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ÖNSÖZ

İletişim araçları gündelik yaşamın vazgeçilmez araçlarından biri haline getirmiştir. Günlük yaşam
aktivitelerimizin birçoğunda iletişim teknolojilerinin günden güne ilerlemesiyle kitle iletişim araçları önemli
rol oynamaya başlamıştır. Bu teknolojiler bize Castells’in anlatımıyla hepimizin küresel ve yerel olarak
örülmüş ve birbirine bağlı bir ağ toplumu içinde yaşayan bireyler olduğumuzu hatırlatmaktadır. Geleneksel
medyanın araçlarından biri olan televizyonun analizi ve eleştirisinin yapılabilmesi bu ortamda önemlidir.
20.yüzyılın ikinci yarısı ve 21. Yüzyılın popüler kültür formu olan televizyon medya izleyicilerinin
önemli bir kısmını hala cezp etmektedir. Televizyonun analizi ve eleştirisini yapabilmek aracı ve
özelliklerini iyi tanımamızı gerektirmektedir.
.
Prof. Dr. Seçkin Özmen
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1. TELEVİZYON NEDİR?

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde bir teknoloji ve kültürel biçim olarak televizyonun yeri ve önemi anlatılacaktır.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Televizyonun toplumsal ve kültürel olarak hayatımızdaki rolü nedir?

2.

Televizyonun ve özellikle içeriği söz konusu olduğunda hangi unsurlar karşımıza çıkar?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın

Kazanım

Konu

işlevleri

kavranacaktır.

elde

edileceği veya geliştirileceği

Televizyonun
Televizyon nedir? hangi

nasıl

ne

olduğu

gerçekleştirdiğini

Temel kavramlar, tanımlar
ve bağlantılara dikkat çekilerek
konuların daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.

Anahtar Kavramlar
1.

Televizyon

2.

Anlatı

3.

Görsellik

Giriş
İletişim hayatımızın her aşamasında ilişkilerimizi düzenlemek için ihtiyaç duyduğumuz ve aynı
zamanda kitle iletişim araçlarıyla da gün içinde sıklıkla etkileşimde bulunduğumuz bir alandır.
Televizyonda kitle iletişim araçları arasında görselliği evlerimize getiren ilk kitle iletişim aracı olarak
önemli bir yere sahiptir. Dersimizin ilk bölümünde televizyonun yapısı ve önemini kavramaya
çalışacağız.

1.1. Televizyon Nedir?
Raymond Williams’ın (1974), “bir teknoloji ve kültürel biçim olarak televizyon” anlayışı ve
“sürekli akış” kavramsallaştırması, daha sonra John Ellis’in (1982) bu kavramsallaştırmaya itirazı ve
“eve ait bir araç” olarak televizyonun “parçalı akışı” anlayışı, televizyonu tanımlama arayışında uzun
süre etkisini korumuş, kurucu yaklaşımlardır. Ancak dikkat edilirse her iki yaklaşım da, Christine
Geraghty’nin de işaret ettiği gibi (2003: 25), televizyona ilişkin “büyük anlatılar” arasındadırlar ve
televizyonun özgül anlatı formlarına odaklanmaya kolayca izin vermezler. Daha açık ifade etmek
gerekirse, televizyonun bir araç olarak kendi karakteristiklerini anlama çabası, televizyondaki özgül
anlatı formlarını ve bu formlarla ilişki kurma yollarımızı da kuşatan kapsayıcı bir çabaya dönüşür.
Söz konusu kapsayıcılık, gerekli olmakla birlikte, “televizyon(un) anlatıları”nı daima bu
televizyonda “oluşundan” muzdarip “büyük anlatı”nın konusu haline getirmesiyle, bizi zorlu bir
“kültürel değer” sorunuyla baş başa bırakır. Bu sorun, “Televizyon nedir?” sorusu üzerine düşünürken
yaşadığımız ilk güçlüktür.
Sorunun yanıtlanmasındaki ikinci güçlük, popüler olanla gerilimin aynı zamanda televizyonun
“büyük anlatısına” hizmet eden bir yanı olduğu ve yine televizyonun özgül anlatı formlarını kuşattığı
öne sürülebilir. Mutlu (1991: 190), televizyona “toplumbilimsel yaklaşımlar” içinden yaklaşmanın
kısıtlılıklarına işaret etmiş ve eğer bu kısır döngüden kurtulmak istiyorsak “bir televizyon estetiğinin
geliştirilmesi yolunda çaba harcamak gerektiği” uyarısında bulunmuştur.
Televizyonu anlamaya çalışmak gerekir çünkü bu araç gündelik yaşam deneyimimizin bir parçası
olmakla kalmaz; yaşamımızı anlamlandırmamızda, duygu ve düşüncelerimizin, önceliklerimizin, yaşam
tarzımızın biçimlenmesinde yol gösterici mesajlar gönderir bize. Güzel, çirkin, doğru, yanlış gibi
kavramları sınamakta kullanacağımız ölçütler sunar. Televizyon programları diğer bütün anlatılar ya da
metinler gibi ancak izleyicilerle etkileşim içinde gerçekleşirler.

Televizyon Nedir?
Televizyon Latince kökenli bir sözcük olup, ‘uzağı görmek’ demektir. İnsanın görme duyusunun
ulaştığı en ileri aşamadır. Uzağı görmek insanın zaman ve mekan sınırlarını kaldıran gündelik yaşam
alanını genişleten, geliştiren ve geliştirmekle kalmayıp, bu deneyimin nitel ve nicel örüntüsünde önemli
değişikliklere yol açan bir teknolojik olanaktır.
Bu sorunun yanıtlanmasında, daha genel olarak dünyayı anlama, açıklama ve tanımaya yönelik
çeşitli bilimsel, felsefi, ideolojik konumlarla bağlantılı birer çabadırlar. Televizyon sadece bir teknolojik

yapı değil aynı zamanda toplumsal, kültürel ve endüstriyel bir biçimdir ve televizyona ilişkin eleştirilerin
çoğu teknolojisi değil, toplumsal, kültürel ve endüstriyel biçimi üzerinedir.
Bütün bu teorik tartışmalar esasen televizyonun ne olduğu sorusuna cevap bulabilmek amacıyla
yapılmaktadır. Adı geçen teorisyenlerin görüşleri incelendiğinde, her birinin televizyon hakkında sahip
olduğu temel kabullerden hareket ettiği ve sorularını bu yönde oluşturdukları görülmektedir.
Televizyonun ve özellikle içeriğinin ne olduğunu anlamaya yönelik olarak yapılan tartışmalar genellikle
şu temel sorular etrafında oluşmaktadır:
•

İçerik nedir? Nasıl oluşur?

•

Medya sahipliği ve kontrolü içeriği nasıl etkiler?

•

İçeriği belirleyen ve arka planda bulunan medyatik yapı nedir?

•

Medyatik içerik gerçekliği hangi düzeyde yansıtır?

•

Medyatik içerik ile gerçeklik arasında hangi potansiyel ilişkilerden bahsedilebilir?

•

İnsanlar içeriği nasıl yorumlarlar?

•

Medyada temsil edilen içeriğin gerçek içerikten ayrılarak analiz edilmesi ne kadar

•

doğrudur?

•

Medya ile izleyici arasındaki enteraktif ilişkiler ne hangi düzeyde yönlendirilmiş veya
serbesttir?

•

Program türleri ve kodlarının belirlenmesinde bilinç-dışı süreçler mi, yoksa yapımcının içeriğe
ve geçerli değerler sistemine ilişkin psikanalitik motivasyonları mı etkili olmaktadır?

•

İçeriğin belirlenmesinde medya endüstrisi yapısının, ekonomik, ideolojik ve politik güçlerin
oynadıklar roller nelerdir?

•

İzleyiciler medya içeriklerini hangi farklı biçimlerde yorumlayabilirler ve bu farklar nasıl
belirlenmelidir?

•

Bununla birlikte televizyonu daha çok dilsel bir metin veya doku olarak algılayan düşünürler
ise öncelikli olarak belirledikleri şu sorular etrafında akıl yürütmektedirler:

•

Her medya aracının kendi içindeki hangi değişkenleri nasıl manipüle edilebilir?

•

Her medya aracına özgü dilbilgisel kodların kökleri nelerdir, nasıl ortaya çıkarılabilir?

•

Ortaya çıkarılan dilbilgisel kod çözümlemeleri, günlük hayattaki yüz yüze görüşmelerde
kullanılan kodlarla ne derece örtüşmektedir?

•

Dilbilgisel manipülasyonların algı, anlayış, duygusal ve davranışsal tepkiler üzerindeki etkileri
nelerdir?

•

Metini oluşturan estetik öğelerin içerik ve algısı üzerinde oynayabileceği roller nelerdir?

Zillmann’a göre, günümüzden bilgi çağı olarak bahsetmek tamamen yanlış olmayabilir. Bununla
beraber genelde gözden kaçan şey, bütün bu muazzam büyüklükteki bilgi üretme, değiştirme ve
nakletme kapasitesi iş kadar, belki daha da fazla eğlenceye hizmet ediyor görünmektedir (2000: 17).
Modern toplumun ve medyanın son zamanlardaki gelişimine bakıldığında da hem pazar analistleri
hem de medya araştırmacıları her şeyin eğlence olduğu görüşünde birleşmektedirler. Medya
içeriklerine ve izleyicilerin bu içerikleri kullanma şekillerine bakıldığında da, çoğu insanın çeşitli
eğlence biçimlerini her şeyden daha çok aradığı görülmektedir. Şüphesiz haber ve benzeri enformasyon
ağırlıklı programlarda da artan bir şekilde çeşitlenme olmaktadır. Ancak eğlenceye
yönelik etkileyici artış hâla büyük öneme sahiptir. Sonuç olarak hem Pazar analistleri hem de
medya araştırmacıları çağımızı “Eğlence Çağı” olarak adlandırmaktadırlar (Çakır 2005).
Medya arzının bir olgusu olarak eğlence faaliyeti temelde evde gerçekleşmektedir. İzleyici
kitlelerin kamusal toplantı mekânlarından kendi özel alanlarına çekilmesi yalnız eğlencenin doğasını
değiştirmekle kalmamış, hayatlarımızı yaşayış biçimimizi de değiştirmiştir. Elektronik kitle iletişim
medyasının ortaya çıkışıyla bir sosyal etkinlik olarak eğlence ve oyunun doğası da değişmiş,
eğlence ve oyun bir katılım faaliyetinden bir görsel gösteriye dönüşmüştür. Kitle iletişim araçları
tarafından dönüştürülen ve yaşantı (deneyim) arzusu tarafından baştan çıkarılan izleyici kitleleri, fantezi
arayışının ve zevkin ivmelendirdiği hiper kapitalizm dünyasına girmiş bulunmaktadırlar
(Sayre & King, 2003: 11-12). (Çakır 2005).
Görsellik üzerine kurulu günümüz dünyasında televizyon; hayatı doğrudan (haber programları,
belgeseller, reality Showlar) veya dolaylı olarak (filmler, diziler, kurgusal canlandırmalar) temsil etme
iddiası olan bir kitle iletişim aracıdır. Postman’a göre, “televizyon ışık hızıyla yayılan bir araç olarak
şimdiki zamanı merkeze almaktadır”. Bu yüzden televizyon grameri geçmişten ziyade gösteri ve imaj
politikasının egemen olduğu ‘şimdi’ki zamanın peşindedir. Televizyonun insanlara tarihsel bir
perspektif edindiremeyeceğini savunan Postman’a göre bunun en önemli gerekçesi “televizyonun
bütünden ziyade parçaya, imaja önem vermesidir” (2010: 152-154). Bu düşünceleriyle Postman
televizyonun sürekli tüketim, sürekli yenilik, sürekli anındalık (şimdi’lik) özelliğine dikkat çekmektedir.
Bu ise televizyondaki görüntünün, haberin bir sonraki görüntü ve haber sebebiyle eski, geçmiş, güncel
olmayan konumuna düşmesini açıklamaktadır.
Kaynakça

Uygulama Soruları
1.

“Televizyon”u nasıl tanımlayabiliriz.

2.

Gündelik yaşamımızda televizyonun etkilerini nelerdir?

3.

Televizyonun kültürel işlevleri dediğimizde hangi işlevler akla gelebilir?

4.

Televizyonun toplumsal anlamda izleyiciye katkısı ne olabilir?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde televizyonu ne olduğuna ve önemi giriş yaptık.

2. TELEVİZYONUN ANLATI YAPISI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kitle iletişim araçlarıyla izlerkitleye sunulan bilgi ve içeriklerin anlaşılması ve yorumu bu aracın
özgül biçimi ve görünüşünden ayrı olarak düşünülemez ve aracın ilettiği iletilerin belli bir araç
tarafından dolayımlanarak izleyiciye aktarılması o aracın biçim veya yapısının bilinmesini kısaca o
aracın formatının bilinmesini gerektirir. Türkiye’de özel televizyon yayıncılığına geçişle birlikte
televizyonda yayınlanan programlarda biçim ve içerik anlamında önemli değişiklikler olmuştur. Bu
değişikliklerle beraber yeni program türleri ortaya çıkmıştır. Bu bölümde anlatı yapısı, tür gibi
kavramların üzerinde duracağız.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Televizyonun anlatı yapısı ne demektir?
2. Tür ne demektir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın

Kazanım

Konu

Anlatı Yapısı

tür

kavramları

bunların

elde

edileceği veya geliştirileceği
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Kitle iletişim araçlarıyla izlerkitleye sunulan bilgi ve içeriklerin anlaşılması ve yorumu bu aracın
özgül biçimi ve görünüşünden ayrı olarak düşünülemez ve aracın ilettiği iletilerin belli bir araç
tarafından dolayımlanarak izleyiciye aktarılması o aracın biçim veya yapısının bilinmesini kısaca o
aracın formatının bilinmesini gerektirir (Mutlu 1991;37). Türkiye’de özel televizyon yayıncılığına
geçişle birlikte televizyonda yayınlanan programlarda biçim ve içerik anlamında önemli değişiklikler
olmuştur. Bu değişikliklerle beraber yeni program türleri ortaya çıkmıştır. Bütün iletişim araçlarının
diğerlerinden ayırt edilmesini sağlayan bir formatı vardır. Bu formatlar çeşitli konuları izleyiciye
sunabilmek için kullanılan formüllerdir.

2. Televizyonun Anlatı Yapısı

Herhangi bir olayın sunum biçimi ve tarzı bu olayı dolayımlayan formatın türüne göre
değişmektedir. Örneğin sahne müzikali, televizyon draması gibi. Çünkü bu olay o formatın mantık ve
kurallarına göre yapılacaktır. Televizyondan örnek verilecek olursa, televizyon ekranında görülen
içerikler, bu aracın format kurallarına uygun olmak zorundadır (Mutlu 1991;38). Televizyon türlerinin
anlaşılması için televizyonun radyo ve sinema gibi diğer kitle iletişim araçlarıyla ilişkisini incelememiz
gerekir. Televizyon kendisinden önceki araçların teknik ve anlatısal özelliklerini kullanmıştır. Bu
nedenle televizyonla kendisinden önceki araçlar ve biçimler arasında, hem bir süreklilik ilişkisi, hem de
önemli farklılıklar vardır. Televizyon ve televizyon türlerinin nitelik ve kapsamını tanımlamak için bu
özellikleri bilmek gerekiyor.
Televizyon yayıncılığı teknik gelişimini tamamladıktan sonra kendisinden önceki kitle iletişim
araçlarından ve sanat dallarından yararlanarak, onların bazı özelliklerini kullanarak program alt yapısını
da geliştirmiştir. Radyonun geniş kitlelere ulaşabilme özelliğini ve program yapılarını, sinemadan ekranı
ve anlatı özelliklerini, tiyatrodan diyalog, oyunculuk gibi özellikleri almıştır. Radyo ve televizyonun
zamanlama ve programlama süreçlerindeki benzerlikleri yapım ve kuruluşlarına da yansımaktadır.
Radyo ve televizyon arasındaki özellikle teknik sorunlar bakımından ortaya çıkan süreklilikler nedeniyle
radyonun bazı program formatları dolaysız biçimde televizyona aktarılmıştır. Popüler radyo
programlarının çoğu televizyonda da yayınlanmaya başlamıştır.
Radyonun yarattığı soap opera*, yarışma programları, haber programları gibi formatlar ve diğer
araçlardan alıp kendi yapısına uydurarak dönüştürdüğü formatlar; durum komedisi, dramatik, müzikal
formüllerin çoğu televizyona aktarılmıştır (Mutlu 1991;41-43). Televizyon sinemadan da belli format
ve özellikleri almıştır. Sinema ile televizyon arasında dramatik anlatı saymacaları bakımından büyük
benzerlikler bulunmaktadır. Her iki araçta aynı başat anlatım tekniklerine bağlıdır, denebilir. Bunun
nedeni iki araç arasındaki türsel sürekliliktir. Televizyon yayıncılığının belirleyici niteliklerinden olan
sürekli malzeme üretimi ve tüketimi televizyon kuruluşlarını hazır formatları kullanmaya itti.
Tür ayrımı bir çözümleme aracı olarak ‘işlevsel’liğini korumaktadır (Kejanlıoğlu 1995;53). Bir
televizyon programını çözümlerken, kendisiyle aynı kategoriye dahil olan programlarla arasındaki
benzerlikler ya da farklılıkları da göz önünde bulundurulabilir. Çözümlemenin amacına göre anlatıyla
birlikte programın türsel özelliklerini de incelemek önemli olabilir, türsel özellikleri önemsememek
çözümleme de eksikliğe sebep olabilir.

“Uydu yayıncılığı, uluslar arası program akışı gibi küresel boyutta yaşanan değişimlere karşın,
televizyon için uluslar arası bir standarttan söz etmek oldukça zor. Ulusal sistemler içinde bile
birbirleriyle yarışarak benzeşik hale gelmeyen farklı kurumsal program stratejileri mevcut.
Türsel dönüşüme televizyon endüstrileriyle ilişkisi içinde de bakmalı. Bu yüzden, örneğin,
ABD’de türsel beklenti düzeyinin daha geçerli olduğu ve program seçiminin türün içinden olduğu;
İngiltere’de ise, toplumsal ve kültürel beklenti düzeyinin başat olduğu ve seçimin türler arasında
yapıldığı söyleniyor. Kısaca, televizyon eleştirisinde türleri kolayca sınıflayamıyoruz” (Kejanlıoğlu
1995;53-54). Televizyon dramalarını her zaman kesin olarak sınıflandırmak mümkün olmayabilir.
Çünkü dizilerin neredeyse tamamı birden fazla tür özelliğini barındırabilir veya iki türün kesişebileceği
ögeler içerebilir. Bu nedenle “Mintz’in ABD televizyonlarındaki, örneğin durum komedileriyle aile
komedilerinin arasındaki ayrımın bir derece olduğuna, kesin bir ayrımın zorlama olacağına ilişkin
saptamasının Türkiye açısından da geçerli olduğu görülmektedir” (Mintz’den Akt. Tanrıöver, Eyüboğlu
2000;41).

2.1. Televizyonda Drama ve Gerçeklik
En basit iletişim modelinde gönderici bir mesaj inşa eder ve aynı ortak kod ya da dilbilgisine
sahip olan alıcıya mesajını gönderir. Roman Jakobson’un bilinen konuşma olayı modeli filmsel iletişime
uygulandığında ortaya filmsel iletişim modeli çıkar (Parsa 1994;78). Jakobson’un taslağına göre
konuşucu (verici, gönderici) dinleyiciye(alıcı, gönderilen) belli bir düzgüden(kod, kurallar
bütünü)yararlanarak bir bildiri (ileti, mesaj) gönderir. Bu karşılıklı ya da tek yönlü bildiri iletimi de
belli bir bağlamda (dış gerçek) ve bağlantı sağmak için kullanılan bir oluk (kanal, fiziksel
destek)aracılığıyla gerçekleşir (Rifat 1998;37). Bu modelde ki ‘alıcı’(receiver) sözcüğü yerine filmsel
iletişim modelinde ‘okuyucu’ (reader) kullanılmaktadır.
Sinema, televizyon, fotoğraf, reklam, video, afiş gibi kitle iletişim araçlarının sundukları
içeriklerin algılanmasında “okuma” sözcüğü kullanılmaktadır. Okuma sözcüğü beraberinde anlatı
kavramını getirdi. Söylev, masal, öykü, roman, tragedya, resim, sinema, televizyon, fotoğraf, gazete,
konuşma bunların hepsi anlatı biçimleridir. Filmsel anlatı formunu taşıyan sinema ve televizyon, görme
ve işitme duyularımıza hitap eden bir anlatı aracıdır. Filmsel anlatıyı temelde ses ve görüntü olarak iki
kanalda toplayabiliriz. Filmde kullanılan ses;insan sesi, müzik ve efekt olarak, görüntü ise görüntüyü
meydana getirme aşamasında yani çekim ve kurgulama aşamasında anlatının oluşmasında önemli rol
oynarlar (Parsa 1994;78,83).
Televizyonda anlatılan kurmaca dünyayla gerçek hayat arasındaki sınır giderek daha az belirgin
hale gelir. Televizyonda gördüklerimiz gerçekle kurmaca olanın harmanlanması olarak karşımıza çıksa

da ampirik çalışmalar bizlerin televizyon ile hayattaki gerçeklik arasındaki farkın ayırdında olduğumuzu
ortaya koymaktadır. Temsil aracı yani günlük hayatın süregelen akışı içinde varolma yeteneğimiz bizim
bu sınırların ayırdında olarak televizyon ve diğer medya organlarıyla olan ilişkimizin temel taşını
oluşturur. (Silverstone 1999;196). Televizyonda izlediğimiz kurmaca dünyalarla gerçek arasındaki
sınırın ayırdında olmak televizyonda temsil edilen dünyaları alımlamamız üzerinde etkilidir. Ancak yine
de izleyicinin kendi varoluşuna ait anlam dünyasındaki unsurlarla televizyonda sunulanları
ilişkilendirerek kendi gerçek yaşam sorunlarıyla ilgili bir uyaran olarak gördüğü söylenebilir (Mutlu
1999;83-84).
Televizyonun sunduğu dünya, gerçekliğin abartılı olarak basmakalıplaştırılmış, kurgulanmış bir
kopyasıdır ve simgeseldir. Bu simgesel dünyada monoton tekrarlardan oluşan gerçeklik dramatize
edilerek abartılır, izleyiciyi heyecanlandıracak ve dikkatini çekecek şekilde sunulur. Televizyonun
teknik yapısı başka bir deyişle doğasıyla beraber dramanın özellikleri de bu abartmaya olanak sağlar.
Aslında drama gerçekliğin abartılmış yeniden üretilmesi sanatıdır ve bu sanatta televizyonun doğasına
uygundur. İzleyiciler sürekli tekrarlanan bu dramatize edilmiş dünyayı gerçek sanır. Bunun sonucu
olarak da televizyon zaman içerisinde en etkili toplumsallaştırma aracı haline gelmiştir.
Modern kitle iletişim araçlarının içeriğiyle gerçek dünya arasındaki ilişkiyi sistemli olarak ilk
kez Walter Lippmann araştırmıştır. Lippmann’a göre kitle iletişim araçları gerçek dünyayı çarpıtarak
yansıtmaktadır. İnsanların zihinlerinde canlandırdıkları dünya ile gerçek dünya arasındaki farklılıklar
gerçek dünyanın aktörleri olan insanların gerçeği çarpık biçimde algılamaları, onların gerçek yaşama
ideal biçimde müdahalelerini engeller (Mutlu 1991;78). Kitle iletişim araçları doğal olarak her zaman
gerçeği vermezler, savundukları ideolojiye göre gerçekleri manipüle ederler.

