğeri de Bra'dır. Ġtalya'da, Greve, Orvieto, Bra ve
Positano'nun Belediye BaĢkanları, aynı zamanda Slow Food öncüleri, Cittalsow
hareketinin de mimarı olmuĢlardır. Belediye BaĢkanlarının ortak bir tespiti vardı;
sorumlusu oldukları Ģehirler turizm anlamında oldukça faaldi, bu nedenle nüfüs fazlalığı
yaĢanıyor ve beraberinde hızlı tüketimi tetikliyordu (Ergüven, 2011). Bra'da yaĢam
Cittaslow felsefesine uygun Ģekile yeniden düzenlenmiĢtir. Evlerin çatılarında sağlığa
zararlı olduğu bilinen çanak antenler kaldırılmıĢ, Ģehrin kaybolmaya yüz tutan mimari
dokusu özgün haline sadık kalınarak tekrar onarılmıĢ, modern binalarda dahil olmak
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Ģartıyla tarihi dokuya uygun hale getirilmiĢtir.
Bra, bir Cittaslow olarak kendini fast food

ve hızlı tüketimi arttıran süpermarket

iĢletmelerinden tamamen korumuĢ yerine organik üretim yapan küçük iĢletmelerin
varlığını desteklemiĢtir.

Bu uygulama yerel iĢletmeciyi korurken, küĢük giriĢimlerin

yerel kimlik korumasına yardımını da desteklemektedir. (ġahinkaya, 2010). Ayrıca her
yıl Eylül ayında düzenlenen peynir festivali, Bra'da yerel üretimin ve üreticinin
korunması, özgün değerlerin unutulmamasına adına yapılan etkinliklerdendir. Bra'da
bulunan peynir imalathaneleri, özgün damaktadlarının korunması adına da büyük önem
taĢımaktadır. Bu tür faaliyetlerin turizm hareketliliği sağlarken, gelen turistlere özgün
değerlerin aktarılabilmesi için birer fırsat olduğu da bir gerçektir (Deliciousitaly, 2014).
Bra Belediye BaĢkan Vekili Bruna Sibille'nin Cittalsow hareketine iliĢkin Ģu sözleri,
Bra'nın bu felsefeye olan inancını destekler Ģekildedir; “Bu bizim için uzun bir süreç.
Ancak her geçen gün Bra’yı daha güzel yaĢanır yer haline getireceğiz. Bunu
baĢardığımızda ise, dünyanın bütün insanları sakin bir Ģehirde yaĢamak isteyecek ve
bütün Ģehirler birgün Sakin ġehir olacak.” (ġahinkaya, 2010, s.5)
Türkiye’de Cittaslow hareketinin öncüsü Seferihisar olmuĢtur. 2009 yılında kentler
birliğine katılan Seferihisar, bugün de Cittaslow temsilciliğini, uluslararası düzeyde,
Türkiye adına yürütmektedir. BaĢvurusunu 17 Haziran 2009 tarihinde yapmıĢ olan
Seferihisar, Ġlk olmanın dezavantajlarını da yaĢamıĢtır. Seferihisar, Dünya’da 195 üye
merkezin 129 uncusu olarak Cittaslow birliğine üye olarak kabul edilmiĢtir (Cittaslow
Türkiye, 2014). Türkiye’de belediyelerin öncülüğünde ağa katılım söz konusu olduğu
için, burada halkın bilinçlendirme ve kabul süreci belediyelerce yapılmaktadır. Tüm
Türkiye için yeni olan bir olgunun yayılma ve bilinçlendirme çalıĢmaları ilk olarak
Seferihisar Belediyesi öncülüğünde gerçekleĢmiĢtir.
Seferihisar Belediye BaĢkanı, Tunç Soyer’in açıklamalarına göre; Cittaslow ağına
katılımla birlikte aslında yerel bir kalkınma modeline de imza atılmıĢ olunuyor.
Seferihisar Belediyesi tarafından desteklenen Seferi Pazar Slow Food felsefesinin
devam ettirilmesi, yerel üreticinin ve doğal tarım uygulamalarının devamı adına oldukça
önemli bir harekettir. Pazarcılardan ücret almadan yer temini sağlayan Seferihisar
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Belediyesi, halkın yerel kalkınmanın bir parçası olması konusunda destek olmaktadır.
Seferihisar'a özgü, Armola keçipeyniri, uzun yıllardır yerel kimliğini kaybetmeden
günümüze eriĢmiĢ yerel kültürlerden biridir. Bu peynirin diğer bir özelliği de,
Seferihisar yöresinde, dağlarda kekik yiyerek beslenen keçilerin sütünden yapılmıĢ
olmasıdır (Özgen, 2012).
Seferihisar,

aynı

zamanda

kadınların

dayanıĢması

ile

baĢarılı

faaliyetlerde

bulunmamktadır. Seferihisar'daki kadınlar, dünyadaki sakin Ģehirlerde yapılan ''Terra
Madre-Toprak Ana'' kutlamasında, ilçenin unutulan lezzetlerini hayata geçirmiĢtir.
Seferihisar Belediyesi hem ilçenin Cittaslow ünvanının almasını kutlamak, hem de
dünyadaki sakin Ģehirlerde her yıl 10 Aralıkta yapılan ''Toprak Ana'' kutlamasının ilkini
gerçeklestirmek için etkinlikler düzenlemektedir. Ayrıca kadınların bu giriĢimleri
sonucunda üretilen yerel ürünlerin satıĢından gelirleri yeterli olmadığı için
okutulamayan çocuklara yardım sağlanmaktadır. Aynı zamanda sosyal bir paylaĢımda
sağlanmaktadır.
Seferihisar Cittaslow olma bilincini geliĢtirirken, halkın bilinçlenmesi ve harekete
katılımı için, çeĢitli uygulamalar geliĢtirmiĢtir. Çocukların doğal tarımı öğrenmeleri
için çeĢitli bahçelerin kurulması, burada çocuklara bilinçlendirme çalıĢmaları yapmak
bunlardan biridir. Bu uygulama, çocuklara bilinçli tüketimi aĢılamayı hedeflerken,
Cittaslow felsefesinin en önemli unsurlarından biri olan yerel üretimin küçük yaĢta
öğrenilerek teĢvik edilmesini sağlamaktadır.

Cittaslow'larda trafiğin dikkatle ele

alınmasınında bir uzantısı olarak Seferihisar'da yapılan bisiklet yolları, hava kirliliği ve
motorlu taĢımanın diğer olumsuz koĢullarından da arınmayı hedef almaktadır. Görüntü
kirliliğini engellemek, Ģehir dokusunun korunması ve insan sağlığını korumak amacıyla,
çanak antenlerin sökülmesi, çevrenin temiz görünmesi için yapılan ev boyama
çalıĢmaları, ağaçlandırma, çiçeklendirme iĢlemleri, enerji kullanımını denetleyici
önlemler almak ve yerel lezzetlerin korunmasını sağlamak Seferihisar'ın Cittaslow olma
sürecinde ve halen sürdürüdüğü faaliyetlerdir. Ayrıca, Seferihisarın turizm anlayıĢı
Cittaslow hareketi ile paralel yürütülmektedir. Büyük oteller yerine pansiyon ve butik
otellerin yaygınlığı bu anlayıĢın bir nedenidir. Citttaslow'un bir tür hayat felsefesi
olması, faaliyetlerin tüm yaĢama yayılmasını gerektirmiĢtir.
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Yerel kalkınmanın hedefinde insan olduğu varsayılırsa, bu anlamdaki sorumluluk
bilinci kuvvetlenmektedir. Bir ilçenin sakin Ģehir olması, tek baĢına o yer için anlamlar
içerdiği gibi, beraberinde civarını, ve geniĢleyerek ülke boyutunda bir kalkınmayı da
ardı sıra getirebilecek potansiyelde bir kalkınmadan bahsediliyor (Sırım, 2012).
Seferihisar'ın Sığacık mahallesi, kıyı kesimde yer almaktadır. Sığacık her ne kadar kıyı
yerleĢimi olmasıyla turistlerin daha fazla ziyaretine maruz kalmıĢ olsada, Selçuklu ve
Osmanlı dönemine ait dokuları günümüze kadar korumayı baĢarmıĢtır (Özkan, 2011).
Türkiye örneklerinden Halfeti ve Gökçeada da Cittaslow temsilciliklerini hak etmiĢ olan
yerleĢimlerdir. Halfeti yerel dokusuyla dikkat çekerken, Gökçeada ada Cittaslow'u
olmasıyla tektir. Gökçeada, Ege Denizi'nde bulunan en geniĢ Türk adalarındandır.
Adanın büyüklüğü, doğal tarım ve hayvancılığında geliĢmesi için bir zemin
oluĢturmuĢtur. Buna da bağlı olarak adada gastronominin ve yerel damak tadlarını
korumanın önem kazanması sürpriz değildir.

Tarih boyunca farklı kültürlere ev

sahipliği yapmıĢ olan Gökçeada'da, önceki yaĢamlara dair mimari dokular bugün halen
gözlemlenebilmektedi. Cittaslow olmadan önce de sakin bir ada hayatının hakim olması,
Cittaslow hareketi ile resmi bir iĢleyiĢ Ģeklini almıĢtır. Gökçeada, turizm anlamında
hızlı bir geliĢim içerisinde olsada, adada büyük otellerin yerine, daha ekolojik, doğanın
içinde, butik otel ve motellerin ağırlıkta olması turizmin istenen boyutların üzerinde
geliĢmesini engellemekte, sürdürülebilir sistemide desteklemektedir (Kılıç ve Aydoğan,
2013).
Baraj suları altında kalan Halfeti'nin nüfusu bu yaĢanan doğa olayı sonrası azalmıĢtır.
Kültürel ve mimari dokusunu korumuĢ olan Ģehir, yakın zamanda turistik ziyaretlerin
odak noktası haline gelmeye baĢlamıĢtır (GüneĢ, 2013). Özellikle mimari ve tarihi
dokusu turistler tarafından enteresan bulunan Halfeti, özgünlüğünü koruyan,
yapılaĢmanın fazlasıyla kontrol altında tutulabildiği kendine has bir Cittaslow örneğidir.
Cittaslow'ların turizmde yeni bir yaklaĢım olarak incelendiğinde, kentsel dokunun
korunması gerekliliği

turizmin geliĢim grafiği ile de doğru orantılıdır. Kültürel

dokunun korunması turizm faaliyetleri açısından önem taĢımaktadır.
Ġzmir, Seferihisar’dan ve Çanakkale, Gökçeada'dan baĢka; Ordu, PerĢembe, Sakarya,
Taraklı, ġalıurfa, Halfeti,

Muğla, Akyaka, Aydın, Yenipazar, Vize, Türkiye’de

Cittaslow üyesi merkezlerdir (CittaslowTürkiye, 2014).Türkiye'de 9 temsilcisi bulunan
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Cittaslow, Dünya genelinde hızla geniĢlemeye devam etmektedir. Bu noktada insanların
bu konuya iliĢkin farkındalıklarının arttırılması, ileriki dönemlerde taĢıma kapasitesinin
aĢılmasıyla meydana gelen olmusuzlukların bertaraf edilmesi adına önem arz etmektedir.
Bilinçlendirme çalıĢmalarına etkili bir iletiĢim yöntemi modeli olarak film çalıĢmaları
gösterilebilir. ĠletiĢim, global dünyanın vaz geçilmez sunularından biridir. Doğru
amaçlar için kullanımı, yaĢama katkı sağlarken, insan hayatına güzellikler katmaya
yardımcı unsurdadır. Bu anlamda tanıtım filmleri iletiĢim Ģekillerinden en hızlı ve en
etkili yöntemlerinden biri olarak, bir konu hakkında bilgi edinmeye ve farkındalık
yaratmaya büyük destek niteliğindedir.
3.3.1. Cittaslow Hareketine Dahil Olan ġehirlerin Tanıtım ÇalıĢmaları
Turistlerin gittiği destinasyonların markalaĢması destinasyon tanıtımında önemli bir
yere sahiptir. Turistik talepte ortaya çıkan değiĢimlerin sonucunda bölge veya Ģehirlerin
daha çok kiĢi tarafından bilinir hale gelmesi önemli bir konudur. Destinasyonların
tanıtımları kapsamında Ģehirlerin farklı yönleri, imkanlarının sınırları, yerel yaĢam ve
diğer yaĢamsal unsurlarına da değinilmesi esastır. Bir bölge, yaĢayan kültürüyle, yerel
düzeniyle, hedefleriyle, koruma politikalarıyla vardır ve bunların ziyaretçilere
tanıtılması önem arz eder. Cittaslow felsefesinin görsel olarak izleyicilere ulaĢması için
destinasyon pazarlamasının genel kuralları biraz esnetilmelidir. Destinasyon tanıtımında
ana hareket bir yerin çekici kılınması üzerineyken, bu çekiciliğin yoğun talep doğurma
riski göz ardı edilmemelidir (Yılmaz ve Yolal,2008). Yoğun talep uzun vadede
Cittaslow’lara

zarar

verebilecek

olumsuz

koĢulları

beraberinde

taĢıyabilme

potansiyeline sahiptir. Bu nedenle, Cittaslow’larla ilgili tanıtım çalıĢmaları dikkat ve
titizlikle yürütülmelidir.
Cittaslow’larda

düzenlenen

etkinlikler,

kültürel

faaliyetler

tantım

için

etkili

yöntemlerden sayılabilir. Ġnsanları bir amaç uğruna o bölgeye çeken bir hareket Ģeklidir.
Özellikle düzenlenen bilimsel toplantılar, kültür sanat festivalleri, tanıtım ve tadım
günleri bu hareketi destekleyen etkinliklerdendir. Bu tür aktiviteler aynı zamanda
bilgilendirici özelliğe sahip oldukları için, turistler bilgilenmeye açık olarak ziyaretlerini
gerçekleĢtirirler. Planlamalarını yalnızca o bölgede yapılacak etkinlik ve faaliyetlere
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yönelik

yaparak

geldikleri için, tanıtım faaliyetleri daha baĢarılı ve aktif

yürütülebilmektedir. 2014 yılında, Türkiye’de, Gökçeada’da düzenlenmiĢ olan “Eco
Gastronomi Kongresi”, katılanların ve kongreyi internet yoluyla takip edenlerin,
Türkiye’nin Cittaslow’larından olan Gökçeada’yı daha yakından tanımaları için aynı
zamanda bir tanıtım misyonu da yüklenmiĢtir. Cittaslow’ların tanıtım araçlarında
internet de oldukça etkin rol oynamaktadır. Hem video görüntülerine hemde yazılı
metinlere rahatlıkla eriĢim sağlayabilmek insanlar için büyük kolaylık olmuĢ, internetin
yaygın kullanım alanına sahip olması bu tanıtım Ģeklini desteklemiĢtir. Internet
sayfalarında yer alan tantım filmleri çoğaltılarak, insanların evlerinde oturarak
Cittaslow’lara eriĢimini kolaylaĢtırırken hızlandırabilir.
ĠletiĢimin günümüz dünyasında giderek artan önemi, iĢletmecileri, izleyici sayısı
giderek artmakta olan televizyon ve sinema dünyasına da yöneltmiĢtir. Turizm
sektörünün yapısı gereği tüketiciye götürülemeyen hizmetler ve ürünler, tüketicisine
televizyonun ve filmlerin sayesinde programlarda imaj

yerleĢtirme Ģeklinde

sunulabilmektedir. Özellikle izleyici kitlesi yoğun olan televizyon dizileri, bu anlamda
oldukça etkin rol oynamaktadır. Didaktik anlatımdan kaçınmıĢ olan reklam ve tanıtım
türü kendini televizyon dizilerinin seti olarak kullanılan mekanlarda gösterebilmektedir
(Sarıyer, 2005). Bir örnek teĢkil etmesi açısından; bir Cittaslow olan, Urfa iline bağlı
Halfeti,

2013 yılında “Karagül” dizisinin çekildiği yer olarak adından sıkça söz

ettirmiĢtir. Zaman zaman yerel halkında katılımıyla da gerçekleĢen çekimler, hem dizi
ekibini, hem yapımcıları hem de diziyi ilgiyle takip eden izleyici kitlesine aynı anda
ulaĢabilmek için bir araç olmuĢtur. Dizi içerisinde yer alan konuyu takip ederken aynı
zamanda mekanda yolculuk yapan izleyici, imajlarla bu görüntüler aracılığıyla tanıĢma
olanağı yakalar. Marka yerleĢtirmenin ana amacı markanın tanınırlığının sağlanmasıdır.
Buradan yola çıkarak, imaj yerleĢtirme için aynı tanımı yapmak, imaj yerleĢtrmenin bir
yerin bilinirliği anlamında etkisinin büyük olduğunu söylemek mümkündür.
Filmleri diğer tanıtım araçlarına göre farklı kılan bir özellik de filmlerin çekildikten
uzun zaman sonra bile izleyicisini o destinasyona çekebilme gücüdür. Film yada
dizilerin çekildiği doğal setler izleyici açısından turistik bir tur niteliği de
taĢıyabilmektedir (Yılmaz ve Yolal,2008). Cittaslow’ların film ve dizi setlerinde
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tanıtıma açılması, yöreye iliĢkin yerel yaĢamdan da ipuçları verebilmektedir. 2011
yılında, Çağan Irmak yönetmenliğinde çekilmiĢ olan “Dedemin Ġnsanları” filminin
çekimlerinin bir kımı Gökçeada’da gerçekleĢtirilmiĢtir. Her ne kadar filmlerde seçilen
zaman aralığı değiĢiklik gösterse, filmlerde konu edilen hikayelerin yılları değiĢsede
izleyiciye filmin yalnızca çekildiği destinasyon bile çekici gelebilmektedir.
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4. FĠLM ENDÜSTRĠSĠNDE CITTASLOW
Bilinçlendirme çalıĢmalarına etkili bir iletiĢim yöntemi modeli olarak film çalıĢmaları
gösterilebilir. ĠletiĢim, global dünyanın vaz geçilmez sunularından biridir. Doğru
amaçlar için kullanımı, yaĢama katkı sağlarken, insan hayatına güzellikler katmaya
yardımcı unsurdadır. Bu anlamda tanıtım filmleri iletiĢim Ģekillerinden en hızlı ve en
etkili yöntemlerinden biri olarak, bir konu hakkında bilgi edinmeye ve farkındalık
yaratmaya büyük destek niteliğindedir.
Tanıtım filmlerinin bir çok alanda olduğu gibi, Cittaslow (sakin Ģehir, yavaĢ Ģehir)
felsefesinin yaygınlaĢması için de iyi birer araç olduğu tartıĢılmazdır. Tanıtım
filmlerinin, bu denli kilit bir noktada olmalarının baĢlıca nedenleri vardır. Hareketli
görüntülerin mesajın iletilmesi için hızlı ve etkileyici olması, izleyicinin hareketli
görüntülere verdiği tepkilerin daha hızlı ve bu konuya duyarlılığının yüksek seviyede
olması biraz da göz ve algılama çarkının hızlı bir sinema makinesi gibi beyinde iĢbirliği
yapıyor olmalarından kaynaklanmasındandır (Beeton, 2005). Bir görüntü, yerini farklı
bir görüntüye bıraktığında, beyin görüntülerin değiĢme aĢamasında daha yavaĢ
davranarak algılama sürecini devam ettirmektedir. Hareketli görüntü ve beynin bu
algılama sürecindeki iĢbirliğinin bir sonucu olarak bazı mesajlar bilinçaltına kadar
ulaĢabilmektedir. Bu durum gelen mesajın daha kalıcı olmasını sağlamaktadır.
Bilgilenme, bilgilendirme, farkındalık yaratma adına iletiĢim araçlarının ve kanallarının
seçimi öenmli olduğu kadar, zaman kazandırabilecek stratejik bir adımdır. Özellikle,
filmler gibi görsel içerik üzerine hazırlanan iletiĢim kanalları bu noktada amaca hizmet
edecektir. Bu nedenledir ki oluĢturulan filmlerin teması, içerikleri iyi belirlenip, bir
takım sinematografik unsurlarla desteklenirlerse nokta atıĢı yapabilecek kapasitede
iletiĢim araçlarıdır.
Bir filmin baĢından sonuna kadar anlatmak istediği, anlatım amacı, geliĢtirilen fikrin
içeriği ve ana düĢüncesi, görüĢü ve bakıĢ açısı filmin temasıdır. Diğer bir deyiĢle, ele
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alınan tema, öykünün dramatik yapısında ilerleyiĢ yolunu belirler ve bu yolda ulaĢacağı
sonucu tahminler. Bir senaryonun en temel öğesi temadır. Belgesel filmlerde senaryo,
yerini ana metne bıraksa da, içerik ve yapı değiĢmez. Belgesel filmlerde de olay dizilimi,
tıpkı kurmaca senaryolarda yapılan öykü dizilimi gibi belirgin bir düzende olmalıdır
(Miller, 2012)
Bir filmin teması; filmde anlatılmak istenen olayın bir bütünüdür. Ana düĢünce
etrafında kurulan motifler ve bu motiflerin konunun temel öğeleriyle ilintisi olarak da
tanımlamak mümkündür. Filmin türü ne olursa olsun, her senaryonun kesinlikle iyi
belirlenmiĢ bir teması olmalıdır. Belgesel filmlerde senaryo yerini metne bırakır. Metin
de senaryoda çok farklı yapıda olmamakla birlikte sadece temel teknik farklar
taĢımaktadır (Adalı, 1986). Ġlk aĢamada yazılan ana metin ve çekim planlaması,
çekimlerin düzenlenmesi ile birlikte değiĢiklik gösterebilecek bile olsa, çoğunlukla ilk
yazılan metne sadık kalınır. Bu metin bir yol haritası niteliği taĢır. Bir çok görüntü ile
boğulmadan, filmin temasından uzaklaĢmadan derdini anlatmayı amaçlanmaktadır.
“Film teması (önerme) öyle olmalı ki, varılmak istenen amaca yazarı, yönetmeni,
izleyiciyi döndürüp dolaĢtırmadan götürebilsin” (Miller, 2012).
Filmin niteliğini; her Ģeyden önce tema belirler. Temanın izleyiciyi ne derece etkilediği,
film yapımında titizlikle üzerinde durulması gereken bir konudur. Filmi çekilecek
olayın konunun olumlu yada olumsuz yansımaları da dahil olmak üzere, tüm detayları
tema açılımında yer almalıdır.

Konu ve tema aynı anlamda olmayan fakat iç içe

kavramlardır (Mascelli, 2007). Tema konunun dramaya dönüĢmüĢ anlatım Ģeklidir
tanımlaması doğrudur. Temanın varlığı gerçek amaçtır. Bir filmin neden çekilmek
istendiği, neyi anlatmayı hedeflediği gibi sorulara hizmet eder. Filmlerin konuları daha
çok olaylardır. Tema ise daha soyut bir kavram üzerine kurulur (Sanatsinema, 2014).
Konu ve tema, birbirleri ile sıkça karıĢtırılabilen kavramlardır.
Tema ve konu tanımlaması kadar önemli bir kavramda olay örgüsüdür. Olay örgüsü,
hikayenin ilerlemesi açısından önemlidir. Olay örgüsü filmin bütünsel yapısıdır. Olay
örgüsünün esas amacı, olaylar, kiĢiler, durumlar arası bir bağ kurmak ve bu yolla
hikayenin yada anlatılmak istenen konunun ilerlemesini sağlamaktır (Costello, 2010).
Bir temanın ana ve yan unsurları vardır (Miller, 2012). Esas anlatılmak istenen ana fikri
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destekleyici yan konular olması gerekir. Ana hikaye ve alt hikayelerle kurulan bağ olay
örgüsünün sağlamlığı ile pekiĢmektedir. Ayrıca, anlatmak istediğimiz konu hakkında
verilecek olan detayların izleyicinin ilgisinin azalmadan sıralanması için de olay örgüsü
kurulumu önem taĢımaktadır (Arısoy, 2014). Cittaslow felsefesi; globalleĢmenin, son
yıllarda içinde bulunduğu,

geliĢmelere paralel olarak görülen karmaĢanın da bir

kurtarıcısı niteliğiyle insanoğlunun karĢısında duruyorsa ve sürdürülebilir yaĢamın
gerekliliği olarak da bu denli kuvvetle yer buluyorsa o halde daha geniĢ kitlelerce,
kolayca anlaĢılması ve bir takım kriterlerin korunarak, yaygınlaĢması gerekir.

Filmlerde anlatılmak istenenlerin daha geniĢ kitlelere ulaĢabilmesi, filmlerin temalarının
derinlemesine kurulması ihtiyacını doğurmaktadır. Film yoluyla anlatım, kısa bir sürede
konunun bir bütün olarak

aktarılabiliyor olmasına mahal verdiği için, yapım

aĢamasında içerik iyi kurgulanmalıdır. Film yoluyla bilgilendirmenin avantajlı yönü
olarak nitelenebilecek bu durum, kısa bir sürede, anlatılmak ve gösterilmek istenenlerin
bir araya getirilmesi ve etkileyici sinemografik unsurlarla birleĢtirilerek verilmesi
vurucu bir yapı oluĢmasını da sağlayacaktır. Burada en büyük etkileme yöntemi
dramatik altyapı üzerine görüntüsel ve anlatısal kurgu yapabilmekle mümkün olacaktır.
Zira dramanın girdiği her alanda duygulara ulaĢılıyor demektir (Arısoy, 2014)
Görsel yolla alınan mesajların iĢitsel olarak alınan mesajlara göre daha hızlı, kalıcı,
etkileyici ve samimi olduğunu belirtmekte de fayda vardır (Akbulut ve Erdoğan, 2007).
Filmlerde kurulan tematik yapı, olaylara izleyenleri yaklaĢtırırken, sinemada geçerli
olan, 1900’lü yılların baĢında, Sovyet yönetmen Dziga Vertov tarafından ortaya atılan
“sine-göz” kuramınında bir yansımasını oluĢturur aslında.

Bu kuramın temeli,

sinemayı bir yanılsama gibi değil, gerçek olan üzerinden göstermektir. Özellikle yaptığı
çalıĢmalarında Vertov, hareketli görüntülerin belge niteliği taĢıması, insan gözünün
gördüğü doğallıkla kameranın da görebilmesi üzerine yoğunlaĢmıĢtır.
Sinema – göz ve sinema - gerçek kuramları Vertov tarafından, verilmek istenen
düĢüncenin, tematik anlamda, insanın görme gerçekliğine ve samimiyetine en yaraĢır ve
yaklaĢır mahiyette

yansıtılmasının da savunucusu olmuĢtur. Vertov’a gore filmler

bütün hikayelerden arınmalı, esas iĢlevi hikaye anlatmak değil gerçekliği göstermek
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olmalıydı (CoĢkun, 2009). Vertov’un da savunduğu üzere, esas olan, temanın yerellikle
ve küresellikle bağlantısının iyi kurulabilmesi, insan gözü yerine koyduğumuz
kameranın, gerçeklik duygusuna ve samimiyete ne derece yaklaĢabildiğinin önemini
anlamaktır. Bir tanıtım yada belgesel filminin ne derece insana yakın olduğu da temanın
iĢlenme Ģekline bağlı olarak geliĢecektir (CoĢkun, 2009).
Sakin Ģehirlere dair yapılan filmler söz konusu olduğunda amaç o yeri güzel ve eĢsiz
göstermekten çok öte olmalıdır. Önemli olan vurgu yapılması ön görülen konuların
ortaya çıkartılmasıdır. Felsefenin yapısı gereği, Cittaslow’lara dair filmlerin temasından
kastedilen filmin konusu olmamalıdır. Tema ve konu çoğu zaman birbirine
karıĢtırılabilen kavramlardır. Tema konuyu kapsayan genel bir tanımlama olup, içinde
filme dair bir çok öğeyi de barındırmaktadır. HerĢeyden önemlisi duyguları
barındırması temel farklarıdır.
Tema söz konusu olduğunda, filmin dramatik altyapısı göz ardı edilemez. Ġyi bir film
insanlara duygu yoluyla ulaĢır. Bu duygunun Ģekli ve boyutları anlatılmak istenen
konuya bağlı olarak değiĢse de, dramatik altyapı üzerine oturtulamayan filmlerin
anlatım dilleri zayıf kalmıĢ, tema çizgileri net belirlenmemiĢ olur. Buna ek olarak
yönetmenin görüĢ ve bakıĢ açıları temanın Ģekillenmesinde büyük rol oynar. Dolayısı
ile tema, konunun drama ve düĢünce ile yoğrulmuĢ, birleĢmiĢ Ģekli olarak tanımlanabilir.
Film teması, filmin yaratma, oluĢma sürecinde belirlenir ve anlatımda kullanılacak,
diğer tüm sinema öğeleri bu çerçeve etrafında dönmeye baĢlar. Temanın izleyiciye en
güzel aktarımı duygunun dahil olması ile mümkündür (Arslan, 2011). Doğru aktarım
için film öğelerinin hangi birinin ne derece etkili olacağı da ek olarak temanın
destekçisidir. Bu doğrultuda çalıĢmanın ilerleyen kısımlarında, Cittaslow ağına katılan
yerleĢim alanlarına iliĢkin filmlerin tematik açıdan değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
4.1. ĠMAJ YERLEġTĠRME
Ġmaj yerleĢtirme reklamcılık sektöründe kullanılan, bir çeĢit ürün yerleĢtirme tekniğidir.
Reklamı veren ticari kuruluĢun mesajının sinema, video, televizyon programları, haber
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bültenleri ve kitap gibi çeĢitli görsel araçların içerisine öykü akıĢını bozmadan, doğal
bir bileĢeni olarak yerleĢtirilmesini içeren bir pazarlama iletiĢimi faaliyetidir (Yılmaz,
Yolal, 2008). Turizm ürünlerinin doğası gereği, yerinde görülmesi ve tüketilmesi turizm
alanında hazırlanmıĢ olan görsellerin bu mantıkla bağdaĢtırılmasını da bir anlamda
zorunlu kılmıĢtır.
Cittaslow yeni bir harekettir. Aslında bir anlayıĢtır demek daha doğru olacaktır. YaĢam
Ģekli olarak benimsenen bu hareket tanıtım filmlerinde anlatılırken, insanların bu
hareketi daha net algılayabilmeleri için bir takım imajlara yer verilmektedir. Bunlardan,
filmlerde yaygın olarak kullanılanlar da filmin akıĢı içerisinde yer alan doğal ve kültürel
öğelerdir. Cittaslow olabilmek için gerekli olan tüm kriterlerin açık bir Ģekilde süresi
sınırlı bir filmde yer alması beklenemezse de, baĢlıca konuların mutlak surette filmlerde
iĢleniyor olması, en azından bir imaj yada yazı Ģeklinde de olsa yer alıyor olması
önemlidir. Bir reklam aracı olarak kullanılan “ürün yerleĢtirme” tekniği, bu gibi tanıtım
ve belgesel filmlerde yerini imaj yerleĢtirmeye, baĢka bir adıyla da “yer yerleĢtirme”
Ģekline bırakmaktadır. Tanıtım filmlerinde yer alan öğeler, görsel algılara hitap ediyor
olması nedeniyle, insanlara daha kolay ulaĢacaktır. Yerel üretimden bahsederken, nasıl
yapıldığına dair imajlar yada kültürel kaynaklardan bahsederken bu güzellikleri
izleyenlere gezdiren ve gösteren bir kamera yada kendilerini orada gibi hissedecekleri
doğal güzelliklerin ekranda yer alması, Cittaslow anlayıĢını tam olarak pekiĢtiren
imajlar oluĢturacaktır.
Ürün yerleĢtirme yada turizm sektörü açısından bakıldığında yer yerleĢtirme tamamıyla
reklam amaçlı yapılan ve ticari dayanağı olan bir hareketi tanımlıyor. Ancak burada
unutulmaması gereken baĢka bir unsur da turizm sektöründe, ürünleri alıcısına götürme
olanağı olmadığı için, alıcısını ürüne ulaĢtırma zorunluluğunun varlığıdır. Cittaslow
merkezler hakkında da farkındalığı ancak oradan bir takım imajlarla destekleyerek
vermek en doğru yöntem olacaktır (Tellan, 2009)

Bu bağlamda, ilerleyen bölümlerde imaj yerleĢtirme, imajı görüntülerin içerisinde
yansıtma aĢamasının gerçekleĢmesinde etkin rol üstlenen sinematografik unsurlar
hakkında teknik bilgi verilecektir. Verilecek olan bu bilginin tez içeriği açısından önemi,
filmlerin analiz edilmesinde kullanılacak olmasıdır.
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4.2. FĠLM KAMERASI VE ALGI BÜTÜNLÜĞÜ
Bir filmin meydana gelmesi için onlarca, bazen daha da fazla çekime ihtiyaç
duyulmaktadır.

