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ÖNSÖZ 

Dünyada olduğu gibi ülkemizdeki üniversitelerde de bir dalı olarak incelenen 

ve uzun yıllardan beri çözülmeye/çözümlemeye çalıĢılan televizyon karmaĢası, öyle 

görünüyor ki, teknolojinin de etkisiyle daha da karmaĢık bir hal almaktadır. Bunda 

toplumların geliĢmiĢlik düzeyleri ve kültürel yapılarının da etkisi vardır.  

Uğruna milyarlarca dolar yatırım yapılan, binlerce insan için istihdam alanı 

olan ve seyirci için en ucuz, en zahmetsiz ve zevkine göre en zengin alternatifli 

iletiĢim aracı olan televizyonda her gün çeĢit çeĢit programlar kendi izleyicisine 

ulaĢmaktadır. Bu çalıĢma da, izleyiciye ulaĢan ve farklı format özellikleri taĢıyan bu 

programları tarihsel geliĢim süreci içerisinde değerlendirme amacıyla yapılmıĢtır. 

Ġzleyiciye hitap eden bu programlar tür olarak derinlemesine ele alınmaya 

çalıĢılmıĢtır. Elbette eksiklerimiz ve tartıĢılacak yanlarımız olmuĢtur. Ama 

eleĢtirilerin ve önerilerin, bundan sonra bu alanda yapılacak çalıĢmalara da katkı 

yapacağını düĢünüyorum. 

Bu çalıĢmayı yapmam için beni sürekli teĢvik eden ve desteklerini hiçbir 

zaman esirgemeyen danıĢmanım Doç. Dr. Aytekin CAN‟a, Doç. Dr. Ġbrahim 

TORUK ve Yrd. Doç. Dr. Metin KASIM‟a, ArĢ. Gör. Özlem Özgür ile öğrencim 

Bahar Tugen‟e teĢekkür ederim. Ayrıca eĢime, oğluma ve kızıma da özel teĢekkür 

etmek isterim. 
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ÖZET 

Televizyon, geride bıraktığımız yüzyılın en popüler kitle iletiĢim aracı olma 

özelliğini bu yüzyılda daha da güçlendirerek devam ettirmektedir. Kendisinden önce 

insan yaĢamında önemli yer tutan tiyatro, radyo, sinema, resim ve fotoğraf sanatı, 

hatta edebiyat gibi disiplinlerden beslenen; ancak neredeyse hepsinin popülerliğini 

ikinci plana itecek kadar cazip bir kitle iletiĢim aracıdır. 

Kendisinden önceki sanat ve edebiyat dalları türlere ayrılır da televizyon 

bundan mahrum kalır mı? Doğası gereği karmaĢık bir yapıya sahip olan televizyon, 

geliĢmiĢinden geri kalmıĢına değin tüm dünya ülkelerinin adeta yaĢamlarının bir 

parçasıdır. Bilgi almak isteyen, eğlenmek isteyen, olup bitenlerden haberdar olmak 

isteyen, tanımak ve fikir sahibi olmak isteyenin baĢvurduğu bu “sihirli kutu” 

teknolojisinin oldukça pahalı olmasına karĢın milyarlarca dolar yatırım yapılan dev 

bir endüstriye dönüĢmüĢtür. Ne kadar geliĢmiĢ teknolojiyle donatılırsa donatılsın, 

sonuçta insan fikrinin ve emeğinin ürünlerini aktarmak zorunda olduğu da bir 

gerçektir. Ġzleyicilerin istek ve gereksinimleri göz önünde tutularak her gün çeĢitli 

format ve içeriklerde üretilen iletiler televizyonun anlatı olanakları çerçevesinde 

programlaĢtırılmakta ve tüketime sunulmaktadır.  

ĠĢte bu çalıĢma, izleyicilerin kullanımları ve doyumları yaklaĢımıyla paralellik 

gösteren televizyonun iĢlevlerine göre Ģekillenen ve tür anlamında kümeleĢen 

televizyon programlarına ıĢık tutmak amacıyla yapılmıĢtır. Bu yapılırken de, özel 

kamu ayrımı yapılmamıĢ, televizyonda tür kavramını daha iyi anlamak için de 

edebiyat, sanat ve sinemanın türlerine de kısaca değinilmiĢtir.  

ÇalıĢmada ağırlıklı olarak yaygın olarak yapılan program türlerinin 

derinlemesine analizi örnekleriyle birlikte yapılmıĢtır. 

Yapılan bu çalıĢmadan çıkan sonuç, geliĢen televizyon teknolojisi ve toplum 

yapısındaki dönüĢüme paralel olarak televizyon program türlerinde de (karmaĢık 

yapı ve türler arasındaki her türlü geçiĢgenliğe rağmen) yeni formatlar ortaya çıkmıĢ, 

çıkmaya da devam edecektir.  

Anahtar sözcükler: Televizyon, Tür, Program türleri, Ġzler kitle, Televizyonun 

iĢlevleri, Kullanımlar ve doyumlar. 
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SUMMARY 

As one of the most popular means of communication during the last century, 

TV enhanced its features in this century as well. Fed by the different disciplines like 

literature, theatre, radio, cinema, Picture and photography that take important place 

in people‟s lives; TV is so attractive to push the popularity of all these disciplines 

into second stage. 

The literary and art movements before the TV were divided into subtitles; can 

TV be thought to be an exception?  TV which has a complex structure has been a 

part of life all over the world from developed to undeveloped countries. People who 

want to follow the agenda, have some knowledge, entertain themselves, It became a 

magic box to which people applied to learn some new information and though its 

technology is quite expensive it turned into a sector in which million dollars were 

invested. No matter how developed technology is used, it is a fact that it has to 

transfer the products of human efforts and ideas. Considering the needs and 

expectations of the audiences, everyday various messages produced in different 

formats and contents are programmed within the framework of the opportunities of 

TV and presented for consumption.   

This study aims to enlighten TV programs that are grouped according to 

function and type meaning, and are parallel with audience usage and satisfaction 

approach. While carrying out this aim, no discrimination was done on commercial 

and state channels and in order to understand the concept of type on TV, literature, 

art and types of cinema were covered briefly.  

In the study detailed   analysis of the common programs were given providing 

samples.   

The result obtained from this study is that  due to developing technology and 

parallel  to the changes in social structure new formats have been emerged in TV 

program types( Complex structure and though every type of transaction among 

types) and will continue to emerge.    

Key Words: Television, Type, Program types, Audiences, Functions of TV, 

Usages and Satisfactions.   
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GĠRĠġ 

Televizyon, iletiĢimden kitle iletiĢime geçiĢ sürecini tetikleyen önemli kitle 

iletiĢim araçlarından biri, hatta en önemlisidir. Doğası gereği televizyon, bitmek 

tükenmek bilmeyen iĢtahı olan bir devdir. Teknolojisi çok pahalıdır; ama her yıl 

milyarlarca dolar yatırım yapılan önemli bir endüstri dalıdır. Ġzleme alıĢkanlıkları, 

beğeni düzeyleri ve beklentileri farklı izler kitlelere ulaĢmak, onları istendik yönde 

etkilemek için gösterilen zihinsel çaba ve emeğe harcanan milyarlar da iĢin diğer bir 

boyutudur. Bu nedenle de sektörde çalıĢacak kiĢilerin yetenek, bilgi ve 

deneyimlerinin çok iyi olması gerekir. Ülkelerin ve toplumların sürekli bir değiĢim 

ve geliĢim içerisinde olmaları doğal olarak televizyon yayıncılığına da 

yansımaktadır. Televizyon insanlığın yaĢamına girdiği ilk dönemlerden bu güne 

gerek teknolojik bakımdan gerekse içerik bakımından oldukça önemli mesafeler kat 

etmiĢtir. Ġlk yıllarda belki de teknolojisinin öngördüğü kısıtlı olanaklarla program 

türlerinde sayıca zenginlikten söz etmek çok zordu; ama günümüzde durum tamamen 

farklıdır. Günümüzde televizyon, program türü bakımından oldukça zengin bir 

yelpazede seyircisine hitap etmektedir. Eğitimden eğlenceye, tanıtımdan habere, 

sadece bir tuĢa basarak televizyonda kısa sürede tükettiğimiz programların doğum 

öncesi sancılı süreçleri hiç de küçümsenecek boyutta değildir. Uzun ve titiz bir 

araĢtırma evresinden sonra planlama ve hayata geçirme evresine kadar yaĢanan tüm 

sıkıntılar televizyonun karmaĢık yapısını ortaya koymaya yetmektedir. Buna rağmen 

televizyonun albenisi ve gizemi her yıl milyonlarca insanı sektörde çalıĢmaya 

çekmektedir. Dünyanın hemen her ülkesinde onlarca eğitim kurumunda televizyon 

programcılığı bilim dalı olarak okutulmaktadır.  

Sinemanın karanlık salonlarından izleyiciyi kurtarıp, kendi evlerinin 

salonlarına, mutfaklarına, hatta yatak odalarına kendisi gelecek kadar mütevazı olan 

“sihirli kutu”nun cazibesi, birbirinden farklı beklentileri olan izleyici gruplarını 

değiĢik türde programlarla kendisine hapsetmesinde yatıyor olsa gerekir. ĠĢte bu 

çalıĢma, televizyon programlarındaki türleri, yapısal özelliklerini, tarihsel geliĢim 

süreçleriyle birlikte inceleme amacıyla yapılmıĢtır.   
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Televizyonun karmaĢık yapısı, yayın yaptığı ülkenin de yapısıyla ilintili 

olduğundan program türlerinin belirlenmesinde, otoritelerin buluĢtukları ortak 

noktaların ele alınmasına özen gösterilmiĢtir. Elbette elde ettiğimiz bulgular, 

hedeflediklerimizi karĢılamamaktadır. Bunda, ülkemizde bu alanda kapsamlı çalıĢma 

ve araĢtırmaların oldukça yeni olmasının etkisi yadsınamaz. Ama televizyonda 

türlerin eldeki kaynaklar ve olanaklar çerçevesinde ilk kez bu çalıĢmada buluĢması 

gelecekte bu alanda araĢtırma yapmak isteyen bilim insanlarına bir nebze de olsa 

katkı yapacağı umudu belki de bu çalıĢmayı yapmaya yüreklendiren en önemli 

gerekçe olacaktır. 

 

1. Problem 

Türkiye‟de televizyon yayıncılığını, kurumsal anlamda iki dönemde 

inceleyebiliriz. Birinci dönem 1968 tarihinde TRT‟nin deneme yayınlarının baĢladığı 

tarihten itibaren 1990 yılına kadar geçen dönem. Bu dönem aynı zamanda kamu 

yayın tekelinin olduğu dönemdir. Ġkinci dönem yasal olmasa da ilk özel televizyon 

yayıncılığının baĢladığı 1990 ve sonrasıdır. Her iki dönemde de Türk 

televizyonculuğu program üretimi ve çeĢitliliği bakımından oldukça önemli 

mesafeler kat etmiĢtir.  

1982 Anayasası'nın 133. maddesi 8 Temmuz 1993'te değiĢtirilerek, radyo-

televizyon yayınlarında devlet tekeli kaldırıldı. TRT tekelinin sona ermesi anlamına 

gelen bu değiĢiklikten sonra birbiri ardına ortaya çıkan özel televizyon iĢletmeleri, 

televizyon yayıncılığına program türleri bakımından da birçok yenilikler getirdi. Bu 

incelemenin konusu da bu eksende ortaya çıkmaktadır.  

Bu çalıĢmada da televizyon programcılığının geliĢim sürecinde tür olgusu ve 

yaygın televizyon programlarının içerik yapıları incelenmiĢtir. Konunun çok boyutlu 

sorgulanmasını gerektiren problem ise, televizyon program türlerinin ülkelerin 

siyasal, ekonomik, toplumsal, coğrafi ve hatta kültürel yapılarına göre değiĢiklik 

göstermesi olgusudur. Sinemada tür olgusu nasıl çok önemli bir iĢleve sahip ise, 
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televizyon programlarının da türlere ayrılması kaçınılmazdır. Televizyon programları 

içerik bağlamında birbirlerinden özgünlük ve özgüllük bakımından bazı farklılıklar 

gösterse de, kitle iletiĢim araçlarının temel iĢlevleri ortak paydasında buluĢtuklarını 

rahatlıkla görebiliriz. 

 

2. Amaç 

Bu çalıĢma, Türkiye‟deki kamu ve özel sektör yayın iĢletmelerinde üretilen 

televizyon programlarını türleri bakımından analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bunu 

yaparken de, televizyon program türlerinin, tarihsel süreçte geçirdiği değiĢim ve 

geliĢimi bazı ülkelerden örnekler vermek suretiyle kıyaslama yaparak somut bir 

Ģekilde ortaya koymak amacımıza varmamızda bize rehberlik edecektir.  

 

3. Önem 

Televizyonun kitle iletiĢim aracı olarak hayatımıza girdiği günden bu yana 

iletiĢim teknolojilerinde inanılmaz bir değiĢim yaĢandı. Teknik olarak siyah 

beyazdan renkli yayına, analogdan dijitale, karasal ve ulusal yayından uydular 

aracılığıyla uluslar arası yayına geçiĢ, televizyonun daha geniĢ kitlelerle buluĢmasına 

olanak vermiĢtir. Teknolojinin sağladığı bu olanaklardan televizyon yayıncılığı ve 

yapımcılığı da payına düĢeni almıĢtır.  

Ġnsan yaĢamında önemli ve etkili bir yere sahip olan televizyon günlük 

yaĢamımızın ortalama 3,5 – 4 saatini iĢgal eder duruma gelmiĢtir. Bunun bilincinde 

olan yayıncı kuruluĢlar izleyici kitlesini geniĢletmek için sürekli yeni programlar 

üreterek iletiĢim teknolojilerini tüketmektedirler. Üretilen mesajın televizyonun 

görsel ve iĢitsel olanakları ve sınırlamaları doğrultusunda çeĢitli formatlarda 

izleyiciye sunulması son derece doğaldır. ĠĢte çalıĢmamızın konusunun önemi de 

burada ortaya çıkmaktadır. Ġzleyicinin, önemli bir zaman dilimini ayırdığı televizyon 

ve onu vazgeçilmez kılan programlar, tür olarak hangi kıstaslara göre 
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sınıflandırılmakta, neden her ülke farklı sınıflandırmalara gitmekte, bu türlerin 

birbirlerinden ne gibi farklılıkları var? Bu ve benzeri sorulara cevap arayacağımız bu 

çalıĢma, öncelikle yayıncı kuruluĢların ürettikleri programların tüm özelliklerini 

tanımaları bakımından büyük önem taĢımaktadır. Ġzleyici açısından daha bilgili ve 

bilinçli, izleme alıĢkanlarının daha düzeyli olması gerekliliği çok önemlidir. Yine 

programlarda sosyal sorumluluk yaklaĢımının kamu yararı ilkesinin gözetilmesi 

gerekliliği çalıĢmanın baĢka bir önemli boyutudur. 

 

4. Varsayımlar (Sayıltılar) 

ÇalıĢmada Ģu varsayımlara yanıt aranacaktır: 

ĠletiĢim teknolojilerinde meydana gelen geliĢim ve değiĢim Televizyon 

programlarının da tür bakımından sürekli geliĢmesine katkıda bulunmuĢtur. Program 

türlerindeki düzenlemeler ve uygulamaların ülkeler ve toplumlara göre değiĢiklik 

göstermesi, her ülke ya da toplumun siyasal yapılarıyla ilintilidir.  

Televizyon program türleri her toplumun sosyo-kültürel yapısıyla da yakından 

ilgili olduğundan, izlerkitlenin kullanımlar ve doyumlar kuramı çerçevesinde 

beklentileri de göz önünde tutulmaktadır. Televizyon yayınları toplumun tümüne 

ulaĢabildiği için her kesimin gereksinimlerinin tespit edilip, karĢılanması mecburiyeti 

vardır. Bu zorunluluk, türlerin oluĢumunu da etkilemiĢtir. Kitle iletiĢim araçlarının 

iĢlevleri ve bu iĢlevlerle ilgili yaklaĢımlar da türlerin oluĢumunda ve geliĢiminde 

önemli katlılar sağlamıĢtır. 

Kamu yayıncılığı yapan televizyon kurumları ile özel sektör televizyon 

yayıncılığının program türlerinin çeĢitliliği bakımından izledikleri politikalar 

birbirinden farklılıklar arz etmektedir. Bu farklılıklar, kamu yayıncılığında sosyal 

sorumluluk, kamu hizmeti yayıncılığı, kamu yararı ilkesi gibi kavramlara söz konusu 

kurumların yaklaĢımlarında açıkça kendini belli etmektedir. 

 



5 

 

 

5. Sınırlılıklar 

Bu çalıĢmada televizyon program türü olgusu, ülkemizdeki yayın 

iĢletmelerinin program türlerine yaklaĢımından ziyade küresel olarak programların 

televizyonun iĢlevleriyle iliĢkisi ekseninde incelenmiĢtir.  

ÇalıĢmada ayrıca fiilen kamu yayın tekelinin sona erdiği Mayıs 1990 tarihi, 

resmen Temmuz 1993 tarihinden sonra toplum yaĢamına giren özel televizyonların 

program türlerine yaklaĢımı da bu yayınlara türsel anlamda ilk kez sınıflandırma 

getiren RTÜK‟ün değerlendirmesi de nesnel bir bakıĢ açısıyla ele alınacaktır. 

 

6. Yöntem 

ÇalıĢmada literatür taraması yönteminin yanı sıra program türleri 

derinlemesine analiz edilmiĢtir. Bu bağlamda çalıĢmanın birinci bölümünde dünyada 

ve Türkiye‟de televizyonun tarihsel geliĢimi, türlerin geçirdiği evreler de göz önünde 

tutularak incelenmiĢtir. 

Ġkinci bölümde tür kavramı ve televizyonda tür olgusu geniĢ bir perspektiften 

ele alınmıĢtır. Üçüncü bölümde ise televizyon program türleri yapısal içerik 

özelliklerine göre televizyonun teknik ve görsel olanakları göz önünde 

bulundurularak ele alınmıĢtır.  

Sonuç bölümünde, televizyon endüstrisinde yaĢanan hızlı değiĢim ve 

dönüĢümde ülkelerin siyasal, ekonomik ve kültürel yapılarının etkili olması 

nedeniyle programların da türsel bakımdan gereksinimlere göre değiĢiklikler 

göstermesinin kaçınılmaz olduğu üzerinde durulmuĢtur.  
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

TÜRKĠYE‟DE VE DÜNYADA TELEVĠZYONUN  

TARĠHSEL GELĠġĠMĠ  

1. Televizyon Teknolojisi 

Televizyon da radyoda olduğu gibi, 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın 

baĢlarında elektrik alanındaki buluĢlardan geliĢtirilmiĢtir. 1873 yılında Ġrlandalı 

telgrafçı MAY, televizyonla ilgili ilk teknik buluĢu gerçekleĢtirmiĢtir ve ıĢık 

dalgalarını elektrik akımına çevirme yollarını bulmuĢtur. Alman Nipkow, 1884 

yılında telsiz yoluyla resim yayınlayan bir diskin patentini almıĢtır. Amerika BirleĢik 

Devletlerinde ise aynı konudaki çalıĢmalara Jenkins adında bir fizikçi 1890 yılında 

baĢlamıĢtır. Fransa‟da 1900‟lerin ilk yıllarında Rignoux ve Fournier isimli fizikçiler 

ilk televizyon deneyini yapmıĢlardır. Marconi ise 1915‟te ilk olarak görüntülü 

telefondan söz etmiĢtir. Zworykin 1923‟de televizyon tüpü olan iconoscope‟un 

patentini almıĢtır. Ġki yıl sonra ise Jenkins ilk mekanik TV setini yaparken, 1926 – 

1927 yıllarında Alexanderson, Farnsworth ve Baird tarafından televizyon yayını 

denemeleri yapılmıĢtır. Ġlk televizyon yayınlarının nakli ise 1927 yılında Bell 

Telephone Laboratuarı New York ile Washington arasında tel ile gerçekleĢtirilmiĢtir 

(Oskay, 1971: 17). 

Televizyonun baĢlangıcı olarak kabul edilen 26 Ocak 1926‟da John Logie 

Baird, saniyede 28 satırla 12,5 kere taranan bu ilk gösteriyi Londra‟nın ünlü eğlence 

merkezi Soho‟daki laboratuarda bilim adamalarından oluĢan 40 kadar konuğun 

önünde gerçekleĢtirmiĢtir. Gösteride görüntü, fotoğraf makinesinden bozma bir alıcı 

ile saptanmıĢtır. Bu ilk televizyon ekranı 8 cm. eninde 5 cm. yüksekliğinde ufak bir 

alettir. 1928‟de Amerika‟da birkaç deneme istasyonu kurulmuĢ ve 1928‟de naklen ilk 

tiyatro yayını yapılmıĢtır. 1939 yılında A.B.D. BaĢkanı Franklin D. Roosevelt‟in, 

New York Dünya Fuarını açılıĢına katılması ve fuar açması,  TV‟den yayınlanmıĢtır 

(Uyguç, 1998: 44) . 



7 

 

 

Ġngiltere‟de düzenli televizyon yayınlarına bu çalıĢmalardan üç yıl sonra uzun 

dalga yayın yapan Deventry vericisi ile baĢlanmıĢtır. Bu yayında görüntü 30 satırla 

taranmıĢtır. Mekanik Ģekilde elde edilen görüntülerin istenilen netlik düzeyinde 

olmaması, baĢka teknik araĢtırmalara yönelinmesine sebep olmuĢtur. Bu çalıĢmalar 

sırasında, Wladimir K. Zworykin adlı bilgin görüntünün elektronik usulle taranması 

düzenini gerçekleĢtirmiĢtir. Bulunan bu teknikle, ilk düzenli televizyon yayınlarının 

kısa adı BBC olan British Broadcasting Corporation‟ın baĢlattığı kabul edilir.  

Fransa‟da 1936‟da baĢlatılan televizyon yayınlarını önceleri, sadece yayın 

istasyonuna yakın semtler izleyebilmiĢtir. Rusya‟da Moskova ve Leningrand‟ta 

1937‟de iki yayın ünitesi kurulmuĢ, buralardan yapılan yayınlar sadece bu kentlerin 

belli semtlerinde izlenebilmiĢtir. Almanya‟da 1938‟de baĢlayan televizyon 

yayınlarını da sadece Berlin‟de bazı semtler izleyebilmiĢtir. Ġkinci Dünya SavaĢı ile 

televizyonla ilgili çalıĢmalar önemli ölçüde azalmıĢ ve yavaĢlamıĢtır. Japonya‟da ise 

televizyon yayıncılığı Ġkinci Dünya SavaĢı sonrası 1953 yılında baĢlayabilmiĢtir 

(Kaptan, 1999: 24). 

 

2. Türkiye‟de Televizyonun GeliĢimi 

Dünyada ilk televizyon yayınları, ilk kez 1936 yılında Ġngiltere‟de baĢlamıĢtır. 

Diğer ülkelerde art arda baĢlayan televizyon yayınları Türkiye‟ye gelmekte 

gecikmiĢtir. Ülkemizde kamuoyu, televizyonla 1960‟lı yıllardan sonra ilgilenmeye 

baĢlamıĢ ve televizyonun dünya üzerinde iyice yaygınlaĢması bu ilginin artmasına 

neden olmuĢtur. 

Türkiye'de televizyon yayınları ilk kez Ġstanbul Teknik Üniversitesi tarafından 

9 Temmuz 1952 günü baĢlatılmıĢtır. 1. banttan 100 watt güçle yayın yapan ĠTÜ Tv 

vericisi Philips Ģirketinden edinilmiĢtir. Bu yayınlarda Ġstanbul Teknik 

Üniversitesi‟nin Elektrik Fakültesi‟ndeki yüksek frekans laboratuarından 

yararlanılmıĢ ve bu laboratuar çalıĢmaları için yayın yapılmıĢtır. Daha sonraki 

yıllarda televizyon cihazı satın alanlar komĢu ülkelerin televizyon yayınlarını 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_Teknik_%C3%9Cniversitesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/9_Temmuz
http://tr.wikipedia.org/wiki/1952
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0T%C3%9C_Tv&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Philips
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izlemeye baĢlamıĢlardır. Televizyon alıcısı edinenler, 1964–1968 yılları arasında 

Bulgar, Romen, Yugoslav televizyonlarının programlarını izleyebilmek amacıyla, 

konutlarının çatılarına özel antenler yaptırmıĢlardır (Tekinalp, 2003: 240). 

TRT Kurumu‟nun kurulmasından 13 ay önce 9 Nisan 1963‟te Federal Almanya 

Hükümetiyle Türk hükümeti arasında bir teknik yardım anlaĢması imzalanmıĢtır. Bu 

anlaĢmaya göre Bonn Hükümeti Ankara‟da bir Televizyon Eğitim Merkezi kuracak 

ve bazı teknik aygıtları bağıĢlayacaktır. Birinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planında 

Türkiye‟de televizyon yayınlarıyla herhangi bir Ģey söylenmemiĢ ve ulusal 

bütünlüğün sağlanması konusunda radyodan daha iyi yararlanılması belirtilmiĢtir. 

Fakat Ġkinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planında televizyon Ģebekesinin kurulması için, 

beĢer yıllık üç plan döneminde gerçekleĢtirilmesi kararlaĢtırılmıĢtır.  

Buna göre 1963‟te Federal Almanya ile yapılan anlaĢma çerçevesinde 

Televizyon Eğitim Merkezi‟nin kuruluĢ hazırlıkları baĢlamıĢtır (Cankaya, 1997: 30). 

AnlaĢmaya göre TV Eğitim Merkezi‟nin yerleĢeceği yapı, Türk Hükümeti (TRT) 

tarafından gerçekleĢtirilecek, buranın teknik donanımını Almanya sağlayacaktır. Bu 

televizyon eğitim merkezinin, dıĢa dönük TV yayını yapmak için kullanılması 

düĢünülmemiĢtir. Merkezin kuruluĢ amacı; kapalı devre televizyon yayınlarıyla Türk 

televizyonunun ilerdeki teknik ve program personelinin yetiĢtirilmesine çalıĢmaktır. 

Eğitim merkezinin teknik aygıtları Almanya‟dan geldikten sonra, bunların montajını 

yapacak Alman teknisyenler de Ankara‟ya gelmiĢlerdir. TV Eğitim Merkezine 

elveriĢli yapının bulunması uzunca bir zaman almıĢ, sonunda Ankara‟da Mithat PaĢa 

Caddesindeki iki apartmanın bodrum katlarının birleĢtirilmesi ve merkezin bu 

bodrumlarda çalıĢmaya baĢlaması kararlaĢtırılmıĢtır (Cankaya, 1997: 31). 

Montaj çalıĢmaları tamamlandıktan sonra 1967 yılında kapalı devre çalıĢmalara 

geçilmiĢtir. Ġki yıl süren çalıĢma süresi içinde yeni personel yetiĢtirilmesi için 

Federal Almanya‟ya birer yıl arayla iki ayrı ekip Kuzey Almanya Radyo 

Televizyonuna (NDR) kursa gönderilmiĢtir. Bu arada kapalı devre çalıĢmalarında da 

teknik personel ve programcı yetiĢtirmek üzere eğitim ağırlıklı kısa süreli TV 

programları yapılmıĢtır. Bir yandan Federal Almanya‟da kurslar yapılıp, bir yandan 
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da TV Eğitim Merkezi‟nde eğitim ağırlıklı kısa süreli programlar yapılırken 

Ġngiltere‟den getirilen program uzmanları da Ankara‟da kurslar yönetmeye 

baĢlamıĢlardır. Bu kurslardan mezun olan 38 kiĢi de yapımcı olarak TRT‟de hizmete 

baĢlamıĢlardır (Tekinalp, 2003: 241). 

1967 yılında kapalı devre çalıĢmaları yapılırken, dıĢa dönük deneme yayınları 

için de çalıĢmalar baĢlamıĢtır. Bu kısıtlı olanaklar içinde 1968 yılında Ankara‟da 31 

Ocak 1968 tarihinde 30 km çaplı alanı kapsayan 5 KW gücünde ilk deneme yayınına 

geçilmiĢtir. Deneme yayını 3. Band, 5. kanaldan yapılmıĢtır. Ġlk günkü yayın, spiker 

Nuran Emren‟in açılıĢ konuĢmasıyla baĢlamıĢ, ardından Ankara Televizyon Müdürü 

Mahmut T. Öngören konuĢmuĢtur. Daha sonra yayın, “Türk Devrim Tarihi” adlı 

program, KurtuluĢ SavaĢına iliĢkin filmlerin yer aldığı bir program, CumhurbaĢkanı 

Cevdet Sunay ile ilgili bir haber, çocuklar için bir çizgi film ve belgeselle devam 

etmiĢ ve tamamlanmıĢtır (Gülizar, 1995: 16).  

Türkiye doğal yönden çok engebeli bir ülke olduğu için, özellikle Doğu 

Anadolu‟da vericiler ne kadar yüksek yerlere kurulurlarsa kurulsunlar engelleneceği 

için az sayıda ve güçlü değil, düĢük güçte fakat çok sayıda TV vericisi kurulması 

kararlaĢtırılmıĢtır. Televizyon Ģebekesinin milli bir Ģebeke olarak kurulmasındaki 

masrafları hafifletebileceği düĢüncesiyle, televizyon kuruluĢunun ilk geliĢmesinin 

büyük Ģehirlerden baĢlatılması ile reklâm gelirlerinin arttırılması ve bu yoldan elde 

edilecek olanaklarla Doğu‟ya gidiĢe mali destek sağlanması önerilmiĢtir. 

 

2.1. Deneme Yayınları 

Türkiye‟de 1968–1969 yıllarında televizyon yayınları deneme yayınları olarak 

değerlendirilmiĢtir. Deneme yayınları her açıdan olanaksızlıklar içinde baĢlamıĢtır. 

1968 yılında, Ankara Televizyonu‟nda kadroya dâhil memur ve hizmetliler toplam 

1539 kiĢi çalıĢmıĢtır. Buna karĢın TV Dairesi BaĢkanlığı‟nda 35 kiĢi çalıĢmıĢtır. TV 

Program Daire BaĢkanlığı‟nda ve Televizyon Stüdyoları ĠĢletme Daire 

BaĢkanlığı‟nda kadrolu eleman yoktur. Televizyonun deneme yayınlarına, çok sınırlı 
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sayıda personelle baĢlaması bu konuda yeterli bir hazırlığın yapılmamıĢ olmasından 

kaynaklanmıĢtır. Televizyon yayınının bir an önce baĢlaması istenmiĢ, gerekli 

personel ve araçların daha sonra sağlanması düĢünülmüĢtür. Tüm bu eksikliklere 

rağmen Ankara Televizyonun Deneme Yayınları halk tarafından büyük ilgiyle 

karĢılanmıĢtır. Halk, ilk televizyon yayınlarını mağazaların vitrinlerindeki alıcı 

cihazlardan izlemiĢtir (Gülizar, 1995: 14–20). 

Bir yandan (1967 yılında) kapalı devre yayın çalıĢmaları yapılırken, dıĢa dönük 

deneme yayınları için de çalıĢmalar baĢlamıĢtır. Bu kısıtlı olanaklar içinde 1968 

yılında Ankara‟da Dededoruk Tepesi‟nde TV verici istasyonu kurulmuĢtur. Bütün bu 

çalıĢmalar sonucu Ankara‟da 31 Ocak 1968 tarihinde ilk deneme yayınına 

geçilmiĢtir. Bu tarihte ilk haber bülteni yayınlanmıĢ ve açılıĢ konuĢmasını Nuran 

Emren Devres yapmıĢtır. 1971 yılında Ġstanbul‟da Teknik Üniversite‟nin deneme 

yayıncılığı TRT‟ye devredilirken, 1973 yılında da Erzurum ve Adana‟da paket 

yayıncılığına baĢlanmıĢtır. Ülkemizde ilk naklen yayın 6–17 Ekim 1971 tarihleri 

arasında Ġzmir‟de yapılan Akdeniz Oyunları naklen yayınlanmıĢtır. 1976 yılında, 26 

Ağustos–11 Ekim tarihleri arasında Münih Olimpiyat Oyunları‟ndan yapılan yayınlar 

da yurt dıĢından yapılan ilk naklen yayın olarak tarihe geçmiĢtir (Uyguç, 1998: 52). 

 

2.1.1. Deneme Yayınlarında Program Türleri ve Ġçerikleri 

TRT Yasası 1 Mayıs 1964 günü yürürlüğe girmiĢtir. Yasa‟nın 1.maddesinde 

kurumun, “tüzel kiĢiliğe sahip özerk bir kamu iktisadi teĢebbüsü” olduğunu 

belirtirken, 2. maddesinde Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu‟nun amaçları 

belirlenirken yayınlanacak programların türleri konusunda da önemli ipuçları 

verilmektedir. Yasa‟nın 2. maddesinin a fıkrasında Ģu ifade yer almaktadır: 

“Radyo ve televizyonla haber hizmet görevlerini görmek; eğitici, öğretici, 

kültür ve eğitime yardımcı, eğlendirici, yurdu içeride ve dıĢarıda tanıtıcı, yeterli, 

doğru ve tarafsız yayın yapmak” (Gönenç, 1977: 251). Yasa‟nın ilgili maddesi 
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konumuz açısından incelendiğinde, türsel anlamda daha çok eğitim, kültür, eğlence 

ve haber programlarının ön plana çıkarıldığı görülmektedir. 

1968 yayın yılında Ankara Televizyonu toplam 453 saat 56 dakika yayın 

yapmıĢtır. Yerli yapımların, yayının çoğunluğunu oluĢturması bu yayın yılının 

özelliğidir. Günlük yayınlar amatörce, sayıca yetersiz programcı kadrosuyla yerli 

yapımların ağırlıkta olduğu biçimde gerçekleĢmiĢtir. Federal Almanya‟nın teknik 

yardımına karĢılık olarak, diziler ve eğitim programlarında Alman yapımı dıĢ 

kaynaklı programlar ağır basmıĢtır.  TRT‟nin 1968 yılında ilk yayınlarının deneme 

niteliğinde olması nedeniyle, yayınların içeriklerine baktığımızda yazılı basında 1968 

yılına iliĢkin, program adları ve içerikleri yayınlanmamıĢtır. Deneme niteliğindeki 

yayınlar, çok önceden planlanıp basına iletilmemiĢtir. Böylece önceden saptanmıĢ bir 

yayın planının olmadığı anlaĢılmıĢtır. Program dergileri incelendiğinde periyodik 

olarak yayınlanan programlarda bile bir düzensizlik göze çarpmıĢtır. Genel olarak 

baktığımızda amatör bir televizyon yayıncılığı görülmektedir (Cankaya, 1997: 32).  

Bundan bir yıl sonra program türleri ve planlaması bakımından daha derli toplu 

bir yapı karĢımıza çıkmaktadır. Bu yıl yapılan yayınlarda da yine Federal 

Almanya‟nın etkisi açık biçimde görülmektedir. Bunun nedeni, daha önce de 

belirtildiği gibi, Federal Almanya‟nın teknik destek yardımında bulunmasıdır. Fransa 

ve Almanya‟nın program türlerinde yapım içeriklerindeki etkisinin yanında tür 

bakımından da ortaya çıkan tablo Ģöyledir: Eğitim – kültür programları (27 saat 8 

dakika), Diziler (22 saat 5 dakika), konulu filmler (73 saat 5 dakika), çocuk 

programları (8 saat 11 dakika), müzik-eğlence-magazin ( 28 saat 25 dakika). Haber, 

yorum, spor, aktüalite programlarının toplam süreleri ise aynı yıl 364 saat 56 dakika 

4 saniye olarak belirlenmiĢtir (Cankaya, 1990: 19). 

 

2.1.2. Deneme Yayınlarında Teknik Durum 

Ülkemizde Federal Almanya‟nın teknik desteğiyle baĢlayan televizyon 

yayınları için Ankara Yenimahalle‟de bir televizyon vericisi istasyonu inĢa 
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edilmiĢtir. BağıĢlanan bu vericinin gücü 600 W, anten çıkıĢ gücü ise 5 KW‟ dır. 

Ankara televizyonunun verici istasyonun kapsama alanı 1276 km2‟dir.  

1968 yılında deneme yayınları yalnızca bir stüdyodan yapılmıĢ, bunlara ek 

olarak iki stüdyo daha planlamıĢ ve teçhizatı sözleĢmeye bağlanmıĢtır. 1969 yılında 

televizyonda 530 saat 26 dakikalık yayın gerçekleĢmiĢtir. Bu yılda da televizyonun 

teknik olanakları çok kısıtlıdır. TV haberlerinde iç olaylar, doğrudan görevli ekip 

elemanları tarafından izlenerek derlenmiĢtir. DıĢ olayların izlenmesinde bir uluslar 

arası haber film firmasından yararlanılmıĢtır. Birinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı 

kapsamında radyonun ulusal bütünlüğün sağlanması konusunda etkili bir araç olduğu 

düĢünülmüĢ ve yurdun her köĢesinde radyo istasyonunun dinlenmesi sağlanmıĢtır. 

Bu yüzden televizyonunun ülke ekonomisi için pahalı olduğu belirtilmiĢ ve 

televizyon teknolojisine gereken önem verilmemiĢtir (Oskay, 1971: 18). 

Televizyon teknolojisi ülkemize siyah beyaz olarak girmiĢtir. Dünyanın pek 

çok ülkesi renkli yayına geçmiĢken, Türkiye eski teknolojiyle daha yeni tanıĢmıĢtır. 

Federal Almanya‟nın teknik yardımıyla baĢlayan televizyon yayınlarından sonra 

Türkiye‟de montaj yöntemiyle TV alıcısı üreten Ģirketler kurulmuĢtur.  Bu Ģirketler, 

Grundig, Telefunken, Saba gibi Alman Ģirketleridir. O yıllarda çeĢitli yabancı lisanlar 

altında, Arçelik, Neutron, Acarsoy gibi televizyon alıcıları ülkemizde yapılmıĢ ve 

piyasaya sürülmüĢtür (SarmaĢık, 2000: 8-23). 

 

2.2. Düzenli Yayınların BaĢlaması 

Türkiye‟de düzenli televizyon yayıncılığına geçiĢ dönemi 1 Mayıs 1964 

tarihinde kurulan TRT‟de baĢlamıĢtır. Düzenli televizyon yayınları TRT‟de 

Ankara‟da 31 Ocak 1968 tarihinde baĢlamıĢtır. Ġstanbul Teknik Üniversitesi‟nde 

eğitim düzeyindeki bir deneme yayını devam ederken, bugün TRT‟nin TV 

yayıncılığının temelini teĢkil eden Televizyon Eğitim Merkezi‟nin kurulması 

çalıĢmalarına da baĢlanmıĢtır. Televizyon Eğitim Merkezi, Türk Hükümeti‟nin 
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Federal Almanya Hükümeti ile 9 Nisan 1963 tarihinde imzaladığı teknik yardım 

anlaĢması ile kurulmuĢtur. 

Türkiye‟de ilk düzenli televizyon yayınlarının 31 Ocak‟ta baĢlamasıyla bu 

alanda yeni bir dönem açılmıĢtır. Böylece TRT Kurumu‟nun Anayasa‟nın 121. 

maddesinde öngörüldüğü Ģekilde radyonun yanı sıra televizyon yayınlarını da 

yapması, Anayasa‟nın kabul edilmesinden 7 yıl sonra gerçekleĢebilmiĢtir. Türkiye‟de 

düzenli televizyon yayıncılığı baĢladıktan sonra ilk spor canlı yayını 3 Kasım 1971 

tarihinde Ġzmir‟den KarĢıyaka-Ġstanbulspor futbol karĢılaĢmasının televizyondan 

canlı olarak yayınlanmasıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. Televizyonun yurt dıĢından ilk 

naklen yayını olan Münih Olimpiyatları‟nın aktarılması zaman darlığı ve teknik 

olanaksızlıklar nedeniyle çok güç gerçekleĢtirilebilmiĢtir (Kaptan, 1999: 27-30). 

 

2.3. Türkiye‟de Televizyon Yayınlarının Geç BaĢlaması 

Türkiye‟de ilk devlet televizyonu yayınları, Türkiye Radyo Televizyon 

Kurumu‟nun kurulmasından sonra 31 Ocak 1968 yılında Ankara‟da baĢlamıĢtır. 

Ankara televizyonu, çeĢitli eksiklik ve aksaklıklara rağmen, Türkiye‟de ilk Devlet 

Televizyon yayın anlayıĢının temelini oluĢturmuĢtur. Türkiye dünyada radyoyu ilk 

kuran ülkelerden olmasına rağmen, kitle haberleĢme aracı olarak televizyon yayın 

Ģebekesini kuran son ülkelerden biri olmuĢtur. GeliĢmiĢ ülkelerin tümü ve 

kalkınmakta olan birçok ülke, Türkiye‟nin komĢuları da dâhil olmak üzere, renkli 

televizyon yayınlarına baĢlamıĢ, Avrupa ülkeleri içinde Malta‟nın dıĢında renkli 

televizyon yayını yapmayan ülke kalmamıĢtır. 

Türkiye‟de televizyon yayın Ģebekesi kurmak için, ilk giriĢimler 1950‟lili 

yıllara rastlamıĢtır. 1952 yılında dört Amerikalı uzmandan oluĢan özel bir komisyon 

Türkiye için televizyon ve bağlantı ağı incelemesi yapmıĢ ve hazırladığı raporu 

BaĢbakanlığa sunmuĢtur. Televizyonla ilgili giriĢimler 1954 yılında tekrarlanmıĢ, 

Amerika‟daki ünlü bir firmanın (ITT) temsilcisi Türkiye‟ye gelmiĢ ve ulusal 

televizyon örgütünün ve ağının kurulması için ön görüĢmeler yapmıĢtır. Ancak, 27 
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Mayıs 1960 ihtilaliyle devrin iktidarı yıkılmıĢ yapılan giriĢimler sonuçsuz kalmıĢtır. 

27 Mayıs 1960‟tan sonra, Federal Almanya ile Türk Hükümeti arasında bir teknik 

yardım anlaĢması imzalanmıĢtır. Bu anlaĢmaya göre, Almanlar Ankara‟da kapalı 

devre çalıĢacak bir eğitim merkezi için gerekli donanımı verecek ve Almanya‟da 

Türk personelini eğiteceklerdir (SarmaĢık, 2000: 19).  

Birinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planına göre eğitim ve ulusal bütünlüğün 

sağlanması konusunda radyonun etkili bir araç olduğu ve bundan yurdun her 

kesimine ulaĢtırılarak yararlanılması vurgulanmıĢtır. Televizyonun ülke ekonomisi 

için pahalı olduğu düĢünülüĢ ve bu yüzden bu aracın kurulup geliĢtirilmesine önem 

verilmemiĢtir. Devlet Planlama TeĢkilatı, ülkemizde ulusal televizyonculuk hizmeti 

gerçekleĢtirildiği takdirde, TV alıcılarının pahalılığı nedeniyle halkın büyük bir 

kısmının bu hizmetten yararlanamayacağını, bu hizmetin sadece varlıklı kimselere 

sunulmuĢ olduğunu ileri sürmüĢtür. Bu yüzden Devlet Planlama TeĢkilatı, ülkede 

televizyon yayınları baĢlamadan önce halka ucuz TV alıcısı üreten fabrikaların 

kurulması gerektiği görüĢünü savunmuĢtur. O yıllarda varlıklı olsun olmasın pek çok 

kiĢi çeĢitli yollarla ülkeye giren TV alıcılarına rağbet göstermiĢ olduğu 

düĢünüldüğünde bu görüĢ hiç de geçerli değildir ( SarmaĢık, 2000: 20-23). 

 

2.4. Ġlk Televizyon Yayınlarının Ġzleyiciler Tarafından KarĢılanması 

Ġlk televizyon yayınları 30 kilometrelik bir alana ulaĢmıĢtır. Haftada üç kez, 

salı- perĢembe-cumartesi geceleri üçer saatlik yayın düĢünülmüĢtür. Yayınlar Alman 

Hükümetinin hediye olarak verdiği 5 KW‟lık bir verici ile yapılmıĢtır. Teknik 

donanım, personel ve programlar açısından bakıldığında yayınlar son derece ilkeldir. 

ÇalıĢanlar her gün bir adım daha ileriye gitmek için olanca güçlerini ve yeteneklerini 

ortaya koymuĢlar, seyirciler her yayın akĢamında bir baĢka Ģey görmek için 

televizyonun karĢısına sıralanmıĢlardır (Gülizar, 1995: 16). 

Her evde televizyon alıcısı olmadığı için yayın akĢamları konu komĢu 

televizyonu olan eve toplanmıĢlardır. Televizyon karĢısında sıra sıra koltuklar, 
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sandalyeler, tabureler, minderler konuklar için hazırlanmıĢtır. Erken gelenler 

istedikleri yerlere otururlarmıĢ ama en Ģansızlar ev sahipleri olurlarmıĢ. Çünkü 

televizyon gecelerinde ev sahipleri, misafirlere hizmet etme görevini üstlenmiĢtir 

(Gülizar, 1995: 17). 

Yayın akĢamlarında Ankara‟nın pastanelerinde, otellerde, kahvelerde, 

vitrinlere birer televizyon konmuĢ mağazaların önünde kalabalıklar yaĢanmıĢtır.  

1969 yılında ABD‟li astronotlar, insanoğlunun aya ilk basıĢını gerçekleĢtirmiĢler 

fakat bunu TRT baĢka ülkelerin yaptığı gibi naklen verememiĢtir. Film Cape 

Kennedy‟den uçakla Ankara‟ya getirilmiĢ ve bunu izlemek için Ġstanbul‟dan pek çok 

insan Ankara‟ya gelmiĢtir (1995: 18-21).  

12 Ekim 1969‟da yapılan genel seçimde, Ankara televizyonunun ilk kez sabaha 

kadar süren bir özel yayın gerçekleĢtirilmiĢtir. O yıl 10 Kasım‟da „Türkiye‟nin Kalbi 

Ankara‟ filmi yayınlanmıĢ fakat filmin sakıncalı olduğu söylenerek program yarıda 

kesilmiĢtir. 12 Nisan‟da vericideki bir arıza nedeniyle yayınlar kısa süreliğine 

kesilmiĢtir. Ġzleyiciler sanki uzun süreden beri televizyon yayınları varmıĢ gibi 

yayınların kesilmesine tepki göstermiĢlerdir. 

Görüldüğü gibi televizyon yayınları baĢlangıcından günümüze kadar çok geniĢ 

kitleleri etkisi altına almıĢtır. Televizyon yayınlarından önce insanlar kendi 

dünyalarında yaĢarken televizyonun ortaya çıkıĢıyla birlikte geliĢen olayları da 

merakla takip etme çabasına girmiĢlerdir. Zamanla televizyon yayınları herkesin 

evine girmiĢ ve insanlar dünyada olup biten siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel 

olaylar hakkında bilgi sahibi olmuĢlardır. 

 

2.5. Almanya‟nın Türkiye‟ye Teknik Yardımda Bulunması 

Türkiye‟de ilk televizyon yayınları Ġstanbul Teknik Üniversitesi‟nin yapığı 

yayınlarla baĢlamıĢtır. 1961 Anayasası‟na dayanılarak 359 sayılı Radyo Televizyon 

Kurumu KuruluĢ Yasası çıkarılmıĢ ve 1 Mayıs 1965 tarihinde radyo ve televizyon 
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yayıncılığı görevi, TRT‟ye. Bu tarihten 13 ay önce Federal Almanya ile teknik 

yardım anlaĢması imzalanmıĢtır. Bu anlaĢmaya göre Almanya Ankara‟da bir 

televizyon eğitim merkezi kuracaktır. Birinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı‟nda (1963-

1967) eğitim ve ulusal bütünlüğün sağlanması konusunda etkili bir araç olan 

radyolardan daha iyi yararlanılması ve yurdun her köĢesinde en az bir ulusal 

radyonun dinlenmesi üzerinde durulmuĢ ve televizyonun ülke ekonomisi için pahalı 

olduğu gerekçesiyle televizyonun kurulması düĢünülmemiĢtir (Cankaya, 1997: 31). 

Birinci BeĢ Yıllık Kalkınma Planı‟na rağmen Ġkinci BeĢ Yıllık Kalkınma 

Planı‟nda televizyon Ģebekesinin kurulması iĢinin beĢer yıllık üç plan döneminde 

gerçekleĢtirilmesi kararlaĢtırılmıĢtır. Almanya ile yapılan anlaĢma çerçevesinde 

Televizyon Eğitim Merkezi‟nin yerleĢeceği bina TRT tarafından bulunacak, buranın 

teknik donanımını Almanlar sağlayacaktır. Merkezin kuruluĢ amacı; kapalı devre 

yayınlarıyla, Türk televizyonunun ilerdeki teknik ve program personelinin 

yetiĢtirilmesine çalıĢmaktır. Türk radyolarından seçilen ve dıĢarıdan alınan bazı 

teknik personel eğitim Almanya‟ya gönderilmiĢtir. Sonunda Ankara MithatpaĢa 

Caddesi‟ndeki iki apartmanın bodrum katları birleĢtirilerek stüdyo Ģekline 

dönüĢtürülmüĢtür  (Cankaya, 1997: 32).  

Stüdyonun kurulması bittikten sonra Alman televizyon uzmanları teknisyen ve 

program yetiĢtirmek için Ankara‟ya gelmiĢlerdir. Radyodan seçilen bir grup 

programcı ile küçük bir televizyon ekibi oluĢturulmuĢ ve ekibin baĢına Semih Tuğrul 

getirilmiĢtir. Semih Tuğrul, Türkiye‟de Televizyon ve Radyo Olayları kitabında 

Ģöyle demiĢtir: 

“Bir Alman televizyon program uzmanı anlaĢmanın kendisine 

sağladığı konforlu koĢullarda Ankara‟da uzun süre oturduğu halde 

eleman yetiĢtirmek için hiçbir çaba göstermemiĢ, televizyon eğitim 

merkezinin stüdyosuna bile yalnız birkaç kere inmekle, oralarda 

dolaĢmakla yetinmiĢtir” (Turam, 1994: 290).  
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Federal Almanya ile yapılan anlaĢmalar çerçevesinde Türk televizyonunun 

teknik donatımı sonradan yapılan ihalelerle %80 oranında Federal Almanya‟nın 

elektronik endüstrisine bağlanmıĢtır. 

Dünyanın pek çok ülkesi renkli yayına geçerken, Türkiye eski teknolojilerin 

satıĢ yeri olmuĢtur. Federal Almanya‟nın teknik yardımıyla baĢlayan televizyon 

yayınlarından sonra, Türkiye‟de montaj yöntemiyle TV alıcısı üreten Ģirketler 

kurulmuĢtur. Bu Ģirketlerin TV alıcısı üretmek için Türkiye‟ye büyük ilgi 

göstermelerinin altında siyah beyaz sistemde televizyon üretmenin karlılığı 

yatmaktadır. Bu ülkeler uzunca bir zamandan bu yana renkli yayınlara girdikleri için, 

siyah beyaz televizyon alıcılarının fiyatları ucuzlamıĢ, bunların yapımında kullanılan 

çeĢitli teknik giderlerin fiyatları da aynı oranda düĢmüĢtür. Türkiye henüz bu 

teknolojiyle tanıĢmadığı için, TV montaj fabrikaları ellerindeki malları 

değerlendirmek için TV alıcılarını oldukça yüksek fiyattan satmıĢtır. Bu yüzden 

televizyonun ülkemize siyah beyaz teknolojiyle girmesi geliĢmiĢ batı ülkelerinin 

stoklarını eritmeye ve onları kazandırmaya yaramıĢtır (Turam, 1994: 292). 

 

2.6. 2954 Sayılı Yasa ve Radyo Televizyon Yayınları 

TRT, 1 Mayıs 1964 yılından 14 Kasım 1983 tarihine kadar 359 Sayılı Kanun‟la 

yönetilmiĢtir. 12 Mart‟ta 359 sayılı kanunun 121. maddesinde değiĢiklik yapılarak 

özerklik kavramı kaldırılmıĢ tarafsızlık hükmü getirilmiĢtir. 1568 sayılı yasayla da 

359 sayılı yasanın 19 maddesi değiĢtirilmiĢtir. 1982 Anayasası‟ndan sonra çıkarılan 

2954 Sayılı “ Türkiye Radyo Televizyon Kanunu”, Türkiye‟deki tüm radyo 

televizyon yayınlarını kapsayacak biçimde hazırlanmıĢtır. Böylece 359 sayılı Türkiye 

Radyo Televizyon Kurumu Kanunu yürürlülükten kaldırılmıĢtır. Buna göre: 

“Anayasa‟nın 133, 31 ve 26 maddelerinde belirlenen ilkeler ıĢığında ve ayrıca, her 

gün süratle geliĢmekte ve değiĢmekte olan radyo televizyon iĢletmeciliği ve 

teknolojisi ile 359 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Kanunu‟nun 

uygulamasında karĢılaĢılan güçlükler ve tespit edilen eksiklikler de dikkate alınarak 

hazırlanmıĢtır” (Ġçel, 2005: 367). 
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2954 Sayılı Yasa‟nın 359 sayılı yasadan farkı; TRT Kurumu Kanunu olmayıp 

bu alanı düzenleyen “Radyo Televizyon Kanunu” niteliği taĢımasıdır. Bu nedenle de, 

yasanın birinci kısmında amaç, kapsam, tanımlar, temel ilkeler ve yayın esasları 

belirtildikten sonra, ikinci kısmında yeni bir kuruluĢ olan “Radyo ve Televizyon 

Yüksek Kurulu” düzenlenmiĢtir. RTYK, yayıncılık tarihimizde ilk kez karĢılaĢılan 

bir kurum ve bu yasanın getirdiği en önemli ve temel değiĢiklik olmuĢtur. Bu yasa, 

teknik, yöntem ve araçlarla her ne ad altında olursa olsun elektromanyetik dalga 

yoluyla yurtiçine ve yurtdıĢına yapılan radyo ve televizyon yayınları ile tüm konuları 

düzen altına almak istemiĢtir. Bu durum 1994 yılında 3984 Sayılı Yasa‟nın yürürlüğe 

girmesine kadar devam etmiĢtir (Cankaya, 2003: 196). 

 

2.6.1.  2954 Sayılı Yasa KarĢısında TRT‟nin Durumu 

2954 sayılı kanunla örgütsel yapıda da değiĢiklik olmuĢtur. Yeni yasaya göre 

kurum organları; Yönetim Kurulu, Genel Müdürlük ve Koordinasyon Kuruludur. 

2954 sayılı kanun, eski Kanundaki TRT Seçim Kurulu‟na, Genel DanıĢman 

Kuruluna ve Siyasi Yayınlar Kuruluna yer vermemiĢtir. Bunlardan TRT Seçim 

Kurulunun görev ve yetkileri RTYK ile Bakanlar Kuruluna, Siyasi Hakemler 

Kurulu‟nun yetkileri ise Genel Müdür ile RTKY‟na ve yargı organlarına geçmiĢtir. 

Genel DanıĢma Kurulu‟nun yerine ise aynı görevi yapacak Geçici DanıĢma 

Kurullarının oluĢturulması kararlaĢtırılmıĢtır (Ġçel, 2005: 374). 

TRT Yönetim Kurulu‟nun yapısı 1568 Sayılı Yasa ile değiĢtirilmiĢtir. Yeni 

yasayla yönetim kurulu üye sayısı dokuzdan altıya düĢmüĢtür. 359 Sayılı Yasa‟da 

Yönetim Kurulu, toplumun çeĢitli kesimlerini temsil eden üyelerin önerdikleri 

kuruluĢlar tarafından seçilmeleri ve daha sonra atamaları biçiminde oluĢurken, yeni 

yasada RTYK‟nun önerdiği on iki adaydan altısının bakanlar kurulu kararıyla 

atanması ile oluĢmuĢtur. 359 sayılı yasaya göre yönetim kurulu daha demokratik bir 

yöntemle, bağımsız ve tarafsız yapıdayken, 2954 sayılı yasa ile merkezci bir anlayıĢ 

taĢımıĢtır. Bilim kuruluĢlarına, sanat kurumlarına, demokratik kitle ve meslek 

örgütlerine kendilerini temsil etme hakkı tanımamıĢtır (SarmaĢık, 2000: 87-88). 
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Yönetim Kurulu, TRT Kurumu‟nun program, yayın teknik, personel, yönetsel, 

mali ve her türlü hizmetlerine iliĢkin temel ilkeleri ve hedefleri saptamak ve bunlarla 

ilgili kararları belirlemekle görevlendirilmiĢtir. Ayrıca TRT‟nin bütçesini ve 

kadrosunu karara bağlamak ve her düzeydeki örgütsel değiĢikliklere iliĢkin Genel 

Müdür önerilerini inceleyerek RTYK‟ya sunmak da Yönetim Kurulunun görevleri 

arasında yer almıĢtır (2000: 88). 

Genel Müdür, RTYK tarafından önerilen üç aday arasından Bakanlar Kurulu 

tarafından atanmıĢtır. Yasaya göre, Genel Müdür‟ün yükseköğrenim mezunu ve en 

az kırk yaĢında olması, devlet memurluğunda onbeĢ yılını doldurmuĢ olması ve 

atanmadan üç yıl önce herhangi bir siyasal partiye üye olmaması aranmıĢtır. 359 

sayılı yasadan farklı olarak Genel Müdür‟ün yayıncılık alanında eğitim almıĢ olması 

istenmemiĢtir. Genel Müdür‟ün görevden alınması da RTYK‟nun önerisi ve 

Bakanlar Kurulu kararıyla olmuĢtur (Ġçel, 2005: 375).  