Uygulama Soruları
1. Gerçeklik ve televizyon ilişkisini açıklayınız.
2. “Tür” nedir?
3. Televizyonun anlatısal özellikleri nereden gelmektedir?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde televizyonun anlatı yapısı, tür, drama ve gerçeklik konuları üzerinde durulmuştur.

3. TELEVİZYONDA PROGRAM TÜRLERİ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sanatsal bir kavramı ifade eden ‘tür’ sözcüğünün tanımı ve televizyondaki program
türlerini öğreneceğiz. Fransızca kökenli genre sözcüğünün karşılığı olarak dilimize yerleşmiştir. Genre
sözcüğünün karşılığı genel olarak cins, “ortak özellikleri olan birey ve nesneler” olarak verilir. Ancak
sanat alanına ilişkin kullanımlarda cins yerine ‘tür’ sözcüğü kullanılmaktadır. ‘Tür’ kavramının genel
bir tanımı şöyledir; “tüm sanatsal faaliyetler için geçerli olan ve kabaca sanatsal etkinliklerin belli
özelliklerine göre ayrıştırıldığı kategoriler” olarak tanımlanabilir.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. “Tür” ne demektir?
2.Televizyonda program türleri hangileridir?
3. Dizi ve seriyallerin anlatısal yapısının temel farklılıkları nelerdir?
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3. Televizyonda Program Türleri
Sanatsal bir kavramı ifade eden ‘tür’ sözcüğü Fransızca kökenli genre sözcüğünün karşılığı
olarak dilimize yerleşmiştir. Genre sözcüğünün karşılığı genel olarak cins, “ortak özellikleri olan birey
ve nesneler” olarak verilir. Ancak sanat alanına ilişkin kullanımlarda cins yerine ‘tür’ sözcüğü
kullanılmaktadır. ‘Tür’ kavramının genel bir tanımı şöyledir; “tüm sanatsal faaliyetler için geçerli olan
ve kabaca sanatsal etkinliklerin belli özelliklerine göre ayrıştırıldığı kategoriler” (Mutlu 1991;35). ‘Tür’,
Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise; “içerik, biçim ve amaç yönünden özellik gösteren sanat çeşidi” olarak
tanımlanmaktadır (Abisel 1995;13-14). Bu tanımlara göre değerlendirirsek, ‘tür’ sanat dallarındaki
yapıtların sınıflandırılarak gruplara ayrılmasıdır, diyebiliriz. Daha geniş olarak tür; çeşitli yönlerden
benzerlik gösteren, yapıları birbirini andıran, ortak nitelik, özellik ve öğeler taşıyan yapıtların
gruplandırılmasıdır.
Bu sınıflandırma kitle iletişim araçlarında özellikle radyo, televizyon, sinema için gereklidir.
Televizyon programlarında yapılan sınıflandırmanın yanı sıra televizyon dramaları ya da filmleri ile
sinema filmleri de kendi aralarında türsel özellikler gösterirler. Program türleri; haber, belgesel, drama,
yarışma, sohbet( talk show) olarak sıralanabilir. Bu sınıflandırmada, bir konuyu ele alış açısı, konuyu
işlerken ki tutum, belli bir konuyu vermekte kullanılan gereç, filmin çeşitli öğelerinin kullanılış tarzı
göz önüne alınır (Özön 1984;122). İnsanların, çevresindeki varlıklarla ilgili bilgi sahibi olmak ve onlar
üzerindeki denetleme gücünü arttırabilmek amacıyla bu varlıkları benzerliklerine ve farklılıklarına göre
sınıflandırarak gruplara ayırması, bu varlıkları düzenli bir şekilde inceleme olanağı vermiştir (Abisel
1995;14).
Daha öncede bahsettiğimiz gibi genelde kitle iletişim araçlarında özelde ise incelediğimiz
televizyon programları ve onunda altında televizyon dramalarında bu sınıflandırmayı yapmak
televizyon analizi ve eleştirisi açısından önemlidir. Televizyon türleri, daha çok aracın özgüllüğünden
ileri gelen farklılıklar ele alınarak sinema–televizyon karşılaştırması yoluyla açıklanmakta,
çözümlemede ise, film türlerindeki gibi ‘anlatı’ üzerinde durulmaktadır (Kejanlıoğlu 1995;53). Bu
nedenle televizyon anlatılarını sınıflandırarak türlere ayrıştırma, hatta sinema filmlerindeki gibi
dramaları da türsel özelliklerine göre sınıflandırmak çözümlemelerde doğru sonuçlara varmamızı
kolaylaştıracaktır.
Kitle iletişim araçlarıyla izlerkitleye sunulan bilgi ve içeriklerin anlaşılması ve yorumu bu aracın
özgül biçimi ve görünüşünden ayrı olarak düşünülemez ve aracın ilettiği iletilerin belli bir araç
tarafından dolayımlanarak izleyiciye aktarılması o aracın biçim veya yapısının bilinmesini kısaca o
aracın formatının bilinmesini gerektirir (Mutlu 1991;37). Türkiye’de özel televizyon yayıncılığına

geçişle birlikte televizyonda yayınlanan programlarda biçim ve içerik anlamında önemli değişiklikler
olmuştur. Bu değişikliklerle beraber yeni program türleri ortaya çıkmıştır. Bütün iletişim araçlarının
diğerlerinden ayırdedilmesini sağlayan bir formatı vardır. Bu formatlar çeşitli konuları izleyiciye
sunabilmek için kullanılan formüllerdir. Herhangi bir olayın sunum biçimi ve tarzı bu olayı
dolayımlayan formatın türüne göre değişmektedir.
Örneğin sahne müzikali, televizyon draması gibi. Çünkü bu olay o formatın mantık ve
kurallarına göre yapılacaktır. Televizyondan örnek verilecek olursa, televizyon ekranında görülen
içerikler, bu aracın format kurallarına uygun olmak zorundadır (Mutlu 1991;38).

3.1. Dizi ve Seriyallerin Anlatısal Yapısı
Televizyon programları arasında başat enformasyon kaynağı olan haberler ve haber programlarını
saymazsak, en beğenilen ve en çok izlenen program türünün yerli dramalar olduğu ortaya çıkar. Yerli
dramaların bugün en beğenilen ve izlenilen program türü olmasının sebebi bir dönem Türk filmlerine
duyulan ilgi ve beğeninin yerini almasındandır. Özel televizyon kanallarının kurulmadığı ve henüz yeni
program türlerine yönelimlerin olmadığı

dönemlerde, en çok izlenilen program türü olan ‘Türk

filmleri’nin yerini bugün yerli dizilerin almış olması iki olgunun altını çizer; birincisi, izlerkitlenin
kurmaca ve dramaya ilgisinin, ikincisi ise, Türk sinemasının altın çağlarının bitmesi ve sinema izler
kitlesinin televizyonda yayınlanan Türk filmlerine, sonrasında ise yerli televizyon dizilerine yönelmesi,
bu da yerli televizyon dizilerinin sinema geleneğine uygun bir format sunduğunun göstergesidir
(Tanrıöver,Eyüboğlu 2000;37-38).
Türkiye’de dizi ya da seriyal olarak adlandırdığımız programların geçmişi pek uzun değildir. 80’li
yıllarda televizyonlarda artan yerli diziler, haftada bir ve ‘prime-time’ denilen en çok izlenen saatlerde
yayınlanmaya başladı. Özel televizyon yayıncılığının başlaması ve program akışı içinde belli oranda
yerli yapıma yer verme zorunluluğu, dramalara ağırlık verilmesine neden olmuştur. Dramaların yüksek
izlenme oranları, 1995’ten itibaren televizyon kanalları arasında çok ciddi bir rekabet unsuru haline
gelmiştir (Tanrıöver, Eyüboğlu 2000;40). A.B.D’de yapılan çalışmalar sonucunda süreğen dramalar,
dizi ve seriyal olmak üzere iki format halinde sınıflandırılmıştır. Eskiden dizi ve seriyal arasındaki ayrım
çok net olmasına rağmen, günümüzde dizi ve seriyal arasında çok kesin bir ayrım bulunmamaktadır.
Bunun nedeni, günümüzde gerek izleyicinin tercihi, gerekse dramaların yaratım sürecinde yaratıcıların
daha fazla seyirci çekmek amacıyla iki formatın da özelliklerinden yararlanmaları sonucunda dizi ve
seriyal arasındaki ayrımlar yumuşamıştır.
Bu iki formatın birleşmesiyle ortaya çıkan yeni formata göre, kapanmayan, öykülemeye ve
seriyallerin özelliği olan çoğul karakterlere yer verme, böylelikle öyküde ki merak ögesini canlı

tutarak süregitmesini sağlama, ancak bunu yaparken de her bölümde, ‘görece’ kapanan yan olaylar
sunarak belli bölümleri kaçıran sürekli izleyemeyen ‘epizodik’ izlerkitlenin ilgisini çekme
yönündeydi. Bu formatın yaygınlaşmasıyla dizi-seriyal ayrımı daha az yapılmıştır.
Televizyon dizilerinin ve seriyallerinin anlatım biçimleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar
dizisel (paradigmatic) ve sözdizimsel (syntagmatic) yapılarla, zamansal ve mekansal ilişkilerde
karşımıza çıkmaktadır. Dizisel (serial) form, televizyon programcılığının ‘paradigmatic’ biçimidir.
Dizisellik (seriality), televizyonda program yapım ve yayın mantığını ve biçimini düzenlemektedir
(Kaplan 1992;53).
Zamanın nasıl kullanıldığı ve izleyicinin bunu nasıl algıladığı dizi ve seriyal arasındaki
farklılıkları belirlemek açısından önemli bir yere sahiptir. Seriyallerde kullanılan anlatı zamanı,
gerçek zamana metaforik düzlemde eşdeğerdir (Kaplan 1992; 54). İzlerkitle, anlatının geçmişini,
şimdisini ve geleceğini anlatının devam ettiği süreç içinde anlatıyla birlikte yaşar. Seriyalin bu
özelliği izlerkitlenin anlatıyla özdeşleşmesine yardımcı olur. Seriyallerde çok fazla karakterin
olması, bir ana öykü etrafında birbiriyle bağlantılı birçok öykünün anlatılmasına neden olmaktadır.
Bu yapı nedeniyle de seriyaller de zaman sürekli gerçek zamanla birlikte devam etmekte ve
öykülerin de sona ermeden devam etmesine neden olmaktadır. Seriyal dizilerde zaman öykülerde
sonsuz olarak devam etmektedirler.
Seriyaller, çoğunlukla hergün ya da hafta içi hergün yayınlanan ve bir ana öykü etrafında
başlayıp biten ve iç içe geçen yan öykülere dayanan dramalardır. Bu format, seriyallerin uzun süre
devam etmesine olanak sağlamaktadır. “Böylelikle seriyaller, ana öykü kapanmadığı çok uzun süre
devam edebilme özelliği sunarken, bu özellikle de bağlantılı olarak, herhangi bir ya da birkaç
bölümü kaçıran izleyicide olay kurgusunu izleme zorluğu yaratabiliyor ve izleyicinin programdan
kopma tehlikesini doğuruyor” (Tanrıöver,Eyüboğlu 2000;39). Dizilerde zamanın kullanılışı
seriyaldekilerden farklıdır. Dizilerde sürekli ve çizgisel bir zaman anlayışı vardır. Dizilerde her bir
bölümde bir öykü anlatılır. Öykü o bölümde başlar ve biter. Ancak dizi devam eder, dizinin
karakterleri her bölümde farklı öykülerle karşımıza çıkar.
Dizilerde anlatı olayları her bölümde değiştiği için bölümleri bir sıraya koymak gerekli değildir.
Herhangi bir bölüm istenilen herhangi bir zamanda gösterilebilir. Dizilerdeki karakterlerin öyküdeki
yaşamları dizinin gösterildiği zaman aralığıyla sınırlıdır. Televizyon dizi ve seriyallerinde müzik,
efekt ve konuşmaların sinema filmlerinden farklı işlevleri vardır. Sinema anlatılarında görüntü, ses
ve konuşmalardan daha önemlidir. Televizyon, yönetmenlerin ve tasarımcıların tüm becerisinin
uzaktan kumanda sayesinde her an kaçma imkanı olan izleyicinin değişken dikkatini yakalamaya
yöneldiği, katılıma yönelik bir medya

haline gelir. Örneğin dizilerin yapısı, izleyicinin bu

akışkanlığına göre kurulur; yavaşlıkları ve sesin önde gelişi, dizilerin izlenirken bakışın televizyona
sabitlenmeden de anlaşılır olmasını sağlar (Barbier, Lavenir 2001;296).

3.2. Alt-türler
Televizyonun kurmaca dünyasının en yaygın türlerini içinde toplayan bu formattaki yapımlar
tematik olarak alt-türler oluştururlar. Genel dizi başlığı altında toplanan bu dizilerin en popüler olanı
‘polisiye’ dizilerdir. Tematik olarak, avukatlarla, doktorlarla, detektiflerle ilgili dizilerden söz
edilebilir, ancak hiçbiri polisiye diziler kadar izleyici ilgisini çekememiştir. Polisiye diziler ve fazla
tutulmamakla birlikte anlatı evrenini profesyonellerin dünyasıyla tanımlayan avukatlar, doktorlar
ve gazeteciler gibi televizyon dizisi türlerinin ortak bazı niteliklerini saptamak mümkündür. Bunlar
genellikle iyi-kötü karşıtlığı üzerine kurgulanmaktadır. Bu dizilerin anlatısal yapısı tek olay üzerine
kurgulanırdı, yan olaylar olsa da bunlar ana öyküyü ilerletmek için kullanılırdı. Ana karakterlerin
sayısı iki en fazla üç kişiydi. Diğer yan karakterlerle birlikte dizide ki karakter sayısı onu geçmezdi.

3.2.1. Durum Komedileri
“Durum komedisi” televizyonun gülmece dünyasının başat biçimidir. Durum komedisinde
olaylar önceden düşünülüp belirlenmiş bir zaman dilimi içerisinde ustalıkla çözüme bağlanan bir
çatışma üzerine kurulur. Bütün sorunların varolan düzen içinde çözülebileceğini ima eder. “Bu
bakımdan durum komedileri, diğer televizyon anlatı biçimleri gibi –ve kimi Marxist ve eleştirel
yorumcuların iddialarının tersine- “halkın afyonlu ilacı” değil, halkın “etkin bir öğretmeni ve
eğiticisi” olmaya çalışır. (Mutlu 1991;231). Başka bir deyişle sisteme direnen, eleştiri getiren bir
yapıya sahiptir. Horace Newcomb, televizyon komedi dramalarını iki kategoriye ayırır; durum
komedileri ve aile komedileri olmak üzere. Newcomb, durum komedilerinin gülmece ağırlıklı
olduğunu aile komedilerinin ise daha duygusal ve insani sıcaklığı yansıtan diziler olduğunu
söylerler.

3.2.2. Soap Opera
Televizyonda gündüzleri kadın izleyicilere yönelik yayınlanan, sonu gelmeyen, her bölüm
bir sonraki bölümün seyredilmesini sağlayacak bir merak ögesiyle biten, çeşitli yan öykülerle
beslenen ve haftanın beş günü yayınlanan bir program türüdür. “Soap opera”lar, sabun ve temizlik
maddesi üretenlerin sponsorluğunda yapılan gündüz seriyalleri oldukları için “soap” yani “sabun”
opera

olarak

adlandırılmışlardır.

Programların

gündüz

saatlerinde

yayınlanmaları

ve

sponsorluklarını kadınlara yönelik tüketim malları üreten firmaların yapması hedef kitlenin

kadınlar, özellikle de ev kadınları olduğunu ortaya koymaktadır. Hedef kitlenin ev kadınları olması,
türün biçim ve içeriği üzerinde de etkilidir (Mutlu 1991;293).
Bazı araştırmacılar sabun köpüklerini; gündüz (daytime) ve 20:00-23:00 arasındaki ana yayın
kuşağında (prime-time) yayınlananlar olarak ikiye ayrılırlar. Muriel Cantor ve Susan Pingree’ye
göre ana yayın kuşağı ve gündüz yayınlanan seriyaller arasında üretim süreci ve içerik açısından
önemli farklılıklar vardır. Ana yayın kuşağında yayınlanan seriyaller, film endüstrisi ve yayıncılık
arasındaki birleşmenin bir ürünüdür. “Soap opera”ları, ana yayın kuşağı seriyallerinden belirgin bir
şekilde ayıran en önemli özellik, “soap opera”ların anlatı örüntüsünün gerçek zamanla eşzamanlı
giderek, olayların gelişiminin tüm bir yıla dağılmasıdır (Binark 1997;45).

Uygulama Soruları
1.“Seriyal”in özellikleri nelerdir?
2.“Dizi”nin özellikleri nelerdir?
3.“Prime time” diye adlandırılan zaman dilimi hangi aralıktır?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde televizyonda ki program türlerinin neler olduğunu ve özelliklerini öğrendik.

4. REALITY SHOW

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde televizyon program türlerinden biri olan “reality show”un anlatısal yapısı ve
özelliklerini öğreneceğiz. “Reality show” ülkemizde tecimsel kanalların yayın hayatına başlamasıyla
televizyonlarda yeralmaya başlamıştır. Zaman içinde içerik olarak farklılaşmışsa sa gerçek olayalardan
yola çıkarak izleyici çekmeyi hedeflemiş ve başarılı da olmuştur.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. “Reality show” ne demektir??
2. “Reality show”lara örnek veriniz.
3. “Reality show”ların yüksek oranda izlenmelerinin sebebleri neler olabilir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanımın

Kazanım

elde

edileceği veya geliştirileceği

“Reality Show” dediğimiz
REALITY SHOW

nasıl

Temel kavramlar, tanımlar

program türünün anlatısal yapısı ve ve bağlantılara dikkat çekilerek
özellikleri

öğrenilecektir.

özelliklerin bilinmesi

Türsel konuların daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.

Anahtar Kavramlar
1.

Reality Show

2.

Melodramatik öge

3.

Geciktirim

4.

Kurbanlaştırma

5.

Sansasyonelleştirme

4. Realıty Show
“Reality show” olarak kabul edilen program türü televizyonlarda görülmeye
başladığından bugüne kadar önemli diyebileceğimiz değişimlere uğramış bir türdür. Haber
ve eğlence programlarının gerek tematik, gerekse biçimsel özelliklerini bünyesine taşıyan;
gazetelerin "üçüncü sayfa haberciliği" dediğimiz habercilikten yola çıkılarak hazırlanan ve
ağırlıklı olarak "özel alan"da gerçekleşen kişisel öykülerin sansasyonel bir üslupla
sunulduğu ve ticari açıdan izlenme kaygısının egemen olduğu bir televizyon program
türüdür (Aksop, 1998). Televizyon alanında yapılan pek çok program “reality show'"
dediğimiz türün içinde kurmaca olmayan program türlerini ifade eden bir sınıflandırma
içerisinde değerlendirilmektedir.
Bugün artık kurmaca olmayan yani dramalar ve televizyon filmleri dışındaki bütün
program türleri “reality show” kapsamında değerlendirilmektedir. Haberler, haber ve
tartışma programları sohbet programları, belgeseller, hava durumu gibi.
Türkiye'de “reality show” dediğimiz program türü, 1990 yılında Star 1 adlı ilk özel
televizyon kanalının yayın hayatına başlaması ve tecimsel yayıncılığa geçişle bu program
türünün ortaya çıktığını görüyoruz. Bu dönemde yayınlanan Sıcağı Sıcağına (1993) adlı
programla birlikte, "reality show" denilen televizyon program türünün de ilk kez anıldığını
görmek mümkündür. Bütün “reality show” programlarının en tipik özelliklerinden birisi
şiddet gösteriminin yoğunluğu olmuş ve bu nedenle özellikle Avrupa televizyonlarındaki
örnekler, kamuoyunda tepki oluşturmuştur. Türkiye'deki örneklerinin de ilk dönemlerde
taşıdığı yoğun şiddet, eleştirilerek şiddete son verilmesi istenmiş ve yapımcılar çareyi,
şiddet gösterimini sınırlamakta bulmuşlardır.
“Reality show”, ticari yayıncılığın ilk başladığı yıllarda televizyonda devlet tekelini
kıran tecimsel yayıncılığın “çok seslilik”, “tarafsızlık”, “haberde gerçekçilik” gibi
söylemleri ortaya çıkarttığı yeni bir program türüydü (Çelenk 2005;212). Şiddetle ilgili
yapılan araştırmalarda “reality show” gibi televizyon programlarından ziyade, kurmacaya
dayalı dramaların çok daha yoğun şiddet içerdiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca “reality
show”ların canlandırmalar ve gizli kamera yoluyla şiddetin düz biçimde sunumuna da
olanak tanıyan bir format olduğunun altını çizmek gerekir. Bütün “reality show”
programlarında şiddet gösteriminin yoğunluğu eleştirilere neden olmuş ve bu nedenle
özellikle Türkiye ve Avrupa televizyonlarındaki örnekler, kamuoyunda tepki oluşturmuş,

devlet ve uluslararası örgütlerin bu yayınları sınırlayıcı uygulamalarıyla karşı karşıya
kalmışlardır.
“Haber izlencesi olan reality showlar; gerçeği canlandırarak ‘gerçek haberciliği’
yaptıkları savında olup da yaşananları; ürkütücü, dehşet verici, kan ve gözyaşı dolu kurgusal
dramatize yöntemlerle izleyiciye sunmuşlardır. Bu şekilde izleyiciyi etkileyerek reklam
gelirlerini arttırmayı amaçlarlar. Bu programlar kamusal vicdan ve duygu sömürüsünü ilke
edinmiş

durumdadır”

(http:/ilef.ankara.edu.tr/dergi/yazi.php?yad=799).