Çekimlerin

anlam

ifade

edebilmesi

görüntüye

yansıyan

kompozisyonların anlatıma uygun karelerden seçiliyor olması gerekir. Bunun anlamı;
çekimi yapılan sahnenin anlamlı bütünlüğü için, kameranın doğru yerde bulunması için
titizlik gösterilmesi gerektiğidir (Aslantape, 2009). Kameranın duruĢ açısının anlama
katkısı yadsınamaz. Bu nedenledir ki kameranın duruĢunu etkileyen bir çok faktörün
daima titizlikle ele alınması gerekmektedir. Bunlardan en önemlisi, ıĢığın geliĢ yönüdür.
GüneĢ doğada bulunan anahtar ıĢıktır, yani kamera ve çekimi yapılan sahne için ana ıĢık
kaynağı niteliğindedir. Eğer açık havda çekim yapılıyorsa güneĢ çoğu zaman kameranın
duruĢ açısını, yerini, devinimini doğrudan etkiler. GüneĢin yerini değiĢtirmek mümkün
olmadığı için, kameranın yerini değiĢtirmek ve bağlantılı olarak diğer sahne
bileĢenlerinin yerini değiĢtirmek gerekebilmektedir. Kameranın bakıĢ açısının bu denli
önemli oluĢu, seyircinin görüĢ açısı ile birebir örtüĢerek, aslında seyircinin bakıĢ açısını
taklit ediyor olmasıdır. Konunun izleyici tarafından hangi bakıĢ açısı ile algılanması
hedefleniyorsa, kamera hareketleri de ona göre seçilmelidir (Mascelli, 2007).
Sinematografik bağlamda, kamera hareketleri ile öykü ilerleyiĢinin draması arasında
sihirli bir bağ vardır. Kameranın devinimleri, beynin algı mekanizmasınca
tamamlanarak, finalde film temasına bir anlam yükler. Bu da filmin dramatik
altyapısının seyirci tarafından doğru kodlarla alınmasını sağlar. Kameranın duruĢ
noktası ve bakıĢ açısı, çekim ölçekleri ve kamera hareketleri burada belirleyici
unsurlardır. Bu üç bileĢen sonucunda kamera bir anlama hizmet edecektir (Arısoy,
2014).
Kameranın duruĢ noktası ve bakıĢ açısı; kameranın sahneye, olaya, duruma, nesneye
yada manzaraya, kısacası kayda aldığı her ne olursa, sahneye hangi açıdan baktığının
açıklanmasıdır. Anlatımla doğrudan bağlantılı olduğu için bu önceden yönetmen ve
görüntü yönetmenleri tafaından belirlenmesi gerekli bir husustur. Temelde çekimi
yapılan konunun ne kadarının gösterilmek istendiği ile doğru ilintili olduğu söylenebilse
de, duruĢ noktası için belirleyici ve kısıtlayıcı bir takım unsurlarda göz ardı
edilmemelidir.
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En büyük belirleyici Ģüphesiz ıĢığın bulunduğu açıdır. Ana ıĢık kaynağı ve kameranın
ıĢık duyarlılığı bu noktada belirleyici olacaktır. Diğer bir husus, çekim yapılan alanın
fiziki yapısıdır. Dar alanlarda yapılan çekimlerde, kameranın duruĢ noktası, bulunulan
alana oranla hesaplanması gerektiği için oldukça kısıtlı kalabilecektir, buna mukabil
daha geniĢ alanlarda kameranın duruĢ noktası için seçim seçenekleri çoğalacaktır. Tüm
bu faktörler hesaplandıktan sonra, kameranın yerleĢim yeri, filmin tema akıĢını ve
dramatik yapısını doğrudan etkileyebilen unsurdur. SıkıĢık alanlarda kullanılan dar açılı
görüntüler, insanlar üzerinde sıkıĢmıĢlık ve çaresizlik gibi duygular uyandırırken, geniĢ
açılı planlar ferahlık, rahatlık benzeri duyguların hissedilmesini sağlayabilir. Bunlara ek
olarak, kameranın duruĢ yüksekliği, konuya oranla konumlandırıldığı yer baĢka bir
anlam ifade etmektedir. Kamerada üst ve alt bakıĢ açıları kullanılır. Üst bakıĢ açısı, göz
hizasından daha yukarı yerleĢirilerek konun baskılandığı hissi veren açıdır. Bu anlam
sıkıĢmıĢlık, küçültme hisleri uyandırmak amacıyla kullanılır. Kameranın alt bakıĢ
açısında olması ise, göz hizasının altına yerleĢtirilerek konunun yada kiĢinin
yüceltilmesi anlamına gelen bir bakıĢ açısıdır (Errorfilm, 2014)
Çekim

ölçekleri;

konunun,

nesnenin

ne

kadarının

görüntüye

alınmasının

hedeflendiğinin açılımıdır. Sinema dilinin bir yöntemi olarak, insan vücudunun yada
konunun ölçeklendirilmesi için bir takım kamera ölçekleri kullanılmaktadır. Ġnsan
vücudu için; boy plan, bel plan, diz plan, göğüs plan, omuz plan, baĢ plan ve sadece
gözleri kapsayan yakın çekim Ģeklinde adlandırılır (Kameraarkası, 2014). Manzara ve
nesne çekimleri için genel plan, yakın plan ve detay çekim adlandırmaları
kullanılmaktadır. Bu tanımlamaların öncelikli hedefi, sinema dilinde kiĢileri ve çekilen
konuyu anlamlandırmaktır. Temanın duygu boyutunun doğru anlaĢılması, izleyen
tarafından bu duygunun hissedilebilmesi için çekim ölçekleri, çekilen konuya göre
belirlenmelidir. Detay içeren çekimlerde genel planda çekim yapmak, yada mekan
hakkında genel bilgi verilmesi gerekli olan çekimleri daha yakın plandan yapmak
anlatıma zarar verecektir. Anlatım eksik kalacak, temanın içerdiği duygular
hissedilemeyecektir.
Kameranın insan gözü yerine geçtiği varsayılırsa, kamera hareketleri; sinematografik
anlamda,, çekimlerin sinema dilini en çok etkileyen unsurlarındandır. Kamera
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hareketlerini, mekanik ve optik olarak iki ana bölümde incelemek mümkündür.
Mekanik hareketler, kameranın kullanıcısı tarafından, çekim esnasında kameraya
yaptırılan hareketler, optik hareketler ise, kameranın üzerinde bulunan teknik
donanımlar yardımıyla meydana gelen hareketlerdir. Optik hareketlerden fazlaca
kullanılanlardan biri görüntünün yakınlaĢıp, uzaklaĢmasını sağlayan harekettir (zoom –
in/out). Bu hareket gerçek hayatta göz tarafından anatomik olarak gerçekleĢmesi
mümkün olmadığı için, çoğu zaman yapay bir algı yaratmaktadır. Bu harekete ek olarak
optik hareketlerden bir diğeri, optik kaydırma, netliğin kaydırılması Ģeklinde olandır.
Net olan bölgenin çekim devam ederken yer değiĢtirmesi olarak tanımlamak
mümkündür.
Mekanik hareketler ve tanımları ise Ģöyledir;
Sağa – sola çevrinme (pan)

: Kameranın sağdan sola, soldan sağa hareket
etmesi ile meydana gelir. Hızı, arada çekime giren
konuların algılanmasına uygun olmalıdır. Dingin
yapılması, insan gözüne yakın bir hareket olduğu
için, daha uygundur. Gözün algılama hızı ile eĢit
tutularak yapılmalıdır.

AĢağı-yukarı çevrinme (tilt)

:Kameranın yukarıdan aĢağı, aĢağıdan yukarıya
hareket etmesi ile meydana gelir. Hızı, arada
çekime giren konuların algılanmasına uygun
olmalıdır. Dingin yapılması, insan gözüne yakın
bir hareket olduğu için, daha uygundur. Gözün
algılama hızı ile eĢit tutularak yapılmalıdır.

Ġleri-geri hareket (truck)

:Kameranın ileri geri hareket etmesi ile oluĢur. Bu
hareket, insanın konuya yakınlaĢıp, uzaklaĢması
mümkün olduğu için, doğal algılanan bir
harekettir.
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Gezme hareketi (dolly)

:Kameranın dolly adlı, üçayak üzerine oturan
tekerlekler sayesinde hareketlendirilmesidir.
Ġnsanın gezerek bakması ile eĢ değer bir harekettir
(Kameraarkası, 2014).

Kamera ile yapılan her anlatım doğrudan tema aktarımını destekler ve izleyicinin bakıĢ
açısını yakalamayı hedefler. Böylece sinema dili ile anlatım gerçekleĢmiĢ olur.
Hareketli görüntü söz konusu olduğunda, kelimeler yerine sinema dili kullanımı bu
nedenle oldukça önemlidir. Sinematografi dilinin doğru kullanımı, izleyenlerin temayı
hissetmelerini sağlarken bilinçaltının da devreye girmesiyle, daha kalıcı öğrenme
sağlamaktadır.
4.3. FĠLM KURGUSU VE ALGILAMA BAĞLANTISI
Film kurgusu üzerine ünlü usta Walter Murch, insan gözünün göz kırpma yeteneği ve
izlenen görüntü arasındaki bağı konu aldığı araĢtırmalarını topladığı “Göz Kırparken”
adlı kitabında, insanın göz kırparken, izlediklerinin ne nedenli etkisi olduğunu
araĢtırmıĢtır. Murch'e göre, burada izleyicinin filmle kurduğu duygusal bağ belirleyici
nitelik taĢımaktadır. Göz kırpma aynı zamanda duyguların bir beden dili olarak
temsilciliğini de üstlenir. Ġnsani duyguların göz kırpma ile iliĢkisi, film kurgusunun
temel yapı prensiplerini de oluĢturur. Murch'ün yapmıĢ olduğu deneylerden çıkan
sonuçlara göre; denekler sakin manzara görüntüleri izlerken göz kırpma hızları 4-10
saniye arasında tespit edilirken, savaĢ ve kavga unsuru taĢıyan daha hareketli sahneler
kendilerine izletildiğinde bu sayının 40'a kadar yükseldiği gözlenmiĢtir. Deneyin
sonuçları Murch tarafından Ģu Ģekilde değerlendirilir; “eğer seyirciler film duygusuyla
düĢünebiliyorsa, hepsi beraber aynı anda göz kırpar. Göz kırpmalarda bir düzensizlik
yaĢanırsa, film seyirciyi kaybediyor demektir.” Murch aynı zamanda göz kırpmanın
fiziki bir ihtiyaç olmasından öte beden dilini anlamsal olarak tamamlayan bir unsur
olduğuna da değinmektedir (Murch, 2007). Bu bağlamda düĢünüldüğünde, filmin
kurgusu yapılırken, çekilen sahnelerin kesilmesi, insan gözünün kırpılma iĢlevi ile de
paralel bir yapıya sahiptir.
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Sinemada algı bütünlüğü, insan gözünün görme yeteneğinin özellikleri sayesinde
meydana gelir. Görme kısa aralıklarla sürekli hale geldiği zaman, göz yapısı, hareketsiz
olan fotoğraf karelerini, kendisine ayrıĢtıracak süre tanınmadığı zaman hareketli görüntü
olarak algılar. Bu gözün retina yapısının bir özelliğidir (Wheeler, 2010). Kurguda
yapılan kesmeler bir anlamda da filmin göz kırpmaları olarak kabul edilebilir. Film
kurgusu yapımında ilk aĢama kaba kurgudur. Kaba kurgu planlanırken film teması
belirleyici olmaktadır.
Filmin duygusu, anlatmak istediği düĢünce, hissettirmeyi amaçladığı duygular kurgunun
sonuç olarak ulaĢmayı amaçladığı hedefleridir ve yapım aĢamasında müzik tasarımınıda
içerisine alarak, önemli bir amaca imza atar. Duyguların yoğunluğu ile sahnelerin
uzunluk ve kısalıkları arasında da doğrudan bir bağlantı söz konusudur (Kıraç, 2012).
Genellikle insan gözünün iĢleyiĢ prensipleri ön planda tutularak yapılan bu planlama
duygusal sahnelerin daha uzun aralıklarla kesmeler yapılarak verilmesi ile de ortaya
çıkartılmaktdır. Aynı mantıkta göz kırpma hareketi, duyguların hızlanması ile artarken,
duyguların yavaĢlaması ile azalmaktadır (Küçükerdoğan, Yavuz, Zengin, 2005).
Kameranın insan gözü yerine konması, sinemanın insana samimi gelen içeriğinin temel
prensiplerinde buluĢmaktadır. Gerçek hayatta duyguların yönettiği algılama süreçlerine,
sinema dili kendi unsurlarını kullanarak destek vermektedir. Filmin algılanmasında
temel olan kameranın iĢleyiĢ Ģekli, müzik ve kurgu olarak sıralanır. Kameranın görüĢ
açısından baĢlayarak, hareket ettiriliĢine kadar olan geniĢ bir yelpazede bu süreç
iĢlemeye devam eder. Kameranın görüntü kaydı yapabilmesi için hayati önem taĢıyan
ıĢık kullanım Ģekli ve miktarı da yine sinematografik açılım içerisinde yer bulan bir
unsurdur (Mascelli, 2007).
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5. CITTASLOW ÖĞELERĠNĠN FĠLMLERDE ĠÇERĠK
ANALĠZĠNĠN YAPILMASI
5.1. ARAġTIRMANIN AMACI
Tanıtım filmleri olgusundan yola çıkılarak varılmak istenen sürdürülebilirlik bilincinde,
Cittaslow bir alternatif model olmasıyla, yeni bir turizm yaklaĢımı olarak yer almaktadır.
Tanıtım filmi kavramının bu bağlamda fayda sağlayacak yönlerinin daha ön planda
tutulması esastır. Bu nedenledir ki kavramın içeriği net bir Ģekilde açıklanmaya
çalıĢılmıĢtır. Cittaslow felsefesinin savunduğu, baĢta çevresel olmak üzere, yaĢam
alanlarını kapsayan bir çok kriterin korunması ile sürdürülebilir turizm vasıtasıyla,
sürdürülebilir yaĢam anlatılmaya çalıĢılmaktadır. Burada tanıtım filmlerinin reklam ve
çekicilik uyandırmaktan ziyade, bu kriterleri bünyesinde barındırararak, izleyenlerce
farkındalık yaratması ve bilgi edilnilmesi amaçlanmalıdır.
Tanıtım filmi; adından da anlaĢıldığı üzere, bir yeri tanıtmak ve ziyaretçinin
ulaĢamadığı yerlerin filmler vasıtasıyla bilinirliğinin kazandırılıp daha sonraki dönemde
ziyaret edilmesine yönelik bir çalıĢmadır. 7. sanat olarak da yerini alan sinema,
insanlara mesaj vermek, bir olguyu anlatmak adına en hızlı olan yöntemdir (Yanmaz,
2006). Film yoluyla iletiĢimin bu özelliği, Cittaslow felsefesinin anlaĢılması adına
büyük bir destek sayılmaktadır. Bu ayrımın Cittaslow kentler açısından çok net
yapılması

ve

hazırlanan

filmlerin

bu

mantık

çerçevesinden

uzaklaĢmaması

hedeflenmelidir. Cittaslow hareketine dahil olan kentler için yapılan filmlerde, çekiciliği
arttırma hedefi önplanda tutulduğunda, görsel unsurlar açısından zengin bir içeriğine
sahip ancak tekdüze ve sınırlı bilgi içeriğine sahip ürünler ortaya çıkar. Bu durumda
söz konusu alanda ilerleyen yıllarda bilinçsiz bir ziyaretçi kitlesinin oluĢması ve taĢıma
kapasitesinin aĢılması kaçınılmaz hale gelir. Bu araĢtırmanın amacı; Citaslow tanıtım
filmlerinin analizlerini yaparak, filmlerin Cittaslow kriterlerine ne derece yer
verdiklerini ortaya koymaktır. Ayrıca, filmlerde Cittaslow öğelerinin tanıtım amaçlı mı
bilinçlendirme amaçlı mı yer aldığının tespit edilmesidir.
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Cittaslow gibi özel bir felsefenin ilk etapta doğru algılanması, yayılma ve
sürdürülebilirlik peformansı anlamında oldukça önem arz etmektedir. Bu nedenle
öncelik, felsefenin doğru anlaĢılması olmalıdır. Tanıtım filmleri ve bu amaçla yapılmıĢ
olan belgesel çalıĢmalar öncelikle farkındalığı arttırmak ve izleyici kitlesini anlattığı
konuya iliĢkin bilgilendirmelidir. Cittaslow felsefesi, günümüzde turizm faaliyetlerinin
tam bir bilinçle yapılamadığı durumlarda ortaya çıkan bir takım yaĢamsal faktörlerin
tehlikeye girmesi ile ortaya çıkmıĢtur. Bu nedenle, bu filmler turistik çekicilik
yaratmaktan uzak olmalı, ancak doğal güzelliklere de, bilgilendirme niteliğinde yer
vermelidir.

Bu

çalıĢmada

amaçlanan,

tanıtım

filmlerinin

açıklanan

düĢünce

doğrultusunda hazırlanıp hazırlanmadığının araĢtırılmasıdır.
5.2. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ
Bu çalıĢmada nitel araĢtırma yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırma turizm bakıĢ açısından
çok, multidisipliner bir yaklaĢımla yürütülmüĢtür. Nitel araĢtırmanın seçilme nedeni,
filmler

üzerinden

değerlendirme

yaparak,

yapılmıĢ

örneklerin

incelenmesi

zorunluluğudur. “Niteliksel tasarım, en geniĢ tanımıyla, bir araĢtırma konusu veya
sorusunu incelemek için herhangi bir hipotez ve istatistiksel test kullanmadan hazırlanır”
(Strauss ve Corbin'den aktaran, Erdoğan, 2012 s.113).

Nitel veri analizinde, nicel

araĢtırmalarda olduğu gibi, temsil edilen nedir, hangi koĢullarda hangi iĢlemlere
dayandığı konusunda nicel veri analizindeki gibi kesin ve detaylı talimatlar yer
almamaktadır. Nitel araĢtırmanın özelliklerinden bahsetmek gerekirse;
* Nitel araĢtırma, genelleĢtirilebilir sonuçlar üretmeye açıktır,
* DeğiĢik gruplar arasında karĢılaĢtırma yapabilme özgürlüğü tanır,
* Belirli bir yapı içinde iliĢkilerin incelenmesini sağlar,
* Kuramsal verilerin doğruluğunu çalıĢır (Büyüköztürk, vd., 2008, s.21)
Nitel araĢtırmanın en önemli özelliklerinden biri, araĢtırma yapılan konunun araĢtırmacı
tarafından müdehale edilemez olmasıdır. Doğal olarak, kendiliklerinden veya farklı bir
birim tarafından meydana gelmiĢ olan bir olgu üzerinden çalıĢma yürütülür. Bu nedenle
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nitel araĢtırma çok yönlü olabilmektedir. “Nitel araĢtırmacılar, insanların nasıl
düĢündükleri yada tepki gösterdiklerine iliĢkin daha önce yapılmıĢ tanımları
kullanmazlar. Nitel araĢtırmacıların amacı, katılımcıları kendi bakıĢ açılarına göre
anlamaya çalıĢmaktır”(Büyüköztürk, vd. 2008, s.203). Bu araĢtırmada, yerli ve yabancı
örneklerden, seçilmiĢ olan toplam 8 Cittaslow tanıtım filminin içerikleri, Cittaslow
hareketinin 7 ana kriteri üzerinden analiz edilmiĢtir. Filmler, Cittaslow kriterlerini
içlerinde barındırma yada barındırmamalarına göre seçilmiĢ olup, sinema dili adına, yer
alması öngörülen sinematografik anlatım öğelerini de kapsıyor olmasına göre ayrıca
incelenmiĢtir. Görsel iletiĢim yolu olarak filmlerde, sinema dilini oluĢturan kamera
hareketleri, müzik kullanımı ve filmin seçili karelerinin bir anlam doğrultusunda bir
araya geliĢini simgeleyen kurgu aĢaması Ģüphesiz bir hikaye anlatım Ģeklidir ve
izleyenin konuya iliĢkin bilgileri doğru parçalar ile birleĢtirmesinde baĢrol
oynamaktadır.
Türkiye'den seçilmiĢ olan, aynı serinin devam yapımı olan 5 film sırasıyla Ģöyledir;


YavaĢ ġehirler Belgeseli, Gökçeada



YavaĢ ġehirler Belgeseli, Seferihisar



YavaĢ ġehirler Belgeseli, Halfeti



YavaĢ ġehirler Belgeseli, Yenipazar



YavaĢ ġehirler Belgeseli, PerĢembe
Türkiye örneklerinin seçiminde Ģu nedenler ön planda tutulmuĢtur; Gökçeada filmi,
Gökçeada'nın ilk ve tek Cittaslow adası olmasından ötürü, Seferihisar örneği,
Seferihisar'ın Türkiye'nin ilk Cittaslow'u olması nedeniyle, Halfeti filmi, Halfeti'nin
Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan tek Cittaslow'u olmasından
kaynaklı, Yenipazar'ın, deniz kenarında olmayan bir örnek olması ve Türkiye'nin
Marmara Bölgesinde bulunan bir Cittaslow örneğini

temsil edebilecek olması,

PerĢembe'nin ise Türkiye'nin Karadeniz Bölgesini temsili tek örnek olması nedeniyle
seçilmiĢtir.
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Yabancı kaynak olarak ulaĢılabilen nitelikli örnekler;


Polonya Kültür Bakanlığı tarafından, Warmia-Mazury-Powisle bölgesi için yapılmıĢ
olan filmden Cittaslow, Rezsel



Hollanda yapımı,Cittaslow Vaals, Limburg, Hollanda



Portekiz Cittaslow'u olan Vizela'yı tanıtan Cittaslow Vizela , Portekiz seçilmiĢ olan
kaynaklardır.
AraĢtırmada uygulanmıĢ olan, içerik analizi yöntemi Cittaslow kentlerin tanıtım
filmlerinin incelenmesine dayalıdır. Bu filmler izlenerek, öncelikle belirlenen alt
baĢlıklara göre, saniye ve dakika bazında deĢifreleri yapılmıĢ sonrasında tematik
analizleri yapılmıĢtır. Cittaslow kriterlerinin filmler içerisinde ne derece yer aldıklarına
ve Cittaslow öğelerinin filmlerde tanıtım mı bilgilendirme amacıyla mı yer aldığına
bakılmıĢtır. Bu kapsamda veriler; yazılı kaynaklardan (dökümantasyon analizi) ve
çekilmiĢ olan filmlerden gözlem yoluyla toplanmıĢtır.

AraĢtırma kapsamında filmler izlenerek, bu kapsamda önce filmlerin tematik açılımları
yapılmıĢ ardından söz konusu film içerisinde Cittaslow öğelerinin ne Ģekilde yer aldığı
değerlendirilmiĢtir. Yanı sıra araĢtırma konusuna iliĢkin dökümantasyon analizi
yapabilmek için yerli ve yabancı literatür gözden geçirilmiĢtir.

Ġzlenen filmler

belirlenmiĢ olan kriterler açısından değerlendirilmiĢ, filmlerde yer alan unsurlar saniye
ve dakika bazında yer veriliĢ sürelerine göre incelenmiĢtir.

5.2.1. Sınırlılıklar
AraĢtırma kapsamında elde edilebilen toplam 14 yabancı film kaynağından, yapılan
eleme sonucu üç tanesi çalıĢılmıĢtır. Film kaynakları oluĢturulurken, elde olmayan
nedenlerle, süre olarak Türkiye yapımı filmlere denk gelecek nitelikte kaynağa
ulaĢılamamıĢtır.