Ġdari, mali ve teknik konularda TRT‟nin denetimiyle BaĢbakanlık Yüksek 

Denetleme Kurulu yetkili ve görevli kılınmıĢtır. Yüksek Denetleme Kurulu bu görevi 

yerine getirirken idari, mali ve teknik konuların yayın ile ilgisi bulunduğu 

gerekçesiyle yayınları denetleyememiĢtir. Diğer yandan, BaĢbakan idari, mali ve 

teknik konularda belli bir hususun incelenmesini Yüksek Denetleme Kurulundan 

isteyebilmiĢtir. BaĢbakan TRT Kurumu üzerindeki Vesayet Denetimi yetkisini bu 

yolla kullanabilmiĢtir. Kurum Kamu Ġktisadi TeĢebbüsü niteliği ile TBMM Kamu 

Ġktisadi TeĢebbüsleri Karma Komisyonu yoluyla Parlamento, vergi mükellefi olduğu 

için Maliye Bakanlığı MüfettiĢlerinin denetimi altında kalmıĢtır (Vural, 1986: 208). 

2954 Sayılı Kanun‟a göre TRT Kurumu, BaĢbakan ya da BaĢbakan‟ın 

görevlendireceği bakana, TRT‟nin haber ve yayınlarını yasaklama yetkisi verilmiĢtir. 

Ayrıca bu yasa, devletin dıĢ iliĢkileriyle ilgili yayınlarında da hükümetin etkisi 

olduğunu göstermiĢtir. Bunun dıĢında TRT, devletin güvenliği nedeniyle 

yayınlayamadığı haberleri BaĢbakan‟ın belirleyeceği bir yürütme birimine bildirmek 

zorunda kalmıĢtır. 
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2.6.2.  2954 Sayılı Yasa ile Televizyon Yayınlarının Ġçeriği 

2954 Sayılı Yasa, radyo ve televizyon yayıncılığına kapsamlı bir düzenleme 

getirerek, yayınların ulusal düzeyde örgütlenmesine olanak sağlamıĢtır. Yayınların 

içeriği, denetimi yasa maddelerinde düzenlenmesine rağmen, ayrıntılar ve 

uygulamada uyulacak ilkeler, yönetmeliklere bırakılmıĢtır. TRT yayınlarında daha 

çok askeri görüĢe uygun biçimde yayın yapma görevi yüklenmiĢ ve bu da radyo ve 

televizyon yayınları üzerinde tam bir denetim kurma gerekliliğini getirmiĢtir. 2954 

Sayılı Yasa ile devletin yürütme organı güçlü bir yapıya kavuĢturulmuĢ ve bu durum 

TRT yayınları üzerinde de etkisini göstermiĢtir. Buna göre 1983 yılından sonra 

televizyon yayınları, hem program içerikleri açısından hem de teknik açıdan 

değiĢiklik göstermiĢtir (Cankaya, 2003: 210). 

1983 yılı Türkiye‟de televizyonda açık öğretim yayınlarının baĢladığı bir yıl 

olmuĢtur. 1984 yılında kadın izleyicilerine yönelik kuĢak programları 

yapılmıĢtır.1986 yılında, izleyiciye seçme hakkı sağlamak amacıyla 2. program 

verici istasyonları kurulmasına karar verilmiĢtir. TV-2 yayınları Ankara, Ġstanbul ve 

Ġzmir‟den izlenebilmiĢtir. Televizyonda yayın süresi artarken dıĢ kaynaklı yapım 

oranı da artmıĢtır. Bu yayın yılında yabancı dizilerde, Amerikan yapımı dizilerin 

yanında, değiĢik ülkelerin ve kültürlerin televizyon dizi filmlerinin de yayınlandığı 

görülmüĢtür. Televizyon yayıncılığı süre ve içerik açısından geliĢtikçe, dıĢ ülkelere 

program satıĢları da artmıĢtır. Yerli dramalar ve belgeseller dıĢ pazarda alıcı bulmaya 

baĢlamıĢ, 1986‟da 9 ülkeye 52 program satılmıĢtır (Cankaya, 1997: 68). 1986 yılında 

TRT‟nin dıĢ yayın örgütleriyle iliĢkileri sürmüĢ, EBU‟nun çocuklar için düzenlediği 

programlarda TRT, 13 Avrupa televizyonu arasında birinci olmuĢtur. 1988 yılında 

haber programları izleyici için önemli bir yenilik gerçekleĢtirilmiĢ, Amerikan CNN 

televizyonundan uydu kanalı ile alınan CNN Dünya Raporu yayına girmiĢtir 

(Cankaya, 1997: 69). Üniversite giriĢ sınavlarına yardımcı olmak amacıyla, lise son 

sınıfın fen ve matematik dersleri içeren programlar hazırlanmıĢtır. 2 Ekim 1989‟da 

televizyonun, ülkenin değiĢik bölgesel özelliklerine uygun yayın yapması amacıyla 

GAP TV hizmete girmiĢtir. 1990 yılında ilk kez “Televizyon Eğitim Kanalı” yayına 

baĢlamıĢtır. 1990‟da Televizyon yayınlarının yurt dıĢında çalıĢılan ve yaĢayan 
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yurttaĢlara ulaĢtırılabilmesi amacıyla TV-5, diğer adıyla TRT-INT yayınları 

baĢlamıĢtır. 1990 yılına kadar televizyonculuk, ülkemizde her yıl artan bir geliĢme 

göstermiĢtir. 1983 yılında TRT yayınları, ülkenin yaklaĢık %78‟ini kapsamıĢtır. 30 

Haziran 1984‟te ise TRT tüm yayınlarında renkli yayını gerçekleĢtirmiĢtir (Cankaya, 

1997: 69).  

TRT televizyonlarını yayın içerikleri ve program türleri bakımından 

incelediğimizde, sorularımızın cevaplarını kanalların kuruluĢ amaçlarında bulmamız 

mümkündür. Türkiye Televizyonları Birinci Programının (TRT1) kuruluĢ amacı 

2008 Genel Yayın Planı‟nın 1. maddesinde, “Türkiye genelinde baĢta aileler olmak 

üzere çeĢitli yaĢ, meslek, eğitim ve kültür seviyesindeki seyirci topluluğunu 

eğlendirirken bilgilendirmek, eğitimlerine, dayanıĢma, birlik ve beraberlik 

duygularının pekiĢtirilmesine, millî kültür bütünleĢmesinin sağlanmasına yardımcı 

olmak, haber vermek ve müzik ihtiyaçlarını karĢılamaktadır.” Ġfadesiyle 

açıklanmaktadır (TRT Genel Yayın Planı 2008: 13).  

Yine aynı Genel Yayın Planı‟nın 2. Maddesinde, “TRT–1 yayınları eğitim, 

kültür, drama, müzik, eğlence ve spor programları ile haberlerden oluĢur. Reklamlara 

da yer verilebilir” Ģeklinde bir açıklama yapılmıĢtır. Bu ifadeden,  kanalın program 

türleri bakımından da bir profilini çıkarmak mümkündür. TRT–1 kanalı, aynı 

zamanda kitle iletiĢim araçlarının iĢlevleri çerçevesinde yayın içeriklerini belirlemiĢ 

bulunmaktadır. Seyirci eğlendirilirken bilgilendirilecek, haber ve müzik ihtiyaçları 

da ilgili programlarla karĢılanacaktır. Ama reklam programları da vazgeçilmez bir 

tür olarak yer alacaktır.  

Yine TRT–2‟nin  (Türkiye Televizyonları Ġkinci Programı) amacına 

baktığımızda TRT–1‟e göre yayın içerikleri ve program türleri bakımından biraz 

daha sınırlama yapıldığı gözlenmektedir.  

TRT-2‟nin amacı,  2008 Genel Yayın Planı 1. maddede Ģöyle belirtilmiĢtir: 

“TRT–2 KÜLTÜR-SANAT VE HABER‟in amacı, seyircilerimizin kültür ve sanat 

alanındaki beklentilerini karĢılayabilmek için Türk kültür ve sanatını sergilemek, 

çağdaĢ kültür ve sanat akımlarına da yer vererek, Türk kültür ve sanatının, dünya 



22 

 

 

kültür ve sanatı içindeki yerini belirlemek, özellikle de çocuk ve gençlerimizin 

geleneksel kültür ve sanat değerlerimize sahip çıkarak çağdaĢ değerlerin sentezine 

varan bireyler olarak yetiĢmesini sağlamaktır”. Yine 2. Maddede, “TRT–2 yayınları, 

eğitim, kültür (belgeseller, sanat ve kültür programları ile sanat ve kültür 

tartıĢmaları), haber (güncel, ekonomi, sanat ve kültür, haber programları), spor, 

müzik (müziğin her türü) ve drama (dizi, edebiyat uyarlamaları, Türk ve dünya 

sinemasından seçme örnekler, çocuklar için dizi ve çizgi filmler) programlarından 

oluĢur”. 

TRT–2 Televizyonu yayın içerikleri ve program türleri bakımından biraz daha 

sınırlama yaparak ağırlığı eğitim ve kültür – sanat programlarına vermiĢtir.  

TRT‟nin yayın yapan diğer kanallarının da belirli açmalar doğrultusunda 

program içerik ve türlerini belirlediğini ve yapımları, bu amaçlar doğrultusunda 

gerçekleĢtirdiğini görmekteyiz. Örneğin TRT GAP ve TBMM TV ile dönüĢümlü 

yayın yapan TRT3 (Türkiye Televizyonlar Üçüncü Programı) spor; TRT–4 (Türkiye 

Televizyonları Dördüncü Programı)  eğitim; TRT GAP „Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi‟nde yaĢayan vatandaĢların ihtiyaçlarının karĢılanmasının‟ yanı sıra 

„milli birlik ve bütünlüğün sağlanması‟ amacına yönelik yapımlar 

gerçekleĢtirmektedir. 

TRT, yurtdıĢına yönelik de yayınlar yapmaktadır. Bu yayınlar TRT INT ve 

TRT TÜRK adı altında yurtdıĢına yönelik planlanmaktadır. Bu yayınlardan TRT INT 

amacını,”YurtdıĢında yaĢayan vatandaĢlarımızın Türkiye ve Türk kültürüyle 

bağlarının devamını sağlamak” olarak belirtirken, TRT TÜRK ise amacını, 

“Kafkasya ve Orta Asya'ya yönelik programlarıyla Türkiye'nin ve Türk devletlerinin 

çeĢitli alanlardaki imkânlarının, Türk insanının çok yönlü olarak tanıtılmasını 

sağlamak, Türkiye ile diğer Türk cumhuriyetleri arasında dil ve düĢünce birliği 

yaratmak, dayanıĢma ve birliktelik duygusunu artırmak, kültürel ve ticari iliĢkilerin 

geliĢtirilmesine yardımcı olmaktır.” ġeklinde ifade etmektedir. 
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2.7. Renkli Yayınlara GeçiĢ 

1981 yılında TRT yayınlarının kalitesi ve niteliği tartıĢılırken bir yandan da 

renkli yayın denemelerinin baĢlaması hedeflenmiĢtir. Fakat Türkiye renkli 

televizyona geçerken yeterli teknik altyapı olmadığı için bu alanda hiçbir giriĢimde 

bulunmak istememiĢtir.  

ürkiye‟de renkli televizyon yayınlarının baĢlaması alıcı ve verici sorunu nu 

ortaya çıkarmıĢtır. Verici durumu TRT Kurumu‟nun ekonomik yapısını 

ilgilendirirken, alıcı kısım ise tüketici kısmı yani ulusal ekonomiyi etkilemiĢtir. 

Dünyada da artık siyah beyaz televizyon teknolojisi yavaĢ yavaĢ kalkarken, 

Türkiye‟de ikinci kanalın kurulması düĢüncesi renkli yayına geçiĢi kaçınılmaz 

kılmıĢtır (Cankaya, 2003: 180).  

Bakanlar Kurulu geliĢmiĢ ve geliĢmekte olan ülkelerin renkli yayına geçtiğini 

ayrıca siyah beyaz yayın teknolojisinin pahalı ve yedek parçalarının bulunmasının 

güç olduğunu belirterek renkli yayına geçilmesini vurgulamıĢtır. Ayrıca TRT‟nin bu 

tarihlerde dıĢa açılmaya baĢlamıĢ olması ve baĢka ülkelerin televizyon kuruluĢlarına 

program satabilmesi için renkli program üretmesi gerekmiĢtir. Avrupa Yayın 

Birliği‟nin de siyah beyaz yayın kabul etmemesi renkli yayına geçiĢi hızlandırmıĢtır 

(2003: 192). 

Renkli yayına geçiĢle birlikte hangi sistemin kullanılacağı sorunu da gündeme 

gelmiĢtir. Çoğu Avrupa ülkelerinin kullandığı Pal ve Secam sisteminin uygun olduğu 

belirtilmiĢtir. Türkiye‟nin coğrafi yapısı düĢünüldüğünde Pal sisteminin 

kullanılmasının daha sağlıklı olacağı vurgulanmıĢtır. Ayrıca TRT kurulurken verici 

aĢamasında 625 satırlık Pal sistemini uygulamıĢtır. Türkiye‟deki izleyicilerin renkli 

televizyona sahip olmasalar bile bu sistemle, renkli yayınları izleyebildikleri için 

Türkiye‟de PAL sisteminin kullanılması iyi bir seçim olmuĢtur. 1982 yılında TRT‟de 

yarım saat olarak baĢlayan renkli yayınlar 30 Haziran 1984‟te tamamen 

uygulanmaya baĢlamıĢtır (2003: 193). 
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3. Türkiye'de Özel Yayın ĠĢletmeciliğine GeçiĢ  

Türkiye, bilindiği gibi radyo hizmetlerini, özel bir kuruluĢ aracılığı ile 

baĢlatmıĢ, hükümet yayın hakkını bu kuruluĢa devrederek kullanmıĢ ve yaklaĢık 10 

yıl süre ile hizmeti yerine getirmiĢtir. Toplumsal, siyasal ve ekonomik koĢulların 

zorlaması ve Dünya'daki geliĢmeler sonucu, hizmet devlet tekeli anlayıĢı içinde 

yürütülmeye baĢlanmıĢtır. 

Ġncelenmeye çalıĢıldığı gibi, Türkiye'nin kendine özgü iç ve dıĢ dinamikleri, 

siyasi kültürü ve geleneği sonucu radyo ve televizyon alanı politik kurumların ve 

aktörlerinin belirlediği bir yapı içinde biçimlenmiĢ, siyasi iktidarın bu araçları, 

politik amaçları doğrultusunda kullanmak istemelerine neden olmuĢtur. Yeterince 

olgunlaĢmıĢ bir demokratik sistem ve demokrasi bilincinden yoksun Türkiye'de, radyo 

televizyon alanına sürekli olarak müdahaleler yapılmıĢtır. 

Bunun sonucunda. TRT Kurumu'nun özerkliği kaldırılmıĢ, arkasından 

tarafsızlığı zedelenmiĢ, bu alana yönelik düzeltmeler iletiĢim sistemini 

yozlaĢtırmaktan baĢka bir ĠĢe yaramamıĢtır. Aynı yıllarda Avrupa ülkelerinde, 

kamusal alanın varlığının tartıĢıldığını, özel sektörün hu alana girdiğini, kamuoyunun 

istemlerinin hükümet tarafından dikkate alınarak "uzlaĢmacı" politikalar Ġzlendiğini 

görüyoruz. 

Bu hükümetler, iletiĢim alanının teknolojik geliĢmelerin sonucu, toplumdaki 

yerinin yeniden belirlendiğini, yasal düzenlemelerin bu iletiĢim devrimine cevap 

verecek nitelikte olmadığını ve toplumun gerisinde kalmaktansa, uzlaĢarak alam 

kontrol etme avantajlarını kaybetmeden geliĢmeleri dikkatle takip etmiĢler ve çözüm 

üretmiĢledir. 

Ancak Türkiye'nin bu dönemde gündemindeki konuları, iç politika hesaplarına 

yönelik geleneksel politika olduğu için, radyo ve televizyon araçlarının kullanımına 

yönelik isteklerin, Dünya'daki geliĢmelerin ve bu zorlayıcı faktörler sonucunda bu 

alanda olacaklara yönelik öngörülerde bulunamayacak kadar dıĢında geliĢiyordu. 
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Aslında yapılacak Ģey, özellikle Avrupa ülkelerindeki Radyo-Tv alanındaki 

geliĢmelerin Türkiye'de de bir gün etkilerini göstereceğinden hareketle hazırlıklı 

olmak, bu konuda bir model çalıĢması yaparak, Türkiye'nin bu alanı demokrasi, 

teknoloji toplumun zorlaması ve istekleri doğrultusunda, çağdaĢ olarak nasıl 

düzenleyebileceğini düĢünmektir. 

Olası geliĢmeler için konu ile ilgili üniversitelerden ve taraf olan bütün kiĢi ve 

kuruluĢlardan fikir sorulabilir, açıkçası konunun iyice tartıĢıldığı bir demokrasi 

platformu meydana getirilebilirdi. 

Radyo ve Tv alanından tekel kaldırılacaksa, bunun bütün sonuçları ve 

önkoĢulları daha Önceden belirlenmeliydi. 

BaĢka bir soru da bunun devlet düzeyinde ele alınıp alınmadığı sorusudur. 

Çünkü konu devletin tekelindeki radyo ve Tv hizmetlerini ilgilendirmektedir. 

Tek bilgimiz Hükümetin Devlet Bakanı'nın, "hükümetinin özel Televizyonlara 

bakıĢının olumlu olduğu, ancak anayasanın özel radyo Tv kurulmasına engel olduğu 

yolundaki açıklamasıdır” (Hürriyet 11 Nisan 1987). 

Önemli olan, bu demeçten sonra, konunun üzerine gidilmesi, hazırlıklar 

yapılması ve giriĢimlerin baĢlatılmasıydı. 

Siyasi iktidarın, tekelin kalkmasından çekindiği belli oluyordu. Devletin asker 

ve sivil kurumlarının tekelin kalktığı nida neler olabileceği konusunda belirli bir 

tedirginliği vardı. Oysa tekel zaten çoktan gevĢemiĢti. 

Aysel Aziz'in de üstünde durduğu gibi, siyasal yaĢamın "oy" kaygısı ile 

yozlaĢması, "Anayasanın bir defa delinmesi ile bir Ģey çıkmaz" felsefesinin egemen 

olması iletiĢim teknolojisinin Türkiye'ye gelmesine, bunların yoğun olarak 

kullanılmasına, bunun karĢısında toplumsal ve yasal hazırlıkların yapılamamasına 

neden olmuĢtur. 
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Türkiye, radyo-televizyon teknolojisinin getirdiği oldubittilerle, son 3–4 yılda 

elektronik yayıncılık tarihinde görülmemiĢ kapsamda bir kargaĢa yaĢamaya baĢlar. 

Anayasa'da tekel durumunda olan TRT yayınlarına rağmen, gerek yurt 

dıĢından, gerekse yurt içinden herhangi bir yasal dayanağı olmayan yüzlerce radyo 

ve Tv yayını baĢlamıĢ. Bu durumun doğal sonucu olarak teknik, hukuki ve toplumsal 

sorunlar yaĢanmıĢtır (Aziz, 1994: 25-26).  

Kamu tekelinde ısrar eden düzenleyici kurumlar, ulusal çıkarlar çerçevesinde bu 

yayın anlayıĢının gerekli olduğunu ileri sürmektedir. Burada kamusal çıkarların ağır 

bastığı bir görüĢ hâkimdir. Oysa Avrupa ülkelerinde düzenleyici kurumların 

özellikleri farklı olmakla birlikte ulusal ve kültürel miras belirleyici olmaktadır. Son 

senelerde bürokratik ve sektörel bakıĢ açısı da, bu konuda etkilidir. 

Yayıncılık alanındaki toplumsal yarar ve kamu hizmeti anlayıĢı, bu sektörün 

olağanüstü büyümesi, yatırım ve istihdam alanı olması teknolojinin belirleyici kâr 

özelliği, reklâmın pazar mantığı ile birlikte kültürel alan kadar ekonomik alanda da 

tartıĢılmaya baĢlanması ile düzenleyici politikalar bu çerçevede oluĢmaya baĢlamıĢtır. 

Türkiye'de bu alanı düzenleyen kurumlar soruna eğitici ve görüĢmelere dayalı 

uzlaĢmacı yaklaĢım ya da müdahaleci veya muhtemel çözümlere yönelik öngörülerden 

hiçbiri ile yaklaĢmamıĢtır. Geriye düzenleyici örgütün kural koyucu ve standart 

saptayıcı rol oynaması kalmıĢtır. Radyo Televizyon Yüksek Kurulu, sorumlu olduğu 

alandaki geliĢmelere yönelik görüĢ ve önerileri kapsayan bir rapor hazırlayarak 

tartıĢmaya açmıĢtır. Geç olmakla beraber, bu raporun yayınlanması olumlu karĢılanmıĢ 

ve taraf olan kiĢi ve kuruluĢlar, bu konuda çalıĢmaya, fikir üretmeye baĢlamıĢtır. 

 

3.1. Radyo Televizyon Yüksek Kurulu'nun Özel Televizyon ve  

Radyo Uygulamasına ĠliĢkin GörüĢ ve Önerileri 

RTYK, Devlet radyo ve televizyonunun, milli kültürün güçlendirilmesi, 

geliĢtirilmesi, yaygınlaĢtırılması ve ülkemizde kültür birliğinin oluĢturulması 
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hususunda hayati görevleri yerine getirmek durumunda olduğunu söylemekte, Türk 

Devlet ve Milleti'nin Dünyaya açılan penceresi ve bir bakıma milli menfaatlerimizin 

savunucusu olduğunu bildirmektedir (RTYK, Rapor: 1990). 

RTYK, yöneltilen eleĢtiriler ne yoğunlukta olursa olsun, devlet radyo ve 

televizyonunun beĢ kanalda yüzlerce saat yayın yaptığını, Türkiye dıĢındaki 

vatandaĢlara, Türkiye'nin Sesi'ni götürdüğünü belirtmiĢtir. Söz konusu hizmetlerin 

devlet tekelinde olmasını kabul etmekle beraber, hizmetin siyasi tarafsızlık içinde 

yürütülmesi hususunda anayasanın esasları, uygulama kanunlarındaki ilkeye dikkat 

çekerek, daha çok çalıĢmak ve hedeflere daha kısa zamanda ulaĢmak zorunluluğun da 

önemle vurgulamıĢtır. 

Burada RTYK'nun alanı kontrol edici ve düzenleyici bir örgüt olarak, kamusal 

yarar ve sosyal fayda ilkelerinden yola çıktığı ve devletin bu alanı niçin tekelci bir 

sistem içinde gördüğünü özetlemekledir 

Kurul dünya'daki geliĢmeleri de araĢtırarak, özellikle 2. Dünya SavaĢını takip 

eden dönemde insan hakları, ifade, iletiĢim hürriyetleri, çoğulcu görüĢ açısından 

hukuk alanında ortaya çıkan yeni bakıĢ açıları ile radyo ve televizyon alanında devlet 

tekelinin yerini ikili sisteme bıraktığını saptamıĢtır. 

Gerçekten de, sadece devlet tekelinin uygulandığı dönemlerde, radyo ve 

televizyon yönetiminin özerk statüsünü ve tarafsızlığını sağlamak, neredeyse hiçbir 

ülkede mümkün olmamıĢtır. Diğer yandan ifade hürriyeti ve iletiĢim özgürlüğünün 

sınır tanımaksızın bilgi ve haberlere serbestçe ulaĢma hakkı, gerek fiilen, gerekse 

milletlerarası hukuk metinleri ile temel bir insan hakkı kabul edilmiĢtir. 

"Sınırötesi Tv SözleĢmesi" Avrupa Konseyi tarafından hazırlanmıĢ, 

vatandaĢların yabancı ülkelerden yapılan Tv yayınlarını izleyebilmelerini yeni bir kamu 

hakkı olarak belirlemiĢ ve devletlerin bu hususta hiçbir engel çıkarmamaları 

yükümlülüğünü getirmiĢtir. Bu sözleĢmeden önce uydu aracılığı ile Tv yayınları 

baĢlamıĢ, bu yayınlar çanak antenler vasıtası ile zaten bütün Avrupa ülkelerinde 

izlenmeye baĢlamıĢtı. Milletlerarası hukuk ise bu yayınların izlenmesi konusunda 
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hiçbir engel çıkarılamayacağını kabul etmiĢti. SözleĢme aslında fiili durumu 

düzenleyici bir rol oynamakta bu alanı bir ölçüde düzenleme amacı taĢımaktaydı. 

Bilindiği gibi Kıta Avrupa‟sı ülkelerinin çoğundaki demokratik rejimler ve 

demokrasi bilinci, iletiĢim alanında da çoğulcu yaklaĢımı desteklemekte, bu nedenle 

özel kuruluĢların radyo ve Tv ile ifade hürriyetinden yararlanmaları gerektiğini ilen 

sürerek, özel Radyo ve Televizyona izin verilmesini talep etmektedir. Bu alandaki, 

Avrupa'daki geliĢmelerin hızlandırıcı sebebi budur ve amaç, iletiĢim hürriyetini 

tamamlamaktır. 

RTYK Türkiye'nin sosyal ve siyasi Ģartlarından kaynaklanan ve Anayasa'nın 

133. maddesinde 2954 sayılı kanunla ifade edilen ilke ve esasları hatırlatarak önemli bir 

saptamada bulunmaktadır. "Yabancı yayınların ülkemiz vatandaĢları tarafından 

izlenebilmesi karĢısında, uydu yayınlarının söz konusu milli ilke ve esaslara 

uygunluğunun denetlenmesinin artık Ġmkânsız hale geldiğini" belirtmektedir. 

Bu, Radyo-Tv alanını kontrol etmek ve gözetmekle görevlendirilen RTYK'nun 

anılan geliĢmeler karĢısında bu görevini yeterince yerine getiremeyeceğinin beyanı 

anlamına gelmektedir. 

Çünkü bir kısım belediyeler, uydu ile alman yayınlan güçlendirmekte ve bölge 

halkına yayınlayarak, "yeniden iletim" fiilini gerçekleĢtirmektedir. PTT'nin kablo 

yayınlarını bu yolla baĢlattığı hatırlanırsa aynı yoldan giderek hiçbir endiĢe 

duymaksızın yasayı çiğnemektedir. 

Kurul bu olaylar karĢısında bir Ģey yapamamakta, özellikle Ġtalya ve Yunanistan'ı 

örnek göstererek, benzer giriĢimlerin bu ülkelerde de olduğunu, bu ihlaller 

dolayısıyla ciddi ve süratli bir kovuĢturma yapılamadığını hatırlatmaktadır. Burada, 

yürürlükteki hukuk düzeninin bu alandaki geliĢmeler karĢısında yetersiz kaldığı 

ortaya çıkmaktadır. Taviz vermeksizin hukukun üstünlüğünü sağlayacak giriĢimlerde 

bulunmak ve kanun egemenliğini tesis etmek gerektiği ortadadır. Oysa sistem bu 

cevabı üretecek kararlılıkta gözükmemektedir. RTYK, fiili durumun ve kaosun, görev 
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alanına giren durumun giderek içinden çıkılamaz bir durum haline geldiğinin 

farkındadır.  

Kurul "Radyo ve televizyon bakımından dünyada ifade ve iletiĢim alanındaki 

geliĢmeleri çoğulcu kabul etmek gerekir" dedikten sonra, "Bu hususun, Avrupa 

Konseyi ve Uygar Avrupa Topluluğunun bir parçasını oluĢturmamız açısından 

kaçınılmaz bir sonuç" olduğu görüĢünü vurgulamaktadır. 

Burada, iç ve dıĢ dinamikler açısından, bu sürecin artık geri döndürülemeyeceği, 

polisiye tedbirlerle alınan geçici önlemlerin bir anlamı olmadığı açıkça beyan 

ediliyordu. 

RTYK, teknolojik geliĢmelerin, bu doğrultuda bir düzenlemeyi zorunlu 

kıldığını ifade ettikten sonra, Türkiye'nin, Avrupa'nın birçok ülkesindeki geliĢmeye 

uygun olarak, radyo ve televizyon alanında "ikili sistemi" kabul etmesi gerektiğini 

öneriyordu. Böylece, ülkemiz radyo ve televizyon sisteminde yeni bir düzenleme 

bizzat kurul tarafından tavsiye ediliyor ve dikkate alınması gereken temel politika 

Ģöyle özetleniyordu. 

a) TRT Kurumu, daha da güçlendirilmek sureti ite özerk ve tarafsız bir kamu 

teĢkilatı olarak varlığını sürdürmeli ve hukuki yapısında. Özerkliğin gerektirdiği 

düzenlemeler yapılmalıdır. 

Özellikle mali yönden gerekli kaynaklar tahsis edilmeli ve hizmetin idaresinde 

rasyonelliği sağlayıcı yetkiler tesis edilmelidir. 

b) Özel radyo ve televizyona izin verilmeli ve yayınların, ülkemiz menfaatlerine 

uygun Ģekilde yapılabilmesini sağlamak üzere ayrıntılı bir hukuki yapı ve düzenleme 

oluĢturulmalıdır. Bu iki öneri, aslında ikili sistemin tanımlanması olup, bu temel 

yaklaĢımın uygulanabilmesi için Anayasa‟nın 133. maddesinin değiĢmesi gerektiği 

ortadadır. Raporun etkileri çabuk yayıldı ve tartıĢma platformu oluĢturdu. Bu 

tartıĢmalarda, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu BaĢkanı, Bütün ülkelerde yaĢanan bu 

değiĢime çağdaĢ Türkiye'nin direnmesinin düĢünülemeyeceğini açıkça ifade 
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etmiĢtir. Hükümetin Anayasa'nın 133. maddesini değiĢtirerek, bu hizmet alanında 

milli TRT‟nin özel radyo ve televizyon kuruluĢları ile birlikte çalıĢması kararında 

olduğu, fakat bu değiĢimin baĢıboĢluk ve milli değerlere karĢı kayıtsızlık biçiminde 

düzenlenmesinin de göze alınamayacağı da tartıĢma konularından biriydi. Hükümet 

bu tartıĢma platformundan çıkacak fikirler ile düzenlenmenin yapılması düĢüncesini 

taĢıyordu (Dündar, 1990). 

 

4. Türkiye'de Radyo ve Televizyon Tekeline KarĢı Fiili GiriĢimler ve 

Belediyelerin Fiili GiriĢimleri 

1989 Mayıs ayında yapılan belediye seçimlerinde Özellikle üç büyük kentte 

Ankara, Ġstanbul ve Ġzmir'de sosyal demokrat belediyeler göreve gelmiĢler ve radyo 

televizyon kurma hazırlıklarına baĢlamıĢlardı. 

Belediyelerin gerekçeleri, belediye kanunun bazı konuları halka duyurma 

görevini belediyelere vermesinden kaynaklanıyordu. 

Günümüz kentleĢme koĢullarında bu tür duyurma görevinin, tellal çağırma, 

belediye baĢkanlığının duvarlarına ilan asma gibi yöntemlerle yapılamayacağı açıktı. 

Öte yandan, belediyeler halkla iç içe görev yapmaktadır ve halkın günlük ve 

vazgeçilemez gereksinimlerini karĢılayan kamu tüzel kiĢileridir. Hizmetlerin yerine 

getirilmesinde en etkili kitle iletiĢim araçlarından yararlanması gerekir fikri, kent 

bilincinin oluĢması ve bu konuda kent halkının eğitilmesi görevi, öncelikle 

radyoların kurulması konusunda belediyeleri harekete geçirdi (Bıyıklı, 1993).  

Sosyal demokrat belediyeler ilk amaç olarak "saydam ve katılımcı" 

belediyeleri seçimlerde vaat ettikleri gibi yaratmak arzusundadırlar. Siyasi iktidarın 

tekelindeki TRT Kurumu, muhalif belediyeler ve belediyelerin açıklamalarına 

yeterince yer vermemekle ve belediye yöneticileri seslerini kente duyuramamaktadır 

(Taranoğlu, 1993:112-120).  
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Ġl sınırlan içinde bölgesel yayın yapmak isteyen ve bu konuda Belediye 

Kanunundan yola çıkan Belediye BaĢkanları, hükümetten istediği desteği 

bulamayınca fiili durum yarattılar ve kendi radyolarını kurmaya baĢladılar. 

 

4.1. Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi‟nin GiriĢimi 

Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi anılan gerekçelerle radyo kurma kararı aldı ve 

1989 Haziran'ında bir danıĢma komitesi kurdu. Öncelikle radyo kurulması 

düĢünüldü. Çünkü radyo, ilk yatırım masrafından sonra, iĢletmesi çok pahalı 

olmayan etkin bir kitle iletiĢim aracıydı. Radyo dinleme özellikleri nedeni Ġle evlere 

ve iĢlerine, arabalara çok daha rahat ulaĢabiliyordu. DanıĢma komitesi Ġstanbul 

BüyükĢehir Radyo ve Televizyonu (ĠBRT) diye adlandırdıkları kuruluĢun yapısını 

hazırlamaya baĢladı. Yerel iletiĢimde kamusal, katılımcı ve demokratik belediye 

radyolarının kurulması için öncelikle sorunun hukuksal yanı üzerinde duruldu. ĠBRT 

için "mevcut mevzuatta değiĢiklikler gerektiği kabul edilerek, Anayasa değiĢikliğinin 

Ģart olduğu fikri ileri sürüldü. Prof. Dr. Mesut Önen. TRT Kanunda anayasa 

değiĢikliği olmaksızın mevzuatta değiĢiklik yapılması ile amaç gerçekleĢir mi 

sorusundan hareketle TRT Kanunun 4. maddesine yasa koyucunun Polis ve 

Meteoroloji istisnasını getirmek suretiyle "tekelin" anayasa ile öngörülmemiĢ 

bulunduğu tezini ileri sürdü (Öngören, 1993: 156-159). 

Bu istisnalar arasında "belediyeler ve özel giriĢimciler de katılabilir" diyerek, 

TRT kanunundaki değiĢiklikle problemin çözülebileceğini savundu. Burada 

unutulmaması gereken önemli bir noktayı dikkate alınmadığı anlaĢılmaktadır. Bilindiği 

gibi TRT Kanunu ile TRT dıĢındaki teĢkilat, kurum ve kuruluĢların yayın izni, RTYK 

yetkisindedir ve TRT Kanunu değiĢtirilirken, bu hususun göz önünde bulundurulması 

gerekecektir. 

Anayasa değiĢikliği ile bu sorunun hukuksal açıdan temelden çözüleceği ise 

açıktır. Fakat belediyelerin beklemeye tahammülleri yoktur. Bu nedenle son yolu 

denerler ve herhangi bir yasal değiĢiklik yapılmaksızın, mevcut yasalar ve düzenleme-



32 

 

 

lere rağmen yayına geçme kanın alırlar. Bu kararın alınmasında Ġtalya örneği yol 

gösterici olmuĢtur.  

Yerel yayınların kamu tekeli dıĢında kabul edildiğine iliĢkin Ġtalya Anayasa 

Mahkemesi kararı, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi‟ni yüreklendirmiĢ. Türkiye'de bu 

alan düzenleninceye kadar mevcut hukuki durumda yayınlara baĢlanmıĢtır. 

Bakırköy Belediyesi 15 Eylül 1989'da, Bakırköy meydanına koyduğu sembolik 

dev radyo alıcısı ile haberleĢme özgürlüğü, belediyenin kendi sınırları içinde 

vatandaĢlarını bilgilendirmesi gereği, yayın hazırlığı yaptı. Fakat RTYK'nun Ġstanbul 

Valiliği nezdinde yaptığı giriĢim sonucu bu yayın durduruldu. 

RTYK polis ve Meteoroloji Genel Müdürlüğüne, belli Ģartlarla yayın izni 

verildiğini, bunun dıĢında hiçbir kamusal, yan kamusal veya özel kuruluĢ ve kiĢilere 

radyo istasyonu kurma konusunda izin verilmeyeceğini, belediyelerin radyo yayını 

yapmalarının kanunen mümkün olmadığını kamuoyuna açıklamak gereğini duydu. 

Belediyeler üzerindeki bu hassasiyetin, iktidarın, yerel yönelim politikalarındaki 

sosyal demokrat görüĢten rahatsız olduğu, radyolar aracılığı ile oluĢacak demokrat ik 

ve katılımcı ortamın kendi Ġktidarı adına kontrol edilemeyecek bir alan yaratacağı 

endiĢesinden kaynaklandığı, akla akın gelmektedir. 

 

4.2. Ankara BüyükĢehir Belediyesi'nin GiriĢimi 

Ankara'da 26 Mart 1989 yerel seçimleri öncesi, baĢkan adayı Murat Karayalçın 

tarafından "Ankaralılara belediyenin çalıĢmaları ve projeleri hakkında bilgi vermek 

üzere bir belediye radyosunun kurulması" sözü verilmiĢtir. 

Seçimleri kazandıktan sonra "... Ankara ve çevresinde, baĢlangıçta günde 3 saat 

deneme yayını yapacak, bir süre sonra yayını 6 saate, giderek daha uzun süreye 

çıkartacak olan ve temel görevi demokratik bir ortam yaratarak, halkın çevresi ile olan 

iliĢkilerinin farkına varmasına ve hizmetlere katkıda bulunmasına olanak tanıyan 

Anakent Belediye Radyosu kurulacaktır." karan alınmıĢtır. Bu kararın alınmasında 
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1930 tarih ve 1580 sayılı Belediye Kanununun, beĢinci bölümündeki 67. madde 

önemli bir rol oynamıĢtır. 

67. madde belediyelerin tellal kullanmasını kurallara bağlamıĢtır. Yasanın 15. 

maddesi, "meydan, cadde, sokak gibi umuma ait yerlerde ilan iĢlerini idare etmek" 

görevini de belediyelere vermiĢtir. Kentsel sorunların, kentte yaĢayanlara duyu-

rulmasının gerekli olduğu 1930 yılında yasa koyucu tarafından kabul edilmiĢ ve 

belediyelere görev olarak verilmiĢtir. O tarihte kullanılan tek araç ise "tellaldır" 

Böylece, tellallar, meydan cadde ve sokaklarda dolaĢıp, bağırarak kent haberleri 

vermiĢtir (Giritlioğlu,1994).  

O zamana göre teknolojik bir yenilik olan hoparlöre geçiĢte hiç bir yasaya 

gerek duyulmamıĢ, bu geliĢmenin bir sonu olarak kabul edilmiĢtir. Nasıl ki, tellal'dan 

hoparlöre geçiĢ bir yenilik ve gereklilik olarak değerlendirildiyse, hoparlörden 

radyoya geçmek de, kentte yaĢayan insanların en doğal hakkıdır görüĢü, Ankara 

BüyükĢehir Belediyesi tarafından kabul görmüĢtür. Çünkü kentte yaĢayan insanların 

yaĢamlarını kolaylaĢtıracak yerel bir radyo istasyonunun zorunluluğu çağdaĢ 

yaĢamın ve katılımcı belediye anlayıĢının bir sonucudur. Bu amaçla ve kararlılıkla 

Ankara BüyükĢehir Belediyesi 30 Nisan 1990 tarihinde Basın Yayın ve Halkla 

ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığı aracılığı ile AÜ. Basın ve Yayın Yüksek Okulu (BYYO) 

Müdürlüğü'ne baĢvurmuĢtur. BaĢvuruda, belediyenin radyo kurmak için ön 

çalıĢmalara baĢladığı, bu amaçla oluĢturduğu çekirdek kadroya deneme çalıĢmaları 

yaptırıp, programlar hazırlattırmak amacı ile BYYO ile iĢbirliği yapmak arzusunda 

olduğu bildirilmekteydi. Belediye, BYYO'nun radyo stüdyolarından, ses alma, 

montaj vb. amaçlarla bedeli karĢılığı faydalanmak istemekte, protokol önerisi ile 

hizmet ücretlerinin bildirilerek iĢbirliğine baĢlanmasını talep etmekteydi. BaĢarılı bir 

ortak çalıĢma sonucu, programcılar eğitildi ve radyo yayınını yürütecek düzeye 

gelindi.  

Bu arada belediyenin yayına geçmek için yaptığı giriĢimlere Anayasanın ve 

devlet tekeli ile ilgili TRT yasasının hükümlerine atıfla izin verilmeyeceği 

bildirilmiĢtir. Sonunda, radyoya ilk adımın Ankara Gençlik Parkı ve sonra KurtuluĢ 
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Parkı ile devam edecek hoparlör yayını ile baĢlanması karan alınmıĢtır (Taranoğlu, 

1993:112–120). 

16 Haziran 1990 Cumartesi saat 16.30'da yayına baĢlamıĢtır. Fakat Emniyet 

Müdürlüğü ve Telsiz Genel Müdürlüğü yetkilileri, yayın merkezine gelerek, yayını 

ve aygıtları incelemiĢler, sonunda bu yayının TRT ve Telsiz Kapsamında olmadığını 

saptamıĢlardır. Ancak Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri ve Seçim Yasası'ndaki 

hükümler uyarınca, gün batımından sonra yayın yapılmaması gerektiğini bildiren bir 

tutanak tutmuĢlar ve "Belediye Radyosu" levhasını sökerek götürmüĢlerdir. 

AÜ. BYYO stüdyolarında banda kaydedilen yayınlar, merkezden canlı 

bağlantılar ve konuklarla zenginleĢtirilmiĢtir. 8 Ağustos I992'de 100 Watt‟lık verici 

ile günde 2 saat yayınla antene çıkılmıĢ ve hoparlör yayınına 17 Ağustos I992'de son 

verilmiĢtir. 25 Eylül'de hukuksal problemler yüzünden ara verilen yayın 9 Ekim 

1992'de yeniden baĢlamıĢ ve yayın saatlerini uzatılmıĢtır. Radyo, 31 Mart I993'e 

kadar baĢarı ile yayın yapmıĢtır. 

Hakkında diğer radyolar gibi, "telsiz kanununa muhalefet" gerekçesi ile dava 

açılan Radyo ANKĠ, UlaĢtırma Bakanlığı genelgesi ve bu genelgeye dayanarak 

Valilikçe uygulanan "verici mühürleme" iĢ lemi ile susturulmuĢtur. 

DanıĢtay, baĢvuru üzerine, tüm taleplerle birlikle Radyo ANKĠ'nin baĢvurusunu 

da reddetmiĢtir. 8 Temmuz 1993‟te TBMM Genel Kurulunda kabul edilen ve 9 

Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, TRT‟ye tekel hakkı 

tanıyan, Anayasa‟nın 133. maddesinin değiĢmesi üzerine, bunu düzenleyecek yasa 

çıkmamasına rağmen 26 Temmuz 1993'te yayınlarına tekrar baĢlamıĢtır.  

Türkiye'de irili ufaklı çok sayıda belediye benzer giriĢimlerde bulunmuĢ, kendi 

radyoları aracılığı ile yayınlarını yapmıĢ, fakat son düzenlemenin ıĢığında yayınlarına 

son vermiĢlerdir. 



35 

 

 

Yasanın yerel radyo istasyonlarına bakıĢındaki bağlayıcı hükümler bugün hala 

tartıĢma konusu olmakta ve bu alandaki yasaklayıcı tavır ile çoğulcu alana geçiĢin 

gerekçeleri arasında bir bağlantı kurulamamaktadır. 

 

4.3. Özel Radyo ve Televizyonların GiriĢimleri 

Özel sektör, kiĢi ve kuruluĢlar radyo ve televizyon istasyonu kurmak için, TRT 

Kurumu'nun devlet tekeli adına bu hakkı kullandığı yıllar içinde de baĢvurularda 

bulunmuĢlardı. Aysel Aziz‟in de ifade ettiği gibi Tunca Toskay, 1985 Haziran‟ında özel 

radyo kurmak amacıyla TRT‟ye 106 baĢvuru yapıldığını açıklamıĢtı (Aziz, 1990: 135–

136). 

Cem Duna, 25.4.1989‟da TRT Genel Müdürlüğünden ayrılırken, özel radyo ve 

televizyonlar konusunda çeĢitliliğin, demokrasinin bir göstergesi olduğunu, bu nedenle 

TRT‟nin Özel bir statüye kavuĢturularak, radyo ve Tv yayınlarında özel Ģirketlerin 

kurulmasına imkân tanıyacak olan yasal düzenlemenin yapılmasının zorunlu olduğunu 

düĢündüğünü söylüyordu. Özel giriĢim bu süreç içinde boĢ durmuyor, özellikle 

Ġstanbul'da TRT‟ye, reklâm Ģirketlerine üretim yapan, büyük ve teknolojik açıdan 

geliĢmiĢ, stüdyolar kuruyorlardı. Yazılı basının büyük kuruluĢları bu alana ilgi duyuyor 

ve çalıĢmalar yapıyorlardı. 

Hürriyet Gazetesi Süper Kanal ve Ulusal Video ile bu ortaklığı 

geniĢlettiklerini, 1988 yılında AA'na verdiği demeçle ilan ediyordu. Hıfzı Topuz ve 

Aysel Aziz'in inceledikleri bu giriĢimleri Ģöyle sıralamak mümkündür. Ulusal 

Video'nun Sahibi Türker Ġnanoğlu, bir verici kurduğu takdirde 24 saat içinde yayına 

geçebileceklerini, elde hazır 3 bin saatlik program arĢivi ile günde 24 saat süre ile 1,5 

yıl yayın sapabilecek durumda olduklarını bildiriyordu. Türkiye Gazetesi, 1989 

baĢlarında, bu alandaki tekelin iki yıl içinde kalkacağı varsayımından hareket ederek, 

TGRT adıyla bir televizyon kurdu ve yayın hazırlıklarına giriĢti. 
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Sabah gazetesini yayınlayan Medi Grup, ABD ve Avrupa'da bu konuda 

anlaĢmalar yaptıklarını, üç yıldan bu yana hazırlandıklarını ifade ediyorlardı. 

Karacan Yayınlan özellikte radyo ile ilgilendiklerini soylun yordu. APA Gurubu. 

Cem Apa radyoya ilgi duymakla ve hazırlıklar yapmaklaydı, 900‟lü hatları Türkiye'ye ilk 

getiren ALO Bilgi gurubu, Ġstanbul'da yayına geçirmek üzere tüm hazır lıklarını tamamladı 

fakat radyodan yeterince kâr elde edemeyecekleri düĢüncesi ile vazgeçti. Türkiye'nin 

hemen her yerinde kurulması sistemin kapasitesine göre değiĢen radyo istasyonu, tesisi 

için inanılmaz boyutlarda bir talep patlaması oldu.) Gazetelerde, "anahtar teslimi radyo 

istasyonu kurulur." ilanları baĢladı. 

Türkiye bir anda, radyo cihazları satıcıların cenneti haline geldi. Ġthalat rejimini 

atlatacak yöntemler keĢfedilerek, Ġtalya ve Uzakdoğu ağırlıklı stüdyo verici sistemleri 

kontrolsüz olarak, yurdun her köĢesine dağıldı. 

Ġtalya‟da 1970 ve 80'li yıllarda yaĢanan geliĢmeler, aynen Türkiye'de görüldü. 

Fiili durum ile yasalar arasındaki çeliĢki kendisine iyice hissettirmeye baĢladı. Türkiye 

bu alanda, yasayı ihlal etmekten çekinmiyordu. BaĢbakan Süleyman Demirci'ni seçim 

meydanlarında söz verdiği "KonuĢan Türkiye" vaadini» radyo ve televizyon 

ortamından tekelci uygulamanın kalkması halkın fikir ve kanaatlerini serbestçe 

söyleyebileceği özgür bir kitle iletiĢim ortamı olarak algılaması sonucu, bütün 

Türkiye radyolardan konuĢmaya baĢladı. Gerçekten de, bir radyo çılgın; lığı yaĢanmaya 

baĢladı. Karacan Gurubu, yasanın çıkmaması nedeni ile Londra'daki stüdyolarından 

yaptığı yayını uydu araca lığı ile Türkiye'ye gönderdiği NUMBER ONE Radyosu 

büyük ilgi topladı. Bu yöntemi izleyen baĢka radyolarda yayın baĢladı. 

Magic Box Televizyonun baĢlattığı bu yöntemi, yine yurt dıĢından uydu ile 

yayın yapan SHOW Tv izledi. 

Türkiye yurt içi ve dıĢarısından elektromanyetik dalgalar aracılığı ile gönderilen 

görüntü ve ses bombardımanı içinde kaldı. Kısa süre içinde sayılan binleri aĢan 

radyolar ve birkaç Tv istasyonu karĢısında toplumda bir coĢku, yöneticilerde ve 

siyasi iktidarın ilgili kurumlarında ise belirsizlik vardı. Bu belirsizlik çok sürmedi, 



37 

 

 

hükümet bir karar vermek zorunda olduğunu biliyordu ve 31 Mart 1993 ÇarĢamba 

günü, özel radyoların yayınlarını 24 saat içinde durdurmaları gerektiği talimatını 

verdi. 

 

4.4. Özel Radyo ve Televizyon Kurma GiriĢimlerine Hükümetin 

YaklaĢımı 

UlaĢtırma Bakanı YaĢar Topçu, Valiliklere gönderdiği bir genelge ile Ġl sınırlan 

içinde yayın yapan özel radyoların 24 saat içinde yayınlarını durdurmalarını, yoksa 

kanuni takibat yapılacağını bir genelge ile duyurdu. 

YaĢar Topçu, 15 Mart 1993 tarihinde 76 Ġl Valisine gönderdiği yazıda, süre 

bitiminde karara uymayan tüm radyo ve televizyon vericilerinin faaliyetinin tatil 

edilmesi, mühürlenmesi ve sökülmesi gibi önleyici tedbirlerin alınmasını istemiĢtir. 

Topçu bu arada daha önce yayınladığı 6 genelgeye rağmen radyoları susturamayan 

valileri suçlayarak, bu kez müsamaha gösterilmemesini istedi. Kapatma konusunda 

son derece kararlı olduklarını söyleyen Topçu, "Sayın Valiler bu konuda maalesef 

biraz gevĢek davrandılar. Ne havaalanlarında, ne denizde ne de güvenlik güçlerinin 

elindeki telsizlerde güvenlik var. Böyle ülke olur mu?" diyerek, özellikle hava 

yollarında kule ile bağlantı kurulamadığını, bunun kabul edilemez bir durum 

olduğunu belirtiyordu. 

Genelgeye uymayan valiler hakkında gereğini yapacağını da ekleyen Topçu, 

TBMM genel kurulunda da telsiz yasasına göre, radyo ve televizyon vericilerinin 

gümrükten yurda sokulmasının izne bağlı olduğunu savundu. Topçu, yayın yapan 

radyo vericilerin izin almadığı için yüzde doksanının kaçak olduğunu, kaçakçılık 

suçu ile haklarında iĢlem yapılması gerektiğini de belirterek soruna baĢka bir boyut 

daha getirdi. BaĢbakan Demirel de kendi üslubu içinde "Özel radyolar kanuna 

uyacak, uymayanı uydururuz" diyerek "Özel radyolar kapatılmasına tepki 

gösterenler, Türkiye'nin anayasa ve kan devleti olduğunu bilmiyorlar mı?" Ģeklinde 

tepki gösterdi (Hürriyet, 31 Mart 1993). 
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Demirel, Anayasa'nın 133. maddesinin TRT dıĢında kimsenin Radyo ve Tv 

kurup iĢletemeyeceğini, Telsiz Kanunu'nun ise kimsenin frekans kullanamayacağı 

konusundaki hükümlerini hatırlatıyordu. Demirel, yurt dıĢından yayın ya özel radyo 

ve televizyonların bu kararın dıĢında olduğunu çünkü Türkiye'nin taraf olduğu ve 

imzaladığı anlaĢma ile bu yayınları Türkiye'de yasaklayamayacağına da dikkat 

çekiyordu. 

Reuters Ajansı, Türkiye'de iki gün içinde 50 özel Tv istasyonu  ve 500 özel 

radyonun kapatıldığını duyurdu. Ġstanbul‟da kapatılan radyo sayısı yaklaĢık 30 

kadardı. Yayına devam edecek, yurt dıĢından uydu ile programlarını sürdüren Show 

Radyo. Süper FM. Metro FM, Radyo TEK ve Number One FM, bu kapatma kararı 

dıĢında kalan radyolardı. SHP Genel BaĢkanı ve Koalisyon hükümetinin BaĢbakan 

Yardımcısı Erdal Ġnönü "Anayasaya aykırı olduğu için bir düzen getirme 

konusunda dayanağımız yok. Önce bu dayanağı kurmak lazım, ünce tekeli ortadan 

kaldırmalıyız. Ondan sonra yasa çıkarmak mümkün" diyerek, sorunun anayasal ve 

düzenleyici yasalar açısından ele alınmasını gerektiğini söylüyordu. Ortada bir 

kargaĢa olduğunu ve bunun düzeltilmesi gerektiğini söyleyen Ġnönü, sorunun 

mecliste çözüleceği görüĢündeydi (Hürriyet, 01.04.1993). 

 

4.5. Özel Radyo ve Televizyonların Düzenlenmesi ÇalıĢmaları
 

Demirel Hükümeti zamanında, Devlet Bakanı Gökberk Ergenekon tarafından, 

yasa taslağı hazırlanması için giriĢimler 1992 yılında  baĢlatılmıĢ, "nasıl hır radyo 

televizyon düzeni olmalı" baĢlığı içinde, konuya taraf ve ilgili, kiĢi ve kurumlardan 

görüĢler alınmıĢtır. 

Türkiye'nin önemli bir eksiği olan bu konuda yaklaĢık 200 civarında çalıĢma ve 

rapor Devlet Bakanı Gökberk Ergenekon‟a ulaĢtırılmıĢtır. Bundan sonra yapılması 

gereken, bir araya gelerek, bu Önerileri değerlendirip, örnek bir yasa taslağı önerisini 

tartıĢmaya açmak olmalıydı. Fakat bu nedense yapılmamıĢtır. Yine 1992 yılında, 

2954 Sayılı Radyo ve Televizyon yasasının etkisin de kalarak hazırlanan bir rapor, 
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TBMM BaĢkam Hüsamettin Cindoruk tarafından "taslak metin" o larak açıklanmıĢtır. 

Fakat bu met in yeni radyo ve televizyon düzeni adı altında, eski yapının devamı 

niteliğinde maddeler önerdiği Ġçin, kamuoyunda kabul görmemiĢ, eleĢtirilerin dozu 

artmıĢtır. 

Devlet Bakanı ve hükümet Sözcüsü, Yıldırım Aktuna‟nın yürüttüğü hazırlıklar 

1993 yılında baĢlamıĢtır. Aktuna, 1 Ağustos 1993 tarihinde özel televizyon sahiplen 

ile bu konuda) bir araya gelmiĢtir. Aktuna, hükümetin, ülkenin geliĢebilmesi ve 

çağdaĢ olması mücadelesinde, demokrasinin yerleĢmesi kurumsallaĢması ve kuralları 

ile iĢlemesi, topluma ve bireylere nüfuz ederek yaĢama biçimi haline gelmesinin 

gerekliliği üzerinde duruğunu, demokrasinin çok sesli ve çoğulcu ortamında, kiĢiler 

ve toplumlararası iletiĢim ortamı ile bunu baĢarabileceğini söylemiĢtir. 

Anayasa'nın 133. maddesinin değiĢtirilmesine yönelik, parlamentoda bulunan 

özel radyo ve televizyon yasa tasarısının hazırlanması ve Anayasa Komisyonu‟ndan 

çıkıĢ Ģekli konusunda ciddi eleĢtiriler yapılmıĢtır. Aktuna, yasa tasarısının 

hazırlanmasında çok sesli ve çoğulcu bir demokrasi anlayıĢının gereği olarak herkesin 

bu konuda fikrini söylemesini, öneri getirmesini söylemiĢtir. Bakan Aktuna, 

hükümetin görevinin bunları değerlendirerek, medyaya, basın-radyo ve televizyona 

devletin mümkün olduğu kadar müdahale etmediği bir sistemi yerleĢtirmek olduğu 

görüĢünü taĢıdığını da vurgulamıĢtır. Özel Tv temsilcilerinin toplantıdaki görüĢ ve 

önerileri ise özetle Ģöyledir:  

a. Yasa çıktıktan sonra, Tv'lere ruhsat verilirken, kazanılmıĢ haklar 

kollanmalıdır.  

b. Tahsis süresi için öngörülen 3 yıllık süre 7–15 yıla çıkarılmalıdır.  

c. Sermaye yapısı ve sahip olunacak kanal sayısı sınırlanmamalıdır. 

d. TRT‟ye beĢ ya da üç kanal verilmesinin haksızlıktır, frekans kargaĢasına 

zaten TRT sebep olmaktadır. 
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 e. Yurt dıĢındaki donanıma bir defaya mahsus gümrüksüz fonsuz ithal izni 

verilmelidir. Özel Tv temsilcileri, istekleri dıĢında özellikle reklâm konusu üzerinde 

durmuĢlardır. 

Yayın ve reklâm ilkelerinin yasada yer almamasını, reklâm paylarından Yüksek 

Kurula yüzde 5 ayrılmasının yanlıĢ olduğunu ve bugünkü hesapla 11 milyon dolar tutan 

bu paranın nerede kullanılacağını soran temsilciler, Ankara ve Ġstanbul uydu link 

ücretlerinin düĢürülmesini, sarı basın kartı'nın özel radyo ve çalıĢanlarına da verilmesi 

için yönetmelikte değiĢiklik yapılmasını talep etmiĢlerdir. 

Bu istekler dile getirildikten sonra, çalıĢmaların iki farklı düzeyde götürülerek, 

mevcut yasa tasarısı üzerinde değiĢikler önerisi çalıĢması yapılması ve 

televizyonların sorunlarını çözmeye yarayacak tedbirlerin ne olduğunun saptanması 

yolunda bir görüĢ birliğine varılmıĢtır. 

18 Ağustos 1993‟te, bu toplantının devamı kararı alınarak; TRT, PTT, AA, 

Telsiz,   Gümrük, Ġhracat, Ġthalat, TeĢvik Uygulama, Yabancı Sermaye Genel 

Müdürleri'nin de katılacağı bir toplantıda somut çözümler üzerinde durulması 

kararlaĢtırılmıĢtır. 