Tecimsel

yayıncılığın ilk başladığı yıllarda televizyonun yüksek rating kaygısıyla yapılan bu
programların (şiddet, gözyaşı, acı içeren üçüncü sayfa haberciliği) yerini bugün başka
içeriklerle yayın hayatına devam eden bir “reality show” örneği almıştır. “Gelinim Olur
musun?”, “O Ses Türkiye”, “Survivor”, “Yemekteyiz” gibi örneklere dönüşen “reality
show”lar yine izleyiciye gerçek hayatın içinden, yine önceki örneklerinde olduğu gibi
bazıları özel hayatlarla ilgili, ancak içinde ilk örneklerde olduğu gibi yoğun şiddet ve acı
taşımayan bir formatta sunulmaktadır.
Program esnasında bu özelliklerin üstüne gidilerek ortaya serildiğini ve bu stratejilerle
ratinglerin artmasının amaçlandığını söyleyebiliriz. Gözyaşı ve acının o an için olmadığı,
ancak katılımcıların başlarından geçen üzücü olayların, izleyicinin duygularını ele geçirerek
onları etkileyen bir format karşımıza çıkar. “Reality show” bu değişik formatıyla karşımıza
çoğunlukla yarışma programı şeklinde çıkmaktadır. Özellikle de birinci olacak kişiye
verilecek yüklü para miktarı ya da hediyeler özendirici olmaktadır. Katılımcının ve onunla
özdeşleşen izleyicinin programa ilgi göstermesi beklenmektedir. Günümüzde izlediğimiz
“reality show”lara baktığımızda katılımcıların türün ilk çıktığı zamanlarda ki acı, gözyaşı,
dram unsurlarına yine gönderme yaptığını gözlemleyebiliyoruz.
Televizyonda yer alan tüm programların üstlendikleri görevlere göre farklı içerik
düzenlemelerini, farklı biçimleri, sunum tekniklerini, işitsel ve görsel uygulamaları
kullandıkları görülmektedir. “Reality show”larda kendi özgün anlatı dünyasını gerek
anlatıcı tipleri, gerekse söylemsel öğeleriyle kurmaktadır. “Reality show”larda anlatıcı,
anlatının temel unsurları olan öykü ve söylemle birlikte bu türün anlatısal yapısının
çözümlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Aşk, ihanet, kıskançlık, cinayet gibi olgular, bu
tür programların seslendiği orta sınıf kültürünün yüzyıllardır tükettiği temel motiflerdir.
“Reality show”larda böylece izleyiciye kolayca tüketebileceği, melodramatik öğelerle
yüklü bildik bir dünya kurmaktadır. Söz konusu bildik dünya, televizyonun belirli teknik
olanaklarından da yararlanılarak gerçekçilik ve haz temelli metinsel stratejilerle
kurulmaktadır.

Bu

stratejilerin

içerdiği

ve/veya

pompaladığı

temel

stratejik

yönelimler,

sansasyonelleştirme, geciktirim, kurbanlaştırma, duygusallaştırma ve kişiselleştirme gibi
boyutlar taşımaktadır (Aksop 2000).

4.1. Sansasyonelleştirme
“Reality show”lar televizyon ve gazeteler de yeralan haberlerden ve temalardan
beslenerek malzeme oluştururlar. (Çelenk 2005;211). “Reality show”larda sansasyonel
üslup, gerek kullanılan sözcük ve tümce kalıpları ile, gerekse çeşitli film ya da televizyon
hileleriyle sağlanmaktadır. Örneğin haberler arasına serpiştirilmiş "az sonra" bölümleri gibi.
Bu bölümlerde görüntüler yavaşlatılmış ve hızlandırılmış çekimler gibi görsel tekniklerle
çekici bir hale getirilmeye çalışılır.

4.2. Gizemlileştirme ve Geciktirim
“Reality show”larda anlatı bir yanıyla tamamen ortaya konulan olaydaki çatışmanın
ertelenmesine yani geciktirimlere dayanmaktadır. İzleyicinin, “reality show”u sunan kişinin
ya da program ekibinin bir detektif gibi "suçlu"nun peşine düşmesi sırasında gelişen
olaylara,

anlatımın

gizemlileştirilmesi,

çözümün

geciktirilmesi

yoluyla

katılımı

desteklenmektedir.

4.3. Kurbanlaştırma
“Reality show”ların en karakteristik özelliklerinden biri, ele aldığı konuları
kurban/saldırgan ikiliğine dayandırmasıdır. "Henüz gencecik bir kızdı ve acımasızca
katledildi" türünden ifadelerle ve görsel kodlarla kurbanlaştırma stratejisi kurulmaktadır.
Kurban olarak sunulanlar sınıflandırıldığında: kadınlar, çocuklar, sakatlar, yaşlılar,
eşcinseller, işçiler, memurlar vb. Kurbanlaştırma çoğunlukla abartı ve basmakalıp yargılarla
yapılmaktadır.

4.4. Kişiselleştirme

“Reality show”lar, soyut bir insan doğası nosyonundan hareket eden geleneksel anlatı
kalıplarını yeniden üretmekte; özel alanda yaşanan trajik olayın kişisel nitelikler sonucu
ortaya çıktığını vurgulamaktadır.

4.5. Duygusallaştırma
Hemen bütün reality show'ların ortak özelliği olan duygusallaştırma, duygusal
çağrışımlar yaratabilecek olayların ya da olguların bu niteliklerinin sonsuz biçimde
tekrarına dayanır. Duygusallaştırma, doğrudan sözlü ifadelerin yanı sıra görsel birtakım
kodlamalarla yapılmaktadır. Örneğin kimi görüntülerin yavaşlatılarak akıtılması (slowmotion) bunlardan birisidir.

Uygulama Soruları
1.“Reality show”ların izleyici çekmek için kullandığı stratejiler
nelerdir?
2.“Reality show” un geciktirim stratejine bir örnek veriniz.
3.“Reality show”ların anlatı yapısı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde televizyon program türlerinden “reality show”un anlatı yapısı ve özelliklerini
öğrendik.

5. NİTEL TELEVİZYON

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde televizyon programlarıyla yakından ilgili olan “nitel televizyon” kavramı üzerinde
duracağız.

1980’lerde televizyonda yeni bir “altın çağ”ın başladığına dair tartışmalar sürse de,

çoğunluk, mevcut ağ [network] yapımlarından daha iyi, daha sofistike, daha sanatsal bir yeni
programcılık biçiminin ortaya çıktığını fark ediyordu. Bu yeni biçimi “nitel (quality) televizyon” olarak
adlandırdılar. “Nitel (quality) televizyon” için kesin bir tanım yapılamamaktadır. Televizyonun “altın
çağı” boyunca yapılan herhangi bir program için asla onu neyin “altın” yaptığına dair bir tanım
yapılmamıştır.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. “Nitel televizyon” nasıl tanımlanabilir?
2. “Nitel televizyonun” özellikleri nelerdir?
3. “Nitel televizyon” yapısı neden ortaya çıkmış olabilir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanımın

Kazanım

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği
Temel kavramlar, tanımlar

Nitel Televizyon

“Nitel

televizyon”un ve bağlantılara dikkat çekilerek

özellikleri öğrenilecektir.

konuların daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.

Anahtar Kavramlar
1.

Nitel televizyon

2.

Drama

3.

Komedi

4.

Sanat filmi

5.1 Nitel Televizyon
1980’lerde televizyonda yeni bir “altın çağ”ın başladığına dair tartışmalar sürse de,
çoğunluk, mevcut ağ [network] yapımlarından daha iyi, daha sofistike, daha sanatsal bir yeni
programcılık biçiminin ortaya çıktığını fark ediyordu. Bu yeni biçimi “nitel (quality) televizyon” olarak
adlandırdılar.
“Nitel (quality) televizyon” için kesin bir tanım yapılamamaktadır. Televizyonun “altın çağı”
boyunca yapılan herhangi bir program için asla onu neyin “altın” yaptığına dair bir tanım yapılmamıştır.
İnsanların "Quality (nitel) TV"’yi sadece gördüklerinde anlamaları gibi bir farkındalıktan bahsedilebilir.
“Quality” (nitel) sözcüğü televizyon için kullanıldığında sözlükteki anlamları olan "mükemmellik",
"üstünlük" gibi kavramlar terimin bir parçası olsa da, terim daha farklı bir duruma karşılık gelmektedir.
Örneğin çoğu insan 60 dakikalık kaliteli bir şovun kendi başına “quality TV”ye tekabül
edeceğine inanır. Öte yandan, Entertainment Weekly’den Ken Tucker “Picket Fences”ı 1992 yılında
yayınlanan en kötü beş şovdan biri olarak gördüğü halde, “quality drama” olarak tanımlar. Bu
nedenle“quality TV”nin, genellikle “kalite”li olan, iyi şovlardan ve estetik bir olumlamadan çok, türsel
bir terime karşılık geldiğini belirtmek gerekir.
Bir “quality” serisi öğretir, zenginleştirir, meydan okur, kuşatır ve karşı durur. Riskleri göze
alır, dürüsttür ve aydınlatıcıdır, zekâya yöneliktir ve hislere dokunur. Konsantrasyon ve dikkat
gerektirir, düşünceyi kışkırtır. Nitelendirme araştırılmıştır. Genel olarak “quality” komedi hem mizah
duygusuna hem de kalbe dokunacaktır.
“Nitel-Quality- televizyon" un üzerinde büyük ölçüde anlaşmaya varıldığı özellikleri şöyle;
1. Quality TV en doğru biçimde ne olmadığı ile tanımlanır. Alışılmış (regular) TV değildir. “Twin
Peaks” “daha önce televizyonda gördüğümüz hiçbir şeye benzemediği” için eleştirmenlerden
uluslararası övgüler almıştı. Uzun zaman hünersiz (artless) olduğu kabul edilen bir kitle iletişim
aracında, sadece akıllıca tasarlanmış (artful) TV diğer hepsinden ayrılmaktadır. Quality TV kuralları
yıkar. Bunu geleneksel bir türü alıp onu dönüştürerek yapabilir, örneğin Moonlighting (Mavi Ay)’ın
polisiye, doktor ya da dedektif hikâyelerini dönüştürdüğü gibi ya da Thirtysomething ve Twin
Peaks’in yaptığı gibi, standart türsel parametrelere meydan okuyarak, şimdiye dek televizyon
tarafından keşfedilmemiş yeni bir anlatısal alan tanımlar.
2. Quality TV genellikle nitelikli bir şecereye sahiptir. Sinema gibi daha klas kitle iletişim araçlarında
ün yapan sanatçıların yaptığı şovlar birincil adaylardır. Ayrıca, düşük bütçeli sanat filmlerinin

yönetmenleri, quality TV yapmak için blockbuster filmlerin yönetmenlerinden daha fazla şansa
sahiptir. John Sayles'nin Shannon's Deal ve David Lynch'in Twin Peaks’i eleştimenlerin çoğundan
quality onayı alırken; Steven Spielberg'in SeaQuest alamamıştır. 1980’lere doğru tür gelişirken,
sadece TV’de çalışan bir kaç yaratıcı bu tasarımla bilinen televizyonla birlikte anılır oldular.
Bahsedilen bütün durumlarda, yaratıcılar genellikle, ticari TV’deki tipik üretim sürecine dâhil
olmaktansa, ağdan (network) büyük ölçüde bağımsız olmakta ısrar ederler.

3. Quality TV kendisinden yüksek kâr marjı elde edilebilecek olan mavi yakalı bir izleyici kitlesini
etkiler. Lüks tüketen, eğitimli, şehirli, genç reklam izleyicilerini, diğer şovları izleyen kitlenin
oranının üstüne çıkarmayı arzular.
4. İstenen demografi ile birlikte, quality sovlar genellikle kâr-avcısı ağlar ve kıymet bilmez izleyicilere
karşı bir mücadelenin üstesinden gelmek zorundadır. Sanat ve ticaret arasında, yaratıcı yazaryapımcılar ve kâr odaklı düşünen yürütücüler arasında en sıcak savaşlar bu serilerin gösterimi
süresince olmuştur. Bazı istisnai durumlar dışında, bu şovlar nadiren blockbuster oldular ve yayında
kalmaları, en azından başlangıçta, genelde zor oldu. Gelecekleri sıklıkla, ağın zorlaması (düşük
rating alan bir şovu destekleyip güçlendirmesi) ve ağın budalalığı (şovu ölü bir zaman dilimine
koyması) arasında belirsizlikte kaldı.

5. Quality TV büyük bir kast topluluğuna sahip olmaya meyillidir. Tüm karakterlerin uyum
sağlayabileceği çoklu plotlar hazırlandığı sürece, karakterlerin çeşitliliği,

bakış açılarının

çeşitliliğine izin verir.
6. Quality TV’nin belleği vardır. Devam eden hikayeler halinde serileştirilseler de serileştirilmeseler
de, bu şovlar önceki episodlara (bölümlere) göndermelerde bulunurlar. Seriler sürdükçe karakterler
gelişir ve değişirler. Önceki episodlardaki olaylar ve detaylar genellikle sonraki bölümlerde
kullanılır ya da bu olaylara ya da detaylara atıflar olur.

7. Quality TV eski türleri karıştırarak yeni bir tür yaratır. Örneğin Northern Exposure’ın (Kuzey’de
Bir Yer) melezleşmiş (creolized) türsel mirasını açıklamaya çalışırken Betsy Williams der ki: “şov
genel olarak drama olarak tasarlansa da… prime-time melodramasından, sudan çıkmış balığa dönme
üzerine sit-com’dan, 60’ların “magicom”undan ve “tıbbi” hikayeden oluşan bir saatlik çoklu bir
komedi gibi işlev görür. Bütün quality şovlar Aristo’nun asla onaylamayacağı gibi komedi ve
trajediyi bütünleştirirler.

8. Quality TV edebi ve yazar-temelli olmaya meyillidir. Yazma, genellikle diğer program türlerinde
olduğundan daha karmaşıktır.

9. Quality TV kendinin farkındadır. Yüksek kültüre de popüler kültüre de daha fazla o da TV’nin
kendisine dolambaçlı taşlamalar yapılır. Örneğin, Mavi Ay’ın daha sonra sıkça tekrar gösteriliyor
oluşuna dair, kamerayı adres göstererek Eugene O'Neill’in bir oyununa gizli bir göndermede bulunabilir.
Hem daha klâs kültürel göndermeler, hem de kurnazlıklar, bu programları rezil mecralardan
uzak bir alana kaydırırken, TV’de ulaşılabilir tipik “çerçöp”ten daha üstün olduklarını da açıklarlar.
10. Quality TV "realizm" (gerçekçilik) arzusundadır. Quality TV’nin ana konusu tartışmalı
olmaya meyillidir. St. Elsewhere, konusu AIDS hakkında olan ilk prime-time serisini sunmuştur ve diğer
quality serileri sıklıkla televizyonun önceden asla değinemeyeceği, kürtaj, homoseksüeller, ırkçılık, din
gibi konuları içermektedir. Genel mesajı neredeyse her zaman liberal hümanizme öykünür. Bu şovlar
bu bağlamda değerlendirildiğinde, bir sağ kanat “quality TV” serisi hayal etmek güçtür. Jane Feuer,
MTM: Quality Television’da; Quality TV, liberal TV’dir, bir işi duraksamadan yapar, diye yazar.
1990’lara gelindiğinde

"quality TV" başlı başına bir tür olmuş, kendi formüle ettiği

karakterlerini oluşturmuştur. Bu durumda polisiye, western, doktor hikâyesi gibi her hangi bir türde ne
umacağımızı biliriz. Bütün bu yenilikçi unsurlar "quality TV"’yi tanımlanabilir kılar; onun tahmin
edilemezliği gittikçe tahmin edilebilir hale gelir. 1992’ye gelindiğinde “quality şov”u iyi olup
olmadığından önce hatırlayabilecektiniz. "Quality TV", bizim hali hazırda “iyi”, “sanatsal”, ve “klâs”
gibi belirli özelliklerle birlikte alınan şovlara tekabül etmekteydi.
Ciddi romanlar, tablolar ve filmler; bestseller’lardan, manzara resimlerinden, büyük bütçeli
Hollywood yapımlarından (blockbuster) belirli özellikleriyle ayrılmaktadırlar. "Quality TV" basit olarak
“sanat filmi”nin televizyon versiyonudur.
Daha önce TV ağı gelişiminde tartışıldığı gibi bu programlar da ticari olarak desteklenen bir
kitle iletişim aracında sanat ile kârın kendi aralarındaki gerilimi açığa çıkarmıştır.
Bu arada tartışılan meselelerden biri de “sitcom”-durum komediilerinin “quality” sınıfına girip
girmediğidir. Jane Feuer’e göre: “psikolojik gerçekliği olmayan, ‘quality’ izleyicisi tarafından fark
edilme potansiyeli bulunmayan stereotip karakterler “quality TV”nin bakış açısına terstir. Bu bağlamda
sitcomlar, güldürmek için belirli düzeyde stereotiplere gereksinim duydukları için sonsuza dek ‘quality’
olmaktan uzak olacaklardır.”

Sanatsal olarak, bu seriler sadece televizyon tarihinde daha önceki işlerden değil, diğer
medyalardaki üretimlerden de daha iyiydiler. 1980lerde “Quality” programcılık ticari televizyonun
bütün beklentilerinin üstüne çıktı.
Bir çok TV dizisinde olduğu gibi, bu sofistike şovlar kolayca tanımlanabilir bir formül içine
sığdırılabilir. Ama bu formülün, başlıca özellikleri arasında, düşünce dolu yazı, yenilikçi hikâyeler ve
güçlü performanslar bulunur. "Quality" programcılığı taklit edilebilir bir formülün içinde
kurumsallaştırarak, bu şovları yaratıcıları sanatsal açıdan ilginç, prime-time televizyon taleplerini
karşılayabilecek bir program haline getirdiler.

Uygulama Soruları

1.

“Nitel televizyon”un özellikleri nelerdir?

2.

“Nitel televizyon” olarak nitelendirilen programların kökeni nelerdir?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde “nitel televizyon” ne demek olduğunu ve özelliklerini öğrendik.

6. HABER PROGRAMLARI VE BELGESEL TÜRÜ

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde televizyon program türlerinden haber programları ve belgesel üzerinde duracağız.
Televizyonun başat program türlerinden olan haber programlarının ve belgeselin kökenleri ve
televizyona nereden aktarıldığıyla birlikte özellikleri anlatılacaktır.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Haber programlarının kökeni neresidir ve türsel özellikleri nelerdir?
2. Belgesel türü televizyona nereden aktarılmıştır ve türsel özellikleri nelerdir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Haber Programları
ve Belgesel Türü
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Kazanım
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edileceği veya geliştirileceği

programları

türünün

öğrenilecektir.

nasıl

ve

özellikleri

Temel kavramlar, tanımlar
ve bağlantılara dikkat çekilerek
konuların daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.

Anahtar Kavramlar
1.

Haber

2.

Belgesel

3.

Tartışma programları

4.

Haber belgeseli

6.1. Haber Programları:
Haber (news), “yenileri”, “yeni olan”ı ifade etmektedir. Türkçe’de “kuzey”,
“doğu”, “batı” ve “güney” kelimelerinin İngilizce karşılığı olan “north”, “east”, “west”,
“south” kelimelerinin baş harflerinden oluşmuş bir kısaltmadır. Haber her an, her yerden,
ülkenin ve dünyanın dört bir yanından derlenen olayların doğru, hızlı, çok boyutlu aktarımıdır
(Orhon 2004;2). Televizyonlarda yayınlanan haber bültenleri, gün içinde gelişen olayları kısıtlı
zaman içinde izleyicilere ulaştırır. Olayların çok fazla ayrıntısına girmeden ve habercilik
kurallarına göre; haberde yoruma yer verilmemesi gerek izleyici açısından gerekse haberleri
daha detaylı ve farklı yönleriyle göz önüne sermek isteyen programcılar tarafından bir eksiklik
olarak görülür.
Televizyondaki haber programları bu eksikliği kapamak üzere hazırlanırlar.
Haber programı çoğunlukla haber bülteni içinde yer alan önemli bir haberin detaylı bir şekilde
yeniden ele alan programlardır. Haber programlarında genel olarak yurtta meydana gelen
olaylar ele alınmakla birlikte, ülkeyi ilgilendiren dış olaylarda zaman bu programlarda ele
alınmaktadır.
Haber programları, yurtiçinde ve dünyada meydana gelen ve haber niteliği taşıyan
olayları nedenleri, ortaya çıkışları, gelişmeleri ve sonuçlanmışsa sonuçlarıyla birlikte bütün
yönleriyle inceleyen programlardır.
Televizyon haberinin yapısal özellikleri beş temel yaklaşımda incelenmektedir.
1. Haber bir inşadır: Haber belli etkiler ve zorunluluklar altında habercilerin
kurduğu bir inşadır. Dramatik yapıda sunulan olaylar, bunların kurgulanması, müzikle
süsleme yeni bir yapı oluşturmaya yöneliktir.
2. Haber bir yönlendirmedir: Karşımıza gelen haber, olayın kendisi değil bir
bakışın ele alınışıdır. Kültürel ürünlerle teknik ve ideolojik etkenleri biraraya getirip
algılamamıza yönelik ürünler oluşturulur.
3. Haber bir yansıtmadır: Haber, ideolojik bir oluşturmanın yanında dünyaya
açılan bir penceredir.
4. Haber bir simülasyondur (taklittir): Gerçek olaya ilişkin işaretler ve parçalar
yerine televizyon işaretler ve parçalar geçmektedir. Haber olayın televizyon ekranındaki
sembolleşmiş halidir. Haber yeniden üretilen olarak bir taklit veya benzetme sonucu
ortaya konmaktadır.

5. Haber bir gösteri işidir: Haberin amacı olabildiğince fazla izleyici çekmek ve
tutmaktır. Halkın ilgisini çeken, eğlenceli bulduğu şeyi tespit etmek belirtilen hedefi
yerine getirmekte rol oynayacaktır.

6.1.2. Haber Programlarının Türleri
Genellikle canlı olarak yayınlanan bu tür programlar bant yayını olarak da gerçekleştirilir.
Ancak iyi ve dinamik programlar canlı olarak yayınlanan programlardır. Programdan iyi sonuç
alabilmek için yönetici olan kişi konuya hakim, röportaj tekniğini iyi bilen biri olmalıdır. Haberler gün
geçtikçe daha dramatik bir şekilde sunulmaktadır. Dramatik ve kurgusal ögelerin kullanılması
magazinleşmiş ürünler ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
Haber programları; tartışma programları, gündemde olan bir konunun geniş bir şekilde işlendiği,
haber belgeseli ve belirli gün ve saatte yayınlanan bir ya da birkaç konunun ele alındığı haber magazin
programı olarak üçe ayrı gruba ayrılırlar.
Tartışma Programları:
Günün haber bülteninde yayınlanan önemli bir haber ya da güncel önemli bir konu daha geniş
bir biçimde çeşitli açılardan incelenerek yayınlanır. Konu ile ilgili bütün görüşleri temsil eden kişi ya
da uzmanların yer aldığı programlardır. Açık oturum, panel gibi isimlerle de anılan bu tip haber
programları karşıt fikirlerin tartışarak bir sonuca varmaya çalıştığı ve konunun farklı yönlerini ortaya
çıkarmayı amaçlayan bir programdır.