Filmlerin çoğunun kendi orijinal dillerinde hazırlanmıĢ olması,

Ġngilizce altyazıya sahip kopyalarının üretilmemiĢ olması, dil konusunda sınırlılık
meydana getirmiĢtir. Bu nedenle ulaĢılmıĢ olan filmler çalıĢma dıĢı bırakılmıĢtır.
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Yapılan araĢtırmalar sonucu, genel anlamda kısa bir bilgi vermek amacıyla yapılan,
tanıtım

filmlerine

ulaĢılmıĢ

olup,

belgesel

mahiyette

yapılan

kaynaklara

rastlanamamıĢtır. YurtdıĢı merkezleri ile yapılan yazıĢmalardan da olumlu sonuç
alınamamıĢtır. Bunlara ek olarak, yapılan yazıĢmalara, Ġtalya merkez baĢta olmak üzere,
Ġtalya'nın farklı irtibat adresleri, Avustralya, Finlandiya, Belçika, Güney Kore, Japonya
ile yapılan yazıĢmalara cevap gelmemesi nedeniyle, filmlerin künyelerine de
ulaĢılamamıĢtır.
Yabancı kaynaklardan örneklerde, önceliğin Ġtalya'dan bir film olması arzu edilmiĢ,
özellikle ilk Cittaslow olan ve felsefenin de doğuĢ merkezlerinden olması nedeniyle,
“Greve in Chianti” için yapılmıĢ olan filmin analiz edilmesi planlanmıĢtır, ancak hem
yeterli ve düzeyli bir kaynağa ulaĢılamamıĢ, hemde ulaĢılan kaynakların Italyanca
olması ve sürelerinin incelemeye mahal veremeyecek denli kısa yada uzun olması bu
kaynakların analiz için kullanımlarında sınırlılık ve kısıtlamaları meydana getirmiĢtir.
Elde edilen kaynak filmlerin incelenmesine engel bir baĢka durum da, bölgenin yada
Ģehrin genel bir tanıtım filmi olup, Cittaslow felsefesine sadece küçük bir bölüm
ayrılmıĢ olması, tezin esas konusuna hitap etmeyeceği nedeniyle inceleme dıĢında
bırakılmak durumda kalınmıĢtır.
YurtdıĢından seçilen filmlerin, yazıĢmalara cevap gelmemesi ve kaynaklardan eriĢim
sağlanamaması nedeniyle, künyelerine ulaĢılamamıĢtır. Bu filmlerin ancak hangi
Cittaslow için yapıldıkları öğrenilebilmiĢtir. Filmlerin telif hakları yasası gereği,
çoğaltılmasının doğru olmaması

nedeniyle,

filmler internet

üzerinden

yayın

kaynaklarından izlenmiĢ, araĢtırma buradan yürütülmüĢtür. Filmlerin eriĢim tarihleri ve
araĢtırmanın yürütüldükleri eriĢim adresleri kaynakçada belirtilmiĢtir. Filmlerin yayın
kaynaklarından izinsiz çoğaltılmasının doğru olmaması nedeniyle, tezin ekler
bölümünde bu filmlerin kopyaları bulunmamaktadır.
Kriterlerin orjinal kaynaklarına eriĢememe kısıtı, kriterleri merkez Cittaslow internet
sitelerinden edinilebildiği Ģekliyle çalıĢmaya mecbur kılmıĢtır. Cittaslow kriterleri için,
Türkiye ve diğer ülkelerin Cittaslow merkezlerinin sayfalarından yararlanılmıĢtır.
Faydalanılan kaynaklar, kaynakçada belirtilmiĢtir.
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5.3. VERĠLERĠN ANALĠZĠ VE BULGULAR
Verilerin analizi, Cittaslow olabilmenin yedi temel Ģartı olarak kabul edilen kriterler
üzerinden yapılmıĢtır. Bu kriterler ana baĢlıklarıyla; Çevre Politikaları, Altyapı
Politikaları, Teknolojik GeliĢimle Destekli ġehir Kalitesinin Arttırılması, Yerel Üretim
Ve Ürünlerin Desteklenmesi Politikası, Slow Food Ağının Ve Faaliyetlerinin
Desteklenmesi , Misafirperverlik, Farkındalık Ve Eğitim Ġçin Planlar, ve son olarak da
Sosyal Uyum, Ortaklıklar Ve Projelerin Desteklenmesi ġeklinde sıralanmıĢtır (Keskin,
2012 s. 91). Bu kriterler ana baĢlık olarak belirlendikten sonra, alt baĢlıklarda
detaylandırılmıĢtır. Ayrıca konuĢma, görüntü ve yazı olarak, hangi öğeye ne kadar yer
verildiği konuĢma ve görüntü dengesi açısından ayrıca incelenmiĢtir. Tüm veriler saniye
ve dakika cinsinden tabloya iĢlenmiĢtir. Bunun sonucu olarak, filmde hangi öğenin
hangi süre zarfında görüntü, konuĢma ve yazı Ģeklinden ne kadar yer aldığı sayısal
verilerle ortaya çıkartılmıĢtır.
Bunun yanı sıra, filmlerin sinema dilinde de açılımları yapılmıĢtır. Her bir filmde,
sinema dilini oluĢturan ve anlatımı destekleyen sinematografik unsurların, içerikte yer
almasının önemli olduğu

öğeler üzerinden de

değerlendirmelerle desteklenerek

incelenmiĢtir. Filmler sinema dilini oluĢturan 3 temel üzerinden değerlendirilmiĢtir.
Sinematografik unsurlara (kamera hareketleri ve ıĢık kullanımı), film anlatım diline
katkıları olduğu ve filmlerin anlatım dilini etkilediği için yer verilmesi uygun
bulunmuĢtur.
1. Filmin Künyesi
Filmin Adı
Yapım Yeri
Yapım Yönetim
Metin Yazarı
Jenerik Animasyon
Kurgu
Seslendirme
Kamera
Toplam süre

: YavaĢ Sehirler, Gökçeada,
: TRT Televizyonu, Türkiye
: Zülküf Aydın
: Eylem Altun
: CoĢkun Köroğlu
: Emrah Bora
: Deniz Sabitay
: Abdullah Karagöz ve Cabiz Polat
: 29 dk.
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Tablo 4. Çevre Politikaları:
ÇEVRE

KonuĢma

Görüntü

Temizlik (çevre ve hava)
Doğal Çekicilik
Doğal Güzellik

60 sn (05:55-06:05)
5 sn (07:25-07:30)
40 sn (07:50-08:30)

Toplam

105 sn (~2dk)

6 sn (01:54-02:00)
3 sn (02:10-02:13)
16 sn (02:23-02:39)
16 sn (03:13-03:29)
16 sn (03:40-03:56)
3 sn (04:21-04:23)
8 sn (05:32-05:40)
7 sn (06:49-06:56)
14 sn (07:22-07:36)
8 sn (11:18-11:26)
9 sn (12:06-12:15)
4 sn (14:07-14:11)
110 sn (~2dk)

BiyoçeĢitlilik

3 sn (02:39-02:42)
4 sn (07:17-07:21)
2 sn (11:26-11:28)
3 sn (13:47-13:50)
4 sn (19:15-19:19)
16 sn

Toplam
Hayvanlar

2 sn (01:52-01:54)
9 sn (02:23–02:39)
4 sn (08:52–08:58)
11 sn (09:23–09:34)
7 sn (15:36-15:43)
3 sn (15:47-15:50)
3 sn (19:15-19:18)
39 sn

Toplam
Gürültü Kirliliği

18 sn (01:22-01:40)
9 sn (02:06-02:15)

Trafik

5 sn (01:02-01:07)
7 sn (01:31-01:38)
38 sn (12:33-13:11)
6 sn (04:23-04:29)
56 sn

Toplam
Çevre Kirliliği ve Atıklar

29 sn (24:06-24:35)
6 sn (03:06-03:12)
67 sn (03:14-04:21)
102 sn (~2dk)

Toplam
Deniz ve su kalitesi

8 sn (07:24-07:32)
22 sn (05:38-06:00)

12 sn (05:11-05:23)
18 sn (06:11-06:29)
14 sn (07:22-07:36)
2 sn (09:40-09:42)
11 sn (10:39-10:50)
7 sn (10:53-11:00)
8 sn (11:18-11:26)
9 sn (11:37-11:46)
4 sn (11:54-11:58)
7 sn (11:59-12:06)
3 sn (13:28-13:31)
4 sn (14:07-14:11)
11 sn (17:04-17:15)

Yazı

59

Toplam

30 sn

20 sn (18:17-18:37)
7 sn (18:59-19:06)
15 sn (19:21-19:36)
25 sn (24:46-25:11)
12 sn (25:48-26:00)
9 sn (26:23-26-32)
18 sn (26:48-27:06)
216 sn (~3,5 dk)

TOPLAM sn

162 sn (~ 3 dk)

539 sn ( ~ 9 dk)

Tablo 5. Yerel Üretim ve Ürünlerin Desteklenmesi Politikası
YEREL ÜRETĠM

KonuĢma

Görüntü

ġarapçılık,
Zeytinyağı, 20 sn (21:08-21:38)
Sabun
Üretimi,
Meyve 19 sn (21:40-21:59)
Sebze, Kurabiye
27 sn (22:03-22:30)
42 sn (22:38-23:20)
30 sn (23:30-24:00)

16 sn (08:15-08:31)
5 sn (08:46-08:51)
8 sn (09:00-09:08)
17 sn (09:54-10:11)
17 sn (12:15-12:32)
6 sn (15:51-15:57)
32 sn (16:21-16:53)
22 sn (17:49-18:11)
183 sn (21:00-24:03)

GENEL TOPLAM sn

306 sn (~ 5 dk)

138 sn (~ 2,5 dk)

Yazı

Tablo 6. Slow Food Ağının Ve Faaliyetlerinin Desteklenmesi
SLOW FOOD

GENEL TOPLAM sn

KonuĢma

Görüntü

10 sn (15:06-15:16)
14 sn (15:21-15:35)

10 sn (03:30-03:40)

24 sn

10 sn

Yazı

Tablo 7. Misafirperverlik, Farkındalık ve Eğitim Ġçin Planlar,
YAġAM

KonuĢma

Görüntü

Misafirperverlik

8 sn (07:32-07:40)

22 sn (17:49-18:11)

Yerel YaĢam, Halk

20 sn (14:25–14:45)
59 sn (12:37-13:38)
45 sn (14:50–15:35)
48 sn (16:29–16:43)
34 sn (15:45–16:19)
89 sn (16:50–18:41)

9 sn (02:11-02:20)
10 sn (02:13-02:23)
6 sn (03:57-04:03)
5 sn (05:06-05:11)
15 sn (06:30-06:45)
49 sn (14:46-15:35)
6 sn (19:45-19:51)

GENEL TOPLAM sn

303 sn ( ~ 5 dk)

122 sn (~ 2 dk)

Yazı
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Tablo 8. Sosyal Uyum, Ortaklıklar, Turizm Unsurları Ve Projelerin Desteklenmesi
KÜLTÜREL DOKU

KonuĢma

Görüntü

Değerlerin korunması

22 sn (00:00-00:22)
12 sn (05:08-05:10)
3 sn (06:30-06:33)
11 sn (09:33-09:44)

Toplam

48 sn

6 sn (03:57-04:03)
10 sn (05:53-06:03)
12 sn (06:56-07:08)
11 sn (07:11-07:22)
33 sn (07:42-08:15)
75 sn (08:31-08:46)
2 sn (08:57-08:59)
18 sn (09:08-09:26)
6 sn (09:34-09:40)
12 sn (09:42-09:54)
9 sn (11:28-11:37)
8 sn (11:46-11:54)
15 sn (13:13-13:28)
16 sn (13:31-13:47)
6 sn (13:50-13:56)
18 sn (20:07-20:25)
2 sn (20:44-20:46)
205 sn (23:24-25:49)
2 sn (20:44-20:46)
466 sn (~ 8dk)

YozlaĢma

11 sn (04:29-04:40)

Özgünlük / Farklılık

Toplam

7 sn (01:45-01:52)
10 sn (02:40-03:30)
25 sn (03:40-04:05)
26 sn (04:40-05:06)
14 sn (06:40-06:54)
82 sn (~ 1,5 dk)

GENEL TOPLAM

130 sn ( ~ 2 dk)

Yazı

466 sn (~ 8dk)

Tablo 9.Turizm Unsurları ve Cittaslow
TURĠZM UNSURLARI

KonuĢma

Görüntü

Alternatif Turizm Türleri

14 sn (06:16 – 06:30)
15 sn (07:03 – 07:18)
3 sn (06:00 - 06:03)

12 sn (05:11-05:23)
18 sn (06:11-06:29)

Mevsim Özellikleri

3 sn (06:00 - 06:03)

Toplam

35 sn

CITTASLOW /SLOWCITY/ 10 sn (00:25- 00:35)
YAVAġ ġEHĠR / SAKĠN ġEHĠR 4 sn (00:42 –00:46)
6 sn (00:48 -00:54)
69 sn (03:31–04:40)
151 sn (09:55–12:26)
87 sn (12:45–14:12)
Toplam

327 sn (~5,5 dk)

30 sn
27 sn (00:00–00:27)
2 sn (06:33-06:35)

29 sn

Yazı
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Altyapı politikaları, teknolojik gelişimle destekli şehir kalitesinin arttırılması ve eğitim
konularına incelenen filmde yer verilmemiştir.
Gökçeada, Türkiye’nin Çanakkale iline bağlı bir ilçedir. Ada olması nedeniyle
Gökçeada’ya ulaĢım deniz otobüsü ve arabalı feribotlarla sağlanmaktadır. 1970 yılına
kadar kullanılan ismiyle Ġmroz, Türkiye’nin en batı bölgesinde, Kuzey Ege’de yer
almaktadır.
Ġlk Cittaslow adası olarak Cittaslow ağında yerini almıĢ olan Gökçeada ile ilgili
yapılmıĢ olan, “YavaĢ ġehir, Gökçeada” adlı belgesel özellikleri barındıran tanıtım filmi
toplam 29 dk uzunluğundadır. Toplam süre içerisinde, görüntülerde çevre unsurlarına
toplam 9 dk, anlatım ve röportajlar toplamında 3 dk yer verilmiĢtir. Detaylarıyla
belirtmek gerekirse, çevrenin temizliği, doğal güzelliği hem görüntü hem konuĢmalarda
2'Ģer dk, biyolojik çeĢitlilik sadece 16 sn görüntü, hayvanlar 39 sn görüntü, gürültü
kirliliği 27 sn konuĢmalar, trafik 56 sn görüntü, çevre kirliliği ve atıklar 2dk
görüntülerde yer almıĢ olup, bir ada Cittaslow'u olması nedeniyle de destekli deniz ve
su kalitesine konuĢmalarda 30 sn, görüntülerde 9 dk yer verilmiĢtir. Toplam olarak
çevre unsuru, konuĢmalarla 3 dk, görüntülerle 9 dk olarak yansıtılmıĢtır.
Adanın temel geçim kaynaklarından sayılan, Ģarapçılık, zeytinyağı üretimi ve yine yerel
üretimlerden olan sabun, kurabiye yapımı ile doğal tarım faaliyetlerine görüntülerde 5
dk, konuĢmalarda 2,5 dk süre ile yer verildiği, Cittaslow felsefesinin çıkıĢ noktası olan
Slow Food kültürüne görüntülerde 10 sn, konuĢmalarda 24 sn süre ile, ada halkının
misafirperverlik ve gündelik yaĢantısının yansıtıldığı görüntülere 2 dk, konuĢmalara 5
dk süre ayrıldığı, kültürel dokuların korunması, gelecek nesillere aktarımı, mimari yapı
ve sürdürülebilirliğin önemine, görüntülerde 8 dk, konuĢmalarda 48sn süre verildiği,
kültürel yozlaĢma, özgünlük ve farklılık konusuna yalnızca konuĢmalarda 1,5 dk süre
ayrıldığı ve toplamda kültürel mirasın korunması konusuna konuĢmalarda 2 dk
görüntülerde 8 dk süre tanındığı gözlenmiĢtir.
Turizm unsurlarına, konuĢmaların 3 sn'si mevsimsel özelliklere ait olmak üzere,
görüntülerde 30 sn, konuĢmalarda 32 sn süre ile yer verildiği, Cittaslow görüntülerine
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29 sn, konuĢmalarına da 5,5 dk ayrıldığı tespit edilmiĢtir. Bunların dıĢında kalan
görüntüler, filmin bütünsel kurgusunu tamamlamak amacı ile yer verilen animasyon,
jenerik görüntülerinden oluĢmaktadır. Filmde yer verildiği üzere, Gökçeada'nın
Cittaslow olmasının yanısıra farklılık yaratan ama aynı zamanda bir Cittaslow olmasına
destek veren unusurlardan en ön sıralarda yer alan, su kalitesidir.
Suyun çok bol olması, üretilen meyve ve sebzenin de çeĢitliliğini etkilemektedir. Ayrıca
bir ada Cittaslow'u olan Gökçeada için en önemli faktörlerden biri denizdir. Ada
olmasının da avantajı olarak temiz denizinde balık çeĢitliliği fazladır. Bunun dıĢında
yerel üretim filmde en çok konu edilen hususlardan biridir. Özellikle zeytin ağaçlarının
mevsimsel etkileri ile kalitesi önemle vurgulanmıĢtır. Elde edilen zeytinyağının kalitesi,
sabun yapımında da fayda sağlamaktadır. Film içerisinde altyapı, atık yönetimi,
teknoloji desteğinden yararlanılması ve eğitim konularına değinilmemiĢtir.
“Gökçeada” filminin sinematografik unsurlar açısından değerlendirilmesi;
Filmin ilk 1 dk bölümünü oluĢturan, animasyonlu giriĢi hem görüntü, hem yazı ve hem
de üst ses (anlatıcı) ile anlamın desteklendiği kısım olarak, izleyiciye, geri kalan süre
içerisinde ne izleyeceğine dair bir giriĢ mahiyetindedir. Bu giriĢ kısmı aynı zamanda,
Cittaslow felsefesinin logosu olan, sakinliği ve yavaĢ hareket etmeyi temsil eden,
salyangoz animasyonu ile desteklenmiĢtir. Yazılarında eĢlik ettiği giriĢ animasyonunda
kullanılan müzik, dikkat çekmeye yönelik olarak çarpıcı, dinamik, hızlı kavranır
nitelikte olup, akan görüntülerin hızı ile de kurgu aĢamasında eĢitlenmiĢtir. Yazı,
görüntü ve ses bileĢenlerinin dinamiklerinin birbirleri ile eĢ değerde olması, izleyicinin
filme mecazi anlamda giriĢi (algılama, kavrama süreci) açısından son derece büyük bir
önem kazanmaktadır. 1. dk sonunda, bir sonraki (serim) bölüme geçiĢ için etkili olan
müziğin ani ve vurucu tınılarla bitiĢi, filme ilk anda çekilmesi gereken ilgiyi
beraberinde sürüklemiĢtir.
Kamera Hareketleri ve IĢık Kullanımı
Kamera hareketleri, konunun içeriğine uygun olarak iç dinamiği kuvvetli ancak, dingin
bir kullanım seyri arz etmektedir. Cittaslow felsefesi, insanlara öncelikle sakinlik ve
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dinginlik mesajları iletmesi nedeniyle, kameranın insan gözünü ve zihnini yormayacak
dinginlikte kullanımı, anlatılan konuya paralel bir mantık çevçevesinde değerlendirilir.
Kameranın insan gözü niteliği taĢıdığı göz önünde bulundurulursa, bu filmde kameranın
fazla hareketlerden kaçındığını, özellikle röportajlar esnasında sabite yakın planlar
kullanıldığı görülmektedir.
Kamera hareketlerinin konuya parallel olarak özellikle, yaĢamın hızından bahsederken
hızlandığı görülmektedir. Kameranın sağa ve sola hareketleri olarak adlandırılan “pan”
hareketi, dingin konulara uygunluğu nedeniyle bolca kullanılmıĢtır. Pan hareketinin bir
baĢka özelliği olan, bilgi verilmesi istenen bir konu, bölgenin izleyene tanıtılması
amacıyla uygulanan sağdan sola, soldan sağa pan hareketleri filmde kullanılmıĢtır. Bu
hareket sıkça, doğal manzara, çevre konularında tekrarlanmıĢtır.
Müzik kullanımı
Bu filmde müzik kullanımı, filmlerdeki anlatımı destekleyici niteliği ile yer almıĢtır.
Kamera hareketleri ve üst sesin anlatımları ile paralel bir bağ kurularak tasarlanmıĢ
olduğu görülmektedir. Gökçeada'da yapılmıĢ olan çekimlerin altında hızlı müzik
kullanılmamıĢtır. Hayatın, buradaki sakinliğin tersi hızda aktığını belirten kısımlarda
müzik de anlamı desteklemek üzere hızlanmaktadır. Müzik ile kurgu doğru bir
parelellikte kurulmuĢtur. YaĢamın hızını telaĢını simgeleyen kısımlar, hareketli müzik
ile desteklenmiĢtir. Cittaslow hayatı simgelemek için de müziğin sakin halleri simgesel
olarak yer almaktadır.
Kurgu dinamiği
Filmin kurgusu belli bir düzen doğrultusunda yapılmıĢ olup, seçilen görüntüler bu
belirlenen düzen mantığında dizilmiĢtir. Kurmaca filmlerde özellikle rastlanan serim,
düğüm, çözüm sıralaması Gökçeada filminde kendini hissettirmektedir. Serim
bölümünün yapısal özelliği olan bilgi veren, geliĢme bölümüne bağlantı kuran düzeni
kurulmuĢ olup, öncelikle temanın anlamına iliĢkin ipuçları burada verilmiĢtir. Ġzleyici
devam eden dakikalarda izleyecekleri ile igili olarak bilgilendirilmiĢ, ardından Cittaslow
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felsefesinin doğma nedeni olarak kabul edilen telaĢlı ve tüketim yüklü yaĢamdan kareler
ekrana getirilmektedir. Ġkinci bölüm olan düğüm bölümünde, temanın görüntülerle ve
konuĢmalarla anlatımı esastır. Burada müzik destekleyici unsur olarak yer alsa da
görüntü dizilimi izleyiciyi sonraki karelere taĢımak, izlenilir olmasını artırmak amacıyla
özenle seçilmiĢtir. Özellikle, ara ara hızlanan kurgunun, telaĢlı hayatı, trafik ve
büyükĢehirlerin kaos ortamlarını yansıttığı görüntüleriyle desteklenmesi, filmin
tekdüzelikten uzaklaĢarak, izleyicisini sıkmadan, sona varmasına yardımcı olmaktadır.
Yer verilen röportajların kendi içlerinde düzenli bir düzensizlik sergilediği de tespitler
arasındadır.
Röportaj yapılan kiĢilerin Cittaslow kriteleriyle ilgili verdikleri bilgiler bölümler halinde
toparlanmıĢtır. Ġzleyenin konuları bütünsel algılama sürecinde önem taĢıyan bu sıralama,
röportaj sahiplerinin film süresince birden çok kez ekrana gelerek, çözüm bölümünde
konunun iç dinamiklerinin biraraya toplanmasına yardımcı olmaktadır.
Filmin röportajlar bölümünde birinci sırada, hareketin bir Belediyeler Birliği giriĢimi
olması nedeniyle Belediye BaĢkanına yer verilmiĢ, ikincil olarak, esnaflar ve yerel halk
düĢünülmüĢtür. Cittaslow felsefesinde yerel halkın bu harekete katılımının son derece
önemli bir unsur olması, bu röportajları anlamlı kılmaktadır. Cittaslow ağına katılım
aĢamasında, konunun birincil muhattap kiĢileri olan Belediye BaĢkanlarının
değerlendirmeleri sonucunda, Cittaslow öğelerine, konuĢmalar kısmında dakika bazında
daha fazla yer verildiği, özellikle; Cittaslow üyeleri adına belirleyici nitelik taĢıyan
Slow Food, yerel halk, özgün kimlik ve Cittaslow hakkında filmde verilen bilgilerin
sözlü anlatımlarının görsel anlatımlara göre ağırlık kazandığı ortaya çıkmıĢtır.
2. Filmin Künyesi
Filmin Adı
Yapım Yeri
Yapım Yönetim
Metin Yazarı
Jenerik Animasyon
Kurgu
Seslendirme
Kamera
Toplam süre

: YavaĢ Sehirler, Seferihisar
: TRT Türk Televizyonu, Türkiye
: Zülküf Aydın
: Eylem Altun
: CoĢkun Köroğlu
: Emrah Bora
: Deniz Sabitay
: Abdullah Karagöz ve Cabiz Polat
: 22:45 dk.
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Tablo 10. Çevre Politikaları
ÇEVRE

KonuĢma

Temizlik (çevre ve hava)
Doğal Çekicilik
Doğal Güzellik
Ayrıcalık

10 sn (02:18-02:28)
6 sn (02:38-02:44)
29 sn (07:11-07:40)
43 sn (08:22-09:05)
11 sn (12:16-12:27)
13 sn (12:29-12:42)
48 sn (12:55-13:43)
12 sn (14:14-14:26)
58 sn (17:11-18:09)
230 sn (~4 dk)

Toplam
Hayvanlar

Görüntü

22 sn (01:53-02:15)
4 sn (15:27-15:31)
26 sn

Toplam
Gürültü Kirliliği
Toplam

6 sn (01:24-01:30)
6 sn

23 sn (21:47-22:10)
23 sn

Trafik / TelaĢlı YaĢam

75 sn (01:33-01:48)
32 sn (05:16-05:48)
6 sn (14:26-14:32)
13 sn (14:39-14:52)
3 sn (15:38-15:41)

20 sn (01:03-01:23)
18 sn (01:34-01:52)
35 sn (05:10-05:45)
9 sn (21:29-21:38)

Toplam

129 sn (~2 dk)

82 sn (~1,5 dk)

Sakin ve Sessiz YaĢam
Toplam

15 sn (01:54-02:09)
15 sn

Çevre Kirliliği ve Atıklar
Toplam

8 sn (15:00-15:08)
8 sn

23 sn (21:47-22:10)
23 sn

Deniz ve su kalitesi
(doğal güzellik)

24 sn (02:15-02:39)
20 sn (03:31-03:51)
16 sn (07:06-07:22)
5 sn (08:19-08:24)
32 sn (12:28-13:00)
3 sn (14:10-14:13)
5 sn (15:31-15:36)
9 sn (16:05-16:14)
70 sn (16:22-17:32)
13 sn (18:10-18:23)
8 sn (19:40-19:48)
9 sn (20:04-20:13)
14 sn (20:21-20:35)

Toplam

255 sn (~ 4,5 dk)

GENEL TOPLAM sn

162 sn (~ 3 dk)

382 sn (~ 6,5 dk)

Yazı
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Tablo 11. Altyapı Politikaları
ALTYAPI

KonuĢma

Görüntü

Atıklar yönetimi

12 sn (15:26-15:38)
33 sn (21:47-22:20)

33 sn (21:47-22:20)

GENEL TOPLAM sn

45 sn

33 sn

Yazı

Tablo 12. Teknolojik GeliĢimle Destekli ġehir Kalitesinin Arttırılması
TEKNOLOJĠ DESTEĞĠ

GENEL TOPLAM sn

KonuĢma

Görüntü

29 sn (07:11-07:40)
6 sn (21:38-21:44)

7 sn (15:36-15:43)
2 sn (21:38-21:40)
4 sn (22:10-22:14)

35 sn

13 sn

Yazı

Tablo 13. Yerel Üretim ve Ürünlerin Desteklenmesi Politikası
YEREL ÜRETĠM

KonuĢma

Görüntü

Balıkçılık ve diğer

22 sn (09:38-10:00)
7 sn (10:06-10:13)
16 sn (10:16-10:32)
51 sn (18:12-19:03)
12 sn (19:11-19:23)

35 sn (17:33-18:08)
76 sn (18:23-19:39)

108 sn (~ 2 dk)

111sn (~ 2dk)

Yazı

Toplam
GENEL TOPLAM sn

Tablo 14. Slow Food Ağının Ve Faaliyetlerinin Desteklenmesi
SLOW FOOD

KonuĢma

Görüntü

Yerel Pazar

9 sn (09:12-09:21)
27 sn (10:36-11:03)
28 sn (11:22-11:50)
16 sn (11:54-12:10)

50 sn (02:40-03:30)
42 sn (04:15-04:57)
27 sn (06:38-07:05)
118 sn (10:30-12:28)

Yerel Restaurant
GENEL TOPLAM sn

Yazı

2 sn (05:08-05:10)
80 sn (~ 1,5 dk)

239 sn (~ 4 dk)

Tablo 15. Misafirperverlik, Farkındalık ve Eğitim Ġçin Planlar
YAġAM

KonuĢma

Görüntü

Yerel YaĢam, Halk

7 sn (03:34-03:45)
48 sn (03:51-04:39)
5 sn (21:02-21:07)
4 sn (21:23-21:27)

50 sn (02:40-03:30)
42 sn (04:15-04:57)
15 sn (05:45-06:00)
20 sn (06:16-06:36)
56 sn (07:23-08:19)
90 sn (08:46-10:30)

Yazı
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Toplam

64 sn (~ 1 dk)

Yerel Kalkınma
Toplam

22 sn (09:38-10:00)
16 sn (10:16-10:32)
38 sn

GENEL TOPLAM sn

102 sn ( ~ 2 dk)

Tablo 16. Sosyal
Desteklenmesi

480 sn (~ 8 dk)

Uyum, Ortaklıklar, Turizm Unsurları Ve

KÜLTÜREL DOKU
Kültürel
Zenginlik
Değerlerin korunması

59 sn (13:11-14:10)
77 sn (14:10-15:27)
9 sn (15:56-16:05)
8 sn (16:14-16:22)
30 sn (20:58-21:28)
24 sn (22:20-22:44)
480 sn (~ 8 dk)

KonuĢma
ve 13 sn (02:49-03:02)
34 sn (06:30-07:04)
17 sn (16:48-17:05)
49 sn (19:57-20:46)

Özgünlük / Farklılık

17 sn (03:11-03:28)

GENEL TOPLAM sn

130 sn ( ~ 2 dk)

Görüntü

Projelerin

Yazı

15 sn (19:49-20:04)
7 sn (20:14-20:21)
21 sn (20:36-20:57)

43 sn

Tablo 17. Turizm Unsurları ve Cittaslow
CITTASLOW(SLOWCITY/

KonuĢma

Görüntü

Yazı

11 sn (00:11-00:22)
8 sn (00:25-00:33)
6 sn (00:42-00:48)
8 sn (00:51-00:59)
6 sn (02:38-02:44)
17 sn (03:11-03:28)
48 sn (03:51-04:39)
11 sn (04:54-05:05)
10 sn (05:49-05:59)
34 sn (06:30-07:04)
29 sn (07:11-07:40)
16 sn (07:57-08:13)
43 sn (08:22-09:05)
9 sn (09:12-09:21)
8 sn (09:27-09:35)
32 sn (09:38-10:00)
7 sn (10:06-10:13)
10 sn (13:33-13:43)
12 sn (14:14-14:26)
12 sn (15:08-15:20)
7 sn (15:41-15:48)
45 sn (15:50-16:35)
6 sn (19:27-19:33)

6 sn (00:05-00:11)
11 sn (00:11-00:22)
8 sn (00:25-00:33)
6 sn (00:42-00:48)
8 sn (00:51-00:59)
22 sn (08:24-08:46)
20 sn (22:24-22:44)

11 sn (00:11-00:22)
8 sn (00:25-00:33)
6 sn (00:42-00:48)
8 sn (00:51-00:59)

395 sn ( ~ 7 dk)

81 sn (~ 1,5 dk)

33 sn

YAVAġ ġEHĠR / SAKĠN ġEHĠR)