Dikkat edileceği gibi, özel Tv temsilcileri medyatik güçlerinin farkında olarak, 

siyasi iktidarların özel radyo ve televizyonları karĢılarına almamak yolundaki 

politikalarını ve zaaflarını iyi bilmektedirler. Ayrıca özel yayıncı temsilcilerinin, 

yasanın çoğulcu ve demokratik bir toplum yaratılma yolundaki eksiklerinden çok yeni 

radyo ve televizyon düzeninde, en fazla nasıl kâr edeceklerinin ve yatırım aĢamasında 

en fazla nasıl teĢvik uygulamaları ile avantaj sağlayacaklarının üzerinde durdukları 

dikkatten kaçmamaktadır. 

Özel radyo ve televizyonların Öncelikle kar etme amaçlarının son derece doğal 

karĢılanması gerektiği bir gerçektir. TRT‟ye verilecek kanal sayısına itirazları, 

devletin adına yayın yapacak kuruma haksız avantajlar sağlanmaması gerektiğini ileri 

sürmeleri, özel radyo ve televizyonlarda sermaye yapısı ile sahip olunacak kanal 



41 

 

 

yapısının sınırlanmaması gerektiği yolundaki talepleri, özel radyo ve Tv tekellerinin 

doğmasına neden olacak kadar sakıncalı öneriler ve istekler olarak algılanmalıdır. 

Oysa düĢünülen ve olması gereken yeni iletiĢim ortamı, tekelci olmayan 

rekabettir, toplumdaki istemleri karĢılayıcı, çoğulcu ve demokratik bir radyo 

televizyon düzenini oluĢturacak ilkelerin iĢlediği bir ortamdır. 

Yine bu isteklerde, özel radyo ve televizyon temsilcilerinin, kille örgütlerinin, 

belediyelerin radyo ve Tv kurmaları gerektiği yolunda bir görüĢ ileri sürmemeleri, bu 

alanda rakip olacak, reklâm pastasını bölecek hiç bir kuruluĢa hoĢgörü ile 

bakmayacakları yolunda, sermayenin katı kurallarım hatırlatacak davranıĢ 

sergilemeleri, ĢaĢırtıcı olmamakla beraber düĢündürücüdür. 

Devlet Bakanı Yıldırım Aktuna'nın özel televizyon temsilcileri PTT Genel 

Müdürlüğü ve Telsiz Genel Müdürlüğü ile yaptığı bir diğer toplantıda daha çok 

teknik problemler üzerinde durulmuĢ ama istek ve önerilerde bir değiĢiklik 

olmamıĢtır. 

Aktuna'nın bu toplantılara devam etmesi ve çeĢitli görüĢle bir araya toplayarak 

sonuca ulaĢmak arzusu, karar verici ve düzenleyici olarak hükümetin, toplumun 

üzerinde anlaĢabileceği bir yasa tasarısı için "uzlaĢmacı" bir politikanın sürdürülme 

olarak kabul edilmelidir. 

Anayasanın 133. maddesinin değiĢtirilmesi ile hazırlanacak yasa tasarısının, bu 

etkiler karĢısında, içeriği ve maddelerin' anayasa maddesi ile ne kadar uyum içinde 

olacağı, hüküm üzerinde etkili olan gurupların ve hükümetin iktidar iliĢkisinde iktidarı 

örtülü olarak paylaĢtığı güçlerin tavsiyesi ile ne oranda değiĢeceği merak konusu 

olmaktadır. 

BaĢbakan Tansu Çiller'in sorunların çözümüne yönelik olarak kurdurduğu 

"iletiĢim Sorunları Komisyonu" bu arada çalıĢmalarını tamamlayarak, hazırladığı 

raporu Devlet Bakanı Necmettin Cevheri'ye sunmuĢtur. Komisyon, 5580 sayılı basın 

kanununda yapılması önerilen değiĢiklikleri, radyo ve televizyonların kuruluĢ ve 
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iĢleyiĢi hakkında kanunda yer alması önerilen ilkeleri ve ĠletiĢim Komisyonu'nun 

temel görüĢleri ile hükümete tavsiyeye değer bulduğu hususları raporunda belirtmiĢtir. 

Türkiye'de bilinen geliĢmeler sonucu 133. maddenin kaldırılması ile özel 

(ticari) yayıncılığa ivedi olarak ihtiyaç olduğu, bu alandaki yasal boĢluğun kamu 

yaĢamında öngörülmeyecek sorunlara yol açabileceğinin vurgulandığı rapor, yasal 

düzenlemede özetle Ģu düzenlemelerin yapılmasını uygun görüyordu. 

Rapor, kamu ve özel televizyonlarının birlikte ele alınıp düzenlenmesini, 

özellikle ulusal ve uluslararası yayıncılık, özellikle Avrupa Sınırötesi Yayın 

SözleĢmesinin dikkate alınmasını tavsiye ediyordu. Rapor ayrıca yasanın Özel 

tekellerin oluĢmasına izin vermemesi, çapraz tekelleĢmeyi önleyici hükümler 

içermesi, ulusal çapta yayın yapan gazetelerin ulusal bir Tv kanalındaki hissesi 

yüzde yirmiyi aĢmaması gerektiğini öneriyordu. Ayrıca yabancı sermayenin ortaklık 

payı, Kıta Avrupa'sındaki gibi yüzde 5–10 arasında tutulmasının gereği üzerinde 

duruyordu. Komisyon burada gerçekten de en önemli noktalardan birisine 

tekelleĢmeye dikkat çekerek, özellikle yabancı sermaye ile Türkiye'nin ilet iĢim 

alanında etkin olabilecek Dünya'nın dev tröstlerine karĢı uyarıcı olmaktaydı. 

Komisyon Ģu hususlara dikkat çekmektedir: Yasa, anayasaya paralel olarak tam 

özerklik anlayıĢı içinde olacak. Üst Kurul, tarafsız bir yapıda oluĢturularak özerk bir 

kurum olmalıdır. Üyeler, hiçbir çıkar grubunun kurul üzerinde egemenlik kurmasına 

izin vermeyecek ve konu ile ilgili uzman kiĢi ve kuruluĢlardan seçilecek. Radyo ve 

televizyon yayın ilkelerinin, yasanın iĢlerlik kazanmasındaki rolü de büyük ölçüde 

bu hususlara bağlıdır. 

Radyo ve televizyonların bir yandan özgür çalıĢmaları sağlanırken, bir yandan 

da kamu hizmeti anlayıĢları göz önüne alınarak, yayınların devam etmesi, konulacak 

Ġlkelerin çağdaĢ yayıncılığın ana esasları doğrultusunda tespit edilmesi gerçekten de 

bu yasanın özünü teĢkil eden bir husustur. Buradan hareketle 2954 sayılı Radyo ve 

Televizyon Kanunu‟nun Anayasa‟daki 133. madde değiĢikliği sonucunda, özellikle 

TRT‟nin özerk yapıya kavuĢturulması konusundaki emredici hüküm doğrultusunda, 

yeni ilkeye uymayan hükümlerinin kaldırılması ve değiĢtirilmesi gerekmektedir.  
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Aslında, 2954 sayılı yasanın TRT‟nin kurullarını belirleyen, kurum teĢkilatını 

yapılandıran, hizmetin koordinasyonunu gösteren, hükümet ve siyasi parti haberlerinin 

yayınına iliĢkin maddeleri ile hükümet uygulamalarının tanıtılmasına iliĢkin maddenin 

cevap hakkını içerecek Ģekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

Aynı zamanda, anayasanın açık hükümlerine rağmen, siyasi partilerin kamu 

radyo ve televizyonundan yararlanma Ģart ve Ģekillerin yasal bir düzenlemeye 

kavuĢturulması yerinde olacaktır. Böylece kamu radyo ve televizyonlarında iktidar ve 

muhalefet arasında sürekli tartıĢma konusu olan ve TRT‟yi yıpratarak tarafsızlığı 

konusunda kuĢkular doğuran bir sorun belli ölçüde çözülecektir. TRT, haber değeri 

taĢımayan siyasi parti demeçlerini yayınlamak zorunda kalmayarak, dengeli ve 

objektif bu yayın yapma imkânına kavuĢacaktır. 

Dikkat edildiği gibi, yasa tasarı üzerindeki görüĢler daima radyo ve televizyonu 

birlikte değerlendirmekte, bu iki kitle iletiĢim aracının yeni geliĢmeler, toplumsal 

değiĢiklikler ve talepler karĢısında bir anlamda yapı ve iĢlev değiĢtirdiğini göz ardı 

etmekte, Tv ön plana çıkartılarak radyo ihmal edilmekte, bu da yasa önerisi 

hazırlığında eksikliklere neden olmaktadır. Bu konuda Türk Demokrasi Vakfı‟nın 

konuyla ilgili olarak kurduğu çalıĢma gurubu da önerilerde bulunmuĢtur (Akarcalı, 

1993).  

TDV raporunda, yerel radyoların, yerel televizyonlardan daha demokratik birer 

kitle iletiĢim aracı olarak toplumla bütünleĢtiğini, televizyonlara oranla çok daha az 

sermaye ile kurulabildikleri için de sayısal çoğunluğa sahip oldukları radyonun son 

teknolojik devrimle birlikte içerik olarak da kendini yenilemesi ile televizyona hala bir 

alternatif olduğunun gözden uzak tutulmaması istenmektedir. 

Yerel radyolar bilindiği gibi siyasal etkenlerle kurulurlar. Genelde muhalefet 

partileri devlet radyolarından yeterince yararlanma olanağı bulamayınca Ġtalya'daki 

Radikal Parti örneğinde olduğu gibi kendi radyolarını kurmaya yönelmektedir. 

Marjinal ve küçük partiler de aynı yolu izlemiĢlerdir. 
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Sosyal ve kültürel etkenlerle, kiĢiler savundukları görüĢleri duyurmak, yaymak 

ve geliĢtirmek için bu alandaki en etkili ve ucuz aracı, radyoyu seçmektedirler. Yine 

bazı bölgelerde güçlü durumda olan üretim firmaları, turizm veya otelcilik iĢletmeleri, 

ekonomik nedenlerle, yerel radyoların kurulmasını desteklemektedir. Bazı hizmetleri 

yalnızca bölgeye özgü olması nedeni ile reklâm verenler yüksek reklâm ücreti talep 

eden ulusal radyolar yerine, yerel radyoları tercih etmektedirler. Ayrıca, belediyelerin 

iletiĢime verdikleri önem dikkate alınırsa, yerel radyoları desteklemesi ya da bizzat 

kendilerinin radyo kurmalarının gerekçesi anlaĢılmıĢ olur. Daha önce de belirtildiği 

gibi, metropolitan belediyelerde belediye hizmetlerinin halka duyurulması, 

hizmetlerinin bir gereği olmaktadır. 

Kıta Avrupası'nda bu konu özel bir önem taĢıdığı için, ülkeler yasalarında 

radyolara ayrı bir düzenleme yapmakla ve Tv ile alanı farklı bir platforma 

oturtulmaktadır. 

9 Kasım 1981 tarihli Fransa Yeni ĠletiĢim Yasası'nda derneklere FM yayını 

yapmak üzere verici kurma istasyonu hakkı tanınmıĢtır. Her dernek bir verici 

kuracak, bir kiĢi birden fazla radyonun yöneticiliğini yapamayacak, radyolar 30 

km yayın çapını geçemeyecekler ve reklâm alamayacaklardır (Öksüz,1990). 

Avrupa Konseyi‟nin yerel radyoların durumu ile ilgili 1991 tarih ve 957 

sayılı kararına göre, reklâm alamayan radyolar ekonomik olarak sıkıntıya düĢünce, 

23 Mayıs I944'te çıkarılan yasa ile özel radyoların reklâm almaları Ģarta bağlandı.  

Devlet yerel ve özel radyoların reklâm almalarını yasaklamıĢtı ama bu 

radyoların her birine 100 bin franklık yardım yapmayı üstlenmiĢti. Bu Ģekilde 

radyolar ya ticari statüyü kabul edecekler ve artık devletten hiç yardım 

almayacaklardı veya dernek statüsünde kalıp, reklâm yayınlamayacaklar, ya da 

demek statülerini koruyarak, belirli oranda ilan alacaklar, devlet yardımı yerine de 

yerel kamusal kurumların desteği ile ayakta kalacaklardı. 

Bunların yanı sıra amatör radyoculuk ta, dikkate alınmanı gereken bir 

alandır. Amatör radyolar, yayınlarını ücretsiz çalıĢan kiĢilerle gerçekleĢtirmekte ve 
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dinleyici aidatları ve program kayıtlarının kasetlerle satıĢı Ġle finans 

sağlamaktadırlar. Bütün bu geliĢmeler sivil toplumun, çoğulcu demokrasinin ve 

çok sesli bir sistemin yansımaları olarak Avrupa Birliği ülkeleri baĢla olmak üzere 

daha eski tarihlerden bu yana ABD ve Kanada'da uygulanmaktadır. 

Yerel radyolar, demokrasi bilinci olarak örgütlenmenin önemine inandıkları 

için, hemen her ülkede bir araya gelmekle konfederasyon, sendika ve dernekler 

çatısı altında meslek ağırlıklı bir baskı gurubu oluĢturmakladırlar. 

Avrupa Konseyi, yerel radyolara iliĢkin bu geliĢmeler ve durum karĢısında 

ilgisiz kalmayarak bir karar almıĢtır. Konsey, anlatım ve haberleĢme özgürlüğünün, 

Avrupa Ġnsan Hakları Konvansiyonunun 10. maddesi ile güvence altına alınan insan 

haklarından birisi olduğunu belirtmiĢtir.  

Konsey, Ģimdiye kadar yerel radyolara izin vermemiĢ üye devletlerin bunu 

sağlaması gerektiğini, bununla birlikle yerel radyoların anarĢik biçimde 

çoğalmalarının yayın dalgalarında kargaĢaya yol açabileceğini, bunun baĢta hava 

ulaĢımını tehlikeye atacağını, yayınların kalitesini bozacağını dikkate alarak 

düzenleme yapılmasının yerinde olacağını söylemektedir. 

Bu düzenlemede, objektiflik, nicelikten çok nitelik aranması, haber, kültür ve 

eğlencede çeĢitlilik ve yayınlanan düĢüncelerde çoğulculuk noktalarına dikkat 

edilerek, frekans dağıtımı ve lisans verilmesinde koĢul olarak aranmalıdır tavsiyesi 

yapılanmakladır. Yerel radyoların siyasal erkin yanı sıra, yazılı basın yayınevleri ve 

finans gurupları karĢısında da bağımsız kılınmaları gerekliği vurgulanmaktadır. 

Bunun yanı sıra yerel radyoların, ne düzeyde olursa olsun yayın tekeli kurmaları 

önlenmeli, bağımsızlıklarının sürmesi ve korunması için parasal kaynaklarında 

çeĢitlilik yaratılması görüĢü savunulmaktadır. 

Yerel radyoların kalitesinde tutarlı olmak gerekmektedir. Belirli bir düzeyde 

profesyonel yayıncılık yapılmalı, meslek ahlakı ve ilkelerine uyulmalı, haber ve 

yorum birbirine karıĢtırılmamalıdır. Haberde objektiflik, doğruluk ve yansızlık 

ilkelerine uyulması beklenmeli, siyasal, sosyal ve kültürel açıdan çoğulculuğa katkısı 
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istenmelidir. Yerel radyo baĢıboĢluk anlamına gelemeyeceği için, bağımsızlıklarını 

zedelemeyecek sınırlarda, Yüksek Kurul aracılığı ile gözetilmelidir. Türk Demokrasi 

Vakfı çalıĢma grubu raporunda, özellikle ABD'de kamusal yerel radyoya dikkat 

çekerek, bu radyoların pek çoğunun eğitime yönelik üniversite radyosu olduğunu, 

ABD'deki kamusal radyo istasyonu sayısının ülkenin yaklaĢık 8000 olan radyo 

sayısının %12'si, yani bin kadarını oluĢturduğunu vurgulayarak, bu radyoların parasal 

kaynaklarının Federal hükümet. Federe Hükümetler, yerel kurumlar, üniversiteler, 

kolej, vakıf ve dinleyici Örgütleri tarafından karĢılandığını ifade etmektedir. KoĢul 

olarak günde en az 18 saat yayın yapmalarını en az beĢ kiĢi çalıĢtırmaları gerektiğini 

ve yıllık giderlerinin en az 75 bin dolar olması halinde Federal Hükümetten yardım 

alabileceklerini, örnekleri ile belirtmekledir. 

TDV ÇalıĢma Gurubu, Türkiye'de yerel radyoların demokratik katılım açısından 

ve saydam bir demokrasinin gereği olarak yasada yer almasının zorunluluğunu dile 

getirerek, parasal kaynak olarak bir öneride bulunmuĢtur. 

Bilindiği gibi tasarıya göre radyo ve Tv'lerden kesilecek olan % 4 oranındaki 

pay Yüksek Kurul'a aktarılacaktır. Tahmini rakamlarda on bir milyon dolar tutan bu 

rakamın nerede kullanılacağı, özel Tv'ler tarafından en çok sorulan soruları sorudur. 

ĠĢte, bu fonun bir kısmı, yerel radyoların düzenlenmesi ve tesisi amacıyla radyolara 

aktarılarak önemli katkı sağlanabilir. Ayrıca bu, Avrupa Konseyinin ilgili kararı ile 

üye ülkelerin düzenlemesi gereken bir alan olarak belirlenmiĢ ve bu topluluğun üyesi 

olan Türkiye'nin üzerinde düĢünmesi gereken bir konu olarak tartıĢmaya açılmıĢtır. 

 

4.6. Özel Televizyonların Program Politikaları 

Türkiye‟de özel televizyon yayınlarının baĢladığı Mayıs 1990 tarihinden 

itibaren geçen bir yıllık süre (özellikle yasal olmasa da ilk ticari yayınları yurt 

dıĢından Magic Box adlı Ģirketinin Star 1 Televizyonu) TRT Ankara 

Televizyonu‟nun yayın yapmaya baĢladığı 1968–1969 yayın süresinde olduğu gibi 

deneme niteliğinde yayınlar yaptıkları söylenebilir. KuĢkusuz TRT‟ye göre daha 
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avantajlı durumları söz konusuydu; çünkü programların çoğunu özel yapım 

Ģirketlerinden karĢılasalar da TRT‟den transfer edilen yapımcı ve yönetmenlerin 

etkisi yapım türlerinde ve içeriklerinde açık biçimde görülmektedir. Özellikle 

Fenerbahçe BeĢiktaĢ maçları da dahil olmak üzere 11 1. Lig takımıyla anlaĢma 

yapılması ve bu takımların maçlarının bu kanalda yayınlanması, özel televizyonların 

cazibesini artıran bir baĢka unsur olmuĢtur. 

Star 1 Televizyonu‟nun yayınlarına baĢlamasıyla birlikte gerek TRT‟den 

transfer ettiği yapımcı ve yönetmenler sayesinde, gerekse spor karĢılaĢmaları ve bazı 

popüler programlara yer vermesi nedeniyle Türk izleyicisi tarafından büyük ilgiyle 

karĢılanmıĢtır. Bu durum aslında birçok yeni televizyonun art arda yayına 

baĢlamasının da yolunu açmıĢtır. Daha sonra sırasıyla TELEON, SHOW TV, CĠNE 

5, ATV, KANAL D, KANAL 6, TGRT, STV ve HBB TV gibi kanallar kurulmuĢ ve 

yayın politikaları doğrultusunda yayınlarını sürdürmüĢlerdir.  

Bu televizyonların büyük bölümünün program üretiminde yapım Ģirketlerinden 

yararlandıkları görülmektedir. Hatta bu bağımsız yapım Ģirketlerinden yerli 

yapımlarda faydalanma oranı günümüzde yüzde 80‟ler civarına eriĢmiĢtir (Çelenk, 

1997: 7). 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

TÜR KAVRAMI VE TELEVĠZYONDA TÜR 

Tür sözcüğü, kullanıldığı alana göre değiĢiklik gösteren bir kavram olsa da, hepsinin 

ortak özelliğini açıklayan birtakım unsurlar vardır. Tür sözcüğü Türkçede, Latince kökenli 

Fransızca sözcük olan “genre” (Janr), Almanca gattung, Ġngilizce genus sözcüğünün karĢılığı 

olarak kullanılmaktadır. Bilimin her alanında karĢılığını küçük farklılıklarla bulan bu 

kavram, aslında hepsinde ortak birtakım ortak yönlerle anlamlanmaktadır. Tür sözcüğünün, 

aralarında ortak ve benzer özellikler bulunan varlıkların toplamını ifade ediyor olması bu 

görüĢümüzle paraleldir. Aralarında ortak ve benzer özelliklerin sınıflandırılması çabası, 

toplumbilimden, doğabilime, edebiyattan sanata, sinemadan televizyona pek çok disiplinde 

kendini göstermiĢtir. 

 

2.Tür 

Nilgün Abisel‟e göre Sanatsal bir kavramı ifade eden “tür” sözcüğü dilimizde 

Fransızca kökenli “genre” sözcüğünün karĢılığı olarak kullanılmaktadır (Abisel, 

1995: 14).  Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise tür, “içerik, biçim ve amaç yönünden 

benzer özellik gösteren bir sanat biçimi Ģeklimde tanımlanmaktadır. Tür kavramı ilk 

kez eski Yunanda kullanılmıĢ, Aristo Poetika adlı eserinde tregedya türünün tanımını 

yapmıĢtır. Tüm sanatsal faaliyetler için geçerli olan ve sanatsal etkinliklerin belli 

özelliklerine göre ayrıĢtırıldığı kategoriler Ģeklinde tanımlanabilen tür kavramı 

popüler kültür ürünlerine uygulandığında bu kategorileĢtirmenin sağlayabileceği 

çerçeve yetersiz kalabilir (Güçhan, 1999: 91).  

Tür çeĢitli sanat dallarındaki yapıtların gruplar halinde toplanmasının sonucu 

olarak, bu grupları belirtmek için kullanılan bir kavramdır. Tür sözcüğü ilk kez 

Avrupa‟da belirli bir grup sanat yapıtını adlandırmak için kullanılmıĢtır. Bunlar 

gündelik yaĢama iliĢkin; belirli sınıfların, özellikle de çiftçilerin yaĢamlarına iliĢkin 

konuları ele alan resimler edebiyat yapıtlarıdır. Tür resmi ayrımı bu gibi konuları 
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samimi ve bazen mahrem sahneleri sergileyen resimleri belirtmek amacıyla yapılan 

bir sınıflandırmanın sonucunda kullanılmıĢtır. Bu tarz resimlerin geçmiĢi çok 

eskilere uzanır ve örnekleri Avrupa‟da baskı tekniklerinin geliĢmesinin etkisi ile ilk 

kez takvimlerde ortaya çıkmıĢ ve 16. yüzyılın sonlarında yaygınlaĢan takvimlerle 

kendine özgü bir resim tarzı geliĢmeye baĢlamıĢtır. Ancak gerçek yaĢamı konu 

edinen resimler değer olarak küçümsendi. Türler halinde belli baĢlıklar altında bir 

araya getirilen yapıtların daha değersiz olduğu iddia edildi. Bu iddialarla belli bir 

eğitim seviyesindeki insanların anlayabileceği yüksek sanatlarla, insanların 

zahmetsizce iliĢki kurabileceği popüler sanatlar ayrımı ortaya çıktı  (Abisel, 1995: 

14-15). 

Seçkin sanat ile popüler sanat ayrımı konusundaki tartıĢmalarda yenilik, 

özgünlük, yenileme, taklitçilik gibi kavramlar her zaman karĢı karĢıya getirilir. 

Seçkin sanat ürünlerinin buluĢlarla popüler sanat ürünlerinin yinelemelerle 

karakterize olduğu genellikle kabul edilen bir görüĢtür. TartıĢmaya açık olan bu 

görüĢte birbirine zıt gibi görünen bu kavramlar aslında birbirinden bağımsız değildir, 

çünkü bu öğelerin bütün kültürel ürünlerde yan yana olduğu söylenmektedir. Çünkü 

yinelemeler, bir kültürel ürünün tüketiciye mal olabilmesi için gerek duyulan tüketici 

ile üretici arasındaki paylaĢılan değerler, bilgiler ve deneyimlerdir. ĠĢte “tür” anlatı 

yapılarının bu paylaĢılan niteliklerine göre kümelendirme yöntemidir (Güçhan, 1999: 

93). Burada belirleyici olmasa da ilgi çekici bir konu, tür sözcüğünün arkasına 

yerleĢtirilen “sıradan, günlük, halka ait, bildik ve tanıdık olma” nitelikleridir. Sözü 

edilen yapıtlarda konuların sıradan oluĢu, onları yüce kutsal ve soylu konuları iĢleyen 

yapıtlar yanında adeta ikinci sınıf konuma yerleĢtirmiĢtir. Bu küçümsemenin 

ötesinde sanat konusundaki geçerli olan idealist anlayıĢ olduğu söylenebilir. Doğruyu 

hakikati bulmanın yolu zamanın sınavına tabii olmuĢ genel sonuçlarda yatmaktadır. 

Bu nedenle gerçek yaĢama benzerlik değer olarak küçümsenirken, bunun yerine 

sanatsal baĢarının kriteri olarak, ideale uyum ve gelenek içinde yer almak dikkate 

alınmaktadır. Gelenek içinde yer alma meselesi, her sanatsal faaliyet için uyulması 

gereken katı kuralların belirlenmesine kadar uzanan bir sürece iĢaret etmektedir. 
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Yapıtları gruplar halinde kuralları ile belirleyen klasik anlayıĢın bu katı kuralcılığı ve 

sınırlamalarına romantik anlayıĢ karĢı çıkmıĢtır (Abisel, 1995: 16). 

Tür, medya ürününün bir çeĢidi ya da kategorisidir. Kesin, belirli ve temel 

özellikleri vardır. Bu özellikler belirli bir süre yinelendikten sonra çok iyi anlaĢılmıĢ 

ve tanınmıĢ olmalıdır. Bazen türün, alttür olarak adlandırılabilecek, çeĢitlemeleri 

olabilir. Türlerin onları ayıt edebilmemizi ve tanımlayabilmemizi sağlayan tahmin 

edebilme ve yinelenen unsurlar gibi baĢka karakteristikleri de olduğunu gösterir. 

Bütün türler ortaya çıkarıldıkları temel unsurları içeren bir plana sahiptir. Tüm tür 

örnekleri her zaman bütün unsurları içermez. Bunlar arasından bazılarını kullanır. 

Verili bir türün formülünü oluĢturan bu unsurlardır. Bunlar, bilinçsizce görmeyi 

beklediğimiz, izlemekten hoĢlandığımız Ģeylerdir. Ayrıca türün, parçalarının 

toplamından ayrı bir Ģey olduğu da bilinmelidir. Tür, bu unsurların bir bütün olarak 

ele alınmasının bir sonucudur (Burton, 1995: 92-94). 

Tür olgusunu daha sık rastlanan bir tarzda ele alan Grant, tür filmlerini 

yineleme ve çeĢitleme yoluyla benzer öyküleri, benzer durumlarda benzer karakterler 

ile anlatan ticari filmler olarak açıklar. Öyleyse tür filmleri belirli Ģeylerin 

yinelenmesine dayanmaktadır. Yinelenen Ģeyler aynı zamanda kolayca anlaĢılan 

Ģeylerdir. Aynı zamanda sıkıcı olma olasılıkları da vardır. Bu da çeĢitleme yoluyla 

giderilir. Seyirci, bilim kurgu filminde dünyanın onu ele geçirmeye çalıĢan öteki 

yaratıklardan, son anda kurtulabileceğini bilir ama nasıl kurtulacağı belirsizdir 

(Güçhan, 1999:100). 

Tür üzerinde durma gereği 1930‟ların sonlarında 1940‟lı yılların baĢlarında 

Chicago temelli yeni Aristocular olarak bilinen eleĢtiri okulunun var olan formlar ve 

uylaĢımların sanatçı üzerinde büyük etki göstermesiyle ortaya çıkmıĢtır. Romantik 

yaklaĢımın ünlü deyiĢi “Ģiir Ģiirdir” de özetlenen, edebiyatın her hangi bir çağdaĢ ya 

da tarihi dıĢ gerçekliğin referansına bel bağlamadan var olduğuna iliĢkin edebiyatı 

izole edici görüĢü Yeni Aristocular tarafından, tür teorisinin yeniden 

canlandırılmasıyla tartıĢmalı hale gelmiĢtir (Buscombe, 1997: 25). 
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Ayrıca yeni Aristocuların türler üzerinde durmanın önemini vurguladıkları bir 

dönemde, edebi türlerin biçimleri ve iĢlevlerine iliĢkin sorular Marksist Edebiyat 

kuramcıları tarafından da gündeme getirilmiĢ durumdadır. George Lukas tür 

incelemelerini tarihi ve toplumsal koĢulların çerçevesine oturtmakta türlerde zaman 

içerisinde görülen farklılaĢmayı da toplumsal koĢullarda meydana gelen değiĢmelere 

bağlamaktadır. Bir tütün niteliğinin o türün temel toplumsal ve tarihi özelliklerinin 

ifade konusundaki kapasitesince belirlendiğini öne süren Lukas farklı tarihsel geliĢim 

aĢamalarında farklı türlerin doğduğunu söylemektedir. Türler bu nedenle bazen 

tamamen ortadan kalkarken, bazen de değiĢikliğe uğramıĢ olarak yeniden ortaya 

çıkmaktadırlar. Ġfade kapasitesi türün iĢlevini ortaya koyduğundan, türün biçimini ya 

da iĢlevini incelemek aynı anlama gelmektedir. Türleri nensel değiĢmez tarih 

boyunca sabit kalmıĢ biçimsel uylaĢımlar aracılığıyla sırlamaya çalıĢan biçimc i 

kuramcılara karĢı Marksist Kuramcıların materyalist yaklaĢımı, edebi formları 

zamandan arî özler ve arka tipler olmaktan çıkarıp günlük yaĢamın toplumsal ve 

tarihi gerçekleriyle ilintilendirmiĢtir. Böylece bir biçim olarak tür, bir yandan metnin 

içindeki toplumsal e tarihsel iliĢkilerin taĢıyıcısı, öte yandan da metnin onu okuyan 

ve izleyen üzerindeki etkisi aracılığıyla bir bütün olarak ele alınmasının ve bilimsel 

metotla incelenmesinin daha doğru olacağına iliĢkin öneriler de popüler kültür 

ürünlerinin incelenmesinde yeni olanak tanımıĢtır (Abisel,1995: 18). 

Tür kavramı, kullanıldığı disipline göre değiĢik Ģekillerde karĢımıza çıkmaktadır. 

Bilim insanları hayvanları ve bitkileri iĢlevselliklerine ya da yapılarına göre sınıflandırmayı 

durup dururken yapmamıĢlardır. Örneğin canlıları hayvan ve bitkiler olarak sınıflandırırken; 

hayvanları omurgalılar, omurgasızlar, sürüngenler, yumuĢakçalar Ģeklinde; bitkileri de 

tohumlular, tohumsuzlar, çiçekliler, çiçeksizler Ģeklinde türlere ayırmıĢlardır.  

Edebiyatta, sanatta, felsefede, tiyatroda, sinema ve televizyonda tür kavramı farklı 

biçimlerde tanımlansalar da sözcüğü açıklayan temel kavramlar bir bakıma benzerlik 

göstermektedir.   

ĠletiĢim alanında tür, “Sanat ve iletiĢimde özgül anlatım biçemleri” olarak 

tanımlanmaktadır ( Mutlu, 1998: 339). 
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Edebiyatta tür olgusunun ortaya çıkmasında belirli ölçütlerin göz önüne alındığını 

söylemek mümkündür. Ortaya çıkan eserin uzun ya da kısalığı; dilin kullanımı, yazarın 

amacı türün oluĢmasını sağlayan etkenlerden sadece birkaçıdır.  Bu özelliklere göre 

edebiyatta tür, “Bir yazının biçimsel ve içeriksel özelliklerine göre, içerisine girdiği bölüm” 

olarak tanımlanmaktadır (Özdemir, 1983: 230). 

Tiyatro, radyo ve sinemanın bir bakıma düĢünsel altyapısını oluĢturan edebiyatın, 

televizyon için de önemi yadsınamaz. Bu bağlamda birçok program türünde edebi türlerden 

doğrudan ya da dolaylı olarak geçmiĢten günümüze yararlanılmıĢ, yararlanılmaya de devam 

edilecektir. Özellikle drama yapımlarında (sinema, dizi, serial, durum komedisi vb.) öykü, 

roman, Ģiir vb. edebi türlerden yararlanılmıĢtır.  

Edebi türleri; öykü, roman, anı, biyografi, deneme, günlük, Ģiir, mektup, otobiyografi 

gibi geniĢ bir yelpazede incelemek mümkündür. Bu türlerin özellikleri ve yapıları bu 

çalıĢmanın konusu olmadığından ayrıntılarına girilmeyecektir. 

Duyguların yaratıcı ifadesi olarak tanımlanan sanatın tarihsel evrim sürecine 

bakıldığında, genel anlamdan uzaklaĢarak daha belirgin bir anlama büründüğü söylenebilir. 

Sanatın da kendine özgü türleri vardır. Sanatı belli bir sınıflandırma içerisinde türlere 

ayırmak zorunluluğu sanattan gereğince faydalanma amacıyla doğmuĢtur. Önceleri 

sanatlar sınıflandırılırken, sanatta güzel ve faydalı ayrımı gözetilmiĢtir. Buna göre 

yapılan sınıflandırma sonunda sanat, "Güzel ve Büyük Sanatlar" ve "Küçük Sanatlar" 

diye ayrılmıĢtır.  

Günümüzde sanatlar; temel niteliklerine, temel öğelerine ya da oluĢturdukları 

malzeme ve tekniklerine göre türlere ayrılmaktadır. Bu sistemde, sanat eserindeki özler, 

nitelikler ya da malzeme ve teknikler belirlenmektedir. Hacim, çizgi, renk, ıĢık, 

hareket ve ses ilkelerinin tümü dikkate alınmaktadır. Böylece, sanatların birbiriyle 

olan iliĢkisi bir bütünlük prensibine bağlanmıĢ bulunmaktadır. Sanat türleri bu 

bağlamda Ģöyle gruplandırılmaktadır: Yüzey sanatları, hacim sanatları, mekân 

sanatları, dinleme/iĢitme (ses-fonetik) sanatları, dil sanatları, ritmik sanatlar, eylem 

sanatları (sinema tiyatro vb. sanatları kapsamaktadır). Bir de tat, koku, dokunma ve 

http://edebiyatsanat.com/dil-bilgisi/52-fiil-eylem.html
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ısıtma ile ilgili sanat türlerinden de söz edilmektedir (http://www.edebiyatsanat.com. 

EriĢim tarihi:20.02. 2009). 

Sinemada tür kavramı ise daha farklı bir boyuttan incelenmelidir. Sinema bir 

bakıma edebiyat, resim, müzik, tiyatro gibi sanat dallarından doğrudan ya da dolaylı 

olarak etkilenmiĢtir. Sinema, televizyonun kitle iletiĢim araçları kervanına katıldığı 

tarihlere kadar, teknik ve içeriksel olanakların etkisiyle daha zengin anlatım dilleri 

oluĢturmuĢtur. Özellikle de edebiyat türlerinden etkilenmesi, bir bakıma sinemada da 

türlerin doğmasında etkili olmuĢtur. Bazin, sinemanın diğer sanatların bir devamı 

olduğunu ifade etmiĢ ve sinemanın anlatım olanaklarının geleneksel sanatlarınkinden 

daha zengin ve farklı olduğunu belirtmiĢtir. Bazin, sinemayı ayrıca ele almanın ve 

konuĢma diliyle gerçekten boy ölçüĢebilen tek anlatım tekniği saymanın daha 

yerinde olacağını da savunmuĢtur (Bazin, 1995: 19). 

Sinemada türler genel olarak kurmaca (fiction) ve kurmaca olmayan (non-

fiction) diye iki ana kategoride değerlendirilmektedir. Nilgün Abisel sinemada tür 

olgusunu, sinemada tür, esas olarak, konu açısından benzer özellikler taĢıyan, ortak 

yol yöntem kullanan, denenmiĢ olduğu için zarar riski düĢük filmleri kapsayan bir 

terim olarak ortaya çıkmıĢtır Ģeklinde tanımlamaktadır (Abisel, 1999: 22). 

Sinemada filmleri belli ölçütler göre türlere net bir Ģekilde ayırmak pek 

mümkün olmamakla birlikte ortak buluĢma alanı sağlanan temel ayrım, belgesel, 

kurmaca ve deneysel/avant-garde ayrımı olmuĢtur (Abisel, 1999: 46-47).  

 

3. Televizyon ve Sinema  

Televizyonda tür olgusunu daha iyi açıklayabilmek için edebiyat ve sanatın 

türleriyle olan iliĢkilerini de incelemek gerekmektedir. Ama bunlar içinde 

televizyonun sinema ile olan iliĢkisi ayrıca bir baĢlık altında incelenmesi gereken bir 

konudur. Sinema nasıl ki edebiyat ve sanatın birçok dalından etkilenmiĢse, 

televizyonun da bunlara ek olarak radyo ve sinemadan etkilendiğini belirtmek 

http://www.edebiyatsanat.com/
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gerekir. Televizyon, sinemanın bazı formatlarından kendi teknik ve içeriksel 

olanaklarına göre ustaca yararlanmıĢtır. En azından anlatım tekniklerindeki benzerlik 

sinema ile televizyon arasındaki yakınlığın bir göstergesidir. Sinema ve edebiyatın 

birçok türü, aslında sonradan aralarına katılacak olan televizyonun da program 

türlerinin altyapısını bir bakıma oluĢturmuĢtur denebilir (Mutlu,1991: 44). 

Televizyonun büyük bir hızla kitle iletiĢim araçları ailesine katılmasından olsa 

gerek, sinemayla olan iliĢkileri ilk zamanlar hiç de iç açıcı olmamıĢtır. Özellikle 

Amerika‟da bu durum kendini çok açık Ģekilde göstermiĢtir. Hollywood 1945 – 1955 

yılları arasında televizyonla herhangi bir alıĢveriĢ içine girmemekte direnmiĢtir 

(1991: 45). 

Bütün bunlara karĢın, televizyonun insanların evlerine girmesi, sunulan 

programlara herhangi bir ücret ödememeleri, film ya da diğer program türleri 

bakımından daha zengin alternatifler sunulması gibi cazip olanaklar sayesinde 

sinema her geçen yıl izleyicisini bu araca kaptırmaktan kurtulamamıĢtır. 

Televizyon programları farklı türlere ayrılmasına rağmen, her tür görsel ve 

sözel iletilerini en etkileyici biçimde, izler kitlesine ulaĢtırmayı hedefler. Televizyon 

bu amaçla, kameralar, yakın çekimler, kurgular, görsel efektler, ses, ıĢık, görüntü 

kompozisyonu, çekim ölçekleri ve stüdyo gibi teknik olanaklarını seferber ederek, 

aracın sahip olduğu bütün özelliklerden yararlanır. Televizyon stüdyoları, ses ve 

görüntünün tamamen kontrol edildiği alanlardır. Tür, program yapımcıları ile 

izleyicilerin, izlenen Ģeyin “ne olduğu” hakkındaki anlayıĢlarına –programların bu 

gruplar tarafından nasıl, örneğin, haberler, sabun köpüğü dizileri, yarıĢma 

programları, müzikaller ya da gerilim dizileri biçiminde sınıflandırıldığına- 

göndermede bulunmaktadır. Her türün, niteliğini belirleyen ve onu baĢkalarından 

ayıran kendi kuralları bulunur (Giddens, 2000: 399). 

Televizyon izler kitlesinin en yoğun olduğu saatler yirmi ve yirmi üç saatleri 

olarak bilinir. Bu saatler arasında yayınlanan program türleri incelendiğinde, eğlence 

ağırlıklı ve fazla seçici olmaya gerek duyulmayan, yerli ya da yabancı diziler, müzik 

ve yarıĢma programları yer alır. Televizyon program türleri arasında, nispeten daha 
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“nitelikli” görülen belgeseller, haber ve tartıĢma programları ise, izler kitlenin yoğun 

olmadığı, daha geç saatlerde yayınlanmaktadır. 

 

4. Kullanımlar - Doyumlar YaklaĢımı ve Televizyon  

Kullanımlar ve doyumlar yaklaĢımına göre, kitle iletiĢim araçlarından 

faydalanan izleyiciler, bu araçları belli ihtiyaçları ve doyumları için kullanmaktadır. 

Ġzleyici bu yaklaĢıma göre edilgen değil, etken konumdadır ve kendi ihtiyaçlarını en 

iyi Ģekilde karĢılayacak kitle iletiĢim araçlarında üretilen mesajları aramaktadır. 

(Mutlu, 1995: 39).  

Kitle iletiĢim araçlarını kullanan izleyicilerin edilgen olduğu görüĢü 1940‟lı 

yıllara kadar yaygındı. Bu tarihe kadar yaygın olan görüĢe göre, izleyicinin ihtiyaç ve 

beklentileri ikinci planda gelmektedir. Oysa bu tarihten önce yaygın olan görüĢ, kitle 

iletiĢim sürecinde mesajı üreten ve iletenin daha önemli olduğu yönündedir (Mutlu, 

1998: 226). 

Ġzleyici, 1940‟lı yıllara kadar edilgen bir hedef ve kitle iletiĢim araçları 

ürünlerinin pazarı olarak algılanmıĢtır. 1940‟lar izleyicilerle kitle iletiĢim araçları 

arasındaki iliĢkide yeni bir yaklaĢımın baĢlangıcı olmuĢtur. Bu yaklaĢıma göre, kitle 

iletiĢim araçlarından yararlanan izleyiciler bu araçları belli ihtiyaçlarının doyumu 

için kullanmaktadır. Özellikle televizyon programcılığı bakımından bu anlayıĢ 

önemlidir. Artık televizyon yapımcısı program formatını belirlerken kendi amacı 

kadar izleyicinin kullanım amacını da göz önünde tutması gerekmektedir.  

Kitle iletiĢim araçlarının karĢıladığı ihtiyaçlar dört ana baĢlık altında 

toplanmaktadır. Bu ihtiyaçların birincisi, günlük yaĢamın sıkıntılarından kaçıĢ ve 

duygusal rahatlamadır. Ġkincisi, kiĢisel iliĢkiler ve sosyal fayda ihtiyacıdır. 

Üçüncüsü, kiĢisel kimlik gereksinimidir. Son ihtiyaç ise, çevrede olup bitenlerden 

haberdar olma ihtiyacıdır (Mutlu, 1995: 40). 
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5. Televizyonun ĠĢlevleri  

Radyo televizyon yayını yapan iĢletmeler hangi sistemle yönetilirlerse yönetilsinler, 

kamu hizmetlerini yaparken belirli ortak iĢlevleri yerine getirirler. Televizyonun iĢlevleri de 

diğer kitle iletiĢim araçlarının iĢlevlerinden farklı olmadığına göre, kitle iletiĢim araçlarının 

iĢlevleri ile ilgili kuramlar televizyon için de geçerlidir, genel olarak kitle iletiĢim araçlarının 

toplumdaki iĢlevleri ile ilgili dört ana yaklaĢım vardır, .Bunlar; otoriter yaklaĢım, liberal 

yaklaĢım, komünist yaklaĢım ve sosyal sorumluluk yaklaĢımıdır. Bu yaklaĢımlar 

çerçevesinde kitle iletiĢim araçlarının iĢlevleri Ģöyle sınıflandırılmaktadır: 

1. Haber verme iĢlevi 

2. Eğitme iĢlevi 

3. Eğlendirme iĢlevi 

4. Mal ve hizmetlerin tanıtılmasını sağlama iĢlevi 

5. Ġnandırma ve harekete geçirme iĢlevi 

Bu iĢlevlerin uygulama biçimleri ülkelere göre farklılık gösterse de, belirtilen bu 

iĢlevlere her ülkede rastlamak mümkündür (Aziz, 1981: 50-52). 

 Bu yaklaĢımlar doğrultusunda televizyonun iĢlevleri Ģu baĢlıklar altında 

değerlendirilmektedir. 

 

5.1. Haber Verme ĠĢlevi 

Kitle iletiĢim araçlarının temel iĢlevi haber vermektir. Özellikle radyo ve televizyon 

teknolojilerindeki hızlı geliĢmeye koĢut olarak bu iĢlev daha etkin bir Ģekilde yerine 

getirilmektedir. Diğer kitle iletiĢim araçlarına göre televizyonun birçok artısının olması haber 

verme iĢlevini öne çıkarmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ġnternet haberciliğinden 

yararlanmak için belli bir teknik bilgi ve deneyim gerekmektedir. Gazete dergi gibi basılı 



57 

 

 

yayınlardan yararlanmak için okuma yazma ve anlama becerisi ve belli bir çaba 

gerekmektedir. Aynı Ģekilde radyonun da sadece ses unsuruyla kısıtlı olması nedeniyle 

televizyon diğer program türlerinde olduğu gibi haber iĢlevini yerine getirirken de etki 

bakımından öne çıkmaktadır. Televizyonun haber iĢlevini yerine getirmek konusundaki 

önemi, herhangi bir olay ya da etkinliğin görüntülerin geliĢen teknoloji sayesinde olayları 

yerindeymiĢ gibi verebilmesinden kaynaklanmaktadır. Artık günümüzde hızlı haber almak 

için radyodan, olayları derinliğine, yorumlarıyla birlikte öğrenebilmek için elektronik ve 

yazılı basından, olayları yerindeymiĢ gibi izleyebilmek yönünden televizyon tercih 

edilmektedir. 

Haber verme iĢlevini yerine getiren program türleri haber bültenleri, hava ve 

yol durumu, spor bültenleri, haber programlarıdır. 

 

5.2. Eğitme ĠĢlevi 

Televizyonun önemli iĢlevlerinden biri de eğitmektir. Özellikle kalkınmakta olan 

ülkelerde televizyondan eğitim konusunda yararlanmak her geçen gün daha büyük önem 

kazanmaktadır. Bunun en belirgin örneği Afrika ülkelerinde görülmektedir. 

Türkiye'de de TRT Kurumuna yasal olarak ulusal eğitim ve kültüre yardımcı olma 

görevi verilmiĢtir. Televizyonun çeĢitli tanımlarının ve iĢlevlerinin içinde eğitim iĢlevi 

mutlaka yer almaktadır. Ayrıca televizyonun teknik özellikleri nedeniyle eğitim iĢlevinin yerine 

getirilmesindeki üstünlüğü tartıĢılamaz. Ancak televizyonun çok iyi ya da çok kötü olabilme 

gücü hiçbir zaman unutulmamalıdır. 

 

5.3. Eğlendirme ĠĢlevi 

Televizyonun önemli iĢlevlerinden biri de eğlendirmektir. Bu iĢlev daha çok özel 

televizyon iĢletmelerinin program türlerinde kendini göstermektedir. Özel televizyon 

iĢletmelerinde eğlendirme iĢlevine daha çok önem verilmektedir. Devlet televizyonlarında 
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daha çok bilgi, eğitim ve haber iĢlevi öne çıkarken, özel televizyon iĢletmelerinde bu oran 

düĢmektedir. ABD‟deki bazı özel televizyon iĢletmelerinde eğlendirme iĢlevli programlar 

yüzde 75‟lik bir oran teĢkil ederken, devlet televizyonlarında bu oran daha düĢük olmaktadır. 

(Aziz, 1981: 54). 

 

5.4. Ġnandırma ve Harekete Geçirme ĠĢlevi 

Aslında tüm iĢlevlerin amacı Bireyi inandırmak ve harekete geçirmektir. Örneğin, 

televizyonda eğitim programı adı altında tüketici hakları konusunda izleyicinin hakkını araması 

için gerekli bilgiler verildikten sonra, tüketiciler bilinçlenip yasal yollardan haklarını arıyorsa 

televizyonun bu iĢlevi amacına ulaĢmıĢ demektir. 

Ancak kitle iletiĢim araçlarında ve özellikle televizyonda bu iĢlev daha çok reklam ve 

siyasal propaganda yayınlarıyla gerçekleĢmektedir. 

Reklam programlarının amacı belirli mal ya da hizmetlerin yararları ve gerekliliğinin 

anlatılması ve sonuçta satıĢın sağlanmasıdır.  Ġzleyicinin kanaat ve tutumlarında istendik yönde 

değiĢtirmeyi hedefleyen bu iĢleve en ilginç örnek seçim dönemlerinde televizyonu en iyi 

kullanan siyasal partilerin ve liderlerinin daha baĢarılı sonuçlara ulaĢtığı tartıĢılmaz bir gerçektir. 

Bu nedenledir ki 3984 sayılı yasaya aykırı olmasına rağmen bu iĢlevle doğrudan ilgisi olan 

propaganda amaçlı olduğu bilinen siyasi partilerin dolaylı olarak televizyon iĢletmesi kurdukları 

da bilinen bir gerçektir. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi‟ne (CHP) yakınlığıyla bilinen HALK 

TV, Milliyetçi Hareket Partisi‟ne (MHP) yakınlığıyla bilinen ATA TV, Saadet Partisi‟ne (SP) 

yakınlığıyla bilinen TV 5, gibi televizyon iĢletmeleri, izleyici üzerinde etki yapıp kendi 

politikalarını aktararak partilerine oy toplama amacı taĢımaktadırlar. 

 

5.5. Mal ve Hizmetlerin Tanıtımı ĠĢlevi 

Reklam, tüketicileri bir ürün veya markanın varlığı hakkında uyarmak ve ürüne, 

markaya, hizmete veya kuruma karĢı olumlu bir tutum yaratmak amacıyla göz ve/veya ku-
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lağa seslenen mesajların hazırlanması ve bu mesajların ücretli araçlarla yayınlanmasıdır. 

(KurtuluĢ, 1982: 25). 

Özellikle kapitalist ülkelerde reklam, kitle iletiĢim araçlarının önde gelen iĢlevlerinden 

biridir ve bu araçlar gelirlerinin büyük bir bölümünü ilan ve reklamlardan sağlarlar. 

Türkiye'de ise TRT, Reklam Dairesinin belirlediği reklam esaslarına göre reklam 

almaktadır, Fakat birkaç yıl öncesine kadar televizyonda beĢ kuĢak halinde yayınlanan 

reklamlar artık program arasında da yayınlanmaktadır. 

Türkiye'de serbest piyasa ekonomisi geliĢtikçe reklama verilen önem de artmaktadır. 

Aslında reklam yoluyla mal ve hizmetler halka tanıtılarak, nasıl, nereden sağlanacağı, kalitesi, 

kullanılıĢı gibi konularda bilgi verilerek doğru seçim yapabilmelerine yardımcı olunmaktadır. 

Kitle iletiĢim araçları yönünden ise önemi maliyeti düĢürmesidir. Günümüzde TRT Kurumu 

gelirini reklamlardan ve ruhsat ücretlerinden elde etmektedir. 

Reklam, kiĢilerin çevreleriyle iletiĢimini sağlamaktadır. Ancak burada önemli olan 

kiĢinin hayatını kolaylaĢtırmak, bilinçli seçim yapmasına yardımcı olmaktır. Televizyon bu 

yönden çok önemlidir.  

 

6. Yayın Türleri 

Yayın türlerini, Aysel Aziz aĢağıdaki Ģekilde sınıflandırmaktadır (Aziz, 1996: 

65-72). 

6.1. Ġzleyicinin Toplumsal ve Ekonomik Düzeyine Göre Yayın Türleri 

Cinsiyete göre; kadın ve erkeğin toplumsal yaĢamdaki farlılıklarına göre 

program türleri değiĢiklik göstermektedir. Özellikle de feminist yaklaĢımlar ön plana 

çıkmaktadır. 
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YaĢ kümelerine göre; burada önemli olan çocuk, genç, yetiĢkin, yaĢlı gibi 

„sosyal yaĢ‟ kümeleri göz önünde bulundurarak yayınlar yapılmaktadır. Özellikle 

genç ve çocuk yayınları ön plana çıkmaktadır. 

YerleĢim birimlerin göre; insanların yaĢadıkları yerleĢim birimleri oldukça 

önemlidir. Baktığımızda yayınların çoğunluğu kırsal kesimde yaĢayanları 

ilgilendirmektedir. Bununla beraber de kentte yaĢayan insanlara yönelik yayınlarda 

yapılmaktadır.  

Mesleklere göre; çeĢitli mesleklere yönelik yayınlar ön plana çıkmaktadır. 

Burada önemli olan ise o mesleklere mensup olan insanların eğitilmesidir. Toplumda 

yaygın olan meslekler önem kazanmasıdır. Dizi, sürekli yayınlar olabileceği gibi, tek 

tek yayınlar Ģeklinde de görülebilir. 

Eğitim ve kültür düzeyine göre; eğitim ve kültür düzeylerinin farklı olması 

da yayınların çeĢitli özellikler göstermesine sebep olmaktadır. Ġnsanların anlama 

oranı, eğitim düzeylerine bağladır. Bu yüzden yayın çeĢitliliğinde artıĢ 

gözlenmektedir. 

 

6.2. Programın Amacına Göre Yayın Türleri 

Yayınlarda asıl amaç eğer haber vermek ise haber yayında ana unsuru 

oluĢturmaktadır. 

Diğer öğeler ise yardımcı öğeler olarak kalmaktadır. Amacına göre yayınlar: 

a.Haber amaçlı (haber bültenleri, haber programları) 

b.Eğitim ve kültür amaçlı (Her türlü eğitsel, kültürel programlar) 

c.Eğlence amaçlı (müzik ve show türü programlar, Pembe film, diziler) 

d.Reklam, propaganda, tanıtım amaçlı yayınlar olarak kümelendirebilir. 
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6.3. Kapsama Alanına Göre Yayın Türleri 

 

6.3.1. Yurtiçi Yayınlar 

6.3.1.1. Ulusal (Ģebeke) Yayınlar 

Ülkenin tümünü kapsayan yayınlardır. Sözgelimi; Türkiye‟de TRT- 1, 

Almanya‟da ZDF Burada diğer önemli bir konuda ülkenin yüzölçümü ve vericilerin 

ne kadar yüksek olduğudur. 

 

6.3.1.2. Bölgesel Yayınlar 

Ülkenin tamamına değil de, ülkenin belli bir bölgesine yayın yapan örgütlerdir. 

Burada da bölgenin fiziki ve yüzölçümü önemlidir. Türkiye‟de TRT GAP 

televizyonu bu anlamda bölgesel yayın türlerine en güzel örnektir. 

 

6.3.1.3. Yöresel (yerel) Yayınlar 

Verici gücü oldukça düĢüktür. Bir Ģehir ya da Ģehrin dıĢında çok az bir alanda 

faaliyet göstermektedirler. Türkiye‟de bu anlamda radyo bakımından oldukça önemli 

atılımlar olmuĢtur.  

 

6.3.2. DıĢ yayınlar: 

DıĢ yayınlar daha çok propaganda amacı taĢımaktadır. Etki altına alınmak ülke 

üzerine yayın yapılmaktadır. Bu konuda Nazi Almanya‟sı en güzel örneklerden 

biridir. Bununla birlikte turizmi destekler yayınlarda yapılmıĢtır.  
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6.3.3. Yapım Malzemesine Göre Yayın Türleri 

 

6.3.3.1. Söz Yayınları 

Radyo ve televizyonda verilen her türlü bilginin iletilmesidir. Burada Önemli 

olan sözün ne kadar ağırlıklı kullanıldığıdır. 

 

6.3.3.2. Müzik Yayınları 

Müzik ağırlıklı olan yayınlardır. Bu yayınlarda ön planda müzik vardır. Söz ve 

müzik genel ikili yayın türüne, yalnızca televizyon yayınlarında geçerli olmak üzere 

bir üçüncü tür yayın olarak „görüntü‟ yayın türünü ekleyebiliriz.  

 

6.4. Yayın Biçimine Göre Yayın Türleri 

6.4.1. Düz programlar 

Bu programlarda bir ya da iki sesli olarak yapılan bir program türüdür. Bu tür 

programlarda efekt ya da müzik kullanılmaz. 5 ila 20 dakika ile sınırlıdır. Her 

herhangi bir dolgu malzemesi kullanılmadığı için genelde haber, sohbet, aydınlatıcı 

programlarda bu biçimler kullanılmaktadır. 

 

6.4.2. Müzik Programları 

Bu tür programları ikiye ayırmak mümkündür; canlı- ses bandı videobandı 

olarak alınan müzik yanında kimi kez onu açıklayıcı, tanıtıcı kısa düz konuĢmalar da 

bu biçimde yer alır. 
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6.4.3. Dramatik Programlar 

Verilmek istenen eğitici bilgiler, oyunlaĢtırma ya da oyun içerisinde verilen 

programlardır.  

 

6.4.4. Show Programları 

Eğlendirici unsurların ön plana çıktığı, izleyicinin stüdyoda ya da uydu 

alıcısıyla programa katıldığı eğlence programlarıdır. Müzik, dans unsurları da bu 

program türlerinde bolca yer almaktadır. 

 

6.4.5. Çok Sesli Programlar 

Açık oturum gibi, yarıĢma programları gibi, ikiden fazla sesin, kiĢinin yer 

aldığı programlardır.   

 

6.4.6. Karma Programlar 

Yukarıda bahsedilen programların karakter özelliklerini bir arada kullanan 

programlardır. 

 

6.4.7. Yaygın Program Türleri 

 Dünyada birçok program türü vardır. Bunları ortak olarak gruplandırırsak; 

„Haber‟, „Güncel- aktüel programlar‟, „çocuk programları‟, „eğlence programları‟, 

„müzik‟, „okul programları‟, „yetiĢkin eğitim programları‟, „dini programları‟, „kadın 

programları‟, „spor programları‟, „kültürel programlar‟ olarak sınıflandırabiliriz 

(Aziz, 1996: 65-75). 
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7. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu  

1994 yılında, iletiĢim alanının yeniden düzenlenmesi sonucu Radyo ve 

Televizyon Yüksek Kurulunun yerine yetki ve sorumlulukları geniĢletilmiĢ, 3984 

Sayılı Yasa ile özerk ve tarafsız bir kamu tüzel kiĢiliği niteliğinde Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kurulmuĢtur.  