Haber Belgeseli:
Belgesel, gerçekliğin yeniden kurgulanması demektir. Haber belgeseli, haber niteliğindeki bir
olayın yalın, yorumsuz ve olayın gelişimiyle ilgili adımların takip edilerek verildiği belgesellerdir. İlgili
çekim ve röportajların belgesel film tekniklerini kullanarak kurgulanması ile ortaya çıkar. Haber
belgeselinin amacı toplumun bireyleri arasındaki sosyal bağın güçlenmesi ve bozulan bağların yeniden
kurulmasına yardımcı olmaktır.
1.İzleyicinin alımlamasını duyarlı kılmak: Yeni bir konuda izleyiciyi duyarlı
kılmak ya da eski bir konunun bilinmeyen yanını açığa çıkarmak,
2.Uyarmak: İzleyiciyi uyarmak toplumsal yaşam içindeki etkinliklerde görev
yapmaya yönlendirmek,

3.Yaşadığımız zamanı kaydetmek: İnsanlığın yakın geçmişinin tarihini,
çağımızın tarihi kişiliklerini, tarihsel öneme sahip konuları derinlemesine araştırmak ve
inandırıcı bir biçimde göstermek ve arşivlemektir.
Haber belgeselinin etkisi gerçek belgelere dayanmasıyla doğru orantılıdır. Eğitici bir amaca da
sahip olan haber belgeseli, zekaya seslenir. Dolayısıyla insanları yönlendiren tüm görüşlere yer
verilerek, nesnel bir tutumla konu ortaya konmalı.
Haber magazin programları:
Bültenlerde yayınlanan haberlerin içinde ayrıntılı olarak ele alınması gereken konular ve olaylar
bulunabilir. Bunlar haftanın ya da ayın belirli gün ve saatlerinde yayınlanır.

6.2. Belgesel
“Kökleri ve uzantıları bakımından birbirlerinden farklı olmakla birlikte, belgesel–drama ile
mini-dizi türleri, çoğu eleştirmen tarafından “Televizyon Filmi” başlığı altında değerlendirilmektedir.
Bunun nedeni bu iki türün, malzemesini tek bölüme sığdıramayıp, birden çok bölüm halinde ekrana
getirmekle birlikte; kendi içinde bütünlüklü, başlayıp gelişen ve sonunda çözüme bağlanan, dolayısıyla
televizyon filmine benzer bir anlatı yapısına sahip olmalarıdır” (Mutlu, 1991, 146).
Amerika’da ve Fransa’da hiçbir yaratıcı ya da kurmaca anlatı ve hikaye etme olmaksızın çekilen
kısa haber filmi, eğitici resimler, günlük olay kayıtları ya da seyahat filmleri ilk belgesellerdir.
Lumiere kardeşler ve diğer sinemayla uğraşanlar tarafından film çekmek için gösterilen ilk
çabalar sonucunda ortaya çıkan filmler gerçek ya da tam anlamıyla belgesel denilebilecek filmlerdir.
Lumiere kardeşlerin ilk filmi olan “Trenin Gara Girişi”, “Fabrika İşçilerinin Paydosu” gibi filmleri örnek
verebiliriz. İlk resmi belgesel ya da kurmaca olmayan film Robert Flaherty’nin Nanook of the North
(1922), etnografik bir bakışla Canada’nın ağır yaşam koşullarında yaşayan bir Eskimo ailesinin
yaşamından kesitler sunan filmdir. Belgesel (documentary) kavramı sinema kökenli olmakla beraber,
belgelerle ilgili, belgelerden oluşan, belgelere dayanan veya belgelerden kaynaklanan gibi anlamlara
gelmektedir. John Grierson’ın, belgesel nitelemesi olguların hiçbir kurmaca malzemeyle
katıştırılmaksızın, oldukları gibi sunulmasıydı.
Bu tür filmler, gündelik ilişkiler örüntüsünü, olayları görsel ve işitsel olarak belgeleme olanağı
sağlamaktaydı. Dünya Belgesel Birliği’nin 1948’de yaptığı belgesel tanımına göre; aslına sadık kalarak

yeniden kurulmak suretiyle yorumlanan gerçekliğin herhangi bir yönünü, akla ya da duygulara hitap
edecek şekilde film üzerine kaydetme yöntemlerinin tümü belgesel filmdir (Mutlu 1991, 149-151).
Belgesel yapımında gerçekliğin ortaya konması asıl noktaysa da bunu gerçekleştirebilmenin
bazı yapısal sınırlamaları vardır. Birincisi; kameranın bir olayın bütün evrelerinde bulunmasının
mümkün olamaması. Örnek vermek gerekirse; bir düğün ritüelinin nasıl gerçekleştiğiyle ilgili belgesel
çekmek istediğimizde düğünün yapıldığı alanın her noktasında olup biten kameramızın görüş açısında
bulunamayacaktır. Dolayısıyla bütün olup biteni kaydedememiş olacağız.
Sınırlamalardan bir ikincisi; kameranın ve çekim ekibinin varlığı doğal ortamı bozabilir ve o
ortamda bulunanlar doğal şekilde davranamayabilirler. Tüm belgesellerde ki ortak özellik gerçek bir
olaydan yola çıkarak, savunulan fikirlerin bu gerçekten çıkarılmaya çalışılması olmakla beraber bu
filmler ele aldıkları konulara, malzemeye ve sorunlara göre sınıflandırılmışlardır (Mutlu 1991;154-155).
Haber filmi:Tekrarı olmayan bir etkinlik ya da olayın saptanmasında çalışan, haber olan
konuları malzeme olarak kullanan filmdir.
Genel ilgilenim: Seyahat filmleri bu türün en tipik örneğidir. Toplumsal yorumdan ve öznel bir
bakış açısından yoksun filmlerdir.
Doğa belgeseli: Malzemesini doğadan alan hayvanlar alemi, bitkiler hakkında yapılan
belgeseller bu türün içinde değerlendirilir.
Toplumsal içerikli belgesel: Birey-toplum, adalet-adaletsizlik, ayrıcalık-ayrıcalıksızlık gibi
karşıtlıklar üzerine kurulan, toplumsal konularla söylenecek sözler için etkili bir araçtır.
Tanıtım-reklam amaçlı belgeseller: Tanıtım ve reklam amaçlı yapılan filmler bir ürün ya da
kurumun halkla ilişkiler çalışmasının parçasıdır.
Uzmanlık Filmleri: Genellikle teknik kuralları eğitim amacıyla aktaran filmlerdir. Görüntülü ya
da görsel bir ders kitabı niteliğindedir.
Dolaysız Sinema(Cinema-Verite): Dzita Vertov’un belgeseller dizisidir. “Kino-Plavda” (Film
Hakikat) başlığıyla anılır. Kurmaca olmayan film türüdür; iki özelliği vardır. Birincisi gerçek insanları,
gerçek ortam, durum ve koşulları içinde saptamak, ikincisi bu malzemeyi kurguyla yeniden yaratmak.

Uygulama Soruları

1.Haber programlarını türsel özellikler bakımından kaça ayırabiliriz?
2.Haber program türlerine televizyonlarda yayınlanan haber programlarından örnekler veriniz.
3.Televizyon program türü olarak “belgesel” köken olarak hangi kitle iletişim aracına
dayanmaktadır?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde haber programları, türleri ve belgesel türünün ne demek olduğunu ve özelliklerini
öğrendik.

7. TELEVİZYON İZLEYİCİSİ VE ALIMLAMA

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
İzleyici televizyon çalışmalarında önemli bir yere sahiptir. Hall (1980) medya içeriğinin ve
etkisinin, medya iletilerinin üretildikleri ve alımlandıkları toplumsal çevre tarafından biçimlendirildiğini
varsayar. Farklı kültürel ve sosyal yapılardan gelen izleyicilerin aynı program hakkındaki yorumları da
deneyimlerine ve alt yapılarına göre farklı olacaktır. Bu bölümde televizyon izleyicisi ve izleyicinini
alımlamasını etkileyen faktörleri öğreneceğiz.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.İzleyicinin alımlamasını etkileyen faktörler nelerdir?
2. Alımlama nedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

İletişim
Televizyon
İzleyicisi ve Alımlama
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Temel kavramlar, tanımlar

saçayağından biri olan izleyicinin ve bağlantılara dikkat çekilerek
iletişim
öğrenilecektir.

sürecindeki

rolü konuların daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.

Anahtar Kavramlar
1.

İzleyici

2.

Alımlama

3.

Kullanımlar ve Doyumlar kuramı

7.1. İzleyicinin Önemi
İzleyici televizyon çalışmalarında önemli bir yere sahiptir. Hall (1980) medya içeriğinin ve
etkisinin, medya iletilerinin üretildikleri ve alımlandıkları toplumsal çevre tarafından biçimlendirildiğini
varsayar. Farklı kültürel ve sosyal yapılardan gelen izleyicilerin aynı program hakkındaki yorumları da
deneyimlerine ve alt yapılarına göre farklı olacaktır. İzleyicinin toplumsal dünya içinde verili özne
konumu metnin anlamını oluşturan en özsel niteliktir (Radway 1984). Bir metin kendi içerisinde olan
asıl anlamını ve politikasını bir anda dışarı vurmaz ve hiç bir metin etkilerinin ne olabileceği konusunda
herhangi bir garanti veremez, çünkü insanlar bir metni yalnızca anlamaya çalışmakla yetinmez, aynı
zamanda metne, kendi hayatlarına, deneyimlerine, ihtiyaç ve isteklerine uygun anlamlar yüklemeye
çalışırlar.
Bir metin, kendi okuyucusunun deneyim ve yaşam koşulları içinde anlam ifade eder. Bir metin
farklı insanlar için farklı koşullarda, farklı anlamlara sahip olabilir (Storey 2000; 7). Morley’in (1993)
aktardığına göre; Evans izleyici hakkında iki noktayı vurgular: a) izleyici daima aktiftir, b) medya içeriği
daha çokanlamlı yani yoruma açıktır. Hall (2001) de medya mesajlarının izleyici tarafından direnişcil
bir şekilde okunabileceğini belirtir, böylece medya metinlerinin “sınırlı anlamları” yerine
“çokanlamlılığı” kavramını ortaya atar. Burada sözü edilen ‘çokanlamlılık’ izleyicilerin alımlamasını
etkileyen birçok faktörün etkisiyle ortaya çıkan farklı okumalardır.
Alımlama: İletişim mesajının basitçe ve edilgen bir biçimde tüketilme anı değil, o mesajın etkin
olarak yeniden üretilme anıdır. Brigitte Höijer, alımlamayı izleyicilerin metinleri yorumlamaları, deşifre
etmeleri, okumaları, anlam üretmeleri, algılamaları ve kavramalarını dile getiren bir terim olarak
tanımlar.

Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı
İletişim çalışmalarında amaç en etken iletiyi hazırlamada gerekli verileri izleyici ve iletiyi
araştırarak bulmaktır. 1950’lilerin sonuna kadar bu konuda yeterince veri toplandı. 1960’larda
Lazarfeld, Katz ve Klapper yeni yollar aramaya başladılar. Sonuçta çözümü çalışmalarda izleyiciyi ön
plana almakta buldular (Erdoğan, Alemdar 1990). Katz 1959’da iletişim araçlarının halka ne yaptığından
çok izleyicinin bu araçlarla neler yaptığına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.
Bu yaklaşıma göre; insanlar toplumsal ve bireysel gereksinimlerini doyuma ulaştırmaya
çalışırlar. Gereksinimlerini karşılamakta kişisel ve çevresel olanaklar olmadığı ya da yetersiz kaldığında
kişiler kitle iletişim araçlarıyla bu gereksinimlerini karşılarlar.

Bu araçlar ve araçların ürünleri arasında seçme yaparlar. Bu etkinliklerin sonucunda da
gereksinimler giderilir, gerginlikler azaltılır. Kişilerin gereksinimlerini karşılamak için neden bazı kitle
iletişim araçlarına yöneldiklerinin sebebi anlaşılamamıştır. Bazı bulgular, iletişim araçlarının yalnız olan
kişiler arasında, bir bakıma gerçek insan ilişkisinin yerini alarak hizmet ettiğini göstermiştir (McGuire
1974). Rosengren (1973) ve Windahl insanlarla ilişkisi az olanların iletişim araçlarıyla daha fazla
ilişkiye girdiğini bulmuşlardır.
Kullanışlar: Kitle iletişim araçlarını kullanmanın nedenleri, toplumsal ve psikolojik sorun
giderilmesi ya da azaltılmasıdır.
Doyumlar: Kişiler iletişim araçlarını belli gereksinimlerini gidermek için kullanılırlar. Bu, belli
doyumlar aradıklarını gösterir. Aranan doyumlar gereksinim ya da güdüden çıkar ve araç kullanma
davranışından önce gelir.
McQuail, Blumler, Brown (1972) doyumları 4’e ayırır.
1.Vakit geçirme: Günlük sorunlardan kaçma
2. Kişisel ilişki: Arkadaşlık, toplumsal yarar
3. Kişisel özdeşlik (kimlik): Toplumla ilgili olaylar hakkında bilgi alma, değerleri destekleme,
gerçekleri arama.
4.Gözetme: Çevreyi bilip tanıma, olayla ve tüketim ürünleriyle ilgili bilgi edinme.
“Kullanımlar doyumlar yaklaşımı” işlevselci perspektiften geliştirilmiş bir tipolojiyle,
izleyicilerin televizyon izleme etkinliğini edilgin değil tersine faal olarak katılınan bir süreç olarak
tanımlar (Erdoğan, Alemdar 1990). James Halloran bu yaklaşımı “televizyonun insanlara ne yaptığına
değil, insanların televizyonla ne yaptığına bakar.
İzleyici gereksinimlerine göre; iletişim araç ve içeriklerini seçerler.
‘Aktif izleyici’ savında kitle iletişim araçlarını içeriği ve etkisi nedeniyle eleştirmek haksızlıktır
çünkü izleyici bu içeriği seçip seçmemekte özgürdür.
İzleyici aktif olduğu için eğer yeterli derecede doyuma ulaşamazsa gereksinim ve çıkarlarını
gerçekleştirmek için isteklerde bulunur. Aktif izleyici görüşüne göre; iletişim sürecinin merkezi olarak
herhangi bir durumu anlamaya çalışan kişilerin ya da grupların etkinliklerindedir. Aktif izleyici savının
ortaya attığı iki önemli önemli şey daha vardır.
Birincisi, izleyici kendi etkisini kendi seçtiği zaman, bu seçimin sonuçlarından kendisini
sorumlu olur. Başka bir deyişle kitle iletişim örgütleri ve profesyonelleri “etki-neden” konusuna ilişkin
hiçbir şeyden sorumlu tutulamaz. İkincisi, izleyici aktif olduğu için eğer izledikleriyle doyuma
ulaşamazsa, gereksinimlerini sağlamak ve doyuma ulaşmak için talepte bulunur.

Bunlar mesela “elde-etme gruplarının” oluşturularak, olabilir. Kapitalist toplumlarda özgürlük
mülkiyet artı para demektir. Mülkiyeti ve parası olmayanlar yani halk kitle iletişim araçlarını
kullanamazlar. Bunu gerçekleştirmek için aktif kişiler, üniversite hocaları tarafından halk çıkar grupları
kurulmuştur. Bunlar kendilerini ilgilendiren bir konu olduğunda yanıt verme hakkı ararlar (Erdoğan,
Alemdar 1990).
Katz, Blumler ve Gurevitch (1974) “kullanışlar ve doyumlar”ın tek bir kurama bağlanmadığını
söyler. Bütün bu kuramlara rağmen kullanımlar ve doyumlara yakından bakarsak (sosyolojideki
fonksiyonalist kuramı (Wright 1960,1974), McGuire’ın (1974) psikolojideki güdüsel kuramı, Kleine,
Miller ve Morrison’ın (1974) kişilik kuramı, fonksiyonalist yaklaşımın yansımalarını görürüz. Wright,
McQuail, DeFleur, Klapper, Katz-Haas, Rosengren-Windahl kullanımlar ve doyumlar ile ilgili
araştırmalarını fonksiyonalist kurama dayandırmışlardır.
Aynı şekilde kullanım ve doyumlar kuramı, Heideger’in denge, Newcomb’un ABX, Osgood ve
Tannenbaum’un uyum ve Festinger’in kavrama uyumsuzluğu kuramlarına dayanır.

Hepsi de

fonsiyonalizmin “denge” görüşüne dayanırlar. Kişilerin grupların ve her türlü ilişkinin belli sistemleri
oluşturduğuna ve bu sistemlerin denge sağlayıcı ve arayıcı yönde etkinlik gösterdiğini kabul ederler.
İnsanların kitle iletişim araçlarından veya diğer kaynaklardan beklentilerini tanımlayan
gereksinimlerinin toplumsal ve psikolojik nedenlerini ortaya koymalıdırlar. Bu gereksinimlerin
doyurulmasıyla, giderilmesiyle sonuçlanır.
İzleyici kendisi için oluşturulmuş metni edilgen bir şekilde tüketmemekte tam aksine onu
olabildiğince öznelleştirerek kendi koşullarına uyarlamakta ve metin üzerinden kendi anlam evrenini
inşa etmektedir. Bu anlam evrenini inşa ederken, izleyicinin alımlamasını etkileyen birçok faktör
bulunur. Toplumsal, demografik, psikolojik faktörler izleyicinin alımlamasını etkileyebilir (Newcomb,
Hirsch 1984, Eisenstock, Noble 1975). İzleyicilerin metnin mesajını alımlamaları, onların kültürel ve
siyasi eğilimlerine, daha genel iktidar bağlamlarına ve kitlesel olarak üretilen teknolojiye
erişebilmelerine dayanmaktadır (Mutlu 2005;131).
İzleyici alımlamaları arasındaki farklılıklar izleyicilerin toplumsal ve bireysel özellikleriyle de
açıklanabilir (Hoijer 2005;104, Jensen, Rosengren 2005; 66). Morley’de (1980) anlam üretim sürecinde
izleyicinin kültür birikimi ve toplumsal tarihinin öneminden bahseder. Amerikan dizilerinin, Amerikan
olmayan izleyici üzerinde ki çekiciliğini araştıran bir çok çalışma bulunur. Katz and Liebes, Dallas dizisi
üzerine farklı ülkelerden izleyicilerle yaptıkları çalışmada milliyetin, etnik kökenin, sınıf ve cinsiyetin
izleyicinin alımlaması üzerinde etkili olduğunu söylerler. Dallas üzerine yapılan bu çalışma, dizi ve
izleyicilerin kültürel deneyim, değer ve geçmişleri arasında aktif bir müzakere süreci olduğunu gösteren

etkileyici bir çalışmadır. Bunun yanında Ang’in (1996) Dallas üzerine yaptığı araştırmada izleyicilerin
başka bir kültürden ihraç edilen kültürel içeriği olduğu gibi almadığı bunu kendi yaşamıyla
ilişkilendirdiği ve bu ilişkilendirmeyle anlam kurdukları ortaya çıkar. İzleyicinin televizyonu kendi
deneyimleriyle bağlantılandırarak yorumladıkları, Abercrombie (1996) tarafından da saptanır.

Kodlama-Kodaçımlama
Televizyon, ideolojik niteliği nedeniyle kapitalist toplumun tahakküm aracı, buna karşılık bu
ideolojik bombardıman karşısında çaresiz duruma düşen izleyiciyi edilgen olarak tanımlanır.
Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımına göre televizyon ve izleyici ilişkisini tanımlayan
belirleyici öge izleyicidir. Bu formülde televizyon programları izleyicinin tercih ve beğenilerine sunulan
birer “mal” olmaktan öte bir niteliğe sahip değildirler. Buna karşılık televizyon izleyicileri, liberal
ekonominin bilinçli ve ussal ekonomik birimler şeklinde tanımladığı etkin ‘tüketiciler’dir.
Yeni İzleyici araştırmalarını tanımlayan yaklaşımların temelini oluşturan çalışmalardan ilki
Birmingham Kültür Çalışmaları Merkezi’nin başkanlığını yapmış olan Stuart Hall’dur. Stuart Hall
“Kodlama ve Kodaçımlama” başlıklı çalışması, izleyici araştırmaları alanındaki yeni yönsemeleri
temellendiren yol gösterici bir metindir. Hall başlangıçta Saussure’nin etkisiyle yapısalcı bir yaklaşım
içinden, söylemlerin bir mesajın anlamını yapılaştıran hakim anlamları olduğunu öne sürüyordu. Buna
göre ideolojik anlam, herhangi bir metnin önerdiği sonsuz sayıda okuması olmamasına dayanmaktadır.
Her metnin sınırlı sayıda okuması vardır.
Hall, “kodlama ve kodaçımlama”da daha önceki yapısalcı tutumundan vazgeçer ve medya
mesajlarının izleyici tarafından müzakereci ya da muhalif bir şekilde okunabileceğini söyler. Bu şekilde
medya metinlerinin sınırlı anlamları yerine çokanlamlılığı kavramını ortaya atar. Medya mesajlarının
üretiminde temel ayrım ‘kodlama’ ve ‘kodaçımlama’ arasındadır. Hall’un modelinde anlamlı bir metin
olan televizyon programı bir değiş tokuş süreci sonunda oluşur. Kodlama verilecek anlamı,
kodaçımlama da alınacak olan anlamı taşımaktadır. Burada verilen anlamla alınan anlamın örtüşüp
örtüşmediğini tespit etmek ve çözümlemektir.
Bir metnin kodlanması belli profesyonel normlara ve işlemlere, kurumsal ilişkilere ve teknik
donanıma bağlıdır. Mesaj simgesel olarak kodlandıktan sonra izlerkitlenin kullandığı okuma
stratejilerine açık hale gelir. İzlerkitlenin bu mesajı alımlamaları, onların kültürel ve siyasal eğilimlerine,
teknolojiye (radyo, televizyon ve video teyp vb.) erişebilmelerine dayanmaktadır. Modelde kodlama ve
kodaçımlama taraflarında aynı terimlerle dile getirilen evreler simetrik değildir.

Simgesel olarak kodlanan bir metni okumanın üç ana biçimi vardır: ‘Hakim, hegemonik
okuma’, ‘pazarlıklı okuma’ ve ‘muhalif okuma’.
Hakim okuma metnin mesaj tarafından önerilen anlamıyla yorumlanmasıdır. Bu okumada
kodlama ve kodaçımlama arasında tam bir denklik vardır.
İkinci okuma türü ‘pazarlıklı okuma’, kodlanan mesaj ile izleyicinin yorumu arasında bir ölçüde
sonunda uzlaşmaya varan bir çatışma sürecini dile getirmektedir.
Üçüncü okuma türü ‘muhalif okuma’dır. Bu metnin hakim ve hegemonik okumasını tümden
reddetmek demektir.
Hall’un iletişim sürecini kodlama ve kodaçımlama işlemleriyle tanımladığı bu modeli, bir tv
programının izleyici ile olan ilişkisinde en azından 3 analitik seçeneğin varolabileceğini ortaya koyması
bakımından televizyonun izlerkitlesini araştırmada yeni bir yol açmaktadır. İzleyiciler televizyon
programına anlam aramak, anlam çıkarmak, anlam üretmek için bakarlar. Ancak izleyiciler
kodaçımlama sürecinin bilincinde değildirler, çünkü bir programdan anlam çıkarmak gündelik elde bir
görülen, izleyicilerin televizyon izlerken sürekli yaptıkları bir şeydir.