GENEL TOPLAM sn
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Biyolojik çeşitlilik, Misafirperverlik, Eğitim, Turizm Unsurları konularına, konuşmalar,
görüntüler ve yazı yoluyla yer verilmemiştir.
Seferihisar, Türkiye’nin Ġzmir ilinin 30 ilçesinden biridir. Seferihisar, Ġzmir'in
güneybatısında, Ege Bölgesi'nde, deniz kenarında yer almaktadır. Cumhuriyet
öncesinde 1884 yılında ilçe olmuĢtur. Ġl merkezine uzaklığı 45 km’dir. Türkiye'de
Cittaslow ağının bir temsilcisi olarak, Cittaslow ünvanına 2009 yılında ilk kavuĢan kent
Seferihisardır (Seferihisar, 2014). Seferihisar, Cittaslow felsefesinin Türkiye'de öncüsü
konumunda yer almaktadır.
Seferihisar için yapılmıĢ olan filmde elde edilen bulgular; çevre faktörünün toplam
konuĢmalarda 3 dk, görüntülerde 6,5 dk iĢlendiği görülmektedir. Detaylarıyla çevre
konusu alt baĢlıklarda; çevrenin temiz, düzenli, ayrıcalıklı olması konuĢmalarda 4 dk
yer alırken, bu konu görüntülerde yer almamıĢtır. Hayvanların Seferihisar'daki ekolojik
denge içerisinde yer almaları görüntülerde 26 sn süreli, gürültü kirliliği konusu
konuĢmalarda 6 sn, görüntülerde 23 sn, trafik ve telaĢlı yaĢam konusu konuĢmalarda 2
dk, görüntülerde 1,5 dk yer almıĢtır. Cittaslow yaĢam için son derece hayati önem
taĢıyan sakinlik, telaĢsız yaĢam unsuru sadece konuĢmalarda 15 sn yer almıĢtır.
Çevre baĢlığı altında, çevre kirliliği ve atıklar konusu konuĢmalarda 8, görüntülerde 23
sn, deniz ve su kalitesi baĢlığının, deniz yoğunluklu olarak sadece görüntülerde 6,5 dk
Ģeklinde yer almıĢtır.Yanısıra altyapı konusunun konuĢmalarda 45 sn, görüntülerde 33
sn, teknolojinin Cittaslow olabilmek için desteğinden konuĢmalarda 35 sn, görüntülerde
13sn yer aldığı, Cittaslowların bel kemiği konumunda olan yerel üretime, balıkçılık ön
planda olmak üzere konuĢmalarda ve görüntülerde eĢit olarak 2 dk süre yer verilmiĢtir.
Teknolojinin desteği ile Ģehrin refah seviyesinin arttırılması konusuna konuĢmalarda 35
sn, görüntülerde 13 sn yer verilmiĢtir. Bunların yanı sıra; Cittaslow'un çıkıĢ felsefesi
olarak kabul edilen Slow Food konusuna konuĢmalarda 1,5 dk, görüntülerde 4 dk yer
verildiği, yerel halkın yaĢamı ve kalkınması ile ilgili öğelerin yer aldığı konuĢmalar
kısmına 1,5 dk, görüntüler bölümüne ise 8 dk süre ayrılmıĢ, sürdürülebilirliğin bir
kriteri olarak kabul edilen kültürel miraslar ve korunması hususunda yer alan
konuĢmalar 2dk, görüntüler 43 sn süreyle yer almıĢ ve son olarak da Cittaslow üzerine
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yapılan tüm konuĢmalar toplamının 7 dk, görüntüler toplamının ise 1,5 dk olarak filmde
yer aldığı tespit edilmiĢtir. Filmin geri kalan süresi, anlamsal bütünlüğü tamamlamak
üzere kullanılmıĢ olan genel görüntülerden oluĢmaktadır. Bu görüntüler, çeĢitli karıĢık
planların bir araya getirilmesinden oluĢmakta olup, kurguda anlamsal bütünü
desteklemek adına, yer verilmiĢ karelerden oluĢmaktadır.
Özellikle hayatın karmaĢasından, Dünya'yı tehdit eden bir çevre sorunu ile karĢı karĢıya
olunmasından bahsederek, Cittaslow olgusunu ön plana çıkartmayı hedefleyen
görüntülerde öncelik trafik ve çevre kirliliğine verilmiĢtir. Ayrıca yine filmin anlamsal
yapısını bütünlemek adına toplam süre içerisinde jenerik animasyonlarına da yer
verilmiĢtir. Filmde biyolojik çeĢitlilik, misafirperverlik, eğitim, turizm unsurlarına hiç
değinilmemiĢtir. Cittaslow kriterleri arasında yer almasına rağmen, konuĢma, görüntü
ve yazılarda bu detaylara rastlanmamıĢtır.
“Seferihisar” filminin sinematografik unsurlar açısından değerlendirilmesi;
Filmin ilk 1 dk bölümünü oluĢturan, animasyonlu giriĢi hem görüntü, hem yazı ve hem
de üst ses (anlatıcı) ile anlamın desteklendiği kısım olarak, izleyiciye, geri kalan süre
içerisinde ne izleyeceğine dair bir giriĢ mahiyetindedir. Bu giriĢ kısmı aynı zamanda,
Cittaslow felsefesinin logosu olan, sakinliği ve yavaĢ hareket etmeyi temsil eden,
salyangoz animasyonu ile desteklenmiĢtir. Yazılarında eĢlik ettiği giriĢ animasyonunda
kullanılan müzik, dikkat çekmeye yönelik olarak çarpıcı, dinamik, hızlı kavranır
nitelikte olup, akan görüntülerin hızı ile de kurgu aĢamasında eĢitlenmiĢtir.
Yazı, görüntü ve ses bileĢenlerinin dinamiklerinin birbirleri ile eĢ değerde olması,
izleyicinin filme mecazi anlamda giriĢi (algılama, kavrama süreci) açısından son derece
büyük bir önem kazanmaktadır. 1. dk sonunda, bir sonraki (serim) bölüme geçiĢ için
etkili olan müziğin ani ve vurucu tınılarla bitiĢi, filme ilk anda çekilmesi gereken ilgiyi
beraberinde sürüklemiĢtir.
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Kamera Hareketleri ve IĢık Kullanımı
Seferihisar için hazırlanmıĢ olan filmde kamera hareketlerinde oldukça ekonomik
davranılmıĢ, gereksiz hareketlilik halinden kaçınılmıĢtır. Öncelikle tespit edilen,
kameraya hareket hissini, telaĢ duygusunu katmak ve izleyeni tedirgin etmek amacıyla
kullanılması uygun görülen “aktüel kamera”1 hareketinden kaçınılmıĢtır. Aktüel kamera,
daha çok kameranın elde yada omuzda taĢındığı, sarsıntının önlenmesinin mümkün
olmadığı durumları temsilen kullanılır. Ġnsan gözü ile bağdaĢtırıldığı zaman, yürüyen
bir insanın objeleri nasıl ki sarsıntısız görmesi ve algılaması mümkün değilse, kamerada
elde veya omuzda taĢındığı vakit, hareketi kaçınılmaz olacaktır. Bu durumun istenen bir
görüntü ortaya çıkarsada, Cittaslow anlatan bir filmde minimal düzeyde olması
yerindedir. Kameranın, özellikle yerel halkın çekimlerinde elde taĢındığı tespit edilmiĢ
olup, buradaki anlamı, izleyenin kameranın varlığı ile özdeĢlik kurması olarak
yorumlanabilir. Kameranın hareketsiz oluĢu, insanın oturmadığı yada sabit durmadığı
zamanlarda gördüğü görüntüleri hareketsiz algılaması ile bütünleĢtirilir.
Sığacık sokaklarında, halkın ve yerel yaĢamın merkezinde dolaĢan kamera çoğu kez az
da olsa bir hareket ile ekrana yansır. Bu hareket izleyenin görüntüleri kendisine yakın
hissetmesine izin verir. Halk arasında, özellikle yerel üretimin konu alındığı kısımlarda
yakın planlardan çokca yararlanıldığı tespit edilmiĢtir. Yakın plan görüntülerde
sinematografik anlamda detaylarla genel konunun tamamlanması hedef alınmıĢtır.
Genel anlamda anlatılan ve görüntülenen konunun detaylarla algısal bütüne varımı söz
konusudur. Aynı zamanda bilgi verici nitelik taĢıyan yakın plan görüntüler, algı
sıralamasında, geneli tamamlamak amacıyla kullanılmıĢtır. Kamera çoğunlukla, yavaĢ,
kendinden emin ve ekonomik hareketler ile devinimlerini tamamlamaktadır.
Tanıtıcı bir anlama hizmet misyonu yüklenen “pan” 2 ve “tilt”3 hareketleri kameranın
gerekeni, gereken sürede izleyiciye tanıtarak, aktarımını sağlamak amacı güder.
1 Kameranın herhangi bir Ģekilde sabitlenmeden, elde yada omuzda kullanılma Ģeklidir.
2
Kameranın sağdan sola, soldan sağa hareketidir. Belli bir süre ve düzen içerisinde yapılmalı, kamera
yere parelel olmalı ve görüntünün baĢından sonuna oluĢan aralıkta anlam içermelidir.
3
Kameranın yukarıdan aĢağı, aĢağıdan yukarı hareketidir. Belli bir süre ve düzen içerisinde yapılmalı,
kamera yere parelel olmalı ve görüntünün baĢından sonuna oluĢan aralık anlam içermelidir
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Özellikle pan hareketine sıkça yer verilmesi, tanıtım anlamını kuvvetlendiren bir
ifadeye açılır. Hareketli nesnelerin (Cittaslow bisikleti ile gezen adam) takip planlarında,
kameranın fazla hareketli olmaması, zaten hareketli çekilen bir nesnenin de varlığından
ötürü tercih edilmiĢ olmalıdır. Esnaf ile yapılmıĢ olan röportajlarda kameranın alt bakıĢ
açısı ile kullanıldığı görülmektedir. Yücelik, yüceltme hislerini destekleyen kullanım
anlamıyla

bu

kamera

hareketi

esnafın

Cittaslow

ağına

katılımdan

sonraki

memnuniyetini simgeler. Bunlara ek olarak, çevre ve denizin temizliğine vurgu yapmak
amacıyla, sualtı çekimlere de yer verilmiĢtir.
IĢık kullanımında doğal ıĢık ön planda tutulmuĢtur. Genel olarak konusu edilen ve
görüntülerin genelinde yer alan açık alan çekimleri olması doğal ıĢık kullanımını biraz
da zorunlu kılmıĢtır. Sinematografinin estetiğine hitap eden ters ıĢık kullanımları filmin
dramatik yapısında etkili olmuĢtur. Ġzleyenlerin duygusal olarak da filme yaklaĢması
açısından filmin ıĢık kullanımı önem taĢımaktadır. Özellikle gün batımı planlarında,
silüet görüntü hedeflendiği için güneĢin kameranın karĢına alındığı sahneler, filmde
dramatik altyapının kuvvetlenmesi için önemli araçlardandır. Kamerada kullanılan
lenslerin bir özelliği olarak, bazı sahnelerde, odak noktası kaydırma tekniği
uygulanmıĢtır. Özellikle halk arasında yapılan gündelik çekimlerde ve doğa
görüntülerinde bu tekniğe daha sık rastlanmaktadır. Sinematografik anlamda estetik
duygusunu arttırmak için yapılmıĢ bir kamera çekim tekniğidir.
Müzik kullanımı
Filmde genel müzik dıĢında dikkat çeken, keman solosu ile yer verilmiĢ olan, Muallim
Ġsmail Hakkı Bey4 tarafından, acem kürdi5 makamında, semai6 usulünde bestelenmiĢ bir
Türk Sanat musikisi eseri olan “Fikrimin Ġnce Gülü” dür. Eserin keman solosu Ģeklinde
film içerisindeki icrası, filmin dramatik yapısını arttırmaya yardımcı olmuĢtur. AĢk ve
hayranlık üzerine yazılmıĢ olan bir eser olması, buradaki anlamı olumlu Ģekilde
desteklemektedir. Ġnsan ruhuna yumuĢak tınılarıyla verdiği ferahlık, müziğin film
4

Muallim Ġsmail Hakkı Bey (1865-1927). Ġstanbul'da doğmuĢ ve yaĢamıĢ, Musiki-i Osmani
topluluğunun kurucusu muzisyendir. Soyadı kanunu ile, Aksoy soyadını almıĢtır(www.turkcebilgi.com,
eriĢim; 08.08.2014)
5
Türk Sanat Musiki makamlarından biri (www.turksanatmuziği.org)
6
Türk Sanat Musikisinde bir çeĢit usuldür.
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üzerinde yarattığı etkiye destek olmaktadır. Bu eserin solosu filmde bir sokak çalgıcısı
tarafından yapılmakta olup bu da izleyenlere, Seferihisar'ın sosyo kültürel altyapısı ile
ilgili bir takım ipuçları vermektedir. Yine yer yer, telaĢlı hayatın konu edildiği
kısımlarda müzik temposunda ciddi anlamda gerçekleĢen hızlanma, insanın kalp
atıĢlarının hızlanması ile de bağdaĢmaktadır. BüyükĢehirlerin karmaĢasının insan
sağlığına olumsuz etkileri, tempo arttırılarak (özelllikle davul vuruĢları) kalp atıĢlarının
hızlanmasına da bir gönderme niteliği taĢımaktadır. Filmin tema müziği, Cittaslow
felsefesine parelel olarak düzenlenmiĢtir. Seferihisarın görüntüleri sakin, dingin ve
yumuĢak tınılardaki melodilerle verilirken, telaĢı anlatan görüntülerde müzik hızlanması
doğru orantılı olarak artmaktadır.
Kurgu dinamiği
Hayatın hızını temsilen kullanılan trafik ve büyükĢehir görüntülerinde kurgu esnasında
hızlandırma uygulanmıĢ, bir kısmı “time lapse” (görüntülerin hızlandırılarak
kullanılması) tekniği ile daha da hızlı hale getirilmiĢ ve bütünsel anlamda yavaĢın
karĢıtı olarak hızı destekleyecek nitelik oluĢturmuĢtur. Belediye BaĢkanının filmin
baĢından sonuna kadar aralıklarla filmin tamamına yerleĢtirilmiĢ konuĢması, filmi bir
bütün olarak algılamaya yardımcı olurken, bu bölümde Belediye BaĢkanı tarafından,
toplam 7 dk süren Cittaslow hakkında konuĢmaları bilgi verici nitelik taĢımaktadır.
Seferihisar için önem arz eden, aynı zamanda Slow Food ve Cittaslow felsefeleri için de
büyük önem taĢıyan seferipazar üzerine yapılan röportajlar yer almaktadır. Belediye
BaĢkanının anlatmıĢ olduğu, detaylı Cittaslow bilgilerinin üst kısımlarına, ilgili
görüntüler yerleĢtirilmiĢtir. Özellikle yerel üretimle ilgili olan konuĢmalarda, yerel
halkın, kadınların üretime katılmalarına iliĢkin görüntüler, anlatılanları desteklemektedir.
3. Filmin Künyesi
Filmin Adı
Yapım Yeri
Yapım Yönetim
Metin Yazarı
Jenerik Animasyon
Kurgu
Seslendirme
Kamera
Toplam süre

: YavaĢ Sehirler; Halfeti
: TRT Televizyonu, Türkiye
: Zülküf Aydın
: Eylem Altun
: CoĢkun Köroğlu
: Emrah Bora
: Deniz Sabitay
: Abdullah Karagöz ve Cabiz Polat
: 29 dk.
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Tablo 18. Çevre Politikaları
ÇEVRE

KonuĢma

Görüntü

Temizlik (çevre ve hava)
Doğal Çekicilik/
Doğal Güzellik
Ayrıcalık
Farklılık

15 sn (01:55-02:10)
9 sn (03:27-03:36)
8 sn (03:49-03:57)
29 sn (04:02-04:31)
20 sn (04:40-05:00)
1 sn (04:53-04:54)
3 sn (08:13-08:16)
23 sn (08:40-09:03)
2 sn (09:54-09:56)
3 sn (10:02-10:05)
25 sn (10:34-10:59)
3 sn (10:41-10:44)
3 sn (12:17-12:20)
11 sn (12:20-12:31)
19 sn (13:55-14:14)
20 sn (14:20-14:40)
22 sn (14:48-15:10)
10 sn (16:00-16:10)
35 sn (16:19-16:54)
4 sn (16:56-17:00)
8 sn (17:29-17:37)
9 sn (26:44-26:53)
20 sn (27:00-27:20)
302 sn (~ 5 dk)

21 sn (01:51-02:12)
66 sn (02:24-03:30)
2 sn (03:34-03:36)
6 sn (04:04-04:10)
18 sn (04:22-04:40)
5 sn (05:13-05:18)
62 sn (16:15-17:17)
14 sn (15:56-16:10)
13 sn (21:47-22:00)
29 sn (27:21-27:50)

Toplam

11 sn (11:09-11:20)
4 sn (16:56-17:00)
15 sn

3 sn (11:21-11:24)
3 sn (22:13-22:16)
6 sn

Hayvanlar

27 sn (19:25-19:52)

12 sn (03:30-03:42)
3 sn (03:43-03:46)
4 sn (07:05-07:07)
4 sn (10:42-10:46)
11 sn (10:53-11:04)
5 sn (11:43-11:48)
11 sn (11:59-12:10)
17 sn (13:17-13:34)
2 sn (15:12-15:14)
4 sn (16:11-16:15)
4 sn (17:18-17:22)
2 sn (19:53-19:55)
8 sn (24:16-24:24)
87 sn (~ 1,27 dk)

Toplam
BiyoçeĢitlilik

Toplam

27 sn

Gürültü Kirliliği
Toplam

4 sn (01:24-01:28)
4 sn

Trafik / TelaĢlı YaĢam

50 sn (01:00-01:50)
36 sn (06:40-07:16)
3 sn (09:51-09:54)
59 sn (17:45-18:44)
65 sn (02:11-03:16)
213 sn (~ 3,55 dk)

Toplam
Sakin ve Sessiz YaĢam

2 sn (04:52-04:54)
12 sn (05:08-05:20)

Yazı

236 sn (~ 4 dk)

50 sn (01:00-01:50)
27 sn (06:34-07:01)
5 sn (07:16-07:21)
13 sn (09:42-09:55)
85 sn (17:35-19:00)
180 sn (~ 3 dk)

0
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Toplam

14 sn (08:16-08:30)
8 sn (17:21-17:29)
24 sn (26:14-26:38)
32 sn (27:06-27:38)
92 sn (~ 1,32 dk)

Deniz ve su kalitesi
(Fırat Nehri)

1 sn (04:54-04:55)
3 sn (12:17-12:20)

Toplam
GENEL TOPLAM sn

4 sn

21 sn (01:51-02:12)
7 sn (03:30-03:37)
2 sn (03:34-03:36)
6 sn (03:47-03:53)
10 sn (03:53-04:03)
12 sn (04:10-04:22)
18 sn (04:22-04:40)
22 sn (04:51-05:13)
9 sn (05:18-05:27)
34 sn (05:26-06:00)
4 sn (06:30-06:34)
3 sn (07:02-07:05)
4 sn (07:21-07:25)
11 sn (07:26-07:37)
15 sn (07:40-07:55)
11 sn (07:55-08:06)
16 sn (08:16-08:32)
54 sn (08:48-09:42)
4 sn (09:54-09:58)
36 sn (10:02-10:38)
5 sn (10:47-10:52)
11 sn (10:53-11:04)
8 sn (11:04-11:12)
8 sn (11:12-11:20)
10 sn (11:48-11:58)
17 sn (11:25-11:42)
15 sn (12:47-13:02)
3 sn (14:15-14:18)
62 sn (16:15-17:17)
25 sn (19:27-19:52)
42 sn (20:43-21:25)
15 sn (21:25-21:40)
33 sn (24:24-24:57)
25 sn (25:38-26:03)
29 sn (26:52-27:21)
607 sn (~ 10,11 dk)

657 sn (~ 11 dk)

1.116 sn (~ 19 dk)

Tablo 19. Yerel Üretim ve Ürünlerin Desteklenmesi Politikası
YEREL ÜRETĠM

KonuĢma
34 sn (06:00-06:34)

TOPLAM sn

34 sn

Görüntü

Yazı
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Tablo 20. Slow Food Ağının Ve Faaliyetlerinin Desteklenmesi
SLOW FOOD

KonuĢma

Yerel Restaurant ve
Yiyecek, Ġçecek

5 sn (09:37-09:42)
66 sn (10:44-10:50)
11 sn (11:09-11:20)
13 sn (11:45-11:58)
2 sn (12:31-12:33)
12 sn (13:33-13:45)

GENEL TOPLAM sn

109 sn (~ 2 dk)

Görüntü

Yazı

Tablo 21. Misafirperverlik, Farkındalık ve Eğitim Ġçin Planlar
YAġAM

KonuĢma

Misafirperverlik

3 sn (10:41-10:44)
19 sn (17:00-17:19)
22 sn

Toplam
Yerel YaĢam, Halk

1 sn (04:55-04:56)
2 sn (08:30-08:32)
8 sn (09:05-09:13)

Toplam

11 sn

Yerel Kalkınma

5 sn (21:16-21:21)

Eğitim

6 sn (05:02-05:08)

GENEL TOPLAM sn

44 sn

Tablo 22. Sosyal
Desteklenmesi
KÜLTÜREL DOKU

Görüntü

Yazı

6 sn (02:12-02:18)
3 sn (07:02-07:05)
4 sn (07:21-07:25)
8 sn (07:26-07:34)
3 sn (07:37-07:40)
15 sn (07:40-07:55)
7 sn (08:33-08:40)
2 sn (15:12-15:14)
13 sn (13:44-13:57)
41 sn (15:14-15:55)
5 sn (17:29-17:34)
3 sn (12:43-12:46)
13 sn (21:47-22:00)
50 sn (22:16-23:06)
76 sn (24:21-25:37)
47 sn (26:04-26:51)
296 sn ( ~ 5 dk)

296 sn ( ~ 5 dk)

Uyum, Ortaklıklar, Turizm Unsurları Ve
KonuĢma

Kültürel zenginlik, yapı 32 sn (07:34-08:06)
ve değerlerin korunması 32 sn (09:14-09:46)
8 sn (12:08-12:16)
19 sn (19:57-20:16)
17 sn (20:25-20:42)
20 sn (20:46-21:06)

Görüntü
6 sn (03:47-03:53)
6 sn (04:04-04:10)
28 sn (06:00-06:28)
9 sn (07:07-07:16)
2 sn (07:35-07:37)
15 sn (07:40-07:55)
10 sn (08:06-08:16)
17 sn (08:40-08:57)

Yazı

Projelerin

76

Toplam

128 sn (~3 dk)

Özgün kimlik

Toplam

3 sn (05:56-05:59)
32 sn (07:34-08:06)
20 sn (13:13-13:33)
20 sn (14:20-14:40)
35 sn (16:19-16:54)
19 sn (19:57-20:16)
49 sn (22:55-23:44)
178 sn ( ~ 3 dk)

GENEL TOPLAM sn

306 sn (~5 dk)

25 sn (09:02-09:27)
5 sn (10:47-10:52)
8 sn (11:04-11:12)
10 sn (11:48-11:58)
31 sn (12:11-12:42)
13 sn (13:03-13:16)
3 sn (14:15-14:18)
12 sn (17:24-17:36)
26 sn (19:01-19:27)
25 sn (19:27-19:52)
42 sn (19:55-20:37)
42 sn (20:43-21:25)
7 sn (21:40-21:47)
11 sn (22:01-22:12)
70 sn (23:06-24:16)
22 sn (24:58-25:20)
445 sn (~8 dk)

445 sn (~8 dk)

Tablo 23. Turizm Unsurları ve Cittaslow
TURĠZM UNSURLARI KonuĢma
Turizm unsurları

Toplam

Görüntü

Yazı

KonuĢma

Görüntü

Yazı

20 sn (00:10-00:20)
9 sn (00:25-00:34)
5 sn (00:43-00:48)
8 sn (00:50-00:58)
33 sn (05:23-05:56)
34 sn (06:00-06:34)
12 sn (07:22-07:34)
8 sn (09:34-09:42)
13 sn (11:45-11:58)
4 sn (19:00-19:04)

6 sn (00:04-00:10)
10 sn (00:10-00:20)
4 sn (00:20-00:24)
9 sn (00:25-00:34)
9 sn (00:34-00:43)
5 sn (00:43-00:48)
8 sn (00:50-00:58)

10 sn (00:10-00:20)
9 sn (00:25-00:34)
5 sn (00:43-00:48)
8 sn (00:50-00:58)

4 sn (08:27-08:31)
23 sn (10:05-10:28)
35 sn (15:19-15:54)
19 sn (21:21-21:40)
27 sn (25:35-26:02)
24 sn (26:14-26:38)
132 sn ( ~ 3 dk)

Alternatif Turizm Türleri 15 sn (11:30-11:45)
24 sn (12:41-13:05)
20 sn (13:13-13:33)
Toplam
59 sn
CITTASLOW

(SLOWCITY/
YAVAġ ġEHĠR / SAKĠN ġEHĠR)
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Toplam

16 sn (19:08-19:24)
5 sn (21:52-21:57)
9 sn (22:06-22:15)
36 sn (22:18-22:54)
49 sn (23:51-24:40)
24 sn (24:56-25:20)
33 sn (25:29-26:02)
20 sn (27:00-27:20)
338 sn (~6 dk)

51 sn

GENEL TOPLAM sn

529 sn ( ~ 9 dk)

51 sn

32 sn
32 sn

Halfeti; Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki tek Cittaslow temsilcisidir.
Halfeti Urfa iline bağlı bir ilçedir. Halfeti ilçesinin il merkezine uzaklığı 120 km'dir.
Halfeti topraklarının büyük bir bölümü Birecik Barajı suları altında kalmıĢtır. Halfeti,
doğuda Bozova, güneyde Birecik ilçeleri, batıda Gaziantep, kuzeyde de Adıyaman'a il
sınırları olarak konumlanmıĢtır. ġanlıurfa Platosunun batı kesiminde olan Halfeti,
ġanlıurfa'nın alan bakımından en küçük ilçesi konumundadır.
Halfeti konulu Cittaslow filminde çevre unsurlarına toplamda (fırat nehri, doğa, hava
ve gürültü kirliliği, hayvanlar, biyoçeĢitlilik) röportaj ve üst ses ile konuĢmalarda 11 dk,
görüntülerde 19 dk, yer ayrılmıĢ olup, detaylarıyla baktığımızda; doğal güzellik ve
çekicilik adına yer verilen sürenin 5 dk konuĢma, 4 dk görüntülerden oluĢmakta,
Biyolojik çeĢitlilik ile ilgili konuĢmaların 15 sn si konuĢmalarda, 6 sn görüntülerde yer
almıĢ, hayvanların yaĢamdaki yeri konuĢmalarda 27 sn, görüntülerde ise 1,5 dk süre ile
yer almıĢtır. Ek olarak çevre konusunda önemli kriterlerin baĢında yer alan trafik, telaĢlı
yaĢam ve gürültü kirliliğine iliĢkin konuĢmalar toplam 4 dk, görüntüler ise 3 dk süre ile
filmde yer almaktadır. Cittaslow felsefesinin ana unsurlarından biri olan sakin yaĢam
konusu, film boyunca yanlızca konuĢmalarda yer verilmiĢ olup, sadece 1,5 dk sürelidir.
Fırat nehri Halfeti için hem yaĢamsal, hemde kalkınma adına önem taĢıyan bir unsur
olarak görüntülerde bolcana yer verilmiĢ olup, filmin toplam süresinin 10 dakikalık
görüntüsü, Fırat Nehri'ne ayrılmıĢtır, ancak konuya iliĢkin konuĢmalar aynı sürede
değildir. KonuĢmalarda Fırat nehri yanlızca 4sn yer almaktadır. Yerel üretim konusuna
konuĢmalarda 34 sn yer verilmiĢ olup, görüntülerde yerel üretime hiç yer verilmediği
görülmüĢtür. Aynı Ģekilde Slow Food unsuru sadece konuĢmalarla 2 dk yer almıĢ,
görüntüleriyle Slow Food filmde yer almamıĢtır.
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Yerel yaĢamın, halkın yaĢamının ve eğitim konusunun yansıtıldığı konuĢmalar 44 sn,
görüntüler 5 dk, yer almıĢtır. Bu bölümde de ağırlık yerel halkın yaĢamın içindeki
görüntülerinin 5 dk, konuĢmalarının 11 sn yer alması Ģeklindedir. Misafirperverlik
konusuna konuĢmalar 22 sn, yerel kalkınmaya 5 sn ve eğitim konusuna da 6 sn yer
verilmiĢ olup bu üç konu ile ilgili görsel kullanılmamıĢtır. Filmde, kültürel dokunun ve
mirasa iliĢkin konuĢmalar 3 dk, görüntüler 8 dk süre ile yer almaktadır. Sakin Ģehirlerin
tamamının ortak özelliği niteliğinde olan, özgün yerel kimlik konusuna bu filmde
konuĢmalarda 3 dk süre ile yer verilmiĢtir.
Özgün kimlik Cittaslow olabilmenin en önemli kriterleri arasında yer alan, aynı
zamanda kültürel doku ve mirasın bir uzantısı da sayılırken, Halfeti filminin röportaj ve
anlatım kısımlarında toplam 3 dk süre ile bu konu yer almıĢtır. Her ne kadar yerel
kimlik anlamında görüntüler yer almıyor gibi görünsede, Halfeti için Kültürel Miras ve
ilçe kimliği anlamında oldukça etkin bir yere sahip olan, Halfeti ilçesinde eski yerleĢim
alanının büyük kısmının Fırat Nehri üzerinde Birecik Barajı’nın yapılmasıyla baraj gölü
suları altında kalmıĢ olmasıdır. Filmde, bu konulara Fırat nehrinin ön planda tutulduğu,
su kalitesi ve doğal güzellik konusu altında yer verilmiĢtir. Alternatif turizm öğelerini
de konu alan Turizm unusurları filmde toplam olarak 4 dk süre ile sadece konuĢmalar
kısmında yer bulmuĢtur.
Görüntülerde turizm öğelerine rastlanmamıĢtır. Cittaslow konusu, Halfeti filminde
konuĢmalarla 6 dk aktarılırken, destekleyici görüntüler sadece 51 sn ile sınırlıdır.
Yazılarda Cittaslow unsuru 32 sn yer almıĢtır.
“Halfeti” filminin sinematografik unsurlar açısından değerlendirilmesi;
Filmin ilk 1 dk bölümünü oluĢturan, animasyonlu giriĢi hem görüntü, hem yazı ve hem
de üst ses (anlatıcı) ile anlamın desteklendiği kısım olarak, izleyiciye, geri kalan süre
içerisinde ne izleyeceğine dair bir giriĢ mahiyetindedir. Bu giriĢ kısmı aynı zamanda,
Cittaslow felsefesinin logosu olan, sakinliği ve yavaĢ hareket etmeyi temsil eden,
salyangoz animasyonu ile desteklenmiĢtir. Yazılarında eĢlik ettiği giriĢ animasyonunda
kullanılan müzik, dikkat çekmeye yönelik olarak çarpıcı, dinamik, hızlı kavranır
nitelikte olup, akan görüntülerin hızı ile de kurgu aĢamasında eĢitlenmiĢtir. Yazı,
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görüntü ve ses bileĢenlerinin dinamiklerinin birbirleri ile eĢ değerde olması, izleyicinin
filme mecazi anlamda giriĢi (algılama, kavrama süreci) açısından son derece büyük bir
önem kazanmaktadır. 1. dk sonunda, bir sonraki (serim) bölüme geçiĢ için etkili olan
müziğin ani ve vurucu tınılarla bitiĢi, filme ilk anda çekilmesi gereken ilgiyi
beraberinde sürüklemiĢtir.
Kamera Hareketleri ve IĢık Kullanımı
Güney Doğu Anadolu Bölgesinin tek Cittaslow ünvanlı yerleĢimi olan Halfeti ile ilgili
yapılmıĢ olan, “YavaĢ ġehir, Halfeti” adlı belgesel nitelikli tanıtım filmi toplam 29 dk
uzunluğundadır. Filmin genel anlamda görüntü ağırlığına baktığımızda, ağırlıklı olarak
Fırat nehrinin (11 dk) üzerine yapılan çekimlerin 19 dakika ile filmin yarıdan fazla
zamanını kapsadığı göze çarpmaktadır. Doğal güzelliklerin, çekiciliğin hem
konuĢmalarda hemde görüntülerde yoğunluk kazandığı gözlenmiĢtir. Özellikle nehir
çekimleri bunun güzel bir kanıtı niteliğindedir. Filmin 2. dakikasına kadar olan kısımda
kamera hareketlerinin oldukça telaĢlı ve belirsiz olması, giriĢ bölümünün genel
anlamada vurgusunu arttırıcı niteliktedir. Bu tutarsızlık Halfeti görüntüleri ile son
bulmaktadır. Halfeti de ki sakin ve dingin yaĢam, kamera hareketlerinin bir anda
yavaĢlaması ile anlamsal bütünü destekleyici nitelik kazanmıĢtır. Nehirden yapılan,
kayan kamera çekimleri dramatik anlamda izleyicileri etkileyecek niteliktedir. Daha çok
insan gözünün ve vücudunun sakince konuya yaklaĢması, yada konuya yönelmesi
anlamı taĢıyan bu hareket, yavaĢ olması nedeniyle konuya odaklanmaya da yardımcı
olmaktadır.
Tepe açılardan yapılan Halfeti genel çekimlerinde, izleyenlerin Halfeti hakkında filmin
geneline yayılan görüntüleri ve anlatılanları bir bütün olarak toparlaması için bir fırsat
sunmaktadır. Bu filmde “pan” hareketinden de bolca faydalanılmıĢ olup, sağdan sola,
soldan sağa ilçe hakkında görüntülerin anlamlı olarak algılanması sürecinde destek
vermiĢtir. Röportajlar esnasında kameranın sabit olması, anlatılana odaklamayı hedefler.
Görüntü yoğunluğu ikinci olarak kültürel unsurlarla yansıtılmıĢtır.
Halfetiyi Halfeti yapan niteliklerin baĢında gelen, özgün kimlik sağlayan özellik baraj
suları altında kalan yaĢanmıĢlıklardır. Fırat nehrinin üzerinden kıyı kesimlere doğru
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yapılan tüm çekimlerde bu kültürel öğeler belirgin bir Ģekilde yansıtılmaktadır. Filmin
görüntü dağılımında üçüncü sırayı yerel halkın yaĢamından kareler oluĢturmaktadır.
Halfetide insanların mutlu ve huzurlu yaĢamlarını yansıtmak üzere bu görüntüler fazlaca
yer almıĢtır. Yine bağlantısal olarak misafirperverlik konusu da aynı derecede
görüntülere yansıtılmıĢtır. Buradaki kamera hareketleri daha çok aktüel kamera tarzında
olup, kameranın elde taĢındığı, röportaj çekimlerinde olduğu kadar hareketsiz olmadığı
Ģeklindedir. Burada amaç, izleyenlerin halkın görüntüleri ile bütünleĢmesidir.
Filmde, temel olarak doğal ıĢık kullanılmıĢtır. Görüntülerin tamamının doğal ortamda
ve açık havada geçmesi doğal ıĢık kullanımını zorunlu hale getirmiĢ olsa da konuya
iliĢkin uygun seçimin bu olduğu gözlenmiĢtir. 2,45. saniye itibariyle kullanılmıĢ olan
renkli ıĢıklar ve yanıp sönen çarpıcı görüntüler, yaĢamın zorlaĢması ile insan beyninin
karmaĢıklığı arasında bir anlam kurmayı amaçlar. Bu görüntüler baĢka bir deyiĢle insan
beyninin bir yansıması niteliğindedir. Bu görüntüleri takip eden, kapalı gökyüzü ve
güneĢin saklı olduğu havada yapılan çekimler, Dünya'nın olumsuz yaĢam ve çevre
faktörlerinden etkilenmesinin bir sonucu olarak, insanların yavaĢ yavaĢ sürüklendikleri
karanlığı mecazi anlamda ifade etmektedir. Benzeri ıĢıklar 3,21 dk ya kadar devam
etmektedir. Ayrıca 6. dakikada telaĢlı yaĢam görüntülerinin tekrarlanmasıyla bu tür
ıĢıklara rastlanmaktadır. Nehir çekimlerinin ters ıĢık ve gün batımında edinilen
görüntüleri, filmin dramatik anlatımını arttırmaktadır.
Müzik kullanımı
Müzik kurgu hızı ile doğru orantıda ilerlemektedir. Müziğin, psikolojik etkisi bir film
içerisinde oldukça etken pozisyondadır. Bu da anlatılmak istenen ana fikre müzik
sayesinde daha hızlı ulaĢılmasını sağlamaktadır. Halfeti'nin Cittaslow olması, sakinlik
ana fikrinin müzik konseptinde ön plana çıkmasını sağlamıĢtır. Yer yer doğal seslere,
yer verilmiĢ olsa da, filmin toplam 29 dakikalık süresi içerisinde yok denecek kadar
azdır. Filmin geneline bir tema müziği hakimdir. Müzikte baĢvurulan iniĢli çıkıĢlı tınılar,
tıpkı kamera, ıĢık ve kurguda baĢvurulan yöntem gibi, konu ile doğru orantılı
iĢlemektedir. Hızlanan konuya, insanları stres altında bırakan görüntülere daha hareketli
müzik eĢlik ederken, dingin görüntülere de daha sakin tınılar eĢlik etmektedir.
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Kurgu dinamiği
Röportaj çekimlerinde kamera sabit kullanılmıĢ, konuĢma süresince elde edilen görüntü,
konuĢma altta sabit ve sürekli kalacak Ģekilde ayarlanarak, parçalanmıĢtır. Parçalanan
görüntülerin, belli bir düzen çerçevesinde, baĢının ve sonun belirli bir anlam içerisinde
olması, aralarda verilen ve anlatılanları destekleyen görüntüler anlamsal bütünü
birleĢtirmeye hizmetinin yanısıra, sabit görüntülerle izleyicinin sıkılmaması, farklı
görüntü seçeneklerinin ardı sıra getiriliĢi ile kurgu dinamiğini sağlamak amaçlıdır.
Kurgu esnasında yapılan kesmeler7, filmin dinamik ilerleyiĢi açısından vurucudur. Hızlı
kurgu yapılan sahneler (kesmelerin 10 saniyeden az sürede olduğu) yaĢamın telaĢlı,
kaotik yapısının yansıtılması için belirlenmiĢtir. Buradaki kesmelerin (görüntü) çok sık
olması, hızlı yaĢama bir gönderme niteliği taĢımaktadır.
4. Filmin Künyesi
Filmin Adı
Yapım Yeri
Yapım Yönetim
Metin Yazarı
Jenerik Animasyon
Kurgu
Seslendirme
Kamera
Toplam süre