Üst Kurul, TBMM tarafından seçilen 9 üyeden oluĢmaktadır.  

Üst Kurul üyelerinin görev süresi altı yıldır. Üst Kurul üyeleri, kendi 

aralarından bir baĢkan ve bir baĢkan vekili seçer. BaĢkanlık süresi iki yıldır.  

Üst Kurul üyeleri ile üçüncü derece  dâhil üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî 

hısımları, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla, radyo ve televizyon hizmetleri alanında Üst Kurulun görev ve yetki alanına 

giren konularda herhangi bir yüklenme iĢine giremez, özel radyo ve televizyon 

Ģirketlerinde ve bu Ģirketlerin doğrudan veya dolaylı ortaklık bağı bulunan Ģirketlerde 

ortak veya yönetici olamazlar.   

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görev ve yetkileri 4756 Sayılı Yasayla 

değiĢik 3984 sayılı Kanunun 8. maddesinde belirlenmiĢtir. 

Üst Kurul, öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin Ģartlarını ihlâl 

eden, yayın ilkelerine ve Kanunda belirtilen diğer esaslara aykırı yayın yapan özel 

radyo ve televizyon kuruluĢlarını uyarır veya aynı yayın kuĢağında açık Ģekilde özür 

dilemesini ister. Bu talebe uyulmaması veya aykırılığın tekrarı halinde ihlâle konu 

olan programın yayını, bir ilâ on iki kez arasında durdurulur. Bu süre içinde 

programın yapımcısı ve varsa sunucusu hiçbir ad altında baĢka bir program yapamaz. 

Yayını durdurulan programların yerine, aynı yayın kuĢağında ve reklamsız olarak, 

ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarına Üst Kurul‟ca hazırlattırılacak eğitim, kültür, 

trafik, kadın ve çocuk hakları, gençlerin fiziksel ve ahlakî geliĢimi, uyuĢturucu ve 

zararlı alıĢkanlıklarla mücadele, Türk dilinin güzel kullanımı ve çevre eğitimi 

konularında programlar yayınlanır.  
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Aykırılığın tekrarı halinde 3984 Sayılı Yasanın 4756 Sayılı Yasayla değiĢik 33. 

maddesinde belirtilen miktarlarda idarî para cezası uygulanır.  Para cezaları, her yıl 

Maliye Bakanlığınca ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılır. Ġhlâlin, ihlâl 

tarihinden itibaren, takip eden bir yıl içinde tekrarı halinde bu idarî para cezaları 

yüzde elli oranında artırılır. Ġhlâlin, ihlâl tarihinden itibaren takip eden bir yıl içinde 

üçüncü kez tekrarında ihlâlin ağırlığına göre izin uygulaması bir yıla kadar geçici 

olarak durdurulur.  

3984 Sayılı "Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları Hakkında Kanun" 

ve bu Kanunun bazı maddelerini değiĢtiren 4756 sayılı "Radyo ve Televizyonların 

KuruluĢ ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile 

Kurumlar Vergisi Kanununda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair" Kanun 21.05.2002 

tarihinde yürürlüğe girmiĢtir. Yeni düzenlemeler, teknolojik geliĢmeleri AB 

normlarını içermektedir. Kurul kararları idari yargının denetimine açıktır. 

3984 sayılı Radyo ve Televizyonların KuruluĢ ve Yayınları Hakkında 

Kanun‟un bazı maddelerini değiĢtiren 4756 sayılı Kanun‟un 15.05.2002 tarihinde 

kabulünden ve 21.05.2002 tarih, 24761 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe girmesinden bu yana, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından, yayın 

kuruluĢlarının yayınladığı programlara, program bazında müeyyide uygulanmaktadır. 

Program temelinde uygulanacak müeyyide takibinin sağlıklı yapılabilmesi 

bakımından önem kazanan Program Kimlik Bilgileri çerçevesinde, yayınlarda yer 

alan programların türleri esas alınarak sistematik sınıflandırılmaları ve tür 

tanımlamalarının yapılması gerekliliği gündeme gelmiĢtir. Bu konudaki eksikliğin 

giderilmesi amacı ile Mayıs 2003‟den baĢlayarak Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 

Ġzleme ve Değerlendirme Dairesi BaĢkanlığında çalıĢma yürütülmektedir ve konu ile 

ilgili bir kılavuz geliĢtirilmiĢtir. RTÜK‟ün web sitesinde de yer alan kılavuza göre, 

yayınlarda yer alan programların türlerine göre sınıflandırılmasında programların 

yapılıĢ amacı, formatı, içeriği, hedef kitlesi veya yapım yeri gibi değiĢik özelliklerine 

göre değiĢik tasnifler yapılmıĢtır. Ġzleme ve değerlendirme çalıĢmalarında ele alınan 

programların ana tür ve kategorileri, yapılan iĢin gerektirdiği Ģekilde, büyük ölçüde 
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program amacı ve içeriği dikkate alınarak yapılan sınıflandırmalara dayandırılmıĢtır. 

Bu ana türlere bağlantılı alt-türlerin ise içerik farklılıkları kadar biçim farklılıkları da 

göz önüne alınarak oluĢturulması dikkat çekmektedir. 

 

7.1. RTÜK‟e Göre Program Türleri Kod, Tanım ve Sınıflandırmaları 

RTÜK (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu), televizyonlarda yayınlanan program 

türlerini haber, spor programları, kültür programları, eğitim programları, 

bilgilendiren/ eğlendiren programlar, gerçek insan hayatından yola çıkılarak 

oluĢturulan programlar, dramatik programlar, müzik programları, eğlence 

programları, program tanıtımları, reklâmlar, diğer tür programlar Ģeklinde 

belirlemiĢtir. 

Bu sınıflandırmada her program türü ayrıca alt türlere ayrılmak suretiyle 

açıklanmıĢtır (Bkz. Ek.1). 

Yalnız bu sınıflandırmada hatırlatılan bir önemli husus da, tüm programların, 

yapım kaynağına göre yerli ve yabancı olarak sınıflandırılmalarıdır. Bu 

sınıflandırmanın gerekçesini de, Yayıncı kuruluĢların yayınlarındaki yerli ve yabancı 

program oranlarının takibi açısından gerekli görülmektedir Ģeklinde açıklamaktadır. 

RTÜK yukarıda belirtilen program türlerine de Ģu Ģekilde açıklama 

getirmektedir: 

1. Haber: Kamuoyunun bilgilendirme ihtiyacını karĢılamak amacıyla ve 

nesnel bir bakıĢ açısıyla izleyici ve dinleyicilere iletilen güncel, toplumsal, 

siyasal, kültürel, ekonomik olay konu ve geliĢmeler olarak tanımlanmaktadır. 

2. Spor Programları: Kamuoyuna, sporun çeĢitli alanları ile ilgili önemli 

olayları duyuran, haberler ve olayların derinlemesine ele alınıp iĢlendiği 

programlar ile her türlü sportif faaliyetin naklen yayınından oluĢan program 

türüdür. 
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3. Kültür Programları: Toplumun düĢünce ve hayat Ģekline konu teĢkil 

eden ve nesilden nesle aktarılan inanç, bilgi ve uygulamaların korunması, 

geliĢtirilmesi, yayılması ve zenginleĢtirilmesi amacıyla milli kültür politikasının 

ilkeleri doğrultusunda hazırlanan programlardır. 

4. Din ve Moral Programları 

5. Eğitim Programları: Toplumu oluĢturan fertlerin sosyal ve kültürel 

olarak geliĢmesine katkıda bulunmak ve sosyal, kültürel, ekonomik ve hukuki 

geliĢmeler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla oluĢturulan, 

konuları, sunuluĢları, biçim, metot ve teknikleri bakımından eğitici öğeleri içeren 

programlardır. 

6. Bilgilendiren/Eğlendiren Programlar: Öncelikle bilgilendirmeyi 

amaçlamakla birlikte içeriğinde eğlenceye de hatırı sayılır yer verilen 

yapımlardır. 

7. Gerçek Ġnsan Hayatlarından Yola Çıkılarak OluĢturulan Programlar: 

Bir anlatıcı aracılığı ile ekrana gelen gerçek hayat hikâyelerinden yola çıkılarak 

hazırlanan programlar. 

8. Dramatik Programlar: KarĢılıklı konuĢmalara dayalı, radyo ve 

televizyon diline uygun bir düzende veya tiyatro ve sinema halinde, orijinal bir 

metne veya bir edebi esere dayalı olarak hazırlanmıĢ seri, dizi, tek oyun, dramatik 

belgesel veya çizgi film biçimleriyle oluĢturulmuĢ programlardır. 

9. Müzik Programları: Hâkim unsuru müzik olan program türüdür. 

10. Eğlence Programları: Ana amacı eğlendirme olan; müzik, yarıĢma, 

skeç, parodi, pantomim, müzikli tiyatro, halk dansları ve folklorumuz içinde yer 

alan eğlence unsurları ve modern danslar, mizah, çizgi film, sirk gösterileri, 

illüzyon gibi türlerin bir veya birkaçından oluĢan program türüdür. 
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11. Program tanıtımları: Yayıncının, izlenmesini teĢvik etmek amacıyla, 

kendi programlarının konusunu ve özelliklerini tanıtmak, yayın gününü ve saatini 

duyurmak veya hatırlatmak üzere yaptığı yayın türüdür. 

12. Reklamlar: Bir ürün veya hizmetin, alım, satım veya kiralanmasını 

geliĢtirmek, bir amaç veya düĢünceyi yaymak veya reklamcının istediği baĢka 

etkileri oluĢturmak amacıyla ücret veya benzer bir karĢılık ile iletim zamanı 

tahsis edilen kamuya yönelik duyurulardır. 

13. Diğer tür programlar arasında ve yukarıda yer alanlar dıĢında, sürekli 

olarak bir türe dâhil edilmesi beklenmeyen,  Önemli Olayların Naklen Yayınları, 

Yayını Bir Defaya Mahsus Münferit Programlar gibi yapımlar sayılabilir 

(www.rtuk.org.tr/ ). 

 

7.2. TRT‟nin, Televizyonda Program Türü Sınıflandırması 

Televizyon program türlerinin sınıflandırılmasında ülkenin yönetsel, toplumsal 

ve kültürel yapısının etkisi vardır. Televizyon, ayırım yapmadan tüm kamuya hitap 

ettiğinden tüm izleyici gruplarına ulaĢmak zorundadır (Aziz, 1996: 65). Ġzleyici 

gruplarının televizyon izleme alıĢkanlıkları, gereksinim ve beklentileri kuĢkusuz her 

ülkede aynı değildir. Ancak genel olarak televizyon türlerinin ülkeler göre düzenleniĢ 

Ģekillerine bakıldığında birçok ortak noktada buluĢtukları görülmektedir.  

TRT‟nin, televizyon program türlerini sınıflandırma Ģekline bakmadan önce 

bazı ülkelerin televizyon program türlerine bakmak yararlı olacaktır. 

Sınıflandırmalara bakıldığında yapımlarda kullanılan malzeme ve yapım unsurları 

yönünden birçok ortak nokta olduğu görülür. Yapılan sınıflandırmalarda 

televizyonun iĢlevleri, kullanımlar ve doyumlar kuramına koĢutluk gibi unsurların 

göz önünde tutulduğu dikkat çekmektedir. 

ABD Federal ĠletiĢim Komisyonu (FCC), televizyon program türlerini 8 

kategoride değerlendirmiĢtir. Bunlar; tarım programları, eğlence programları, 

http://www.rtuk.org.tr/
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haberler, spor programları, kamusal konular, din programları, eğitim programları ve 

diğer programlardır. BBC (British Broadcasting Corporation), televizyon türlerini; 

haberler ve kamusal konular, magazin ve belgeseller, eğitim, sanat ve müzik, çocuk 

programları, dramalar, filmler, eğlence programları, spor, dini programlar, program 

tanıtımları, reklamlar olarak belirlemiĢtir. EBU (European Broadcasting Union) ise 

Ģu Ģekilde bir sınıflandırma yapmıĢtır: kamusal konular, bilim ve insanlık, müzik-

drama- güzel sanatlar, yaĢam felsefesi, spor, boĢ zaman ve hobiler, eğlence-folklor 

ve insan odaklı programlar, karıĢık konular, diğer konular (Kars, 2003: 26-29). 

Ülkemizin tek kamu yayın kurumu olan Türkiye Radyo Televizyon 

Kurumu‟nun (TRT) televizyon programlarını türlere ayırmasında biraz farklılık 

gözlenmektedir. TRT, 2008 Genel Yayın Planında program türlerini ayrıntılı bir 

Ģekilde sınıflandırmıĢtır. Ancak bu sınıflandırmada radyo da aynı sınıflandırma 

içerisinde yer almıĢtır; ancak incelememizde sadece televizyon türlerindeki 

bölümlendirme ele alınacaktır. 

TRT, program türlerini Ģu Ģekilde sınıflandırmıĢtır: Eğitim programları, açık 

öğretim programları ve yaygın eğitim programları olarak iki gruba ayrılmıĢtır. 

Yaygın eğitim programları da kendi içinde genel ve özel seyirci kitlesine yönelik 

programlar olarak iki gruba ayrılmıĢtır. Özel seyirci kitlesine yönelik programlar da; 

çocuklar, gençler, kadınlar, aileler, yaĢlı ve emekliler, sosyal bakımdan korunması 

gerekenler, çiftçi ve köylüler, iĢ ve meslek kesimleri, kalkınmada öncelikli yörelerde 

yaĢayan vatandaĢlar ile yurt dıĢındaki vatandaĢlara yönelik olarak izleyici gruplarına 

hitap etmektedir. 

Kültür programları kategorisinde ise programlar; dil ve edebiyat programları, 

sanat programları, dini programlar, tarih programları, bilim ve teknoloji programları, 

ekonomi programları, sağlık programları, hukuk programları, çevre programları, halk 

bilgisi (folklor) programları Ģeklinde alt türlere ayrılmıĢtır. 

Bunun dıĢında kalan program türlerinde alt sınıflandırmaya gidilmemiĢ ancak 

diğerlerinde olduğu gibi bu programlarda iĢlenecek konular hakkında açıklama 

yapılmıĢtır. Bu program türleri; drama programları, müzik programları, eğlence 
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programları, haberler, spor programları, özel gün ve hafta programları, geleneksel 

olarak Türkçeden farklı dil ve lehçelerde konuĢan vatandaĢlara yönelik programlar, 

soydaĢlarımıza yönelik programlar, yerli ve yabancı turistlere yönelik programlar, 

yabancılara yönelik programlar ve reklamlar olarak belirtilmiĢtir ( ayrıntılı bilgi için : 

www.trt.net.tr). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trt.net.tr/
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TELEVĠZYON PROGRAM TÜRLERĠNĠN ÖZELLĠKLERĠ 

 

3. Televizyon Program Türleri ve Özellikleri 

Birçok popüler eğlence aracı gibi televizyon da zaman içinde kendine ait 

program türleri geliĢtirmiĢti ve bu türleri bir arada kullanmayı sürdürmektedir. 

Televizyon, sahip olduğu türlerin önemli bir kısmım kendinden önceki en etkin 

araçtan yani radyodan devralmıĢtır. Ama yalnız radyonun türlerini kullanmakla 

kalmamıĢ kendine özgü yeni türler de geliĢtirmeyi ihmal etmemiĢtir. Televizyona ait 

türlerin değiĢimi ve geliĢimi esas olarak iki ana sebepten dolayı olmaktadır. 

Bunlardan birincisi teknolojik geliĢim, ikincim ise televizyon kanalları arasındaki 

rekabettir. 

GeliĢen ve değiĢen teknolojiye bağlı olarak, televizyon kanalları programlarım 

hedef kitleye daha fazla izletebilmek ve onları daha fazla ekran tutkunu yapabilmek 

için yeni arayıĢlara girmiĢlerdir. Bunun sonucunda da her insanın ilgi alanına göre 

program üretme ihtiyacı duymuĢlardır. Kanallar arasındaki rekabet ise hem reklam 

verenin hem de izleyicinin tatmin edilmesine yönelik çabaların bir sonucu olarak 

değiĢik program türlerinin hayata geçirilmesi sonucunu doğurur. Yani televizyon 

kanalları hem reklam vereni hem de izleyiciyi memnun etmek zorundadır. Bu 

nedenle yeni, değiĢik ve daha önce düĢünülmeyeni yapmak televizyon kanallarının 

en fazla kafa yordukları ve çaba harcadıkları bir konudur. Onlar için önemli olan 

daha fazla izleyici kitlesine ulaĢabilecekleri popüler programlar yaratmaktır. 

 Televizyonun ilk yıllarına baktığımızda program türleri arasında daha sert ve 

değiĢmeyen farklı özelliklerin bulunduğu görülebilir. Günümüzde ise bu ayrımlar o 

kadar sert değil aksine son derece yumuĢamıĢtır. Bir programın türü sorgulandığında 

birkaç farklı tür içinde yer alabileceği görülmektedir. Örneğin durum komedileri 

pembe dizilerdekilere benzer ağır melodramik ağır unsurlar barındırabildiği gibi gizli 
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eğitim amacı da güdebilmektedir. Ancak yine de televizyon programlarım belli ana 

özellikleri ve ilkelerine göre gruplandırmak mümkündür. Bu ilkeler türlerin 

merkezini oluĢtururlar. 

 

4. Televizyon Programı  

Televizyon programı; belli izleyici grubu olan, belirlenmiĢ amaçlara göre 

hazırlanan, belli yayın kuĢaklarında, belli saatlerde yayınlanan, televizyon 

tekniklerine ve diline uygun olarak üretilen televizyon metinleri olarak tanımlanır. 

Program olarak tanımlanan tek tek televizyon metinleridir. Televizyon programı ise 

programların tümünden oluĢan bir bütündür (Cankaya, 1990: 5). 

Televizyon izleyicisine ulaĢmayı hedeflerken onu belli program türleriyle 

kendine bağlar. Televizyonun geçmiĢine bakıldığında programlarda hem izleyicinin 

hem de reklam verenin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda bazı değiĢikliklerin 

olduğu da dikkat çeker. Kanalların yayın anlayıĢı irdelendiğinde ise son yularda 

büyük farklılıklar oluĢtuğu gözlenmektedir. Kimi televizyon kanalı yayınlan 

içerisinde her türde programa yer vermeyi kendisine ilke edinmekte ve böylece en 

fazla sayıda izleyiciye ulaĢmayı hedeflemektedir. Buna karĢın bazı televizyon 

kanalları yalnızca bir tür üzerinde yoğunlaĢmakta ve sadece seçtiği türün 

programların yayınlamayı kendisine ilke edinmektedir. Böylece belki sayıca az ama 

ilgileri yüksek izleyici kitlesine bitap etmeyi tercih etmektedirler. Tematik kanal diye 

de bilinen bu kanallar örneğin yalnız belgesel, haber ya da dizi film yayınlamaktadır. 

 

5. Televizyonda Dramatik Yapımlar 

Kökeni eski Yunan'a kadar dayanan "dramatik" sözcüğü en yalın anlamıyla 

drama yatkın olan ve dramla ilgili olan anlamında kullanılır ve günlük yaĢamda acı 

veren, üzücü, ürpertici, biç de hoĢ olmayan duyguların uyandırdığı olay ya da olaylar 

için kullanılır (Nutku, 1999: 28). 
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Tiyatro ve sinema gibi sanatlar içinse drama, irfanların inançlarını, düĢlerini, 

umutlarını, beklentilerim, bilgilerini, kısaca tüm entelektüel ve duygusal 

etkinliklerini dile getirdikleri; içinde yaĢadıklar, gerçekliği anlamlandırdıkları anlatı 

biçimlerinden biridir (Mutlu, 1991: 77). 

Dramatik yapımların elemanlarını temel olarak Ģöyle sıralamak mümkündür: 

Aksiyon, karakterler, düĢünce, diyalog, müzik ve sahneleme. Bu elemanlardan ilk 

üçünün yani aksiyon, karakter ve düĢüncenin birleĢiminden olay dizileri oluĢturulur. 

Olay dizileri diyalog, müzik ve sahneleme ile desteklenir ve böylece dramatik 

yapımlar tamamlanır. Dramatik anlatımlarda Antik Yunan'dan bugüne dek 

geleneksel bir yapı uygulanmıĢtır. Bu geleneksel dramatik anlatımlarda öykü bir 

çatıĢma ile baĢlar ve doruk noktasına ulaĢana dek yükselen bir eğride devam eder. Bu 

yükseliĢte, merak ve gerilim dolu bir anlatım vardır. Doruk noktasında ise çatıĢma 

çözüme kavuĢturulur ve öykü sonlanır. 

Günümüzde sinema gibi televizyon da temel öykü ortamı oluĢturmaktadır. 

Televizyon Roger Silverstone'nun da belirttiği gibi geliĢmiĢ bir öykü anlatma 

aracıdır. Televizyonda yayınlanan değiĢik program türlerinin metinlerini üreten 

yapılar, anlatıya dayanarak geliĢtirilmektedir ve bu anlatı modelleri sözlü kültürün 

egemen olduğu dönemlerde geliĢtirilmiĢtir. Televizyon bu anlatı modellerini 

kullanmakla çağdaĢ toplumlarda sözlü kültürün yeniden merkezi haline gelmiĢtir. 

(Aktaran: Kaplan, 1992) 

Dramatik anlatımların en önemli özelliği izleyicinin öykünün içine 

çekilebilmesidir. Bu sayede izleyici kendisini olayların içinde hissetme ya da 

öyküdeki karakterlerle bütünleĢebilme olanağını bulur. Öyküye karakterler ve onların 

içinde bulunduğu gerilimli ortamlar aracılığıyla katılır. 

Öykünün yapısında ise belli bir neden sonuç mantığı vardır. Bir olay öbürüne 

yol açar, o da bir baĢkasına, öykünün baĢında sunulan bir sorun finalde çözülene 

kadar artan bir geliĢmeyle ilerler. Bu öykü modeli, bir sonraki sahnede neler 

olacağına iliĢkin beklentiler yaratarak izleyici üzerinde bir etki bırakır. 
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Televizyon dramaları da sinema ya da tiyatrodakine benzer olarak geleneksel 

dramanın anlatı yapıĢım kullanmakla birlikte sahip olduğu sınırlılıklar ve 

uygulamalar ile de bazı farklılıklar gösterir. Bunlardan birincisi televizyon izleme 

rutininin tiyatro ve sinema izleme rutininden farklılığıdır (Mutlu,1991:86). Sinema 

ya da tiyatro izlemek için gündelik yaĢamımız içinde özel zamanlar ayırmak ve bu iĢ 

için ayrılan özel alanlara gitme zorunluluğuna karĢın televizyon izleme için böyle bir 

zorunluluğun olmaması dramaları evimizin içine kadar getirir. Ġkinci fark ise 

televizyon izleyicilerinin tek bir türde program değil, farklı türlerde programları 

seyredebilmeleridir. Eleyna Rapping'e göre, televizyon birbirinden farklı üç iĢlevi; 

formasyon, eğlence ve ticareti kurar. Haberler dramaya, drama reklam aralarına, 

reklam araları ise kısa haberlere bağlı zincirlerdir (Aktaran: Mutlu,1991: 87). 

Televizyondaki dramatik yapımların tek bölümlük televizyon filmleri, mini 

diziler, belgesel dramalar gibi farklı türleri mevcuttur. Ancak öykü anlatmakta en 

fazla yararlanılan program türleri ise diziler ve seriyallerdir. 

 

5.1. Televizyon Endüstrisi Ve Komedi 

Tüketmek, bugünün dünyasının en gözde değerlerinden biri halini almıĢtır. 

Kitle iletiĢim araçları da tüketimi arttırmak, alabildiğine körüklemek adına her türlü 

faaliyeti gerçekleĢtirmektedirler. Bu araçların baĢında da televizyon gelir. 

Cashmore'a göre televizyon kaprisli, Ģiddetli ve neredeyse tüketmek için dinsel bir 

adamayı içine alan bir kültürdür (1994: 2). Bu bağlamda daha fazla tüketmek için 

daha fazla televizyon seyretmek ve seyrettirmek gerekmektedir. 

Gerçekten de televizyon tüketim kültürüyle bütünleĢmemizi sağlayan bir 

araçtır. Çünkü televizyon endüstrisinin devamlılığının sürdürebilmesi için belirli 

miktarlarda parasal kazancın sağlanması zorunludur. Televizyon endüstrisinde 

değerlendirme ölçütü ise izlenme oranlandır. Televizyon programlarının 

baĢarılarından söz edildiğinde de kullanılan ölçü yine izlenme oranlandır. Bu 
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endüstri için düĢük izlenme oram düĢük kar, yüksek izlenme oram ise yüksek kar 

anlamındadır. 

 

5.2. Televizyon Yayıncılığında Reklam 

Televizyon endüstrisinin tek kazanç kaynağı reklâmlardır. Reklâm verenler 

özellikle son zamanlarda gerçekleĢtirdikleri geniĢ bütçeli reklâmların olabildiğince 

çok insan tarafından izlenilmesini isterler ve bu nedenle kanalların izlenme oranlarını 

sürekli takip ederler Televizyon Ģirketleri de reklam verene belli bir zaman diliminde 

ve belli sayıda izleyici kitlesinin reklamlarım göreceğine dair vaatte bulunur. Bu 

vaadini yerine getirebilmek ise değiĢik program türlerini kullanmayı ve geliĢtirmeyi 

gerektirir. Çünkü program çeĢitliliği daha fazla sayıda izleyiciyi ekrana bağlamanın 

en güçlü silahıdır.   

Hiç kimse yalnızca reklam izlemek için ekran karĢısına geçmez. Ġnsanlar haber 

programlarından spor programlarına, müzik programlarından pembe dizilere kadar 

pek çok farklı türdeki programı izlemek için televizyon karĢısındaki yerlerini alırlar. 

Böylesine doymak bilmez bir eğlence ve enformasyon isteği için televizyon Ģirketleri 

de kolay üretilebilir programlar geliĢtirmeye ihtiyaç duyarlar. Televizyondaki 

eğlencenin en yaygın formu ve son zamanlarda en fazla dikkat çekeni ise ayrı ayrı 

olaylardan meydana gelmiĢ dizilerdir. Bir epizotik dizi, aynı karakterlerin ve aynı 

ortamın kullanıldığı fakat her bolümde ayrı olayların iĢlendiği dizilerdir. BaĢka bir 

ifadeyle durum komedileridir. 

Gerçekten de televizyon kanallarının kar etme güdüsüyle geniĢ izleyici 

kitlesine ulaĢma çabası içinde durum komedilerini keĢfetmeleri ana etmendir. Ancak 

bunun ikincil ve üçüncül sebepleri de vardır. Ġkincisi programların maliyetidir. 

Durum komedileri kullanıldıkları dar mekânlar ve sınırlı sayıdaki oyuncularıyla çok 

geniĢ bütçeli yapımlar olarak görülmezler. Üçüncü sebep ise programların 

gerçekleĢtirilmesinde beyin ve kol güçleriyle yer alanların, özellikle de yazarların 

yetenek sınırlarıdır.  Sürekli aynı türden program üretmek yazarın yeteneklerini 
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törpüler. Ama asıl önemlisi programlar arasındaki taklidin çok fazla olmasıdır. 

Çünkü kopya etmek ucuz, yaratmak pahalıdır. Ayrıca bir formülün tekrarı, izler kitle 

piyasasında güvenilir bir yer tutmanın en sağlam yoludur (Mutlu,  1991: 233). 

Durum komedileri çok sayıda insanı ekran karĢısına çekebilen türde 

programlardır. Bu nedenle Jeff Greenfield' ın da belirttiği gibi durum komedileri 

televizyon yöneticileri tarafından "baĢarılı bir yayın programının temeli" ve "önem 

vereceğimiz ilk Ģey" olarak değerlendirilmektedir (Aktaran: Mintz, 1985: 107). 

Richard F. Taflinger'in birkaç televizyon kanalının (NBC, ABC, CBS, 

Nickelodeon, WTBS, Atlanta) bir haftalık yayınlarım inceleyerek yaptığı 

araĢtırmanın sonuçlan ilgi çekicidir. Bu araĢtırma göstermiĢtir ki bu kanallarda 

yayınlanan toplam programların % 14.7'sini durum komedileri oluĢturmaktadır. Bu 

ilk bakıĢta çok yüksek bir rakam gibi görünmeyebilir, ancak; diğer 26 program türü 

içerisinde durum komedilerinin % 16.03 lük oranla ilk sıradaki sinemanın ardından 

ikinci sırada olması ilgi çekicidir (Taflinger, 2003).  

1965 yılında Amerika'da prime-time programlarının %16.11'i durum 

komedilerine ayrılmıĢtı, izleyen yıl bu oran %25.17e yükselmiĢti, 1979 yılında ise 

%33.34 gibi bu inanılmaz bir orana yükselmiĢti. Ardından gelen altı yılsonunda 

ulaĢılan doyumla bu oran %15.15‟e inmiĢ olsa da bugünlerde yine yükselmiĢtir. Bu 

yüzdelikler inip çıksa da komedi, sinema dıĢındaki diğer türlerin üzerindeki 

liderliğini sürdürmüĢtür. 1992 yılında ise durum komedilerinin prime-time 

programlan içindeki oranı % 25 dolaylarındadır (Taflinger, 2003). 

 

5.3. Televizyonda Popüler Bir Tür: Televizyon Komedileri 

Tiyatronun bilinen en eski türlerinden biri olan komedinin kökeni Aristo‟nun 

Poetika‟sına kadar gider. Yunanca eğlence anlamına gelen Kosmos sözcüğünden 

türeyen komedyanın tanımını yapabilmek için en çok gülme kavramının üzerinde 

durulmuĢtur (ġener, 2001: 125,128). Aristo‟nun Poetika‟sı komedi kuramları için 
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baĢlangıç sayılmaktadır. Bütün kuramların çakıĢtığı temel nokta, gülme eyleminin bir 

duygu eylemi mi, yoksa davranıĢ eylemi mi olduğudur. Gülmenin, bir duygu değil, 

bir davranıĢ biçimi olduğunu söylemek doğru gibi görünse de, gülmenin sadece 

fizyolojik bakımdan açıklanacak bir davranıĢ olmadığı da bir gerçektir (Arık, 2001: 

69-70). 

Gülmenin; ya “toplumsal cezalandırma”, ya da “bireysel rahatlama gösteren 

doğal tepki” olarak açıklana geldiğini ifade eder. Komedyanın ritüel kökenini dikkate 

alarak gülmenin “yenileme” ve “canlılık, kıvraklık, özgürlük kazandırma” iĢlevlerini 

vurgular. Gülmenin iĢlevi, ayırıcı eğilimleri cezalandırmak, rolü ise katılığı 

yumuĢaklık olarak düzeltmek, herkesi herkese yeniden uyumlu duruma getirmek, 

nihayet sivrilikleri gidermektir. Gülme, yumuĢak, sürekli değiĢen ve canlı olan 

Ģeylere karĢı katı, basmakalıp, mekanik Ģeyler, dikkate karĢı dalgınlık ve son olarak 

da özgür etkinliğe karĢı özdevinimin altını çizer (Ünlü, 1998: 4). 

Mikhail Bakhtin‟in (1981) de gülmenin olağanüstü gücüne Ģu sözleriyle iĢaret 

eder: “...Gülmenin olağanüstü bir gücü vardır: Nesneyi yakına getirir, onu parmağın 

bildik bir hareketle her yanına dokunabileceği somut temas bölgesine çeker, baĢ 

aĢağı döndürür, içini dıĢına çıkarır, ona yukarıdan ve aĢağıdan bakar, dıĢ kabuğunu 

kırar, merkezine bakar, ondan kuĢkulanır, onu böler, parçalarına ayırır, soyup 

sergiler, özgürce inceler ve onunla deneyler yapar (Aktaran: Sanders: 2001: 34). 

Gülme tarihi üzerine çalıĢan Sanders, tarihsel bir bakıĢ ile gülmeyi 

anlayabilmek için insanın bir tür tersine çevirme ve dolaylı yoldan hareket etme 

tarzından yararlanarak yorumlamayı öğrenmesi, satır aralarını okumakla yetinmeyip, 

satırların ardında bir yerlerdeki anlama ulaĢma çabası içinde olması gerektiğini 

belirtir. Gülmenin gerçekten etkisini göstermesi durumunda ise-yani ters yüz etme 

iĢlevini gerçekleĢtirmesi- yığının en altında yaĢayanların da tepeye, merkeze 

ulaĢmalarının ve seslerini duyurmalarının olabilirliği üzerinde durur (Sanders, 2001: 

310). 

Freud (1963), insanların toplumun baskı altında tuttuğu yasak duygu ve 

düĢünceleri bilince çıkarmak için Ģakaları kullandığını söyler. Freud‟a göre 
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gülmedeki temel zevk, ruhsal enerjinin açığa çıkarılması, birikmiĢ enerjinin baĢka bir 

yerde kullanılmasıdır (Aktaran: Morreal, 1997). Bir davranıĢ biçimi olarak gülme 

eyleminden hareketle açıklana gelen komik, komedi kelimeleri arasında terminolojik 

farklılıklar bulunduğunu belirten S.Neale ve F.Krutnik‟e göre (1994), “komik olanın 

neden olduğu komiğin anlamını bulmak, bizi komedinin genel kriterlerine de 

götürür.”(15-16) Komik olanın kendisinden çok aranması gereken yere ve nedenine 

dikkat çeken Henri Bergson (1996) insana özgü olanın dıĢında komik olmadığını 

söyler. Bergson klasik komedyanın üç önemli yönteminin; yineleme, tersine çevirme 

ve dizilerin birbirinin içine girmesi olduğunu ifade eder ve çağdaĢ komedilerde de bu 

yöntemlerin kullanıldığına dikkat çeker (11-12,50). 

Komedinin en eski yöntemlerinden yararlanan ve farklı komedi formlarının bir 

sentezi olarak kabul edilen televizyon komedisi ise televizyon aracının doğası gereği 

evcilleĢtirilmiĢtir. Televizyonda anlam üretme sürecinin sıkı sıkıya denetlenen yapısı 

da bu evcilliği zorlar. Televizyon tüm evcilliğine karĢın, söylenmesi ve gösterilmesi 

en zor olan Ģeyleri de ilk olarak komedi programları aracılığıyla söylemiĢ ve 

göstermiĢtir. Televizyon komediyi gelenekselcilik ve değiĢmeye karĢıtlık değerlerini 

eksenine alan anlam haritalarıyla formüle etmiĢtir. Televizyon güldürüleri var olanın 

sınırları içinde yer alan, bu sınırları sıkı sıkıya tanımlayıp pekiĢtiren durumlardan, 

karĢıtlıklardan türetilmiĢ gülütlerle örülür. Televizyonun gülmece dünyasının baĢat 

biçimi de durum komedisi‟dir (situation comedy). Durum komedisi, tüm eski komedi 

geleneklerinin toplamı olarak özgün bir biçimdir (Mutlu, 1991: 230-231, 288). 

 

5.4. Televizyon Komedi Türleri 

Televizyon komedilerinin biçimsel ve anlatısal olarak ayrımlaĢması nedeniyle 

bu program türünü kendi içinde sınıflandırmak gerekmiĢtir. Steve Neal ve Frank 

Krutnik (1994), televizyon komedilerini öykülemeci (narrative) ve öykülemesiz 

(non-narrative) komedi biçimleri olarak ikiye ayırır. Klasik öyküleme mantığına 

uygun olarak kurulan öykülemeci televizyon komedileri, diğer birçok popüler metin 

türünde olduğu gibi serim, düğüm ve çözüm sırasını izleyerek mutlu sonla 
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noktalanırlar. Öykülemeci televizyon komedilerinin serim, düğüm ve çözüm 

sırasındaki Ģematik yapısı içerisindeki ayırt edici özelliklerinin baĢında çözümün 

belirli bir nedene dayanmayıĢı, çoğunlukla rastlantılar ya da yanlıĢ anlaĢılmaların 

giderilmesi yoluyla çözüme ulaĢma gelmektedir. Öyküleme tarzına sahip diğer TV 

program türlerinde (özellikle dramalarda) neden-sonuç iliĢkisi çerçevesinde çözüme 

ulaĢılırken komedide bu iliĢkinin yerini olay örgüsü içinde çoğunlukla olağan dıĢı 

olaylar ve tesadüflerle açıklanan nedensizlikler almıĢtır. Öykülemeci TV 

komedilerinin batıdaki en belirgin örneği sit-com‟lardır. Ülkemizde ise sit-

com‟lardan birçok yönden farklılaĢan TV komedi dizilerini bu kategori içine 

yerleĢtirmek mümkündür. Öykülemesiz televizyon komedileri ise, çoğunlukla gösteri 

ve eğlence unsurlarını da içeren sahneleme icrasına dayanmaktadır. Özellikle 

ABD‟de yaygın olan bu türün içinde monolog, double-act, stand-up ve skeçler yer 

almaktadır (Aktaran: Çam, 2001: 76-77). 

 

5.4.1. Televizyon Komedileri Ġçinde Yaygın Bir Form: Durum Komedisi, 

Anlatı Yapısı ve Özellikleri 

Jane Feuer (1987), “bütün televizyon türlerinin bir anlamda endüstri, „TV 

Guide‟ ve izleyici arasındaki uzlaĢıma göre tanımlanan tarihsel türler olduğunu, 

durum komedilerinin de (situation comedy) televizyon endüstrisi içinde tarihsel 

olarak tanımlandığını söyler.” (119-120) Feuer, televizyon türleri üzerine yapılan 

tanımlarda ortaya çıkan farklı yöntembilimsel yaklaĢımlar yüzünden hem genel 

olarak televizyon türleri hem de bir alt-tür olarak durum komedilerine iliĢkin de 

farklı görüĢlerin ortaya çıktığını belirtir. Televizyon ve film türlerine ait yaklaĢımlar 

genel olarak estetik, ritüel ve ideolojik olarak sınıflanmaktadır. Estetik yaklaĢım 

bireysel yazarlık bağlamında türü sanatsal ifadeye izin veren bir uzlaĢımlar sistemi 

olarak tanımlar. Ritüel yaklaĢım türü, endüstri ile izleyici arasında bir alıĢveriĢ olarak 

görür, bu alıĢveriĢ dolayımı ile kültürün kendini açığa vuruĢu üzerinde durur. Horace 

Newcomb ve Paul Hisch televizyonu, bir yandan paylaĢılan inançların tartıĢıldığı, 

diğer yandan değiĢiminde etkili olduğu toplumsal düzenin yenilenmesine hizmet 



80 

 

 

eden bir „kültürel form‟ olarak tanımlarlar. Dil üzerine yapılan çalıĢmaların büyük 

bir kısmı bu ritüel bakıĢ açısını paylaĢırlar. Ġdeolojik yaklaĢımlar ise türü bir kontrol 

aracı olarak görür. Metinleri bağlamında türler, kapitalist sistemin egemen 

ideolojisinin yeniden üretilmesine hizmet ederken, endüstriyel düzeyde bu kontrol, 

reklamlar ve mesajlarla izleyicinin iknaya çalıĢılmasıyla sağlanır. Tür, metinlere 

sızan baskın ideolojiyi yorumlayarak pozisyon alır. Ġdeoloji üzerine yapılan kritikler, 

ideolojinin yeniden üretildiği alanları bulmanın en güvenli yolunun çatıĢma ve 

zıtlıklara yani hegemonyanın kuruluĢ yerlerine bakmak olduğunu söylerler. Türlere 

yönelik yeni yaklaĢımlar, ritüel ve ideolojik yaklaĢımı birleĢtirmeye çalıĢır. Rick 

Altman‟da baĢarılı bir ritüel-ideolojik uyumun manipülasyon potansiyelini 

gizlediğini (Hollywood sineması örneğinden hareketle) ve eğlendirme iĢlevini öne 

çıkardığını söyler. 

Televizyonun diğer alt-türleri gibi durum komedileri de endüstriden bağımsız 

olamayan tarihsel türlerden biri olarak farklı yaklaĢımlar içinde incelenmiĢtir. Durum 

komedisini bu bağlamda tanımlayanlardan biri David Grote‟dur. Grote (1983) durum 

komedisine yönelik en olumsuz görüĢlere sahiptir. Grote‟a göre, televizyon, eski 

Roma ve Yunan‟dan bu yana baskın komedi geleneğiyle kurulmuĢ olan komik olay 

örgüsünü tümüyle reddetmemiĢ, Northrop Frye‟ın söylediği gibi „yeni bir komedi‟ 

biçimi geliĢtirmiĢtir. Bu yeni komedi geleneğinde, olay örgüsü ve karakterler basit 

bir düzen içinde baskın olarak yer alır. Olay örgüsü, çoğunlukla bir kadın ve erkek 

arasındaki tersine dönmüĢ olan iliĢki üzerinedir. Hollywood‟un romantik komedileri, 

Shakespeare‟in, komediler ve bazı müzikal komedilerinde olduğu gibi. Grote‟un 

„edebi‟ olarak adlandırılan bu yaklaĢımına göre, olay örgüsünün toplumsallığı 

doğaldır çünkü sosyal otorite ile temsil edilen güç daima âĢıkları ayırır. Genç 

âĢıkların direnmesi birer figür olarak, güç, otorite ve denge içinde sunulur. Bu tip 

komedilerde baba asla iyi olarak bilinmez. Grote Amerikan televizyonlarındaki 

durum komedilerinden (özellikle evcil komedilerden) hareketle (All in the Family, 

The Beverly Hillbillies, The Jeffersons, The Cosby Show vd.), bu yeni 

komedilerdeki temel durumların değiĢmediğini bu yüzden de bu komedilerin, hiçbir 

yeni sosyal olayla sonlanmadığını, statik bir yapıda olduğunu vurgulamıĢtır. Grote‟a 
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göre bu yeni durum komedilerinin amacı, bir kurum olarak ailenin değiĢmezliğini 

tekrar tekrar söylemektir. Grote‟un yaklaĢımında durum komedisi türü hiçbir 

biçimde geliĢmemiĢtir ve esasta statükoyu temsil etmektedir (Aktaran: Feuer, 1987: 

121-122). 

Feuer; Grote‟un fikirlerini bazı yönlerden eleĢtirir. Feuer, Grote‟un durum 

komedisinin doğası gereği tutucu ve statik bir biçim olduğu yolundaki argümanı çok 

uç noktalara taĢıdığını, yüzyıllar süren geliĢme sonunda komedinin anlamının gerici 

bir anlama doğru kaymasının inandırıcı olmadığını, bunun kaynağı olan televizyonun 

bu bağlamda tarihi dönüĢtüren bir araç olduğu yolundaki görüĢlerinin de tarihsel bir 

açıklama olarak kabul edilemeyeceğini söyler (1987: 122-123). 

Grote gibi Horace Newcomb da durum komedisini, belirsizlik yaratma 

kapasitesi, geliĢme ve değerlerimizi yerinden oynatma açısından sınırlı bulur. 

Newcomb‟un „ritüel‟ olarak adlandırılan bu yaklaĢımında türün izleyiciyi nasıl 

garanti altına almaya çalıĢtığı üzerinde durulur. Durum komedilerinin geliĢmeyen 

olay örgüsü ve yeni düĢüncelere olanak vermeyen yapısı bu garantiye alma sürecini 

güçlendirir. Newcomb, durum komedilerinin basit bir problem, bu problemin 

çözümü üzerine süren kaygılarla formüle edildiğini söyler. Ġzleyicinin de kaygıları 

değiĢmez, bu durağanlık içinde değerlerimiz kuvvetlenir. Bu pekiĢtirme içinde de 

bizler farklı durumlarımızı bulabiliriz. Newcob‟un „evcil komedi‟ olarak tanımladığı 

bu tür içinde, aile üyeleri arasında derin bir kiĢisel sevgi duygusunun var olduğu, 

ailenin destekleyici bir grup olduğuna iliĢkin kiĢisel inanç pekiĢtirilir. Newcomb bu 

bağlamda durum komedilerini her zaman bir „gerçek dünya‟ ve temsili problemi 

taĢıdığını söyler.  

Durum komedisi türüne Grote ve Newcomb‟dan farklı olarak „estetik‟ bir 

bakıĢla yaklaĢan David Marc ise, durum komedilerinin içlerindeki hiciv yoluyla 

taĢıdığı toplumsal eleĢtiriye dikkati çeker. Bu yolla türün yapısı yeni düĢüncelere 

açılır ve egemen kültürel değerleri sarsabilir. Marc, bazı yazarların türü, toplumsal 

taĢlamaya dönüĢtürdüklerini söyler (Aktaran: Feuer, 1987: 122-125). 



82 

 

 

Durum komedisi türüne iliĢkin bu üç yaklaĢımın (ritüel, estetik ve ideolojik) 

yanında Jane Feur‟un „sentetik‟ yaklaĢımında ise tür, tarihsel nedenlerden dolayı 

serial olma yönünde değiĢip dönüĢmüĢ ama fazla geliĢmemiĢtir. Feur‟a göre (1987) 

“ritüel, estetik ve ideolojik yaklaĢımlar, türü belli yapılaĢtırmalar içine alarak 

dinamizmini engelleme tehlikesi taĢırlar, geliĢmeden çıkarak yapıya odaklanırlar. 

Hiç biri yorumcu toplulukların (izleyicilerin) türün inĢasındaki önemini ve türün 

„evriminde‟ tarihin rolünü dikkate almazlar. Feur, durum komedisi türünün kısa 

geçmiĢi içinde evrimleĢtiğini, dinamizm kazandığını öne sürer ve süren seri 

formundan serial formuna dönüĢerek baĢka bir Ģey olduğunun altını çizer” (125-126). 

Televizyon komedileri içinde yaygın formlardan olan durum komedileri, 

kendinden önceki müzik formlarından; vodvil ve müzikhollerden, skeçlerden 

etkilenerek buralardaki tekrarlanabilir öykü formlarının adaptasyonu ile yeni bir tür 

olarak ortaya çıkmıĢtır.  

Durum komedileri yeniden üretilmiĢ bir formdur. Eski formların bazı 

bölümlerinin yeniden bir araya gelmesi ile oluĢmuĢtur (Neale ve Krutnik, 1994:227). 

Ronald Berman (1987), televizyon durum komedilerinin özsel güldürü unsurunu, 

toplumsal değiĢme ile gelenek ararsındaki çatıĢmanın oluĢturduğu ifade eder 

(Aktaran: Mutlu, 1991: 288). 

 

5.4.2. Durum Komedilerinin Tarihsel GeliĢim Süreci 

Kökeni Amerika BirleĢik Devletleri‟nde radyoda yayınlanan komedi 

programlarına kadar uzanan televizyon komedilerinin ilk örnekleri, 1930‟ların 

baĢından 1950‟lerin ortasına kadar yaygın bir tür olan radyo Show programlarıdır. 

Ama radyo öncesi kökleri vodvil skeçlerindedir. Radyo show programları içerisinde 

en tanınmıĢlarından biri olan „The Benny Show‟un, otuz dakikalık süresi içinde 

durum komikliklerinin olduğu altı dakikalık skeç, durum komedisi formatının 

radyodaki ilk örneklerinden sayılmaktadır (Neale ve Krutnik,1994: 214-215). 
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5.4.3. Radyo Yayını ile BaĢlayan Durum Komedilerinin Televizyon‟a 

GeçiĢi 

Amerika‟da radyoda baĢarısı kanıtlanmıĢ durum komedileri („The Goldbergs‟, 

„The Life of Riley‟ „The Ardich Family‟ diğer önemli radyo komedilerinden 

bazılarıdır), televizyona aktarılır. Bu komedi programları televizyon durum 

komedilerinin ön-örnekleri olmakla birlikte, bu türün gerçek anlamda ilk örneği 

1961‟de yayınlana „I Love Lucy‟dir. Bir aile komedisi olan „I Love Lucy‟, 

karakterlerden birinin (genellikle ana karakterler) yaptığı iyi niyetli bir hata sonucu 

var olan düzenin (durumun) bozulması, karakterlerin durumu düzeltmeye çalıĢırken 

iyice karıĢması, sonuçta ya Ģansın ya da diğer karakterlerin yardımıyla durumun eski 

haline dönmesi biçiminde bir anlatı yapısına sahiptir. Amerika‟da 50‟ler ve 60‟lar 

boyunca mutlu aile yuvalarını sergileyen sit-com‟lardaki „I Love Lucy‟ bunların en 

popüler olanlarından biridir. Temel gülmece unsurları aile içi karmaĢalardır. 

Ardından 1962 yılında yayınlanan „The Beverly Hillbillies, Amerika‟da 1960-1970 

yılları arasını kapsayan ahlaki, statik evrenin yerine gelenekle yenilik arasındaki 

çatıĢmaya dayanan dinamik bir dünya sunar. Petrol zengini dağlı bir ailenin Beverly 

Hiils‟e taĢınmalarıyla birlikte baĢlayan çeliĢki üzerinden gülmece kurulur. Bu 

örnekte gülmece esas kaynağını ortamın aileyi değiĢtirememesinden alır. „The 

Beverly Hillbillies‟ ile „topumsal değiĢme‟ sorunsalı gündeme gelir. 1971-1979 

yılları arasında yayınlanan „All in The Family‟ ve M.A.S.H (1970) ile durum 

komedilerinde yeni bir dönem baĢlar.  

1970‟lerde yayınlanan durum komedilerinde konular, karakterler ve komik 

durumlar değiĢir. 50‟ler ve 60‟ların orta sınıflarından gelen anne, baba, çocuklardan 

oluĢan kusursuz aileler yerine tek ebeveynli aile temsilleri yer alır. Tek baĢına 

yaĢayan kadın imgesi, çocuk aldırma, eĢcinsellik, iktidarsızlık, menapoz gibi tabu 

konular ekrana gelir. 1980‟lerde feminist hareketin etkisi bu değiĢimi daha da 

tetikler. Komedilerde yer alan kadınlar, çalıĢan, bakımlı ve erkekler kadar güçlü 

olarak temsil edilmeye baĢlar. Bu dönem aile komedilerinde de iki cinsin yüklendiği 

roller farklılaĢır. 80‟ler ve 90‟larda yayınlanan sit-com‟larda orta sınıf aile miti yerini 

alt sınıftan gelen, çalıĢan anne babaların da yer aldığı ailelere bırakır. „Roseanne‟ adlı 
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sit-com‟da olduğu gibi artık klasik sit-com‟lardaki uylaĢım kalıplarında 

farklılaĢmalara yol açan yeni anlatı formlarına rastlanır. Aynı dönemin en tipik 

örneklerinden olan „Cosby Ailesi‟, toplumsal değiĢmeye ayak uydurur ama 

toplumsal geliĢmeyi savunmaz. Amerika‟nın 1989 ve 1990 sezonundaki en sevilen 

komedi dizisi olan Cosby Ailesi‟nde karı koca rolleri ve aile içi iliĢkiler örüntüsü 

değiĢmiĢtir. Cosby Ailesi, Amerikan beyaz orta sınıf değerlerinin en geçerli değerler 

olduğu vurgusunu sürekli tekrarlar (Aktaran: Mutlu, 1991:235-255; Çam, 2001: 79-

84; Feuer,1987: 124-130, Mintz,1985:108-114). 

Rick Mitz (1983), durum komedisi türünün, popüler kültür araĢtırmalarında 

kültürlerden kültürlere farklılıklar taĢısa da anlatı yapısında belli kurallar ve 

formüllere sahip olduğunu söyler. Türün tarihsel geliĢimine bakıldığında türün ilk 

örneklerinden baĢlayarak,   karakter yapısında, temalarda ve komedi unsurlarında 

farklılaĢmalara rağmen hareket noktasının değiĢmediğine iĢaret eder. Neale ve 

Krutnik (1994: 233) durum komedisinin, 24 dakika ile 30 dakika arasında 

yayınlanan, bilinen durum ve karakterlerin düzenli olarak tekrarlandığı kısa öykülü 

dizileri tanımlamak için kullanıldığını ifade eder. 

Kurgusunda yanılgı ve rastlantıların baskın olduğu, olay örgüsü içinde 

çoğunlukla olağan dıĢı olayların / durumların ve tesadüflerle açıklanan 

nedensizliklerin olduğu durum komedileri, Batı Amerika‟daki tarihsel ve toplumsal 

dönüĢümlerin, televizyon endüstrisindeki geliĢmelerin ve izleyici profilindeki 

değiĢimin de etkisiyle 1950‟lerden bugüne, farklı kategorilerde sınıflandırılmıĢlardır 

(Neale ve Krutnik, 1994:233-247; Çam, 2001: 79-82). 

 

5.4.4. Mintz‟e Göre Durum Komedilerinin Kategorileri 

 1- Domcoms / Evcil komediler 

 2- Kidcoms / Çocuk komedileri 

 3- Couplecoms / Karı-koca komedileri 
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 4- SciFicoms / Bilimkurgu komedileri 

 5- Corncoms / Kır komediler 

 6- Ethnicoms / Etnik komediler 

 7- Careercoms / ĠĢ-kariyer komedileri(1983:5; Mintz, 1985: 117), 

M. Eaton (1981), televizyon sit-comlarının anlatı yapısını açıklarken, komedi 

unsurunun her hafta tekrar tekrar çözülebildiğini ama komik durumların asla 

çözülmediğini vurgular. Sentagmatik boyuttaki olaylar zinciri, bir kapanmaya 

ulaĢabilir fakat paradigmatik boyutta karakterlerin ve durumların karĢıtlığı hiç 

bitmez. Televizyonun, tekrarlanan rutini içinde bu bitemeyen, sonuçta tekrar tekrar 

çözülebilen ve kapanmayan anlatı yapısına ihtiyacı vardır (Aktaran: Fiske, 1987: 

145). 

Douglas Kellner (1982) da, genel anlamda komedinin iki karĢıt özelliğine 

dikkat çeker: Bunlar komedinin, „özgürleĢtirici‟ (baĢat kültürel ve toplumsal 

biçimleri altüst etme ve bunların saygınlığını sarsma gizilgücü) ve „uzlaĢımcı‟ 

(egemen kural ve değerlerden sapmaları alaya alma ve düzen uğruna arzulardan 

feragat etmeyi öğretme) biçimleridir. Kellner‟a göre bu iki biçim, komedi metninde 

bir arada bulunsalar da bu birliktelik rahatsız bir birlikteliktir ve sonuçta birinin 

diğerine egemenliğini gerektirir. Kellner, televizyon durum komedilerinde hemen her 

zaman egemen olan biçimin de „uzlaĢımcı‟ olduğunu söyler (Aktaran: Mutlu, 1991: 

284). 

 

5.5. Yerli Durum Komedileri, Anlatı Yapısı ve Özellikleri 

Seksenli yıllarda tüm dünyaya hâkim olan „yenidünya düzeni‟ sürecinde 

yaĢanan köklü değiĢikliklerden Türkiye‟de etkilendi. Liberalizm, özel mülkiyet, 

piyasa ekonomisi, çoğulculuk gibi ekonomi ağırlıklı kavramların itibar kazanmasıyla 

birlikte köklü zihniyet değiĢiklikleri yaĢanmaya baĢlandı. Bu dönemde hızlanan 
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özelleĢtirme politikaları doksanlı yılların ilk yarısında etkili oldu ve günümüze kadar 

uzanan belirgin sonuçlar doğurdu. Bu değiĢikliklerin en önemlilerinden biri de 

radyo-televizyon alanında yaĢandı ve Magic Box Ģirketinin Star 1 kanalının, 7 Mayıs 

1990 günü uydu kanalıyla baĢlayan deneme yayınlarıyla Türkiye‟de bu alanda yeni 

bir dönem baĢladı.  

TRT‟nin tek kanaldan devam eden yayınlarına alıĢık Türk izleyicisi için de 

yeni bir dönemin baĢlangıcı oldu. Star 1‟in „gayri meĢruluğu‟ konusunda süren uzun 

tartıĢmalar sonuç vermedi ve yasal-kurumsal açıdan yaratılan fiili durum sonucu 

yayıncılıkta devlet tekeli kırıldı. Bu yeni dönemde Türkiye‟de kendi özgül Ģartlarına 

bağlı olarak yeni bir radyo-televizyon yayıncılığı anlayıĢı geliĢti. Bu anlayıĢ, radyo-

televizyon alanında yapılan yasal düzenlemelerden, radyo-televizyon kuruluĢlarının 

sahipliğine, çalıĢanlarından, yayınların düzenlenmesine ve yayıncılık politikalarının 

oluĢturulmasına kadar çok geniĢ ve farklı alanlarda etkili oldu. Doksanlarda radyo-

televizyonun farklı alanlarında yaĢanan dönüĢümler hiç kuĢku yok ki en çok da 

televizyonun içerik yapılaĢmasını etkiledi. Artan kanal sayısı, daha fazla programa 

olan ihtiyaç pek çok program türünde olduğu gibi özellikle drama türünde de artıĢa 

ve arayıĢa neden oldu. Bu artıĢ ve arayıĢı karĢılamak için de çoğunlukla yabancı 

programlar ithal edildi.  

Dünyada ve Türkiye‟de doksanlı yılların popüler drama dizileri, bir ya da 

birden fazla „star‟ın etrafında kurulan öykülerden oluĢmakta, doktorların, hastaların, 

gazetecilerin, polislerin, suçluların, mafya mensuplarının, avukatların ve kurbanların 

öykülerinin ekranları kaplamakta olduğu görülmekteydi. Drama türü içinde özellikle 

komedi türüne ait programlar, Türk televizyonlarının ilk yıllarından itibaren 

Amerikan televizyonlarından en fazla karĢılanan programlar olmuĢtur. Yine 

1990‟ların baĢında ithal edilen komedilerin (Altın Kızlar, Cosby Ailesi, Sıra Sende, 

Kate and Allie) çoğunluğu da durum komedisi formatındadır. (Kejanlıoğlu, 2004: 

25-28; Çankaya, 2003:303-307; Çaplı,2002: 124; Çaplı ve Dündar, 1996:1376-1380; 

Mutlu, 1999: 64- 66; Mutlu, 1991: 262-263). 



