
Yüzyıllarca önce perdenin arkasındaki sakallı kadın, 
dünyayı kaldırabilen adam veya kılıç yutan adam 
hayretlere neden olurdu. Bu tür atraksiyonları 
organize edenler, heryerde sıradışı olanı bulmaya 
çalışır ve bulduklarını da “en gizemli”, “en güçlü”, 
“en acayip” gibi sıfatlarla bezeyerek insaların ilgisini 
ve doalyısı ile parasını çekmeye çalışırlardı. 

Yıllar geçti, ilginç kavramı zaman içinde trendlere 
göre değişti ve yeni mecraların ortaya çıkmasıyla ilgi 
alanları dağıldı, genişledi. Bugün gerçekten ağızınızla 
kuş tutsanız dahi, insanların ilgisini çekmek için bu 
tarz yöntemler çok çok gerilerde kaldı. 

Yeniyi, ilginç olanı, dikkat çekeni bulmaya ya da 
yaratmaya çalışma çabası hiç bir zaman değişmedi. 
Eğlence dünyası ile diğer sektörlerin kesişme 
noktası ise bu tarz arayışlar olmaya devam ediyor. 

Balon ilk icat edildiğinde artık sadece balon ile 
seyahat edileceği kanısı o kadar yaygındı ki uçaklar 
ortaya çıktığında herkes bunun geçici olacağını 
düşünüyordu. Zaman içinde ortaya çıkan bu tarz 
yeniliklerin, keşiflerin ve icatların bazıları kalıcı oldu, 
ama emin olun çoğu geçici hevesler ve zevkler olarak 
çoktan kayboldu.  

1980`lerde ortaya çıkan kişisel bilgisayar akımı o 
kadar hızlı hayatımızı değiştirdi ki, bu değişimin 
içinde olmamıza rağmen bir çoğumuz gerisinde 
kaldık.  Bu trendi sadece kişisel bilgisayarlarla 
sınırlandırmamak lazım çünkü bilgisayarları takiben 
mobil teknolojiler ve türevleri de bugün hayatımızın 
ayrılmaz parçaları halinde. 

Bu hızlı değişim süreci teknolojinin logaritmik 
ilerlemesi ile hayatımızın her alanına girmiş 
bulunmakta. Bugün her yaratmaya çalıştığımız 
etkinliğin sosyal mecra açılımını da mutlaka 
planlamak ve uygulamak zorundayız. Peki nasıl oldu 
bu geçiş dönemi son 10 + yıl içerisinde?
 

1990`ların sonuna doğru dünyada büyük bir internet 
fırtınası yaşandı, büyük hayaller kuranlar, vizyon 
sahibi büyük yatırımcıların desteği ile pek çoğu 
bugün ortadan kalkmış web sayfaları, e-ticaret 
şirketleri kurdular. Paralel olarak regülasyonsuz 
olmanın veridiği etkilerle fikir haklarına tabi 
sektörler çok ciddi yaralar aldılar. Darbe alan 
endüstrilerin başında ise müzik sektörü gelmekte. 
90`lı yılların sonuna kadar müzisyenler ve plak 
şirketleri albüm satışlarından aldıkları paylar ile 
ayakta durmalarını sağlayacak gelirler elde ederken, 
internetin kullanıcılarına ücretsiz edinim yöntemleri 
sağlaması ile bu gelirler ciddi oranlarda kayıba 
uğradı. Bu gelişmenin doğal bir sonucu olarak daha 
önce albüm satışlarından gelir elde eden sanatçılar, 
canlı müzik etkinliklerine yani konserlere yöneldiler. 

Benzer bir değişim etkinlikler için de geçerli. 
Büyük beklentilerle kurulan web sayfalarının en 
büyük maliyetlerinin içinde yine tanıtımlarına 
yönelik medya ve etkinlik planlamaları ön sıraları 
aldı.  O dönemlerde kurulan web sayfaları büyük 
etkinliklerle lanse edildi. Ünlü sanatçılar, bir çok 
büyük şehir merkezinde dev etkinliklere katıldı ama 
pek çok web sitesi için sonuç yine de değişmedi; 
Varlıklarını sürdüremediler...

Sosyal mecranın son 5-6 yıllık gelişim sürecinde 
ise etkinliklere harcanan bütçelerin diğer tanıtım 
aktivitelerinde olduğu gibi gittikçe büyüyen bir 
bölümünü internet ve sosyal mecraya kaptırmaya 
başlaması ilk bakışta etkinlik sektörü için ciddi bir 
sekte olsa da sonrasında durumun böyle  
olmadığı anlaşıldı. 

Herkesin evinde internet üzerinde yaşaması 
varsayımı insanın birebir iletişim ve etkileşim ihtiyacı 
devreye girdiğinde yetersiz kalıyor. İşte bu gerçek 
etkinlik sektörümüzün tekrar herketlenmesine ve 
kılıf değiştirmesine neden oldu. Artık sadece yoldan 
geçen ya da etkinliğie davet edilen insaların ilgisini 
çekmenin yanısıra internetten  milyonların ilgisini 
nasıl çekerizi tartışıyoruz. 
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Yeni olanı, ilginç olanı her mecrada bulmak zorundayız. 
Etkinlikte daha etkileyiciyi, daha ilginci bulmak için 
çalışmak bana göre ne kadar kolaysa da, insanların 
kelimeleri bile kısa yazdığı, harf sayısının sınırlı olduğu 
mecralarda dikkat çekeni bulmak bir o kadar zor. 

İşte burada bizler gibi başından beri bu gelişmeyi 
izleyenler ile içinde doğanlar arasında bir fark 
oluşuyor. Bizler, ya da benim jenerasyonum diyeyim 
bu konularda belli bir yerde kalırken çok genç yaştaki 
internet insanlarını yanımıza almadan internet 
yoluna çıkamıyoruz. 

Nasıl olursa olsun o perdenin arkasındaki sakallı 
kadını aramaya devam etmek zorundayız. Şimdi 
yanımızda bizlerle beraber ilerleyen genç bir ekipler 
de var, ne mutlu bizlere. 
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