: YavaĢ Sehirler, Yenipazar
: TRT Televizyonu, Türkiye
: Zülküf Aydın
: Eylem Altun
: CoĢkun Köroğlu
: Emrah Bora
: Deniz Sabitay
: Abdullah Karagöz ve Cabiz Polat
: 29:21 dk.

Tablo 24. Çevre Politikaları
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ÇEVRE

KonuĢma

Görüntü

Temizlik (çevre ve hava)
Doğal Çekicilik/
Doğal Güzellik
Ayrıcalık
Farklılık

7 sn (02:06-02:13)
9 sn (03:22-03:31)
29 sn (03:33-04:02)
14 sn (06:28-06:42)
3 sn (17:33-17:36)
18 sn (21:05-21:23)
13 sn (21:37-21:50)
11 sn (21:54-22:05)

Toplam

104 sn (~ 2dk)

19 sn (00:59-02:18)
8 sn (03:22-03:30)
9 sn (03:40-03:49)
38 sn (05:06-05:44)
14 sn (06:16-06:30)
4 sn (07:26-07:30)
9 sn (07:40-07:49)
17 sn (08:10-08:27)
14 sn (08:35-08:49)
3 sn (14:45-14:48)
15 sn (27:41-27:56)
150 sn (~ 2,5 dk)

Yazı

Filmin çekimler sonunda elde edilen parçacıkları arasında seçim yapmak, hangi görüntünün ne kadar süre ileekranda
kalacağına süre bazında karar vermek (Aslantepe,2009)

82

BiyoçeĢitlilik

2 sn (02:24-02:26)
5 sn (09:09-09:14)
8 sn (12:03-12:11)
8 sn (12:13-12:21)
5 sn (12:35-12:40)
10 sn (12:48-12:58)
7 sn (13:03-13:10)
19 sn (17:36-17:55)
14 sn (18:22-19:36)
33 sn (20:23-20:56)

Toplam

0

111 sn (~ 2dk)
Hayvanlar

50 sn (01:00-01:50)

Gürültü Kirliliği

4 sn (01:23-01:27)

Trafik / TelaĢlı YaĢam

15 sn (01:32-01:47)
35 sn (02:33-03:08)
34 sn (05:41-06:15)
44 sn (16:39-17:23)
128 sn (~ 2dk)

Toplam
Sakin ve Sessiz YaĢam

7 sn (01:55-02:02)
28 sn (04:06-04:34)
21 sn (04:37-04:58)

Toplam

56 sn

18 sn (03:00-03:18)
30 sn (05:45-06:15)
86 sn (16:09-17:35)
134 sn (~ 2,5 dk)

Çevre Kirliliği, Hava 35 sn (02:33-03:08)
Kirliliği ve Atıklar
24 sn (05:02-05:26)
34 sn (13:58-14:32)
30 sn (14:42-15:12)
44 sn (16:39-17:23)
Toplam
167 sn (~ 3 dk)

21 sn (02:26-02:47)
52 sn (13:50-14:42)
76 sn (14:33-14:49)
86 sn (16:09-17:35)

GENEL TOPLAM sn

680 sn (~ 11,5 dk)

459 sn (~ 8 dk)

235 sn (~ 4 dk)

Tablo 25. Yerel Üretim ve Ürünlerin Desteklenmesi Politikası
YEREL ÜRETĠM

KonuĢma

Görüntü

Doğal Tarım

16 sn (08:53-09:09)
43 sn (17:39-18:22)
51 sn (18:29-19:20)
37 sn (19:29-20:06)
34 sn (20:19-20:53)
6 sn (21:25-21:31)
10 sn (12:55-13:05)
197 sn (~ 3,5 dk)

19 sn (17:36-17:55)
74 sn (18:22-19:36)
33 sn (20:23-20:56)

Yerel Pazar

15 sn (09:12-09:27)
13 sn (10:03-10:16)
15 sn (12:08-12:23)
10 sn (12:55-13:05)

15 sn (03:50-05:05)
11 sn (08:49-09:00)
77 sn (09:33-10:50)
63 sn (11:00-12:03)
56 sn (12:03-12:59)
39 sn (13:11-13:49)
15 sn (17:55-18:10)

Toplam

53 sn

276 sn (~ 4,5 dk)

Toplam

126 sn (~ 2 dk)

Yazı
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ġapka, Çizme

26 sn (22:22-22:48)
45 sn (22:56-23:41)
9 sn (24:03-24:12)
26 sn (24:39-25:05)

37 sn (22:06-22:43)
15 sn (24:04-24:19)
27 sn (24:39-25:06)

Toplam

106 sn (~ 1,5 dk)

79 sn (~ 1,5 dk)

GENEL TOPLAM sn

356 sn (~6 dk)

481 sn (~ 8 dk)

Tablo 26. Slow Food Ağının Ve Faaliyetlerinin Desteklenmesi
SLOW FOOD
Yerel
Restaurant
Yiyecek, Ġçecek

GENEL TOPLAM sn

KonuĢma
ve 11 sn (10:47-10:58)
15 sn (11:10-11:25)
24 sn (11:39-12:03)
41 sn (13:06-13:47)
91 sn (~ 1,5 dk)

Görüntü

Yazı

43 sn (11:00-11:43)
16 sn (20:07-20:23)
18 sn (21:06-21:24)
77 sn (~ 1,5 dk)

Tablo 27. Misafirperverlik, Farkındalık ve Eğitim Ġçin Planlar
YAġAM

KonuĢma

Misafirperverlik

6 sn (09:27:09:33)

Yerel YaĢam, Halk

11 sn (06:46-06:57)
12 sn (07:06-07:18)
31 sn (07:25-07:56)
12 sn (09:41-09:53)
6 sn (15:16-15:22)

Toplam

72 sn ( ~1,5 dk)

Yerel Kalkınma

16 sn (10:25-10:41)

GENEL TOPLAM sn

94 sn ( ~ 1,5 dk)

Tablo 28. Sosyal
Desteklenmesi
KÜLTÜREL DOKU

Görüntü

Yazı

4 sn (02:19-02:23)
13 sn (02:47-03:00)
18 sn (03:22-03:40)
57 sn (06:30-07:27)
12 sn (07:58-08:10)
7 sn (08:28-08:35)
20 sn (08:49-09:09)
18 sn (09:15-09:33)
8 sn (10:51-10:59)
3 sn (12:58-13:01)
79 sn (14:48-16:07)
9 sn (20:56-21:05)
4 sn (21:25-21:29)
33 sn (21:32-22:05)
15 sn (27:56-28:11)
300 sn ( ~ 5 dk)

300 sn ( ~ 5 dk)

Uyum, Ortaklıklar, Turizm Unsurları Ve
KonuĢma

Kültürel zenginlik, yapı 7 sn (19:59-20:06)
ve değerlerin korunması 26 sn (22:22-22:48)
44 sn (25:43-26:27)
13 sn (26:33-26:46)
59 sn (26:56-27:55)

Görüntü
64 sn (22:44-24:04)
18 sn (24:20-24:38)
102 sn (25:06-26:48)
25 sn (27:04-27:29)
8 sn (27:33-27:41)

Yazı

Projelerin
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GENEL TOPLAM sn

149 sn ( ~ 2,5 dk)

217 sn ( ~ 3,5 dk)

Tablo 29. Turizm Unsurları ve Cittaslow
TURĠZM UNSURLARI KonuĢma

Görüntü

Yazı

Görüntü

Yazı

6 sn (00:04-00:10)
10 sn (00:10-00:20)
4 sn (00:20-00:24)
9 sn (00:25-00:34)
9 sn (00:34-00:43)
5 sn (00:43-00:48)
8 sn (00:50-00:58)
6 sn (03:33-03:39)

10 sn (00:10-00:20)
9 sn (00:25-00:34)
5 sn (00:43-00:48)
8 sn (00:50-00:58)

Toplam

10 sn (00:10-00:20)
9 sn (00:25-00:34)
5 sn (00:43-00:48)
8 sn (00:50-00:58)
21 sn (04:37-04:58)
9 sn (05:27-05:36)
24 sn (08:03-08:27)
18 sn (08:30-08:48)
41 sn (13:06-13:47)
18 sn (15:27-15:45)
10 sn (15:52-16:02)
43 sn (17:39-18:22)
13 sn (26:33-26:46)
59 sn (26:56-27:55)
288 sn ( ~ 5 dk)

57 sn

32 sn

GENEL TOPLAM sn

294 sn ( ~ 5 dk)

57 sn

32 sn

Turizm unsurları

6 sn (06:21-06:27)

CITTASLOW (SLOWCITY/ KonuĢma
YAVAġ ġEHĠR / SAKĠN ġEHĠR)

Yenipazar, Türkiye’nin Aydın iline 29 km uzaklıkta bir Ege Bölgesi ilçesidir. Cittaslow
ağına 2011 yılında katılmıĢtır. Yenipazar deniz kenarında olmayan bir yerleĢim olarak,
Ege bölgesinin iç kesimlerinde yer almaktadır.
Filmde, Yenipazar'da deniz, nehir vb. bir doğal çekicilik unsurunun bulunmamasından
ötürü bu konuda bir görüntü ve konuĢmaya yer verilmemiĢtir. Bunun yanısıra, altyapı
politikaları, teknolojik unsurlar ve Cittaslow ile iliĢkisi, eğitim ve kültürel yozlaĢma,
özgün kimlik taĢıması, alternatif turizm ve mevsim özellikleri hiç değinilmemiĢ olan
Cittaslow ilintili baĢlıkların diğerleridir. Çevre konusu film içerisinde dakika olarak en
ağırlıklı süreye sahiptir. Çevrenin temiz olması ve bağlantılı olarak doğal güzelliklerin
ve farklılıkların ön plana çıkabiliyor olması konusuna; doğal çekicilik ve temizlik
konuĢma 2 dk, görüntülerde 2,5 dk, biyolojik çeĢitlilik sadece görüntülerde 2 dk,
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hayvanlar sadece görüntülerde 50 sn, gürültü kirliliği sadece konuĢmalarda 4 sn , trafik,
telaĢlı hayat konuĢmalarda 2 dk, görüntülerde 2,5 dk, sakin ve sessiz yaĢam sadece
konuĢmalarda 56 sn, çevre kirliliği ve atıklar konuĢmalarda 3 dk, görüntülerde 4 dk
olmak üzere toplamda konuĢmalarla 8 dk, görüntülerle 11,5 dakika ayrılmıĢtır.
Destekleyici unsur olarak yazılara baĢvurulmamıĢtır.
Cittaslow felsefesinin baĢı çeken kriterlerinden olan yerel üretim ve doğal tarım
konusuna, Yenizpazar filminde, doğal tarım üzerine konuĢmalarda 3,5 dk, görüntülerde
2 dk, yerel pazarların kurulması ve halkın doğal tarım ile buluĢturulması konusuna
konuĢmalarda 53 sn, görüntülerde 4,5 dk ve özgün kimliklerin de bir yansıması olarak
kabul edilebilecek özgün üretim sayılan Ģapka ve çizme yapımı konusunda yapılan
röportajlara 1,5 dk ve görüntülere 1,5 olmak üzere genel konuĢmalar toplamında 6 dk ve
görüntüler toplamında da 8 dk süre ile yer almıĢtır.
Cittaslow hareketinde halkın, harekete katılımı, özünde bir yerel kalkınma modeli
olması

nedeniyle

oldukça

ehhemmiyet

taĢımaktadır.

Filmde

yerel

yaĢam,

msafirperverlik, komĢuluk ve yerel yaĢantılara iliĢkin konuĢmalar toplamı 1,5 dk ve
görüntüler toplamı da 5 dk sürelidir. Kültürel doku hususuna filmde konuĢmalar ve
röportajlar genelinde 2,5 dk, görüntüler genelinde de 3,5 dk ayrılmıĢtır. Turizm
unsurları görüntülerde hiç yer bulmazken, konuĢmalarla 6 sn süre ile değinilmiĢtir.
Cittaslow konusuna konuĢmalar ve röportajlar toplamında 5 dk yer verilirken,
görüntülerde 57sn, yazılarda da 57 sn süre ile yer almaktadır.
“Yenipazar” filminin sinematografik unsurlar açısından değerlendirilmesi;
Filmin ilk 1 dk bölümünü oluĢturan, animasyonlu giriĢi hem görüntü, hem yazı ve hem
de üst ses (anlatıcı) ile anlamın desteklendiği kısım olarak, izleyiciye, geri kalan süre
içerisinde ne izleyeceğine dair bir giriĢ mahiyetindedir. Bu giriĢ kısmı aynı zamanda,
Cittaslow felsefesinin logosu olan, sakinliği ve yavaĢ hareket etmeyi temsil eden,
salyangoz animasyonu ile desteklenmiĢtir. Yazılarında eĢlik ettiği giriĢ animasyonunda
kullanılan müzik, dikkat çekmeye yönelik olarak çarpıcı, dinamik, hızlı kavranır
nitelikte olup, akan görüntülerin hızı ile de kurgu aĢamasında eĢitlenmiĢtir. Yazı,
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görüntü ve ses bileĢenlerinin dinamiklerinin birbirleri ile eĢ değerde olması, izleyicinin
filme mecazi anlamda giriĢi (algılama, kavrama süreci) açısından son derece büyük bir
önem kazanmaktadır. 1. dk sonunda, bir sonraki (serim) bölüme geçiĢ için etkili olan
müziğin ani ve vurucu tınılarla bitiĢi, filme ilk anda çekilmesi gereken ilgiyi
beraberinde sürüklemiĢtir.
Kamera Hareketleri ve IĢık Kullanımı
Yenipazar, Egenin iç kesimlerinde yer alan, deniz kenarı olmayan bir yerleĢimdir.
Sinematografik anlamda estetik görüntülerin, deniz, nehir, akarsu vb. doğal güzellikler
yardımıyla daha kolay yakalanabildiği bir gerçektir.Bu tür görüntülerin, denizin
rahatlatıcı etkisiyle, insan psikolojisi arasında bir bağ kurmaya yaraması film
yönetmenlerine çoğu zaman doğal bir fayda sağlamasından Yenipazar filmi
nasiplenememiĢtir. Bu nedenle, Yenipazar filminde kamera farklı alanlarda gezmektedir.
Filmde çoğunlukla, kameranın yakın planları dikkat çekmektedir. Özellikle yerel halkın
yaĢantısından verilen görüntülerde, röportajlarda yararlanılmıĢ detay ve yakın plan
çekimler, izleyenleri yaĢayanlarla daha yakın bir iletiĢim içerisine sokmayı amaçlarken,
aynı zamanda empati kurabilme yeteneğine de destek vermektedir. KiĢilerin, tam
karĢına, göz hizzasına yerleĢtirilen kamera, konuĢan kiĢi ile daha samimi duygular
paylaĢılmasına neden olmaktadır. Ġnsan gözü niteliği taĢıyan film kamerası bu anlamda,
izleyenin görüntülerdeki mekan insan iliĢkisini benimsemesinde yardımcı rol
üstlenmiĢtir.

Cittaslow ağının bir Belediyeler Birliği hareketi olduğu, bu nedenle Cittaslow olabilmek
için belediyelerin çabaları düĢünüldüğü zaman, Belediye BaĢkanı ile yapılan çekimlerde,
yüceltme hissi uyandırmaya yönelik, alt kamera açısı kullanıldığı gözlemlenmiĢtir.
Ġzleyenin gözünde belediye baĢkanını ödüllendirir nitelikte, onu yücelten bir anlama
sahip kamera açısı, baĢın alt kısmından yukarı doğru yerleĢtirilmesi Ģeklinde olup,
filmde özellikle belediye baĢkanı ile yapılan röportajlarda kullanılmıĢtır. Kameranın
genel planlarında, tam kare ölçeğine göre Yenipazar'daki yerleĢim merkezini tanıtmak
üzeredir. Yerel üretimle ilgili kısımlarda kameranın daha hızlandığı, açıların farklılaĢtığı
görülür. Özellikle halkın kendi üretimleri detay çekimlerde bilgilendirici nitelikte verilir.
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Pide yapımı esnasında kameranın çoğunlukla detay çekimlerde kaldığı görülür. Burada
izleyenin, konuya mümkün olduğunca fiziksel ve ruhsal olarak yakınlaĢmasıdır. Yerel
üretimlerin sergiye ve satıĢa çıktığı pazar yerinde yapılan çekimlerde “pan”
hareketinden faydalanılmıĢtır. Pan hareketinin baĢlangıç ve bitiĢ noktası aralarındaki
bilgilendirici özelliği nedeniyle baĢvulmuĢ olup dingin bir hareket olması konuya
odaklanmayı da çabuklaĢtırmıĢtır.
Filmde genel anlamda doğal ıĢıktan faydalanılmıĢtır. Çekimlerin tamamına yakını dıĢ
mekanda olması, doğal ıĢık kullanımını beraberinde getirmiĢtir. Çekim yapılan saatler
güneĢ ıĢıklarının çok dik gelmediği aralıklarda ayarlanmıĢtır. Bilhassa röportaj
çekimlerinde, güneĢin çok dik geldiği öğle saatlerinde yüz çukurlarında oluĢabilecek
gölgeler, parlak yüzeylerden yansıma olasılığı olabilecek ıĢık hüzmeleri çekimleri
zorlaĢtırabileceği için, güneĢ ıĢınlarının daha yumuĢak ve homojen dağılıma sahip
olduğu saatler tercih edilmiĢtir. Genellikle çekimlerin öğleden önce ve öğleden sonra,
güneĢin batmasına yakın, oldukça aĢağıda olduğu saatler olduğu görülmektedir. Bu tür
bir ıĢık estetik anlamda filmi desteklemiĢtir. Ters ıĢıklardan dramatik etkiyi arttırmak
adına yararlanılmıĢtır.
Müzik kullanımı
Genel bir tema müziği iĢlenmiĢ olup, bu tema müziğinin yer yer hareketin akıĢına göre
farkılık gösterdiği gözlenmiĢtir. Bilhassa, pide yapımı gibi yerel üretimin vurgulandığı
görüntülerde müziğin hızlanması, yapılan iĢin çabukluk ve dinamikliği ile
iliĢkilendirilmiĢtir. TelaĢlı ve kaotik yaĢamın yansıtıldığı görüntülere, bağlantılı olarak,
basların ve tizlerin yoğunlukta olduğu, kimi zaman rahatsız edici derecede hızlanarak
ani bitiĢleriyle kendini hissettiren bir müzik eĢlik etmektedir.
Kurgu dinamiği
TelaĢlı ve büyük Ģehrin kaosunu ifade eden bölümlerde, görüntülerin çok hızlı ilerlediği,
bunun da 3-4 saniyeyi geçmeyen kesme aralıklarından kaynaklandığı gözlenmiĢtir.
Görüntülerin hızla değiĢmesi, onu algılamaya çalıĢan göz ve beyin için hızlı bir çalıĢma
gerektirmektedir. Bu hız, izlerken yorar ama aynı zamanda konunun yorucu olduğuna
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dair daha inandırıcı olabilmek gibi bir misyon yüklenir. Yenipazar görüntüleri, bu
anlatımın tersine dingin, kendinden emin ve telaĢsız kamera görüntüleri ile baĢlar. Bu;
kaotik görüntülerin hemen ardına, insanda rahatlama hissini, biraz önce yorulan zihin ve
göz hareketlerini de dinlendirmeye hizmet eder. Açık gökyüzü ve doğanın içinde
çekilmiĢ olan, insana huzur veren görüntülerin, hemen bu karmaĢık Ģehir hayatı
görüntülerinin ardından yerleĢtirilmesi ise, orada bulunmak isteğini tetikleyici
niteliktedir. Daha çok farkı göz önüne sermek için yapılmıĢ bir kurgu planlamasıdır.
Yenipazardan biraz bahsettikten sonra tekrar kaotik görüntülere dönüĢ ise, anlamı
pekiĢtirici, çekicilik unsurunu arttırmayı hedeflemektedir. Ġki yaĢam arasındaki farkın
daha net algılanmasına yönelik bir anlatım Ģekli sunmaktadır. Müzik kurgusu,
görüntülere eĢlik ederken, hız ve yavaĢlık, telaĢ ve sakinlik arasındaki farkın ortaya
konmasına büyük destek vermektedir.
5. Filmin Künyesi
Filmin Adı
Yapım Yeri
Yapım Yönetim
Metin Yazarı
Jenerik Animasyon
Kurgu
Seslendirme
Kamera
Toplam süre

: YavaĢ Sehirler; PerĢembe
: TRT Televizyonu, Türkiye
: Zülküf Aydın
: Eylem Altun
: CoĢkun Köroğlu
: Emrah Bora
: Deniz Sabitay
: Abdullah Karagöz ve Cabiz Polat
: 26:16 dk.

