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Hakan ERKILIÇ, 2004 yılından beri Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema 

bölümünde çalışmaktadır. Türk Sineması, sinema ve ideoloji, sinema ekonomisi (üretim tarzları), belgesel 

sinema ve dijital sinema alanlarında çalışmaktadır. Bu konularda farklı kitaplarda ve hakemli dergilerde 

makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır. 

 

 

Özet 

Sinemanın peliküle dayalı üretim tarzından dijital üretim tarzına geçişi yalnızca endüstriyel açıdan (teknik 

ve ekonomik) değil aynı zamanda estetik, kültürel ve izleyici açısından da önemli değişimlere neden 

olmuştur. Peliküle dayalı yapım, dağıtım ve gösterim pratiği yerini ikili kodlar üzerinden bilgisayarda 

tasarlanan ya da dijital olarak kaydedilen ve gösterilen yeni bir yapım pratiğine bırakmıştır. Sinematografik 

bakış açısı dijitografik tasarıma evrilmiştir. Sinemanın yeni akışkan bir özellik kazanması farklı kuramsal 

tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Dijital teknoloji, özellikle CGI ve VFX üretimlerin Bazin, Kracauer, 

Barthes’da temellenen gerçekliğin resmedilişine (indekslenmesine) karşı geldiği ve sinemanın indeksleme 

özelliğini yitirdiği bu tartışmaların temel noktalarından biridir. Dijital verinin değişebilirliği, sinemanın 

doküman olarak gerçeklik değerinin sorgulanmasına neden olmaktadır (Manovich 1996). Bir diğer tartışma 

bağlamı ise değişen izleme pratikleri ve seyirci ilişkisidir. Bu çerçevede “sinemanın ölümü” de ilan 

edilmiştir. Ancak bu bir ölüm ya da kopuş değil; 20yy sanatı olan sinemanın 21yy’daki dijital 

dönüşümüdür. Sinema yüz yılı aşkın birikimi ile dijital bir dönemeçte Manovich’in (1995) elastik gerçeklik, 

Prince’in (1995) algısal gerçeklik ve Frampton’un (2013) akışkan sinema yaklaşımlarıyla kendini yeniden 

tanımlamaktadır. Manovich (1997), sinemanın “kültürel bir arayüz”e dönüştüğünü, resim/plastik 

sanatlar olarak sinemanın animasyona yöneldiğini belirtmektedir. Bu bağlamda dijital sinema, Fransız 

izlenimciliği içinde  önemli bir durak olan Pointilizm’i çağrıştırmaktadır. Kılıç’ın (1994) elektronik 

görüntü sanatı için söylediği nokta, bugün dijital sinemada realize olmaktadır. Örneğin Lytro gibi mekanı 

ve içindeki nesneleri ışık bilgisi üzerinden derinlik ve uzam içerisindeki yer bilgisi ile birlikte kaydetmek 

sureti ile izleyiciye görüntü içerisinde hareket ederek açı, netlik, renk, ön ve arka plan değiştirme imkanı 

veren 16K teknolojik gelişmeleri bu süreci hızlandırmaktadır. Bu bağlamda sinemanın ontolojisi ve etiği 

temel bir tartışma noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijital sinema, görüntüleri ikili ilişkiler ve 

algoritmik hesaplamalar olarak kaydetmek için bir araçtır; bunlar, bir bilgisayar tarafından görsel olarak 

görsel görüntüler halinde insan tarafından algılanabilir hale getirilir. Bu anlamda, dijital görüntüleri 

"dijitografik" (digitographic) olarak daha doğru bir şekilde ifade edebilir (Hadjioannou, 2012:30). Sinema 

etik ilişkisi daha çok temsil düzeyinde ele alınmıştır: Deleuze, Foucault, Levinas, Derrida üzerinden 

çözümlemeler yapılmıştır. Bu bildiride temsilden öte üretim pratiği üzerinde durulacaktır. Artık sanat, 

doğayı taklit etmediği gibi Bourdiocu manada gerçekliği yaratma aşamasına girmiştir. Dijital sinema 

döneminde doğanın büyüsünü kendisi yaratan sinemacılar karşımıza çıkmaktadır. Hadjioannou’dan 