87 

 

 

 Türk televizyonlarında yerli komedi programlarının ve özellikle durum 

komedi formunun geliĢmemesinin ve Batı‟dan ithal edilmesinin pek çok nedeni 

vardır. En önemli nedenlerin baĢında, televizyonun yakın iliĢki içinde olduğu tiyatro, 

sinema ve radyo alanlarının komedi kaynaklarından yeterince yaralanamaması 

gelmektedir. Türk sineması, komedi türü için gerekli tipleme, anlatı yapısı ve teknik 

olarak özgün sayılabilecek bir düzeye ulaĢamamıĢtır. Bunun en önemli 

nedenlerinden biri komikliğin sadece „yıldız‟a dayanması; bağlamın ve anlatı 

yapısının hiçe sayılmasıdır. Türk sinemasında komedi türünün yıldız oyuncularıyla 

kökleĢtiğini söylemek mümkündür.  

Televizyonun tiyatro ile olan iliĢkisi ilk yıllardan baĢlayarak sinemaya oranla 

daha yakın ve üretken olmuĢtur. Televizyonun ilk yıllarında dramaların ve program 

sunucularının pek çoğu tiyatroculardan karĢılanırken (günümüzde de belli bir oranda 

devam etmektedir), Türk tiyatrosu komedi türü için besleyici iyi bir kaynak olamaz. 

Klasik komediler, bulvar komedileri, politik taĢlamalar ve özel tiyatroların 

doğaçlamaya dayalı bireysel oyunlar, komedi unsurlarının televizyona aktarılmasını 

olanaklı kılmaz. Radyonun komedi üretimi de TRT‟nin devlet yayınları ciddiyeti ve 

resmi radyo anlayıĢı yüzünden televizyonu besleyemez. Türkiye‟de televizyon 

komedisinin geliĢememesindeki bir baĢka neden ise mali sorunlar ve denetimdir. 

Oyunlara ve filmlerin dağıtıma girmeden el konulması ve yasaklanması hem mali 

açıdan giriĢimcileri yıkmakta hem de komedinin özgür ve eleĢtirel doğasını 

evcilleĢtirmeye çalıĢarak denetlemektedir (Mutlu, 1991: 262-271). 

 Öykülemeci televizyon komedilerinin en önemli örneği olan durum komedileri 

Batı televizyonlarında özellikle Amerikan yapımlarıyla yaygınlık kazanmıĢtır. 

Televizyon eğlence/güldürü programları içerisinde en yaygın türlerden biri olan 

durum komedilerinin Türkiye‟deki durumu Batı/Amerika‟dan farklıdır. Türkiye‟de 

yayınlanan televizyon komedileri bir baĢka ifadeyle güldürü programları, hem 

Batı‟daki örneklerinden hem de kendi içindeki örneklerden yapısal ve türsel 

özellikleri nedeniyle farklılaĢmakta, Türk güldürü sanatından izler taĢıyan melez 

yapısıyla, özgül bir anlatı biçimi olarak karĢımıza çıkmaktadır (AlankuĢ ve Ġnal, 

2000: 67-68; Çam, 2001: 106). 
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5.5.1. Durum Komedilerinin Türkiye‟de Yapılan Ġlk Örnekleri 

Güldürü programlarının bu özgül yapısı sonucu, Türkiye‟de durum komedisi 

adı altında yer alan yapımlar da kendine özgü özellikler taĢır. Bu özgün yapılaĢmanın 

kökeninde ise Türk tiyatro ve sinema tarihinin güldürü geleneği yer almaktadır. 

Ülkemizde Batı tarzı durum komedilerinin format ve anlatı özelliklerine bütünüyle 

uyan bir komedi programından söz etmek mümkün değildir. Türkiye‟deki komedi 

dizileri pek çok açıdan durum komedilerinden farklılaĢır. Türk televizyonlarında 

komedi türünün ilk örneği, „YaĢar Ne YaĢar Ne YaĢamaz‟ (1974) adlı mini-dizidir. 

Ardından aynı yıl yayınlanmaya baĢlayan „Kaynanalar‟, Türk televizyonlarının ilk ve 

en uzun süreli komedi dizisi olmuĢtur. Kaynanalar, klasik bir durum komedisi 

olmamakla birlikte bu türün pek çok özelliğine de sahiptir. 1985-1988 yılları 

arasında yayınlanan „Kuruntu Ailesi‟, 1987‟de yayına baĢlayan „Perihan Abla‟ ve 

1989‟da yayınlanan „Bizimkiler‟, 80‟li yılların en önemli komedi dizileri olur. 

Kuruntu Ailesi‟nin çekirdek ailesine karĢılık, Perihan Abla‟da tüm bir mahalle büyük 

bir aile olarak öykülenmiĢtir. Bizimkiler dizisinin merkezinde yer alan apartman ve 

apartman sakinleri ile aynı Ģekilde geniĢ aile öyküsü anlatılır. O yıllara ait tüm bu 

örnekler, Türkiye‟de Batılı anlamda bir durum komedisi biçiminin geliĢmediğini, 

Batı tarzı durum komedilerinden bazı özelliklerin alınarak, bunun Türk güldürü 

geleneği içinde özgün bir Ģekle girdiğini göstermektedir. Türkiye‟deki komedi 

dizileri süre olarak durum komedilerinden uzundur, daha geniĢ bir oyuncu kadrosuna 

sahiptir, zamanın uzun oluĢu (60 dk.) oyuncu kadrosunun geniĢliği olay örgüsünün 

ve çatıĢma sayısının da zenginleĢmesine neden olur. Durum komedilerinin merkezde 

yer alan çekirdek aileleri yerine, belirli topluluklar (mahalle, sokak, akrabalar, 

taksiciler vb.) konu olarak seçilir. Durum komedisindeki tipleĢtirmeler yerine 

karakterlerin özellikleri ayrıntılı olarak verilir ve karakterler yaĢadıkları olaylar 

sonucunda değiĢip, dönüĢerek anlatıyı da –durum komedisindeki döngüsel anlatının 

aksine- değiĢtirirler (Mutlu,1991:262-288; Çam, 2001:107-114). 

2000‟li yıllardan baĢlayarak günümüze uzanan süreçte komedi programlarının 

ve özellikle durum komedilerinin -artan kanal sayısını da düĢündüğümüzde- arttığı, 

hemen her kanalda birden fazla sayıda yer aldığını söyleyebiliriz. Niceliksel bu 
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artıĢın yanı sıra özellikle durum komedisi formatında yayınlanan dizilerin karakter, 

tema ve gülmece unsurlarının – birkaç istisna dıĢında- fazla değiĢmediği, birbirine 

benzediği (izlenme oranları yüksek, iĢ yapmıĢ olanların taklit edilmesi) 

gözlenmektedir. 

 

5.5.2. Kategorilerine Göre Türkiye‟de YapılmıĢ Durum Komedileri 

- Aile (Tatlı Hayat, Babalar En Son Duyar, Çocuğun Var Derdin Var, Kadın 

Ġsterse), 

- Karı koca (Canım Kocacığım, Tatlı Kaçıklar, Ayrılsak da Beraberiz, Ruhsar, 

Ġki Arada AĢk, ), 

- Gençler (Kuzenlerim, 7 Numara), 

- Çocuklar (Sihirli Annem) 

- ĠĢ yeri (Avrupa Yakası, Emret Bakanım) 

Bu tarz günümüz sit-com‟ ları Batı/Amerikan tarzı sit-com‟ larla benzerlikler 

ve farklılıklar taĢımaktadır. Durum komedisinin değiĢmeyen anlatı yapısına bağlı 

olarak yerli sit-com‟ larda döngüsel bir anlatıya sahiptir, her bölüm baĢında var olan 

durum bozulur ama bölüm sonunda eski duruma geri dönülür, temsil tipleĢtirmelere 

dayalı kurulur, kapalı mekanda sınırlı sayıda oyuncu ve dekor içinde gerçekleĢtirilir, 

karakterlerin karĢıtlıkları hiç bitmez, sürekli tekrarlanır, kahkaha ve alkıĢ efekti ile 

izleyici uyarılır. Yerli sit-com‟ların Batılı/Amerikan yapımlardan farkları; üretildiği 

toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel koĢullarına bağlı olarak karakterlerin 

özellikleri, yine üretildiği toplumun güldürü geleneğine bağlı olarak gülmece 

unsurları, yayın zamanı ve süresidir. 

TipleĢtirmelere dayanan yerleĢik anlatı geleneğimiz içinde tipleĢtirmeler ile 

temsilin kurulması, her zaman yerleĢik egemen söylemin temsilini değil karĢı 

söylemlerin temsilini de geleneksel güldürüye (Karagöz ve Hacivat, Kavuklu ile 
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PiĢekar örneğinde olduğu gibi) taĢımıĢtır. TipleĢtirme, zaman zaman var olan iktidar 

iliĢkilerini yeniden üreten bir biçime dönüĢeceği gibi, bazen de tam tersine izleyicide 

eleĢtirel bir bakıĢın oluĢması için kullanılmaktadır (Ġnal, 1999: 284). 

Türkiye‟de özellikle 1990‟lardan baĢlayarak ilgi görmeye baĢlayan bu türle 

ilgili olarak akademik çalıĢma yok denecek kadar azdır. ġerife Çam‟ın 2001 yılında 

yaptığı “Televizyon Komedilerinde Toplumsal Farklılığın KuruluĢu: Bir Demet 

Tiyatro örneği” adlı yüksek lisans çalıĢması; komedi metinleri bağlamında farklı 

toplumsal kategorilerin (cinsel farklılık, sınıfsal farklılık, dinsel ve etnik farklılık 

olarak sınıflandırılan) medyada nasıl temsil edildiğini ortaya koymaktadır. Çam bu 

farklılıkların temsilinin uylaĢımsal değerlerin dıĢına çıkmadığını dolayısıyla da ele 

aldığı komedi metni içindeki eleĢtirinin sınırlandırılarak, toplumsal değerleri 

yargılayacak nitelikte olmadığını ortaya koymuĢtur. M. Bilal Arık‟ın 2001 yılında 

yaptığı “Popüler Kültürde Mizahın Etkinliği ve Sistem içi DireniĢ Olanakları. Örnek 

Olay: Bir Demet Tiyatro Dizisinin Söylemi” adlı doktora çalıĢması da popüler 

kültürün içinde yer alan direniĢ öğelerini ortaya koyarak, örnek metnin ve söylemin, 

sistemin olanaklı kıldığı sınırlar içinde nasıl bir muhalefet yaptığını göstermiĢtir. 

Kıymet Bercis Mani‟nin 2005 yılında tamamladığı „Televizyon Ġzleyicisi ve Farklı 

Okumalar: “Çocuklar Duymasın” Örnek Olayı adlı yüksek lisans tez çalıĢması, 

Kültürel ÇalıĢmalar geleneğine dayanarak aktif özne konumundaki belli yaĢ 

gruplarından çocukların dizi-metinde toplumsal temsiller üzerinden kurulan 

karĢıtlıklara bağlı olarak ne tür farklı okumalar yaptıklarını ortaya koymuĢtur. Her üç 

çalıĢmada Türkiye‟de televizyon komedisi üzerine, doğrudan yapılmıĢ akademik 

çalıĢmalardır. Her üç çalıĢmada farklı örneklerden hareketle, farklı yöntemleri 

kullanarak incelemiĢtir. Bu çalıĢmalara ek olarak Sevda AlankuĢ ve AyĢe Ġnal‟ın 

2000 yılında yaptıkları “Güldürü Programlarında Kadının Temsili ve Kadına Yönelik 

ġiddet” baĢlıklı çalıĢmaları, güldürü programlarında kadına yönelik Ģiddeti temsil 

edilme biçimlerini inceleyerek, söz konusu program metinleri içinde kadının 

toplumsal cinsiyet rollerinin kurulma biçimleri üzerinde durmaktadır. 

Televizyon komedileri konusunda yapılan az sayıdaki çalıĢmanın yanında, 

televizyonu aile özelinde ele alan akademik çalıĢma sayısı da azdır. Bunlardan ilki, 
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Dilek Ġmançer‟in 2000 yılında yaptığı “Televizyon‟da Toplumsal Cinsiyet 

Sembollerinin Türk Aile Dizilerinde Sunumu” baĢlıklı doktora tezidir. Ġmançer‟in 

tezi, yerli dizilerde kadın ve erkeklik sembollerinin neler olduğunu ele almaktadır. 

Diğer bir tez Hülya Önal‟ın 1999 yılında yaptığı “Çok Perspektifli EleĢtirel 

Kuramsal Açıdan Türkiye‟de Yerli Diziler” adlı doktora tezidir. Önal‟da tezinde 

eleĢtirel kuramlar çerçevesinde dizileri içerik ve biçim olarak incelemiĢtir. 

 

5.6. Televizyon Dizileri  

TV dizilerinin türlerini, her yapımın ana karakterlerinin içinde bulunduğu 

mesleğe göre nitelendirilmesiyle tanımlanan türler kapsar. Televizyona ait türlerin 

değiĢimi ve geliĢimi esas olarak iki ana sebepten dolayı olmaktadır. Bunlardan 

birincisi teknolojik geliĢim, ikincisi ise televizyon kanalları arasındaki rekabettir. 

GeliĢen ve değiĢen teknolojiye bağlı olarak, televizyon kanalları programlarım 

hedef kitleye daha fazla izletebilmek ve onları daha fazla ekran tutkunu yapabilmek 

için yeni arayıĢlara girmiĢlerdir. Bunun sonucunda da her insanın ilgi alanına göre 

program üretme ihtiyacı duymuĢlardır. 

Kanallar arasındaki rekabet ise hem reklam verenin hem de izleyicinin tatmin 

edilmesine yönelik çabaların bir sonucu olarak değiĢik program türlerinin hayata 

geçirilmesi sonucunu doğurur. Yani televizyon kanalları hem reklam vereni hem de 

izleyiciyi memnun etmek zorundadır. Bu nedenle yeni, değiĢik ve daha önce 

düĢünülmeyeni yapmak televizyon kanallarının en fazla kafa yordukları ve çaba 

harcadıkları bir konudur. Onlar için önemli olan daha fazla izleyici kitlesine 

ulaĢabilecekleri popüler programlar yaratmaktır (Güçhan, 1999: 138). 

Örneğin; polisiye ve polisiyeye yakın olan özel hafiye ya da dedektif 

dizilerinden; avukatlardan, doktorlardan, gazetecilerden, kovboylardan söz etmek 

mümkündür. Polisiye türü, sinemada olduğu gibi TV‟de de çekiciliğini hiç 

yitirmemiĢtir. Bazıları örneğin Westernler ortadan kalkmıĢ, popülerliğini yitirmiĢtir. 
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Bu türlerin hepsinin ortak özelliği olarak bazı nitelikler saptanabilir. Genellikle iyi-

kötü karĢıtlığı vardır. Kötü her zaman suçludur. Suç tanımı üzerinde tartıĢılmaz, 

toplumun yasalarınca formüle edilir. Suçun ve suçlunun geçmiĢi araĢtırılmaz, 

nedenlerine inilmez. Her bölüm suçun iĢlenmesi ile baĢlar ve cezalandırılması ile 

sona erer. Casus dizilerinde kötü ya ideolojiktir ya da ülkeyi tehdit eden yabancı bir 

ülkedir. Avukatlarda, meslek gereği kötünün tanımını zaman zaman sorgulamak 

gerekir. Ne var ki, bu sorgulama, önceden belirlenmiĢ olan tanımın sınırlarını 

zorlayan, bu tanımın bazı öğelerini çürüten ya da alternatif tanımlar getiren bir 

sonuca ulaĢmaz. Doktorlarda kötü kavramının kapsamı biraz daha geniĢler ve 

toplumun yasal tanımları dıĢında gelenekleri, görenekleri ve sağduyusu kötünün 

sınırlarını belirler.  

Televizyon programı; belli izleyici grubu olan, belirlenmiĢ amaçlara göre 

hazırlanan, belli yayın kuĢaklarında, belli saatlerde yayınlanan, televizyon 

tekniklerine ve diline uygun olarak üretilen televizyon metinleri olarak tanımlanır. 

Program olarak tanımlanan tek tek televizyon metinleridir. Televizyon programı ise 

programların tümünden oluĢan bir bütündür (Cankaya, 1990: 5). 

Televizyon program türlerini tanımlamak dizilerin de nerede 

konumlanabileceğini anlamada yardımcı olur. Nejat Özön, televizyon program 

türlerini, “programların belli bir konuyu iĢlerken kullandığı gerece, çeĢitli öğelerin 

kullanılıĢ biçimine, belli bir konuyu ele alıĢ açısına göre ortak yönleri bulunarak 

yapılan kümelendirmeler sonunda ortaya çıkan bölümler” Ģeklinde tanımlar ve 

bunlara örnek olarak haber, belgesel, açık oturum, yuvarlak masa, spor, televizyon 

oyunu, dinletiler, eğlence, yarıĢma, hava durumu, tanıtım (reklam) programlarını 

gösterir (Mutlu, 1991: 36). 

Televizyonun ilk yıllarına baktığımızda program türleri arasında daha sert ve 

değiĢmeyen farklı özelliklerin bulunduğu görülebilir. Günümüzde ise bu ayrımlar o 

kadar sert değil aksine son derece yumuĢamıĢtır. Bir programın türü sorgulandığında 

birkaç farklı tür içinde yer alabileceği görülmektedir. Örneğin durum komedileri 

pembe dizilerdekilere benzer ağır melodramik ağır unsurlar barındırabildiği gibi gizli 
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eğitim amacı da güdebilmektedir. Ancak yine de televizyon programlarım belli ana 

özellikleri ve ilkelerine göre gruplandırmak mümkündür.  

 

5.7. Dizi ve Seriyaller 

Dizi; aynı ana karakter, bazen sürekli bir mekân ortak paydasına dayanan 

ancak birbirinden farklı olay dizilerinden oluĢan dramatik anlatı demektir. Her bir 

bölüm bir TV oyunudur, kendi içinde bir bütündür. Bir bölüm sona erdiğinde 

bölümdeki sorunlar çözülmüĢ, bir sonraki bölüme bir Ģey kalmamıĢtır. Yeni bölüm 

yeni bir sorunla baĢlangıç yapar. Dizilerin belli baĢlı özelikleri Ģunlardır: 

 Kesin tanımlanmıĢ karakterler, 

 Karakterlerin sınırları ve belli uğraĢ alanları, 

 Belirli mekânlar, 

 Aynı genel atmosfer, 

 Zaman kısıtlılığı (50dk) derinlikli karakterler yaratmayı 

engeller. 

 Belli bir zaman diliminde problemin çözülmesi gerekir. 

Seriyal; tanımı gereği bitimsizdir. Aylarca, yıllarca devam edebilir. Her 

bölümde bir öykü anlatılır ve öykünün en heyecanlı yerinde kesilir. Seriyalin öyküsü 

her bölüm için en merak uyandırıcı noktaya sahip olmalıdır. Bu nedenle seriyallerin 

öyküleri bir ana olay dizisinin yanı sıra iç içe geçen yan olaylardan da oluĢur. 

Seriyallerin anlatı yapısının özü kanca atma ilkesidir (izleyiciyi seriyale bağlamanın 

gizidir, çözüm hep bir sonraki bölüme ertelenir).Seyircide izleme alıĢkanlığı yaratma 

konusunda seriyaller dizilerden daha etkilidir. Diziler bağımlılık yaratmak için daha 

çok ana karakterlerin çekiciliğini artırmak yoluna giderler.  
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Dizi ve seriyaller arasındaki ayırt edici bu özellik 1970‟lerde kaybolmaya 

baĢlamıĢtır. Bunun yerine her iki formatın olumsuz özelliklerinin giderilip olumlu 

özellikleri birleĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. Televizyona reklâm veren kurumların bu 

konuda çok etkisi olmuĢtur. Seriyalin bağımlı izleyici kitlesi reklâmlar için çok 

olumlu bir niteliktir. Buna karĢılık bir bölümü izleyemeyen izleyicinin seriyali 

izlemekten vazgeçebilme olasılığının yüksek olması ise bu formatın zayıf yönüdür. 

Seriyaller bu zayıflığı gidermek için olayların geliĢimini mümkün olduğu kadar 

uzatırlar. Ancak bu teknik, anlatım temposunu oldukça ağırlaĢtırır.  

Dizilerin zayıf yönü ise öyküyü bir bölümden diğerine aktaramaması, 

bağımlılık yaratamamasıdır. Her iki formatın zayıf yönleri, olumlu unsurlar 

birleĢtirilerek giderilmiĢtir. Bugün TV draması her iki formatın birleĢimi Ģeklindedir. 

Her bölüm baĢlayıp biten bir öyküyü anlattığı gibi devam eden bir öyküyü de 

anlatmaktadır. Böylece sorunlar giderilmiĢ olur ve bağımlı izler kitle yaratır 

(Güçhan, 1999: 139-145). 

 

5.8. Soap Opera‟nın (Pembe Dizilerin) Ortaya ÇıkıĢı ve GeliĢimi 

Pembe Dizi olarak adlandırılan Soap Opera‟ların geçmiĢi 1930‟lu yıllara ve 

radyo temeline dayanmaktadır. O yıllarda ABD‟de radyolarda yayınlanan „arkası 

yarın‟ türündeki melodramatik nitelikteki dizileri, sabun üreticisi Procter and Gamble 

firması sponsor olarak parasal açıdan desteklemekteydi. Daha sonraları, televizyona 

uyarlanan bu tür, çok kısa bir süre içinde popüler hale gelmiĢtir (Çaplı, 2002: 122). 

Kökeni Amerika olan pembe diziler, diğer ülkelere de yayılarak TV dramasının 

önemli bir türü olmuĢtur. 

Pembe dizilerin ilk örnekleri ABD televizyonlarında yayımlandı. The First 

Hundred Years (1950/NBC Televizyonu) ilk pembe diziydi. Ardından CBS 

televizyonu da pembe dizi yayımına baĢladı. Bu geliĢmeyi Avrupa ülkeleri izledi. 

Pembe diziler üretildikleri ve yayımlandıkları ülkelere göre çeĢitlilikler 

gösterir.1983‟te Ġngiltere‟de yayımlanan Coronation Street adlı pembe dizi en çok 
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izlenen programdı. Dizi, geliĢim süreci içerisinde orta sınıfın korkularını, acılarını, 

kaygılarını, sorgulamalarını, savaĢımlarını izleyicisi olan orta sınıfa bir ölçüde 

duyumsatmaya çalıĢarak aktardı. Dizinin kahramanları genelde barlarda buluĢan, 

belli konuları ayaküstü konuĢan kiĢilerden oluĢuyordu. Vurgular için, tartıĢan kiĢiler 

orta ölçekli ikili/üçlü ya da tepki çekimleri ile gösterildi.  

Ġngiltere‟den bir baĢka örnekte; 1982‟de yayıma giren Brookside‟dır. Dizinin 

yapımcısı Phil Redmond‟a göre dizinin amacı; doğruyu söylemek yerine toplumu 

gerçekte olduğu gibi göstermekti. Dizinin iĢlediği ana sorun genelde iĢsizlik 

üzerineydi. Dizi için kurulu setler yerine, gerçek yerleĢim alanları, gerçek ev 

mekânları kullanıldı. Çekimler tek kamera yöntemiyle yapıldı (Akyürek ve Orhon, 

2006: 34-35). 

1950‟li yıllarda kitlesel izleyicinin sinema salonlarından uzaklaĢarak 

televizyonun rahatlığını tercih etmesinden itibaren ekranı, sinema filmleri ve dizilerle 

doldurmak yayıncılığın en temel kuralı haline gelmiĢtir. Televizyonun sinemayı 

popüler format olarak kullanmasına bir baĢka örnek, son yıllarda ülkemizde de 

yaygınlaĢmaya baĢlayan televizyon filmleridir. Televizyonun popüler formatı olmayı 

baĢaran bu tür filmlerin en önemli özelliği düĢük bütçeli ve ortalama izleyiciyi 

hedefleyen yapımlar olmalarıdır. Televizyonun özellikleri dikkate alınarak üretilen 

bu filmlerde, ekranın boyutları hesaba katılarak, genellikle orta ve yakın çekimlere 

yer verildiği, bunun yanı sıra diyalogların ağır bastığı dikkati çekmektedir (Çaplı, 

2002: 123). 

1960‟lı yılların sonlarına gelindiğinde, daha önceleri popüler olan tek bölümlük 

dramalar giderek ekrandan kaybolmuĢ yerine neredeyse yıllar süren diziler gelmiĢtir. 

Bunun temel nedenini ticari tercihler ile açıklamak mümkündür. Tek bölümlük 

diziler kanal açısından, sürekli ve devamlı izleyici yaratamaması nedeniyle ticari 

olarak tercih edilmemekteydi. Uzun soluklu ve bitmeyen dizilerin belirli bir süreden 

sonra oldukça sadık bir izleyici kitlesi oluĢmaya baĢlıyordu. Bunun yanı sıra dizilerin 

tek bölümlü programlara oranla daha ucuz üretilmesi bu tür yapımları daha 

ekonomik kılmaktaydı. Bütün bunlara ek olarak, dizilerin asıl üretildikleri ülkelerin 
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dıĢında uluslar arası program pazarlarında satılması ile birlikte bu iĢ giderek daha 

karlı bir hal almaktaydı (Çaplı, 2002: 123 -124). 

 

5.8.1. Soap Operaların Özellikleri  

Pembe diziler genel görünümüyle eski Türk filmlerinin örgülerini ve 

melodramik içeriklerini anımsatır. Melodramik öyküleri, kiĢiliklerin özellikleri, 

popüler, kolay anlaĢılan magazinel dili ve teknik uygulamaları ile izleyiciyi yakalar. 

Pembe diziler zamanı bölüm ve sahnelere ayırıp kurgulayarak uzun bir süreye 

yayılan ve sürekli geliĢtirilen bir öyküye sahiptir. Pembe dizilerin en önemli 

özelliklerinden biri, kiĢileĢtirmedir.  

Pembe dizi kadar bir baĢka dizi, kiĢilikler ve iliĢkilerinin sorgulanması üzerine 

bu kadar gitmez. Gerçek dünyadaki kiĢileri simgeleyen kiĢilikler düĢünsel, duygusal 

ve aralarındaki karmaĢık iliĢkiler açısından ele alınır. Bu nedenle kiĢilik hakkında 

izleyicinin düĢüncesini ve yargılarını biçimlendirici, özdeĢleĢmelerini sağlayıcı ayrı 

bir çalıĢma yapılır (Akyürek ve Orhon, 2006: 39-41).  

Kitle kültürünün diğer ürünleri gibi Soap Operalar çok sayıda izleyici 

çekebilmek için tasarımlanan, bu nedenle çok iĢlenmiĢ tanıdık konuları yineleyen, 

tüketicisinin isteklerini göz önüne alan yapımlardır.   

Soap Operalar, çoğunlukla iç mekânlarda geçtiği için maliyet olarak ucuzdur. 

Ayrıca yıldız oyuncular yerine daha az tanınmıĢ oyuncuları kullanır. Daha çok 

stüdyoda elektronik kameralarla çekilip anında kurgulanarak video tape‟e kaydedilir.  

Soap operaların anlatılarında kadınlar merkezdir, gerçek dünyadakinden farklı 

olarak kadınlar erkeklere göre üstün konumdadırlar. Kadınların ruh gücü ve 

fedakârlıkları, sık sık sakatlanan, hastalanan erkeklerin onlara ne denli bağımlı 

oldukları dile getirilerek vurgulanır.   
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Soap operalarda olaylara ve kiĢilere kadın bakıĢ açısından bakılır. Egemen 

iliĢkisi örüntüsü kocalarla kadınlar arasındaki iliĢkidir. Gerçek yaĢam deneyimindeki 

kopukluk ortadan kalkar, erkekler de kadınlar kadar aĢk, aile, evlilik sorunlarını 

tartıĢırlar. Çözüm genel ahlak anlayıĢına uygundur. (Güçhan, 1999: 157-160). 

Diziye duygusal açıdan yoğunluk sağlamak için geciktirimlere yer verilir. Bir 

bölümde ortalama 90 saniye kuralı denilen kural çerçevesinde 20–30 kısa sahne yer 

alır. Bu kurala göre, akıĢın her 90 saniyesinde (120 saniyede olabilir) yeni bir olay ya 

da yeni bir sahne baĢlar. Sahneler çoğunlukla konuĢma ağırlıklıdır. Anahtar özelliği 

taĢıyan yakın çekimler kiĢileri okumak içindir. Bu çekimler kiĢilerin söyledikleriyle 

söylendiklerinin ne anlama geldiğini anlamak için gereklidir (Akyürek ve Orhon, 

2006: 7). 

 

5.8.2. Ekonomik Boyut 

Soap Operalar televizyonlara çok para kazandıran yapımlardır, prime-time da 

yayınlanmamalarına rağmen, ucuzlukları daha çok iç mekân-stüdyo 

kullanılmasından kaynaklanır, gerisi seyircinin imgelemine bırakılır. Haftada beĢ 

saatlik malzeme üretecek Ģekilde senaryo yazılır. Senaryo aslında uzun vadeli bir 

oyundur. Her bölüm için bir aksiyon bulunur, yardımcı yazarlar bu özet üzerine 

diyalogları yazarlar. Soap Operalar daha çok diyaloglara dayanır, hareket azdır bu da 

maliyeti ucuzlatır. Sanat kaygısı pek yoktur. Yıldız oyunculardan çok çeĢitli karakter 

oyunculara dayanır, bu da maliyeti düĢürür (Güçhan, 1999: 187). 

 

5.8.3. Pembe Dizilerde Kadın Dünyası 

Olaylara, konulara, karakterlere kadın bakıĢ açısından yaklaĢılır, egemen iliĢki, 

erkekler (koca ya da sevgili) ve kadınlar arasındaki iliĢkilerdir. Bu dünyada, gerçek 

yaĢamda bu iki cins arasında var olan kopukluk ortadan kalkar. Erkekler de kadınlar 

gibi aynı Ģekilde aile ve kiĢisel sorunları tartıĢırlar, sorunların çözümü genel ahlak 
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anlayıĢına uygundur. Bu dünyanın en belirgin sorunları ailevi belirsizlik ve 

mutsuzluk durumlarıdır.  

Seyirci kadınlar gerçek yaĢamlarında mutsuzlarsa kendi mutsuzluklarını tüm 

ayrıntılarıyla dile getiren kadın karakterlerle rahatlatıcı bir paylaĢma duygusuna 

girecektir, değilse kadın karakterin mutsuzluktan kurtulma savaĢını kendi yaĢam 

pratiğinde örnek alacaktır. Acıya katlanma soyluluk doludur, sanki bir kült haline 

gelir. Mutlu olma ve ailevi sorumluluk arasında kadın ikilem içindedir. Sonunda 

seyirci bu külte dâhil olmakla mutsuzluğun rahatsızlığını keyfe dönüĢtürebilir. 

BaĢkalarının talih ya da talihsizliklerinin sergilenmesinden duyulan haz bir eğlence 

unsurudur (Güçhan, 1999: 190).  

 

5.8.4. Pembe Dizilerde Karakterler 

Seyirci ile Soap Opera arasındaki iliĢkiyi karakterler belirler. Karakterler 

derinlemesine iĢlenebilir. Soap Opera da zaman neredeyse bitimsizdir. Bu anlatı 

yapısı içinde doğumlar, evlilikler, hastalıklar, boĢanmalar, hukuk davaları, 

aldatmalar, barıĢmalar karmaĢık biçimde birbirine örülür. BaĢka hiçbir TV türünde 

insan yaĢamının böyle zengin ayrıntılarını görmek mümkün değildir.  

Bir araĢtırmada Soap Operaların müptelası olanlara çekici gelen yönlerini Ģöyle 

saptamıĢlardır: Soap Opera‟lar gündelik gerçeği alabildiğince gerçeğe yakın olarak 

yansıtmaktadır. Burada tartıĢılan konular güncel ve herkesin gerçek yaĢam pratiği ile 

ilgilidir. Sopa Opera izlemek öylesine kiĢisel bir deneyimdir ki, izleyiciler bu 

deneyimi komĢularla bir söyleĢi yapmaya benzetirler. Demek ki, izleyici 

karakterlerle özdeĢleĢmekten çok, sanki kendileri de bu dünyaya katılıyormuĢ, 

onlarla karĢı karĢıya bulunup, birinin tarafını tutuyormuĢçasına girmektedirler. Yani 

seyirci izlemekten çok Soap Operaları yaĢar. Bazen karakterler, örneğin genç bir kız 

olarak diziye girerler, babaanne olacak yaĢa kadar dizide rol alırlar. Karakterlerin 

geliĢimine olanak veren ağır anlatı yapısı Soap‟ların gerçek gibi görünmesinin temel 

nedenidir. Zaman, öteki türlere göre gerçek zamana daha çok yaklaĢır. Çok uzun süre 
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aynı karakterlerle olma izleyiciye bir aidiyet duygusu sağlar ve diziye müptelalık 

böyle oluĢturulur. Ġzleyici karakterleri kendisine yakın bulur ama gerçekte bu 

karakterlerin yaĢadıkları izleyicinin normal hayatında yaĢayamayacağı 

zenginliktedir. Örneğin bir kadın karakter üç kez evlenir, boĢanır, kaçırılır, katillerin 

elinden kurtulur, geçici körlük geçirir, felç olur. Buna rağmen bunlar gerçekmiĢ gibi 

izlenir. Daha çok hayatta her Ģeyin baĢa gelebileceğini simgeleme yetisine 

sahiptirler. Yani gerçek hayatta da yaĢanabilecek olaylar vardır; hastalık, sakatlık, 

evlilik vb. ama izleyici herhalde Soap Operadaki karakterler kadar sıklıkta bunları 

yaĢayamaz. Yine de bunlar hepimizin baĢına gelme olasılığı olan Ģeylerdir.  

Dramatik yapı, gerçeğe uygun bir zaman dilimi içinde, karakterlere çok sayıda 

olayı yaĢatarak geliĢen bir yapıya sahiptir. Karakterler bir baĢka açıdan gerçek yaĢam 

rutininden uzaktırlar, nadiren yemek yerler, genellikle ayaküstü bir Ģeyler atıĢtırıp 

kahvelerini yudumlarken görünürler. Genellikle restoranda yemek yerler, annelik 

kutsaldır ama kadınlar çocuklarına bakarken pek görünmezler, hastanelerde hastadan 

çok doktor vardır, meslek adamları iĢlerinden çok, kiĢisel sorunlarından bahsederler. 

Kimse küfürbaz değildir, tuvalete, banyoya gitmezler, izleyiciyi korkutacak 

hastalıklara yakalanmazlar. Erkekler en çok ayaklarından sakatlanırlar, rüĢvet ve 

bellek yitimi pek yaygındır, unutulmuĢ akrabalar birden ortaya çıkar. Ġzleyici 

karakterlerin, benzer sorunları olan dert ortakları olduğunu hissedebilmelidir. Bu 

anlamda Soap Opera izlemek birçok insan için bir tür ruhsal tedavidir. Karakterler de 

iyi-kötü kutuplaĢması, dramatik yapıdaki en önemli özelliktir. Gülmeceye hemen 

hemen hiç yer yoktur. Çünkü gülmece duygusu her Ģeyi sorgular. Bu tek boyutlu 

dünyada sorgulanma anlatıyı bozar. 

Soap Opera dünyasında altı belirgin küme karakterini ayırt etmek mümkündür: 

 

1. Ailenin düĢünürleri ya da filozofları 

2. Güzel, yetenekli ama yoksul külkedileri 
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3. Meslek sahibi insanlar; doktorlar, hastabakıcılar, 

avukatlar 

4. Sürekli bağımlılığı olmayan genç kadınlar  

5. Düzenli bir yaĢam tarzı olmayan erkekler 

6. Düzgün, temiz bir yaĢantısı olan kadınlar ve erkekler. 

Bunlar çok kutuplaĢmıĢtır, onların nasıl davranacakları konusunda seyirci 

tereddüde düĢmez. Seyirci kitlesinin değiĢmesiyle karakterlerde çeĢitlenmiĢtir, 

romantik erkekler, kadınlar ve onların rakipleri, düĢmanları, iyi huylu karakterler, 

baĢkalarının iĢine burnunu sokanlar vb. (Güçhan, 1999: 198). 

 

5.8.5. Pembe Dizilerde Ele Alınan Konular 

Pembe dizilerin sanki hiç bitmeyecekmiĢ gibi uzayan öykülerinin belli baĢlı 

içeriklerini evlilikler, ayrılıklar, ayrılığın gerçekleĢip gerçekleĢmeyeceği, doğumların 

beklenmesi, doğumlar, aldatma, nedenli tartıĢmalar, barıĢmalar, aldatmaya neden 

olan kadının kullanılmıĢ olması, çeĢitli hukuk davaları, sorunların çözüme kavuĢması 

oluĢturur. Kısaca, insan iliĢkilerine dayanan konular ele alınır. Pembe dizilerin en 

çok iĢledikleri konular Kathryn Weibel‟e göre Ģunlardır:  

 Hata yapan ahlaki tartıĢmalara açık eylemlerde bulunan kadın 

ya da kadınlar, 

 Suçlananlar, gözden çıkartılanlar, kurban edilenler, 

 ĠliĢkilerde ayrılıklar ya da birleĢmeler,  

 Kazanma ve yükselme çabaları, 

 Belli bir maddi çıkara gözeterek iliĢkilerin sürdürülmesi, 

iliĢkiye baĢlama ya da evlenme, 
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 Çocukların anne babalık durumlarının tartıĢılırlığı, 

 Yönetici, güç sahibi, evde çalıĢan, sadık gibi kadın tiplemeleri 

ve aralarındaki karĢıtlıklar, 

 Bağımlılık tutsağı olan kiĢilikler (Genellikle alkol bağımlılığı). 

Olayların anlatımcısı ve yorumlayıcısı olan dedikodular pembe dizilerin 

anahtar özelliğidir. Dikkati çeken nokta, sunumda erkek bakıĢ açısının egemenliği 

altındadır. Yukarıda sıralananların dıĢında; iĢ sahibi olma, Ģirket yönetme, baĢarı ya 

da baĢarısızlık nedenleri, kadın giriĢimlerinin günlük yaĢam içinde belirginleĢip 

yaygınlaĢması, kadının iĢ sahibi olması, iĢ seçimi, kendi vücuduyla ilgili karalar alma 

vb. günümüz pembe dizilerinin konuları arasında yer alır. Kadın artık çalıĢan, 

rekabet eden ve savaĢım veren bir roldedir. Erkek gibi tüm iliĢkilerin bir parçasıdır. 

Son dönemlerdeki yerli/yabancı pembe dizilerin özenle iĢlediği özellik, toplumsal 

değiĢimlere ve tartıĢılan konulara iliĢkindir. Bu süreçler içinde yaĢananlar ciddi bir 

anlatımın parçasıdır (Akyürek ve Orhon, 2006: 41). 

 

5.8.6. Olay Dizisi (Plot) ve KonuĢma Örgüsü (Diyalog) 

Soap Opera formatının diğer dramatik anlatılardan farklı nitelikleri en çok bu 

ki öğede hissedilir. Olay dizisi bir karakterin ya da karakter kümesinin bir baĢka 

güçle iliĢkisinden doğan bir karıĢıklığa dayanır. Bu karıĢıklık bir çatıĢmanın sonudur, 

olaylar dizisi bu çatıĢmayla geliĢmeye baĢlar, çeĢitli kriz ile doruk noktaya ulaĢır. Bu 

nokta tarafların yüz yüze geldikleri andır. Bu noktadan sonra çatıĢma sona erer, 

karĢılıklı çözümlenir. Soap Operalarda çok sayıda yan olay dizisiyle kurulan bir 

anlatı yapısı vardır. Yan olay dizileri, ana olay dizisinin alt birimleri olmaktansa her 

biri kendi baĢına ilerleyen, birbirleriyle yarıĢma içinde olan bağımsız olay dizilerinin 

birbirine örülmesiyle kurgulanır. Ġzleyici dramatik anlatılardan alıĢık olduğu tek bir 

çizgisel öyküleme yerine her biri aylar, yıllar sürebilen olay dizileriyle karĢı 

karĢıyadır. Bazen bir olay iki bölüm sürer, devam etmez, bir süre sonra tekrar 
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devreye girer. Bir olay dizisinin doruk noktası bir ay sürebilir. Bu anlatısal özellikler, 

bunların sonu olmayan programlar olmasından kaynaklanır.  

Soap Operaları ayırt edici özellikler: 

 Soap Operaların çok sayıda olay dizili anlatı yapısı bu türün 

çekiciliğini artıran bir etkendir.  

 Soap Operaların baĢlangıcı da dramatik anlatı yapılarında 

alıĢılagelen açılıĢlara pek benzemez, genellikle durumu, insanları, 

olayları anlatan açıklama bölümü yoktur. Çoğunlukla bir düğümün, 

çatıĢmanın ortasından baĢlanır ve izleyicilere asla tam bir çözüm 

duygusu yaĢatmazlar. 

 Olaylar çok yavaĢ hatta gündelik yaĢam hızıyla ilerler (gerçek 

zamanla dramatik zaman örtüĢür. Böylece arada bir ki bölüm kaçıran 

seyirci olaylardan kopmaz). Her bölümün kapanıĢında olay 

dizilerinden biri can alıcı bir noktaya ulaĢtırılır ve çözümsüz bırakılır. 

Buna Cliff-hanger denir (seyirciye kanca atma). Sessiz sinema dönemi 

seriyallerinde de uygulanmıĢtır, izleyicinin ilgisini sürekli tutmak 

amaçlanır. En Ģiddetli çözümsüz nokta Cuma günleri yayınlanan 

bölümlerde bulunur. Merak unsuru izleyiciyi iki gün düĢündürecek 

düzeydedir.  

 Soap Operalarda harekete dayalı olaylara yer verilmemesi 

nedeniyle konuĢmalar çok önemlidir. KonuĢma iç mekâna uygun bir 

edimdir. Resimli bir radyo oyunu gibidirler. Çünkü ev kadınları 

seyretmekten çok dinlerler. Genel olarak anlatı yapısı beĢ altı bölümde 

bir, bir olayın olması arada kalan bölümlerde de karakterlerin bu 

olayla ilgili konuĢmalardır. Ġzleyicinin bildiği Ģey sürekli tekrarlanır. 

Bu ise izleyicinin seriyale egemen konumunu hatırlatır. Seyirci en 

baĢından bilgiye sahiptir. Olay dizilerinin ana unsurları izleyiciye en 

baĢtan açıklanır. Seyirci karakterlerin bilmediği bu ana unsurlara yani 
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gizlere sahiptir. Karakterlerin bunları öğrenecekleri zaman 

gösterecekleri tepkiyi merak eder bir yandan da bu bilgilere sahip 

olmanın sağladığı egemenlik duygusunun keyfini sürer. Bir sorun 

herkesin bakıĢ açısından incelenir böylece olaylar aylarca yıllarca 

sürebilir. KonuĢmaların özelliklerinden biri de “terbiyeli” olmasıdır. 

Örneğin; yasal olmayan bir aĢk yaĢadıklarında birbirlerine sık sık 

yaptıklarının doğru olup olmadığını sorarlar, küçük bir kaçamak 

yıllarca sürecek sorunlara yol açabilir.  

Sorunların baĢka anlatılarda bu kadar çok tartıĢılmasına pek rastlanmaz. Küçük 

bireysel sorunlar, topluluğun sorunları haline döner, çözüm aranmasına zaman 

harcanır. Kural olarak maddi sorunlarla pek ilgilenilmez. Önemli bir Ģey de karı-

kocalar Soap Operalarda gerçek yaĢamdaki evli çiftlerden daha fazla birbirleriyle 

konuĢurlar. Bu da kocaları ile iletiĢimsizlikten yakınan kadınlara çekici gelen 

özelliklerden biridir. Evlilik kurumu mitleĢmiĢtir. Soap Operalardaki konuĢmalar bir 

hasta ile psikanalistinin konuĢmalarını garip bir Ģekilde hatırlatır. Bütün acılar, 

rahatsızlıklar açık açık konuĢulur. Her karakterin öyküsünü dinleyecek bir dostu 

vardır.  

Gündelik dil kullanılır. Birilerinin konuĢmalarına kulak misafiri oluyormuĢ 

duygusu verir. Karakterler konuĢmaları yüz ifadeleriyle desteklerler. Yakın çekim 

ağırlıklı olarak kullanılır. Böylece izleyici karakterlerin yüzünü okur, yakınlık, 

içtenlik duygusu pekiĢtirilir. Karakterler sık sık iç geçirir, yüzlerini buruĢtururlar. Bu 

jestler çekim ölçeği ile sunulur, bu da izleyicilerin karakterlerin duygusal dünyasını 

paylaĢmalarını kolaylaĢtırır. Fonda kesintisiz akan bir fon müziği vardır (ağır, 

duygusal). Bu duygusal paylaĢımı güçlendirir. Karakterler genellikle oturarak ya da 

ayakta kımıldamadan konuĢurlar, en fazla yirmi adım atarlar. Genellikle bir sahnede 

üçten fazla karakter bulunmaz (Güçhan, 1999: 201-211).  

Ġzleyicinin katılımı açısından konuĢma örgüsü yazımı Ģu özellikleri içermelidir;  
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 ArkadaĢlarının konuĢtuğunu, konuĢtuklarını paylaĢtığını 

düĢündürmeli. 

 Ġzlerken kendisi de birkaç Ģey fısıldayabilmeli. 

Belirtilen özelliklerin yerine getirilip getirilmediğini anlamanın yolu ise; 

 Ġlk birkaç bölüm izleyici değerlendirmesine sunulur. 

 KiĢilik çözümlemeleri (fiziksel, psikolojik ve sosyolojik 

boyutlarıyla) uzmanlar tarafından değerlendirilir. 

Her iki değerlendirmenin birleĢtirilen sonucu ile senaryodaki olay örgüleri ve 

kiĢilikler güçlendirilir. Nefret, karĢıtlık ve sevgi, çekicilik, taraftarlık yaratacak 

kiĢilikler bu yöntemle belirlenir. Pembe dizi öyküleri yoğun, karmaĢık kavram ve 

tartıĢmalarla boğulmamalıdır. Ġzleyicilerin doyuma ulaĢmalarının ancak izledikleri 

ile gerçekleĢeceği unutulmamalıdır (Akyürek ve Orhon, 2006: 44-45). 

 

5.8.7. Soap Opera‟nın Formatı 

Soap Opera formatı, baĢlangıcından bugüne anlatım tekniği, yapım unsurları ve 

içerik bakımından oldukça değiĢmiĢtir. Ama bu değiĢmeyi evrim olarak nitelemek 

tartıĢmaya açık bir görüĢtür. Evrim; değiĢmenin ileriye, daha geliĢkin bir düzeye 

doğru olduğunu belirten bir deyimdir. Soap Operalar da, zaman içinde gerek biçim 

gerekse içerik olarak niteliksel bir değiĢme çizgisi göstermiĢlerdir.  

Soap Opera formatının özelliği; sadece basmakalıp saymacaların saptanıp 

sınıflandırılmasıyla değil, kendisini toplumsal değiĢmelere, değiĢen beklentilere 

uyarlama mekanizmalarının nasıl iĢlediğini anlamakla, bu değiĢimleri saptamaya 

olanak veren duyargalarının niteliğini çözümlemekle tanımlanabilir.  

Soap Opera Amerikan buluĢu bir televizyon formatı olmakla birlikte baĢta 

Ġngiltere olmak üzere diğer bazı ülkelerin televizyon program üretimi pratiklerine 
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girmiĢtir. Formatın bu ülkeler, dolayısıyla kültürlerarası transferi Soap Opera‟lara 

ulusal bazı özelliklerin katılmasına yol açmıĢtır. Bu unsurlar formatın biçim ve içerik 

olarak çeĢitlenmesine neden olmuĢtur. Örneğin Ġngiltere‟de “Corronation Street”, 

“Crossroads”, “East Enders” gibi soap operalar Amerika‟daki benzerleri gibi 

haftanın her günü yayınlanmaktadır. Crossroads haftanın dört günü yayınlanmak 

üzere programlanmıĢsa da 1980‟den itibaren bu programın yayın periyodu haftada 

üçe indirilmiĢtir. Ġngiltere‟de bu programlar genellikle haftada iki, hatta sadece bir 

kez yayınlanmaktadır (Mutlu, 2008: 249). 

Yayın periyodundaki bu farklılığın yanı sıra, Ġngiliz Soap Operaları Amerikan 

yapımlarından farklı olarak, daha gerçekçi bir çerçeveye oturtulmaktadır. Burada 

gerçekçi nitelemesi, gerçek dünyanın sorunlarından kaçıĢı özendirme, sorunların 

üzerine gitmeyi özendirme iki ucu arasındaki pozisyonu dile getiren bir kavram 

olarak kullanılmaktadır. Ġngiliz Soap Operalarında ırk ayrımcılığına karĢı çıkan ve 

özürlülerin, yoksulların gereksinimlerine karĢı toplumsal duyarlığı artırmaya yönelik 

konulara daha sık yer verilmektedir. Ayrıca iĢçi sınıfından karakterler, sınıfsal 

konumları da vurgulanarak Ġngiliz Soap dünyasında yer alabilmektedir. Ġngiliz 

soaplarının bu özelliği herhalde Ġngiltere‟nin köklü bir iĢçi sınıfı geleneğine sahip 

olmasıyla bağlantılıdır.  

Soap Opera formatının en popüler tarzlarından biri olduğu Brezilya, Meksika 

gibi Güney Amerika ülkelerindeki durum ise, hem Ġngiltere‟den hem de 

Amerika‟dan çok farklıdır. Brezilya‟da örneğin gece, prime time da yayınlanan sopa 

operalar formatın üretildiği ülkenin özelliklerinden etkilenerek nasıl nitel 

değiĢikliklere uğradığını ortaya koymaktadır. Brezilyalılar da neredeyse ulusla bir 

takınak haline gelen soap opera izleme tutkusu, bu ülkede üretilen bazı seriyallerin 

baĢka ülke televizyonlarında gösterime girmesiyle buralarda da yaygınlaĢtı. “Küçük 

Hanım” adlı seriyalin Türkiye‟de ve Avrupa‟nın Almanya baĢta olmak üzere bazı 

ülkelerinde en çok izlenen programlar listesinde ilk sırayı alması bu yaygınlaĢmanın 

bir göstergesidir.  Brezilya soaplarında; güncel, toplumsal ve siyasal tartıĢmaların 

seriyal öykülerine dâhil edilmesi sık görülen bir uygulamadır. Amerikan soaplarının 

kimliği belirsiz, küçük ama varlığını neredeyse sonsuza değin sürdüren 
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topluluklarıyla çevrelenen ortamına karĢılık, Brezilya soapları modern kentleri 

mekân olarak almakta ve çağdaĢ toplumsal sorunları irdelemektedir. Ayrıca bunlar 

altıyla on yıl süreli olup, daha sonra yepyeni olay dizileri ve karakterlerden oluĢan 

baĢka seriyallere yerlerini bırakmaktadırlar. Soap Opera formülü, farklı ülkelerde 

farklı özellikler kazanmasının yanı sıra kökenlendiği Amerika‟da da bugün 

baĢlangıçtaki biçiminden önemli farklılıklar göstermektedir. Amerikan soapları 

baĢlangıçta 15 dakikalık bölümler halinde yayınlanıyordu. Daha sonra 1963–64 

yayın mevsiminde çoğunun yayın süresi 45 dakikaya, 1 saate çıkarıldı. Hatta Another 

Worl adlı seriyalde 90 dakikalık bölümler bile yayınlandı. Seriyal bölümlerinin 

süresi uzatılırken, yayındaki soap operaların sayısı ve yıllık toplam soap opera yayın 

süresi azaldı. Formatın süresindeki bu değiĢikliklere özellikle 70‟lerin sonlarında 

formatın biçimindeki yeni arayıĢlar ve geliĢmeler eklendi. Kamera, kurgu, ıĢık, 

oyunculuk, dekor gibi yapım unsurlarının daha özenli kullanılması, serüvene daha 

fazla yer verilmesi, dıĢ mekânlardan daha çok yararlanılması gibi uygulamalar 

giderek yaygınlık kazandı. 70‟li yıllarda yeni yayına baĢlayan üç seriyalden “All My 

Children” tüm eleĢtirmenlerce gelmiĢ geçmiĢ soap seriyallerinin en iyisi olarak 

değerlendirilirken, “The Young and The Restless” (Yalan Rüzgarı) genç ve güzel 

insanların çağdaĢ görünümlerini artık modası geçmekte olan eski soap dünyasına, 

hem de ana olay dizilerinde sokarak; “Ryan‟s Hope” da karakterlerde ve atmosferde 

gerçekçiliğin altını çizerek soap opera formatının biçim ve yenileĢmeyi iĢaret 

ediyorlardı. Eskiden saçı uzun aklı kısaların tutkusu olarak görülen dolayısıyla da 

pek saygın bir davranıĢ olarak kabul edilmeyen soap opera izlemek, izler kitlenin 

toplumun her kesimine yayılan heterojen yapısı nedeniyle utanılacak bir deneyim 

olmaktan çıktı (Mutlu, 2008: 248- 253).  

 

5.8.8. Türkiye‟deki Ġlk Pembe Diziler 

Türkiye pembe diziyle 1970‟li yıllarda TRT aracılığıyla tüm dünyada popüler 

olan Köle Isaura (Escrava Isaura) adlı Brezilya dizisiyle tanıĢtı. 200 bölümden 

fazla süren dizinin öyküsünü, adından anlaĢılacağı gibi köle bir kızın çocukça, 
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inandırıcı olmayan, hatta saçma olaylar oluĢturuyordu. Buna karĢın dizi izleyenleri 

çok etkilemiĢti, her bölüm gözyaĢlarıyla izleniyordu. Türkiye‟de ev kadınlarının 

kendilerini Köle Isaura olarak nitelemeleri o dönemde yaygın bir deyimdi (Akyürek 

ve Orhon, 2006: 35). 

Hayat Ağacı (Generations) 27 Mart 1989 Amerika‟da NBC yapımı olan, 

Türkiye‟de TRT‟de yayınlanan, siyahî kiĢilerin ağırlıkta olduğu ilk pembe dizidir. 

Öykü, dondurma kralı ailenin üyeleri, yakıĢıklı dedektif, güzel bir sarıĢın ve onun ev 

arkadaĢı çevresinde dönüp duruyordu. Birbirini alt etmek için entrikalar, ölümden 

dönmeler, saldırganlık, suçluları tuzağa düĢürmek için hain planlar vs. Dizide, 

ırkçılığa karĢı iletiler olmasına karĢın, izleyicinin ilgisini çeken dedektif ve sarıĢın 

arasındaki aĢktı.  

Yalan Rüzgârı (The Young and Restless) 26 Mart 1973‟te Amerikan televizyon 

kanalı CBS'de yayınlanmaya baĢladı. Birçok kez Emmy Ödülü kazandı. Dizi 

Türkiye'de de yayınlanmıĢ olup, yayınlandığı yıllarda TRT 2‟de gösterilmiĢtir. 

Dizinin hikâyesi Lee Phillip Bell ve William J. Bell tarafından kaleme alınmıĢtır. Ġlk 

yayın tarihinden bu yana pek çok kiĢi ve olayın gelip geçtiği dizi hâlâ çekilmektedir. 

Temmuz 2007 itibarıyla 8.673 bölümü çekilmiĢtir. YaklaĢık 6 milyon seyirci hafta 

içi her gün saat 12.30 yerel saati ile bu diziyi takip etmektedir. Ekim 2008'de dizinin 

9000.  bölümü yayına girmiĢtir. 

Cesur ve Güzel (The Bold and The Beautiful) 23 Mart 1982‟de Amerikan 

televizyon kanalı CBS‟de yayınlanmaya baĢladı. 300 milyon izleyiciye ulaĢarak 

dünyanın en çok izlenen pembe dizisi onurunu kazandı. Dizi, moda dünyasının iki 

devi Forrester ve Spectra aileleri çevresinde geliĢen olayları iĢliyordu. Entrikalar, 

ilerleyen bölümlerde çaprazlama geliĢen aĢklar, doğan çocuklar, onların birbirleriyle 

iliĢkileri… Kısaca, 23 yıl kimsenin çözemediği bir arapsaçı! 

Zenginler de Ağlar (Los Ricos Tambien Lloran) Meksika yapımı bir dizidir. 

Kendi yağıyla kavrulan ailenin güzel kızı Marianna, Luis Alberto ile evlendirilir. Bir 

sinir anında, Marianna oğlu Betto‟yu evlatlık verir. Dizide uzun bir zaman 

sıçramasıyla yıllar yıllar sonrasına geçilir. Bu süreçte Marianna ve Luis Alberto, 

http://tr.wikipedia.org/wiki/CBS_(tv_kanal%C4%B1)
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
http://tr.wikipedia.org/wiki/TRT_2
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Lee_Phillip_Bell&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=William_J._Bell&action=edit&redlink=1
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Marisabel adlı bir kızı evlat edinip büyütmüĢtür. Kız Beto‟ya âĢık olur. Marianna 

Beto‟nun oğlu olduğunu anlar, ilgi gösterir. Evlatlık olduğunu bilmeyen Marisabel, 

Beto‟yu öz kardeĢi sanır. Luis Alberto, Marianna‟nın Beto‟ya yakınlığını yanlıĢ 

yorumlar, onurunu kurtarmak için planlar yapar. Dizi Türkiye‟de Zenginler de Ağlar 

adıyla yayınlandı ama “Marianna‟nın Dizisi” olarak tanındı. 