Tablo 30. Çevre Politikaları
ÇEVRE

KonuĢma

Görüntü

Temizlik (çevre ve hava)
Doğal Çekicilik/
Doğal Güzellik
Ayrıcalık
Farklılık

5 sn (02:11-02:16)
11 sn (02:40-02:51)
4 sn (02:57-03:01)
19 sn (03:04-03:23)
11 sn (04:03-04:14)
25 sn (04:15-04:40)
4 sn (05:09-05:13)
14 sn (05:17-05:31)
15 sn (05:38-05:53)
11 sn (06:02-06:13)
11 sn (06:25-06:36)
28 sn (06:45-07:13)
10 sn (07:22-07:33)
12 sn (12:25-12:37)
9 sn (12:38-12:47)
23 sn (13:15-13:38)

9 sn (11:56-12:05)

Yazı
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Toplam

17 sn (16:28-16:45)
15 sn (15:53-16:08)
4 sn (16:18-16:22)
15 sn (17:40-17:55)
10 sn (21:06-21:16)
49 sn (24:07-24:56)
322 sn (~5,5 dk)

BiyoçeĢitlilik

5 sn (05:12-05:17)
9 sn (05:32-05:41)
6 sn (06:17-06:23)
81 sn (19:37-20:58)
9 sn (21:35-21:44)
10 sn (22:03-22:13)
120 sn (~ 2 dk)

Toplam
Hayvanlar

4 sn (01:20-01:24)
1 sn (02:26-02:27)
4 sn (02:32-02:36)
2 sn (04:31-04:33)
4 sn (04:35-04:39)
5 sn (06:27-06:32)
3 sn (11:55-11:58)
7 sn (16:26-16:33)
4 sn (17:01-17:05)
5 sn (17:11-17:16)
12 sn (17:22-17:30)
18 sn (19:18-19:36)
8 sn (20:58-21:06)
3 sn (21:14-21:17)
13 sn (23:10-23:23)
4 sn (25:03-25:07)
97 sn (~ 1,5 dk)

Toplam
Trafik / TelaĢlı YaĢam

Toplam
Sakin ve Sessiz YaĢam

Toplam

9 sn

4 sn (01:23-01:27)
18 sn (01:32-01:50)
19 sn (04:41-05:00)
8 sn (05:00-05:08)
12 sn (06:13-06:25)
7 sn (12:18-12:25)
23 sn (23:34-23:57)
91 sn(~ 1,5 dk)

48 sn (01:02-01:50)
30 sn (18:48-19:18)
38 sn (23:25-24:03)

116 sn(~ 2 dk)

3 sn (01:59-02:02)
6 sn (02:05-02:11)
9 sn (21:24-21:33)
49 sn (24:07-24:56)
67 sn (~1 dk)

Çevre Kirliliği, Hava 14 sn (18:54-19:08)
Kirliliği ve Atıklar

7 sn (23:55-24:02)

Deniz ve su kalitesi
(doğal güzellik)

27 sn (01:52-02:19)
1 sn (02:25-02:26)
2 sn (02:28-02:30)
19 sn (03:11-03:30)
17 sn (03:33-03:50)
18 sn (03:54-04:12)
12 sn (04:40-04:52)
4 sn (05:17-05:21)

21 sn (03:30-03:51)
8 sn (12:49-12:57)
5 sn (12:58-13:03)
27 sn (14:31-14:58)
16 sn (17:23-17:39)
17 sn (17:59-18:16)

0
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Toplam
GENEL TOPLAM sn

94 sn (~ 1,5 dk)
588 sn (~ 10 dk)

5 sn (05:53-05:58)
10 sn (06:32-06:42)
31 sn (06:53-07:24)
4 sn (08:24-08:28)
13 sn (10:15-10:28)
7 sn (12:07:12:14)
32 sn (13:12-13:44)
5 sn (13:51-13:56)
78 sn (14:17-15:35)
18 sn (15:50-16:08)
5 sn (18:00-18:05)
30 sn (18:17-18:47)
22 sn (21:06-21:28)
29 sn (22:14-22:43)
13 sn (22:49-23:02)
402 sn (~ 8 dk)
635 sn (~ 11 dk)

Tablo 31. Yerel Üretim ve Ürünlerin Desteklenmesi Politikası
YEREL ÜRETĠM

KonuĢma

Görüntü

Doğal Tarım

14 sn (19:16-19:30)
19 sn (19:39-19:58)
22 sn (20:07-20:29)
16 sn (20:34-20:50)
71 sn (~ 1,5 dk)

4 sn (02:43-02:47)
11 sn (10:36-10:47)
18 sn (19:18-19:36)
81 sn (19:37-20:58)
114 sn (~ 2 dk)

Yerel Pazar

9 sn (07:33-07:42)
19 sn (19:39-19:58)
22 sn (20:07-20:29)

Toplam

50 sn

32 sn (07:24-07:56)
20 sn (12:52-13:12)
11 sn (13:56-14:07)
81 sn (19:37-20:58)
19 sn (21:44-22:03)
163 sn (~ 2,5 dk)

Balıkçılık

3 sn (03:27-03:30)
28 sn (10:44-11:12)
63 sn (09:14-10:17)

Toplam

94 sn (~ 1,5 dk)

Toplam

Yerel Üretim (Ağaç, kayık)
GENEL TOPLAM sn

3 sn (03:30-03:33)
2 sn (03:52-03:54)
73 sn (09:02-10:15)
8 sn (10:28-10:36)
38 sn (10:47-11:25)
75 sn (10:40-11:55)
5 sn (12:15-12:20)
7 sn (12:43-12:50)
18 sn (17:38-17:56)
229 sn (~ 4 dk)
14 sn (16:09-16:23)

215 sn ( ~ 3,5 dk )

520 sn ( ~ 9 dk )

Yazı
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Tablo 32. Slow Food Ağının Ve Faaliyetlerinin Desteklenmesi
SLOW FOOD
Yerel
Restaurant
Yiyecek, Ġçecek
GENEL TOPLAM sn

KonuĢma
ve 14 sn (08:14-08:28)
36 sn (08:28-09:04)
9 sn (11:33-11:42)
59 sn

Görüntü

Yazı

25 sn (07:59-08:24)
34 sn (08:28-09:02)
5 sn (17:17-17:22)
64 sn ( ~ 1 dk )

Tablo 33. Misafirperverlik, Farkındalık ve Eğitim Ġçin Planlar
YAġAM

KonuĢma

Misafirperverlik

7 sn (13:04-13:11)

Yerel YaĢam, Halk

8 sn (07:42-07:50)
7 sn (13:04-13:11)
12 sn (22:10-22:22)

Toplam

27 sn

Yerel Kalkınma

11 sn (10:25-10:36)
28 sn (10:44-11:12)
7 sn (23:02-23:09)
46 sn

GENEL TOPLAM sn

80 sn ( ~ 1,5 dk)

Görüntü

7 sn (02:36-02:43)
24 sn (02:47-03:11)
7 sn (04:12-04:19)
10 sn (04:20-04:30)
1 sn (04:34-04:35)
3 sn (04:53-04:56)
16 sn (04:56-05:12)
11 sn (05:21-05:32)
11 sn (05:41-05:52)
11 sn (06:06-06:17)
3 sn (06:24-06:27)
2 sn (06:29-06:31)
74 sn (06:42-07:56)
14 sn (11:26-11:40)
22 sn (12:20-12:42)
20 sn (12:52-13:12)
2 sn (16:23-16:25)
38 sn (16:33-17:11)
8 sn (17:30-17:38)
4 sn (17:56-18:00)
12 sn (18:05-18:17)
6 sn (21:28-21:34)
5 sn (22:44-22:49)
3 sn (23:02-23:05)
59 sn (24:03-25:02)
373 sn(~ 6,5 dk)

373 sn ( ~ 6,5 dk)

Yazı
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Tablo 34. Sosyal
Desteklenmesi
KÜLTÜREL DOKU

Uyum, Ortaklıklar, Turizm Unsurları Ve
KonuĢma

Görüntü

Yazı

Görüntü

Yazı

Projelerin

Kültürel zenginlik, yapı 40 sn (13:44-14:24)
ve değerlerin korunması 12 sn (22:10-22:22)
GENEL TOPLAM sn

52 sn

Tablo 35. Turizm Unsurları ve Cittaslow
TURĠZM UNSURLARI KonuĢma
Turizm unsurları

28 sn (06:45-07:13)
10 sn (14:58-15:08)
28 sn (16:45-17:13)
7 sn (23:02-23:09)

Toplam sn

73 sn (~1,5 dk)

CITTASLOW

KonuĢma

Görüntü

Yazı

10 sn (00:10-00:20)
9 sn (00:25-00:34)
5 sn (00:43-00:48)
8 sn (00:50-00:58)
13 sn (03:10-03:23)
21 sn (03:30-03:51)
16 sn (20:34-20:50)
19 sn (21:41-22:00)
33 sn (22:27-23:00)
7 sn (23:02-23:09)

6 sn (00:04-00:10)
10 sn (00:10-00:20)
14 sn (00:20-00:24)
9 sn (00:25-00:34)
9 sn (00:34-00:43)
5 sn (00:43-00:48)
8 sn (00:50-00:58)
2 sn (03:52-03:54)
9 sn (05:32-05:41)
8 sn (20:58-21:06)
5 sn (25:03-25:07)

10 sn (00:10-00:20)
9 sn (00:25-00:34)
5 sn (00:43-00:48)
8 sn (00:50-00:58)

Toplam sn

214 sn (~2,5 dk)

85 sn (~1,5 dk)

32 sn

GENEL TOPLAM sn

327 sn ( ~ 3,5 dk)

85 sn (~1,5 dk)

32 sn

(SLOWCITY/
YAVAġ ġEHĠR / SAKĠN ġEHĠR)

Filmde, Gürültü Kirliliği, Altyapı Politikaları ve Yönetimi, Teknoloji Desteğinden
faydalanılması, Eğitim, Yozlaşma ve Özgün Kimlik, Alternatif Turizm Türleri ve
Mevsimsel özellikler konularında konuşma, görüntü ve yazı kategorilerinden hiçbirinde
değinilmemiştir.
Türkiye’nin, Ordu ilinin, PerĢembe ilçesi, 2012 yılında, Karadenizi temsil eden bir
Cittaslow belde olma ünvanına hak kazanmıĢtır (Karadeniz-Bahtiyar, 2014). PerĢembe
Ġlçesi, Ordu-Samsun karayolu üzerinde, tabii bir koy durumundadır. bir sahil
kasabasıdır. Kuzeyinde Karadeniz, doğusunda Ordu merkez ilçesi, batısında Fatsa,
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güneyinde Ulubey ilçesi bulunmaktadır. Ġlçenin Ordu merkezine uzaklığı 13
km.dir.Ordu Karadeniz bölgesini temsil eden tek Cittaslow olmasıyla da farklı bir
konumda yer almaktadır.
PerĢembe için yapılmıĢ olan filmde, temizlik, doğal çekicilik ve farklılık anlamında
baktığımız zaman çevre unsurlarının konuĢmalarda 5,5 dk, görüntülerde 9sn süre ile,
Biyolojik çeĢitlilik konusunun konuĢmalarda yer almazken, görüntülerde 2 dk süre ile,
Hayvanların doğal yaĢam içerisindeki yeri ve çevre içerisinde var oluĢlarının
konuĢmalarda yer almazken, görüntülerde 1,5 dk süre ile iĢlendiği görülmektedir.
Cittaslow felsefesinin doğuĢ nedenlerinden olan telaĢlı yaĢam ve trafik kaosu konusu
konuĢmalarda 1,5 dk ve görüntülerde de 2 dk süre ile yer verilmiĢtir. Bunun karĢıtı olan
sakin yaĢam sadece konuĢmalarda 1 dk süre ile yer almıĢtır. Çevre ve hava kirliliği,
atıklar konusu konuĢmalarda 14 sn, görüntülerde 7 sn süre ile yer almıĢtır. PerĢembe'nin
denizkenarında bir yerleĢim olması, filmde doğal güzellik anlamında deniz ve su
kalitesinin iĢlenmesini yoğunlaĢtıran sebeplerdendir. Deniz ile ilgili konuĢamalar 1,5 dk
içerisine yayılırken, görüntüler toplam olarak 8 dk film içerisinde yer bulmaktadır.
Çevre unsuru tüm detaylandırılan baĢlıkların toplamı olarak, konuĢmalarda 10,
görüntülerde 11 dk yer alarak, film içerisinde yoğun bir yer edinmiĢtir.
Yerel üretim konusunun toplam sürelerine bakıldığında, konuĢmalarda 3,5 dk,
görüntülerde 9 dk yer aldığı görülmektedir. Yerel üretim genel baĢlığı altında, doğal
tarım konusu konuĢmalarda 1,5 dk, görüntülerde 2 dk, yerel pazarlar konuĢmalarda 50
sn, görüntülerde 2,5 dk, özellikle PerĢembe için bir yerel kalkınma aracı olarak kabul
edilen, bölgesel ekonomik geliĢimin bir parçası görülen balıkçılık konuĢmalarda 1,5 dk,
görüntülerde 4 dk süre ile filmde yer bulurken, ağaç iĢlemeciliği ve kayık yapımı ile
yerel üretim konusu yalnızca görüntülerde 14 sn yer almaktadır.
Slowfood unsuru film içerisinde, toplam sürenin 59 sn'sinde konuĢma, 1 dk'sında
görüntü Ģeklinde yer almaktadır.

Misafirperverlik, eğitim ve farkındalik kriterine;

misafirperverlik altbaĢlığına konuĢmalarda 7 sn olmak üzere, görüntülerde yer
verilmezken, yerel halkın yaĢamına konuĢmalarda 27 sn, görüntülerde 6,5 dk olmak
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üzere değinilmiĢtir. Bunlara ek olarak, yerel kalkınma sadece konuĢmalarda 46 sn süre
ile yer bulurken, toplamda misafirperverlik, eğitim ve farkındalık film genelinde
konuĢmalarda 1,5 dk, görüntülerde 6,5 dk süre ile yer almıĢtır.
Filmde, Cittaslow olmanın en önemli kriterlerinden sayılabilecek, kültürel mirasın
korunması, sürdürülebilirlik anlamında gelecek nesillere devri hususunda, sadece
konuĢmalarda olmak üzere 52 sn bilgi bulunmaktadır. Turizm unsurlarıda benzer
Ģekilde konuĢmalarda yer bulurken, toplam filmdeki süre 1,5 dk ile sınırlıdır. Cittaslow
olgusunun kendisinden konuĢmalarda 2,5 dk, görüntülerde 1,5 dk ve yazılarla 32 sn
bahsedilmiĢtir.
“PerĢembe” Filminin Sinematografik Unsurlar açısından değerlendirilmesi;
Filmin ilk 1 dk bölümünü oluĢturan, animasyonlu giriĢi hem görüntü, hem yazı ve hem
de üst ses (anlatıcı) ile anlamın desteklendiği kısım olarak, izleyiciye, geri kalan süre
içerisinde ne izleyeceğine dair bir giriĢ mahiyetindedir. Bu giriĢ kısmı aynı zamanda,
Cittaslow felsefesinin logosu olan, sakinliği ve yavaĢ hareket etmeyi temsil eden,
salyangoz animasyonu ile desteklenmiĢtir. Yazılarında eĢlik ettiği giriĢ animasyonunda
kullanılan müzik, dikkat çekmeye yönelik olarak çarpıcı, dinamik, hızlı kavranır
nitelikte olup, akan görüntülerin hızı ile de kurgu aĢamasında eĢitlenmiĢtir. Yazı,
görüntü ve ses bileĢenlerinin dinamiklerinin birbirleri ile eĢ değerde olması, izleyicinin
filme mecazi anlamda giriĢi (algılama, kavrama süreci) açısından son derece büyük bir
önem kazanmaktadır. 1. dk sonunda, bir sonraki (serim) bölüme geçiĢ için etkili olan
müziğin ani ve vurucu tınılarla bitiĢi, filme ilk anda çekilmesi gereken ilgiyi
beraberinde sürüklemiĢtir.
Kamera Hareketleri ve IĢık Kullanımı
Filmin, giriĢ bölümünde yer alan, baĢlangıcı simgeleyen görüntülerinde kameranın
oldukça telaĢlı hali dikkat çekmektedir. Hızlı yaĢamı, insanoğlunun, büyük Ģehirlerde bu
hıza yenik düĢüĢünü simgeleyen görüntülerde, kameranın oldukça fazla ve yeterinden
fazla hareketli olması, izleyicinin gözünü ve beynini yormaya odaklıdır. PerĢembe deniz

95
kenarında bir ilçedir. Özelikle yerel üretimin balıkçılıkta yoğunlaĢması, deniz
görüntülerinin kameraya sıklıkla girmesine neden olmuĢtur.
Yapılan çekimlerde doğal ıĢık hakimdir. Filmin konusu gereği dıĢ mekan çekimleri
yoğunluktadır. Cittaslow denildiğinde çevre ve insan yaĢamının odak noktasında
bulunması, doğal ıĢık kullanımını da bir anlamda gerekli kılmıĢtır. Öğlen güneĢin çok
sert ve tam tepeden geldiği saatlerin çekim için tercih edilmemiĢ olması, öğleden sonra
ıĢığın daha aĢağıdan, sabah saatlerinde ise üst açılardan ancak homojen Ģekilde
dağılması ile, yumuĢak aydınlatma sağlamıĢtır. YumuĢak ıĢık, oluĢturmadığı gölgeler
sayesinde, anlatımda daha dingin ve sakin bir yapıya neden olmaktadır.
Ġnsan çekimlerinde, röportaj baĢta olmak üzere, sert ıĢığın (öğlen tam tepeden gelen)
tercih edilmesi, yüzde oluĢacak gölgeler ile sert bir ifadeye sebep olacaktır. Filmin
teması, kullanılan ıĢık ile örtüĢmektedir. Sakin yapıyı destekleyici bir ıĢık kullanılmıĢtır.
Denize vuran dalgaların akĢam üzere, yansıyan güneĢ ıĢığı ile, sarımsı, daha sıcak bir
ıĢık ile görüntülenmesi Cittaslow felsefesinde anlatılan dinginlik için uyumlu bir ifade
bileĢeni oluĢturmaktadır. Filmde dramatik anlamı destekler nitelikte, ters ıĢıktan
faydalanıldığı görülmüĢtür. Ters ıĢık, kameranın tam karĢısında yer alan ıĢık nedeniyle
oluĢan gölgeleri, silüet benzeri insan çekimleri için kullanılmıĢtır. Ters ıĢık, karĢıdan
geliyor olması nedeniyle, insan detaylarını, yada ıĢığın önünde bulunan nesnenin
detaylarını gizlemeye yönelik, duyguları tetikleyici bir amaca yönelik kullanım ifade
etmektedir.
Yerel halkın da konu edildiği, yerel pazar görüntülerinde daha yakın plan çekimler
dikkati çekmektedir. Temanın öngörüsü gereği, yerel pazarlar ve yerel üretimle ilintili
görüntüler, tam olarak izleyenlerin konuya odaklanabilmesi için yakın plan görüntülerle
sağlanmıĢtır. Belediye baĢkanı ile yapılan röportajlar baĢta olmak üzere, diğer
röpotajlarda da genel planların, bilgi verici nitelikte kurulmuĢ olduğu dikkate çekicidir.
Arka fona yerleĢen, PerĢembe'nin genel planlarla tanıtımı, izleyenlerin ilçe hakkında
bilgi edinmelerini sağlamaktadır.

96
Müzik kullanımı
GiriĢi bölümünde yer alan telaĢlı kameraya, davul ile yapılan ritm müziği eĢlik eder. Bu
müzik, takip edilme hissine yaklaĢmayı amaçlayan, oldukça telaĢlı ve dinleyende bir
sonu olduğu hissini uyandıran bir tını olma özelliği ile metropolllerde yaĢanan kaos ve
sakinlikten uzak yaĢamın insan hayatı üzerindeki olumsuz etkilere dikkat çekmeye
yöneliktir. Yer yer bir klarnetçinin icra ettiği melodi, bir anlamda yerellik ve özgünlük
ifadesi olarak da dikkat çekicidir. Ara ara doğal ortam sesinden de faydalanılmıĢtır.
Denizde giden motor sesi, doğallığı simgeleyen, filmde anlatılanların insan yaĢamından
çok uzakta büyülü bir baĢka dünyada olmadığını kanıtlamak üzere yer yer baĢvurulan
bir ortam sesidir. Deniz motorlarının ve dalga seslerinin yer aldığı bir çok sahnede, üst
sesin anlatımı, klarnet ile çalınan melodi birlikte kullanılmıĢtır. Burada, bir öğreti söz
konusudur ancak izleyenleri bu öğretiyi daha rahat kavrayabilmeleri için müzik bir araç
olmuĢ, motordan gelen ortam sesi de doğal yaĢamı simgeleyen anlatım unsuru olarak
destek vermiĢtir. Ġnsan psikolojisi, bir öğretinin, baĢka bir bileĢen olmadan doğrudan
sözlü aktarımında rahatsız olurken, müzik, görüntü ve kendine ait hissedebileceği
yardımcı araçlar sayesinde anlatılanı daha kolaylıkla özümseyebilmektedir. Bu anlamda
müzik yardımcı unsur olarak, anlatımı desteklemiĢtir.
Yerel halk ile yapılan röportajlarda tema müziği tekrar devreye girmektedir. Tema
müziği, genel olarak anlatımda hedeflenen konuyu destekler niteliktedir. Yer yer
hızlanan ve vurmalı çalgılarla ifade edilen müzik hızlı hayatın görüntülerinin bir
bileĢeni olarak filmde yer almaktadır. Filmin 22. dakika sonrasında, finaline doğru
giderken, görüntülere, dingin bir vurmalı çalgı eĢlik etmektedir. Filmin bütünsel
yapısında yararlanılan müziğin görüntülerle ilintili akıĢı, final bölümünde de devam
etmiĢ, PerĢembe'nin doğal güzelliklerinin insanı orada yaĢamaya, bulunmaya teĢvik
edici yapısına bir dinamiklik ve destek katmak amacıyla hızlanmıĢtır.
Kurgu dinamiği
TelaĢlı giriĢ sonrası, filmin PerĢembe ile devam eden 2. dakikasında, deniz görüntüsü
ekrana gelir. Deniz ve su insanları dinlendirdiğine inanılan, sakinliği oluĢunda
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barındıran unsurlar olarak da kabul edilirken, PerĢembe görüntülerinin deniz
görüntüleriyle baĢlamasının bir nedeni de, bölge için denizin hem görsel hem yaĢamsal
anlamda önemidir. Bir yerel kalkınma ve ekonomik gelir kaynağı olarak deniz varken,
aynı zamanda turistik çekicilik ve çevresel güzellik anlamında da denizin varlığı
PerĢembe için önem arz eder, bu nedenle deniz görüntüleri filmin kurgulanması,
görüntü

karelerinin

ardı

ardına

getirilirkenki

aĢamasında

anlamsal

bütünün

oluĢturulmasında çokça faydalanılmıĢ olan unsurdur.
Yapılan röportajlarda, çocuklara da söz verilmiĢtir. Röportajlarda, ilk sırayı çocukların
alması, genel akıĢ içerisinde doğallığın bir ifadesidir. Çocuk görüĢü saf, olanın katıksız
anlatımı olması ile inandırıcılığa da bir destek niteliğindedir. Röportaj sıralamasında,
yerel halkın ve çocukların önplanda olmasının yanısıra, eğitimli, bilinçli bir halk
intibasına da baĢvurulması, Cittaslow konusuna iliĢkin halkın bilinçli tavrını
desteklemeye yöneliktir. Genel olarak esnaf, çocuklar ve belediye baĢkanı röportajlarda
yer alırken, kurgusal düzende bakıldığında, röportaj konularının PerĢembe'nin doğal ve
yaĢamsal zenginliklerinden, Cittaslow konusuna ve yerel kalkınma modeline doğru
kaydığı gözlemlenmektedir. Filmin dinamik anlatım yapısı içerisinde bu unsur,
karmaĢıklığı önleyerek, anlatılmak istenen felsefenin altyapısal özelliklerini de ön plana
çıkartmayı amaçlar.
6. Filmin Künyesi
Filmin Adı : Vaals
Yapım Yeri : Hollanda
Toplam süre : 4.03 dk
Tablo 36. Çevre Politikaları
ÇEVRE

KonuĢma

Görüntü

Temizlik (çevre ve hava)
Doğal Çekicilik/
Doğal Güzellik
Ayrıcalık
Farklılık

21 sn (00:33-00:54)
6 sn (01:07-01:13)
41 sn (03:11-03:52)
2 sn (01:26-01:28)
55 sn (02:09-03:04)

3 sn (00:00-00:03)
1 sn (00:42-00:43)
44 sn (03:07-03:51)

Toplam

125 sn (~ 2 dk)

48 sn

BiyoçeĢitlilik

3 sn (03:52-03:55)

Hayvanlar

4 sn (00:16-00:18)

Yazı
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Trafik / TelaĢlı YaĢam
GENEL TOPLAM sn

5 sn (01:02-01:07)
125 sn (~ 2 dk)

60 sn ( 1 dk)

Tablo 37. Yerel Üretim ve Ürünlerin Desteklenmesi Politikası,
YEREL ÜRETĠM

KonuĢma

Doğal Tarım

5 sn (03:45-03:50)

Yerel Üretim (yiyecek)
GENEL TOPLAM sn

Görüntü

Yazı

3 sn (01:47-01:50)
5 sn

3 sn

Tablo 38. Misafirperverlik, Farkındalık ve Eğitim Ġçin Planlar,
YAġAM

KonuĢma

Misafirperverlik

4 sn (00:29-00:33)
13 sn (00:54-01:07)

Yerel YaĢam, Halk

4 sn (01:22-01:26)
35 sn (01:28-02:03)
6 sn (01:01-01:07)

1 sn (03:00-03:01)
5 sn (01:02-01:07)
12 sn (01:35-01:47)
22 sn (02:01-02:23)
4 sn (02:50-02:54)
1 sn (03:00-03:01)

GENEL TOPLAM sn

62 sn ( ~ 1 dk)

62 sn ( ~ 1 dk)

Tablo 39. Sosyal
Desteklenmesi
KÜLTÜREL DOKU

Görüntü

Yazı

Uyum, Ortaklıklar, Turizm Unsurları Ve
KonuĢma

Görüntü

Kültürel zenginlik, yapı 21 sn (00:33-00:54)
ve değerlerin korunması 4 sn (01:22-01:26)
35 sn (01:28-02:03)
53 sn (02:11-03:04)
6 sn (01:01-01:07)

8 sn (00:07-00:15)
24 sn (00:18-00:42)
12 sn (00:50-01:02)
18 sn (01:07-01:25)
10 sn (01:50-02:00)
12 sn (01:23-01:35)
26 sn (02:24-02:50)
6 sn (02:54-03:00)
4 sn (03:02-03:06)
8 sn (03:55-04:03)

GENEL TOPLAM sn

128 sn ( ~ 2 dk)

119 sn ( ~ 2 dk)

Yazı

Tablo 40.Turizm Unsurları ve Cittaslow
TURĠZM UNSURLARI KonuĢma

Görüntü

Turizm unsurları

13 sn (00:54-01:07)

7 sn (00:43-00:50)

TOPLAM sn

13 sn

7 sn

Yazı

Projelerin
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CITTASLOW (SLOWCITY/ KonuĢma

Görüntü

Yazı

8 sn (03:55-04:03)

5 sn (03:57-04:02)

8 sn

5 sn

YAVAġ ġEHĠR / SAKĠN ġEHĠR)

TOPLAM sn

Filmde, gürültü kirliliği, sakin ve sessiz yaşam, çevre, hava kirliliği ve atıklar yönetimi,
deniz, su kalitesi ve doğal güzelliği, altyapı politikası, teknolojinin desteği ile şehir
yaşam kalitesinin yükseltilmesi, Cittaslow' ların doğuş felsefesi olan slow food ağı ve
faaliyetleri, yerel kalkınma ve eğitim, yozlaşma ve özgün kimlik sahibi olma, alternatif
turizm ve mevsim özellikleri başlıklarına ilişkin bilgi yer almamaktadır.
Vaals kenti, Hollanda’nın güneydoğu kesiminde yer alır. Belçika ve Almanya’ya komĢu
bir yerleĢimdedir. Vaals Belediyesine bağlı, dört köy ve dokuz ilçe bulunmaktadır.
Vaals’in Almanya sınırına yakınlığı nedeniyle, nüfusun % 26’sını Alman halk oluĢturur.
Vaals kenti için yapılan filmin toplam süresi 4,03 dk dır. Çevre konusu, çevre temizliği
ve doğal çekicilik unsuru olarak konuĢmalarda 2 dk, görüntülerde 48 sn süre ile yer
almıĢtır. BiyoçeĢitlilik konusu sadece görüntülerde 2 sn, hayvanlar konusu sadece
görüntülerde 4 sn ve trafik konusu yine sadece görüntülerde 5 sn olarak film içerisinde
yer almıĢtır. Çevre Konusu toplam 4,03 dk lık filmin, konuĢmalarla 2 dk, görüntülerle 1
dakikalık

kısmını

kapsamaktadır.

Misafirperverlik

kriteri

filmin

yalnızca

konuĢmalarında 17sn yer alırken, yerel halkın yaĢamı ve halkın kendisi görüntü ve
konuĢmalara 45 sn olarak yansımıĢtır. Toplam yerel halk ve misafirperverlik
unsurlarının 1'er dk olarak iĢlendiği görülmüĢtür.
Filmin yoğun süresini kültürel dokuya iliĢkin görüntü ve konuĢmalar oluĢturmaktadır.
Kültürel, mimari doku ve zenginliklere iliĢkin konuĢma ve görüntü süreleri 2 dk olarak
birbirleri ile eĢ sürededir. Turizm öğelerine filmde konuĢmalarda 13, görüntülerde 7 sn
değinilmiĢtir. Cittaslow konusu yalnızca görüntü olarak 8 sn ve yazı olarak 5 sn süre ile
filme dahil olmuĢtur.
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“Vaals” filminin sinematografik unsurlar açısından değerlendirilmesi;
Vaals, Hollanda'nın güneybatısında yer alan, ülkenin 7 Cittaslow kentinden biridir. 25
Haziran 2002 tarihinde Cittaslow ünvanını almaya hak kazanmıĢ olan Vaals, mimari
dokusunda tarihin izlerini taĢıyor olmasıyla dikkat çekicidir. Vaals için yapılmıĢ olan
filmin, süre olarak kısıtlı tutulması, anlatılmak istenen herĢeyin çok sıkıĢtırılmıĢ kamera
düzeninde verilmesine neden olmuĢtur. Buna bağlı olarak, genel anlamda kameranın bir
düzen çerçevesinde ilerleyememiĢ olduğu dikkat çekicidir. Bu tür bir düzensizlik, filmi
etkileyici değil, daha çok didaktik bir yapıda, öğretici konuma sokmuĢtur.
Kamera Hareketleri ve IĢık Kullanımı
Filmin, Belediye BaĢkanı ile baĢlayan ilk röportajı daha bürokratik ve ciddiyet taĢıyan
bir yapıda sunulurken, devam eden röportajlarda bu yapının bir anda yıkılıp, yerini daha
samimi bir planlamaya bırakmıĢ olması, kameranın tutarsızlığı ile birleĢince kafa
karıĢtırıcı olmuĢtur.
Kamera hareketleri, filmin genel yapısından kopuktur. Kamera genel itibariyle, estetik
anlatımdan çok, bilgilendirici nitelikte kullanılmıĢtır. ġehrin kültürel ve mimari dokusu
ile giriĢ yapılırken, kameranın sabit kullanımı dikkat çekmektedir. Sabit kamera
hareketleri, ara ara sağdan sola, soldan sağa pan hareketi ile bütünleĢerek, çevre
hakkında izleyenlerin bigi sahibi olmalarını hedeflemiĢtir. Kamera için kurulmuĢ bir
konu düzeni olmaması da dikkat çeken unsurlar arasındadır. Elbette kameranın hep aynı
düzende kullanılması, izleyicinin konuya odaklanması açısından yetersiz kalacaktır,
ancak, görüntüye konu edilen mekan ve kiĢilerin bir düzen içinde sunulmaması, sadece
görüntüye giren detaylara dikkat çekmeye yönelik olup, izleyenin konuyla bağ
kurmasını zorlaĢtırmaktadır.
Filmde yer alan röportajların birincisi Belediye BaĢkanı ile yapılmıĢ olandır. Röportaj
çekimleri, hareketten ve uzun süreli dikkat gerekliliği ihtiyacı olan çekimler olmasından
ötürü, burada kurulacak olan plan izleyenin anlatılandan çok, kameranın duruĢ açısı
nedeniyle görüntüye giren detaylara odaklanmasını engelleyecektir. Yakın plan
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görüntülere daha sık yer verilmelidir. Böylece, röportaj yapılan kiĢinin anlattıkları,
izleyiciler tarafından daha fazla anlam ifade edecek, gözün gördüğü her detayı beyin
anlamaya çalıĢmayarak ilgi ve dikkat dağılmayacaktır.
Vaals filminde belediye baĢkanı kameranın tam karĢısında yer alırken, biraz geniĢ bir
bel plan kurulmuĢtur. Görüntüye küçük bir parçası giren tablolar, mimari dokuyla
dikkat çeken Ģömine ve karenin sol kenarında yer alan çiçeğin arkasında tablo
üzerindeki yansıma, belediye baĢkanının anlattıklarına odaklanmakta sorun teĢkil etme
potansiyeli sahip hususlardır. KiĢilere kameranın tam ortasında yer verilmesi,
izleyenlerin anlatan kiĢi ile sempati ve empati kurmasını hedeflemektedir. Belediye
baĢkanının görüntünün orta kısmında yer alarak, objektife bakarak görüntülenmiĢ
olması, izleyenlerle yakınlık kurmaya yöneliktir.
Kameranın optik hareketlerinden biri olan, uzak yada orta kamera pozisyonundan hızla
yakın plana gelmek veya tam tersi, gözün bu hareketi yapmasının mümkün olmaması
nedeniyle doğallıktan uzak algılanmasına sebep olmaktadır. Hızla yakınlaĢıp uzaklaĢan
görüntü, kameraya ait bir hareket olarak algılandığı için, filmde kurulan samimi bağ, bir
anda yıkılmaktadır. Bu sebepledir ki, hızla yakınlaĢan, yada uzaklaĢan kamera hareketi,
filmin dinamik temposuna zarar vermektedir. Filmde her bir karenin, bir sonraki ile
uyumu izleyicinin filmde kalmasını sağladığı düĢünülürse, bu tür kamera hareketlerinin
riskli konumda yer aldığı hesaplanmalıdır.
Müzik kullanımı
Filmde tek bir tema müziği kullanılmıĢtır. Filmin dinamik bir baĢlangıç yapılarak,
kültürel dokudan sabit görüntülerin müzik ile senkronize giriĢi müziğin, izleyiciyi
konuda tutma özelliğinin kullanımına örnektir. Filmde yanlızca tema müziği kullanılmıĢ
olup ortam seslerine yer verilmemiĢtir. Tema müziğinin kullanımı yoğundur, röportaj ve
konuĢmalarda da müziğin azaltılarak devamı sağlanmıĢtır. Piano müziği, filmin genel
anlattığı konuya biraz sert bir mizaç katmıĢtır. Tarihi yapısını ön plana çıkartmıĢ,
Cittaslow vurgusuna destek olmamıĢtır.
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Kurgu dinamiği
Filmin