Uygulama Soruları

1.İzleyicinin alımlama sürecini neler etkiler?
2. Kodlama-kodaçımlamayı tanımlayınız?
3. İzleyici kitle iletişim araçlarıyla ne yapar?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde izleyici ve izleyicinin alımlama süreci, kullanımlar ve doyumlar kuramını yani
izleme ediminin psikolojik nedenlerini öğrendik.

8. TELEVİZYONDA GÖRSEL ANLATIM ÖĞELERİ -1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Görsel anlatım ögeleri televizyonda anlatının anlamlandırılması için çok önemlidir. Işığın
kullanımı görsel sanatlardan resimden video sanatına gerçekliğin yaratılmasında kullanılan başlıca
ögelerden biri olmuştur. Görsel sanatların temel öğesi olan ışığın öneminin fark edilmesiyle, resimden
sinemaya sinemadan video sanatına sanat yapıtlarının yaratılmasında ve onlara estetik boyut
kazandırılmasında önemli bir yol kat edilmiştir. Bu bölümde ışığın bunu sağlamak için nasıl
kullanıldığını öğreneceğiz.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Işık bir estetik öge olarak nasıl kullanılır?
2. Televizyonda üçüncü boyut nasıl oluşturulur?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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8.1 Televizyonda Görsel Anlatım Öğeleri -1
Işık, Aydınlatma
Görsel sanatların temel öğesi olan ışığın öneminin fark edilmesiyle, resimden sinemaya
sinemadan video sanatına sanat yapıtlarının yaratılmasında ve onlara estetik boyut kazandırılmasında
önemli bir yol kat edilmiştir. Görsel sanatlarda ışık kullanılarak nesnelere hacim kazandırılmıştır. Bu
çalışmada ışığın farklı yüzeylerde yani tuval, fotoğraf kağıdı, beyaz perde ve ekranda nasıl kullanıldığı
ele alınacaktır.
Işığın Görsel Bir Estetik Öğe Olarak Önemi
Işığın birincil görevi çevremizdeki nesneleri algılamamızı sağlamaktır, ikincil olarak bu
nesneleri uzam içindeki konumunun ortaya çıkmasını sağlamaktır. Bir nesneyi algılayabilmede ışık ve
gölgenin önemli rolü vardır. Nesnenin bulunduğu mekandaki ışık değiştiğinde nesneyi algılamamızda
değişir. Sanat kuramcısı Rudolf Arnheim'a göre yönetmenin ışık anlayışı, insanın davranış ve tutumunu
iki biçimde etkiler. İlki nesnelerin gerçek ortamı içinde, fark edilir duruma getirmesidir. İkincisi ise
sanatçının bakış açısının, nesneleri bilim adamlarının fiziksel gerçeğinden kurtarmasıdır (Kılıç
2000:11). Bu demektir ki; sanatçı ışığı kullanarak bir objenin ayrı biçimde algılanmasını sağlayabilir.
Burada ışığın estetik bir öğe olarak kullanımı söz konusudur.
Işığın, resimden sinemaya güzel sanatlarda kullanımı söz konusu olduğunda iki tür ışık vardır.
İlki aydınlatma amacıyla olan kamera önündeki 'dış ışık', ikincisi ise elektronik görüntüyü oluşturan 'iç
ışık'tır. Elektronik görüntünün oluştuğu yüzey ışıktan oluşur. "Film sanatında görüntü, ışığa duyarlı film
yüzeyinde, video sisteminde ise bant yüzeyinde elektronik olarak oluşur" (Kılıç 2000:14).
Işığın estetik bir öğe olarak kullanılması söz konusu olduğunda ışıkla birlikte aydınlatmadan da
söz etmek gerekir. Aydınlatma dediğimiz zaman gölgeler akla gelir, çünkü nesnelerin konumunu ortaya
çıkartan ışık değil, ışığın oluşturduğu gölgelerdir (Kılıç 2000:15).
Herbert Zettle'a göre aydınlatma, ışığın ve gölgelerin nesnelerin konumlanmalarına bağlı estetik
amaçlar için kullanılmasını ifade eder. "Aydınlatma, elektronik görüntü açısından aydınlık (ışıklı) ve
karanlık (gölgeli) bölgeleri düzenlemek demektir" (Kılıç 2000:17). Aydınlatmanın temel amacı
çevremizi algılayışımızı maniple edip, dile getirmektir. Aydınlatma, nesnelerin şeklini, yüzeysel
yapılarını, bulundukları mekanı ve bulundukları mekandaki diğer nesnelerle olan ilişkilerini ortaya

koyar. Bir görüntüde aydınlatmayla ya da bir başka deyişle gölgeli-ışıklı alanların düzenlenmesiyle
gece-gündüz farkı, iç dünyamız, içinde bulunduğumuz duygusal durum ifade edilebilir.
Elektronik görüntü açısından aydınlık ve karanlık alanların istenilen amaca uygun olarak
düzenlenmesiyle elde edilen aydınlatmayla görüntüde üçüncü boyut yaratılmaya çalışılır. Televizyon
ekranı 3:4 oranındadır. İki boyutludur. Aydınlatma, iki boyutlu bir düzlemde üçüncü boyutun
algılanmasını sağlar. Aydınlatma, iç aydınlatma ve dış aydınlatma olmak üzere iki biçimde sinema ve
televizyon görüntülerini etkiler. Dış aydınlatmada, her tarafın aynı renkte görülmesi ve ışıklı-gölgeli
kısımlar arasındaki karşıtlığın azaltılmasında "düz aydınlatma" ya da "notan" aydınlatma kullanılır.
Düz aydınlatmanın amacı sadece nesnelerin görüntü boyutu içinde algılanmalarının
sağlanmasıdır. Düz aydınlatmada estetik bir kaygı yoktur. Işık-gölge karşıtlığının yoğun olduğu, ışığın
aydınlık ve karanlık lekeler oluşturmaya yönelik kullanıldığı aydınlatmaya, "chiaroscuro aydınlatma"
denir. Ekranda üçüncü boyutun yaratılmasına yardımcı olur ve görüntüye gerçekçi bir anlam katar.
Hacim ve dramatik etki yaratılmasında kullanılır. Bu tür aydınlatmada ışık düzeyi düşüktür, bu
aydınlatma iç ve dış bölümlerin uyumunu sağlar. Dış uyum, sahnenin canlı ve gerçekçi görünmesini
sağlar, iç uyum ise anlatılan öykü ya da konuya dikkat çeker (Parsa 1994:15-20, Kılıç 2000:25-36).
“Chiaroscuro aydınlatma” aydınlık-karanlık alanlar arasındaki zıtlığın derecesine göre,
“Rembrandt Aydınlatması”, “Cameo Aydınlatması” ve “Silüet Aydınlatması” olarak üçe ayrılır.
“Rembrant Aydınlatması”, görüntü içindeki konunun belli yerleri aydınlatılırken geriye kalan yerler tam
ya da yarı karanlıktır. Bu aydınlatmanın temel özelliği zayıf bir aydınlatma olmasıdır. Görüntü boyutu
içinde arka alan ön plana çıkar. “Cameo Aydınlatması”, görüntü alanı içinde dikkati belli bir noktada
toplar. Arka alan tamamen karanlık, ön alanda ise temanın amacına uygun olarak sadece istenilen yerleri
aydınlıktır. Bu aydınlatmada güçlü ve nokta ışık veren aydınlatma kaynakları kullanılır.
“Silüet Aydınlatması”, chiaroscuro aydınlatması içinde aydınlık-karanlık zıtlığın en yüksek
olduğu biçimdir. Arka alan aydınlık, öndeki nesne ise tamamen karanlıktır. Nesne aydınlık arka plan
önünde görülen kara bir leke gibidir. Dış ışık kullanılarak yapılan bu aydınlatmalarla görüntünün
dokunma duygusu ve zamanla olan uyumu desteklenir (Kılıç 2000, 18-21).
Aydınlatmanın sert, parlak, yumuşak, monoton ya da soğuk olmasına bağlı olarak görüntü,
izleyicinin mutluluk, üzüntü, rahatsızlık, huzur gibi duygulan algılamasına yardımcı olur.
Aydınlatmanın görüntü üzerindeki psikolojik özellikleri, ışığın yönü, miktarı ve türüne göre belirlenir
(Parramon 1998:24-81).
Işığın Yönü:

Işığın nesnelerin üstüne düştüğü yön anlam yaratmada önemli bir noktadır. Işık, nesnenin
önünden geldiğinde, gölge arkada kalır. Hacim ve derinlik duygusu fazla değildir. Yanal önden gelen
ışıkla, hacim ve derinlik duygusu verilir. Yüzdeki kırışıklıkların derinliği, burun biçimi, çene
kemiklerinin formu daha belirginleşir. Yanal önden ışık, konuyu ortaya koyan bir ifade aracıdır.
Arkadan ve yarı arkadan gelen ışıkla, derinlik olabildiğince vurgulanır. Arkadan ışıklandırmanın temel
özelliği saydamlık ve tazeliği vurgulamayıdır. Arkasından direkt ışık alan nesnenin önünde zayıf bir
ikinci ışık gereklidir. Önden gelen zayıf ışık, yansıtıcı ışık gibi gölgelere bir miktar ışık vererek, onları
zayıflatır. Üstten ışıklandırılan varlıkların uzun gölgeleri oluşur. Genellikle doğaüstü konularla ilgili
güçlü bir etki yakalamak istendiğinde yararlanılır. Etki, kasvetli ve karanlıktır. Bu ışık çoğunlukla
sonsuzluk, Tanrı ve ölümle ilgili konularda kullanılır (Yolcu 2001:118-119).
Işığın Miktarı:
Zayıf ışık, nesnelerin hatlarını belirsizleştirir ve nesnelerin olumsuz bir ifade kazanmasına
neden olur. Acı, mutsuzluk, üzüntü, çaresizlik gibi ifadeler zayıf ışıkla anlatılır. Güçlü ışık, nesnenin
bütünüyle görünmesini sağlar. Güçlü ve parlak ışıkla, mutluluk, güç, başarı, güzellik gibi ifadeler
anlatılır. Orta ışıkta gölge ve ışık birlikte vardır.
Işığın Türü:
Işık iki türlüdür. Birincisi nesneye direkt gelen ışık, ikincisi, nesne ve nesneler üzerine gelen
yaygın ışıktır. Işığın türü, ışığın yumuşak, sert ya da güçlü olmasına göre, uzamda algıladığımız
karşıtlık, chiaroscuro ve ton değerlerindeki farklılıkları anlatır. Direkt ışıklandırma sert gölgelerin yanı
sıra ışığın geri yansıttığı parlamalarla güçlü etkiler yaratır. Bu yüzden derin tutkuların ve trajik
duyguların anlatımında kullanılır. Bir insana önden gelen sert ışık, arka fonda sert gölge yaratır. Bu
dramatik, karamsar bir duygu verir (Yolcu 2001:119).
Gözün karanlıkta hiçbir şey görememesi gibi kamera da ışıksız ortamda nesneleri
görüntüleyemez. Işığın nesneleri görünür kılması yeterli değildir. Sinema ve televizyonda anlam
yaratmak, ışığın fiziksel özelliklerini kullanarak mümkün olabilir. Yönetmen ışıklı ve gölgeli alanları
düzenleyerek görüntüde anlam yaratır.
Sinema ve televizyonda aydınlatmanın üç nedeni bulunmaktadır. Birincisi teknik nedenler; bu
nesnenin görünür olması ve bu görüntüyü video bant veya film üzerine kaydetmek için ışık
gerekliliğidir. İkincisi, estetik boyut, iki boyutlu yüzeyde üçüncü boyutun oluşturulması yani izleyene
gerçek yaşamdaki görüntülere yakın görüntü sunabilmektir. Üçüncüsü ise psikolojik bir ortam yaratmak
için kullanılmasıdır. Anlatılmak istenen duygu ve düşüncelerin yansıtılmasında kullanılır.

"Fotoğrafçıların en çok rağbet ettiği ışık genellikle yan ışıktır. Çünkü yan ışık, doku ve hacim
etkisini en iyi veren ışıktır. Fotoğrafa düşsel üç boyutluluğu kazandırır. Direkt ışıkla yandan
aydınlatılmış bir obje fotoğrafında, objenin bir tarafı parlak ışıklı diğer tarafı karanlık gölgeli olduğu
için obje üzerinde kontrast yüksektir ve bu sayede kuvvetli bir hacim duygusu verir" (Şen 1999:18-19).
Aydınlatmayla üçüncü boyutun yaratılmasında, üç nokta aydınlatma tekniği kullanılır. Üç nokta
aydınlatma tekniği sinemada ortaya çıkmış, sinemadan televizyona geçmiştir. Aydınlatılacak nesne ve
ortamın özelliklerine göre üç farklı noktaya aydınlatma kaynağı yerleştirilir. Etkili bir derinlik
yaratabilmek için aydınlatılacak nesnenin her yüzeyine farklı yoğunlukta ışık verilmelidir. Bu
Hollywood'da kullanılan klasik aydınlatma biçimidir (Algan 1999:96).
Sinemanın tarihsel gelişiminde, aydınlatmanın önemli rolü olduğu görülmektedir, özellikle film
türlerinde belirleyici bir rolü vardır. Her film türünün belli bir aydınlatma biçimi vardır. Komedi ve
müzikaller, nesneyi görünür kılan, nesnenin temel biçimini ortaya koyan güçlü bir ışıkla aydınlatılır.
Melodram ve polisiyeler de ise zayıf ışık kullanılır. Mekan çok aydınlık değildir, fazla gölgeli bir ortam
vardır. Bu tür filmlerde amaç nesneleri ve kişileri aydınlatmaktan çok gölgeler yaratarak anlam
yaratmaktır.
Sinemada ışık gibi onun sonucu olan gölgede bir dramatik öğe olarak kullanılır. Gölgenin ilk
kullanılışı Chaplin'in 'Parisli Kadın'(1923) filmindedir. Genç kadın sevgilisiyle sözleşerek evden kaçar
ve tren istasyonuna gelir. Ancak trenin kalkacağı ana kadar sevgilisi gelmez. Endişe ve hayal kırıklığı
içinde bekleyen kadının yüzünde, yavaş yavaş hızlanan gölge-ışık hareketleriyle trenin hareket ettiği
anlatılır. Bütün sahne boyunca tren hiç gösterilmediği halde gölgelerle trenin geldiği, durduğu ve sonra
tekrar hareket ettiği anlatılmış olur (Onaran 1994:45).

Uygulama Soruları

1.Işık- aydınlatma kavramlarını tanımlayınız?
2. Silüet aydınlatmayı tanımlayınız?
3. Işığın yönü ve miktarı anlam yaratmada neden önemlidir?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ışık ve aydınlatmanın kullanımı ve anlam yaratmada ki önemini öğrendik.

9. TELEVİZYONDA GÖRSEL ANLATIM ÖĞELERİ -2

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Görsel anlatım ögeleri televizyonda anlatının anlamlandırılması için çok önemlidir. Çekim
ölçekleri, ses, mekan kullanımı anlam yaratılmasında kullanılan başlıca ögelerden biri olmuştur. Bundan
önce ki derste işlediğimiz; görsel sanatların temel öğesi olan ışığın öneminin fark edilmesiyle, resimden
sinemaya sinemadan video sanatına sanat yapıtlarının yaratılmasında ve onlara estetik boyut
kazandırılmasında önemli bir yol kat edildiğine dair bilgilere bu hafta çekim ölçekleri, ses, mekan zaman
da eklenmiştir. Bu bölümde ışığın dışındaki bu unsurların bunu sağlamak için nasıl kullanıldığını
öğreneceğiz.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Temel çekim ölçekleri nelerdir?
2. Ses-görüntü ilişkisinin üç temel işlevi nedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın

Konu

Kazanım

TELEVİZYONDA

İletişim sürecinde anlamın

GÖRSEL
ÖĞELERİ
ölçekleri,
hareket,zaman

ANLATIM yaratılması
-2:

ses, ölçekleri,
anlam

ses,

Bu

ögelerle
ders;

hareket,

yaratımında

öğreneceğiz.

elde

edileceği veya geliştirileceği

görsel

Çekim yapılmaktadır.

nasıl

de

Temel kavramlar, tanımlar

çekim ve bağlantılara dikkat çekilerek
zamanın konuların daha kolay anlaşılması

kullanıldığını sağlanacaktır.

Anahtar Kavramlar
1.

Çekim ölçeği

2.

Kurgu

3.

Kesme

4.

Bindirme

5.

Zincirleme

9.1 Televizyonda Görsel Anlatım Öğeleri-2
Televizyon yapımlarında televizyon ekranı içine yerleştirilecek görüntünün düzenlenmesi söz
konusudur. Görsel ağırlıkta görüntü bileşkesinin ağırlığı farklı yerlerdedir, ama alışkın bir göz
görüntünün ortasında bir şeyler ararken sanatçının gözü estetik düzenlemelerdedir. Televizyonda
bu tür estetik düzenlemeler çekim ölçeklerine bağlı çerçeveleme ile sağlanır (Sarıoğlu, 1976, s.
161).
Görüntüleme sürecinde kullanılacak çekim ölçekleri, konu ve görüntü alanına bağlı olarak
değişim gösterir. Görüntüleme sürecinde; çok uzak çekim, uzak çekim, orta çekim, yakın çekim,
çok yakın çekim gibi çekim ölçekleri kullanılır.
Çok Uzak Çekim Ölçeği : Yapımlarda olayın geçeceği alanı izleyiciye tümüyle göstermede
çok uzak çekimler kullanılır. Ama televizyon ekranının küçük olması nedeniyle, bu çekim ölçeği
televizyon yapımlarında nadiren kullanılan bir ölçektir.
Uzak Çekim Ölçeği : Yer, kişiler ve sahne içindeki nesneler izleyiciye uzak çekim ölçeği
kullanılarak gösterilir. Böylece izleyici, görüntülenmek istenen tüm alanı ve alan içindeki
hareketleri görebilir.
Orta Çekim Ölçeği: Orta çekim ölçeğinde de, oyuncular, dizlerinin üzerinden veya
bellerinin aşağısından görüntülenirler ve nesne çekim içinde daha baskın bir konuma gelir.
Yakın Çekim Ölçeği: Televizyonda çok sık kullanılan bir çekim olan yakın çekim, baş ile
omuzları içine alan bir ölçektir ve bu çekimde nesne daha ön plana çıkar, nesnenin yapısı ve niteliği
belirtilir.
Çok Yakın Çekim Ölçeği: Çok yakın çekimde ise, görüntülerde gerçek dışı bir etki bulunur,
yüksek bir dramatik görünüm ve tümüyle alışılmışın dışında bir gerçeklik izlenimi yaratılır.
Şekil – Zemin İlişkisi: Ekrandaki görsel gücü düzenlemeye yardımcı olan ya da televizyon
ekranında görüntüyü destekleyen öğelerden biri de insanların algılamalarındaki başlıca örgütleyici
eğilimden birisi olan şekil-zemin ilişkisidir. Görüntü sanatlarında şekil-zemin ilişkisi sürekli
değişen bir ilişki sergiler ve bu değişkenlik sayesinde televizyon görüntüsü ekranda bazı öğelerin
yoğunlaştırılmasını, keskinleştirilmesini sağlar. Ekranın iç ışığında yapılacak herhangi bir renk ve
kontrast düzenlemesi, ekrandaki şekil-zemin ilişkisini yönlendirmede yardımcı olur (Kılıç, 1994, s.
75).
Sonuç olarak ekranda meydana gelen görsel düzenlemelerin değişimi, görsel bir bütünlük
içinde olduğu için, izleyici gerçekte fiziksel hareketle algıladığı olayları bir yanılsama olarak
ekranda yaşar. Böylece izleyici görüntüdeki çeşitli estetik unsurlarla, gerçek yaşamdaki
algılamalarının daha da yoğununu yaşar ve etrafındakileri daha da gerçek olarak algılar.

Işık ve gölge ayarlaması dışında izleyiciye derinlik eş deyişle üçüncü boyut duygusu
kazandırmanın bir yolu da, çerçeve içindeki nesnelerin ön, orta ve arka planlar gözetilerek
düzenlenmesidir (Gökçe, 1997, s. 147). Televizyon ekranındaki görüntüde derinlik yaratmada ışık
ve gölge ile çerçeve içindeki nesnelerin düzenlenmesi dışında kamera merceklerinin optik
özelliklerinden de yararlanılabilir.
Geniş Açılı Mercekler: Görüntüde kullanılan geniş açılı mercekler derinlik yanılsaması
yaratmada etkilidir. Geniş açılı mercek kullanımıyla insanlar durdukları yerden daha uzakta,
koridorlar daha uzun, binalar daha yüksek gösterilebilir. Bu merceklerin kullanılmasıyla ayrıca,
çekimin dramatik kalitesi de kuvvetlendirilebilir.
Normal Açılı Mercekler: Yatay ve düşey hatları daha düşey ve doğru olarak gösterme
özelliğine sahip merceklerdir.
Dar Açılı Mercekler: Gerçekte çok uzun olan mesafeleri daha da kısa ve hareketleri
ağırlaşmış olarak göstermekte kullanılan mercek türü de dar açılı merceklerdir.

SES BOYUTU:
Ses-görüntü ilişkisinde üç temel işlev söz konusudur. Bu işlevlerden ilki, bilgi sağlamaktır.
Görsel anlatımla bütünleşmiş olan sözler, ekranda doğru ve hızlı olarak aktarılabilir. Ancak görüntü
ile iletilmesi zor olan bazı kavramlarda, yapım için gerekli olabilir. İkincisi ise, ruh durumunu ve
estetik yapıyı kurmaktır. Bu da ancak görüntüde kullanılan müzik ile sağlanır. Üçüncü işlev de,
görsel devamlılık için önemli bir yapısal öğe olan ses ritmidir. Böylece izleyici, görüntüdeki
olayların ritmik yapısından etkilenerek, çekimleri ve sahneleri görsel bir bütünlük içinde
algılayabilir. Bütün bu işlevleri sayesinde ses, görüntünün güçlendirilmesini ve devamlılığını
sağlayarak, görüntüdeki ayrıntıları destekler, böylece izleyicinin ilgisinin devamlılığı sağlanmış
olur (Ellis, 1982, s. 128-129). Herhangi bir televizyon programında iletilecek mesaj, görüntü ve
sesin birlikte kullanılmasıyla etkili olur.