Dallas, 1980‟li yıllarda Türkiye‟de TRT tarafından gösterime sunuldu. Bir 

çiftlikte yaĢayan (anne-baba, iki erkek kardeĢ, eĢleri, arada gözüken baĢka bir 

kadından olma bir erkek kardeĢ ve onun çiftlikte yaĢayan kızı) petrol iĢiyle uğraĢan 

Ewing‟lerin öyküsüdür. Dallas, 90 değiĢik dile çevrildi. 100 ülke televizyonunda 

yayınlandı. Aynı dönemin ilgi gören bir baĢka dizisi, yine güç, para kazanma hırsı, 

her türlü entrikayı sergileyen Falcon Crest (ġahin Tepesi) idi.  

Yukarıda adı geçen diziler o kadar etkileyiciydi ki, izleyici için, dizinin bir 

sonraki bölümüne kadar kiĢiliklerin ne yapacağı, neye karar verecekleri, kimlerle 

iliĢki içinde olacakları günlük yaĢamın tartıĢılan konularıydı (Akyürek ve Orhon, 

2006: 36-37). 

1990‟lar ile birlikte TRT‟nin tekelindeki diziler birer birer özel kanallara 

geçmeye baĢlar. Bu diziler arasında öncelik aile dizilerinindir. Bizimkiler, 

Kaynanalar ve Kuruntu Ailesi vb. diziler önce TRT‟de baĢlar sonra uzun yıllar 

özel kanallarda yayınlanır. 1990‟lardan sonra bir yerli dizide örgütlü suç, mafya bir 

dizinin ana konusunu ve ana karakterlerini oluĢturmaya baĢlar. Kanal 6‟da 

yayınlanmaya baĢlayan ve baĢrolünü AyĢen Gruda‟nın oynadığı komedi dizisinde 

(ANA), biri kadın biri erkek iki mafya liderinin komik hikâyeleri anlatılır. 1996–97 

yılları arasında, müzik piyasası yıldızlarını popülerleĢtirmek için dizileri tercih eder. 

“Kalbimi Kıra Kıra, HemĢerim, Çılgın BediĢ, Canısı, Unutabilsem, Sırtımdan 

Vuruldum, Küçük Ġbo, Fırat, Yıkılmadım” vb. dizilerde baĢrol arabesk ve fantezi 

müzik sanatçıları tarafından oynanır.  

1997 yılında daha önce Kanal 6‟da ilk kez Ana dizisiyle ekranlarda ana 

karakter olarak görünen mafya lideri bu kez ATV kanalında yine bir komedi 

dizisinde ana karakterlerden biri olarak görünür. BaĢrol oyuncuları Mehmet Ali Erbil 
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ve Yalçın MenteĢ aynı evde kalan iki gazeteci arkadaĢı oynar. Kaldıkları apartmanda 

komĢularından biri de bir mafya babasıdır. Bu “Baba” sevimli, esprili, bazen dizinin 

kahramanlarına yardım eden bir karakterdir.  

1998 yılında özel televizyonlarda suçu konu alan yerli dramalarda örgütlü suç 

konusu iĢlenmeye baĢlar. Günümüze doğru olan süreçte de bu durum devam eder; 

Show TV‟de Deliyürek, Ġnterstar‟da Üvey Baba ve Aynalı Tahir, TGRT‟de Marziye, 

AĢkın Dağlarda Gezer, Kurt Kapanı, Derman Bey, AĢkına EĢkıya, Keje, ATV‟de 

Merdoğlu, Asmalı Konak, Kanal D‟de Yılan Hikâyesi ve en son Show TV‟de Kurtlar 

Vadisi vb. 

 

5.8.9. Pembe Dizi KuĢakları 

Türkiye‟de ve geldikleri ülkelerdeki yer aldıkları yayın kuĢaklarına göre pembe 

diziler iki temel gruba ayrılır.  

A) Gündüz kuĢağı diziler 

B) Gece kuĢağı diziler 

Gündüz kuĢağı diziler her gün ardı ardına yayınlanırken, gece kuĢağı diziler 

haftada bir gösterilir. Bu iki kuĢak arasındaki en önemli ayrıntıdır.  

 

5.8.9.1. Gündüz KuĢağı Diziler 

Gündüz kuĢağında yayınlanan pembe diziler, özellikle, seslendiği ev kadını 

izleyicisi ile özel bir bağ kurar. Ev kadınının dıĢ dünya ile bağlantısına aracı olur. Ev 

kadını aynı anda birçok iĢin peĢinde olması nedeniyle izlemesi kesildiğinden pembe 

diziler görülmekten çok duyulmak için yazılır. 

Gündüz kuĢağında yer alan pembe diziler de ikiye ayrılır:  
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 Sabah kahvaltısının olduğu saatlere koĢut zaman diliminde 

yayınlanan diziler. 

 AkĢam haberleri öncesi (prime time öncesi) zaman diliminde 

yayınlanan diziler. 

 

Sabah saatlerinde yayımlanan pembe diziler, çoğunlukla Latin Amerika 

kökenlidir. Kırılgan gençler ve bunlar arasındaki yoğun duygusal iliĢkiler, 

çekiĢmeler, aldatmalar ve gelecekleriyle ilgili karar alma giriĢimleri en sık iĢlenen 

konulardır. AkĢam haberleri öncesi yayınlanan pembe diziler ise, daha çok ABD 

kökenlidir ve sabah kahvaltısında yayınlanan dizilerine göre, kahramanları daha yaĢlı 

ya da orta yaĢ üzeri kiĢilerdir. ĠĢ iliĢkileri, tutkular, çekiĢmeler, karĢı cinsle ilgilenme, 

baĢarı, hırs gibi konular öykülerin odağını oluĢturur. Gizemli durumlar olayları 

geliĢtirir. Sabah ve akĢam saatlerinde yayınlanan dizilere örnek; Yalan Rüzgârı, Köle 

Isaura, Zenginler de Ağlar, Kimsesiz Maria ve Yalnızca Maria… 

 

5.8.9.2. Gece KuĢağı Diziler 

Gece kuĢağında yayınlanan pembe diziler de genç ve yaĢlı kiĢilikler bir arada 

kullanılır. Güç, tutku, baĢarı, aile içi iliĢkiler, iliĢkilerdeki yoğunluk, hatta cinsel 

çekicilikler iĢlenir. Gece kuĢağı diziler, izleyiciyi tutmada incelikler gerektirir. Daha 

akıcı, vurucu ve akılda kalıcı bir örgü, zaman ve mekânda ritmik geçiĢler, 

hızlandırılmıĢ kurgu gibi kavramlar yer alır. Son yıllarda Türkiye‟de artıĢ gösteren 

gece kuĢağı yerli pembe dizilerde; mafya, toplumsal düzen, gereğini yapma, gelenek 

ve görenekler, töre, bölgesel özellikler vb. konular iĢlenir. Örnek; Dallas, Asmalı 

Konak, Bir Ġstanbul Masalı, Kurtlar Vadisi, Büyük Yalan, ġöhret gibi (Akyürek ve 

Orhon, 2006: 38-39).  

Televizyonun toplumdaki rolü incelendiği zaman içinde bulunduğu toplumsal, 

ekonomik ve siyasi durumdan soyutlanamadığı görülür. GeniĢ ve farklı özellikteki 
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izleyici kitlesine ulaĢmak zorunda olan televizyon, içinde bulunduğu toplumun bir 

ürünüdür ve var olan toplumsal yapıyı da yeniden üretir. Televizyon, ileti 

sistemlerini ve simgelerini üretirken bunu kendine özgü anlatım biçimlerini 

sergileyebildiği değiĢik program türlerinden yararlanarak yapar. Bu program 

türlerinden biri de dizilerdir. Dizilerde değerler, ritüeller, roller, stereotipler, insanları 

içinde bulundukları çevre ve kendi hakkında da içerikler sunarak insanların dünyayı 

Ģekillendirmelerine aracı olurlar. Dizilerin kendilerine özgü anlatı yapıları ile 

gerçekliği çeĢitli biçimlere büründürür ve çalıĢma yaĢamı ile boĢ zaman arasındaki 

sıkı bağı maskeleyecek yanılsama yaratırlar.  

Soap Opera, televizyonda üstüne en çok söz söylenen, yazı yazılan, tartıĢma 

açılan türlerinden birisidir. Bunun baĢlıca nedeni, kuĢkusuz, pembe dizilerin 

izleyicilerini kendine bağlamaktaki diğer anlatı biçimlerinde eĢi benzeri olmayan 

gücüdür. Soap Operaların dramatik bir anlatı türü olarak kültürel ve estetik değerine 

iliĢkin genellikle kabul edilen görüĢ ise; bunların izleyenlere gerçek yaĢamın 

sıkıntılarından bir kaçıĢ yolu sağlayan, gerçek sorunlardan uzaklaĢma olanağı veren, 

yeni, özgün hiçbir unsur içermeyen kitlesel kültür üretiminin bir parçası olduğu 

Ģeklidedir.   

Bu bölümde sonuç olarak, Soap Opera dünyası izler kitlesinin gerçek 

dünyasının bir parçası gibidir. Bu diğer televizyon anlatı türlerinde görülmeyen bir 

özelliktir. Soap Operaların kurgusal dünyasında, izleyenlerin beklenti, istek ve 

gereksinimlerinin simgeleĢtiği gözlemlenmiĢtir. Duygusal dünyasında ise, içinde 

yaĢadığımız dünyayı anlamak için ipuçlarının bulunduğu bir çerçeve yer almaktadır. 

Bu çalıĢma ile Soap Opera ile ilgili merak edilen her Ģey sınırlı da olsa ifade 

edilmiĢtir.  

 

5.9. Dramalar 

Nitelikli ve yüksek bütçeli drama programları, yaĢanan mali sıkıntılar 

nedeniyle giderek olumsuz etkilenmekteydi. Bu nedenle de artık dramaların ve 
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dizilerin starları taĢıyan birer araç olarak tasarlandıkları gözlenmektedir. Bir ya da 

birden fazla starın etrafında kurulan öykülerden oluĢan dramaların satıĢ ve izlenme 

Ģansı yüksek olmakta, bu durum yayıncıların daha fazla iĢine gelmektedir. 1990‟lı 

yılların popüler drama dizilerine bakıldığında doktorların, hastaların, sağlık 

personelinin, gazetecilerin, polislerin, suçluların, maya mensuplarının, avukatların ve 

kurbanların öykülerinin ekranları kaplamakta olduğu görülmektedir. Televizyon 

programcıları ve yayıncıları artık hangi öykülerin ve hangi karakterlerin bileĢiminden 

nasıl bir sonuç çıkacağını önceden tahmin edebilecek düzeye eriĢmiĢ durumdadırlar. 

Gazetecilerin haber kokusu almaları gibi günümüzde baĢarılı televizyoncuların da 

program kokusu almaları gibi yeni bir olgu ortaya çıkmıĢtır (Çaplı, 2002: 124). 

Bir türlü bitmek bilmeyen, gerçek ve kurmaca karakterlerin etrafında karmaĢık 

olay örgüleri üzerine kurulmuĢ, geniĢ oyuncu kadrosu ile sürekli ve seri üretim 

tarzında hazırlanan pembe diziler genellikle düĢük bütçeli yapımlardır. Dizilerde yer 

alan konuların baĢında, aĢk ve nefret, bağlılık ve ihanet, seks ve Ģiddet gibi 

ikilemelerin geldiği gözlenmektedir. Pembe dizilerin popülaritesini artıran bir diğer 

etken, bu diziler ve dizilerdeki baĢrol oyuncuları ile bu oyuncuların canlandırdığı 

karakterler hakkında özellikle tabloid medyada yer alan haberlerdir. Bu tür haberler, 

izleyicilere, popüler diziler ile ilgili sürekli ve düzenli bilgi akıĢı sağlamaktadır 

(Çaplı, 2002: 122).  

Ġster sinema filmi isterse pembe diziler Ģeklinde olsun dramanın çok geniĢ bir 

izleyici kitlesine seslendiği bir gerçektir. Raymond Williams bu durumu, günlük 

yaĢamın her kesimindeki deneyimlerin dramatik simülasyonlarını seyretmenin 

günümüzde modern kültürel kalıplar haline gelmesinden kaynaklandığını 

açıklamaktadır. Ortalama izleyici giderek daha fazla drama izlemektedir. Bu tür 

dizilerin kadın programı olduğu iddialarının aksine, bu tür programların erkekler 

tarafından da tercih edildiği bilinmektedir (Çaplı, 2002: 123).  

Kurmaca suç ve bunun çözümünü konu alan öykülerin büyüsü televizyon 

programlarını sarmalamaya devam edecek gibi gözükmektedir. Bu tür dizilerde 

sunulan suç ve Ģiddet öyküleri, izleyicide, baĢkalarının baĢına gelen olayları 
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izliyormuĢ algısı yaratmakta, bu ise, sokakta meydana gelen bir kazayı seyreden 

insanların davranıĢ kalıplarıyla benzeĢmektedir. Kısacası seyirlik bir malzeme 

niteliğine bürünen macera, gerilim ve polisiye yapımları, izleyicinin merak ve endiĢe 

duygularına hitap etmektedir. 

Kimi iletiĢimciler, pembe dizilerdeki aĢk, macera, Ģiddet ve cinsellik 

öğelerinden oluĢan baĢarı formülünün televizyondan önce de var olduğunu, ancak o 

dönemlerde suç ve Ģiddete bu kadar yoğun bir dramatik ilginin olmadığını ileri 

sürmektedirler. Televizyonla birlikte bu eğilimin artmasını, izleyicilerin günlük 

yaĢamlarında bu tür öğelerin sürekli var olduğu kaygısına bağlamaktadırlar. Sinema 

filmleri ve televizyon dramalarının içeriklerini inceleyen Bogart, bu tür yapımların, 

suçu olağanlaĢtırdığı ve suç iĢleyenleri de sempatik bir biçimde gösterdiğini ileri 

sürmektedir. Bu tür yapımlarda, iĢlenen suçun gerçek hayattaki gibi ağır ve ezici 

sonuçları yaĢanmamakta, bunun yerine karakterlerin yaptıkları yanlarına kar kalarak 

daha iyi ve mutlu bir biçimde yaĢamaya devam etmektedirler.  

Ġçerdikleri konular açısından incelendiğinde, televizyon programlarında çok 

fazla sayıda benzerlikler olduğu görülmektedir. Dramalarda, polisiye, western, 

gerilim gibi aksiyon dizilerinde ve durum komedilerinde, izleyiciyi ekran karĢısında 

bir bölümden diğerine tutabilmek amacıyla karakterlerin sıradan izleyiciden farklı 

olmalarına dikkat edilmekte, ancak bu farklılığın sınırlarının, izleyicinin karakterle 

özdeĢleĢmesi ve karaktere empati duymasını engelleyecek düzeyde olmamasına özen 

gösterilmektedir. ABD‟de televizyon dramalarını inceleyen Bogart, gündüz 

kuĢağında yer alan dizilerde, Ģiddetin ve cinselliğin ön planda yer aldığını, drama 

karakterlerinin, sudan 15 kat daha fazla alkol tükettiklerini, sürekli olarak sağlık 

problemleri olduğunu, hastalıklarının genellikle sıradan değil egzotik olduğunu, 

sonuçta her Ģeyin mucizevî bir biçimde normale döndüğünü belirtmektedir. Cinsellik 

konusunda ise karakterlerin çok sayıda evlilik dıĢı iliĢkilere girdiklerini, iliĢkilerde 

baskı, zorlama ve Ģiddetin yer aldığını gözlemiĢtir (Çaplı, 2002: 124-125). 

Bogart, cinsellik ve Ģiddetin, daha fazla seyirciyi elde etmenin reçetesi olarak 

görüldüğü televizyon dramalarında, kesinlikle, gerçek anlamda farklı toplum 
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katmanlarına yer verilmediğini belirtir. Bogart, ana kuĢakta yayınlanan dizilerin 

baĢrol karakterlerinin dörtte üçünün orta yaĢlardaki erkekler olduğunu, bunların onda 

dokuzunun üniversite mezunu ve meslek sahibi olduğunu, yaĢlıların ise ya kötü 

niyetli ya da bunamıĢ olarak sunulduğunu, zencilerin komik olduğunu, iĢçilerin 

genellikle aptal olarak gösterildiğini belirtmektedir. Bogart, kadın karakterlerin beĢte 

üçünün ev kadını olarak daha basit özle yaĢam alanları içinde temsil edildiğini 

söylemektedir. Son olarak, ekrandaki iĢ yaĢamının çok gösteriĢli, baĢarı öyküleri ile 

donatıldığını, avukatların 44‟e 1 oranında musluk tamircilerine fark attığını 

vurgulamaktadır.  Ekranın sunduğu imgesel karakterler ve durumlar ile dolu bu 

dünyanın, zaman içerisinde, izleyicinin gerçek dünyadan beklentilerini 

biçimlendirdiği ileri sürülmektedir.  Gerbner, televizyon dramalarının eski Yunan 

tiyatrosunda olduğu gibi doğrudan ahlak dersleri vermemesine karĢın, bu dramalarda 

yaratılan imgesel dünyanın bireylerin dikkatini gerçek dünyanın çarpıklıklarından ve 

çeliĢkilerinden baĢka yöne çevirmesine olanak sağladığını, bunun sonucunda 

insanların gerçek yaĢamla yüz yüze gelme becerisini olumsuz etkilediğini ileri 

sürmektedir. Gerbner, ne kadar çok televizyon izlenilirse, televizyondaki gerçek 

kavramının o kadar kabul gördüğünü belirtmektedir (Çaplı, 2002: 125-126). 

Çok izleyici çekmek, bağlılık ve alıĢkanlık yaratmak için pembe dizilerde bazı 

yollara baĢvurulur: 

 Programların sunum araları sıktır. Günlük yaĢam rutinin 

parçası olurlar.  

 Programlar aynı saatte yayınlanır. 

 Hafta sonu yayınlanmaz çünkü kadınlar hafta sonlarını ev içi 

iliĢkilere ayırırlar.  

 Program kadınların ev merkezli yaĢamlarında, dıĢ dünya ile 

bağlarını kurar. 

 Bu türün anlatı yapısında melodram egemendir.  
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5.10.  Melodram 

Melodram, Yunancada ezgi anlamına gelen melos ile oynamak anlamına gelen 

drama sözcüklerinin birleĢiminden oluĢmaktadır. Bu sözcük ilkin Almanya‟da bir 

operada müzik eĢliğinde söylenen bir pasajı, Fransa‟da ise bir oyun karakterinin hiç 

söze baĢvurulmaksızın duygularının müzikle ifade edildiği bir oyun bölümünü 

anlatmada kullanılıyordu. 1990‟lardan itibaren melodram bugünkü anlamıyla, yani 

duyguları yapay olarak yükseltmek amacıyla müzikte, aydınlatmada ve diğer 

gösterim sanatlarında sahne mekaniğinin tüm olanaklarını kullanan abartılı bir drama 

türünü nitelemeye baĢlamıĢtır (Mutlu, 2008: 229).  

Televizyon melodramlarının özel sanat kaynağı; oyuncuların oyunculuklarıdır. 

Melodramlarda, duygular yapay olarak yükseltilir, katlanılan acılar sıradan insanlara 

özgüdür, büyük acılar değildir. Duygular abartılı konuĢmalar ve jestlerle gösterilir, 

melodramda bireyler değil iliĢkiler ön plandadır (Mutlu, 2008:230). 

 

5.10.1. TV Melodramlarının Özellikleri: 

1. Önceden kestirilebilir bir kurmaca dünya ve olaylar 

örgüsü 

2. Abartılı duyguların sergilenmesi 

3. Basmakalıp, yüzeysel karakterler 

4. Ġyi-kötü kutuplaĢması 

5. Çözüme aksiyonla ulaĢılması 

6. Yönetimin özenli, incelikli olması 

7. Maliyet olarak oldukça ucuz olması. 
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5.11. Türkiye‟de Televizyon Dizileri 

Türkiye‟de, 12 Eylül 1980 hükümet darbesiyle birlikte toplumsal muhalefetin 

yapısal değiĢimi ve depolitizasyon süreci medyaya da yansımıĢtır. 1980 sonrası 

dönemde sermayenin ideolojik anlamda da egemenliğinin medya araçlarıyla 

sürdürülmesi önem kazanmıĢtır. 24 Ocak 1980 ile birlikte alınan yeni ekonomik 

istikrar kararlarıyla birlikte Türkiye‟de yeni bir ekonomi modeli basın sektöründe de 

önemli değiĢimlere neden olmuĢtur. 1980‟ler Türkiye‟sinde sermayenin medyada 

etkin hale gelmeye çalıĢmasının sebepleri “dördüncü gücü paylaĢma; siyasi 

çevrelerde itibar görme ve elindeki silahla korkutma, bu sayede diğer sektörlerdeki 

yatırımların etkinliğini arttırma, devlet teĢviklerinden ve diğer rantlardan pay alma, 

medyayı diğer banka ve Ģirketlerin reklâmlarında kullanma, medyayı kullanarak 

pazarlama faaliyetlerini artırma, finans sektörünün gözde olduğu 1980 sonrası 

dönemde itibar ve güven isteyen ekonomik olarak medyadan yararlanma” olarak 

sıralanabilir.  

1990‟lı yıllarda özel televizyonların hayatımıza girmeye baĢlamasıyla ve 

oluĢan gruplaĢmalarla medyada holdingleĢme ve baĢka sektörlerde etkinlik gösteren 

sermaye sahiplerinin medya alanına dâhil olmasıyla sonuçlanmıĢtır. Medyadaki 

mülkiyet yapısında büyük bir değiĢim yaĢanmıĢtır. Bu değiĢimde ekonomik 

geliĢmelerin yanı sıra siyasi faktörler de önemli rol oynamıĢtır. Türkiye‟de özellikle 

1990‟lı yıllarda teknik açıdan, deyimin tam anlamıyla bir medya devrimine tanık 

olunmuĢtur. Bu dönemde çok sayıda uluslar arası, ulusal, yerel ve bölgesel nitelikte 

yayın yapan televizyon kanalları yayın hayatına baĢladı. Bunlara yine yerel, bölgesel, 

ulusal ya da uluslar arası ölçeklerde yayın yapabilen binden fazla radyo istasyonu da 

eklendi. Yüksek teknolojinin medya sektöründe yaygın olarak kullanılmaya 

baĢlanması, medyaya çok daha geniĢ ölçülerde dinleyici ve izleyici kitlesine ulaĢma 

olanağı verdi. Medyanın gücü ile ulaĢabildiği ve bunun sonucu olarak da 

etkileyebildiği bireylerin sayısal miktarı arasında doğrudan bir iliĢki olduğu gerçeği 

de hesaba katıldığında, kitle iletiĢim teknolojisi alanında yaĢanan hızlı geliĢmelerin, 

Türk medyasının gücüne güç katmıĢ olduğu açıkça görülebilmektedir. Özellikle son 

yıllarda artan dizi sayısıyla, her dönem baĢlayan yeni televizyon dizileri ve bunların 
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seyredilme oranlarıyla iliĢkili olarak sinema filmine dönüĢtürülmesi dahi mümkün 

olmuĢtur.  

Farklı toplumsal kesimlerden insanların farklı yaĢamlarını veya iliĢki 

biçimlerini dizi ve seriyal formatında öyküleyen bir tür olarak televizyon dramaları 

belli bir toplumsal kültürün dönüĢümünü ve tarihini görmemizi sağlar.  

Televizyon program türleri içinde dramalar, televizyonun baĢlangıç tarihine 

kadar gitmektedir. Televizyon dramaları içinde dizi ve seriyaller bir format olarak 

ortaya çıkmıĢtır. Bugün dizi ve seriyaller arasında kesin çizgilerle ayrım yapmak 

zordur.  

Diziler, seriyaller gibi sonu olmayan, kesintisiz değillerdir. Aynı ana 

karakterler bazen sürekli bir mekân ortak paydasına dayanan ama birbirinden farklı 

olay dizilerinden oluĢan dramatik anlatılar bütününü dile getirmektedir. Bu bütünü 

meydana getiren bölümlerin her biri küçük bir televizyon oyunu veya filmidir ve 

kendi içinde eksiksiz bir bütündür. Seriyal kesintisiz olarak uzun bir süre devam 

edebilir. Seriyali oluĢturan tek tek bölümlerde kesintisiz bir öykü anlatılır ve her 

bölüm bu öykünün en heyecanlı yerinde kesilir. Böylelikle seriyalin öyküsü her 

bölüm için en heyecanlı ve en merak uyandırıcı noktaya sahip olmak durumundadır. 

Bu nedenle bir ana olay yanında iç içe geçen olay dizgesinden meydana gelir.  

Seriyalin televizyonda popüler bir drama olması bağımlılık yaratıcı 

özelliğinden kaynaklanır. Ne kadar uzun sürerse o denli de baĢarılıdır. Fakat 

günümüzde dizi ve seriyaller arasındaki belirsiz ayrımlar tamamen ortadan kalkmıĢ 

gibi görünmektedir.  

Seriyal ve dizi formatları modern özellikle televizyonun yapısal özelliğine 

uygundur. Ülkemizde son yıllarda televizyon kanallarında ardı sıra birkaç konu 

içeriğini kapsayan diziler yayınlanmaktadır. Bunlar içinde en çok izlenenler seriyal 

haline dönüĢmektedir (Damlapınar, 2005: 188-191). 
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5.12. Haber Bültenleri ve Haber Programları 

5.12.1. Haber Kavramı 

Tarihin kaydettiği dönemlere kadar uzanabilen bilgi insanlara toplum içinde 

yaĢadıklarını insan hayatının toplum hayatı ile birlikte süregeldiğini göstermektedir. 

HaberleĢme terimi, sosyal bir davranıĢın bütününü kapsar. Çünkü insan iliĢkilerinin 

gücü, insanın hem maksatlı, hem de maksatsız haberleri sayısız yollarla gönderip 

alma yeteneğine dayanır (SarmaĢık, 1990: 1).  

  Toplumun bireyi olan insan, daima çevresinde olup bitenleri öğrenmek, kendi 

baĢına gelenleri baĢkalarına duyurmak, bunlar üzerinde düĢünmek ve düĢündüklerini 

de baĢkalarına iletmek ihtiyacı duymuĢtur. ĠĢte bu ihtiyaç, yani yaĢanan anda olup 

bitenleri öğrenmek merakı haberleĢme eylemini yaratmıĢtır. Biri alıcı diğeri verici 

olarak nitelendirilen iki kiĢi, iki taraf arasında her hangi bir araç olmadan yapılan bu 

tür haberleĢmeye doğrudan doğruya haberleĢme denilmektedir. Bu tür haberleĢmenin 

baĢlıca özelliği sözlü oluĢudur. Ancak bu haberin üçüncü Ģahıslara da aktarılması 

mümkündür. Bu takdirde alıcı ve vericilerin sayısı artmakta ve giderek zincirleme bir 

haberleĢme söz konusudur (Uğurlu ve Öztürk, 2006: 21). 

Ġnsanlar birbirleriyle haberleĢme ihtiyacındadırlar. Ve insanlar arasındaki ilk 

haberleĢme iĢaretleĢme ile baĢlamıĢtır. ĠĢaret ve seslerle yapılan bu kiĢisel 

haberleĢme yanında, haberlerin ulaĢtırılmasının mekânla ilgili olduğu, araya uzun 

mesafeler girdiği zamanlar doğrudan doğruya haberleĢmenin sosyal bağın 

devamlılığını sağlamaktaki yetersizliği anlaĢılarak, yaya ve atlı haberciler 

gönderilmesi zorunluluğu doğmuĢ bulunmaktadır. Ancak haberlerin yaya veya atlı 

haberciler aracığıyla ve kiĢiden kiĢiye aktarılması suretiyle iletilmesinde bazı 

sakıncalar ortaya çıkmıĢ, iletilen haberin anlamının değiĢtiği çoğu kez söylenti haline 

geldiği habercilerin haberleri genellikle kendi amaçlarına dönüĢtürdükleri görülmüĢ, 

bu sakıncaları ortadan kaldırmak amacıyla bazı toplumlara insan hafızalarına ağırlık 

ve önem verilmiĢ, haberlerin ezberletilmesi yolu seçilmiĢtir (Uğurlu ve Öztürk, 2006: 

21).   
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Yazının icadına kadar bu Ģekilde biçimlenen doğrudan doğruya haberleĢme 

eylemi, yazının icadından sonra dolaylı haberleĢme Ģekline dönüĢmüĢ, insanlar 

arasındaki iliĢkileri mahiyeti değiĢmiĢ, bu iliĢkiler daha karmaĢık bir hal kazanmıĢ, 

yazı haberin kaynağına dönebilmeyi sağlayan sağlıklı bir araç olmuĢtur (Uğurlu ve 

Öztürk, 2006: 22). Gutenberg‟in 1440‟larda matbaayı icat etmesi ile birlikte haber, 

alınıp satılabilen bir mal haline gelmiĢtir. Böylece haber taze ve yeni olan, halkın 

para verip alabileceği her türlü bilgi olmuĢtur (Çaplı, 2002: 67).  

Telgrafın 1840‟larda geliĢmesi, haberin ulaĢtırılmasındaki uzun sürelerin 

ortadan kalkmasına yol açmıĢtır. O güne kadar haberin ulaĢtırılma süresi atlı 

arabaların, buharlı gemilerin ya da trenlerin hızına bağlıydı. Örneğin 1815‟de 

Napoleon‟un Waterloo yenilgisinin haberi ancak dört gün sonra Londra‟ya 

ulaĢabilmiĢti. Bu tarihten altı yıl sonra Napoleon‟un ölüm haberi deniz yoluyla 

Ġngiltere‟ye ancak iki ayda ulaĢabilmiĢti. Ancak telgrafın bulunuĢu ile haberin 

yayılma hızı ne at ne demiryolu ne de buharlı gemilerin hızına eĢit olacaktı. Avrupa 

bu alt yapıdan yaralanarak haber ulaĢtırmak amacıyla yeni Ģirketler kurmaktaydı. 

Bunlardan ilki Fransa‟da Charles Havas tarafından kurulan Havas ajansıydı. O 

günlerde Almanya‟da da bir ajans kurulmuĢtu Bernhard tarafından kurulan ajansın 

adı Wolf ajansıydı (Çaplı, 2002: 67). Reuter‟s ajansının kurucusu Paul Reuter‟in 

biyografisini yazan Donald Read Reuter‟ın yaĢadığı dönemlerde yani 19. yüzyılın 

ikinci ve üçüncü dilimlerinde haberin ticari potansiyele sahip bir mal olduğunu 

belirtmektedir. 1870‟lerde haberler üç büyü ajans Havas, Reuter‟s ve Wolf tarafından 

oluĢturulan üç büyük kartel tarafından dolaĢıma sokulmaktaydı. Böylece Avrupa ve 

dünyanın diğer bölgelerinde haber alıĢveriĢi düzenlenmiĢ olmaktaydı (Çaplı, 2002: 

69-70). On dokuzuncu yüzyılda Reuter‟s Wolf, Havas gibi büyük ajansların gelirleri 

medyaya, finansal ve ekonomik kurumlara ve hükümetlere yönelik satıĢlardan 

gelmekte idi. Hepsi dolaylı olarak kendi hükümetlerine bağlı idi. Hükümetler 

istihbarat ve gelir kaynağı idi ve genellikle bu ajansların haberlerinin kendi ulusal 

çıkarlarını yansıttıkları kabul edilirdi (Kaypakoğlu, 2004: 30). 
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5.12.2. Haber Nedir? 

Haber yazılı ve elektronik basının birinci ve en önemli ürünüdür. Basının ruhu 

ve nefesidir. Habere yer vermeyen basın yayın organı düĢünülemez. Haber Arapça 

bir sözcüktür ve bizim dilimde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Amerikalılar ve 

Ġngilizler habere yeni anlamına gelen “ new ”, Fransızlar “ inforamation ” 

demektedirler (Bülbül, 2000: 95).   

Haberin farklı kiĢiler tarafından yapılmıĢ bir çok tanımı bulunmaktadır. 

Bunlardan bazıları Ģöyledir. Haber, yeni ve anlamlı olan, yayınlandığında hedef 

kitlenin büyük bir kısmını ilgilendiren olay ya da bilgilerdir (ġeker, 1999: 11). 

Haber, haberciler tarafından üretilendir. Gazetecilere göre haber, çabuk 

bozulabilecek nitelikte olan bir maldır (Uğurlu ve Öztürk, 2006: 23).  Washington 

Üniversitesi Dekanlarından M Lyle Spencer 1935 yılında haber için kalıcı bir tanım 

getirmiĢtir. Spencer‟in yaklaĢımı haberin akademik tanımını ortaya çıkarmıĢtır: 

“haber, vaktinde verilebilen, toplumda çok sayıda kiĢileri ilgilenirden ve etkileyen, 

bu kiĢilerin anlayabileceği herhangi bir olay, ya da kanaattir. Haber, okuyucu 

dinleyici ve izleyici için öncelikle yeni gerçeklerle ilgili doğru ve anlaĢılır bilgilerdir 

(Scheneider ve Raue, 2000: 40), Haber, kiĢileri bilgilendirir, eğitir, eğlendirir. Haber, 

gerçekle bağlantılı ya da gerçeğin ta kendisi olduğu sanılmasından dolayı, en etkili 

medya içeriğidir (Girgin, 2000: 73). 

 Lipmann‟a göre haberi ile gerçek aynı Ģey değildir. Haberin iĢlevi bir olayı 

iletmek, gerçeğin iĢlevi ise saklı kalmıĢ olguları gün ıĢığına çıkarmaktır. Birbirleri 

arasındaki bağlantıyı kurarak, insanoğlunun iletiĢimine imkân tanımak için gerçeğin 

resmini yapabilmektir (Bülbül, 2000: 96). Fishman‟a göre haber, haber üzerinde 

çalıĢanların uyguladıkları yöntemlerin sonucu olarak ortaya çıkar (Bülbül, 2000: 96). 

Marilyn Matelski‟nin haber tanımı ise Ģu Ģekildedir: “Haber, bir karar manzumesidir. 

Önce muhabirin (kendi inançları, tutumları, de erleri çerçevesinde) belli bir biçimde 

algıladığı olay söz konusudur. Haber ikinci aĢamada, her biri bilinçli ve bilinçsiz 

olarak neyin gösterileceğine karar veren editörlere ve yönetime gider. Üst yönetim, 

reklamcılar, devlet yetkilileri çoğunlukla bilinçli karar verme sürecine dâhil olurlar; 
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kiĢisel/profesyonel inançlar, tutumlar ve de erler ise bilinçaltı seçimde rol oynar. 

Montaj odasından sunucunun masasına ulaĢıncaya kadar bir baĢka seçici karar daha 

iĢin içine karıĢır. Her haber için ne kadar zaman ayrılacaktır. Daha sonra da yorumcu 

sunucular, kendi taraflılıklarını, ses tonlarıyla, mimiklerle vb. yollarla yansıtırlar.” 

(Matelski,1996: 20).  

Wilbur Schramm‟a göre haber, insanların kafalarında oluĢmaktadır.  Haber, 

düĢünsel bir boyuta, sübjektif bir yapıya sahiptir. Haber, bir olayın kendisi değil, 

olaydan sonra ortaya çıkan kavrama, olayın yeniden düzenlenmesidir. Buna göre 

haber bir olay değil, bir olayın gerçek çatısını yeniden kurmak için giriĢimdir (Parsa, 

1993: 31).  

Haberin en sade tanımı hakim Oliver  Wendel Holmes‟un ünlü hukuk 

tanımından çıkartılabilir. Benzer bir biçimde haberin; haber müdürleri, editör ve 

muhabirlerin ne derlerse o olduğunu görebiliriz. Bu habercilerin o olaya önem 

atfetmeleri ile ilgilidir (Postman, 1992: 40).  

Haber insanoğlunun düĢünce ve uygarlık planında en fazla gerek duyduğu ve 

yararlandığı öğelerden biridir. Bu öğe kiĢilerin ve toplumların ileriyi görmesinde, 

geliĢmesinde, doğruları seçmesinde, ilerlemesinde, sağduyu geliĢtirmesinde, eğri ile 

doğruyu ayırt etmesinde, bireysel ve toplumsal ahlakın yerleĢip geliĢmesinde, 

bireylerin ve toplumların birbirlerine yaklaĢıp anlaĢmalarında sürekli olarak baĢrolü 

oyna maktadır. Haber bugün insan için özümleme sistemi mide değil, beyin olan 

yaĢamsal bir gereksinimdir. Bundan yoksun kalan bireyin sosyalleĢmesi beklenemez 

(Uğurlu ve Öztürk, 2006: 31).  

Haber kendiliğinden oluĢan ya da bizim hazırladığımız bir olgudur. Olay ve 

bilgileri haber haline dönüĢtürme iĢlemine gazetecilik dilinde haber yapma adı 

verilir. Haber yapma üç aĢamada gerçekleĢen bir iĢlemdir. Birinci aĢama araĢtırma, 

ikinci seçim ve üçüncü son aĢama ise biçimlendirmedir (ġeker, 1999: 11-12).  
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5.12.3. Olayın Habere DönüĢümü 

Gün boyu meydana gelen binlerce olay arasından hangilerinin haber 

yapılacağı, gazetecilik mesleğinin pratiği ile uğraĢanları ve konunun teorik 

boyutunda çalıĢan araĢtırmacıları ilgilendiren konuların baĢında gelmiĢtir. 

Gazetecinin uygulamada birinci iĢi haberin dolaĢım zincirinin her hangi bir 

noktasında haber haline getireceği olayı ya da haber haline getirilmiĢ olaylar 

arasından hangi olayın hangisinin kullanılacağını seçmektir. Ġçinde çatıĢma, gerilim, 

Ģiddet içeren olaylar kolaylıkla haber olur. Bir tecavüz haberi çatıĢma ve Ģiddet 

içerdiği için hazır haber konusudur. Aynı olay içinde hem suç hem de seks olduğu 

için iki kat haber değeri taĢımaktadır (ġeker, 1999: 11-12).    

Gaillard olay seçimindeki ölçütleri üç ana kısımda toplamaktadır; güncellik, 

olayın anlamı ve ilgi (Uğurlu ve Öztürk, 2006: 23).  

1. Güncellik: haber tanımlamalarında olayın yeni olması unsuru yer almaktadır. 

Ġnsanların haber alma ihtiyaçları yeni geliĢmeleri öğrenmek ekseninde yoğunlaĢır. 

Kamunun bilme isteğini gazetecinin yerine getirmesi zorunludur. Gün içinde farklı 

birçok olay meydana gelmekte her yeni olay bir öncekini eskitmektedir. Ya da 

bazıları diğerlerinin arasında kaybolup gitmektedir. Bu habercilerin o olaya önem 

atfetmeleri ile ilgilidir. Marlyn Monroe‟nun öldüğü gün baĢka intiharlarda olmuĢtur. 

Ve muhabirler bunun farkına bile varmamıĢtır. Haberin muhabirin ve kameramanın 

bakıĢ açısını yansıtması son derece doğaldır. Çünkü kameraman da muhabir de 

bireysel tercihlerine göre haber yapar, çerçeveye neyi dâhil edip etmeyeceklerine 

karar verirler. Ya da son derece sıradan bir olayı abartarak verebilirler (Postman, 

1992: 41).  

2. Olayın Anlamı: kimi olaylar kendi doğaları gereği haber değeri taĢırlar. Bu 

durumda haberci için seçim zor bir iĢ olmaktan çıkar. Ancak anlamlı bir olay her 

zaman çok açıkça sezilemeyebilir. Bazen yeterince değer atfedilmeyen bir olay 

aslında haber olmayı hak edecek bir anlam taĢıyor olabilir. Bu noktada habercinin 

bilgi ve sezgileri önem kazanır. Haberci bilgi ve güçlü bir sezgiye sahipse olayın 

anlamını kolayca kavrayabilecektir (ġeker, 1999: 16).   
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Olayın anlamı, olayın zaman ve mekân içindeki yankılarının yaygınlığı olarak 

tanımlanır. Bu anlam mekânsal yakınlık diye tanımlanan baĢka bir ölçüye göre de 

değiĢir. Ġnsanlar için kendilerine yakın mekânlarda gerçekleĢen olaylar daha 

anlamlıdır. Bir kiĢi için öncelikle kendi mahallesinde meydana gelen bir yangın 

haber değeri taĢır. Ġkinci halka yaĢadığı Ģehirdeki olaylardır. Daha sonraki halklar 

ülkede ve yakın ülkelerde meydana gelen olaylar Ģeklinde geniĢler (ġeker, 1999: 16).   

3. Ġlgi: Haber seçiminde üçünce ve en son ölçüt ilgidir. Ġlgi olayın kendisiyle 

bağlantılı olduğu gibi, hedef kitlenin algılama ve yaklaĢımıyla da bağlantılıdır. 

Ġlginin birinci boyutu nesneldir. Önemli bir gösteri, büyük bir toplumsal hareket, çok 

ölümlü bir kaza, ulusal takımların maçları kamunun ilgisini çekecek olayladır (ġeker, 

1999: 18).    

 

5.12.4. Televizyonda Haber Programları 

Haber bültenleri ve haber konularının daha ayrıntılı olarak ele alındığı 

programları kapsamaktadır. Ġzleyici kitlesi en geniĢ program türüdür. Güncel olayları 

sürekli izlemeyi gerektirdiğinden çok yüksek bir çalıĢma temposu vardır. Haber 

bültenleriyle haber programları farklıdır. Haber bültenlerinde konular çoğunlukla ana 

baĢlıklarla ele alınıp izleyicinin o konu hakkında bilgilendirilmesi hedeflenirken 

haber programlarında konuların ayrıntılarına inilir, konuyla ilgili kiĢilerle söyleĢiler 

yapılabilir. Konu içinde özel dosyalar açılabilir, halk ya da uzman görüĢlerine yer 

verilebilir (Cereci, 2001: 149-150). 

 

5.12.5. Haber Programlarının Özellikleri 

 KonuĢma biçiminde sunulurlar.  

 Genellikle canlı olarak yayınlanırlar. 
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 BaĢa dönme konuyu tekrar etme olanağı yoktur. 

 Pek çok konu sınırlı bir süreye sığdırılır.  

 Televizyonun üzerinde özellikle çalıĢılması gereken en ciddi program 

türüdür.  

 Hızlı bir çalıĢma temposu gerektirir. 

 Tarafsız olma zorunluluğu vardır 

 Televizyon kuruluĢunun kiĢiliğini ve saygınlığını yansıtır.  

 Diğer türlere oranla inandırıcılığı çok fazladır.  

 

5.13. Belgesel Programlar 

1930‟lu yılların baĢında sinema sanatında yeni bir terim yaygınlık kazanmaya 

baĢladı. “Documantary Film” – “belgesel film”  bu terim genellikle Ġngiliz John 

Grierson‟un adıyla birlikte geçiyordu. Aslında bu terim pek yeni sayılmazdı. 

Fransızlar Documentaire terimini gezi filmleri için kullanıyorlardı (Adalı, 1986: 13). 

Belgesel deyimi sinemadan köklenmiĢ olmakla birlikte “belgelerle ilgili, 

belgelerden oluĢan, belgelere dayanan veya belgelerden kaynaklanan” gibi anlamları 

dile getirdiği için, kullanımı sadece sinema ile sınırlı değildir. Nitekim bugün bir 

belgesel romandan, fotoğraftan ya da tiyatro tününden de söz edilmektedir (Mutlu, 

2008: 120). 

Belgeselin sözcük olarak tanımı konusunda araĢtırma yapan Rosen‟e göre isim 

olarak belge sözcüğünün Ġngilizceye 15. yüzyılın ortalarında girdiğini ve dilin Latin 

ve Eski Fransız köklerinden gelen iki temel anlamı olduğu görülmektedir. 

Birbirleriyle ilintili bu iki anlamdan birisi eğitmek ve uyarmak iken diğeri ise delil ve 

kanıttır. 18. yüzyıla gelindiğinde, el yazması kitaplar ile birlikte, tapu, konĢimento, 
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sigorta poliçeleri gibi ticari ve resmi nitelikteki evrakın yaygınlaĢmasıyla birlikte, 

belge sözcüğü kanıt anlamında kullanılmaya baĢlanıĢtır. 15. yüzyıldan 19. ve 20. 

yüzyıla doğru geçen zaman içersinde sadece yazılı malzemeler değil görsel 

malzemeler değil görsel malzemeler de belge tanımı içerisindeki bu geliĢimi 

teknolojik geliĢmelere bağlı olarak açıklamak mümkün görünse de, bu değiĢimin 

kültürel olduğunu kabul etmek gerekmektedir (Çaplı, 2002: 117). 

Belgesel deyimini ilk kez John Grierson, 1926‟da New York Sun gazetesinde 

yayınlanan bir eleĢtiri yazısında Robert Flaherty‟nin Moana adlı filmi ile ilgili 

kullanmıĢtır. Bu yazısında Ģöyle der Grierson: “Moana‟nın Polinezyalı bir çocuğun 

gündelik yaĢamındaki olayları görsel larak anlatması nedeniyle belgesel bir değeri 

var.”Aslında Grieseson‟un bu deyimi, bugün birçok alt türe ayrılarak iyice dallanıp 

budaklanmıĢ bir film türünü dile getirme anlamında ilk kez kullanan kiĢidir (Mutlu, 

2008: 120). 

Dünya Belgesel Birliği‟nin 1948 yılında yaptığı belgesel film tanımı ise 

Ģöyledir; “Ya olgusal çekimle ya da aslına sadık kalınarak yeniden kurulmak 

suretiyle yorumlanan gerçekliğin herhangi bir yönünü, akla ya da duygulara hitap 

edecek Ģekilde film üzerinde kaydetme yönteminin tümü belgesel filmdir”. Bu 

tanıma göre “gerçeğe sadakat” belgeselin ayırt edici dolayısıyla vazgeçilmez 

özelliğidir (Mutlu,2008:121).  

Belgesel tanımı televizyonun geliĢim tarihi ile paralel bir değiĢim göstermiĢtir. 

Özellikle kamu hizmeti yayıncılığının önce Batı Avrupa‟da daha sonra dünyanın 

diğer bölgelerinde yaygınlaĢması ile birlikte, bilgilendirme, eğitme ve eğlendirme 

gibi temel amaçlar genelde kamu hizmeti yayıncılığı özelde ise belgesel için 

kullanılır olmuĢtur. 1920‟li yılların baĢından itibaren Grierson‟un yaklaĢımları 

çerçevesinde geliĢen belgeselcilik deneyimlerine göre, belgesel programların açık 

sosyal amaçları ve demokratikleĢtirme eğilimleri bulunmaktaydı (Çaplı, 2002: 127). 

Televizyonlarda yayınlanan belgesel programların içinde tarih belgeselleri 

önemli bir alanı oluĢturmaktadır. Televizyoncular açısından tarih belgesellerinin 

popüler olmasına paralel olarak, izler kitlenin bu yapımlara yoğun bir ilgi 
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gösterdikleri gözlemlenmektedir. Tarih belgesellerinin üzerindeki bu yoğun ilgi 

beraberinde bazı sorunları da getirmiĢ ve sorgulanmalarına neden olmuĢtur (Çaplı, 

2002: 128). 

Belgesel türü, yapıntıya yani fictiona yer vermeyen ya da pek az yer veren 

malzemesinin konusunu doğrudan doğruya doğadan alan, dıĢımızdaki dünyayı 

gerçeğe elden geldiğince uyarak, nesnel bir tutumla yansıtmaya çalıĢan bir türdür. 

Belgeseller televizyon kanallarına en fazla saygınlık kazandıran programlardır; 

çünkü diğer program türlerine göre daha fazla bilgi ve sorumluluk gereklidir. Aynı 

zamanda tartıĢmalara da neden olurlar. Genelde belgesellerin reytingleri düĢüktür 

çünkü bazen bilgi edinmek televizyon izleyicisi için çok da önemli 

olmayabilmektedir. Belgesellerin konusu: tarih, ekonomi, bilimsel ve her türlü konu 

olabilir, gündelik hayatta tanık olmadığımız olaylar, yerler, yolculuklar, keĢifler 

özellikle doğa belgeselleri izleyiciyi çekebilir.  Bazıları gerçekten gündemi meĢgul 

edebilir, bazıları da gerçekten çok ses getirmez. 

Belgesel film II. Dünya SavaĢı sırasında Avrupa‟da bizzat devletler tarafından 

finanse edilen birçok belgesel film yapılır. Bunlar yıkılan Ģehirleri, evsiz kalan 

insanların dramlarını ve milyonlarca mültecin içler acısı durumunu, ülkeleri için 

savaĢan denizci ve havacı askerleri konu alan filmlerdir (Cereci, 1997: 37).  

Almanya, II. Dünya SavaĢı‟ndaki propaganda mücadelesinde, güçlü 

propaganda araçları ve beyin yıkama taktikleri sayesinde en avantajlı ülke boy 

gösterir. Alman film yapımcıları ile çalıĢmalarında, ilk model olarak Potemkin‟i 

örnek almıĢlardır.  Ancak kısa bir süre sonra kendi özgün yapımlarını 

gerçekleĢtirmiĢlerdir. Belgesel film, savaĢtan sonra Ġngiltere‟de halk için savaĢ 

sonrası problemler, yeni ekonomik durumların değerlendirilmesi ve savaĢtan dönen 

emikli askerler için kullanılır. Fakat Ġngiltere‟de belgesel akımının geliĢmesi kısa bir 

süre sonra durur ve bu konudaki çalıĢmalar seyrekleĢir. SavaĢtan sonra kendi 

sorunlarını çözümleme yoluna giden, kendi iĢlemlerini kendileri formüle eden bir 

kuĢak yetiĢmiĢtir. Bu kuĢakla birlikte geliĢen yeni belgesel film, genç insanların 
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baĢkaldırılarında sık sık sözcü rolü üstlenmiĢtir. Özellikle 1968‟in protestocu 

gençliği içinde bu rol büyük önem kazanmıĢtır  (Cereci, 1997: 38). 

 Ülkemize çekilen ilk filmlere gelince Makedonya asıllı Manaki kardeĢlerin 

çektikleri belge filmler bir yana bırakılırsa, Türkiye‟de ilk Türk‟ün çektiği ilk film de 

bir belge filmidir. 1914‟de Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun itilaf devletlerine karĢı ittifak 

devletleri safında savaĢa katılmasıyla yapılan ilk iĢlerden biri YeĢilköy‟de dikili bir 

anıtın bombalanması oldu. Bu anıt 1877‟de sonuçlanan Türk- Rus SavaĢı‟nı 

izleyerek aynı yerde kötü Ģartlarda imzalanan bir antlaĢmanın anısını sembolize 

ediyordu (Onaran, 1999: 12). 

 Olayın önemli yönü bu anıtın yıkılıĢının Türk sinemasının baĢlangıcına yol 

açmasından geliyordu. Ġlk olarak bir Türk sinemacısı bu olaydan dolayı kamerasını 

çalıĢtırarak ilk Türk filmini meydana getirmiĢti. Bu olayın kahramanı daha önce 

Seden kardeĢlerin yanında sinema iĢletmeciliğine atılmıĢ olan ve o sırada yedek 

subay olarak görev yapmakta olan Fuat Uzkınay‟dı (Onaran, 1999: 12). 

Nijat Özön 1962 yılında yazdığı Türk Sineması Tarihi adlı kitabında bu olayı 

Ģöyle anlatmaktadır: 

“Ayastefanos‟daki Rus Abidesi‟nin YıkılıĢı ilk önce Avustralyalı bir 

Ģirkete çektirilmek istenip son anda ulusal duyguların körüklenmesi ile bir 

Türk‟ün çekmesine karar verilmiĢ ve filmi Fuat Uzkınay çekmiĢtir.”(Özön, 

1962: 37-38).  

Özön aynı zamanda kitaplarında filmin o güne kadar bulunmadığını ve 

kaybolmuĢ olabileceğini, ancak filmin günün birinde beklenmedik bir yerden 

çıkmasının da aynı derecede mümkün olduğunu da belirtir. O günden bugüne kadar 

olan tartıĢmalara bakıldığında böyle bir filmin hiç çekilmemiĢ olma ihtimalinin de 

gündeme geldiğini fakat filme iliĢkin bazı izlere dayanarak bunun genellikle bir 

kayıp vakası olarak değerlendirildiği de görülmektedir (Özön, 1962: 37-38).    
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Fuat Uzkınay‟dan önce sinemayı Türkiye‟ye getiren Sigmund Weinberg, Enver 

PaĢa‟nın atlarını ve yeni doğan çocuğunu gösteren kısa filmler çekmiĢtir. Uzkınay da 

Sultan ReĢat‟ın cenazesini, Vahdettin‟in Cülus Alayını çekerek belgelemiĢtir. 

KurtuluĢ SavaĢı sırasında savaĢın karanlık günlerini belgesel olarak saptayan filmler 

gerçekleĢtirilir. Malul Gaziler Cemiyeti, “Dumlupınar Vaka-i, Ġzmir‟in ĠĢgali, 

Gazi‟nin Ġzmir‟e GeliĢi ve KarĢılanıĢı” gibi filmler çeker (Özön, 1985: 343). 

KurtuluĢ SavaĢı‟nın son yıllarında kurulan Ordu Film alma dairesi gerçek 

anlamda belgesel niteliği taĢıyan ilk çalıĢmayı gerçekleĢtirmiĢtir. TBMM Ordusu 

bünyesinde kurulan bu daire 1922 yılında kaçak düĢman ordusunun yol boyunca 

bıraktığı yıkımları vahĢeti temsil eden Ġstiklal adlı filmi çekmiĢtir (Adalı, 1986:101). 

1922 yılında ilk özel Türk sinema ortaklığı olarak kurulan Kemal Film 1923 

yılında Zafer Yolları adlı bir belgesel film çeker. KurtuluĢ SavaĢı‟na iliĢkin belgesel 

filmlerin kurgulanmasıyla elde edilen bu çalıĢmalardan sonra bir duraklama dönemi 

yaĢanır (Adalı, 1986: 101). 

1934 yılında HaKa Film adına Sovyet kurgu film yapımcısı Ester Shib ve 

yönetmen Kemal ÇakuĢ uzun metrajlı bir belgesel film çekerler. Bu arada 1934‟de 

iki Sovyet sinema yapımcısı daha basın Yayın ve Turizm Bakanlığının daveti üzerine 

Cumhuriyet‟in 10. yıldönümü nedeniyle “Ankara Türkiye‟nin Kalbidir” adlı belgesel 

filmi çekerler (Adalı, 1986: 101). 

1950 yılında Kore SavaĢı ile birlikte belgesel film alanındaki ilk ürün 

verilmiĢtir. Bu film Kore Gazileri belgeselidir. Mehmetçik Kore‟de, Kore‟de Türk 

Kahramanları adlı filmler de çekilmiĢtir (Adalı,1986: 103). 

 1951 yılında Atlas Film‟in Ġstanbul‟un 500. Fetih Yılı Töreni adlı belge 

filmini çeker. Bu filmde törenler, surlar ve müzelerdeki tarihi eĢyalar görüntülenir. 

Eski ve yeni malzemelerin kurgulanmasıyla yapılan baĢka bir film ise Münir Hayri 

Egeli‟nin 1954 yılında hazırladığı “Atatürk Sevgisidir” bu dönemin baĢarılı belgesel 

filmi Ġlhan Arakon‟un çektiği “ Bir ġehrin Hikayesidir” Sabattin Eyüboğlu 1956‟da 

Antalya Ormanları‟nı çeker. 1960 yılı Türkiye‟de pek çok değiĢimin yaĢandığı 
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yıllardır. Ancak bu dönem belgesel sinema için biraz gecikmiĢ iki film çekilir. 

“Türk‟ün Mucizesi” ve “DüĢükler Yassıada‟da”  60 yılında sonra EczacıbaĢı 

Fabrikaları tarafından belgesel film çalıĢmaları yapılır. 60 sonrasında belgesel film 

yapım çalıĢmaları içerisinde Yapı Kredi Bankası ve Türkiye Turing Otomobil 

Kurumu‟nun çabalarıyla Türkiye‟yi tanıtmak amacıyla Tarihsel perspektif içinde ele 

alan filmler yaptılar (Adalı, 1986: 103-114). 

 1968 yılında yayına baĢlayan TRT televizyonu kuruluĢ yıllarında yerli 

belgesel yapımlarına ağırlık vermiĢtir. Melih ÂĢık, Uğur Dündar, Âdem Yavuz 

Bilgin Adalı gibi yönetmenler TRT‟de baĢarılı belgeseller çekmiĢlerdir. 1980‟li 

yıllarda TRT televizyonunda belgesel anlayıĢı büyük geliĢmeler kaydetmiĢ kurum 

tarafından ya da kurum adına özel kuruluĢlar tarafından Türkiye‟nin tarih kültür, 

sanat ve doğa varlıklarını içeren nitelikli belgeseller çekilmiĢtir. (Cereci,1997: 37). 

1980 „den sonra TRT dünya pazarına katılmaya çalıĢır daha çok folklorik değerlerin 

iĢlendiği belgeseller yapılır. Süha Arın, Ziya Ökten gibi yönetmenler önemli yapıtları 

ile Türk belgeselciğine büyük katkılarda bulunurlar. 1990‟lı yıllarda Can Dündar 

büyük yankılar uyandıran Sarı Zeybek belgeseli ile uzun süre konuĢulmuĢtur.  

 Belgesellerin gösterim yeri televizyonlardır. Belgesellerin sinemada, “Benim 

Cici Silahım, KuĢlar Kanatlı Uygarlık, Fahrenhayt 9 11” gibi örnekleri vardır. 

ABD‟de belgesellere çok rağbet edilmezken Ġngiltere‟de en çok izlenen türler 

arasındadır. Türkiye‟de özellikle TRT‟de belgesel programlar müdürlüğünün 

kurulmasından sonra belgesel yapımında ve kalitesinde artıĢ olmuĢtur.  

 Televizyon, kitle iletiĢiminin bir parçasıdır ve buna bağlı olarak etkisi 

açısından, bir belgesel filmin amaçladığı etkiyi bırakabilecek en uygun araçtır. 

YaĢamın özelliklerinin, aktivitelerinin, neden ve sonuçlarının materyal olarak 

kullanıldığı televizyon kendisinden önce gelen ve onu beslemeye devam eden 

medyalara da çok Ģey borçludur (Cereci, 1997: 44). 