Kurgu

düzenine

bakıldığında,

didaktik

anlatım,

seçilen

görüntülerin

sıralamasında da dikkat çekmektedir. Belediye baĢkanı'nın röportajı ile baĢlayan kısım,
filmin bir anlatıcı desteği ile ilerleyeceği hissi verirken, tur rehberi ikinci röportajda ve
devam eden tarih uzmanı ve çevre uzmanı ile olan röportajlar, filmin kurgusal akıĢını
değiĢtirmiĢtir. Belge içeriği olan, gerçek bir konuya iliĢkin bilgilendirme yapan filmler
için kurgu düzeni, devamlılığın sağlanabilmesi için önemlidir. 2. 3. ve son röportaj
sohbet havasında yansıtılırken, ilk röportajla kurulmuĢ olan anlatı dinamiği farklı bir
yöne kaymıĢtır. belediye baĢkanı ile yapılmıĢ olan röportajın kesintisiz yer alması,
filmin geneline yayılmamıĢ olması bu Ģeklideki bir algıyı tetiklemiĢtir. BaĢta, ortada ve
sonra yer alacak ara ara, belediye baĢkanı ile yapılan röportajdan parçaların bu algıyı
zayıflatmaya yardımcı olacağı da olasıdır.
7. Filmin Künyesi
Filmin Adı : Vizela
Yapım Yeri : Portekiz
Toplam süre : 8:12 dk
Tablo 41. Çevre Politikaları
ÇEVRE

KonuĢma

Görüntü

Temizlik (çevre ve hava) 9 sn (00:35-00:44)
Doğal Çekicilik/
28 sn (01:14-01:42)
Doğal Güzellik
10 sn (07:50-08:00)
Ayrıcalık
Farklılık

2 sn (01:55-01:57)
6 sn (04:58-05:04)
3 sn (07:50-07:53)
3 sn (07:56-07:59)
37 sn (01:57-02:34)

Sürdürülebilirlik
Toplam

51sn

20 sn (07:09-07:29)
67 sn (~1 dk)

BiyoçeĢitlilik

2 sn (07:27-07:29)
2 sn (07:32-07:34)

Hayvanlar

1 sn (01:57-01:58)
3 sn (07:29-07:32)

Deniz ve su kalitesi
(doğal güzellik)

3 sn (00:41-00:45)
5 sn (00:49-00:54)
5 sn (00:58-01:03)

Nehir
GENEL TOPLAM sn

67 sn (~ 1 dk)

72 sn (~ 1 dk)

Yazı
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Tablo 42. Teknolojik GeliĢimle Destekli ġehir Kalitesinin Arttırılması;
TEKNOLOJĠ

KonuĢma

Görüntü

Teknoloji Desteği

12 sn (07:14-07:26)

GENEL TOPLAM sn

12 sn

Yazı

Tablo 43. Yerel Üretim ve Ürünlerin Desteklenmesi Politikası
YEREL ÜRETĠM

KonuĢma

Yerel Ürün

Görüntü

Yazı

1 sn (07:26-07:27)
9 sn (07:34-07:43)

Yerel Üretim (yiyecek)

25 sn (05:59-06:24)

Yerel Üretim (Ģarapçılık)

22 sn (06:26-06:48)

GENEL TOPLAM sn

47 sn

26 sn (05:57-06:23)
89 sn (05:23-06:52)

125 sn (~2 dk)

Tablo 44. Slow Food Ağının Ve Faaliyetlerinin Desteklenmesi
SLOW FOOD
Yerel
Restaurant
Yiyecek, Ġçecek
GENEL TOPLAM sn

KonuĢma
ve 7 sn (05:44-05:51)
7 sn

Görüntü

Yazı

20 sn (05:39-05:59)
20 sn

Tablo 45. Misafirperverlik, Farkındalık ve Eğitim Ġçin Planlar
YAġAM

KonuĢma

Görüntü

Misafirperverlik

9 sn (00:35-00:44)
6 sn (05:38-05:44)
10 sn (07:50-08:00)

Yerel YaĢam, Halk

3 sn (02:05-02:08)

24 sn (00:17-00:41)
34 sn (01:13-01:47)
1 sn (01:57-02:58)
10 sn (03:03-03:13)
6 sn (04:58-05:04)
22 sn (06:52-07:14)

GENEL TOPLAM sn

28 sn

97 sn ( ~ 1,5 dk)

Yazı

Tablo 46. Sosyal Uyum, Ortaklıklar, Turizm Unsurları Ve Projelerin
Desteklenmesi
KÜLTÜREL DOKU

KonuĢma

Kültürel zenginlik, yapı ve 24 sn (00:49-01:13)
değerlerin korunması
18 sn (01:50-02:08)
16 sn (02:36-02:52)
51 sn (02:58-03:49)
34 sn (03:50-04:24)

Görüntü
4 sn (00:45-00:49)
4 sn (00:54-00:58)
10 sn (01:03-01:13)
4 sn (01:51-01:55)
5 sn (02:58-03:03)

Yazı
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GENEL TOPLAM sn

34 sn (06:26-05:00)
17 sn (05:00-05:17)
9 sn (05:24-05:33)
16 sn (02:36-02:52)

105 sn (03:13-04:58)
33 sn (05:04-05:37)
16 sn (07:34-07:50)
3 sn (07:53-07:56)
3 sn (07:59-08:02)

219 sn ( ~ 3,5 dk)

187 sn ( ~ 3 dk)

Tablo 47. Turizm Unsurları ve Cittaslow
TURĠZM UNSURLARI

KonuĢma

Görüntü

Turizm unsurları

7 sn (01:42-01:49)
7 sn (03:01-03:08)
17 sn (05:00-05:17)
15 sn (06:53-07:08)
46 sn

24 sn (02:34-02:58)
14 sn (05:04-05:18)

Toplam
Alternatif Turizm (Termal)
TOPLAM sn
ġEHĠR

46 sn

TOPLAM sn

/

38 sn
4 sn (01:47-01:51)

CITTASLOW (SLOWCITY/ KonuĢma
YAVAġ
ġEHĠR)

Yazı

42 sn
Görüntü

Yazı

2 sn (07:58-08:00)

17 sn (00:00-00:17)

8 sn (00:09-00:17)

2 sn

17 sn

8 sn

SAKĠN

Cittaslow, Vizela için yapılmış olan filmde; gürültü kirliliği, trafik ve telaşlı yaşam,
sakinlik, çevre, hava kirliği ve atıklara, altyapı politikası ve atık yönetimine, yerel
kalkınma ve eğitime, yozlaşma ve özgün kimlik taşıma konusuna ve

mevsimsel

özelliklere, konuşma, görüntü ve yazı kategorilerinin hiç birinde değinilmemiştir.
Vizela Belediyesi, Portekiz'in Norte bölgesine bağlı Ave altbölgesinin belediyelerinden
biridir. Portekiz’in iç kesimlerine doğru bir yerleĢim olan Vizela 24.70 km2 alana
yayılmıĢtır.
Vizela ile ilgili hazırlanmıĢ tanıtım filminde konu edilen baĢlıklar süreleriyle birlikte
Ģöyledir; filmde çevre baĢlığı altında, doğal çekicilik ve farklılık unsurları konuĢma
olarak 47 sn, görüntü olarak ise 51 sn süre ile yer almaktadır. Ayrıca konuĢmalarda,
sürdürülebilirlik kavramından 20 sn. süre ile bahsedilmiĢtir. Çevre baĢlığının uzantısı
olan, biyolojik çeĢitlilik konuĢmalarda yer almamıĢ, görüntülerde 4 sn yer almıĢtır.
Çevresel unsurlar altında hayvanlar yine konuĢmalarda yer almazken, 4 sn süre ile
görüntü olarak filmde konu edilmiĢtir.
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Vizela'nın ortasından geçen nehir, filmde kısa da olsa vurgulanmıĢtır. Nehrin bir doğal
güzellik olarak yansıtıldığı görüntüler toplam 13 sn'dir. Bir doğal güzellik olarak nehre,
konuĢmalarda

değinilmemiĢtir.

Genel

toplamda

bakarsak,

çevre

konusunun

konuĢmalarda 1dk, görüntülerde 51 sn iĢlendiği görülmüĢtür. Cittaslow olabilme
kriterleri arasında yer alan teknoloji kullanımı ile Ģehir yaĢantısının kalitesinin
arttırılması unsuru filmde sadece görüntülerde 12 sn yer almıĢtır. Altyapı çalıĢmalarına
iliĢkin konuĢma ve görüntüler 19'ar sn süre ile film içerisinde yer bulmuĢtur.Yerel
üretim konuĢmalarda 47 sn, yer alırken, görüntülerde 2 dk süre ile vurgulanmıĢtır. Slow
food konuĢmalarda 7 sn, görüntülerde 20 sn süre ile yer almaktadır. Misafirperverlik
konusu filmde sadece konuĢmalarda 25 sn süre ile yer almıĢtır. Yerel halk ve yaĢama
iliĢkin konuĢmalar 3 sn olarak filmde yer alırken, görüntülerde yerel yaĢam ve halk 1,5
dk yer almıĢtır. Toplam olarak misafirperverlik ve yerel halk konusu konuĢmalarda 28
sn, görüntülerde 1,5 dk olarak yer verilmiĢtir. Filmin konuĢmalar ve görüntüler
kısmında, genel toplamlara bakıldığı zaman yoğunluğun kültürel unsurlarda olduğu
görülmektedir. Kültürel değerlerin korunması konusuna konuĢmalarda 3,5 dk, yer
verilirken, görüntülerde de dengeli bir Ģekilde 3 dk süre tanınmıĢtır. Turizm konusu
filmde konuĢmalarda 46 sn, görüntülerde 38 sn yer almıĢtır. Alternatif turizm konusuna
görüntülerde 4 sn yer verilmiĢtir. Cittaslow olma hususu konuĢmalarda 2 sn,
görüntülerde 17 sn süre ile yansıtılmıĢtır. Ek olarak Cittaslow konusu yazı olarak
toplam 8 sn filmde yer almaktadır.
“Vizela” filminin sinematografik unsurlar açısından değerlendirilmesi;
Film bir anlatıcı tarafından izleyicilere aktarılmaktadır. Görüntülerin tutarlı akıĢı, bir
anlatıcının görüntülere destek vermesiyle bütünleĢmektedir. Anlatıcının hızı, Cittaslow
adına yapılmıĢ bir film için gereğinden telaĢlı ve hızlı olduğu görüĢüne varılmıĢtır.
Ġzleyicinin görüntüleri sindirmesi beklenmeden ardı arkasına gelen cümleler, konuya
odaklanmayı zorlaĢtırmaktadır.
Kamera Hareketleri ve IĢık Kullanımı
Kameranın filmin genelinde tutarlı bir harekete sahip olduğu söylenebilir. Anlatım hızlı
ancak kamera görüntüleri anlatımı destekler düzeyde hızlı değil. Kamera hareketlerinin
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algı süresi hesaplandığı zaman uygun hızda olduğu ancak kamera için anlatımın biraz
gereğinden dinamik yansıtıldığı göze çarpmaktadır. Bu durum görüntüleri, izleyicinin
sıraya sokmakta zorlanması ile sonuçlanmaktadır. Yer yer kullanılan kameranın birden
yakınlaĢıp, tekrar uzaklaĢması hareketi (zoom-in, zoom-out) insan gözünün yapısı
gereği uygulaması imkansız olmasından ötürü, oldukça statik ve samimiyetten uzak bir
anlama hizmet etmektedir.
Yerel üretim ve Slow Food unsurlarının yansıtılmasında, kullanılmıĢ olan detay çekim,
yakın planlar konunun daha anlaĢılır olamsı adına yerindedir. Sağdan sola, soldan sağa
pan, yukarıdan aĢağı, aĢağıdan yukarı tilt hareketi kullanılmıĢtır. Bu hareketlerin
baĢlangıç ve bitiĢ noktalarının anlamlı olması, arada yer alan görüntünün içeriğe hizmet
etmesi ve yapılan bu hareketlerinin hızlarının gözün baĢla beraber çevrinme hareketine
eĢ değer olması nedeniyle, algılama bütününe olumlu etkisi vardır.
Filmde genel olarak doğal ıĢıktan faydalanılmıĢtır. Gün ıĢığı çekimlerinde, günün hangi
saati çekim yapıldığı önem taĢımaktadır. Zira güneĢin geliĢ açısı kameranın duruĢ
noktası ile doğrudan ilintilidir. Vizela filminde öğlen güneĢin tepede olduğu zaman
dilimlerinde yapılmıĢ olan çevre çekimlerinde ıĢığı çok parlak ve kuvvetli gelmesi,
lüzumundan fazla parlaklığa neden olmuĢtur. Ġç mekanda yapılan çekimlerde ıĢığın
homojen bir Ģekilde görüntünün geneline yansıması sağlanmıĢtır.
Müzik kullanımı
Filmde yumuĢak tınılı bir müzik kullanılmıĢtır. Anlatıcının yoğun konuĢmalarının üst
ses olarak yerleĢtirildiği Vizela filminde müziğin sinematografiye olumlu etkisi
hissedilmemektedir.
Kurgu dinamiği
Film içeriğinde röportajlara yer verilmemiĢtir. Yalnızca anlatıcının varlığı, izleyenlerin
filmden yabancılaĢmalarına sebep olabilmektedir. Görüntü seçimleri anlatıcının okumuĢ
olduğu metne göre seçilmiĢ olsada kimi zaman görüntü ve konuĢmalar dengesi anlamı

107
pekiĢtirmekten ziyade, anlamı hızlandırmaya sebep olabilmektedir. Ġzleyici anlatıcının
metnini takip ederken, anlatıcının hızı görüntü dinamiğinin önüne geçmektedir.
8. Filmin Künyesi
Filmin Adı : Warmia Mazury, Reszel
Yapım Yeri : Polonya
Toplam süre : 12:57 dk
Tablo 48. Çevre Politikaları
ÇEVRE

KonuĢma

Görüntü

Temizlik (çevre ve hava)
Doğal Çekicilik/
Doğal Güzellik
Ayrıcalık
Farklılık

13 sn (01:18-01:31)
20 sn (05:18-05:38)
20 sn (06:44-07:04)
26 sn (07:10-07:36)
19 sn (11:09-11:28)

9 sn (02:16-02:25)
20 sn (04:26-04:46)

Sürdürülebilirlik

15 sn (03:56-04:11)
6 sn (04:14-04:20)
7 sn (11:56-12:03)

Toplam

126 sn (~2 dk)

Hayvanlar
Trafik / TelaĢlı YaĢam

Toplam
Sakin ve Sessiz YaĢam
Toplam

29 sn
5 sn (03:52-03:57)

19 sn (02:40-02:59)
19 sn (03:04-03:23)
6 sn (04:14-04:20)
15 sn (09:50-10:05)
59 sn

25 sn (02:40-03:05)

25 sn

11 sn (01:32-01:43)
18 sn (03:24-03:42)
14 sn (12:16-12:30)
43 sn

Göl ve su kalitesi
(doğal güzellik)

36 sn (01:21-01:57)
2 sn (03:57-03:59)
12 sn (05:19-05:31)
12 sn (11:58-12:10)

Toplam

62 sn (~1 dk)

GENEL TOPLAM sn

Yazı

228 sn (~ 4 dk)

121 sn (~ 2 dk)

Tablo 49. Teknolojik GeliĢimle Destekli ġehir Kalitesinin Arttırılması;
TEKNOLOJĠ

KonuĢma

Görüntü

Teknoloji Desteği

7 sn (02:28-02:35)

Altyapı ÇalıĢmaları

19 sn (06:51-07:10)

19 sn (06:51-07:10)

GENEL TOPLAM sn

26 sn

19 sn

Yazı
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Tablo 50. Yerel Üretim ve Ürünlerin Desteklenmesi Politikası,
YEREL ÜRETĠM

KonuĢma

Görüntü

Doğal Tarım

13 sn (01:43-01:56)

Yerel Üretim (ekmek)

8 sn (10:08-10:16)
19 sn (10:20-10:39)

47 sn (10:03-10:50)

GENEL TOPLAM sn

40 sn

47 sn

Yazı

Tablo 51. Slow Food Ağının Ve Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Slow Food

KonuĢma

Görüntü

Yerel Restaurant ve
Yiyecek, Ġçecek

11 sn (07:49-08:00)
68 sn (08:05-09:13)
3 sn (09:17-09:20)
20 sn (09:30-09:50)

10 sn (07:08-07:18)
100 sn (07:50-09:30)

GENEL TOPLAM sn

102 sn (~2 dk)

110 sn (~2 dk)

Yazı

Tablo 52. Misafirperverlik, Farkındalık ve Eğitim Ġçin Planlar,
YAġAM

KonuĢma

Görüntü

Yerel YaĢam, Halk

13 sn (01:43-01:56)
7 sn (02:03-02:10)
4 sn (11:32-11:36)

44 sn (03:05-03:49)
27 sn (03:59-04:26)
61 sn (05:31-06:32)
16 sn (06:34-06:50)
7 sn (06:53-07:00)
33 sn (09:30-10:03)
28 sn (10:50-11:18)
11 sn (11:25-11:36)
12 sn (11:46-11:58)
40 sn (12:10-12:50)

GENEL TOPLAM sn

24 sn

279 sn (~ 4,5 dk)

Tablo 53. Sosyal
Desteklenmesi
KÜLTÜREL DOKU

Yazı

Uyum, Ortaklıklar, Turizm Unsurları Ve
KonuĢma

Görüntü

Kültürel zenginlik, yapı ve 30 sn (00:47-01:17)
değerlerin korunması
20 sn (05:18-05:38)
(mimari doku)
7 sn (05:10-05:17)
15 sn (06:26-06:41)
10 sn (07:38-07:48)

60 sn (00:21-01:21)
18 sn (01:57-02:15)
2 sn (03:50-03:52)
11 sn (05:08-05:19)
58 sn (05:31-06:29)
3 sn (06:50-06:53)
5 sn (07:00-07:05)
3 sn (07:05-07:08)
32 sn (07:18-07:50)

GENEL TOPLAM sn

192 sn (~ 3,5 dk)

82 sn (~ 1,5 dk)

Yazı

Projelerin
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Tablo 54. Turizm Unsurları ve Cittaslow
TURĠZM UNSURLARI

KonuĢma

Görüntü

Turizm unsurları

14 sn (04:24-04:30)
3 sn (07:07-07:10)
10 sn (07:38-07:48)
19 sn (11:36-11:55)
2 sn (12:30-12:32)

3 sn (07:05-07:08)
10 sn (07:08-07:18)
9 sn (11:36-11:45)

TOPLAM sn

48 sn

22 sn

CITTASLOW (SLOWCITY/ KonuĢma
YAVAġ
ġEHĠR)

ġEHĠR

/

Görüntü

Yazı

Yazı

SAKĠN

TOPLAM sn

19 sn (03:04-03:23)
18 sn (04:20-04:38)
3 sn (09:17-09:20)
20 sn (09:30-09:50)
5 sn (10:40-10:45)

21 sn (00:00-00:21)
24 sn (12:50-13:14)
5 sn (03:52-03:57)
21 sn (04:46-05:07)

65 sn (~ 1 dk)

71 sn (~ 1 dk)

Warmia Mazury Polonya'nın kuzey-doğu kesiminde bulunan tarihi bir bölgedir. Warmia
Mazury voyvodalığı, 24.000 m2lik bir alana yayılmıĢtır. Doğal güzelliği ile Polonya'nın
en çekici yerlerinden kabul edilmektedir. Reszel, bu bölgede yer alan Cittaslow'lardan
biridir. Rezsel ile ilgili yapılmıĢ Cittaslow filminde, öncelikle, biyolojik çeĢitlilik,
gürültü kirliliği, çevre, hava kirliliği ve atıklar, altyapı politikaları, misafirperverlik,
yerel kalkınma planı ve eğitim, YozlaĢma ve özgün kimlik konularına hiç değinilmediği
dikkat çekmektedir.
“Reszel” filminin sinematografik unsurlar açısından değerlendirilmesi
Filmde genel anlamıyla, Cittaslow öğeleri detaylandırılmamıĢ, Reszel hakkında genel
bir bilgi verme eğilimine gidilmiĢtir. Konu edilmiĢ Cittaslow unsurları röportaj ve
görüntülerle desteklenmiĢtir. GiriĢte animasyonun yer alıĢı, filme olan ilgiyi ilk 1.
dakikada tutmaya yöneliktir. Cittaslow logosu olan salyangozun sırtında taĢıdığı evlerle
ilerleyiĢi temaya anlamlı bir gönderme Ģeklindedir.
Kamera Hareketleri ve IĢık Kullanımı
Filmin geneline bakıldığında, kameranın sabit kalmaktan kaçındığı, daha hareketli bir
yapıda olduğu gözlemlenmiĢtir. Filmin giriĢi, sabit kamera kullanımı ile baĢlamıĢtır.
Senkronike bir hızla ardı arkasına gelen görüntüler, filme gizemli bir baĢlangıç sunmuĢ,
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beklentili bir giriĢe de imza atmıĢtır. Sabit görüntüleri takip eden, hareketli bir kamera,
müzik desteği ile filme dinamizm katmıĢtır. GiriĢ bölümünde hedeflenen ilgi çekme
çabası yerini bulmuĢtur. Bu bölüm, kameranın minik bir sola çevrinme hareketi ile sade
biçimde son bulmuĢtur. Röportajlarda bel plan ve diz plan kamera görüĢü etkili
olmuĢtur. KonuĢan kiĢilere izleyicinin daha yakın durabilmesi adına etkili bir seçimdir.
Filmde sabit kameranın sıkça kullanıldığı görülmektedir. Tepe açıdan çekilmiĢ olan
trafik ve kalabalık insan görüntüleri, Ģehir hayatının sıkıĢtırıcı etkisine bir vurgu
yapmıĢtır.

Kentin

tepe

açılardan

yapılan

çekimlerinde,

kameranın

yer

yer

hareketlenmesi, enerjik bir anlatım sunmuĢtur. Bu çekimler aynı zamanda mekan
hakkında daha bilglendirici görüntüler anlamına da gelmektedir. Kullanılan optik
kaydırma hareketi ile, zaman zaman gözün ilgi odağı değiĢtirilerek, estetik anlatımda
destek sağlanmıĢtır.
Tüm doğal güzellikleri aynı çekimde vurgulamayı hedefleyen, helikopter kamera ile çok
üst açıdan yapılmıĢ olan çekimlerde, ıĢık dramatik anlatıma ivme kazandırmıĢ, yandan
vuran alçak açılı güneĢ ıĢığı görüntüleri daha çekici kılmıĢtır. Tüm bunlara ek olarak, alt
açıdan yapılan çekimlerde, binaların sağa / sola çevrinme hareketleri ile anlatılması
istenen konunun daha heybetli görünmesi sağlanmıĢtır. Kameranın aĢağıda yukarı
yapılan çevrinme hareketi, çoğu zaman görüntüler arası bağlantı amacı taĢımıĢtır. Slow
Food çekimlerinde fazlaca detay ve yakın plan çekimler yer almıĢtır. Yapılanı, üreteni
izleyicinin daha rahat görmesi ve takip etmesi için bu yakın çekimler etkili
olmuĢtur.Filmin giriĢ bölümünden sonra, kameranın hızlandığı görülmektedir. Daha çok
kameranın elde kullanımı dikkat çekmiĢtir.
Müzik kullanımı
Filmin Ģüphesiz en etkileyici kısmı, müziğin ilk tınılarının duyulmasının ardından
yükselerek giriĢine eĢlik eden kamera hareketidir. Kamera sürprizli bir Ģeklide yerden,
kemer kapıya yükselmiĢ, bir anlatımın parçasını oluĢturmuĢtur. Genel anlamda filmin
tamamına bakıldığında müzik hem görüntülerle, hemde konu ile uyumlu kullanılmıĢtır.
Filmin giriĢinde yakalanmıĢ olan müzik etkisine filmin devamında rastlanmamaktadır.
Daha dingin, alıĢılageldik bir his uyandıran müzik, filmin devam eden bölümünde, daha
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çok görüntülere klavuzluk etmekten öte, eĢlik eder nitelikte kullanılmıĢtır. Müzik
istenen etki ile süregelmemiĢtir. Müzikte yaĢanan düĢüĢ zaman zaman konuya
odaklanmada problem teĢkil edebilmektedir. Müzik ile eĢzamanlı anlatıcının konuĢması,
izleyicinin hedef belirlemesinin zorlaĢmasında bir parça daha etkili olmuĢtur.
Kurgu dinamiği
Filmde animasyon teknolojisinden faydalanılmıĢtır. Yapılan animasyon tasarımında
renklerin fazlalığı ve Cittaslow simgesi olan salyangozun varlığı dikkat çekicidir.
Sırtında Ģehir taĢıyan salyangoz canlandırması konu ile bağlantının kurulması adına
atılan ilk adım anlamında oldukça baĢarılıdır. Ancak devamında aynı dinamiklik yerini
daha dingin ve didaktik anlatımlara bırakmaktadır. Ġzleyicilerin duymaktan ziyade
görerek bazı mesajları daha hızlı aldığı varsayımı da göz önünde bulundurulduğunda,
röportajların ve anlatıcının fazlaca varlığı izlenme hızında da azalmalara neden
olmaktadır.
Filmin giriĢinde yer verilen görüntüler kültürel dokunun yansıtılmasında etkin rol
oynarken, etkileyici bir giriĢ niteliği de taĢımaktadır. Her ne kadar devamında
sürükleyici rolünü devam ettiremediyse de, görüntülerin senkronize ilerleyiĢi, filme
sağlam bir giriĢ özelliği kazandırmıĢtır. Burada izleyicinin beklenti düzeyi yükseltilmiĢ,
izleyici ne ile karĢılaĢacağı konusunda uyarılmadan bir nevi meraklı bir bekleyiĢe maruz
bırakılmıĢtır. GiriĢte anlatıcı kanalıyla verilen tarihsel bilgi, filmin ilerleyen
sahnelerinde anlatılması planlanmıĢ olan Cittaslow ile bağ kuramamıĢtır. Etkileyici giriĢ
sonrasında dinamik yapıda ilk bozulma anlatıcının tarih bilgileri içeren konuĢmasının
baĢladığı noktada meydana gelmektedir. Ancak burada esas kırılma noktası Prof. Janusz
Hochlajtner ile yapılmıĢ olan röportajdır. Filmin havasını bir anda değiĢtiren geçiĢ
burada meydana gelir. Film bu andan itibaren, daha didaktik öğretici bir yapıya
bürünmeye baĢlar. Filmin kurgu dinamiğine baktığımızda, daha çok genel görüntülerin
bir bütün oluĢturmasının, konuya odaklanmayı geciktirmesi, yada odaklanma sonrası
tekrar uzaklaĢmalara ve bunun birden fazla tekrarlanmasına neden olmuĢtur.
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Filmlerde yer alan kriterlerin genel olarak karĢılaĢtırılması
Tablolarla bölüm baĢında dakika ve saniye bazında, yer alıĢ süreleri detaylandırılmıĢ
olsada, genel hatlarıyla, Cittaslow öğelerinin filmlerde yer alıĢı Ģu Ģekilde
değerlendirilebilir.
Çevre Politikaları;
Gökçeada, Halfeti, PerĢembe, Seferihisar, Yenipazar, Vaals, Vizela, Warmia Mazury
Cittalsow’ları için hazırlanmıĢ olan filmlerin tamamında bu konuya oldukça fazla yer
verilmiĢtir. Genel anlamda çevre güzellikleri ve çekici unsurlar yer alırken, çevre
koruma üzerine geliĢtirilmesi gereken politikalara pek değinilmemiĢtir.
Altyapı Politikaları;
Gökçeada, Halfeti, PerĢembe, Yenipazar, Vaals, Vizela filmlerinde altyapı konusunda
hiç yer almazken, Seferihisar ve Warmia Mazury filmlerinde bu konuya yer verilmiĢtir.
Teknolojik GeliĢimle Destekli ġehir Kalitesinin Arttırılması;
Gökçeada, Halfeti, PerĢembe, Yenipazar, Vaals için yapılmıĢ olan filmlerde teknoloji
konusuna hiç değinilmemiĢ, Seferihisar, Vizela ve Warmia Mazury filmlerinde bu konu
yer almıĢtır.
Yerel Üretim Ve Ürünlerin Desteklenmesi Politikası;
Yerel ürün ve üretim konusu tüm filmlerde yer almaktadır. Seferihisar, Yenipazar,
PerĢembe filmlerinde yerel pazarlar konusuda iĢlenmiĢtir.
Slow Food Ağının Ve Faaliyetlerinin Desteklenmesi;
Gökçeada, Halfeti, PerĢembe, Seferihisar, Yenipazar, Vizela, Warmia Mazury
filmlerinde slowfood konusu yer almaktadır. Vaals filminde slow food unsuru yerel
üretim konusu ile sınırlandırılmıĢtır.
Misafirperverlik, Farkındalık Ve Eğitim Ġçin Planlar;
Gökçeada, Halfeti, PerĢembe, Seferihisar, Yenipazar, Vizela ve Vaals filmlerinde bu
kriter yer almaktadır. Ancak, Warmia Mazury için hazırlanmıĢ olan filmde bu konunun
yer almadığı görülmüĢtür. Yerel yaĢam ve halktan çokça görüntüler yer alırken, tam
olarak misafirperverlik unsurları iĢlenmemiĢtir.
Sosyal Uyum, Ortaklıklar Ve Projelerin Desteklenmesi;
Bu konu hiçbir filmde tam olarak yer almamaktadır. Turizm unsurları ve alternatif
turizm türlerinin açıklanması Ģeklinde yer almıĢtır. Bu konu tüm filmlerde eksik
kalmıĢtır.
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Turizm Unsurları ve kültürel değerler;
Tüm filmlerde turistik ve kültürel unsurlara değinilmiĢtir.
Cittaslow;
Tüm filmlerde Cittaslow konusuna değinilmiĢtir. Ancak her film için süre ve yer veriliĢ
Ģekli farklıdır.
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6. SONUÇ VE ÖNERĠLER
Cittaslow, insan yaĢamının belli insani kalite koĢuları gözetilerek korunması temeline
dayalı bir felsefedir. Bu yaklaĢım, Cittaslow yaĢamını özel ve benzersiz kılmaktadır.
Cittaslow felsefesinin özü, insanların yalnızca kaliteli yaĢam koĢullarında var olmasını
değil;