(2012) hareketle bu bildiri “film imgesinin yeniden yapılandırılmasını sağlayan bir düşünce imgesi olarak 

dijital”i ele alırken kuramsal bazda etik sorunları tartışmayı amaçlamaktadır. Monaco’nun (2001), ifade 

ettiği “etik geleceğin estetiğidir” argümanı, sinema çalışmaları için yol gösterici olacaktır. Dijital 

sinemanın indeksleme özelliğini yitirdiği tartışıladursun, dijital teknolojinin tam olarak, Bazin'den 

hareketle, “ortaya çıkan hayatı yakalamak” ve “mucizeler üretmek”: İki eylem, özel efektin “harikulade” 

niteliğini ontolojize eden dijitalleştirilmiş bir filmde birleştirildiği görülmektedir (Gaudreault ve Marion, 

2015:186-187). Dijital dönemde etik, daha çok form üzerinden tartışılacağa benzemektedir. Etik ve estetik 
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arasındaki diyalektik ilişki, dijital sinemanın/akışkan sinemanın geleceğini şekillendireceği gibi 

dijital/akışkan sinemanın da etik ve estetik değerlerde ciddi değişimlere neden olacağı açıktır. Kuramsal 

tartışmaların yanında üretim sürecinin burada daha belirgin olduğu gözlenmektedir. Bildiride farklı 

kuramsal yaklaşımlar tartışılırken son dönem film örnekleri üzerinden de çözümlemeler yapılacaktır. 
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FROM CINETOGRAPHIC TO DIGITOGRAPHIC:  ETHICAL TENSIONS AND 

RESPONSES 

 

 

Abstract 

The transmission of cinema from mode of unexposed production to the digital has caused significant 

changes in not only industrial (technic and economic) but also aesthetic, cultural and audience terms.  The 

practice of unexposed film production, distribution and screening has gave way to the new one designed on 

a computer as binary codes or recorded and screened digitally. The cinematographic perspective has evolved 

into a digitographic design. This new fluid characteristic of the cinema has led to different theoretical 

discussions. One of the main points of the discussions is that digital technology, especially CGI and VFX 

products, stands out against depiction of reality, grounded in works of Bazin, Kracauer, Barthes, and the 

cinema has lost its feature of indexing. Variability of digital data causes questioning the worth of the cinema 

as a real document (Manovich 1996). Another discussion is on the change of watching experiences and 

audience relations.  In this context, "the death of the cinema" has been declared. However it is not a death 

or disengagement but the digital transformation of 20th century art of cinema in 21st century. Cinema 

with over a hundred years of experience has redefined itself in the digital turn with the some approaches as 

Manovich’s elastic reality (1995), Prince’s perceptual reality (1995), and Frampton’s fluid cinema (2013). 

Manovich (1997) points out that the cinema turns into an interface, and as plastic arts cinema tends to 

animation. In this context, digital cinema evokes Pointilism, an important moment in French 

Impressionism.  The point that Kılıç (1994) indicates for electronic visual arts is realized in digital cinema 

today.  For instance, that the 16K technological developments, as Lytro which enable the audience moving 

in the image and changing the angle, sharpness, color, foreground and background plans by recording the 

space and the objects in it through the light information together with the information of location in depth 

and space, makes the process accelerate. In this context, the ontology and ethics of the cinema are emerging 

as a fundamental discussion point. Digital cinema is a tool for recording images as binary relations and 

algorithmic calculations; they are rendered by a computer to visual images which could be perceived by a 

human. In this sense, digital images can be expressed more accurately as “digitographic” (Hadjioannou, 

2012: 30). Relationship between cinema and ethics is discussed around the notion of representation: It is 

analyzed in theoretical context of Deleuze, Foucault, Levinas, and Derrida. This paper focuses on 

production practice rather than representation. Now the art does not imitate nature, but it has entered the 

stage of creating reality as Badiou discussed. In the digital cinema era, we come across the cinematographers 

who create the magic of the nature by her/himself. Reference to Hadjioannou (2012), this paper aims to 

discuss the ethical issues on the theoretical basis, while dealing with "digital as a thought image that allows 

reconstruction of film image". The argument of "the ethics is future of the aesthetics" expressed by Monaco 

(2001) will be a guide for cinema studies. When it is argued that the digital cinema has lost its indexing 

feature, digital technology, with reference to Bazin, “capture the emerging life” and “produce miracles”: 

The two actions seem to be combined in a digitized film that ontologizes the "magnificent" feature of special 

effect (Gaudreault ve Marion, 2015:186-187). In the digital era, ethics are more likely to be discussed on 

form. It is clear that on one hand the dialectical relationship between ethics and aesthetics will shape the 

future of digital/fluid cinema on the other hand digital / fluid cinema will cause serious changes in ethical 
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and aesthetic values. It is observed that the production process is more prominent than theoretical 

discussions. While different theoretical approaches are discussed in the paper, recent movies will also be 

analyzed. 
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