 Diğer medyaların bütün etkinliğine rağmen televizyon, özellikle de belgesel 

film yapımı konusunda görsel yanının büyük payı ile diğerlerinin önüne geçmiĢtir. 

Televizyon belgeselleri genellikle dünyanın, hatta uzayın bilinmeyen, ilginç, 
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hayranlık uyandırabilecek taraflarını, ayrıntılarıyla izleyiciye aktarmayı amaçlar. 

Burada da temel ilke, belgelere dayanan gerçekliktir. Belgesel filmde belge çoğu 

zaman, olayın ya da durumun kendisidir, görüntüsüdür. Film aynı zamanda teknik 

özellikleri ve içeriğine göre bilimsel, artistik özellikler de taĢıyabilmektedir. 

Televizyon belgesellerinin diğer bir özelliği de insanın ulaĢabildiği her yeryüzü 

noktasının ve oradaki yaĢamın belgesel için bir materyal oluĢturmasıdır. Televizyon 

belgeselleri her yerle, her Ģeyle ve herkesle ilgilidir (Cereci, 1997: 44-45). 

 

5.14. TartıĢma Programları ve Türleri  

TartıĢma programlarında konuĢmaları yönetenlerle ve konuĢmaları yönetilenler 

bulunmaktadır. KonuĢan özne; aslında televizyon izleyicisine seslenerek, bilgi 

aktarmaktadır. TartıĢma programlarının yöneticisi konumundaki kiĢi, televizyon 

izleyicilerine farklı bir özne konumuyla seslenmektedir. Ġzleyiciyi duygusal ve 

düĢünsel açıdan katılıma çağırırken, konuĢmaları ya da söylemleri yönetebilmek için 

öncelikle kendini kimliğiyle ortaya koymaktadır. Ġnsanlar, iletiĢim ortamlarına 

girdiklerinde aldıkları ilk etkiler sonucunda olumlu ya da olumsuz imajlar 

edinebilmektedir. Televizyon sayesinde izler kitleyi görüntüler, konuĢmalar, 

yorumlar, söylemler, imajlar, kimlikler ve markalar sunulmaktadır. Televizyondaki 

tartıĢma programlarında sahnelenen gösteride ya da oyunda, tartıĢmadaki avantajlı 

pozisyonu elde edebilmek için mücadele edilmektedir. Toplumların ya da bireylerin 

kimlikleri artık televizyon ekranlarında kendini gösterebilme becerisiyle, 

tanınmalarıyla ve ekranda kalma süreleriyle değerlendirilmektedir (Köse, 2004: 268). 

Televizyon tartıĢma programları; düĢünceler vasıtasıyla birbiri ile çatıĢan tarafları bir 

araya getiren, bir anlamda karĢılaĢma arenası görevi üstlenen, mücadele alanına 

dönüĢmektedir. Televizyon tartıĢma programları, farklı özellikler taĢıyan parçaları 

birleĢtirerek, kendi özelliklerini oluĢturmaktadır. OluĢturduğu karmaĢık kolaj 

dahilinde, bünyesine kattığı konuları, sorunları, olayları ve gerçekleri kendi amaçları 

doğrultusunda yeniden düzenlemektedir. 
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Müzakereci dört yönden mesaj alır: Müzakerecinin kendisi, müzakere konusu, 

müzakere ortamı ve müzakere durumunun kendisi. KiĢi, bu mesajların bileĢimi olan 

etkilenmeyi kendi kiĢisel algılamasıyla elde etmektedir. Mesajı herhangi bir biçimde 

kabullendi ise, ikna süreci baĢlamıĢ demektir (BinbaĢıoğlu, 1984: 50). Kamusal ya da 

özel alanlarda hemen herkes birbiriyle müzakere içindedir. Müzakere ile iletiĢim 

ortamlarında karĢılaĢılan bireylerin, istenilen doğrultuda düĢünmeleri 

sağlanabilmektedir. Bu bir anlamda ikna becerisini en üst seviyede kullanabilme 

çabasıdır. Müzakere aynı zamanda; bilgi birikimini ve iletiĢim becerilerini, insanları 

etkileyebilmek için kullanmaktır. Zaten olayları istenen biçimde yönlendirebilmek 

için; iletiĢim becerilerinden, iknadan, problem çözme tekniklerinden, kararlı, tutarlı 

ve güvenilir tutumların sağlayabileceği olumlu etkilerden yararlanmak 

gerekmektedir. 

ĠletiĢim ortamlarında, karsı tarafa ya da alıcılara üç farklı Ģekilde mesaj 

gönderilmektedir: 1) Farkında olmadan gönderilen dolaylı mesajlar (Sevdiğimiz 

kiĢiler hakkında olumlu sözler söylemek), 2) Ses rengini, tonunu kullanarak ve 

konuĢurken bazı sözcüklerin özellikle vurgulanarak gönderilen dolaylı mesajlar 

(KonuĢurken ya da tartıĢırken aynı görüĢlerde olduğumuz kiĢilere farklı, ayrı 

görüĢlerde olduğumuz kiĢilere farklı konuĢmak), 3) DavranıĢ ve tutumlar aracılığıyla 

gönderilen dolaylı mesajlar (Sözlü iletiĢimin yanı sıra vücut dilini de aktif olarak 

kullanmak). 

Müzakere; iki veya daha fazla tarafın belirli bir konuda kabul edilebilir bir 

uzlaĢmaya varmak için yürüttükleri bireyler arası bir süreçtir. Günlük hayatın 

ayrılmaz parçası olmasına rağmen, çoğunlukla farkına varılmadan kendiliğinden 

gerçekleĢtirilen bir aktivitedir. TartıĢmak ve ikna etmek, birini etkileyerek 

pozisyonunu kabul ettirmek, tutumunda değiĢiklik yaratmak; tüm bunlar müzakere 

sürecinin temel faaliyetleridir. 

Müzakere, pazarlık ve tartıĢmadan oluĢan daha kapsamlı bir süreci ifade eder. 

TartıĢma, her iki taraf içinde kabul edilebilir bir anlaĢmaya varmak için aralarında 

gerçekleĢtirilen görüĢmeler, açıklamalar, sentezler ve öneri değiĢ tokuĢlarıdır (Çetin, 
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2002: 4). Müzakere sırasında bazen sessiz kalınması da konuĢmak kadar önem 

taĢımaktadır. Müzakerede, karsı tarafın dikkatle dinlenmesi gerekmektedir. 

Müzakere yapılırken, ortaya çıkan anlaĢmazlıklar, çatıĢmalar ve sorunlar 

çözülebilmektedir. Bunun için bazı yöntemlerden yararlanılmaktadır. Bu 

yöntemlerden biri, çatıĢmalı durumdan, uzlaĢmalı duruma geçebilmektir. Taraflar 

arasındaki rekabete rağmen müzakere kurallarına uyulursa, sonuçta iki taraf da 

kazanmaktadır. Müzakere ortamı, tarafların birbirini etkileyebilmek ya da ikna 

edebilmek amacıyla bir araya geldikleri mekândır. Müzakereyi yürütenler; müzakere 

konusu ve diğer konular hakkındaki bilgi birikimlerini ve konuĢma becerilerini 

kullanarak aktarmaktadır. Bu nedenle müzakere; çatıĢma, ikna ve tartıĢma süreçlerini 

de kapsayan, dinamik bir süreç yapısı taĢımaktadır (Aktaran Benhabib, 1999: 180-

181). 

Müzakere, karĢılıklı tarafların kendi savlarını kabul ettirmeye çabaladıkları bir 

rekabet ortamı olarak da görülmektedir. Aydınlanma döneminin baĢlangıcından 

itibaren, tartıĢma ortamlarının özellikleri ve bunların gerçekleĢtirildiği kurumlar 

açısından bariz farklılıklardan bahsedilmiĢtir. Müzakerede, tartıĢılan konunun 

rasyonel olması kadar, tarafları temsil eden katılımcıların da özgür ve eĢit 

konumlarda bulunması gerekmektedir. Herkese önerilerini ve eleĢtirilerini belirtme 

fırsatı verilmektedir. Ġnsanlara buluĢacakları bir yer sunmanın ve farklı seslerin 

ifadelerine izin vermenin ötesinde medya tartıĢmaları aynı zamanda sosyal 

gösterimlerin kaynağını da ortaya koyar.  

Müzakerenin asıl amacı, koĢullar ne denli zorlu olursa olsun, çatıĢmadan, 

uzlaĢıma varabilmektir. Televizyon ekranlarında, karĢılıklı saldırılar ya da 

çatıĢmalar, uzlaĢmaya yanaĢmama tavrı, sadece kendi bakıĢ açısının haklı veya doğru 

olduğunu savunma çabası, izler kitlenin tartıĢma programlarından 

yararlanamamasına yol açmaktadır. Sözlü iletiĢim sırasında paylaĢılan konuĢmalar 

sırasında ortaya çıkan farklı düĢünceler ve bakıĢ açıları doğrultusunda çatıĢmaların 

yaĢanması kaçınılmazdır. Böyle durumlarda demokratik tartıĢma ortamlarının 

yaratılabilmesi için bazı koĢulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle 
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çatıĢmanın yol açacağı sorunların yaĢanmaması ya da olabildiğince aza indirgenmesi 

için, iletiĢim becerilerinden yararlanılmaktadır.  

Sözel iletiĢim kurarken, diyaloglarla düĢünce alıĢveriĢi gerçekleĢtirilmektedir. 

Diğer sözlü iletiĢim biçimlerinde olduğu gibi, tartıĢmanın dinamikleri de iki unsurda 

oluĢmuĢtur: KonuĢma ve dinleme. TartıĢma sürerken, bu unsurlardan yerine göre, 

sırası ile veya eĢ zamanlı olarak yararlanılmaktadır. Etkili ve ikna edici bir 

konuĢmada, kullanılacak yöntem de önceden belirlenmektedir. TartıĢmalarda 

genellikle birlikte düĢünme ve tartıĢma yöntemi karmaĢaya neden olabilmektedir. 

Kitle konuĢmaları, herhangi bir konu, sorun ya da olay hakkında toplumu 

aydınlatmak, bu alanda uzman kiĢilerin katılımıyla kamuoyu oluĢturmak amacıyla 

yapılmaktadır. Kitleye yönelik olarak gerçekleĢtirilen konuĢmalar, genellikle tek bir 

kiĢi tarafından yönetilerek, belli bir topluluğa yönelik olarak, birden çok kiĢinin 

katılımıyla gerçekleĢtirilen tartıĢmalar biçiminde düzenlenmektedir. TartıĢma 

ortamının mekânsal özellikleri de konuĢma ve dinleme etkinliklerini 

belirleyebilmektedir. KonuĢmacılar ve dinleyiciler arasındaki mesafenin iĢlevsel bir 

biçimde değerlendirilebilmesi yarar sağlamaktadır. Gündelik yaĢamda olduğu gibi, 

toplumsal sorunlar söz konusu olduğunda da tartıĢmaya dahil olan her katılımcı, 

sırası ile konuĢmacı ve dinleyici konumlarına geçebilmelidir. Demokratik tartıĢma 

ortamının sağlanabilmesi ve sürdürülebilmesi açısından, etkili konuĢma becerisi 

kadar, aktif dinleme becerisinin de geliĢtirilmesi gerekmektedir. DüĢünceleri 

savunulurken, ikna edici iletiĢimden yararlanılmaktadır. TartıĢma sırasında, iletiĢim 

ve ikna etme becerileri uzmanlık alanları doğrultusunda kullanılmaktadır. Gereksiz 

tartıĢmalarla zaman harcamamak için, herkes nasıl ve ne zaman konuĢması 

gerektiğini bilmek durumundadır. TartıĢmalarda düzeni sağlayabilmek için özellikle 

tartıĢmayı idare eden kiĢinin ikna sürecinden ve ikna edici konuĢma becerisinden 

yararlanması gerekmektedir. 

Müzakere, münazara, çatıĢma ve tartıĢma kavramları genellikle birbirine 

karıĢtırılarak, yanlıĢ kullanılmaktadır. Ortak noktaları; gerçeğin araĢtırılmasıdır ve bu 

yapılırken de olabildiğince tarafsız, karĢılıklı güvene dayalı, oluĢabilecek çeĢitli 

düĢünce çatıĢmalarına rağmen, uzlaĢıma varmaya çabalayan “demokratik bir 
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ortam”ın yaratılmasına gereksinim duyulmaktadır. Bazı toplumsal sorunlar ancak 

demokrasinin ve demokratik tartıĢma ortamlarının olduğu yerlerde konuĢulabilir ya 

da tartıĢılabilir. Demokrasinin farklı uygulama alanları bulunmaktadır. Demokrasiler; 

seçimlerle, eleĢtirilerle, konuĢmalarla, tartıĢmalarla, çatıĢmalarla, diyaloglarla, 

katılımlarla ve uzlaĢımlarla varlığını sürdürebilmektedir. Demokratik düĢünce 

biçimi, birlikle çeĢitliliğin karĢılıklı bağımlılık bilincine dayanır ve ikisini birbirinden 

ayıran sınırda, baĢka bir deyiĢle beraberliklerini güçlendirecek en iyi yerlerde sürekli 

hareketli, sonu gelmeyen bir tartıĢmayla beslenir (Aktaran Fıratlı, 2006: 147). 

TartıĢmalarda bir anlamda katılımcılar farkında olmadan kendini bir rekabet 

ortamında hissetmektedir. TartıĢmalar hangi türde yapılırsa yapılsın, karĢıt 

düĢünceler, baskıcı atmosferden çıkarak, alternatif düĢünce üretimi ve sorunların en 

uygun biçimde çözümlenebildiği, demokrasi platformlarına dönüĢmek 

durumundadır. TartıĢmalar çeĢitli türlere ayrılır ve katılımcılar gerçekleĢtirilen 

tartıĢma türünün kurallarına uygun olarak hareket etmek zorundadır. TartıĢmalar 

türlerine göre çeĢitli tartıĢma tekniklerinden yararlanmıĢtır. Genellikle karĢılıklı 

düĢüncelerin ya da bakıĢ açılarının birbiri ardına, karĢılıklı taraflar tarafından ileri 

sürülmesi sonucunda gerçekleĢtirilmektedir. TartıĢmalarda, her iki tarafta kendi 

görüsünü kabul etmesi için karĢı tarafı zorlayabilmektedir. Ancak bu durum kavgaya 

varan konuĢmalar yerine, ikna edici konuĢmalarla yerine getirilebilmelidir. 

TartıĢmalar uzun zaman alabilmektedir. TartıĢmaların baĢarılı bir Ģekilde 

gerçekleĢtirilebilmesi, her Ģeyden önce iyi bir planla çalıĢması ile tartıĢma konusu, 

sorunu ya da olayının belirlenmesini gerektirmektedir. Bir tartıĢmanın baĢarısı 

yalnızca tartıĢmayı yönetene değil, aynı zamanda tartıĢmaya katılan konuklara ve 

katılımcılara da bağlıdır. TartıĢmaya katılanların konuĢmaktan ve dinlemekten daha 

baĢka sorumlulukları da bulunmaktadır. Her katılımcı kendine ayrılan süre kadar, 

diğer katılımcıların da süreye uymasına dikkat etmek zorundadır. TartıĢmayı yöneten 

kiĢi, bu tür durumlarda katılımcıları hemen uyarmakla yükümlüdür. TartıĢmanın 

demokratik bir ortamda yapılabilmesi için bu tür yerinde müdahaleler gerekmektedir. 

TartıĢmanın yöneticisi için, tartıĢmanın baĢlangıç anları oldukça kritiktir. 

Çünkü tartıĢmaya egemen olacak hava ve tartıĢma ortamının niteliği bu zaman 
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diliminden itibaren Ģekillenmeye baĢlamıĢtır. Bir diğer önemli nokta ise, konunun 

belirlenen sınırlar içinde tartıĢılmasıdır. Yönetici konumundaki tartıĢma baĢkanı; 

konuklar ve katılımcılar kadar, izler kitlenin de tartıĢmaya katılımını söylemleriyle 

destekleyebilmelidir. Aynı zamanda katılımcılar içinden seçeceği kiĢilere söz 

vererek, konuklara tartıĢılan konu hakkında sorular sorulmasına olanak tanımaktadır. 

TartıĢmalarda konukların ve katılımcıların sergiledikleri davranıĢlar da, göz ardı 

edilmemesi gereken unsurlardır. TartıĢma sırasında bireyler arasında geliĢen iletiĢim 

içinde karĢılaĢılan en önemli sorunlar; kiĢilik çatıĢması, duygusal yaklaĢım veya 

davranıĢ biçimleri, önyargılar, katı inanç ya da tutumların sergilenmesi, tarafsız 

olmayan düĢüncelerin ısrarla ifade edilme çabası, saldırgan ve saygısız konuĢma 

üslupları olarak özetlenmektedir. ĠletiĢim ve tartıĢma ortamını olumsuz yönde 

etkileyen bütün bu öğeleri mümkün olabildiği kadar en aza indirgemek ve 

tartıĢmanın yararlı bir biçimde, belirlenen amaçlar doğrultusunda akısını sağlamak 

görevi, yöneticinin öncelikli görevleri arasında yer almaktadır. TartıĢmaların 

sonucunda genellikle bir karara varılması beklenmemektedir. Konferans veya açık 

oturumlarda olduğu gibi karar, sonuç ya da çözüm yolu aranmamaktadır. Grup 

tartıĢmalarının ardından, her birey konuĢulanlardan kendi bilgi birikimi ve yaĢamsal 

deneyimleri çerçevesinde sonuç çıkarmaktadır. TartıĢmalar; bireylerin konuĢma ve 

iletiĢim becerilerini geliĢtirebilmelerini sağlayabilmektedir. TartıĢmalarda göz ardı 

edilmemesi gereken bir diğer nokta ise; etkili ve ikna edici biçimde konuĢabilmek 

kadar, karĢıt düĢüncelere iliĢkin görüĢleri de saygıyla dinleyebilmektir. TartıĢma 

ortamına dâhil olan gruplar, genellikle her iki amacı da gerçekleĢtirmeye 

çalıĢmaktadır. Grup elemanları rahatça sohbet edebilmektedir. Bu nedenledir ki, 

gayrı resmi gruplar konuĢarak resmi gruplardan daha etkili iletiĢim kurabilme 

becerisine sahiptir. Zaten bütün gruplar, elemanlarını oluĢturan bireylerin duygusal 

ve düĢünsel katılımlarına gereksinim duymaktadır. Grup ve bireyler arasında 

karmaĢık bir iletiĢim ağı bulunmaktadır. Dâhil olunan gruba aidiyet duygularıyla 

bağlı olunduğunda, grubun geliĢmesi için iletiĢim becerilerinden de 

yararlanılmaktadır. Grubun ya da grup liderinin hâkimiyeti baskınsa, kimse kendini 

gerçek anlamda gruba dâhil hissedememektedir. Grup tarafından gerçekleĢtirilen 

düĢünce çatıĢmalarında veya tartıĢmalarında, kimi zaman iletiĢim süreci istem dıĢı 
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kesintilere uğramaktadır. Grup iletiĢimini engelleyen çeĢitli gürültü faktörlerinin 

bulunarak, mutlaka ortadan kaldırılması gerekmektedir.  

TartıĢma ortamlarının aynı zamanda en etkili iletiĢim ortamları olduğunu 

unutmamak gerekir. Bu sayede toplumsal konular, sorunlar ve olaylar çok daha kolay 

çözümlenebilmektedir. TartıĢma sırasında düĢünceler ve görüĢler aktarılırken, karĢı 

tarafın düĢüncelerine ve görüĢlerine de aynı değerin verilmesi önem taĢımaktadır. 

Grup tartıĢmalarının amacı; karĢılıklı bilgi, görüĢ ve düĢünce alıĢveriĢinde 

bulunmaktır. TartıĢmalar ise; karĢı tarafın duygu, düĢünce, tutum, kanaat ve 

davranıĢlarının etkilenmesi, tartıĢılan kiĢinin ya da grubun yanı sıra tartıĢmayı 

izleyenlerin de ikna edilmesi ve belli bir konu hakkında kamuoyu yaratılması için 

kullanılmaktadır. Örgütlü grup tartıĢmalarından ise; kamuoyu oluĢumunda etkili ve 

yararlı bir biçimde yararlanılmaktadır. Toplumun bilinçlenmesini sağlayarak, 

demokrasi kültürünü ve zihniyetini yaygınlaĢtırarak, vatandaĢların kamusal 

yararlarını ilgilendiren konu, sorun ve olaylara iliĢkin gündemden haberdar 

edilmesine katkıda bulunmaktadır. Kamuoyu aydınlatılırken, aynı zamanda kitle 

iletiĢim araçları ve özellikle de televizyonda gerçekleĢtirilen çeĢitli kategorilerdeki 

tartıĢma programları ile demokratik zihniyet ve özgür kamuoyu oluĢum süreci 

baĢlatılmaktadır. Ancak bu durumun devamının sağlanabilmesi için de medyanın 

tutarlı, özerk, manipülasyondan uzak ve demokratik bir yapılanma içinde olması 

beklenmektedir.  

TartıĢma, izler kitleye ulaĢtığı andan itibaren ayrı bir yapı kazanarak “Forum” 

adını almaktadır. Her forumu yöneten, idare eden bir baĢkan bulunmaktadır. BaĢkan 

tartıĢmayı yöneterek, yönlendirerek, konu dıĢına çıkılmasını önlemekte ve zamanın 

iyi kullanılmasına dikkat etmektedir. Konukların ve katılımcıların düĢüncelerini 

gerilimsiz, rahat bir ortamda aktarmasına imkân tanımaktadır. Gerilimi yatıĢtırırken 

konunun, konukların ve katılımcıların konuĢmalarını özetlemektedir. Açıklamalarla 

ve sorulan sorularla tartıĢma konusunun kolay anlaĢılmasının yanı sıra, tartıĢmanın 

kurallarına uygun biçimde, demokratik bir ortamda sürdürülmesini sağlamaya 

çalıĢmaktadır. TartıĢma; tartıĢmayı gerçekleĢtiren kiĢilerin tartıĢma konusu ya da 

sorunu hakkında bilgi, düĢünce ve görüĢlerini belirtmeleriyle geliĢmektedir. TartıĢma 
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konusunun, tartıĢmaya elveriĢli olup, olmadığı tartıĢma öncesinde değerlendirilerek, 

seçilmektedir. Sağlıklı bir tartıĢmanın yapılabilmesi için, demokratik bir ortamda ve 

demokrasi kültürünün gerekliliklerinin yerine getirildiği, iĢbirliği içinde olunması 

gerekmektedir.  

Etkili tartıĢmalara yönelik üç önemli kural yer almaktadır: 1) Her tartıĢmanın 

türü farklı olduğundan, kendine özgü özellikler taĢımaktadır, 2) Bir tartıĢmanın 

baĢarısı ya da baĢarısızlığı sonuçlarıyla değerlendirilmektedir, 3) TartıĢmanın 

demokratik bir ortamda, sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi, sadece tartıĢma 

yöneticisinin değil, bütün bir grubun sorumluluğunda bulunmaktadır (Fıratlı, 2006: 

155-160). 

 

5.15. TartıĢma Programlarının KategorileĢtirilmesi 

KonuĢma programları tür ve format bakımından oldukça çeĢitlilik göstermekle 

birlikte, üç genel baĢlık altında toplanabilir:  

a) Düz konuĢma programları;  

b) GörüĢme (mülakat) programları ve  

c) TartıĢma programları (Mutlu, 1995: 94). 

Televizyon tartıĢma programları da mümkün olan en fazla izleyiciye hitap 

edebilmek amacıyla kültürel olarak “asgari müĢterekte” birleĢmeye çalıĢırlar. 

Böylece televizyon yayınlarının oluĢmasına hizmet ettiği kitle kültürünü paylaĢmak 

hiçbir zaman yüksek seviyede bir entelektüel çaba gerektirmez. Doğruyu bulma 

amacını güden tartıĢma programları bile katılanlar ne kadar uzman olursa olsunlar, 

konuĢulanları sıradan bir eğitime sahip ortalama bir izleyicinin takip edebileceği bir 

seviyede tutacaklardır. TartıĢa tartıĢa geliĢmesi gereken toplumsal kültür seviyesi ise, 

ortalama düĢüklükte bir seviyeye yönelik televizyon yayınları yüzünden geliĢmek bir 

yana, geriye bile çekilecektir (Turam, 1996: 28). Gelecek kuĢaklara özgün ve 
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nitelikli iletiĢim biçimlerinin aktarılması, demokratik özellikler taĢıyan toplumsal 

yapı ile daha iyi bütünleĢmeyi, uyum sağlanmasını kolaylaĢtırmaktadır. Televizyon 

mesajlarında sözel ve görsel semboller kullanılmaktadır. Televizyon tartıĢma 

programlarında moderatörün kullandığı tür ve format da önem taĢımaktadır. 

Genellikle birkaç kiĢinin kamera karsısında bir araya gelerek, tartıĢma programının 

ana temasını izler kitleye iletmesi kullanılmaktadır. Programın sunucusu ya da 

yöneticisi; uzman, ünlü, medya profesyoneli veya özel kimliği olan kiĢilerden 

seçilmektedir.  

Televizyon tartıĢma programlarında kullanılan yapım ve yönetim tekniği 

genellikle canlı yayındır. Çekimlerde yararlanılan bu teknik, riskli olabilmektedir. 

Çünkü çekim esnasında gerçekleĢebilecek herhangi teknik ya da insani hatanın geri 

alınarak, düzeltilmesi olanaksızdır. TartıĢma programında özel efektler kullanılarak, 

izler kitlenin dikkati çekilmek istenmektedir. Görüntüyü bölmek, çeĢitli kamera 

hilelerinden yararlanmak, bilgisayar efektleri ve etkili özel perspektif efektleri, 

kullanılan dekor ve aydınlatma, programın sunumuna katkı sağlamaktadır. Çekimler 

vasıtasıyla, programdaki ana fikirlerin ve mesajların izler kitleye etkili bir biçimde 

aktarılmasına çalıĢılmaktadır. Nesnelerin ve kiĢilerin televizyon ekranında 

kapladıkları alan “çekim ölçeği” olarak adlandırılmaktadır. Televizyon yapımlarında 

ve programlarında; ayrıntı, yüz, yakın plan, omuz, göğüs, bel, diz, boy, genel, toplu 

ve uzak çekimler kullanılan çekim ölçekleridir. TartıĢma programlarının baĢlıca 

türleri; sempozyum, panel, grup tartıĢması ve izleyici katılımlı tartıĢmalardır (Mutlu, 

1995: 113). 

 

5.15.1. Forum  

Sözlükte, “bir konuda düzenlenmiĢ olan, konuĢmacıların yanı sıra dinleyici 

durumundaki kimselerin de söz alabildiği toplantı” Ģeklinde tanımlanmaktadır 

(Püsküllüoğlu, 1995: 610). Bir gündeme bağlı kalarak, gündemde bulunan konuları 

tartıĢmak için ilgililerin katılmasıyla yapılan, belli bir amaca yönelik olarak çeĢitli 

konularda görüĢ alıĢ veriĢinde bulunulmaktadır. TartıĢma sonunda bütün 
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katılımcıların, yani konuĢan kiĢilerin dıĢında kalan izler kitlenin de konuyla ilgili 

düĢüncelerini ifade edebilmelerine olanak tanıyan bir ortam sağlaması açısından 

önem taĢımaktadır. Ġzler kitle bu sayede tartıĢmanın pasif katılımcıları olmaktan 

kurtularak, aktif katılımcılar olarak, konuĢmak, soru sormak ve tartıĢmak gibi sahip 

oldukları bütün haklardan yararlanma Ģansına kavuĢmaktadır. Forumu, tartıĢma 

baĢkanı yönetmekte ve yönlendirmektedir. Forum sırasında, forumun izler kitlenin 

katılımıyla zenginleĢmesinin ardından, tartıĢma katılımcılarına konuyla ilgili soruları 

ve eleĢtirileri yanıtlayabilmeleri için yeniden söz verilmektedir. Forum son 

aĢamasında, baĢkanın genel bir özet ve değerlendirme yaptığı konuĢmasının ardından 

kapatılmaktadır. 

 

5.15.2. Münazara 

 EĢit sayıda konuĢmacı tarafından oluĢturulan iki grup, jüri veya izleyiciler 

önünde bir konuyu ele alarak, iki karĢıt tezi ya da düĢünceyi savunmaktadır. Konuyla 

ilgili düĢüncelerin ve savların karĢılıklı olarak savunulması ile oluĢan tartıĢma türünü 

oluĢturmaktadır. Münazaranın sonunda, jüri mutlaka kazanan tarafı bildirmektedir. 

Mutlaka tartıĢmayı yöneten bir baĢkan bulunmakta ve genellikle forum 

yapılmamaktadır. DüĢünce ve görüĢler karĢılıklı grup üyeleri tarafından, kendilerine 

jüri tarafından verilen süre içinde açıklanmaktadır. Ġzler kitle karsısında 

gerçekleĢtirilen konuĢmalar sırasında, karĢı tarafın düĢünceleri ve savları geçersiz 

bırakılmaya çalıĢılmaktadır. Savlı tartıĢma sırasında izler kitle, kendi düĢünce ve 

görüĢlerini temsil eden tarafı desteklemek için alkıĢlayabilir. Ġzler kitlenin tepkilerini 

gördükten ve iki karĢı tarafın savunularını dinledikten sonra jüri, değerlendirme 

yaparak kazanan tarafı belirlemektedir. Münazara, düĢünce çatıĢmalarına olanak 

tanırken, tartıĢma ve konuĢma üslubu belli kurallar çerçevesinde 

gerçekleĢtirilmektedir. Taraflar kendi konuĢma sıraları, süreleri ve sorulan sorular 

karsısında sahip oldukları cevap hakları kadar, karsı tarafın haklarına da aynı ölçüde 

saygılı olmak zorundadır. Bu sayede demokrasi kültürüne ve demokratik tartıĢma 

ortamının niteliğine uygun davranılmaktadır. 
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5.15.3. Konferans 

Püsküllüoğlu “Bilim, sanat, yazın, ekonomi, siyasa vb. gibi alanlarda herhangi 

bir konuda, alanında uzman birince dinleyicilere bilgi vermek için yapılan uzun, 

bilgilendirici konuĢma türü” olarak tarif etmektedir (1995: 987). 

Konferanslar, mesleki veya teknik alanda uzman bir kiĢinin belirli bir konuda 

verdiği ve 50 ile 200 kiĢiden fazla katılımcının bulunduğu toplantılar olarak 

tanımlanmaktadır. Konferans bir grup etkinliği olarak düĢünülmektedir. Konferansı 

gerçekleĢtirecek kiĢi ya da kiĢiler mutlaka önceden belirlenmektedir. Konferans 

baĢlatılırken bir kiĢi tarafından dinler kitleye tanıtılmakta ve kimliği, uzmanlığı, konu 

ile ilgili deneyimlerinden bahsedilmektedir.  

Konferansa katılan kiĢi, konferans konusunun sınırlarını belirleyerek, kendine 

verilen süre içinde en etkili biçimde aktarmaktadır. KonuĢmacının konuĢması sohbet 

tarzındadır ve genellikle dinler kitlesine uygun seviyede konuĢmaya dikkat 

etmektedir. Konu hakkındaki farklı düĢünceleri ve görüĢleri olabildiğince tarafsız bir 

bakıĢ açısıyla ortaya koymaktadır. Konferans sonucunda varılan sonuçları dinler 

kitleye dikkatle sunulmaktadır. Konferansın ardından genellikle forum da 

yapılmaktadır. 

 

5.15.4. Sempozyum 

Sempozyum, belli bir konuda birden fazla panelin yapılmasıyla gerçeklesen, 

belli bir konunun tartıĢıldığı bilimsel toplantıların tamamını kapsamaktadır. Belirli 

bir konuda, katılımcıların önünde yapılmaktadır. Belirlenen bir konunun çeĢitli 

yönlerinin, katılımcılar arasında aynı oturum sırasında konuĢulması, tartıĢılması 

olarak nitelendirilmektedir. Sunulu tartıĢma ve bildiri sunumu olarak 

yapılanmaktadır. Sunulu tartıĢmanın katılımcıları aralarında konuĢurken tartıĢmaya 

girmeden, izler kitleyi bilgilendirmeye çalıĢmaktadır. Konu hakkındaki farklı görüĢ 

ve düĢünceler ortaya konulur. Bildiri sunumunda katılımcılar kendi konuĢmalarından 
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ya da bildirilerinden sorumludur. Sempozyumda ele alınacak konu; çeĢitli alan, görüĢ 

ve uzmanlar yardımıyla çözümlenmeye çalıĢılır. Konunun çeĢitli bölümleri, dikkatle 

incelenirken, sempozyumdaki katılımcılar ya da konuĢmacılar arasında tartıĢma 

gerçekleĢmemektedir. Sempozyum baĢkanı; katılımcıları tanıtarak, konunun önemini 

ve konunun irdelenme biçimini vurgulamaktadır. Sempozyum sonunda ortaya çıkan 

ortak düĢünceleri özetlemektedir. BaĢkan, sempozyumun ardından bir forum 

yapılırsa, baĢkanlık edebilmektedir. Forum sırasında izler kitlenin de soru sorarak 

veya görüĢlerini belirterek, katılımları sağlanmaktadır. Sempozyum verili bir 

probleme, bireysel çözümler geliĢtirmiĢ kiĢileri ekrana getirir. Katılanların her birine 

fikirlerini sunmak için eĢit zaman verilir. Önce her bir katılımcı soruyla ilgili hazır 

bir açıklama sunar. Daha sonra izleyiciler sempozyumun üyelerinden birine ya da 

tümüne birden sorular yöneltebilirler. Bu soru faslına geçildiğinde, katılımcılar da 

bazen birbirlerine soru sorup fikir alıĢveriĢinde bulunabilirler. Ġzleyicilerin sorularına 

ayrılan süre bittiğinde, her bir katılımcıya görüsünü özetlemesi için yine eĢit 

miktarda süre verilir (Mutlu, 1995: 113). 

 

5.15.5. Açık Oturum/Panel 

Püsküllüoğlu, panelin sözlükte, “bir konuĢmacı topluluğunun katılmasıyla, 

genellikle bir bilimsel, toplumsal ya da siyasal konuyu dinleyiciler önünde tartıĢmak 

amacıyla düzenlenen tartıĢmalı toplantı” olarak tarif edildiğini belirtmektedir 

(Püsküllüoğlu, 1995: 1219). Diğer tanımıyla açık oturumlar, bir açık oturum 

yöneticisi tarafından yönetilen, sayısı 6‟ya kadar çıkabilen konuĢmacıların belirli bir 

sıra ve zaman sınırlaması içinde konuĢtuğu ve dinleyicilerle soru-yanıt kısmının 

sağlandığı, dinleyiciler karsısında gerçekleĢtirilen tartıĢmalı toplantılar olarak 

nitelenmektedir. Küçük bir grubun, belli bir konuyu ya da güncel bir sorunu izler 

kitle karĢısında, sohbet havasında tartıĢmasıdır. Toplantı, toplu görüĢme veya 

yuvarlak masa görüĢmesi olarak da adlandırılmaktadır. Konunun ya da güncel 

sorunun, grup üyelerinin görüĢlerini açıklayarak, farklı yönleriyle aydınlatılmasına 

çalıĢılmaktadır. Asıl amaç, açıkoturum sonucunda bir karara varılması değildir. 
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GörüĢmeye katılan konuĢmacılar, belirli bir düzen ve süreye uyarak görüĢlerini 

belirtmektedir. Açıkoturum baĢkanından söz alarak, diğer katılımcılarla konuĢmak, 

sorulara yanıt vermek ve tartıĢmak mümkündür. Panel kapsamında istenirse forum da 

yapılmaktadır.  

Mutlu‟ya göre; “panel programları” izleyicilerin duygusal ve düĢünsel merak 

duygusuna hitap ederler. Bu programlar izleyicilere dünyaya ve içinde yasadıkları 

topluma iliĢkin bilgilerini arttırma, amaçlarına ulaĢma ve dostlarını, arkadaĢlarını 

etkileme olanağı sağlar. Zaman zaman bu programlara katılanlar karĢıt görüĢler 

çevresinde toplandıkları için, ortaya çıkan güçlü çatıĢma potansiyeli panellere bir 

drama unsuru katabilir. Panel programlarının yapısı, sempozyuma göre daha 

gevĢektir. Panelde bir yuvarlak masa çevresinde toplanan kiĢiler, bir sorunla ilgili 

fikirlerini dile getirirler (Mutlu, 1995: 113). 

 

5.15.6. Seminer  

Püsküllüoğlu, “bir konuyla ilgili, araĢtırmaya dayalı bilgiler vermek ve bu 

bilgiler üzerinde tartıĢmak amacıyla birkaç yetkilinin yönetimi altında düzenlenen 

bilimsel toplantı” olarak açıklandığını belirtmektedir (1995: 13-29). Belli bir konu 

hakkında bilgi alıĢveriĢinde bulunmak ve sorunlara çözüm ararken tartıĢmak 

amacıyla düzenlenen toplantı türü olarak da tanımlanmaktadır. Bu toplu çalımsa, bir 

baĢkan tarafından yönlendirilmekte ve yönetilmektedir. Mesleki veya teknik bir 

konuda eğitim ya da bilgi verme amacına dönük, ortalama 20 ile 50 arasında 

katılımcının olduğu, tartıĢmaların ve/veya bilgi alıĢveriĢinin yöneticinin veya 

yöneticilerin denetiminde olduğu toplantılardır. Seminer, hazırlık ve uygulama 

olmak üzere iki aĢamada düzenlenmektedir. Diğer tartıĢma türlerinden en belirgin 

farkı, ortak çalıĢmanın ardından ortaya konulan incelemelerin, yazılı olarak da ifade 

edilmesidir. 
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5.15.7. Kolokyum 

Püsküllüoğlu, “bilimsel bir sorunun ya da siyasal, ekonomik, diplomatik 

sorunların ele alındığı, tartıĢıldığı bilimsel toplantı” seklinde sözlükte tanımlandığını 

vurgulamaktadır (1995: 983). Bilimsel konuları tartıĢmak üzere yapılan akademik 

toplantılardır. Bu tür toplantılarda, toplantının içeriği, katılımcılar tarafından da 

belirlenebilmektedir. 

 

5.15.8. Grup TartıĢması 

Mutlu‟ya göre; diğer birçok tartıĢma biçiminden, programa katılanların 

tümünün nesnel, iĢbirliğine dayalı düĢünceleri ve araĢtırmalarının kullanılması 

suretiyle, bir problemi çözmeye yönelik olmasıyla ayrılır. Bu tartıĢma programı 

biçiminde, katılımcılar kendi görüĢ açılarını dayatmaya çalıĢmazlar ve birbirlerine 

karĢıt tavırlar içine girmezler, tersine tüm malzemeleri tarafsız bir biçimde 

incelemeye çalıĢıp, ortak araĢtırma ve soruĢturmayla bütün grubun kabul edebileceği 

bir çözüme ulaĢmayı amaçlarlar. TartıĢma yöneticisi kendi katılmamakla birlikte, 

tartıĢmaları yönlendirmeye çalıĢır ve nesnelliği kollar; tüm grup üyelerinin 

tartıĢmalara katılmasını, aralarından herhangi birinin egemen konuma geçmemesini, 

tartıĢmaların yoldan çıkmamasını sağlar (Mutlu,1995: 114). 

 

5.15.9. Ġzleyici Katılımlı TartıĢmalar 

Mutlu, izleyici katılımlı tartıĢma programlarının birçok çeĢitlemesi bulunmakta 

olduğunu belirtir. Bu programlarda genellikle özgül bir tartıĢma konusu seçilir. 

Program yöneticisi genellikle bu alanda uzman olduğu için seçilir. Bazı örneklerde 

program yöneticisi uzman olmaz ama stüdyoda konunun bir veya birkaç uzmanı 

konuk edilir. Bu programlarda ya tartıĢılan konunun profesyonel taraflarının 

görüĢlerini ortaya koymaları ve daha sonra programa katılan izleyicilerin bu kiĢilere 

yönelttikleri soru ve eleĢtirilere yanıt vermeleri; ya da programa katılan izleyicilerin 
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görüĢlerini bildirmeleri ve uzmanların bu görüĢleri değerlendirmesi Ģeklinde bir akıĢ 

izlenir (Mutlu, 1995: 114-115). 

Bu programların bazı özellikleri aĢağıdaki gibi özetlenebilir: 

a) Genelde hem uzmanlar, hem de normal insanlar bulunur: bu programların 

çoğu, bunlar arasındaki bilgi paylaĢımı hakkında yapılabileceklere odaklanmaktadır; 

b) Programın genelde medya dâhilinden olan ev sahibi, tartıĢmayı baĢlatır, 

buna rehberlik eder ve kolaylaĢtırır ve insanların oturdukları yerden ya da podyuma 

gelerek veya onlara kendi mikrofonunu vererek konuĢmalarına izin verir. Fakat ev 

sahibi tartıĢmanın doğrultusunu tamamen kontrol etmez ve edemez; 

c) TartıĢmalar genelde münazara, Ģiddetli tartıĢma, yorum, hikâye ve diğer 

tartıĢma modlarını kullanırlar. TartıĢmalar genelde canlıdır, çünkü katılımcıların 

seçimi esnasında fikirlerin çakıĢması garanti edilmiĢtir; 

d) KiĢisel tecrübe ve ortak hislerin kayda değer bir konumu vardır ve genelde 

hangisinin tecrübeden üstün geleceğini bilme sekli olarak karsımıza çıkar; 

e) Her bir programın yayını, belirgin bir kiĢisel ya da kamusal önem teması 

etrafında organize edilme eğilimindedir; 

f) Bu Ģovların prodüksiyonu genelde pahalıya mal olmaz ve zaten çoğu da 

prime time saatinde yayınlanmamaktadır; 

g) Programların çoğu canlı ya da bir miktar kurgusal düzenlemeyle es zamanlı 

olarak yayınlanmaktadır (Aktaran Fıratlı, 2006: 167). 

Kamu ve özel televizyon kanallarında yayınlanan tartıĢma programları hangi 

kategoriye ait olursa olsun, baĢarılı bir Ģekilde gerçekleĢtirilebilmek için bazı kural 

ve yöntemlere uyularak hazırlanmaktadır. Bunun için; 

1) TartıĢmanın Planlanması: TartıĢmanın sağlıklı bir biçimde 

sürdürülebilmesi için, her Ģeyden önce iyi planlama çalıĢmasına gerek 
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duyulmaktadır. Planlama aĢamasında, tartıĢmanın yöneticisi ve program ekibinin 

birlikte görüĢ alıĢveriĢinde bulunması önemlidir. 

2) TartıĢmanın Yönetimi: TartıĢmanın planlandığı gibi sürdürülebilmesi için, 

bazı beklenmedik durumlarda, moderatörün tartıĢma ortamına yerinde müdahalelerde 

bulunarak, hâkim olabilmesi gerekmektedir. Özellikle tartıĢmaların baĢlangıç anları 

oldukça kritik anlardır. Çünkü tartıĢmanın türü ne olursa olsun, tartıĢma ortamının 

kendine özgü havasını ve ortamını belirleyen bu zaman dilimine ayrı bir itina 

gösterilmektedir. 

3) TartıĢmaya Katılma: Herhangi bir tartıĢmanın etkililiği, yalnızca o 

tartıĢmayı yönetene değil, tartıĢmaya katılanlara da bağlı geliĢmektedir. TartıĢmaya 

katılanların, en az moderatör kadar tartıĢmanın baĢarılı ya da baĢarısız 

gerçekleĢmesinde rolü bulunmaktadır. Uzman konuklardan ve halktan kiĢilerden 

seçilen katılımcılar, tartıĢmanın baĢarısında ortak sorumluluk taĢımaktadır. 

4) TartıĢma Teknikleri: Farklı türlerine rağmen, tartıĢmalar genellikle bir 

araya getirilen tarafların, karĢılıklı olarak görüĢlerini belirtmeleriyle 

zenginleĢmektedir. TartıĢmanın demokratik bir ortamda gerçekleĢtirilebilmesi için, 

tarafların kendi düĢüncelerini ve bakıĢ açılarını kabul ettirmeye zorlamaması 

gerekmektedir. 

5) TartıĢmalarda Konukların ve Katılımcıların Sergiledikleri ÇeĢitli 

DavranıĢlar: Ġnsan olmanın en önemli özelliklerinden biri de, diğer insanlarla 

iletiĢim kurma ihtiyacı olmuĢtur. Kurulan iletiĢimdeki etkinlik ve baĢarı, bireysel 

iletiĢim becerilerinin kazanılması kadar, toplumların geliĢiminde nitelikli iletiĢim 

iliĢkilerinin ortaya çıkmasını da sağlamıĢtır. Ġnsan, kendini sürekli yenileyen ve 

biliĢsel geliĢimini sürdüren bir varlıktır. Bu nedenle bazı özel iletiĢim tekniklerinin 

ve becerilerinin edinilmesi gerekmektedir. ĠletiĢim ile sosyal, siyasal ve ekonomik, 

kısaca toplumsal alandaki çeĢitli etkinlikler de düzenlenmektedir. Planlı ve programlı 

bir Ģekilde yapılan çalıĢmalarla, iletiĢim kopuklukları ya da engelleri de ortadan 

kaldırılabilmektedir. TartıĢma sırasında bireyler arasında kurulan iletiĢimi engelleyen 

en belirgin sorunlar önyargı, katı inançlar ve tutumlar, tarafsız olamayan düĢünceler 
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ve bakıĢ açıları, duygusal yaklaĢımlar ve davranıĢlar, kiĢilik çatıĢmalarıdır. ĠletiĢim 

sürecini olumsuz yönde etkileyen ya da geçici süreliğine kesintiye uğratan tüm bu 

öğeleri ortadan kaldırmak, kamuoyuna yararlı bir biçimde tartıĢmanın önceden 

planlanan ve belirlenen amaçlar doğrultusunda akısını sağlamak, tartıĢma 

yöneticisinin asli görevleri arasında görülmektedir (Aktaran Fıratlı, 2006: 168-169). 

 

5.16. Müzik Eğlence Programları 

Müzik televizyonda özellikle eğlence programlarının temel unsurlarından biri 

olarak kullanılır. Hatta bu tür programlarda esas olarak müzisyen olan kiĢiler tüm 

programın sunucusu, dansçısı gibi iĢlevlerde görebilirler.  

Bir müzik programı ister canlı ister kayıt yöntemiyle gerçekleĢtirilsin örgensel 

bir birliğe sahip olmak zorundadır. Bir müzik programında bütünlüğü, birliği 

sağlayacak olan özeksel temayı bir kiĢilik, bir olay, bir müzik türü ya da bir mekân 

oluĢturabilir ve program bu merkezi tema çerçevesinde geliĢtirilir. Programcı bu tür 

temalara iliĢkin fikirler bulmakla yükümlüdür ve bu konuda da dayanabileceği birçok 

kaynak vardır. Bunlar; özel günler, ulusal tatiller, bir bestecinin doğum yıldönümü, 

popüler bir Ģarkıcının yaptığı yeni bir film, aĢk, savaĢ, serüven vb. gibi belli temaları 

akla getiren ulusal veya uluslar arası bir olay. Atatürk‟ün ölüm yıldönümünde onun 

sevdiği Ģarkılardan oluĢan bir müzik programı bu tür özeksel temaya bir örnektir. Bu 

temalar çerçevesinde programın içine yerleĢtirilecek müzik parçaları da birbirleriyle 

açık bir iliĢki içinde olmalı ve bu parçalar arasında geçiĢleri sağlayacak konuĢmalar 

ve sözler de bu iliĢkiyi belirtmelidir. 

Müzik programlarında çeĢitlilik sağlamak için televizyonun görselliği çeĢitli 

olanaklar sunmaktadır. Örneğin, müzik parçalarının bir orkestra tarafından 

seslendirildiği bir program çeĢitlilik yönünden oldukça kısırdır. Ancak bu programda 

çalınan parçaların yarattığı ruh durumuna, bunların yarattığı atmosfere uygun baĢka 

görsel unsurların da kullanımı programa bir çeĢni katacaktır. Ayrıca sunucudan 

Ģarkıcı ya da orkestraya kadar müzik parçalarını icra edenlerin sayıları artırılırsa da 
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çeĢitlilik sağlanmıĢ olacaktır. Yine müzik programlarında bağlı ve ilintili sanat hatta 

uygun düĢebilecek faaliyet dalları programa uygun ve bütünleĢtirici biçimde görsel 

malzeme olarak dâhil edilerek programa çeĢitlilik katılabilir. Tek tek müzik 

parçalarının baĢtan sona ve çoğu kez belli bir senaryo, öykü ya da fikre göre 

görüntülenmesiyle gerçekleĢtirilen video klipler kendi baĢlarına bütünlüklü bir yapı 

sergilemekle ve görselliğe dayalı olarak çeĢitlilik gereğini de yerine getirmekle 

birlikte, bu tür video kliplerin ardı ardına dizilmesiyle gerçekleĢtirilen müzik 

programlarında yine mutlaka bir bütünlüğün sağlanmasına çalıĢmak gerekir. Bu 

bütünlüğü aynı Ģarkıcı, tek bir sunucu gibi birleĢtirici bir unsur sağlayabilir. Ayrıca 

müzik programlarında kostüm, dekor, makyaj ve ıĢık gibi program yapım 

unsurlarının çeĢni kazandırıcı etkenler olarak kullanılabileceği belirtilmelidir.  

Müzik programlarında akıĢ hızı genellikle programda kullanılacak parçaların 

süresi ve ritminin değerlendirilmesiyle sağlanır. Parçaların süreleri ve ritimlerine 

göre bitiĢtirilmesi, akıĢ hızının izleyiciyi sıkmayacak biçimde kurgulanmasıyla aynı 

anlama gelmektedir. KuĢkusuz süresi çok uzun parçaların ne denli sevilse ve ilginç 

olsa da akıĢ hızını engelleyeceği, çok ağır ritimli parçalardan oluĢan bir programda 

da izleyicide bir türlü ilerlemiyormuĢ izlenimi yaratacağı için hemen hiç akıĢ 

hızından söz edilemeyeceği kuĢkusuzdur. Bu arada program içinde, parça aralarında 

yerleĢtirilecek sözel ve görsel malzemenin de akıĢ hızını denetlemekte 

kullanılabileceği unutulmamalıdır. Doruk nokta ilkesi, olasılıkla televizyon 

programları içinde en zor müzik programlarında gerçekleĢtirilir. Bunun nedeni, 

doruk noktanın belli bir düğümü ve bu düğümün çözümünü dile getiriyor 

olmasındandır. Müzik programlarında bu tür dramatik bir düğüme neden olacak 

çatıĢma ya da çeliĢkiyi yaratmak, daha doğrusu bu programları böylesi kavramlar 

üzerine kurma olanağı pek yoktur (Mutlu, 1995: 146-148). 

 Ġzleyicilerin televizyon seyretmeye vakit ayırmalarının önemli sebeplerinden 

birisi de müzik ve müzik eğlence programları ile çeĢitli klipleri takip etme isteğidir. 

Bu konuda radyo dinleme ve televizyon seyretme arasındaki önemli fark sanatçıların 

ve sazların görüntüsü ile renk cümbüĢüne bürünen klipler olmaktadır. Kamu ve özel 

televizyon kuruluĢları yayınlarında Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, Tasavvuf 



148 

 

 

Müziği, Fantezi Müzik, Yerli Pop Müziği, Yabancı Pop Müziği, Klasik Müzik gibi 

değiĢik türdeki müzik programlarını izleyicilerin beğenisine sunmaktadır. 

 

5.17. YarıĢma Programları 

Televizyonda yarıĢma programları, izleyicilerin de programa doğrudan 

katılması nedeniyle hemen her zaman ve her yerde ilgi gören programlardır. 

Ġzleyicinin programa doğrudan katılması yarıĢma boyunca kendi bilgisini programa 

katılan yarıĢmacıların ve soruları hazırlayan uzmanların bilgilerine karĢı ortaya 

koyması anlamında anlaĢılmalıdır. Diğer yandan tarafların zekâlarının karĢı karĢıya 

geldiği bir çatıĢmada insanlar kendilerini bir taraf ya da diğer tarafla yandaĢ görme 

eğilimindedir. YarıĢma programları bu nedenle de izleyicinin ilgisini çeken 

programlardır. 

YarıĢma programları esasta bir eğlence programıdır. Dolayısıyla izleyicide 

ciddi, ağır bir eğitici program izlenimi uyandırmamalıdır. YarıĢmaya katılanların 

zeka ve bilgi sahibi olmaları kadar kiĢilik sahibi olmaları da önemlidir; örneğin 

utangaç bir yarıĢmacı, baĢarılı bir yarıĢma programı için parlak bir seçim değildir. Ġyi 

bir yarıĢma programında olması gerekenleri Ģöyle sıralamak mümkündür: 

 Sorular ve soru dizileri çeĢitlilik açısından değiĢken olmalıdır. Hatta 

sırf bir Ģaka bir espri havası getirmek için de bazı sorular sorulmalıdır. 

 YarıĢmayı yöneten sunucu programa dostça bir oyun havası getirmek 

zorundadır.  

 Soru standartları hem yarıĢmacılar hem de programın ulaĢmak istediği 

amaca uygun düzeyde olmalıdır. Eğer yarıĢmacılar tüm soruları bilirlerse 

ortada bir yarıĢma olmadığı iddia edilebilir. Aksi durumda, yani yarıĢmacılar 

ender olarak bir ya da iki soruyu cevaplayabiliyorlarsa giderek sinirli ve 

rahatsız edici bir havaya gireceklerdir. 
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 BaĢlangıç soruları özellikle ilk tur soruları sonrakilere kıyasla daha 

kolay olmalıdır. Bu, yarıĢmacının kendine güvenini kazanmasına yardımcı 

olur. Yoksa yarıĢmacı daha yayının baĢında kendini aptal yerine konmuĢ 

duygusuna kaptırabilir.  

 Soru çeĢitlerinin içinde olanaklar el verdiğince, görsel açıdan zengin 

sorular sorulmalıdır. Bu konuda örneğin, fotoğraflardan yararlanılabilir, 

resimler, eski haber filmleri ve baĢka filmlerden parçalar gibi. Stüdyoda 

gösterilebilecek her çeĢit nesne de görsel yönden soru konusu olabilir.  

 YarıĢma yöneticisi ve yarıĢmacılarla birlikte yapılacak provalarda 

kullanmak için yeterli sayıda soru bulundurulmalıdır. Prova yapmak bir 

zorunluluktur. Prova soruları, yarıĢmanın kurgusuna uygun olarak ve ayrı ayrı 

turlar göz önünde bulundurularak sorulmalıdır. Örneğin yarıĢmada dördüncü 

tur soruları fotoğraflardan oluĢuyorsa provada da dördüncü tur soruları 

fotoğraflardan oluĢmalıdır. 

 YarıĢma her Ģeyden önce adil olmalı ve adil olduğu da kolaylıkla 

anlaĢılmalıdır. Ġnsanlar kaybetmeyi sevmezler. Oyun bile olsa gerek 

yarıĢmacılar gerekse izleyiciler haksız bir davranıĢ karĢısında aynı derecede 

rahatsız olurlar. Bu nedenle Ģu noktalara özellikle dikkat etmek gerekir: 

1. Sorular kesin, açık, anlaĢılır ve yalnızca bir tek doğru 

cevabı bulunan türden olmalıdır. 

2. Cevaplar dikkatle kontrol edilmelidir. 

3. Eğer iki takım yarıĢıyorsa her takıma sorulan sorular 

eĢit güçlükte olmalıdır. 

4. Uyulması zorunlu kurallar bulunmalı ve yarıĢmacıdan 

yarıĢma yöneticisine kadar herkes bu kurallara uymalıdır. 
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5. YarıĢma yöneticisinin seçimi çok önemlidir. Bu kiĢide 

bulunması gereken nitelikler Ģöyle sıralanabilir: iyi bir genel kültür, 

kıvrak bir zekâ, cevapları çabuk ve doğru algılama yeteneği, otorite ve 

dürüstlük duygusu verecek bir kiĢilik ve espri anlayıĢı. 

6. Genellikle bir yarıĢma programının süresini kesin 

olarak belirlemek güçtür. Bu konuda yapımcı ile yarıĢma yöneticisi 

arasında belirli bir anlaĢma bulunması gerekir. Bir tutu bitirmek veya 

hiç olmazsa taraflara aynı sayıda soru sorabilecek kadar süre 

tanınmasının yanı sıra kötüsü düĢünülmeli ve örneğin bir beraberlik 

durumunda ne yapılacağı konusunda da hazırlıklı olmalıdır. 

7. Eğer izleyicili program yapılıyorsa, nasıl davranmaları 

gerektiği bildirilmeli ve izleyiciyi havaya sokmak için de 

uğraĢılmalıdır. Bu, yarıĢma yöneticisinin görevidir (Gökçe, 1997: 

249-251). 

YarıĢma programlarında yanıtlar iki kutupta değerlendirilir; yanlıĢ veya doğru. 

Bu tür kutuplaĢtırmanın getirdiği anlayıĢ biçimi sorunları toplumsal ve tarihsel 

karmaĢıklıklarından sıyırıp katı çizgilerle basitçe ayrımlamaya neden olur. Bu da 

birçok yanlıĢ yorumun, dogmaların apaçık gerçek olarak kabul edilmesini 

sürdürebilir. Buna da eğitici öğreticiliği, aydınlatıcılığı, bilinçleri akıl almayacak bir 

Ģekilde geniĢleteceği tantanalarıyla sunulan modern iletiĢim araçları büyük ölçüde 

yardım etmektedir (Erdoğan, Alemdar, 2005: 13-14). 