ZAMAN VE HAREKET:
Televizyon görüntüsünün estetik faktörlerinden bir diğeri ise, zaman ve harekettir.
Televizyon görüntüsünün hareketli olması ve ekrandaki izlencenin izleyiciyi fiziksel olarak farklı
bir zamana götürmesi bu iki estetik faktörün görüntüdeki önemini arttırmaktadır. Televizyon
yapımlarında nesnel ve öznel olarak iki tür zaman kullanılır.
Nesnel Zaman: Geçmiş ve gelecek zamanın görüntüleridir, ölçülebilen bir zamandır.
Nesnel zamanı kendi içinde yayın, program, öykü, çekim, sahne ve sekans süresi şeklinde gruplara
ayırmakta mümkündür.

Öznel Zaman: Şimdiki zamana ait olan, saat zamanından farklı olarak, izleyicinin hissettiği
zaman dilimi ile ilgilidir. Öznel zamanın bir televizyon yapımında ortaya çıkması, konu örgüsünün
yoğunluğuna ve zamanın izleyenin yaşam deneyimiyle çakıştığı zamana bağlıdır. Konunun
yoğunluğu ne denli etkili olursa, izleyiciyi o kadar içine çeker ve izleyici yapımın o anki zamanında
yaşamaya başlar. Öznel zamanın yaratılmasında başarı öykünün yanı sıra yapımın akışı, temposu
ve oyunculuk hızına da bağlıdır.

HAREKET:
Televizyon sunumları hareketli görüntülerden oluşur. Görüntü ise, görüntü yüzeyi üzerindeki
ışıklı noktacıklar nedeniyle yapısal olarak hareketlidir. Ama hareket, sadece görüntünün yapısal
olarak hareketli olmasından kaynaklanmaz. Görüntüde hareketi oluşturan önemli öğleler; canlıcansız nesnelerin, insanların, çeşitli geometrik şekillerin hareketi, kameranın hareketi ve çekimlerin
arka arkaya gelmesinden eş deyişle kurgudan doğan harekettir. Görüntüleme süreci içinde, bu üç
temel hareketin ilişkisi düzenlenerek, ekranda bir görüntü boyutu yaratılır. Ekrandaki canlı-cansız
nesnelerin veya çeşitli elektronik görüntü kaynaklarıyla oluşturulan nesnelerin ortaya çıkardığı
hareket, görsel öğelerin düzenlenmesidir (Kılıç, 1994, s. 90).
Kurgu (Süreklilik Kurgusu):
Görüntülemeyle birlikte ortaya çıkan önemli bir yapım öğesi de, kurgudur. Karmaşık bir süreç
olan kurgu; ekrandaki çekimlerin birbiri ardına gelmesi, dizileme işlemi olarak ifade edilebilir.
Buna süreklilik kurgusu da denir.
Kesme: Bir çekimden diğerine anında geçiş yöntemidir ve öyküyü geliştirmek, yapımdaki
ritmi-sürekliliği sağlama, dramatik etki yaratmak, izleyicide çağrışım yaratmak, görsel anlatımı
zenginleştirmek, yapımdaki zaman değişimi ile mekan değişimini sağlamak amacıyla kullanılır.
Zincirleme: Bir olayın yoğunluğunun verilmesinde kullanılır ve süreklilik ile ritmi
düzenlemek, mekan ile zaman değişiminde köprü kurmak amacıyla kullanılan bir yöntemdir.
Televizyon yapımlarında kullanılan geçiş yöntemlerinden biri olan açılma-kararma; bir sahne veya
ayrımın başlangıcını ya da sonucunu belirtmek için kullanılır.
Silinme-Bindirme: Bir başka geçiş yöntemi ise, silinme-bindirmedir. Silinme, ikinci
görüntünün birinci görüntüyü iterek görülmesidir. Bindirme ise, iki görüntünün aynı anda ekranda
görülmesidir. İki görüntünün aynı anda ekranda olması, izleyiciye görüntünün anlamını tam olarak
veremeyeceğinden, izleyicide algı eksikliğine neden olabilir.
Özel Efektler: Televizyon yapımlarında kullanılan geçiş yöntemlerinden özel efektler ise,
programlara görsel zenginlik katar, iletilen mesajın yoğunluğu artırır ve mesajı açıklamaya
yardımcı olur. Özel efekt türlerinin en bilineni görüntünün hızında yapılan değişikliklerdir.
Yavaşlatılmış ve hızlandırılmış hareket, gösterimde yoğunluğu sağlamak ve hareket yönlendirmesi
yapmak amacıyla kullanılır.

Bütüncül Kurgu: Televizyon programlarında kullanılan bir diğer kurgu ise, bütüncül
kurgudur. Bütüncül kurgu, yapımın düşünsel yönüyle ilgilidir. Bütüncül kurgu kullanılarak
ekrandaki tema güçlendirilir, derinleştirilir ve görüntünün anlatmak istediğini belli bir kalıba sokar.
Burada olaylar, herhangi bir zaman atlaması olmadan gerçek yaşamdaki gibi başlar ve sonuçlanır.
Ama kurgu ile gerçek zamanın akışındaki sıralamayı değiştirmek de mümkündür. Bu tarzda yapılan
bir kurgu, şimdiki zamandaki bir olayın geçmiş ve gelecekteki durumlarını gösterme olanağı sağlar.
Kamera: Televizyon yapımlarında, görüntü boyutu içinde hareketi oluşturan önemli bir öğe
de kamera açıları ve kamera hareketidir. Görüntüleme sürecinde kameranın asıl görevi
görüntülenecek olan nesne ya da olayı, gerçeğe uygun olarak yansıtmaktır. Bu yansıtma görevini
yaparken kamera; konuya bakmak, baktığı konunun içine girmek ve baktığı konu ya da nesneyi
yeniden yaratmak gibi bazı iletişim işlevlerini de yerine getirir. Burada kameranın bakış açısı
önemlidir, çünkü söz konusu bakış açısıyla görüntüde dramatik ve psikolojik etkiler yaratılabilir.
Kamera izleyicinin ilgi ya da tepkisini çekmek amacıyla görüntüleme sürecinde kamera; alt
açı, üst açı ve normal göz seviyesi şeklinde konumlandırılır.
Kamera Açıları: Kamera yüksekliği kamera açısının belirlenmesinde etkendir.
Televizyonda kullanılan kamera açı türleri; öznel açı, nesnel açı ve bakış açısıdır.
Kamera Hareketleri: Kamera belirli bir mekanda hareket ettiği zaman doğal dünyaya ilişkin
sürekliliği ve gerçeklik izlenimi yaratır. Gerçeği daha iyi yakaladığı, gerçek dünyanın sürekliliğini
bozmadığı ve olayları doğal akışı içinde verdiği için görüntüde kamera hareketleri tercih edilen bir
yöntem olarak kabul edilir (Büker, 1985, s.82). Kameranın yaptığı hareketler; çevrinme, kaydırma,
dikey yükselme-düşey alçalma, optik kaydırmadır.
Mekan ve Nesnelerin Düzenlenmesi: Televizyon yapımlarında, program amaçlarının
gerçekleştirilebilmesi için, kameranın önündeki çeşitli canlı-cansız nesnelerin ile yapımda olayın
geçtiği mekanın düzenlenmesi gerekir. Böylece programın sunuş biçimi, program türü ve bu türde
kullanılacak öğelerle birlikte ortaya çıkacaktır.
Televizyon programlarında kameranın önündeki en önemli nesnelerden biri, oyuncu ya da
kişilerdir. Görüntünün canlı öğesi ve temeli olan oyuncu ya da sunucu, görünüşü, davranışı, oyunu
ve sesiyle görüntüde belirli bir amacı gerçekleştirir (Özön, 1 Televizyon programlarında kişiler ve
nesneler kadar, kullanılan mekanlar da önemlidir. Çünkü mekanın gerçeklikle olan ilişkisi,
izleyiciyi olayın içine çekecektir. Bu amaçla televizyon programlarında doğal ve yapma mekanlar
şeklinde iki tür mekan kullanılır. Doğal mekanlar; olayın geçtiği atmosferi, izleyiciye en iyi şekilde

yansıtan gerçek mekanlardır. Yapay mekanlar ise, çeşitli araç-gereçlerle hazırlanan ve doğal ortama
uygunluğu sağlamak amacıyla oluşturulan mekanlardır (Özön, 1985, s. 113). 985, s. 116).

Uygulama Soruları

1.Kesme, bindrime, zincirleme kavramlarını tanımlayınız?
2. Zaman kaça ayrılır? Anlatınız.
3. Kamera açıları hangileridir?
4. Kamera hareketleri hangileridir?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde çekim ölçekleri, ses, hareket, zaman, mekan, kamera hareketlerinin kullanımı ve
anlam yaratmada ki önemini öğrendik.

10. İDEOLOJİ VE ANLAMLAR

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bir süreç olan iletişim bir anlamın oluşturularak bir alıcıya iletilmesini sağlar ve bu sürecin yani
iletişimin gerçekleşmesi için göstergelerden bir ileti yaratmak gerekir. Aynı kodları paylaştıgımız ve
aynı gösterge sistemlerini kullandığımız sürece, iletiye ikimizin yüklediği anlam birbirlerine
yaklaşacaktır. Bunlar arasında gösterge, anlamlandırma, görüntüsel gösterge (ikon), belirtisel gösterge
(index), düzanlam, yananlam gibi terimler yer almaktadır. Bu terimler çeşitli anlam yaratma yollarına
göndermede bulunurlar. Bu derste anlam yaratımını dilsel olarak nasıl yaratırız, kullanılan kavramlar
nelerdir bunlar üzerinde duracağız.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Göstergebilim kavramını tanımlayınız?
2. İdeoloji kavramını tanımlayınız?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanımın

Kazanım

Anlamlar

ve yaratılması
öğrenilecektir.

ideolojinin

elde

edileceği veya geliştirileceği

İletişim sürecinde anlamın
İdeoloji

nasıl

rolü

Temel kavramlar, tanımlar
ve bağlantılara dikkat çekilerek
konuların daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.

Anahtar Kavramlar
1.

Kod

2.

Gösterge

3.

Mit

4.

Düzanlam

5.

Yanalam

9. İdeoloji ve Anlamlar
Bir süreç olan iletişim bir anlamın oluşturularak bir alıcıya iletilmesini sağlar ve bu
sürecin yani iletişimin gerçekleşmesi için göstergelerden bir ileti yaratmak gerekir. İletişimin
gerçekleşmesi için göstergelerden bir ileti yaratmam gerekir. Aynı kodları paylaştıgımız ve aynı
gösterge sistemlerini kullandığımız sürece, iletiye ikimizin yüklediği anlam birbirlerine yaklaşacaktır.
Bunlar arasında gösterge, anlamlandırma, görüntüsel gösterge (ikon), belirtisel gösterge (index),
düzanlam, yananlam gibi terimler yer almaktadır. Bu terimler çeşitli anlam yaratma yollarına
göndermede bulunurlar.
Göstergebilim:
Göstergebilimin temel ilgi alanının merkezinde gösterge yer alır. Göstergelerin ve onların
çalışma biçimlerinin araştırılmasına göstergebilim adı verilir. Göstergebilimin üç temel çalışma alanı
söz konusudur:
1. Göstergenin kendisi: Bu alan, gösterge çeşitlerinin, bunların çeşitli anlam taşıma yollarının ve
göstergeleri kullanan insanlarla ilişkilendirilme biçiminin araştırılmasını içerir. Göstergeler
insan inşaları oldukları için, yalnızca, insanların onları kullandıkları biçimler içerisinde
anlaşılabilirler.
2. İçinde göstergelerin düzenlendiği kodlar ya da sistemler: Bu çalışmalar içinde, toplumun ya da
kültürün gereksinimlerini karşılamak için geliştirilen kodları ya da bu kodların iletilmesi için
varolan iletişim kanallarını işletmek için başvurulan yolları ortaya koymak yer almaktadır.
3. Kodlar ve göstergelerin içinde işlediği kültür: Kültürün kendi varoluşu ve biçimi de bu kodların
ve göstergelerin kullanımına bağlıdır.
Göstergebilim böylece, dikkatini öncellikle metne yöneltir. Halbuki doğrusal süreç
modelleri metne diğer süreçlerden fazla bir önem vermezler. Diğer bir farklılık ise alıcının
konumu konusundadır. Göstergebilim, alıcı ya da okuyucunun bir çok süreç modelinin iddia
ettiğinden (Gerbner'in modeli bir istisnadır) çok daha etkin bir rol oynadığını kabul eder.
Göstergebilim 'alıcı' terimi yerine (fotograf ve resimde bile) 'okur' terimini tercih eder, çünkü
'okur' terimi çok daha önemli bir etkinliği ifade eder ve dahası, okuma ögrenilen bir şeydir, yani
okurun kültürel deneyimi tarafından belirlenir. Okur kendi deneyimlerini, tutumlarını ve
duygularını metne taşıyarak metnin anlamlandırılmasına doğrudan katkıda bulunur.
Göstergeler ve anlam
Anlam çalışmalarında üç öge karşımıza çıkar. Bu ögeler şunlardır : l. gösterge, 2. göstergenin
gönderme yaptığı şey, 3. göstergenin kullanıcıları. Bir gösterge, kendisinden başka bir şeye gönderme

yapan, duyularımızla kavrayabilecegimiz fiziksel bir şeydir ve varlığı, kullanıcıların onu bir gösterge
olarak kabul etmelerine bağlıdır. Örneğin, bir müzayede de kulak memesini çekmek fiyat arttırmayı
ifade eder. Gösterge yani kulak memesini çekmek burada fiyatı arttırdığımıza gönderme yapar ve hem
benim tarafımdan hem de müzayedeci tarafından bu anlamda kabul edilir. Anlam aktarılmış ve iletişim
kurulmuştur.
Göstergebilim iletişimi -ister kodlayıcı ister kodaçıcı tarafından- iletilerde anlam üretme olarak
görür. Anlam, iletide düzgünce paketlenmiş bir biçimde bulunabilecek mutlak, sabit bir kavram değildir.
Anlamlandırma etkin bir süreçtir: göstergebilimciler bu sürece göndermede bulunmak için yaratma ,
üretme ya da müzakere etme gibi fiilleri kullanırlar. Kişi ve ileti arasındaki alıp vermeyi ifade eden
müzakere etme, bu fiillerin belki de en kullanışlı olanıdır. Anlam gösterge, yorumlayıcı ve nesne
arasındaki güçlü etkileşimin bir sonucudur: Tarihsel olarak konumlandırılmıştır ve zaman içinde
değişebilir.

Kodlar:
Toplumsal yaşamımızın uzlaşımsal olan ya da toplumun üyelerince kabul edilen kurallar
tarafından yönetilen tüm görünümlerini "kodlanmış" olarak nitelemek mümkündür. Kod; bir anlam
sistemidir ve belli bir kültürel mutabakat sonucu oluşur. Anlamlandırma kodlarının yanı sıra davranışsal
kodlar da vardır: Hukuki kodlar gibi.
Tüm kültürel ve toplumsal etkinliklerimiz veya ürünlerimiz kodlanmıştır.

9.1. Anlamlandırma
Anlam yazar/okur ve metin arasında bir müzakere sürecidir.
Düzanlam:
Anlamlandırmanın birinci düzeyidir. Bu düzey, göstergenin göstereni ve gösterileni arasındaki
ilişkiyi ve göstergenin dışsal gerçeklikteki göndergesiyle ilişkisini betimler. Barthes bu düzeyi düzanlam
olarak adlandırır. Düzanlam, göstergenin ortakduyusal, aşikar anlamına gönderme yapar. Bir sokak
manzarası fotoğrafı belirli bir sokağı gösterir; "sokak" sözcüğü binalar arasında uzanan bir şehir yolunu
anlatır. Ancak aynı sokak önemli derecede farklı biçimlerde fotoğraflanabilir. Renkli bir film
kullanabilir, donuk bir gün ışığı seçebilir, yumuşak bir odak ayarı yapabilir ve sokağı çocuklar için
mutlu, sıcak, şefkat dolu bir oyun alanı haline getirebilirim. Diğer yandan siyah-beyaz bir film, sert odak
ayarı, güçlü kontrastlar kullanarak ve aynı sokak oyun oynayan çocuklar için soğuk, sevimsiz ve yıkıcı
bir mekan haline gelebilir. Bu iki fotoğraf, aynı anda çekilmiş olabilir. Bu iki fotoğrafın düzanlamsal
anlamı aynı olacaktır. Farklılığı yaratan yananlamlardır.

Yananlam:
Barthes'in ikinci anlamlandırma düzeyinde göstergelerin işlediği üç yoldan birisini
betimlemek için kullandığı bir terimdir. Yananlam, göstergenin, kullanıcıların duygularıyla ya da
heyecanlarıyla ve kültürel değerleriyle buluştuğunda meydana gelen etkileşimi betimlemektedir.
Yananlam, göstergenin, kullanıcıların duygularıyla ya da heyecanlarıyla ve kültürel değerleriyle
buluştuğunda meydana gelen etkileşimi betimlemektedir. Düzanlam, fotoğraf makinesinin
doğrultulduğu nesnenin film üzerinde mekanik bir yeniden üretimidir. Yananlam ise bu sürecin insani
boyutudur: çerçeve içine neyin dahil edileceğinin, odağın, ışığın, kamera açısının, filmin kalitesinin ve
benzerlerinin seçimidir. Düzanlam neyin fotoğraflandığıdır; yananlam ise nasıl fotoğraflandığıdır.

Mit:
Göstergelerin ikinci düzeyde işleyişine ilişkin olarak Barthes'ın ortaya koyduğu üç yoldan
ikincisi mit aracılığıyla olanıdır. “İngiltere'nin hala büyük bir dünya gücü olduğu miti." Bu normal
kullanım, inanmayanların sözcüğü kullanımıdır. Barthes bu terimi bir inanan olarak özgün anlamında
kullanır. Mit bir kültürün, gerçekligin ya da doğanın bazı görünümlerini açıklamasını ya da anlamasını
sağlayan bir öyküdür. İlkel mitler yaşam ve ölüm, insan ve tanrılar, iyi ve kötü hakkındadır. Bizim
sofistike mitlerimiz ise erillik ve dişillik, aile, başarı, bilim hakkındadırlar. Barthes'a göre, bir mit bir
şey üzerinde düşünme, onu kavramlaştırma ya da anlamanın kültürel yoludur. Barthes miti, birbirileriyle
ilişkili kavramlar zinciri olarak düşünür. Eğer yananlam gösterenin ikinci düzeydeki anlamı ise, mit de
gösterilenin ikinci düzeydeki anlamıdır.

9.2. İdeoloji Ve Anlamlar
Anlamlandırma ve kültür
Anlamlar, metin ve izleyici arasındaki etkileşimler içinde üretilmektedirler. Anlam
üretimi , her iki öğenin de eşit biçimde katkıda bulundugu dinamik bir edimdir. Metin ve izleyici su
geçirmez biçimde kaynaşmış bir kültürün ya da altkültürün üyeleri oldukları zaman bu etkileşim
sorunsuz ve zahmetsizdir: metnin çizdigi yananlamlar ve mitler izleyicilerinkilerle tam olmasa da yakın
biçimde uyum sağlamaktadırlar. Örneğin bir fotoğrafın yeğlenen okuması bazılarına kolay gelebilir,
ancak kimileri içinse gerilim ya da anlaşmazlık nedeni olabilir. Bunlar kodaçımını, "kolay'' olan başat
kodlarla değil de karşıt ya da müzakereli kodlarla yapabilirler. Örneğin bunların polis, gençlik, kentsel
yaşam ve şiddet konusundaki mitleri, izleyicinin büyük çoğunluğu için varsaydığından farklıdırlar.
Okurların, bu fotoğrafı başat kodlara göre kodaçabilmesi için ya da başka biçimde söylersek
fotoğrafın kendisinin yeğlediği anlamlara ulaşabilmesi için bu toplumsal kimliği kabullenmeye davet
etmektedir. Yeğlenen anlamı okurla metin birlikte üretmektedir ve bu işbirliğinde okur, başat değer

sistemine ve topluma belirli ilişkiler dizgesiyle bağlı olan biri olarak inşa edilir. Burada ideoloji
karşımıza çıkmaktadır.
İdeoloji
İdeolojinin birçok tanımı vardır. Farklı yazarlar terimi farklı biçimde kullanmaktadırlar ve
herhangi bir bağlamdaki kullanımı hakkında emin olmak kolay değildir. Raymond Williams (1977)
ideolojinin üç temel kullanımını şöyle belirler: 1. Belirli bir sınıf ya da gruba özgü inançlar sistemi. 2.
Doğru ya da bilimsel bilgiyle çelişebilecek aldatıcı inançlar sistemi, yanlış fikirler ya da yanlış bilinç.
3. Anlam ve fikir üretiminin genel süreci.
Habermas ideolojiyi çarpıtılmış bir iletişim biçimi olarak ifade eder.
Bir örnek, göstergeler aracılığıyla anlam üretmede ideolojinin nasıl işlediğini açıklığa
kavuşturmamıza yardım edecektir. Fiske (1979), 1 Mart 1979 tarihinde BBC'de yayımlanan okullarla
ilgili bir televizyon programını çözümlemiştir. Food and Population (Yiyecek ve Nüfus) isimli bu
programın ana teması, yorumcunun sözcükleriyle şudur: "Biz, sürekli olarak artan nüfusu besleyebilmek
için yeterli yiyeceği nasıl üreteceğimizi biliyoruz, ancak birçok insan açlık tehlikesi içinde, çünkü
bilimsel çözümler uygulamaya konulmuyor." Bu yorum, And Dağının eteğindeki bir köydeki ilkel tarım
ile kentlerdeki ve gelişmiş sahil şeridindeki bilim ve teknolojinin gelişimini karşılaştıran bir Peru
filminde yapılmaktadır. Ancak bu yorum ay111 zamanda ideolojiktir de: açıklama ancak, açıklamayı
yapan ile izleyicilerin bilim-temelli bir kültürün üyeleri oldukları ölçüde anlamlıdır. Bu program bazı
apaçık karşıtlıklar çerçevesinde yapılandırılmıştır:
bilimsel tarım
piyasa ekonomisi

geleneksel çiftçilik
geçim ekonomisi

kent çocukları

taşra çocukları

çocukları besleme

çocukları çalıştırma

gelişme

durgunluk, döngüsel kültür

değişim

gelenek

Dolayısıyla, programı yapılandıran derin ikili karşıtlık bilim ve bilim-olmayan arasındadır.
Programın derin yapısı, yani ideolojik çerçevesi şöyle ifade edilebilir: Biz, onlara göre ne isek, bilim de
bilim-olmayana göre odur.

Uygulama Soruları

1. Göstergebilimin üç temel çalışma alanı nelerdir?
2. Anlam çalışmalarında karşımıza çıkan üç öge hangileridir?
3. Anlamlandırma ve kültür arasında nasıl bir ilişki vardır?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde metinlerin anlamlandırılmasında ideolojinin yeri ve etkisini öğrendik.