mevcut

yaĢamsal

unsurların

korunarak

sonraki

nesillere

devrini

de

desteklemektedir. Sürdürülebilir yaĢamın baĢ koĢulu olan koruma, Ģüphesiz Cittaslow
felsefesinin de dayanak noktası Ģeklindedir. Çevresel ve yaĢamsal unsurların, olumsuz
etkenler sonucu tehlikeye giren doğal tarımın korunması, geliĢtirilmesi ve özünden
kopmamaması anlayıĢı, sürdürlebilirlik ilkesi kapsamında konunun bir uzantısıdır.
Bu noktalardan hareketle araĢtırmanın amacı, geliĢmekte olan turizm destinasyonları
için ele alınabilecek bir yaklaĢım olan Cittaslow kavramına iliĢkin öğelerin filmlerde
tematik açıdan ne Ģekilde ele alındığını değerlendirmektir. Bu öğeler, aynı zamanda
sürdürülebilir yaĢamsal bir döngünün, kaliteli bir yaĢamın devamını sağlayabilmek için
de önem taĢımaktadır. Temelde bu çalıĢma, Cittaslow ilkelerinin ana baĢlıkları olarak
sayılabilecek; çevre politikaları, altyapı politikaları, yerel üretim ve üretici, slow food
faaliyetleri, misafirperverlik, eğitim ve farkındalık, sosyal uyum, ortaklıklar, turizm
politikaları ve Cittaslow öğelerinin filmlerde ne derece yer aldığı üzerine yürütülmüĢtür.
Bu tez, sürdürülebilir turizm kapsamında ele alınmıĢtır ve tanıtım filmlerinin; insanların
algıları üzerindeki olumlu etkileri araĢtırılmıĢtır. Bu nedenle Cittaslow'larla ilgili tanıtım
filmlerine, Cittaslow hareketinin ve sürdürülebilir olabilmekle örtüĢen kriterlerin ne
Ģekilde yansıtıldığı belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Hayattan zevk almadan, sağlıklı
beslenmeden ve koĢuĢturma içinde geçen bir yaĢantıya karĢı duruĢ olarak meydana
çıkan Cittaslow hareketinin, daha çok kiĢi tarafından bilinir hale gelmesi ve bu konuya
olan farkındalığın artmasında film endüstrisinin desteğinin alınmasının gerekliliği ön
planda tutulmuĢtur.
Cittaslow felsefesini bilinir kılınmasının önemi kadar, yanlıĢ algılanmasının çoğu
zaman sağlıksız sonuçlar doğurduğu bilinmelidir. Cittaslow gibi özel bir felsefe,
detaylarıyla yansıtılarak, Cittaslow hareketi konusunda örnek olan bir destinasyonun
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yoğun turist ziyaretlerinden kaynaklanan taĢıma kapasitesi artıĢlarının meydana
getireceği olumsuz etkilerden neden uzak tutulması gerektiği, tanıtım filmlerine
yansıtılmalıdır. Yoğun bir turizm hareketi olması halinde, Cittaslow felsefesininin
barındırdığı koruma ve sürdürülebilirlik anlayıĢına ters düĢeceği gibi; kendi kendini yok
eden bir anlayıĢa dönüĢme riski ile de karĢı karĢıya kalacaktır. Bu nedenledir ki, sakin
Ģehir olan bir alanı tanıtırken çekici kılmaktan ziyade, burada önemli olan temel
felsefeyi anlatmak, sakin Ģehirler konusunda bilinçlenmeyi sağlamak ve söz konusu
önemli Cittaslow kriterlerini filmlere yansıtabilmek ana hedef olmalıdır.
AraĢtırmada, belirtilen hedef doğrultusunda, filmlerin içerik analizleri yapılmıĢ, konuya
yalnızca sürdülebilir turizm, Cittaslow kriterleri açısından yaklaĢmanın eksik kalacağı
düĢüncesi ile, hareketli görüntünün izleyici tarafından algılanma sürecini etkileyen,
sinematografik dil (sinema dili) açısından da yaklaĢmak

gerektiği

sonucuna

varılmıĢtır. Bu nedenle her bir filmin, paralel olarak, sinematografik açılımları da
yapılarak, sinema dili ile ne anlattığı da ortaya konmuĢtur.
ÇalıĢmanın sonuçlarına göre, elde edilen bulgular ise Ģu Ģekilde özetlenebilir:


Türkiye'den incelenen tanıtım filimlerinin daha çok belgesel nitelik taĢıdığı
gözlenmiĢtir. Her bir filmde sürenin yeterince uzun tutulması izleyen açısından
mantıksal çerçevenin kurulabilmesine olumlu katkıda bulunmaktadır. Bu durum
ayrıca alanı tanıtmanın yanı sıra cittaslow hareketinin kapsamı konusunda
bilgilendirmeyi de sağlamaktadır. Diğer yandan tanıtım filmleri araĢtırma
bulgularında yer alan tablolarda da özetlendiği gibi, Cittaslow kriterlerine yer
veriliĢ (konuĢma, görüntü, yazı olarak) süreleri bakımından incelendiğinde,
sürdürülebilirlik ilkesinin alt kriterleri olan altyapı politikası, çevre koruma, yeni
nesillere devir olarak düĢünülmesi öngörülen özgün ürünler ve eğitim
konularına filmlerde yeterince değinilmediği, hatta gerekenden daha az yer
verildiği

sonucuna

ulaĢılmıĢtır.

Filmlerin

tematik

açılımlarını

değerlendirdiğimizde ise, serim, düğüm ve çözüm bölümlerinin birbirlerinden
tam olarak ayrıĢtığı ve bu yapının net kurulduğu söylenebilir. Bunun sonucu
olarak, izleyenin yerel yaĢamla ve bölgeyle bağ kurmasını kolaylaĢtırarak,
filmin duygusal unurlarının dramatik altyapı üzerinde ilerleyebildiği doğrudur.
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Cittaslow hareketi Dünya genelinde hızla yayılsa da, bu konuda hazırlanmıĢ ve
yayınlanmıĢ kaynaklar halen yeterli değildir. Görsel tanıtım ve bilgilendirme
amacıyla üretilecek kaynakların arttırılması gerekliliği sonucuna eriĢilmiĢtir. Bu
alanda kaynakların azlığı, dünya genelindeki hareketin bir bütün olarak
algılanamaması ve birlik olabilmeyi zedeleme riski taĢımaktadır.



Filmlerin hemen hemen hepsinde çevre konusu, doğal güzellikler, kültürel
zenginlikler ve o beldeye seyahati çekici kılabilecek konular üzerine
yoğunlaĢılmıĢtır. Filmlerde, tanıtılan alanın Cittaslow ağına dahil olduğu
konusuna da yeterince değinmediği, bu konuya ayrılan sürelerin kısıtlı olduğu
gözlenmiĢtir. Filmlerde çekicilik uyandırması beklenen görüntü ve konulara
öncelik tanınması sürpriz değildir. Zira, seçilen diğer görsel detaylar, konuya
epeyce yaklaĢmaya izin vermektedir. Burada hedeflenen elbette, didaktik bir
anlatımla, bilgilendirici metinler ve görsellik barındıran tanıtıcı film yapımı
değildir. Bu tür bir yapım, konuyu çıkmaza sokarak, izlenebilmesi adına sıkıntı
oluĢturacaktır. Belgesel filmlerin çekici unsurlar içermesi, hem görsel anlatımlar
hem de konuĢmalar eĢliğinde insanlara samimi gelen konuların seçilmesi, bu
filmlerin keyifle izlenebilir yapımlar olmasına neden olmuĢtur. Filmlerde turizm
konusuna yeterince yer verilmemiĢ gibi görünse de, bu yaklaĢımın bu tür filmler
adına yanlıĢ olmadığı, hatta turistik öğelerin ön plana çıkmasının olumsuz
sonuçlar doğurabileceği endiĢesi adına da doğru verilmiĢ bir karar olduğu
sonucuna varılmıĢtır.



Çevre politikaları dıĢında, Cittaslow sayılabilmenin kriterlerinden olan altyapı
politikaları, yerel üretim ve üretici, slow food faaliyetleri, misafirperverlik,
eğitim ve farkındalık, sosyal uyum, ortaklıklar, turizm politikaları ve Cittaslow
öğelerine filmlerde yeteri kadar yer verilmemiĢtir. Çevre konusunda değinilen
unsurlar, kaynak koruma niteliğinden ziyade, çekicilik, çevrenin, insanların
ilgisini cezbetmeye yönelik yanlarını taĢıyan bir yaklaĢımla yansıtıldığı
gözlenmiĢtir.
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Cittaslow’larda oldukça önemli kriterler olan yerel üreticinin korunması, yerel
damak tadlarının yaĢatılması konusuna tüm filmlerde eĢit olarak yer
verilmemiĢtir. Türkiye’den seçilmiĢ olan filmlerin bu konuya daha ehemmiyetle
yaklaĢtığı tespit edilmiĢtir ancak tüm filmler için varılan ortak görüĢ, turistlerin
destinasyona ziyaretlerini teĢvik etmek amacıyla, o yöreye doğru çekicilik
kazandırmak amacıyla bu konuya yer verildiği Ģeklindedir.



Altyapı çalıĢmaları filmlerde hemen hemen hiç yer almamaktadır. Çevre koruma
ve altyapı politikalarının iç içe konular olması, filmlerde bu konulara iliĢkin
eksikleri ortaya çıkartmaktadır.



Kültürel yapının korunması, çevre konusunun bir uzantısı olarak, o bölgenin
doğal güzelliklerini yansıtmak üzere iĢlenmiĢtir ve izleyicilerde, kaynakların
korunmasına iliĢkin duygular uyandırmaya yönelik değildir.



Filmlerde dikkati çeken bir baĢka unsur da, her Cittaslow'un, kendine özgü
yapısını ön plana çıkartan konulara yoğunlaĢmıĢ olmasıdır. Sakin Ģehrin
bulunduğu bölge, konum bu hususta baĢ neden olmuĢtur. Ancak bu yaklaĢım,
önemle üzerinde durulması gereken konuların filmlerdeki eksikliğini açıklamak
için yeterli olmamaktadır. Cittaslow kriterleri göz önünde tutulduğunda,
kriterlerin tümünün filmlerde uzun uzun ve didaktik bir yapıda anlatımı,
sinemasal ifade açısından beklenen bir sonuç değildir, ancak her bir kriterin
filmlerin içerisinde yer alması, kiĢilerin ne bekleyeceklerini bilerek, ve
hesaplayarak o bölgeye seyahatlerini sağlayacak, bu da Cittaslow'ların
Cittaslow kalabilmesi için bir alt zemin oluĢturarak, bu filmlerin esas yapım
amaçlarını

destekleyecektir.

Uluslararası anlamda seçilmiĢ olan, Portekiz, Hollanda ve Polonya yapımı
filmlerle ilgili elde edilen bulgular benzer olup, sürelerinin kısa tutulmuĢ
olmaları, kısıtlı bilgi vermelerine neden olmuĢtur.

Filmler genel olarak

bakıldığında, bir çırpıda izlenip, o bölge hakkında detaylardan uzak, görsel
tanıtım niteliği taĢımaktadır. Tanıtım amacıyla çekilmiĢ olmaları, Cittaslow
öğlerinin filmdeki varlığını kısıtlamıĢ, daha ziyade turistik görüntülere yer
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verilmiĢtir.

Tema

açılımlarına

baktığımızda,

giriĢ,

geliĢme

ve

sonuç

bağlantılarının tam olarak kurulamaması, izleyenin kendisini konunun tam
olarak neresinde hissetmesi gerektiğini belirleyememesine neden olmaktadır.
Uluslararası örneklerde tema yerini konuya bırakmıĢ, duygu içeren bir yapı çoğu
zaman yakalanamamıĢtır. Filmlerin, sinematografik bir bütünlük yakalamakta
zorlanması, kategorisinin net olarak belirlenememesinin bir sonucunun olduğu
kanısına varılmıĢtır. Filmler belgesel yaklaĢımla değil, tanıtım amacıyla
hazırlanmıĢtır. Bu nedenle, Cittaslow kiterlerinden içerdiklerini de layıkıyla ele
alabilecek bir düzen kurulamamıĢtır. Yapılan röportajların konuya yaklaĢımı
kolaylaĢtırmasını hedeflemek, burada aksi bir sonuç üretmiĢ, hedefin tam olarak
belirlenmesini

zorlaĢtırmıĢtır.

Bu

da

Cittaslow

felsefesine

yapılan

odaklanmalarda sapmalara neden olmuĢtur. Yer verilen unsurlar arasında,
Cittaslow ve sürdürülebilirlik adına yapı taĢı sayılabilecek, yerel üretim, kültürel
zenginlikler yüzeysel olarak yer almıĢ, derinlemesine iĢlenmediği için, salt
turistik çekicilik amacına hizmet etmiĢtir.
Hem Türkiye, hem yurtdıĢı örneklerinde ortak tespit, doğal güzelliklerin,
çevresel etkileyici unsurların, kültürel zenginliklerin filmlerin hepsinde temel
anlatım öğesi olarak seçilerek, diğer hususların bu unsurlar etrafına dizilmiĢ
olduğudur. Bu yapım yaklaĢımı, Cittaslow kriterlerinin tam olarak ne olduğunun,
nasıl uygulanmasının neden gerekli olduğunun, olumsuz yaklaĢımların
sonuçlarının

neler

olabileceği

ve

turistik

faaliyetlerin

bu

bilinçle

yuygulanmasının önem ve gereklilik nedenleri üzerine yoğunlaĢmaktan uzak
kalmıĢlardır.
Tezin literatür bölümünde yer alan Cittaslow ilkeleri ve sürdürülebilir yaĢama
katkıları konusu, filmlerde tam anlamıyla yer almamıĢtır. AraĢtırma kapsamında;
en önemli tespitlerden birisi de, bu denli önemli bir iletiĢim aracı olan tanıtım
filmlerinin gerekenden daha az nitelik ve nicelikte olduğu tespit edilmiĢtir.
Özellikle kaynaklara ulaĢmada yaĢanmıĢ olan sıkıntı, halkın ve genel izleyici
kitlesinin de bu kaynaklara ulaĢımının ne denli zor olduğu düĢüncesi
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doğurmuĢtur. Bu tür filmlerin insanların aradıklarında kolayca eriĢebilecekleri
teknik format ve uluslarası dilde olması gerektiği, tezin araĢtırma amacına da bir
destektir. Bu filmlerin yapılma amacı, çokça kiĢi tarafında izlenebilir olmalarıdır.
O halde, istendiğinde ulaĢılabilir olması gerekliliği bir ihtiyaçtır. Bu bağlamda,
filmlerin gerektiğinde kolay ulaĢılır olması, bu tür çalıĢmların çeĢitlendirilmesi,
filmlerin altyazılı ve farklı dillerde hazırlanmıĢ olarak sosyal medya ve diğer
eriĢim kanallarında yer alması uluslararası düzeyde olup, daha geniĢ kitlelere
yayılması

adına

fayda

sağlayacaktır.

ÇalıĢma

bu

anlamda,

alandaki

araĢtırmalardan farklılaĢarak önemli bir katkı sunmaktadır.
Tüm bu sonuçlardan hareketle, cittaslow konusunda yapılacak tanıtım filmleri
için Ģu önerileri geliĢtirmek mümkündür:


Cittaslow hareketi konusunda film yapımının özendirilmesi: Bu tür filmlerin
yapımlarını

özendirmek,

yapılabilecek

çalıĢmalardan

biridir.

Cittaslow

konusunda, her yıl çeĢitli merkezlerde düzenlenen akademik konferanslarda
filmlerin gösterimleri yapılarak, bu sayede potansiyel yönetmenler ve yapım
ekipleri teĢvik edilmelidir.Bu alanda düzenlenen akademik toplantılar aracılığı
ile söz konusu filmlerin yazılı ve görsel medyada daha fazla yer almaları
sağlanmalıdır.


Film içeriklerinin cittaslow hareketi kriterleri doğrultusunda hazırlanması:
Filmlerin

bilinçlendirme

amacına

yönelik

hazırlanması

gerekliliği

varsayıldığında, ana baĢlıklarla, çevre politikaları, altyapı ve atıklar yönetimi,
biyoçeĢitlilik, teknolojinin doğru kullanımı, su ve hava kalitesi, yerel üretici ve
ürünler, gelenekler, yerel kalkınma, özgünlük, kültürel dokuların korunması,
turistik unsurlar ve bunlara ek olarak Cittaslow olabilme hakkında öğelerin, bu
amaçla yapılan bir filmde yer alması esastır. Kriterlerin, her bir film için
ağırlıkları, yöreye ve bölgeye göre farklılık gösterebilir ancak, tüm bu hususlar
temelde filmin iskelet yapısında bulunmalıdır. Sinemada bir anlatım Ģekli olarak;
kimi zaman doğrudan kriterler üzerinden anlatım sağlanabileceği gibi, doğrudan
olmadığında da o bölgedeki yaĢamın temel yapısından da anlatım sağlanarak
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kriterler filmin içerisine yedirilebilir. Özellikle yerel unsurların korunması
konusu, sürdürülebilirlik içinde yaĢamsal nitelikle olup, filmlerdeki yeri
arttırılmalıdır. Buna bağlı olarak, Cittaslow’ların sınırlı nüfuslarda olması
konusunun filmlerde önemle üzerinde durulmalıdır.


Film yapımlarının teĢvik edilmesiyle daha nitelikli sonuçlar ortaya konması: Bu
alanda çeĢitli yarıĢmalar düzenlenerek, ödül alan filmlerin kongre ve
konferanslarda paylaĢımı sayesinde de filmlerin daha amaca hitap eder hale
gelmesi

sağlanmalıdır.

Filmler

için,

kongre

düzenlenmesi

esnasında

oluĢturulabilecek fonlar ve maddi desteklerle daha nitelikli yapımların ortaya
çıkması teĢvik edilmelidir. Cittaslow konusunda her yıl çeĢitli merkezlerde
düzenlenen kongre ve konfersanslar kapsamında bu filmlerin yapılması,
yapımların nitelik ve niceliklerini arttırmak için önemlidir.


Mevcut filmlere eriĢim olanaklarının artırılması: Hali hazırda nitelikli filmlerin
paylaĢımlarının, eriĢilebilir olması sağlanmalıdır. Bu eriĢimin Cittaslow üyesi
ülkelerin genel merkezleri ile yürütülecek koordinasyon çalıĢması ile
standartlaĢtırılarak internet ortamında yayınlanması çalıĢması yürütülmelidir.
Cittaslow için kurulmuĢ olan resmi internet sitesinden, her ülke ve her temsilci
Cittaslow için yapılan filmlere buradan kolaylıkla eriĢim sağlanmalıdır.



Film hazırlıkları esnasında konu ile ilgili çok disiplinli bir bakıĢ açısının
geliĢtirilmesi: Cittaslow filmleri hazırlanırken, bu anlamda uzman kiĢilerin
görüĢleri alınarak daha amaca yönelik çalıĢmalar yürütülmelidir. Yalnızca film
çekimi konusunda uzmanlarla görüĢmenin yanı sıra Cittaslow konusuna farklı
bakıĢ açısıyla yaklaĢabilecek akademisyen ve araĢtırmacıların görüĢleri filmlere
eklenmelidir.



Cittaslow hareketi konusunda farkındalığın filmler yoluyla artırılması:
Cittslow'larla

ilgili

kamu

spotları

hazırlanmalı,

halkın

bu

konuda

bilinçlendirilmesi genele yayılmalıdır. Kamu spotları televizyon kanallarında
yayınlandıkları için, izleyici kitlesi oldukça yaygındır. Televizyonun, reklamın

121
yayılması sıralamasında

en üst sıralarda geliyor olması, bilinçlendirme

çalıĢmaları açısından tercih nedeni olmalıdır.


Cittaslow filmlerinin herkes tarafından anlaĢılır olabilmesi: Dünya üzerinde,
farklı ülkelerden temsilcileri olan Cittaslow’lar için yapılmıĢ olan filmler, her
ülkenin kendi dilinde hazırlandıktan sonra, ortak sayılabilecek bir yada birden
fazla dilde dublajlarının ve altyazı çalıĢmalarının yapılarak, daha fazla kiĢi
tarafından eriĢilebilir, anlaĢılabilir hale getirilmelidir.



Cittaslow tanıtım filmlerinin de tanıtımlarının yapılması: Cittaslow’lar için
hazırlanmıĢ olan filmlerden, izleyicinin ve hedef kitlenin haberdar edilebilmesi
için tanıtım çalıĢmaları yürütülmelidir. YurtdıĢında düzenlenen turizm
fuarlarında Cittaslow'ların tanıtım filmleri gösterilmeli, fuar ziyaretçilerine
bilgilendirici materyaller dağıtılmalıdır.



Filmlerin engelli insanlar için de anlaĢılabilir olması ve engelliler için
eriĢilebirliği sağlayan planlama unsurlarının önemini vurgulaması: Ġleride
yapılacak olan filmlerde yazı ve altyazılara daha çok yer verilmesi, filmlerin
iĢitme engelli kiĢiler tarafından da takip edilebilmesi için bir öneridir. Ayrıca,
iĢitme engellilerin kullandığı iĢaret dili ile anlatım da filmlere eklenebilir. Bu
bağlamda, filmlerin sinematografik açılımları, filmlerin doğru anlatım dili ile
algılanmalarını da arttıracağı için önem taĢımaktadır. Özellikle kamera
hareketleri ve ıĢık kullanımı doğrudan bu amacı yansıtan niteliklerdir. Filmlerin
alt köĢelerinde bir anlatıcı tarafından iĢaret dili kullanımı sağlanabilir. Ayrıca
filmlerde, Cittaslow hareketine dahil olan Ģehirlerde engelsiz planlamanın
öneminin de vurgulanması önemlidir Engelli kiĢilerin Cittaslow destinasyonu
ziyaretlerinden önce bilgilenmelerini de sağlamak bu yolla mümkündür.



Filmlerde yer verilen görsellikle ve sözlü anlatımda yer verilen unsurlarının
dengeli olması konusuna dikkat edilmesi: Görsellik ve sözlü anlatımın tam bir
dengede tutulması filmlerin anlatımını desteklemek için önemlidir. Görsel
anlatımın daha akılda kalıcı olabilmesi, filmlerde vurgulanan metnin de desteği
ile artacaktır.

122


Cittaslow ağında, temsilci ülkelerin kendi koĢullarına ve toplumsal yapılarına
göre farklılaĢmaların filmlerde yer alması:Cittaslow ağı içerisinde, bu tür
farkılılaĢmalar

iletiĢim

yoluyla

daha

fazla

takip

edilerek,

Dünya'da

Cittaslow'larda gerçekleĢen yenilikler ve değiĢimler tüm üye ülkelerce bilinir
hale getirilmelidir. Bu anlamda internet yoluyla bilgilendirme önem taĢımaktadır.
Internet üzerinden yayınlanan görsel bilgilendirme araçları ve filmler de bu
konuya destek sağlayacaktır. Özellikle hazırlanan filmlerde bu konuya yer
verilmelidir.


Filmlerin, Cittaslow hareketi konusunda eğitim ve bilinçlendirmeyi amaç
edinmesi: Bu konuda öncelikli olarak turizm tanıtım ofisleri düĢünülmelidir.: Bu
konuda turizm tanıtım ofisleri en baĢ sıralarda düĢünülmelidir. Cittaslow'ların
özel bir yaĢam felsefesinin sonucu olduğu, turistlere seyahatlerinin baĢında
hatırlatılmadır. En etkili iletiĢim yöntemlerinden biri olduğu varsayılan, kiĢiden
kiĢiye anlatım yöntemi, konuya iliĢkin duyduklarını ve edindiği bilgileri,
sonrasında yakınındaki kiĢilere anlatacak olan turistlerin bu harekete katılımını
sağlayacaktır. Cittaslow filmleri bu eğitim ve bilinçlendirme çalıĢmasının bir
parçası olmalıdır. Cittaslow'larla ilgili yürütülebilecek eğitim çalıĢmalarının
arttırılması, çocuklara bir yaĢam felsefesi olarak bu konunun okullarda
anlatılması, çocukların alıĢkanlık edinme çağlarında daha etkili olacaktır. Bu
nedenle okullarda yerel yaĢamın, yerel damak tadlarının korunması adına
çalıĢmaların arttırılaması, Cittaslow kriterlerinden sürdürülebilirlik ilkesi ile
ortak alanlarda buluĢabilen noktalar mutlaka ele alınmalıdır. Çocukların ilgisini
çekebilecek animasyon filmleriyle konu anlatımı daha ilgi çekici Ģekle
getirilmelidir. Çocuklarla yürütülebilecek çevre tanıma, koruma ve kültürel
etkinlikler bu konuyu destekleyebilecektir.



Filmlerde Slow Food konusuna vurgu yapılması:Cittaslow'larda slow food ve
yerel damak tadları kadar organik beslenme ve tarım da oldukça önem taĢıyan
konulardır. Özellikle yerel ürünlerin ve üreticilerin korunması filmlerde daha
etkin Ģekilde yer almalıdır. Kültürel değerlerin korunması adına da özellikle
görsel iletiĢim bu hususta bilinçlendirmeyi arttırmaya yönelik kullanılmalıdır.
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Bu konularda görsel tanıtımlar hazırlanmalı, bu yolla turistin ve halkın yerel
lezzetlerle tanıĢması kolaylaĢtırılmalıdır.


Cittaslow'larda markalaĢmaya gidilmesi: Hem Cittaslow hem Slow Food
unsurları için markalaĢma çalıĢmaları yürütülmeli, sürdürülebilir olması ve
turistik ürünlerin marka altında sınırlarının belirlenmesi, tüketim alıĢkanlıklarını
da düzenlemek açaısından fayda sağlayacaktır. Bölgeye gelen turistin, hizmet
sınırlarını bilmesi sağlanmalıdır. Cittaslow’lar için markalaĢma anlayıĢı, bir
ürünün pazarlanması ve satıĢını arttırmak amaçlı değil, tüketicinin üründen
beklentisinin sınırlarını belirlemek amaçlı yapılmalıdır. MarkalaĢma filmler
yoluyla daha detaylı anlatılmalıdır. Film yoluyla anlatım bir çok unsuru aynı
anda anlaĢılır ve bilinir kılmak için etkili olacaktır.



Filmlerde imaj yerleĢtirmenin doğru planlanması: Cittaslow’ların özelliklerinin
ziyaretçiler için daha belirgin olabilmesi açısından seçilecek olan görsel
imajların doğru planlanması bilinçlendirmeyi arttıracaktır. Ġleride, Cittaslow
markasının tüketim alıĢkanlıklarıyla bağdaĢtırılarak, görsel tanıtımın bu alana
etkileri üzerine bir araĢtırma yürütülebilir. Özellikle görsel imajları ve tanıtım
filmlerinin, Cittaslow hareketinde tüketimi ne yönde etkilediğine iliĢkin bir
çalıĢma faydalı olabilir.



Filmlerin finansmanı için fon kaynaklarının araĢtırılması: Ulusal ve uluslar arası
fon kaynaklarının araĢtırılması, söz konusu fon kaynaklarından yararlanılarak,
filmlerin hazırlanması mümkündür. Bu konunun belediyelerce takibi arttırılmalı,
film yapımları için belediyeler de teĢvik edilmelidir.

GüneĢ’e (2008) göre; turizm dünya genelinde, sürdürülebilir geliĢmenin araçlarından
biri olarak ön plana çıkmaktadır. Ancak özellikle ekonomik nedenlerle kitle turizmini
destekleyen ülkelerde yaĢanan deneyimler; turizmin iyi yönetilmediği takdirde sosyal
yapı, doğal kaynaklar ile kültürel değerler üzerinde olumsuz etkiler ortaya
koyabileceğini göstermiĢtir. Eğer Cittaslow hareketi de yalnızca ekonomik kalkınma
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amacıyla ortaya konmuĢ olsaydı; Cittaslow'larda zorunlu kriter olarak nüfus sınırlaması
getirilmezdi. Bu nedenle yerel halkın, turistin, tüketicinin, üreticinin, turizm hizmeti
verenin bir bütün olarak koruma içerikli faaliyetler konusunda bilinçlenmesi ve
beklentilerinin karĢılanması gerekmektedir. Cittaslow ağının temel ilkelerine uyum
sağlanmasında eğitim ve bilinçlenme öncelikli konu olmalıdır. Bu anlamda iletiĢimden
ve iletiĢimin özelliklerinden faydalanmak ise oldukça önemlidir.
Cittaslow hareketi hem nüfus sınırlaması hem de çevre politikaları, altyapı ve atıklar
yönetimi, biyoçeĢitlilik, teknolojinin doğru kullanımı, su ve hava kalitesi, yerel üretici
ve ürünler, gelenekler, yerel kalkınma, özgünlük, kültürel dokuların korunması,
konularına iliĢkin sahip olduğu kriterler ile bir alanın sürdürülebilir geliĢimi bakımından
oldukça önemli bir yol haritası ortaya koymaktadır. Özellikle bu yol haritasının
Cittaslow hareketinin geliĢtiği yerdeki yerel yönetimlerden belediyeler için önemi
büyüktür. Cittaslow hareketine dahil olan alanlara iliĢkin film çekimlerinde de yukarıda
yer alan tüm unsurların dikkate alınması sayesinde daha baĢarılı sonuçlara ulaĢılması ve
bu filmlerin diğer yaĢam alanları için örnek olması mümkün olabilecektir.
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