 

5.18. Spor Programları 

 Televizyon kanallarının çoğalması ve küreselleĢmesi ile spor da küresel bir 

özellik kazanmıĢtır. Amerikan kültür endüstrisinin, diğer dallara göre daha az 

tartıĢılmasına karĢın en etkili ve ritüelleĢen etki alanı spordur. Bir eğlence ve gösteri 

aracı olan televizyon için spor karĢılaĢmaları reyting yaptıran en önemli gösteri 
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programları haline dönüĢmüĢtür. Sporun televizyonda kitleselleĢtirilmesi ile 

endüstrileĢmesi aynı döneme rastlar. Bütün spor dalları içinde en çok izlenilen, orta 

sınıf halkın en çok ilgi duyduğu spor dalı futbol, televizyon aracılığı ile daha da 

izlenilir ve aranılır duruma getirilmiĢtir. Televizyondan önce belli büyüklükteki 

stadyumları dolduran futbol izleyicisi, televizyonun yaygınlaĢmasından sonra 

stadyumu oturma odasındaki televizyon ekranında bulmuĢ ve yerinden 

kıpırdamadan, kuyruklara girmeden ve hiçbir ücret ödemeden futbol maçlarını 

izleyebilmiĢtir. Aslında ödemediğini sandığı ücret, reklamlar aracılığıyla kendine 

ödettirilmektedir. Bir baĢka deyiĢle izleyici tüketici olarak kendine düĢen bedeli 

ödemektedir (Tekinalp, 2003: 338). 

 Reyting savaĢları nedeniyle bütün televizyon programlarının hatta haber 

bültenlerinin bile magazinleĢtiği, eğlenceye dönüĢtürüldüğü bir dönem yaĢamaktayız. 

Ġnsanların gülme ve gevĢeme gereksinimleri devam ettiği sürece bunun böyle devam 

edeceği görülmektedir. Spor programları özellikle de futbolla ilgili olanlar bu 

eğlence furyasından nasibini almaktadır. Televizyonlarda spor konusunda ciddi 

programlar ve belgesellerin yerini giderek magazinleĢtirilmiĢ spor programları 

doldurmaktadır. Yasin‟e göre sporun giderek endüstrileĢmesi destekleyici firmaları 

ortaya çıkarmıĢ, destekleyici firmaların en büyük hedefi de TV‟de görünmek 

olduğundan özellikle basketbola yatırım yapan Ģirketlerin sayısında 1990‟ların 

ortalarında artıĢ olmuĢtur. Bir baĢka deyiĢle televizyon, reklam ve reyting yoluyla 

spora olan ilgiyi artırıcı bir rol oynamıĢtır. Ancak bu ilgi, sporcuların 

yıldızlaĢtırılması özel hayatlarının magazinleĢtirilmesi ve reklamlar aracılığıyla ile 

popülerleĢtirilmesi sonucunu doğurmuĢtur. Futbol karĢılaĢmalarında asıl olan Ģeyin 

insanlara sporu sevdirmek, izlerken gülümseme veya heyecan yaratmak olması 

gerektiği halde, bunun böyle olmadığı görülmektedir. KarĢılaĢmaların aktarımında 

Türkçe son derece sınırlı ve geliĢigüzel kullanılmaktadır. Belli kalıplar içinde bir 

anlatımla biteviye aynı Ģekilde yapılan naklen yayınlarda karĢılaĢmaları izleyen 

milyonların dil geliĢimine katkıda bulunulmamaktadır (Ruhi, 1999: 87-96). Küresel 

ve ulusal sporun giderek kitleleri fanatikleĢtirici, spor yapmaktan çok takım 

amigoları olmaya özendirici özelliği son günlerde kıyasıya eleĢtirilmeye ve 
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federasyonu birtakım önlemler almaya yönlendirmiĢtir. Ancak spor 

karĢılaĢmalarında küfürün yasaklanmasıyla sınırlanan önlemlerin yeterli 

olmayacağına olaya kökten çözümler aramanın zamanının geldiğine ve bu konuda en 

önemli görevin kitle iletiĢim araçlarına düĢtüğü görülmektedir.  

 Televizyon ve spor birlikteliğinin en önemli sonucu, dev bir stadyuma 

dönüĢen televizyon ekranı vasıtasıyla futbolun olduğundan daha çok 

kitleselleĢtirilmesi ve bu kitleselliğin ticarete ve yatırıma dönüĢmesiyle giderek 

büyük organizasyonlara yol açmasıdır. Futbol giderek televizyona ekonomik olarak 

bağımlı hale gelmektedir. ġampiyonlar Ligi, Avrupa ġampiyonası, Dünya Kupası 

gibi organizasyonlar futbolun daha da büyümesine neden olmaktadır. Bir örnek 

vermek gerekirse, 1998 Dünya Kupası‟nda, televizyon kanalları 64 maç için 65 

milyon Dolar para ödemiĢ, uluslar arası medya bu gösterilerden 200 milyon Dolar 

reklam geliri elde etmiĢ ve bu reklamları 37 milyar izleyici izlemiĢtir. Reklamcılar 

ise aynı organizasyonda 35 milyar Dolar reklam harcaması yapmıĢtır. Bunun dıĢında 

büyük futbol organizasyonlarının öncesinde televizyon satıĢlarında büyük patlama 

olduğu saptanmıĢtır (Talimciler, 2001: 280). 

 Televizyon futbol iliĢkisi televizyon kanalları arasındaki iliĢkiyi de 

bozmuĢtur. Zengin bir medya patronunun Ģifreli televizyon kanalında yayınlanmak 

üzere futbol maçının yayın hakkını yüksek paralar ödeyerek satın alması, diğer 

kanalların ihale yarıĢı mantığı içinde kıyasıya çatıĢmaya girmesine neden olmuĢtur. 

Paralı Ģifreli bir kanal olan CINE 5‟in bir dönem futbol maçlarının yayın haklarını 

satın alması ve sadece belli bir gelir düzeyinin üstünde olanların maç seyredebilme 

imtiyazını elde etmesi büyük bir çoğunluğun alt gelir düzeyinde yaĢadığı Türkiye‟de 

sosyal adalet ilkesiyle uyuĢmamıĢtır. Bu noktada futbol-sermaye- televizyon 

iĢbirliğinin sonuçları önemli bir tartıĢma ve araĢtırma konusu olarak ortaya 

çıkmaktadır. Futbol kulüpleri günümüzde iĢadamlarının ele geçirmeye çalıĢtığı 

önemli rant merkezleri durumuna gelmiĢtir. Uluslar arası medya tekelleri bu iliĢkiler 

kapsamında çeĢitli kulüplerin sahibidirler. Dijital futbol çağı futbolun çehresini 

değiĢtirmiĢ, tek bir uydu kanalından 100 kadar maç aynı anda seyredilebilir duruma 

gelmiĢtir. Uluslar arası tekeller dijital teknoloji konusundaki yasal düzenlemelerde 
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siyasi karar mekanizmalarını etkileyebilecek güçte ve konumda olduklarından 

gelecekte sosyal adalet ve kültürel yurttaĢlık kavramlarının yerini tamamen paralı 

tüketici kavramlarının alması kaçınılmaz görülmektedir (Talimciler, 2001: 308). 

Spor programları “Spor Haber Programları” ve “Spor Magazin Programları” 

olarak iki baĢlık altında incelenebilir.  

Spor haber programları; spor olaylarını izleyicilere aktarmak amacını taĢıyan 

programlardır. Olaya bağlantılı olarak ve mümkün olduğu kadar çabuk sunulmalıdır. 

Bu programların kapsamına alınacak spor dalları, spor editörü ve programın 

yapımcısına bağlı olacaktır. Genellikle yapımcılar, en çok tutulan spor dallarını 

kapsama alma eğilimi taĢırlar. Bununla birlikte, TV izleyicileri arasında belli bir 

azınlığın ilgi duyduğu spor dalları da ihmal edilmemeli ve bu dallardaki en önemli 

bir iki karĢılaĢmaya da spor haberlerinde yer vermeye çalıĢılmalıdır. Ġzleyici her 

Ģeyden önce sonuçları öğrenmek ister. Ġzleyiciyi ilgilendiren ikinci nokta, maçların 

kısa bir özeti ile iyi veya kötü geçmelerinin nedenleridir. Son olarak da izleyici, 

maçın yıldızlarının kimler olduğunu öğrenmek ister (Tekinalp, 2003: 256). 

Spor haber programlarında tam bir metin hazırlamak için zaman bulmak 

olanaksızdır. Bununla birlikte hangi bölümde hangi konuya yer verileceğinin 

bilinmesi için bir akıĢ hazırlanmalıdır. Spor haberlerinde maç sonuçlarını, maçları 

yerinde izleyen muhabirlerin ağzından mı yoksa muhabirlerin yolladıkları haberleri 

okuyan spikerin ağzından mı vermenin daha uygun olacağına yapımcı karar 

verecektir. Birinci durum daha masraflı olmakla birlikte hem izleyicinin ilgisini daha 

fazla çekecek hem de programa çeĢitlilik kazandıracaktır. Ġkinci durum daha ucuz 

olmakla birlikte daha kiĢiliksiz ve görüntü açısından yetersizdir. Hangi yol seçilirse 

seçilsin sonuçların ve spor haberlerinin olaydan hemen sonra yayınlanacağı asla 

unutulmamalıdır. Bu nedenle de fotoğraf, vb. her türlü görsel malzeme stüdyoda 

veya bunların anında programa sokacak kiĢinin elinin altında hazır 

bulundurulmalıdır. Aynı biçimde stüdyoda telefon bağlantısı olmalı, sonuçları 

programa sokacak kiĢi bundan yararlanmalıdır. Eğer maçlar stüdyo merkezinde 

önemli derecede uzak bir yerde oynanıyorsa ve o yerde yayına girebilecek ikinci 
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derecede bir stüdyo varsa buradan yapılabilecek canlı bir yayın programa dahil 

edilmelidir. Böyle bir olanak yoksa haberi veren muhabirin bir fotoğrafı üzerine 

telefon bağlantısıyla elde edilebilecek sesini vermek de programa çeĢitlilik 

kazandırabilir. Kullanılacak fotoğraf muhabire ait olabileceği gibi olayın geçtiği 

yerin veya önemli sporcuların ya da tümünün fotoğraflarının bir sıra içinde verilmesi 

Ģeklinde de olabilir (Tekinalp, 2003: 257). 

Spor magazin programlarının içeriğinde ise izleyici, belirli bir günde oynanmıĢ 

bir veya daha fazla maçın filmlerini ya da naklen yayın parçalarını görmek ister. Bu 

konuda çekim yapılırken önce kameranın kurulacağı yer konusu önem kazanır. Saha 

kenarında ve yer düzeyinde çekim yapmakla bir spor olayının doyurucu görüntülerini 

vermek olanaksızdır. Bu durumda sonuç, oraya buraya koĢan insan ve bacak 

karmaĢası olarak görünecek, izleyici hareketin tümü ve akıĢı konusunda görüĢ sahibi 

olamayacaktır. Ġzleyici skora giden hareketi de görmek ister. Bu nedenle de 

kameranın izleyicinin bu isteklerini doyurabilecek bir noktaya yerleĢtirilmesi gerekir. 

Bunun en iyi yolu kameraları tribünlere yerleĢtirmektir. Bunun getireceği sorunları 

yapımcı önceden çözmüĢ olmalıdır. ġöyle ki, tribüne yerleĢtirilecek kamera belirli 

bir sayıda tribün seyircisinin (ortalama 12 kiĢi) görüĢünü engelleyecektir. Dolayısıyla 

ekibin ve malzemenin kaplayacağı yerlerin önceden ayırtılması gerekebilir. Buna 

olanak bulunmadığı durumlarda kamerayı özel olarak hazırlanmıĢ bir yükselti ya da 

kule üstüne yerleĢtirmek gerekebilir. Bu pahalı bir çözüm yoludur. Aynı sonuç 

kamerayı bir kamyon veya otobüsün üzerine yerleĢtirmekle de elde edilebilir. Ancak 

spor alanında bunun manevra yapmasının güçlüğü de hesaba katılmalıdır. Kamera 

yerini saptarken yapımcı güneĢin durumunu da hesaba katmak zorundadır. Ġdeal 

olarak kameralar güneĢi arkalarına alacak biçimde yerleĢtirilmelidir. Buna olanak 

yoksa güneĢi tepeden veya üçüncü bir seçenek olarak da kenardan alacak biçimde 

yerleĢtirilebilir. Kameraların doğrudan güneĢe karĢı çekim yapması söz konusu 

olamaz. Ġki kamera kullanılıyorsa kameraları birbirlerinin görüntülerine engel 

olmayacak biçimde yan yana, daha da iyisi biri diğerinden daha yüksekte olacak 

biçimde yerleĢtirmektir. Ne zaman bir sayı yapılabileceğini tahmin etmek kolay bir iĢ 

değildir. Maçın belirli bölümlerinin kullanılacağı durumlarda, maçın tümünü filme 
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almak bir çözüm yolu olmakla birlikte pahalı bir çözüm yoludur. Maçın tümünün 

çekilmesi durumunda iki kamera kullanılması zorunluluktur. Bu durumda ekip bir 

yönetmen, iki kamera takımı ve bir anlatıcıdan oluĢacaktır. Yapılan çekimler 

yönetmen tarafından yerinde değerlendirilerek bir kurgu planı çıkartılabilir. Ayrıca 

televizyon spor haberleri bölümünde görev yapan yapımcıların elleri altında her 

Ģeyden önce güvenilir spor muhabirleri ve bunlarla merkez arasında güvenilir bir 

iletiĢim sisteminin bulunması gerekir (Gökçe, 1997: 257-258).  

 

5.19. Sağlık Programları 

Televizyon izleyicilerini en çok etkileyen program türleri içinde değiĢik 

konulardaki sağlık programları önemli bir yer tutmaktadır. Genel sağlık programları 

içinde:  

- Ġnsan sağlığı ile ilgili programlar % 58,6 

- Çocuk sağlığı ile ilgili programlar % 41,5 oranında izleyici 

toplayabilmektedir. 

 

Türkiye‟de TV seyretme olanağına sahip kadınların % 79,9‟u, sağlık 

programlarını ilgiyle izlemektedirler. Bu tür programları seyretmeyenlerin oranı, 

%18‟e yaklaĢmaktadır. Bunların dıĢında kadınların % 2,4‟lük bir bölümü de, bu tür 

programları seyredip seyretmediklerini hatırlayamadıklarını ifade etmiĢlerdir. Sağlık 

programlarının diğer program türlerinin seyredilme oranları ile karĢılaĢtırıldığında, 

en çok seyredilen program türleri arasında beĢinci sırada yer aldığı anlaĢılmaktadır. 

Sağlık programlarından daha fazla seyredilen program türleri, yerli filmler, yerli 

diziler, eğlence ve kadın programlarıdır. Buna karĢılık kadınlar sağlık programlarını, 

yabancı diziler ve filmlerden, haber programlarından ve müzik programlarından daha 

çok seyretmektedirler.  
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 Bölgesel farklılıklar açısından bakıldığında, Doğu Anadolu‟da sağlık 

programlarını seyredenlerin oranı % 66,9 düzeyindedir. Buna karĢılık Batı 

Anadolu‟da bu oran % 84,9‟a çıkmaktadır. Karadeniz Bölgesinde yaĢayan kadınların 

seyretme oranları da Türkiye ortalamasının altında kalmaktadır. Kentlerde yaĢayan 

kadınların sağlık programlarına daha fazla ilgi gösterdikleri, kırsal bölgelerde 

yaĢayan kadınların ancak % 72‟ sinin bu programları seyrettikleri anlaĢılmaktadır 

(Mete, 1999: 51).  

 Diğer yandan temel sağlık bilgilerinin elde edilmesinde yararlanılan 

kaynaklar arasında televizyon kanalları ilk sırada yer almaktadır. Çocuğun aĢı 

zamanları, anne sütü ile ilgili bilgiler, ishal tedavisi gibi temel sağlık bilgilerini bilen 

kadınların oranında, televizyonda sağlık programlarının takip edilmesinde doğrudan 

iliĢki vardır. 

 

5.20. Din ve Ahlak Programları 

Avrupa ülkelerindeki radyo ve televizyonlarının yayın prototiplerine 

bakıldığında dini programların ilgi çekici ve zengin oluĢları dikkati çekmektedir. 

Ġngiltere‟nin milli yayın aracı olan BBC, dini programlarında Hıristiyanlığın temel 

görüĢlerine yer vermekte, dini güçlendiren bir yayın politikası izlemektedir. 

Hıristiyanlık inancının din konusunda olduğu kadar din dıĢı konulardaki görüĢlerine 

de yer verilmektedir. Fransa‟da “France Culture” Ģebekesiyle yayınlanan 

programlarda Katolik, Protestan ve Musevilere yönelik yayınlar yer almaktadır. 

Vatikan Radyosu‟nda ise dini programlar Fm kanalıyla 34 dilden, yayınlanmaktadır. 

 Avrupa Yayın Birliği (EBU – European Broadcasting Union) dini 

programları tek ve ayrı bir program türü olarak kabul ederek dini yayınları: “Seyirci 

ve dinleyici manen yükseltmeyi amaçlayan, ilahi kaynaklı programlardır.” ġeklinde 

tarif etmektedir (Mete, 1999: 55). 
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 Din ve ahlak programlarının, eleĢtirilen yönleri arasında da “Dinin politikaya 

alet edilmesi “Siyasi veya kiĢisel çıkarlara göre değerlendirmeler yapılması”; 

“Laikliğin tam olarak anlaĢılıp programlarda yansıtılmayıĢı”; Monotonluk, sürekli 

aynı konuların iĢlenmesi”; “Farklı görüĢlere yer verilmemesi”; “Sunucu 

kıyafetlerinin sünnete uygun olmaması” gibi görüĢler yer almıĢtır. 

 Televizyonlarda yayınlanan dini programları izleyenlere, bundan en çok nasıl 

istifade ettikleri sorulmuĢ alınan cevaplara göre, halkın % 62,6‟sı din hakkında genel 

kültürünü geliĢtirdiğini; % 48,3‟ü Ġslami inançlarını kuvvetlendirip temellendirdiğini; 

% 41,1‟i günlük hayatta karĢılaĢtığı problemleri daha kolay yorumlayıp çözmeye 

yardımcı bilgiler edindiğini ifade ederken, % 2,1‟i de baĢka gerekçeler 

belirtmiĢlerdir. Programların izlenmesinde güdülen hedefin bir baĢka Ģekilde ifadesi 

de “Manevi Tatmin” olduğu yönündedir. Diğer yandan, Din ve ahlak programlarının 

genel davranıĢ üzerine etkilerinin % 11,95 düzeyine kadar çıkabildiği görülmektedir 

(Mete, 1999: 59). 

 

5.21. Eğitim Programları 

Eğitim programları, televizyonun bilgi verme iĢleviyle kesiĢmektedir. Aslında 

televizyon programlarının tümünde bir Ģekilde bilgilendirme iĢlevi zaten vardır; 

ancak, eğitim programlarında dolaylı değil doğrudan bilgilendirme amacı vardır. 

Örneğin, drama programlarında veya eğlence programlarında izleyici hem 

eğlenmekte hem de öğrenmektedir. Oysa eğitim programlarında asıl amaç 

öğretmektir (Mutlu, 1995: 153). 

Eğitim programlarının amaçlarından biri, izleyiciyi istendik yönde davranıĢ 

değiĢikliğine yönlendirmektir. Çoğunluğu “metne dayanan anlatımlar” olarak bilinen 

eğitim programları, estetik kaygı ve eğlendirmekten çok, izlerkitleyi bilgilendirmek, 

onların davranıĢ, tutum ve düĢüncelerinde doğrudan ya da dolaylı bir Ģekilde 

değiĢiklik yapmaktır. TV eğitim programlarının öğretici olması için; bütünlük 
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taĢıması, hedef kitlede sempatik bir davranıĢ yeteneği geliĢtirmesi, sürekli merak, 

aksiyon, bilgi, kiĢisellik, gerçeklik ve yenilik öğesi taĢıması gerekir.  

TV eğitim programından öğrencilerin beklentileri, gündelik yaĢamın 

sıkıntılarından kaçma ve duygusal rahatlama, kiĢisel iliĢki kurma, dostluk ve 

arkadaĢlık kurma gibi toplumsal bir yarar sağlama ve hiç bilmediği bir konuda bilgi 

sahibi olma olarak açıklanabilir.  

Eğitim programlarını genel olarak iki ana kategoride sınıflandırmak 

mümkündür. Bunlardan birinci kategori örgün ve yaygın eğitim programları, ikinci 

kategori ise eğitim ve öğretim programlarıdır. Örgün eğitime Açık Öğretim 

Fakültesi‟nin programlarını örnek verebiliriz. Diğer kategorideki eğitim öğretim 

programları ise belli iĢ kollarındaki yapım ve üretim süreçlerini ayrıntılı bir Ģekilde 

televizyonun teknik, iĢitsel ve görsel olanaklarından yararlanarak açıklamakta ve 

hedef kitlenin becerilerini geliĢtirmeyi amaçlamaktadır (Mutlu, 1995: 154). 

TV eğitim programı türlerini Gülseren Güçhan daha ayrıntılı Ģekilde 

açıklamaktadır. Güçhan‟a göre TV eğitim programları; doğrudan öğretici 

(instructional), bilgi aktarıcı (informational) ve güdüleyici (motivational) programlar 

olarak sınıflandırılır.(Güçhan, 1988: 11). 

Doğrudan öğretici (instructional) programlar, herhangi bir konuyu ya da 

nesneyi tanımlayıcı, bilgi verici, öğretici programlardır. Aktarılacak konuyla ilgili bir 

uzmanın hazırlayıp sunduğu bir program formatında hazırlanırlar. Bu programlar, 

görüntülerle destekleniyor olsalar da, “konuĢan kafalar (talking heads)”ın egemen 

olduğu programlardır. YapılıĢ nedenleri daha çok, öğrencilerin karĢısına çıkarılma 

olanağı bulunmayan, alanlarında yetkin ve otorite uzmanların öğrenciyle 

buluĢturulmasıdır. Bu uzmanların, sahip oldukları nitelikler sebebiyle, öğrenci 

üzerinde ikna edici etkisinin yüksek olduğu düĢünülür. Ayrıca, öğrenciye verilecek 

bilginin soyut nitelik taĢıması ve görselleĢtirme olanaklarının zayıf olması 

durumunda da yine bu format çoğunlukla kullanılır. Aktarılacak bilginin öne çıkması 

gerektiği düĢünülen programlarda, içerik yine uzmanlarca hazırlanmakla birlikte, 

sunucu kullanımı yoluna da gidilebilmektedir. 
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Bilgi aktarıcı (informational) programlar, öğretme amacına biraz daha dolaylı 

biçimde yaklaĢan, daha çok bilgi edindirme yoluyla davranıĢ kazandırma amacı 

taĢıyan programlardır. 

Güdüleyici (motivational) programlar ise, doğrudan öğretici ya da bilgi aktarıcı 

program özelliklerini de içerebilen ve eğlence öğesinin kullanımıyla izleyicinin 

kendisinin farkında olmadan eğitildiği programlardır. 

TV eğitimi programlarının süreleri konusunda bir standart olmamasına rağmen 

yaklaĢık 20 dakika ile sınırlıdır. Bu programlar genellikle çok kısıtlı bütçelerle 

gerçekleĢtirildikleri için yapımı ile ilgili çeĢitli zorluklar vardır. 

TV eğitim programları bir konuyu sunmak için mantıklı Ģekilde organize 

edilmiĢ bir yapıya sahiptir. TV eğitim programlarının genellikle baĢlangıcı, geliĢimi 

ve sonucu vardır. BaĢlangıç öğrencilerin dikkatini yakalayarak, filme olan ilgisini 

arttırmaktadır. BaĢlangıç genellikle öğrencilere ne öğrenmesi gerektiği konusunda 

bilgi verir. Bu bilgi programın geri kalan bölümünde desteklenecek ve geliĢtirilecek 

ana noktadır ve programın niçin izlenmesi ya da konuya niçin ilgi duyulması 

gerektiğini sağlar. GeliĢim programın ana iddiasının yer aldığı bölümdür. Sonuç 

bölümünde ise doruk noktalı bir çözüm sunulur. Gösterilenlerin bir özeti olan sonuç, 

öğrencinin öğrenmesini beklediğimiz amaçların kendisidir. 

TV eğitim programları genellikle kronolojik, tek mekânda geçen, neden-sonuç 

iliĢkisi içinde, sorundan çözüme, basitten karmaĢığa, bilinenden bilinmeyene, 

özelden genele, genelden özele, kiĢisel deneyimi ya da konusunun gerektirdiği her 

hangi bir yapıyı çeĢitli sunuĢ yöntemleri ile ele almaktadır. Ġzleyicilere öğretilmek 

istenen konuya, teknolojiye, bütçeye ve zamana göre çeĢitlilikler gösteren bu sunuĢ 

yöntemleri Ģu Ģekilde sıralanabilir: Düz anlatım (sunucu, televizyon öğretmeni, 

tanık), Dramatizasyon (oyunlaĢtırma), Demonstrasyon, Fantezi karakterler, Belgesel, 

Animasyon-grafik, Röportaj, karĢılıklı konuĢma, özel efektler (Özgür 1998:250).  

Eğitim programlarının yapım süreci amacı tanımlama, hedef kitleyi belirleme, 

içeriği düzenleme ve sunuĢ yöntemlerini ve kullanılacak tekniklerini içerir. Amaç 
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belirlenirken; gereksinimlerin değerlendirilmesi ve öğretim amaçlarının belirlenmesi 

gerekir. Daha sonra programın senaryosu yazılır, yapım öncesi, yapım ve yapım 

sonrası çalıĢmalarından sonra program gerçekleĢtirilir. 

 

5.22. Reklamlar ve Kısa Tanıtıcı Programlar 

Televizyon program türleri içerisinde reklamlar ve kısa tanıtıcı programlar çok 

önemli bir tutmaktadır. Bu türe giren programlar genel olarak ticari amaç taĢıyan 

reklamlar, halk yararına olan davranıĢ ve çalıĢmalara teĢvik eden kamu spotları ve 

televizyonda yayınlanacak olan diğer programların tanıtımını sağlayan özendirme 

spotları olarak üç grupta incelenebilir ( Mutlu, 1995: 82). 

Bu programlar kısa sürede etkili bir mesaj üretme kaygısıyla hazırlandıkları 

için diğer program türlerinde olduğu gibi yapım süreçleri titiz ve ayrıntılı bir 

planlama gerektirmektedir. Özellikle özel yayın kanallarının gelirlerinin büyük 

bölümünü ticari reklamlardan elde ettikleri düĢünülürse reklamların televizyon 

program türleri içerisinde ne derece önem taĢıdıkları ortadadır. Bu türdeki 

programlarda ortak amaç, izleyiciyi inandırmak ve harekete geçirmektedir. Bu 

yönüyle de televizyonun tanıtma iĢleviyle yolları kesiĢmektedir.  

Ülkemizde kamu yayın tekelinin kaldırıldığı 1994 tarihinden sonra peĢ peĢe 

açılan ticari amaçlı özel televizyonların ilk zamanlar programlar arasında reklamlara 

yer vermeleri her ne kadar izleyicinin hoĢuna gitmese de, günümüzde neredeyse 

reklam arasına program alacak duruma gelen kanallara da alıĢmak zorunda kalmıĢtır. 

Kısa tanıtıcı programların en önemlisi yayın iĢletmeleri için kuĢkusuz ticari 

reklamlardır. Reklamların hepsi dikkat çekmek, istek uyandırmak ve harekete 

geçirme ilkelerine göre hazırlanmaktadır (Aktaran Mutlu, 1995: 85). 

Televizyon reklam formatları altı grupta incelenmektedir (Mutlu, 1995: 87). 

Bunlar; dolaysız reklamlar, eğitsel reklamlar, tanıklı reklamlar, mizahi reklamlar, 

müzikal reklamlar, dramatize reklamlardır. 
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Dolaysız reklamlarda ürünle ilgili açık ve yalın ifadeler kullanılmaktadır. 

Ġzleyicinin ilgi ve dikkatini çekmek için televizyonun yapım unsurlarından, teknik ve 

içerik olanaklarından yararlanılır. 

Eğitsel reklamlar mantığa dayalı, duygusal değil, gerçeklere dayanan bilgileri 

içermektedir. Daha çok Ģirket, kurum ve kuruluĢların tanıtımlarına uygundur. 

Tanıklı reklamlarda öne çıkan özellik ürünün, mal veya hizmetin izleyiciye 

benimsetilmesinde uzmanların ya da tanınmıĢ kiĢilerin görüĢlerinden 

yararlanılmasıdır. 

Mizahi reklamlar, komedi unsurundan faydalanılarak ürün ya da mal veya 

hizmetin tanıtımı yapılır. 

Müzikal reklamlarda popüler eğlence yöntemlerinden yararlanılmaktadır. 

Reklam filminin hazırlandığı dönemde gündemde olan ve izleyici tarafından sevilen 

bir sanatçı, bir Ģarkı vb. yararlanılır.  

Dramatize reklamlar, tanıtımı yapılan ürünü drama unsurlarından yararlanarak 

izleyiciye ulaĢtırmayı planlamaktadır.  

Kamu spotları ve özendirme spotları reklamlarda olduğu gibi doğrudan kazanç 

sağlama amacıyla hazırlanmamakta, daha çok eğitsel amaç ön plana çıkmaktadır. Bu 

nedenle de çoğu zaman günlük yayın planlamalarında kendine yer bulmakta bile 

zorlanmaktadır. Reklamlar için harcanan zaman, emek, teknik donanım ve yapılan 

masraf kamu spotlarından nedense esirgenmektedir.  

Sonuçta gerek reklamlar, gerek kamu spotları, gerekse özendirme spotları 

televizyonun tanıtma, inandırma ve harekete geçirme iĢlevine hizmet ettikleri için tür 

olarak sınıflandırmada yerlerini almıĢlardır. 
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SONUÇ 

Televizyon, geride bıraktığımız yüzyıla kendi alanında damgasını vuran en 

önemli kitle iletiĢim aracı olma özelliğini içinde bulunduğumuz yüzyıla da taĢımıĢtır. 

KarmaĢık olduğu kadar da albenisi olan bu sihirli kutuya kimileri sahip olmak, 

kimileri bu kutuyu denetim altında tutmak, kimileri de evlerimizin içinde baĢköĢede 

duran alıcılara konuk olmak için yanıp tutuĢmuĢlardır. Bu önemli aracı bu denli cazip 

kılan elbette pek çok unsur vardır. Bu çalıĢma, her kesimin ilgi ve dikkatini çekmeyi 

baĢarmıĢ olan televizyonun içerik boyutuna eğilmeyi amaçlamıĢtır. En geliĢmiĢinden 

en geri kalmıĢına değin dünyanın bütün ülkelerinde ister kamuda isterse özel 

sektörde olsun binlerce televizyon kurum ve kuruluĢunun yayın yaptığı düĢünülürse 

televizyon endüstrisinin ekonomisi ve önemi ortaya çıkmaktadır.  

Televizyon Program türleri ve geliĢim süreçleri hakkında yapılan bu çalıĢmada, 

ilk olarak televizyonun dünyadaki ve Türkiye‟deki geliĢim süreci incelenmiĢtir. 

Ülkemizde 1927‟de radyo yayınlarıyla kitle iletiĢim araçlarının serüveni baĢlamıĢtır. 

ĠTÜ‟nün yaptığı eğitim ve deneme amaçlı yayınlarla 1952‟de baĢlayan ve 1968‟de 

TRT‟de profesyonel anlamda devam eden televizyon yayınları, 1994 e kadar kamu 

tekelinde devam etmiĢtir. Bu dönemlerde radyodan program içerikleri anlamında 

yararlanılmıĢtır. GeliĢen teknolojinin etkisi kitle iletiĢim araçlarında da görülmüĢ, 

karasal yayınlardan uydu aracılığıyla yapılan yayınlara geçilmiĢtir. Bu durum 

televizyon programlarındaki çeĢitlilik bakımından izleyici tarafından (her ne kadar 

yabancı dil bilmese de) memnuniyetle karĢılanmıĢtır. 2000‟li yıllara geldiğimizde 

sayısal yayıncılığın televizyon endüstrisinde kullanımı, hem yayıncılık maliyetlerini 

bir nebze azaltmıĢ hem de yayın kalitelerini artırmıĢtır. Televizyon yayınlarında 

teknik olarak yaĢanan bu geliĢme yapımlara da yansımıĢ ve geliĢen teknolojiye koĢut 

olarak, program türlerinde de toplumun (toplumların) her kesimine hitap eden 

çeĢitlilik ortaya çıkmıĢtır. Ġzleyici gruplarının beklentileri, gereksinimleri ve izleme 

alıĢkanlıkları dikkate alınarak karĢılanmaya çalıĢılırken, türlerin bu denli 

zenginleĢmesi kaçınılmaz olmuĢtur. 



163 

 

 

Türkiye‟de televizyon yayıncılığı ve program türleri bakımından iki dönemden 

bahsetmek mümkündür,1968-1994 dönemi ve 1994 sonrası dönem. Ġlk dönem TRT 

tekelinin olduğu yılları kapsamaktadır. 1984 yılına kadar siyah beyaz tek kanal 

olarak izleyiciye ulaĢan TRT, bu tarihten sonra hem renkli yayınlarla hem de kanal 

sayınsındaki artıĢla dikkati çekmiĢtir. Hem 1961 Anayasası‟nın 121, hem de 1982 

Anayasası‟nın 133. Maddesiyle yayın tekelini elinde bulunduran TRT, geliĢen 

iletiĢim teknolojilerinden payını almıĢtır. Bir bakıma rakipsiz olmanın avantajıyla 

program türlerinde kamu çıkarlarını ön planda tutmuĢ rekabet, rating gibi unsurlarla 

ancak fiili olarak 1991, resmi olarak 1994‟te tanıĢmıĢtır. 1982 Anayasası‟nın 133. 

Maddesi 1993 yılında değiĢtirilerek TRT‟nin tekeli kaldırılmıĢ, özel televizyonların 

da yayın yapabilmelerine olanak tanınmıĢtır. ĠĢte bu tarih, Türk televizyonculuğunda 

önemli dönemin de baĢlangıcını oluĢturmaktadır. Zaten yurt dıĢından hukuksal 

zemine oturmadan yayın yapan özel televizyon iĢletmelerinin yetersiz altyapılarına 

rağmen birbiri ardına yayın yapmaya baĢlamaları, hem televizyonlar arasında 

rekabeti, hem de rating savaĢlarını beraberinde getirmiĢtir. ĠĢte bu rating denen 

kavramı besleyen de televizyonlarda yayınlanan program türleri olmuĢtur. TRT bu 

dönemde de kamu yayıncılığı iĢlevi ve bu iĢlevi yerine getirecek programları 

yapmaya ve yayınlamaya özen göstermiĢtir( Aziz, 1999: 145). Ancak özel televizyon 

kanallarının toplum hayatına girmesiyle birlikte artan reklam pastasından en büyük 

payı kapma savaĢları, program türlerinde de çeĢitliliğe yol açmıĢ, bir zamanlar 

adından söz edilmeyen bazı programlar, Ģifreli ya da “kırmızı noktalı” olarak belli bir 

para karĢılığında ya da gece yarısından sonra yayınlamıĢtır. Tüm bu geliĢmelerden 

kuĢkusuz kamu yayıncılığı yapan TRT olumsuz etkilenmiĢ, izleyici seviye ve kalite 

farkı gözetmeksizin özel kanallar arasında tercihte zorlanır hale gelmiĢtir. ĠĢte 

çalıĢmanın birinci bölümü genel hatlarıyla Televizyon yayıncılığında meydana gelen 

bu geliĢmelere ve bu geliĢmelerin program türlerine etkisi üzerinde durmaktadır. 

Ġkinci bölümde tür kavramına değinilmiĢtir. Tür, medya ürününün bir çeĢidi ya 

da kategorisidir. Televizyon programları farklı türlere ayrılmasına rağmen, her tür 

görsel ve sözel iletilerini en etkileyici biçimde, izler kitlesine ulaĢtırmayı hedefler. 
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Televizyonda tür olgusunu daha anlayabilmek için sanatın edebiyatın ve sinemanın 

neden türlere ayrıldığını ve bunların neler olduğunun da anlaĢılması gerekir.  

ABD, Ġngiltere gibi geliĢmiĢ ülkelerde ve EBU gibi uluslar arası bir kuruluĢ 

tarafından benimsenen sınıflandırılmanın yanı sıra Türkiye‟de TRT ve RTÜK‟ün 

sınıflandırmalarına da yer verilmiĢtir. Televizyon programları içerik bakımından 

ülkelerin yapılarına göre, izleyicilerin beklenti ve gereksinimlerine göre birbirinden 

küçük farklarla ayrılsalar da tür olarak kullanımlar ve doyumlar kuramı ile kitle 

iletiĢim araçlarının iĢlevlerine göre Ģekillenmektirler.  

Bu çalıĢmanın son bölümünde ise, program türleri derinlemesine bir kaynak 

taramasından geçirilerek analiz edilmiĢtir. 

Bu çalıĢma ile izleyicinin en çok tercih ettiği televizyon program türlerinin 

içeriklerinde neler olduğuna, nasıl olması gerektiklerine ıĢık tutulmuĢ ve 

özelliklerine değinilmiĢtir.  
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EK-1: 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Ġzleme Ve Değerlendirme 

Dairesi BaĢkanlığı‟nca Hazırlanan Program Kimlik Bilgi GiriĢ 

Formu ve Yayınlarda Program Türleri, Kod, Tanım ve 

Sınıflandırma Kılavuzu  (SAYFA 4-14) 
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YAYINLARDA PROGRAM TÜRLERĠ KOD, TANIM VE 

SINIFLANDIRMALARI 

1. Haber: Kamuoyunun bilgilendirme ihtiyacını karĢılamak amacıyla ve nesnel bir bakıĢ açısıyla 

izleyici ve dinleyicilere iletilen güncel, toplumsal, siyasal, kültürel, ekonomik olay konu ve geliĢmeler 

olarak tanımlanmaktadır. 

Kod No Tür Adı  Tanım  Açıklama 

 

     1.1 

 
Haber Bülteni 

Kamuoyunun bilgi edinme ihtiyacını 
karĢılamak amacıyla, güncel, toplumsal, 

siyasal, kültürel, ekonomik olay konu ve 

geliĢmelerin, basın ve yayın meslek 

ilkeleri uyarıca, doğruluk ve çabukluk 

ilkesine uygun olarak izlenip, derlenerek, 

izleyici veya dinleyicilere, olağan dıĢı 

durumlar hariç düzenli olarak, belirli 

saatlerde sunulduğu program türünü ifade 

etmektedir. 

 

 

     1.2 

 

Hava ve  
Yol Durumu 

  

 

     1.3 

 

Ekonomi Bülteni 

  

 

     1.4 

 

Haber Programları 

Kamuoyunun bilgi edinmek ihtiyacını 

karĢılamak amacıyla olay, konu ve 

geliĢmeleri ayrıntıları ile ele alan ve 

değerlendiren; olağandıĢı durumlar dıĢında 

belirli yayın gün ve saatinde ve genellikle 
belli bir süre ile sınırlı olarak, düzenli 

biçimde izleyici ya da dinleyicilere 

sunulan program türünü ifade etmektedir. 

 

Genellikle Bültenler 

içinde değinilen aktüalite, 

siyaset, ekonomi gibi 

çeĢitli konuların daha 

geniĢ ve detaylı bir 
Ģekilde aktarıldığı 

programlar, haftanın 

ekonomik olaylarının 

tartıĢıldığı yapımlar. 

 

 

     1.5 

 

Yorum Programları 

Kamuoyunun bir kesimini ya da tümünü 

ilgilendiren bir olayı, konuyu ya da 

geliĢmeyi çeĢitli yönleriyle ve öznel bir 

bakıĢ açısıyla değerlendiren program 

türünü ifade etmektedir. 
 

Bültenler sonrasında 

bağımsız bir program 

olarak ekrana gelen ve 

gündemdeki olayların 

yorumlandığı 
programlar,v.b. 

 

 

     1.6 

 

Güncel Programlar 

Toplum ve insan yaĢamında karĢılaĢılan 

çarpıcı ve genellikle münferit olayları 

konu alan program türünü ifade 

etmektedir. 

 

 Sosyal veya bireysel  

öykülerin, genellikle özel 

çabaların ürünü olarak 

geliĢtirilen bilgilerle ayrı 

dosyalar halinde 

sunulduğu araĢtırmacı 

gazetecilik örneklerinin 

yer aldığı yapımlar v.b. 
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2. Spor Programları: Kamuoyuna, sporun çeĢitli alanları ile ilgili önemli olayları duyuran, haberler 

ve olayların derinlemesine ele alınıp iĢlendiği programlar ile her türlü sportif faaliyetin naklen 

yayınından oluĢan program türüdür. 

 

 

Kod No 

 

Tür Adı  

 

Tanım 

 

 Açıklama 

 

     2.1 

 

Spor Bülteni 

 

  

 

     2.2 

 

Spor KarĢılaĢmaları Yayınları 

 Naklen veya banttan 

 

     2.3 

 

Spor Haber Programları 

 

 

Spor konulu tartıĢma, yorum, 

açık oturum programları 

 

     2.4 

 

Spor Belgeselleri 

  

 

     2.5 

 

Spor-Magazin Programları 

  

 

     2.6 

 

Spor- Eğitim Programları 

 DeğiĢik spor dallarını tanıtan 

ve öğreten eğitim 
programları, sporcu sağlığı 

gibi programlar.     
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3. Kültür Programları: Toplumun düĢünce ve hayat Ģekline konu teĢkil eden ve nesilden nesle 

aktarılan inanç, bilgi ve uygulamaların korunması, geliĢtirilmesi, yayılması ve zenginleĢtirilmesi amacıyla 

milli kültür politikasının ilkeleri doğrultusunda hazırlanan programlardır. 

 

 

Kod No 

 

Tür Adı  

 

Tanım 

 

 Açıklama 

 

     3.1 

 

Belgesel Programlar 

Konusunu ve materyalini gerçek 

olaylardan ve tabiattan alan, olayı ya 

kendi tabii çevresi ve akıĢı içinde ya da 

buna en yakın biçimde sonradan 

kurulmuĢ düzenlemeler içinde, seçilmiĢ 

yerlerde iĢlenen programlardır 

 

 

     3.2 

 

Bilgi-Kültür YarıĢmaları 
  

 

     3.3 

 

Sanat Programları 
  

 

     3.4 

 

 Sohbet Programları 

Tarihi ve çağdaĢ kültürel unsurları konu 

eden söz ve sohbet programları 
 

 

     3.5 

Gösterileri Sanatları Ġle Ġlgili 

Yapımlar.  

 Dans 

programları, 

sahne Ģovları, 

v.b. 

 

4. Din ve Moral Programları 

 

Kod No 

 

Tür Adı  

 

Tanım 

 

 Açıklama 

 

     4.1 

 

Dini Tören Yayınları 
 Naklen veya 

banttan 

 

     4.2 

 

Dini ve Moral Sohbet 
Programları 

Dini ve moral konuları ve sorunları ele 

alan sohbet programları 
 

 

     4.3 

 

Dini Eğitim Programları 

Dini ibadete yönelik bilgiler vermeyi 

amaçlayan eğitim programları. 
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5. Eğitim Programları: Toplumu oluĢturan fertlerin sosyal ve kültürel olarak geliĢmesine 

katkıda bulunmak ve sosyal, kültürel, ekonomik ve hukuki geliĢmeler hakkında bilgi 

sahibi olmalarını sağlamak amacıyla oluĢturulan, konuları, sunuluĢları, biçim, metot ve 

teknikleri bakımından eğitici öğeleri içeren programlardır. 

 

 

Kod No 

 

Tür Adı  

 

Tanım 

 

 Açıklama 

 

     5.1 

 

Çocuk Programları 

Okul çağına girmemiĢ çocuklarla, 

ilköğretimde bulunan çocuk 

kesiminin ilgi, ihtiyaç ve zevklerine 

yönelik olarak hazırlanan 

programlardır 

 

 

     5.2 

 

Örgün Eğitim Programları 

Her seviyede okul eğitimine 

yardımcı olmak amacıyla 

düzenlenen eğitim programlarıdır. 

 

 

     5.3 

 
Yaygın Eğitim Programları 

Örgün eğitim imkanlarından hiç 
yararlanmamıĢ, gittikleri okuldan 

erken ayrılmıĢ, ya da örgün eğitim 

kurumlarına devam etmekte olanlar 

ve meslek dallarında daha yeterli 

duruma gelmek isteyenler için 

hazırlanan programlardır 

 

 

     5.4 

 

Eğitim Spotları 

 

Yayınlanması kanunen zorunlu 

eğitim spotlarını tanımlamaktadır. 

Trafik, 

Sigaranın 

zararları, v.b 

 

     5.5 

 

Bilgi-Beceri Programları 

Yemek, eliĢi gibi her türlü bilgi-

beceri kazandırmaya yönelik 

programlardır. 

 

 

     5.6 

 

Sağlık Programları 

  

 

     5.7 

 

Gençlik Programları 

12-24 yaĢ grubunu hedef alan, 

onların ortak özellik ve 

ihtiyaçlarına göre belirlenen hedef 

ve ilkeler doğrultusunda hazırlanan 

programlardır. 
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6. Bilgilendiren/Eğlendiren Programlar: Öncelikle bilgilendirmeyi amaçlamakla birlikte 

içeriğinde eğlenceye de hatırı sayılır yer verilen yapımlardır. 

 

 

Kod No 

 

Tür Adı  

 

Tanım 

 

 Açıklama 

 

     6.1 

 

KuĢak Programlar 

Toplumun değiĢik kesimlerinden 

izleyiciye yönelik bilgi, 

açıklama,ve ilgi çekici canlı müzik 

parçaları ile oluĢturulan; kısa, 

uygulanabilir bilgilerin yer aldığı; 

izleyicileri ilgilendiren Ģahsi ve 

sosyal konularla insanların ve 
toplumun günlük yaĢayıĢından 

alınmıĢ çeĢitli unsurların, 

belirlenen amaç, hedef ve ilkelere 

uygun olarak bir veya birden fazla 

sunuĢ tekniği ile iĢlendiği, kendi 

içinde bir bütünlüğü olan 

programlardır. 

 

 

 

     6.2 

 

YaĢam Tarzı ve Eğilimlerle 

Ġlgili Yapımlar 

 

 

 

Moda-makyaj 

programları, 

dekorasyon ve 

yaĢam tarzı 
v.b 

 

     6.3 

 

Yarı Belgesel Yapımlar 

 Gündemdeki 

kiĢilerin 

hayatı, 

vizyondaki 

filmler, 

kamera arkası 

görüntüleri 

v.b. 
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7. Gerçek Ġnsan Hayatlarından Yola Çıkılarak OluĢturulan Programlar: Bir anlatıcı 

aracılığı ile ekrana gelen gerçek hayat hikayelerinden yola çıkılarak hazırlanan programlar. 

 

 

Kod No 

 

Tür Adı  

 

Tanım 

 

 Açıklama 

 

     7.1 

 

Reality Show 

 

Reality-show olarak 

tanımlanan, kiĢisel felaketleri 

ve benzeri olayları  konu alan 

programlardır.  

 

 

Cinayet, aile içi 

kavgalar, v.b. 

 

     7.2 

 

Direnç YarıĢmaları 

 

Fiziksel ve ruhsal dayanıklılığı 

odak alan uzun süreli yarıĢma 

programlarıdır. 

 

 

     7.3 

 

Gerçek Hayat Hikâyeleri 

Muhtaç durumdaki kiĢilerin 

hayat hikâyeleri üzerine 

kurgulanmıĢ yapımlardır. 
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8. Dramatik Programlar: KarĢılıklı konuĢmalara dayalı, radyo ve televizyon diline uygun bir 

düzende veya tiyatro ve sinema halinde, orijinal bir metne veya bir edebi esere dayalı olarak 

hazırlanmıĢ seri, dizi, tek oyun, dramatik belgesel veya çizgi film biçimleriyle oluĢturulmuĢ 

programlardır 

 

Kod No 

 

Tür Adı  

 

Tanım 

 

 Açıklama 

 

     8.1 

 

Dramatik Diziler 

En az üç bölüm halinde 

yayınlanan, tavır, tutum, deyiĢ 

yönünden birbirine bağlı olan 

aynı konunun veya birbirini 

izleyen konular bütünlüğünün 

iĢlendiği drama yapımlarıdır. 

 

 

 

     8.2 

 
Çizgi Filmler 

Hareket ve çizgi biçimleri 
kullanılarak, tek kare çekimleri 

ile varlıklara hareket 

kazandıran, çoğunlukla çocuk 

seyircilere mesaj aktarmak için 

faydalanılan film türüdür. 

 

 

 

     8.3 

 

Dramatik Belgeseller 

YaĢanmıĢ veya yaĢanmakta 

olan gerçek olayları konu alan, 

belgelere dayalı olarak 

hazırlanan ve drama 

tekniğinden faydalanarak 

gerçekleĢtirilen yapımlardır. 

 

 

 

     8.4 

 
Sinema ve Televizyon 

Filmleri 

Konuların hareketli görüntüler 
olarak, sinema tekniğine uygun 

biçimde iĢlenmesiyle ortaya 

konan yapımlardır. 
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9. Müzik Programları: Hakim unsuru müzik olan program türüdür. 
 

 

Kod No 

 

Tür Adı  

 

Tanım 

 

 Açıklama 

 

     9.1 

 

Türk Halk Müziği Programları 

Halkın ortak ezgileme geleneği ile 

uzun yıllar içinde oluĢmuĢ, ses 

sistemi, usul ve icra tekniğinde 

bölgesel özellikler gösteren müzik 

türünün ağırlıklı olduğu 
yapımlardır. 

 

 

 

     9.2 

 

Türk Sanat Müziği 

Programları 

Kendine özgü bir ses sistemine 

dayalı, usul, makam ve form 

Ģekillerine uygun olarak yapılmıĢ 

müzik türünün ağırlıklı unsur 

olduğu yapımlardır 

 

 

     9.3 

 

Popüler Müzik Programları 

  

 

     9.4 

 

 
Video-Klip Yayını Ağırlıklı 

Programlar 

  

 

     9.5 

 

Çoksesli Müzik Programları 

  

 

     9.6 

 

Konser Yayınları 

 Naklen veya 

banttan 

 

     9.7 

 

Müzik Sohbetleri 

Müzik unsuru ağırlıklı ve müzik 

konulu sohbet programlarıdır. 
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10. Eğlence Programları: Ana amacı eğlendirme olan; müzik, yarıĢma, skeç, parodi, 

pantomim, müzikli tiyatro, halk dansları ve folklorumuz içinde yer alan eğlence unsurları ve 

modern danslar, mizah, çizgi film, sirk gösterileri, illüzyon gibi türlerin bir veya birkaçından 

oluĢan program türüdür. 

 

 

Kod No 

 

Tür Adı  

 

Tanım 

 

 Açıklama 

 

     10.1 

 

Magazin Programları 

Eğlence dünyası ile ilgili 

magazin konularını iĢleyen haber 

ve yorum programlarıdır. 

 

 

     10.2 

 

Blok Eğlence Programları 
  

 

     10.3 

Dramatik Öğeler Ġçeren 

Eğlence Programları 

 

 

Skeçler, 

parodiler v.b 

 

     10.4 

 

YarıĢmalar 

 ġans ağırlıklı 

eğlence-

yarıĢma 

programları, 

oyunlar,v.b. 

 

 

     10.5 

 

Show ve Gösteriler 

 

 

Sirk, illüzyon 

gösterileri, v.b 

      

     10.6 

 

  

Talk – Show 

 

Sunucunun ağırlıklı görev 

üstlendiği eğlence 

programlarıdır. 

   

 

 

 

11. Program tanıtımları: Yayıncının, izlenmesini teĢvik etmek amacıyla, kendi 

programlarının konusunu ve özelliklerini tanıtmak, yayın gününü ve saatini duyurmak, veya 

hatırlatmak üzere yaptığı yayın türüdür. 

 

 

Kod No 

 

Tür Adı  

 

Tanım 

 

 Açıklama 

 

     11.1 

 

Program Tanıtımları 
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12. Reklamlar: Bir ürün veya hizmetin, alım, satım veya kiralanmasını geliĢtirmek, bir 

amaç veya düĢünceyi yaymak veya reklamcının istediği baĢka etkileri oluĢturmak amacıyla 

ücret veya benzer bir karĢılık ile iletim zamanı tahsis edilen kamuya yönelik duyurulardır. 

 

Kod No 

 

Tür Adı  

 

Tanım 

 

 Açıklama 

 

     12.1 

 

Reklam KuĢakları 
  

 

     12.2 

 

Özel Tanıtıcı Reklam 

Programları ve Spot Reklamlar, 

 

Ġki bağımsız program arasında 

yayınlanan, bir ürün, hizmet 

veya kuruluĢun tanıtıldığı, söz, 

görüntü ve müzik içeren tek bir 

reklamdır. 

 

 

     12.3 

 

Doğrudan SatıĢ Reklamları 

Reklamı yapılan ürün ve 

hizmetlerin alınımı, satımını, 

kiralanmasını, reklama cevap 

veren kiĢinin adresinde 

gerçekleĢtireceği veya 
sağlayacağı mesajını veren 

reklamlardır. 

 

 

     12.4 

 

Çerçeve, Logo, Alt Yazı, Bant 

Reklam ** 

Program yayın esnasında 

ekrandaki görüntü üzerine, 

programın bütünlüğünü 

bozmamak kaydıyla, tanıtımı 

yapılan ürün, hizmet veya 

kuruluĢun reklamının alt yazı 

geçmek, logosunu göstermek 

veya görüntüyü çevrelemek 

suretiyle yapılan reklamlardır.  

 

 

     12.5 

  

Sanal Reklam** 

Yayın sinyalini değiĢtiren 

elektronik görüntü sistemlerinin 
kullanılması yoluyla 

televizyondaki görüntüye, gerçek 

mekanla bağlantılı olmayan 

reklam yerleĢtirilmesidir. 

 

 

     12.6 

 

 Program Desteklemesi** 

Yayına konu olan programların 

veya bu programlarda kullanılan 

görsel ve iĢitsel eserlerin üretimi 

dıĢında faaliyette bulunan gerçek 

veya tüzel kiĢilerin, kendi adını, 

markasını, logosunu veya 

faaliyetlerini tanıtmak amacıyla 

bir programın finansmanına 

doğrudan veya dolaylı olarak 
ayni, nakdi veya sair suretlerle 

destek olmalarıdır. 

 

 

** Ayrı bir program türü olmamakla birlikte, yapılıĢ amacı ve izleyiciye ulaĢma teknikleri açısından 

farklılık taĢımaları nedeniyle ayrıca kodlanmıĢtır. 

 

 

 

 

 

 

 



183 

 

 

 

 

13. Diğer tür programlar arasında ve yukarıda yer alanlar dıĢında, sürekli olarak bir türe 

dahil edilmesi beklenmeyen,  Önemli Olayların Naklen Yayınları, Yayını Bir Defaya Mahsus 

Münferit Programlar gibi yapımlar sayılabilir. 

 

 

Kod No 

 

Tür Adı  

 

Tanım 

 

 Açıklama 

 

     13.1 

Uluslar Arası Törenlerin 

Naklen Yayınları 
 Olimpiyat açılıĢ töreni gibi 

programlar 

 

     13.2 

 

Önemli Toplantı ve AçılıĢ 

Yayınları 

  

 

     13.3 

Münferit 

Kampanya Programları 
 Sosyal yardım amaçlı 

kampanyalar gibi 

programlar 

 

 
 

 

 

 PROGRAM YAPIM KAYNAĞI: 

 

 

 

- Yukarıda yer alan sınıflandırmaları ek olarak, tüm programların, yapım kaynağına göre yerli 

ve yabancı olarak sınıflandırılmaları, yayıncı kuruluĢların yayınlarındaki yerli ve yabancı program 

oranlarının takibi açısından gerekli görülmektedir. 

 

 Program Yapım Kaynağı Tanım 

 

   A 

 

 
Yerli Yapım 

Yapım unsurlarının tamamı veya ağırlıklı bölümü 
yerli olan yapımlar olarak tanımlanmaktadır. 

 

 

   B 

 

 

Yabancı Yapım 

Yapım unsurları yurt dıĢı kaynaklı olan 

yapımlardır 
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T.C. 

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 

ÖzgeçmiĢ 

Adı Soyadı: Ruhi GÜL 

Doğum Yeri: Özkent 

Doğum Tarihi: 24.11.1964 

Medeni Durumu: Evli 

Öğrenim Durumu 

Derece Okulun Adı Program Yer Yıl 

Ġlköğretim Özkent K. Ġ.O.  Özkent Köyü 1975 

Ortaöğretim Sarayönü O.O.  Sarayönü 1979 

Lise Sarayönü Lisesi  Sarayönü 1982 

Lisans A.Ü. BYYO Radyo Tv Ankara 1991 

Yüksek Lisans S.Ü. Rtv ABD Konya 2009 

Becerileri: Senaryo yazımı, Film Yapım Yönetim 

Ġlgi Alanları: Sinema, televizyon, seyahat 

ĠĢ Deneyimi: 1989 -1991 TRT Belgesel Programları Müd. Yönetmen Yard.  

Özel radyo televizyonlarda program yapımcılığı ve 

DanıĢmanlığı, 2001-2002 S.Ü. Üntv Genel Koordinatörü 

Aldığı Ödüller:  

Hakkımda bilgi 

almak için 

önerebileceğim 

Ģahıslar: 

Doç. Dr. Aytekin Can (S.Ü. ĠletiĢim Fakültesi), Mustafa 

Karakaya (TRT Belgesel Programlar eski Müdürü ve 

Yönetmen), Bekir Erdem (TRT  –Prodüktör, Yönetmen) 

Tel: 0542 251 48 95 

E-Posta: ruhigul@selcuk.edu.tr 

Adres Selçuk Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi A. Keykubad Kampusu 

Selçuklu-KONYA 

 