11. TOPLUMSAL CİNSİYETİN KURULMASI

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Kadınlık ve erkekliğin kültürel olarak inşa edilen, önerilen kalıplar olduğu yaklaşımında
toplumsal cinsiyet kalıplarının, bizi farklılaştırmakla kalmadığını, aynı zamanda toplum içinde nerede
ve nasıl durulacağını ve dolayısıyla güç ve kaynakların paylaşımının nasıl olacağını da belirlediği
vurgulanır. Bu dersimizde toplusal cinsiyet, cinsiyet rolleri, cinsel kimlik kavramları öğrenilecektir.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Toplumsal cinsiyet kavramı ne demektir?
2. Cinsel kimlik ve toplumsal cinsiyet kavramları birbirinden nasıl ayrılır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın

Kazanım

Konu

Cinsiyetin Kurulması

ve

bu

kavramın

temsilinin
öğrenilecektir.

elde

edileceği veya geliştirileceği

Toplumsal cinsiyet kavramı
Toplumsal

nasıl

nasıl

Temel kavramlar, tanımlar

televizyonda ve bağlantılara dikkat çekilerek
olduğu konuların daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.

Anahtar Kavramlar
1.

Toplumsal cinsiyet

2.

Cinsel kimlik

3.

Cinsiyet rolleri

11.1. Toplumsal Cinsiyetin Kurulması
Kadınlık ve erkekliğin kültürel olarak inşa edilen, önerilen kalıplar olduğu yaklaşımında toplumsal
cinsiyet kalıplarının, bizi farklılaştırmakla kalmadığını, aynı zamanda toplum içinde nerede ve nasıl
durulacağını ve dolayısıyla güç ve kaynakların paylaşımının nasıl olacağını da belirlediği vurgulanır.

Toplumsal cinsiyet (Gender):
Bu terim, Ann Oakley’e göre ‘cinsiyet’(sex) biyolojik erkek-kadın ayırımını anlatırken, ‘toplumsal
cinsiyet’ (gender) erkeklik ve kadınlık arasındaki buna paralel ve toplumsal bakımdan eşitsiz
bölünmeye gönderme yapmaktadır (Marshall, 1998:98). Kadın ve erkek arasındaki farklılığın biyolojik
unsurlar yanında toplumsal ve kültürel olarak oluşturulduğunu, ifade eder (Kirman, 2004:231).
Toplumsal cinsiyet; biyolojik cinsiyetten farklı olarak toplumsal ve kültürel olarak belirlenen ve
dolayısıyla içeriği toplumdan topluma olduğu kadar tarihsel olarak da değişebilen “cinsiyet konumu”
ya da “cins kimliği”dir. Bu anlamıyla toplumsal cinsiyet yalnızca cinsiyet farklılıklarını belirlemekle
kalmaz, aynı zamanda cinsler arasındaki eşitsiz güç ilişkilerini de belirtir (Berktay 2000:16).
Soyun sürdürülmesinde kadın ve erkeğin üstlendiği düşünülen rollere göre biçimlenen cinsiyet
rolleri, kadınlar ile erkekler arasındaki fark ve ilişkileri, onların biyolojilerinin değil toplumsallaşmanın
ürünü olarak gören bir perspektif doğrultusunda kavramlaştırılmıştır (Marshall 1998: 98). Zaman ve
mekan bağlamında, toplumdan topluma farklılık gösteren toplumsal cinsiyet rolleri, söz konusu kültürün
yeniden üretim ve yaratılışı anlayışlarına göre biçimlenir.
Bu durumun sadece kadınlarla erkekler arasındaki ilişki ve fizyolojik yeniden üretimle
sınırlandırılamayacağını belirten Delaney’e göre, bu aynı zamanda evrenin temel bir yönüne de işaret
etmektedir. Erkeklerin buradaki belirleyici konumları, ataerkil sistemin arkasındaki gücün de parçasıdır;
çünkü sadece erkeği değil, “baba” olarak erkeği yüceltir [ki] ataerkillik de budur (Delaney 2001:55).
Genel olarak kullanıldığında erkek iktidarı anlamına gelse de; ataerkil sistemin örgütlenmesinin ve
uygulamasının tarihsel ve kültürel olarak farklılık gösterdiği gerçeğini ortadan kaldırmaz (Berktay
2000:24).
Daha doğduğumuz anda bu inşa sürecinin nesnesi oluruz. Doğumu takiben, hemen hiç gecikmeden,
biyolojik cinsiyetimiz ekseninde oluşup anlam kazanan bir davranışlar örgüsünün mensubu haline
getiriliriz. Örneğin, doğacak çocukları için giysi ve eşya hazırlayan anne ve baba, eşyanın rengi Ve
biçimi konusunda tercihlerini kullanırken, çocuktan hayatı boyunca mensubu olması istenecek

davranışlar, tutumlar, roller örgüsünü inşa etmenin ilk adımım atarlar. Doğum sonrasında, çocuk için
belirlenen toplumsal dünya gittikçe belirginleşir; elbiseler, saçın boyu ve biçimi, hitaplar, oyuncaklar,
çocuğa yönelik davranışlardaki sevecenlik biçimi ve dozajı, çocuk için uygun bulunan veya uygun
bulunmayan davranışlar, çocuk için düşünülen ve arzulanan meslekler vs. tüm bunlar söz konusu inşa
eyleminin sonraki bazı aşamalarını teşkil eder.

Cinsel Kimlik
Cinsel kimlik, bireyin biyolojik açıdan belli bir cinsten olduğuna ilişkin bilgisine ve ayrıca aynı
kategoride olmak üzere diğer insanların cinsiyetlerini tanıma yeteneğine işaret eder. Cinsel kimliğin
oluşumu, yaşamın oldukça erken bir döneminde başlar. Çocuklar çok erken bir yaşta, genellikle iki yaş
civarında, kendi cinslerini tanırlar. İki yaşındaki çocukların ekseriyeti, iki cinsiyetin bulunduğunu,
kendisinin de bunlardan birine ait olduğunu ve babasının er, annesinin dişi öldüğünü bilirler. Ancak, bu
kadar küçük yaşlardaki çocukların cinsel kimliğe ilişkin anlayışları tam değildir. Onlar cinsiyeti,
biyolojik özelliklerden çok, giysilerle, rollerle ya da başka yüzeysel etmenlerle belirleme
eğilimindedirler. Cinsiyetin değişmez olduğu, dişi veya er doğan birinin ömür boyu dişi veya er kaldığı
gerçeğini yavaş yavaş kavrarlar ve bu kavramaları ancak beş ya da altı yaşlarında kesin bir bilgiye
dönüşür.
Bir kez cinsel kimlik belirlenip anlaşıldıktan sonra, ikinci adımı iki cinse ilişkin inanç ye tutumların
gelişmesi takip eder. İnsanların cinsiyetlerini tanıma kadar, bireylerin cinslerin birbirlerinden nasıl
ayrıldıklarına ve belki de, nasıl ayrılmaları gerektiğine ilişkin fikirleri oluşur. Bunlar iki ayrı boyutta
şekillenen inanç unsurlarıdır. İlki cinsel önyargılarla ilgilidir. Bu, cinslere ilişkin davranışları, tutumları,
tepkileri ve benzerleri bakımından erkek ve kadınlar arasındaki farka ilişkin inançlardır. İkincisi ise ideal
erkekle kadın arasında bulunması gerektiğine inanılan farklılıklarla ilgilidir. Gerçekte, bu farklılıklar
var olmayabilir ve kadın ve erkeğe ilişkin toplumun önyargılarına uymayabilir. Bunlar, daha çok, bireyin
iki -cinse –ilişkin görmek istediklerini temsil ederler.
Cinsiyet Önyargıları ve Ayrımcılık
Önyargı, genellikle, bir topluluğun üyelerinin. bir başka topluluğun üyelerine karşı sahip oldukları
olumsuz inanç ve düşüncelerle ilgilidir. Önyargı, gerçeklik karşısında sınanmamış, daha çok kişinin
kendi duygu ve tutumlarına bağlı sterotipleşmiş inançlarla karakterize edilmektedir (Marshall, 1999:
559). Önyargının kaynağı, sübjektif deneyimler, kanaatler ve söylentiye dayalı haberlerdir. Önyargı,
uzun sürede ve değişik kaynaklardan aktarıla aktarıla toplumsal bir boyuta sahip olabilmektedir.
Örneğin toplumumuzdaki bazı kesimlerle ve özellikle de kadınlarla ilgili önyargılar böyledir; saçı uzun
diye veya kadına karşı eli sopalı diye başlayan sözler hep bir oranda genelleşmiş önyargıları dile getirir.

Bir kişi veya topluluğa karşı önyargılı birisinden, o kişi veya topluluğa karşı tarafsız olması beklenemez.
Önyargının toplumsal boyutu, akıllılık, adalet ya da hoşgörü gibi toplumsal normları ihlal etmesini şart
koşma eğilimindedir.
Aşırı genelleştirme, peşin hüküm, bireysel farklılıkları dikkate almayı reddetme ve klişelerle
düşünme (Marshall, 1999: 560) önyargının tipik özelliklerini oluşturur. Önyargı biz-onlar ayrımının bir
sonucudur.
Cinsiyet önyargıları ise, iki cinsin birbirinden hangi bakımlardan ayrıldıklarına; hangi davranış,
görünüş ve kişiliğin kadın ve erkeklere özgü olduğuna; insanların cinsleri arasında hangi farklılıkların
bulunması gerektiğine ve erkek ve kadınların nasıl davranmaları gerektiğine ilişkin inançları ifade eder.
Önyargı ayrımcılığın temelini teşkil eder. Sosyolojide daha çok etnik ve ırk ilişkileri bağlamında
kullanılan ayrımcılık, ötekine karşı oluşan davranışı ifade eder; öteki herhangi bir birey veya toplum
olabilir.

Cinsiyet Rolleri
Rol, çeşitli çalışmalarda belli bir toplumsal duruma ilişkin olarak beklenen davranışlar veya belli
bir toplumsal durumdaki kişiden beklenen işlemlerle onun gerçek edimlerinin toplamı veya belli bir
toplumsal duruma ilişkin gerçek davranış kalıpları ya da beklenen davranış kalıpları (Tan, 1979:158)
gibi farklı ifadelerle tanımlanmıştır. Tanımların hepsi de toplumun bireyden istediği davranışa vurguda
bulunmaktadır. Bu da gösteriyor ki rol bir boyutuyla toplumsal diğer boyutuyla bireyseldir;
toplumsallığın bireyde davranışa dönüşmesidir. Rolün toplumsal cinsiyetle ilgili kısmına gelince, bu
alandaki uyarlamalar çok farklı biçimlerde gerçekleşmiştir. Rol-toplumsal cinsiyet uyarlamalarında ana
fikri bireyin er veya dişi oluşu teşkil etmektedir. Bu nedenle de her zaman iki cinsiyet rolü mevcut
olmuştur: Erkek rolü, kadın rolü ya da eril rol ve dişil rol. Konuyla ilgilenen sosyolog ve sosyal
psikologların çoğunluğu, yaş ile cinsiyet rollerini birlikte ele almışlar ve bu iki özelliğe bağlı
kategorilendirmenin, toplumların yaptıkları en eski ayrımı ifade ettiğini belirtmişlerdir.
Evrensel biyolojik özelliklere dayanan bu kategorilendirme, gerek toplum ve gerekse birey için
büyük önem ifade etmektedir. Çünkü bu iki özelliğe bağlı roller, bireylerin topluma katılma imkânlarını
ve tarzlarını belirlemenin yanı sıra, toplumdaki işbölümünün de oluşumuna etkide bulunmaktadır; kadın
ve erkeklerin, yaşamın değişik yaş kademelerinde yapmaları gereken sorumluluk ve işleri
belirlemektedir (Evrim, 1972: 102).
Dahrendorf’a göre; cinsiyet rollerinin öğrenilmesi, toplumsallaşma veya içselleştirme aracılığıyla
gerçekleşmektedir. Öğrenmeyi temel alan bu yaklaşıma göre, cinsiyet rolleri başka bir şey nasıl

öğreniliyorsa öyle öğrenilmektedir. Bu öğrenmede iki temel mekanizma söz konusudur. İlk olarak,
çocuklar cinslerine uygun davranışları açısından ana-babalar ve toplumdaki diğerleri tarafından
pekiştirilirlerken, cinslerine uymayan davranışları için cezalandırılırlar.
Her iki durumda da çocuk cinsiyet damgalı oyuncakları seçmeyi öğrenir. Taklit de cinsiyet
rollerinin öğrenilmesinde önemli rol oynar. Esasen, çocuklarda başka insanları taklit etme eğilimindedir.
Ancak bu taklit tümüyle tesadüfi değildir.
Toplumsal öğrenme kuramına göre, çocuklar kendisiyle aynı cinsten ana-babayı daha uygun model
olarak görmektedirler. Ancak çocukların ana-babaları dışında taklit edecekleri başka modeller de vardır.
Bir diğer yaklaşımı temsil eden bilişsel kurama göre, cinsiyet rollerinin gelişimi, çocukların belli bir
bilişsel gelişim düzeyine ulaştıklarında mümkün olan bir tür anlayış ve değerlendirme ile gerçekleşir.
Çocuklar ilk olarak kendi cinsel kimliklerini ve sonra başkalarınınkini öğrenirler. Hemen sonra da, kendi
cinslerine ilişkin kalıplaşmış tutumları öğrenirler. Daha sonra da kendi cinslerine ilişkin kalıplaşmış
tutumlara uygun olarak davranmak zorunda olduklarını anlarlar.
Bilişsel kurama göre, birey ancak tüm bunlardan sonra cinsiyet damgalı davranışlar sergileyebilir.
Bir kez doğru cinsiyet rolünü benimsemeye başladıktan sonra, belli davranışlar için farklı pekiştirmeye
ihtiyaçları yoktur. Bilişsel kuram, çocukların yalnızca cinsiyet damgalı biçimlerde' davranmayı
öğrenmekle kalmadıklarını, aynı zamanda, uygun cinsiyet rolü önyargılarını da öğrendiklerini
savunmaktadır.
Cinsiyet rollerinin tarihsel kökenine gelince, pek çok sosyal bilimci, kadın-erkek ayrımcılığının
temelini işbölümü sürecinin başlamasında bulmuşlarda. Metallerin bulunuşu, hayvanların yetiştirilmesi,
dokumacılığın ve tarla kültürünün gelişimi sonucu çıkan artı değerin aile mülkiyetine geçişi ile erkeğin
ve kadının rolleri değişerek statüleri arasındaki eşitlik bozulmuştur. Bu görüş; oluşan yeni süreçte
erkeklerin, sürülere, silahlara, tutsaklara ve ürünlere sahip olduğunu; kadınların ise doğum, çocuk
bakımı...vs. nedenlerle eve, ev içi işlere kapandığını ifade etmektedir. Bu ayrışma ise rolleri ayrıştırıp
şekillendirmiş olmaktadır.

Uygulama Soruları

1. Cinsiyet rollerini tanımlayınız ve örnek veriniz.
2. Cinsiyet önyargısı ne demektir? Kaynağı nedir?
3. cinsiyet rollerinin öğrenilmesi ne aracılığıyla olur?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde toplumsal cinsiyet ve onunla bağlantılı kavramları öğrendik.

12. KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Cultural Studies (Kültürel Çalışmalar) terimi temelde Britanya kökenli olan bir çalışmalar
bütününe gönderme yapar. 1964 yılında Richard Hoggart’ın kurduğu, Birmingham Üniversitesi Çağdaş
Kültürel Çalışmalar Merkezinde bu geleneğe ait birçok araştırma yapılmıştır. Kültürel Çalışmalar,
adından da anlaşılacağı gibi tam olarak ne bir toplumsal teoridir, ne de kitle iletişimi teorisidir. Bu
dersimizde iletişim çalışmalarıyla yakından ilgili olan kültürler çalışmalar geleneğini kavrayacağız.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Kültürel Çalışmalar alanının konuları nelerdir?
2. Kültürel çalışmalar ve kitle iletişim araçları ilişkisini açıklayınız.

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kültürel çalışmalar geleneği
Kültürel Çalışmalar

ve kitle iletişim alanındaki etkisi
öğrenilecektir.

Kazanımın

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği
Temel kavramlar, tanımlar
ve bağlantılara dikkat çekilerek
konuların daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.

Anahtar Kavramlar
1.

Kültürel Çalışmalar

2.

Kodlama-kodaçımlama

12.1. Kültürel Çalışmalar
Cultural Studies (Kültürel Çalışmalar) terimi temelde Britanya kökenli olan bir çalışmalar bütününe
gönderme yapar. 1964 yılında Richard Hoggart’ın kurduğu, Birmingham Üniversitesi Çağdaş Kültürel
Çalışmalar Merkezinde bu geleneğe ait birçok araştırma yapılmıştır. Kültürel Çalışmalar, adından da
anlaşılacağı gibi tam olarak ne bir toplumsal teoridir, ne de kitle iletişimi teorisidir. Bununla beraber,
kültür endüstrileri ve onların izleyicileri arasındaki ilişkiyi yorumlayış biçimleri onları hem işlevselci
okulun hem de izleyiciye ve alımlamaya atfettikleri önem nedeniyle Frankfurt Okulu kuramcılarının
karşısında konumlandırmaktadır.
Geleneğin kurucu eserlerinden olan Hoggart’ın, ‘The Uses of Literacy’ (OkurYazarlığın İşlevleri)
isimli eseri Adorno’nun, medyaların gerçek dünya ile temsili dünya arasında bir bulanıklık yarattığı
yolundaki görüşünü reddetmektedir. Marksist düşünürlerin, Frankfurt okulundan da esinlenen kültürel
karamsarlıkları Kültürel çalışmalar geleneği tarafından sahiplenilmez. Raymond Williams, ‘Culture and
Society’ ( Kültür ve Toplum) isimli kitabında, kitle kültürü ve kitle toplumu terimlerinin kullanım
biçimlerini eleştirerek, kitle kelimesini bilmediğimiz kalabalığı tanımlamak için kullandığımızı ifade
eder (Béaud vd, 1997).
Louis Althusser’in ‘Devletin İdeolojik Aygıtları’ ve Gramsci’nin ‘Hegemonya’ kavramları Kültürel
Çalışmalar kuramcılarının oldukça etkilendiği kavramlardır. Kültürel Çalışmalar’ın, bu kavramlardan
etkilenmesi ve onlardan yola çıkarak toplumsal pratikleri incelemesi oldukça problemli bir alan
oluşturur. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, bu geleneğin kültürel ürünlere bakışı, Marksist
kuramcılarınkinden farklı boyutlar taşımaktadır. Raymond Williams ve Richard Hoggart’ın kültürel
geleneğinde örneklendiği gibi ekonomik indirgemeciliğe karşı çıkarlar. Medya, çatışmalı ve karmaşık
gerçeklik parçalarını bir araya getirerek ve gerekliyse onları uzlaştırarak bir toplumsal totaliteye dair
anlayışın üretilmesine yardımcı olduğu için önemlidir. Kısacası medya çalışmaları insan pratiği konusu
içinde yer alır (Hardt, 1999: 15-77).
Kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla beraber, kültür incelemeleri kaçınılmaz bir biçimde
tutucu bakış açısından sıyrılarak, günlük yaşamı da içine alır bir hale gelmiştir. Raymond Williams
kültürün gündelik yaşama dair bir alan olduğunu vurgulamıştır. Kültür, bu yaklaşıma göre, hegemonya
oluşturma çatışmalarının yaşandığı bir alan olarak ‘kültürel çatışma’ alanıdır (Türkoğlu, 2003: 55-56) .
Bu anlamda, yüksek ve aşağı kültür arasındaki ayrım ortadan kalkmıştır. Filmler, televizyon, popüler
müzik gibi daha önceki kültürel yaklaşımların göz ardı ettiği alanlar inceleme konusu haline gelmiştir.
Bu araştırmacılar, edebiyat teorilerini bu kültürel biçimleri incelemek amacıyla kullanmışlardır.

John Fiske’in de kullandığı anlamıyla popüler kelimesi uzun zamandır Latin Amerika’da
kullanıldığı anlamıyla halktan gelen halka ait olan sanat anlayışının ifade etmektedir. Popüler güçler de
buradan yola çıkarak, baskı ve egemenliğe karşı savaşan halk kesimlerini ifade eder. Fiske, popüler
olanın, izleyicilerin kültür endüstrisi ürünleriyle yaptıkları şey olduğunu söylemektedir. Popüler
kelimesine yüklenen bu mücadeleci ve bir bakıma olumlu anlam ‘popüler iyimserliğin’ bir örneğidir
(Kellner, 2006). Ancak bu iyimserliğe karşın, kültürel çalışmalar medyanın aracılık ettiği kültürün
hegemonik tarafını da inkar etmez. Birçok zaman bu durumu ve ona karşı direnişi çalışma konusu
edinirler.
Stuart Hall, birçok araştırmacının öne sürdüğü üzere, bir kitle iletişim aracının ideolojik etkilerinin
o aracın yaydığı mesajlardan analiz edilebileceği fikrine karşı çıkar. Hall bunun yerine, metinle, onu
üreten kurumla ve izleyicilerin sosyal tarihiyle yüzleşmeyi önermektedir. Hoggart ise; televizyonun, ya
da basının etkisini reddetmez. Halkın birçok kere reklamın etkisi altında kaldığını kabul etmektedir.
Ancak şunu da ekler: ‘eğer, halk sınıfı modern iletişim araçları etkisinde bir değişim geçirdiyse bile, bu
değişim geleneksel kültür diğerlerinin prensiplerini belirlediği bir yönde ve biçimde olmuştur’ (Béaud
vd, 1997: 29).
1980’li yıllar, Kültürel Çalışmalar açısından bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Medya
içeriklerinin, özellikle televizyon açısından incelenmesi alanında çalışmalar hız kazanmıştır. Bu
etnografik dönüm noktası, Britanya’nın 1980’lerdeki durumundan bağımsız olarak düşünülemez.
1980’lerin ekonomik ve politik atmosferi çalışmaların şekillenmesinde oldukça etkili olmuştur
(Mattelart ve Neveu, 2003). Bununla beraber, 1970’lerden itibaren Amerika’da kitle iletişim
araştırmaları odağını izleyici üzerine kaydırmaya zaten başlamıştı. Çalışmamızın ilk bölümünde
bahsettiğimiz ‘Kullanımlar ve Doyumlar’ yaklaşımı metinlerin ve üreticilerin izleyiciler üzerindeki
mutlak kontrolüne ve etkisine karşı çıkarken aktif izleyici anlayışını gündeme getiriyorlardı. Ancak
tükettiği medya ürünleriyle bazı ihtiyaçlarını tatmin eden bu izlerkitle/müşteri anlayışı işlevselci bir
bakış açısına sahiptir.
Kültürel Çalışmaların izleyiciye yönelen anlayışında ise, medya mesajlarının kodlanması, bu
kodların çeşitli şekillerde kodaçımına tabi tutulabilir olması düşüncesi yatmaktadır. Buradaki inceleme
alanı; ‘medyanın egemen ideolojik tanımların ve temsillerin dolaşımında ve sağlamlaştırılmasında
oynadığı rol’dür. İngiliz kültür araştırmalarının Amerika’dakilerden temel farkı, iletişimi parçası olduğu
tarihsel süreçlerle birlikte anlamaya çalışmasıdır. Amerika’da var olan araştırma geleneği daha çok,
medya, içerikler ve izleyiciler üzerindeki etkiler hakkında ampirik bir takım araştırmaların
yapılmasından ibarettir (Hardt, 1999: 55- 57). Aslında, Kültürel Çalışmaların gücü ve orijinalliği
medyanın gücü sorunsalını görecelileştirmesinden ve ona yeniden sosyolojik olarak çeşitlendirilmiş bir
içerik vermesinden kaynaklanmaktadır (Mattelart ve Neveu, 2003: 3-6).

İletişim çalışmaları bakımından 1980’li yıllar yukarıda da bahsettiğimiz üzere farklı eğilimlerin
ortaya çıktığı bir dönem olmuştur. İzleyici araştırmaları açısından Birmingham Kültür Çalışmaları
Merkezi’nin başkanlığını yapmış olan Stuart Hall ve öncü çalışması ‘Kodlama-Kodaçımlama’ oldukça
önemli bir yer tutmaktadır. Hall, ilk zamanlar, Ferdinard de Saussure’ün etkisiyle yapısalcı bir yaklaşımı
benimsemiştir. Bu yaklaşımında, her metnin sınırlı sayıda okunma olanağı olduğunu ve böylelikle
okuyucunun ya da izleyicinin bu sınırlı sayıdaki anlamlar arasından bir seçim yaptığını söyler. Bu
yaklaşım, televizyon programı karşısında izleyiciyi edilgin bir biçimde konumlandırmaktadır ve etkiler
yaklaşımının ‘yapısalcı’ bir versiyonunu sunar.
Hall ‘kodlama-kodaçımlama’da daha önceki yapısalcı konumundan vazgeçer. Medya mesajlarının
izleyici tarafından müzarekeci bir şekilde okunabileceğini belirtir. Zaten Kültürel Çalışmalar’ın,
literatüre kattığı okuma ve metin terimleri, izleyici ile medya içeriği arasındaki ilişkiyi üretimsel
paradigma içinde tanımlamaktadır (Mutlu, 1999: 99-100). Hall’un modelinde, anlamlı bir söylem olan
televizyon metni, bir değiş tokuş sürecinin sonunda gerçekleşir. Mesajın tartışmalı biçimi, iletişimsel
değiş tokuşta, görece özerk olmasa da ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Kodlama ve kodaçımlama dakikaları
belirli zamanlardır. Tarihi bir olay televizyon söyleminin bir parçası haline gelir gelmez, o aracın kendi
anlam üretme sistemine tabi hale gelir. Parodoksal biçimde, bir olayın, iletişimsel bir olay haline
gelebilmesi için, tarihe ya da habere dönüşmesi gerekir.
Mesaj biçimi ve de belirme biçimi kaynaktan alıcıya geçmek için olaya ihtiyaç duyar. Televizyon
yayınının tabi olduğu kurumsal yapılar, sahip oldukları üretim ağı ve pratikleri, teknolojik altyapısı ile
birlikte bir programın üretilmesi için vazgeçilmezdirler. Buradaki üretim de mesajı oluşturmaktadır.
Televizyonun üretimsel yapıları, televizyon söylemini yaratsalar da, bu kapalı bir sistem içermez. Hall
Marx’ın terimlerini kullanarak şunu söylemektedir, “dolaşım ve alımlama, televizyonda ‘üretim süreci’
anlarıdır ve belli sayıda yapılanan ve dolayımlanan ‘geribesleme’ yoluyla, kendisi de üretim sürecine
yeniden dahil edilir” (Hall, 1997: 62-63). Mesaj, bir etki oluşturabilmesi, bir ihtiyacı karşılayabilmesi
ve bir kullanıma hizmet etmesi için, öncelikle söylem olarak gösterene uygun hale getirilmeli ve anlamlı
bir biçimde kodlanmalıdır.
İşte bu kodlanmış anlamlar bütünü algılama, alımlama, duygu, ideoloji ve davranışlarda çok
karmaşık sonuçlarıyla beraber, bir etki oluşturur, eğlendirir veya ikna eder. Hall, televizyon mesajının
oldukça karmaşık bir yapıya sahip olduğunu vurgular.

Uygulama Soruları

1. Kültürel çalışmaların kuramsal olarak yaslandığı kuramcılar ve bakış açıları nelerdir?
2. 1980’li yıllar kültürel çalışmalar alanına ne getirmiştir?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kültürel çalışmalar ve onun iletişim sürecindeki rolünü öğrendik.

13. TEMSİL

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Farklılığın ve özgün olmanın yüceltildiği -postmodern olarak tanımlanan- bu dönemde,
kimlikler de benzerlikler ve evrensellik üzerinden tanımlanmak yerine farklılıklar ve tikellikler
ekseninde yeniden tanımlanmak durumunda kalmaktadır. Farklılıkların tanınması temelinde yükselen
çoğulcu bir anlayışla günümüzde cinsiyet, ırk, etnisite gibi tikel kimlikler toplumsal aktörlerin “kendi”ni
ve “öteki”ni tanımlamasında önem kazanmaktadır. Kimlik tanımı, hem bireyin diğerleriyle olan
benzerliklerini hem de bireyi diğerlerinden ayıran farklılıkları birlikte içermektedir. Bu dersimizde
temsil kavramı inceleyerek, medyada temsilin ne olduğunu kavrayacağız.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. “Temsil” kavramını ne anlama gelmektedir?
2. “Temsil”i oluşturan iki sistem nedir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanımın

Kazanım

Temsil

nasıl

öğrenilecektir.

elde

edileceği veya geliştirileceği

Temsil kuramı ve medyada
temsilin

nasıl

inşa

edildiği

Temel kavramlar, tanımlar
ve bağlantılara dikkat çekilerek
konuların daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.

Anahtar Kavramlar
1.

Öteki

2.

Kimlik

3.

Söylem

13.1. Temsil
Farklılığın ve özgün olmanın yüceltildiği -postmodern olarak tanımlanan- bu dönemde, kimlikler
de benzerlikler ve evrensellik üzerinden tanımlanmak yerine farklılıklar ve tikellikler ekseninde yeniden
tanımlanmak durumunda kalmaktadır. Farklılıkların tanınması temelinde yükselen çoğulcu bir anlayışla
günümüzde cinsiyet, ırk, etnisite gibi tikel kimlikler toplumsal aktörlerin “kendi”ni ve “öteki”ni
tanımlamasında önem kazanmaktadır. Kimlik tanımı, hem bireyin diğerleriyle olan benzerliklerini hem
de bireyi diğerlerinden ayıran farklılıkları birlikte içermektedir. Tüm kimliklerin inşa edilmiş olduğu ön
kabulüyle birey “kendi” kimliğini “öteki”nin aynasında tanımlamakta ve inşa etmektedir. “Öteki” var
olmadan, bireyin kendini tanımlaması da mümkün değildir; “öteki” ne ölçüde varsa ve belirginse,
“kendisi” de o ölçüde belirginleşmektedir. Ulusal kimlik gibi kolektif kimlikler ise, “biz” olabilmek için
“biz olmayana” yani “ötekiler”e ihtiyaç duymaktadır.
“Öteki”nin tanımlanması sürecinde medya önemli bir belirleyicidir. Çağdaş temsil kuramı
bağlamında medyanın anlam inşa etme özelliği, “öteki”nin medyadaki temsilinin incelenmesini gerekli
kılmaktadır. Dizilerin dramatik yapısının başat öğesi konumundaki karakterler yapım sürecinde yazım
ekibinin, yapımcının ve televizyon kuruluşu temsilcilerinin fikir birliğiyle ortaya çıkan kurmaca
kişiliklerdir. Dolayısıyla bu karakterler, üzerlerinden çeşitli anlamlar kurulan bir sürece işaret
etmektedir. Ancak görüntüdeki karakterler, gerçek olana o kadar çok benzemektedir ki izleyicilerin
bunların kurmaca olduğunu bilmelerine karşın, kurmacayla gerçek arasındaki sınır bulanıklaşmaktadır.
Televizyon temsillerinde dikkat edilmesi gereken nokta, bu gerçeğe benzerlikten kaynaklanan
yanılsamadır. Diğer tüm temsil biçimlerinde olduğu gibi yerli dizi karakteri de temsil ettiği azınlık
kimliğine ilişkin anlamlar kurmakta, birçok izleyiciyse bu anlamı gerçek gibi algılamaktadır.
İngilizce “representation” sözcüğünün karşılığı olarak kabul edilen temsil, Arapça “misl” kökünden
gelmekte ve “benzetme, benzerini yapma, örnek verme, resmetme” anlamı taşımaktadır
(https://www.nisanyansozluk.com/?k=temsil&x=0 &y=0). Hall, temsili, bir kültürün üyelerinin dili
anlam üretmek için kullandıkları bir süreç olarak tanımlamaktadır (2009: 61). Bu süreç ise “temsil
sistemleri” olarak tanımlanan iki aşamalı bir biçimde işlemektedir. Zihinsel temsil olarak da adlandırılan
ilk sistemde, her çeşit gerçek ya da kurmaca nesne, insan ve olay, zihinde bir kavram setiyle karşılık
bulmaktadır. Kafanın içindeki ve dışındaki şeyler bu şekilde ilişkilendirilir.
Temsili oluşturan ikinci sistem ise dildir. Anlamların aynı kültürün içindeki insanlar tarafından
değiş tokuş edilmesi, kavramları karşılayan ortak bir dil aracılığıyla mümkün olmaktadır. Dolayısıyla,
dilbilimsel anlamının ötesinde yazılı, sözlü ve görsel imgeler, elektronik sinyaller, giysiler, yüz ifadeleri
ve hatta trafik işaretleri yani anlamı diğer insanlara taşıyabilen her gösterge sistemi bir dil olarak

işlemektedir. Özetle birinci sistem şeylerle kavramlar arasında, ikinci sistem ise kavramlarla göstergeler
arasında bağlantı kurmaktadır. Bu üçünü birleştiren süreç ise temsili oluşturmaktadır (Hall, 2009: 1719). Temsil kavramını kültür ve dil bağlamında inceleyen üç kuramdan biri olarak çalışmada
benimsenen inşacı kuram, temsili, maddi nesneleri ve etkileri kullanan bir uygulama olarak
değerlendirmektedir.
Ancak anlam, göstergenin maddi niteliğine değil, sembolik işlevine göre belirlenmektedir (Hall,
2009: 25-26). Bu doğrultuda inşacı kuramda iki yöntem kullanılmaktadır. Bunlardan ilki bir dilbilim
modeli üzerine kurulan göstergebilim, diğeri ise anlamı kuranın kim olduğuyla ilgilenen söylem
analizidir. İnşacı kuramda kullanılan söylem, kurama tarihsel, pratik ve dünyevi bağlamda bir boyut
kazandırmıştır. Yöntemin temel çalışma alanını modern toplumda bilgi, güç ve beden arasındaki
ilişkilerin araştırılması oluşturmaktadır (Hall, 2009: 47). Bu yöntemin geliştiricisi Foucault, dil yerine
söylem kavramını koyarak birinin “söylediği” ve “yaptığı” arasındaki ayrımı ortadan kaldırmaktadır.
Dil yoluyla anlam üretimi yerine söylem yoluyla bilgi üretimine odaklanmış, dolayısıyla söylemi,
dilbilim anlamının ötesinde bir temsil sistemi olarak ele almıştır. Burada tek bir metnin anlamındansa
bir ilişkiler ağı (söylem) söz konusudur.
Söylem, bir konu hakkında nasıl konuşulacağını belirler. Ayrıca düşüncelerin nasıl hayata
geçirileceği ve başkalarını yönlendirmede nasıl kullanılacağını anlatır. Foucault bu noktadan hareketle
söylemin güçle ilişkisini araştırmaya başlamaktadır. Ona göre açıklama gücü olan birine ait bir bilgi,
başkalarının yaşamını yönlendiren gerçek haline gelebilir. Söylemin güçle olan ilişkisi metinlerin
oluşturduğu bir ağ (metinlerarasılık) sayesinde ortaya çıkar ve bu şekilde söylem pekişmiş olur (Hall,
2009: 44-45; Helsby, 2005: 5-6). Kısaca, söylem önemli bir konu hakkında tutarlı bir anlam seti
kurabilmek ve yayabilmek için toplumsal olarak geliştirilmiş bir dil ya da temsil sistemidir. Bu anlamlar
söylemin kaynağını oluşturan ve onların yerleşmeleri için ideolojik olarak çalışan bir grubun çıkarlarına
hizmet etmektedir (Fiske, 2007: 14).
Eşitsiz sosyal ilişkilerin kamusal temsilinde ve kültürel güç oyununda medya çok önemli bir konuma
sahiptir. Bu temsiller aracılığıyla hedef kitle yani medya izleyicileri/okuyucuları, “biz”i “biz olmayan”la
ilişkisi üzerinden inşa etmeye davet edilirler. Medyadaki temsiller ve kimlikler aracılığıyla yalnızca
“biz” değil, aynı zamanda onun karşıtlığında “ötekiler” de inşa edilmektedir (Cottle, 2000: 2). Zira,
yazılı ya da sözlü medya metinleri sosyal varlıklar ve ilişkileri temsil ederken aynı zamanda onları
anlamlandırmakta ve inşa etmektedir (Fairclough’tan akt. Kuhar, 2006: 124).
Hall’un temsili bir anlam üretim süreci olarak tanımlamasından yola çıkıldığında televizyonun da
bir temsil aracı olduğu sonucuna varılabilir. Televizyon hem anlam üreten hem de ileten bir dil ve
söylem aracı olduğundan kendine özgü bir temsil biçimi kurmaktadır. Televizyon gerçekte var olanın
dışında bir dünya (televizyon dünyası) kurmaktadır. Temsil kavramına televizyon açısından katkı

sağlayan Dyer, kavramı üç soruya verdiği yanıtlarla açıklamaktadır: “Kim temsil ediyor?” sorusu,
temsilin yapımla ilgili yönünü sorgularken “Temsil edilen ne?” ve “Nasıl temsil ediliyor?” soruları
temsilin programla ilgili yönünü ortaya çıkarmaya çalışmaktadır. Üçüncüsüyse “izleyiciler temsili nasıl
anlıyor?” sorusuyla temsilin kabulüyle ilgili bir diğer yönünü vurgulamaktadır.
Bu üç soruya verilen yanıtlar temsilin nasıl işlediğini ortaya koymaktadır. Bu üçlü mekanizmanın
işleyişine biçim veren toplumsal/kültürel uzlaşım ve gelenekler sürecin her aşamasında belirleyicidir
(akt. Lacey, 1998: 131, 132). Dyer’in önerdiği bu yapı, temsille kültür ilişkisini de açıkça ortaya
koymaktadır; zira ortak kültür, temsilin var olabilmesinin önkoşuludur. Televizyonda temsil kuramı
kapsamında yapılan incelemeler göstergebilim ve söylem analiziyle, programları oluşturan çeşitli
kodların çözümlenmesine dayanmaktadır. Fiske, televizyonda kullanılan kodları üç kategoride ele
almaktadır: Toplumsal kodlar (dekor ve kostüm, makyaj, hareket, diyalog), teknik kodlar (kamera
kullanımı, aydınlatma, kurgu, müzik ve oyunculukla) ve ideolojik kodlar (önceki iki koda gömülü olarak
bulunan bireycilik, ataerkillik, maddecilik ve kapitalizm) (Fiske, 2007: 5-13).

Televizyon dizilerinde temsil, sözcüğün betimleme ve vekâlet etme olmak üzere iki anlamında da
kullanılmaktadır (Casey vd., 2008: 235). Televizyon temsilinin betimleme anlamı doğrultusunda yapılan
incelemeler oldukça karmaşık bir yapı sergilemektedir. Televizyondaki görüntüler ikonik
göstergelerdir; yani gerçek hayattaki insanlar, nesneler ve durumlar, televizyondaki temsillerine çok
benzemektedir (Hall, 2009: 20). Bu benzerlik televizyon görüntülerinin gerçek gibi algılanmasına neden
olmaktadır. Ancak inşacı temsil kuramı hatırlanacak olursa bu görüntüler televizyon yapım
süreçlerinden geçmiş yani yeniden üretilmiş anlamlardır. Tüm televizyon programları için geçerli olan
bu durum, yerli televizyon dizileri özelinde karakterlerin, mekânların, insanlar arasındaki ilişkilerin
tasarlanmış olduğu gerçeğine işaret etmektedir. Bu yapımlardaki tüm görüntüler ışık, görüntü ve sahne
düzenlemesi, oyunculuk, diyalog, kurgu, ses ve müzik gibi pek çok yapım öğesiyle ilgili çeşitli
seçimlerin bir araya getirildiği birer tasarımdır.
Bir örnek üzerinden açıklanacak olursa, yerli dizi karakterleri giyiminden, makyajına, adından
mesleğine, konuşma tarzından davranışlarına, kullandığı sözcüklerden olaylara tepki veriş biçimine,
görüntülerdeki

konumlanışına,

çerçevelenmesine

ve

aydınlatılmasına

kadar

her

yönüyle

kurulmuş/yaratılmış kişilerdir. Bu durum temsil sürecini ortaya koyan üç sorudan “Temsil edilen ne?”
(ve “Nasıl temsil ediliyor?”) sorularına yanıt olurken diğer iki soru, “Kim temsil ediyor?” ve “izleyiciler
temsili nasıl anlıyor?”u akıllara getirmektedir. Zira kurulan bu temsiller birtakım güçlerin kontrolünde
biçimlenmektedir. Benzer bir duruma temsilin vekâlet etme anlamında da rastlanmaktadır.
Televizyondaki temsillerde çeşitlilik ve oransal olarak gerçek hayattaki bir grubun temsil edilmesi
mümkün değildir.

Sınırlı sürede ve mekânlarda, sınırlı sayıdaki karakterlerin yaşam kesitlerinin konu alındığı yerli
dizilerde bu sorunun aşılması stereotiplerin kullanımıyla sağlanmaktadır. Stereotipler televizyonda
karakter oluşturmanın kısa ve ekonomik bir yolu olarak yerli dizilerde sık sık kullanılmaktadır.
Stereotiplerin, izleyicinin algılamasını kolaylaştırmak adına karakterlerin özelliklerini belli kategorilere
indirgemesi bu temsil biçimini oldukça ideolojik kılmaktadır. Bir örnek üzerinden konuyu açmak
gerekirse mini eteği, kemik çerçeveli gözlükleri ve elinden düşürmediği not defteriyle karakterize edilen
kadın sekreter pek çok yapımda rastlanan bir stereotiptir. Sekreterin bu tarz temsili, bir yandan bu
mesleği bir kadın işi olarak tanımlayarak kadınların ancak yardımcı görevlerde çalışabileceği mesajını
içermekte, öte yandan kadınların yaptıkları işlerde cinselliklerini kullandığına dair bir imaj
yaratmaktadır.
Casey ve arkadaşları son dönemlerde bu doğrultuda yapılan çalışmaların, “Stereotipleri kim üretir?”
sorusuna yöneldiğini anlatmaktadırlar. Buradaki güç ilişkisi kimilerini sessiz bırakırken, sadece
bazılarına konuşma hakkı tanımaktadır (2008: 236-237, 269). Dolayısıyla, temsille ilgili çalışmalarda
neyin temsil edildiği sorusu, kimin temsil ettiği sorusundan bağımsız değildir. Yerli diziler söz konusu
olduğunda kimin temsil edileceğine, ne kadar temsil edileceğine, nasıl temsil edileceğine karar verenler
reyting sistemi bağlamında izleyiciden alınan dönüş ve reklam verenin görüşü doğrultusunda, dizi yapım
şirketi ve televizyon kanalı yöneticileridir. Dolayısıyla diğer televizyon temsilleri gibi yerli dizilerdeki
temsilin de “temsil edenler” tarafından biçimlendirilen/yeniden üretilen birer yapıntı, gerçeğin
çarpıtılmış bir hali olduğu ortaya çıkmaktadır.

Uygulama Soruları

1. “Zihinsel temsil” ne demektir?
2. “Söylem” neyi anlatır?
3. Fiske televizyonda kullanılan kodları nasıl ayırmaktadır?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde temsil ve medyada temsilin nasıl inşa edildiğini öğrendik.

14. GENEL TEKRAR

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Genel tekrar niteliğinde düzenlenmiş olan bu bölüm bütün bir dönemde işlediğimiz konuların
en önemli noktalarını hatırlatmaya yönelik bir içeriğe sahiptir.

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. İzleyici çalışmalarında ana kavramlar nelerdir?
2. “Görsel anlatı” nedir? Unsurları nelerdir?
3.İdeoloji kavramını açıklayanız.
4. İzleyici çalışmaları ve kültürel çalışmalar arasındaki ilgi nasıl açıklanabilir?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği
Temel kavramlar, tanımlar

Öğrenilen
Genel Tekrar

pekiştirilmesi sağlanacaktır.

derslerin ve bağlantılara dikkat çekilerek
konuların daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.

Anahtar Kavramlar
1.

Alımlama

2.

Toplumsal cinsiyet

3.

Aydınlatma

4.

Göstergebilim

5.

Kodlama-kodaçımlama

14. Genel Tekrar
Bir metin farklı insanlar için farklı koşullarda, farklı anlamlara sahip olabilir (Storey 2000; 7).
Morley’in (1993) aktardığına göre; Evans izleyici hakkında iki noktayı vurgular: a) izleyici daima
aktiftir, b) medya içeriği daha çokanlamlı yani yoruma açıktır. Hall (2001) de medya mesajlarının
izleyici tarafından direnişcil bir şekilde okunabileceğini belirtir, böylece medya metinlerinin “sınırlı
anlamları” yerine “çokanlamlılığı” kavramını ortaya atar. Burada sözü edilen ‘çokanlamlılık’
izleyicilerin alımlamasını etkileyen birçok faktörün etkisiyle ortaya çıkan farklı okumalardır.
Alımlama: İletişim mesajının basitçe ve edilgen bir biçimde tüketilme anı değil, o mesajın
etkin olarak yeniden üretilme anıdır. Brigitte Höijer, alımlamayı izleyicilerin metinleri
yorumlamaları, deşifre etmeleri, okumaları, anlam üretmeleri, algılamaları ve kavramalarını dile
getiren bir terim olarak tanımlar.
Kullanışlar: Kitle iletişim araçlarını kullanmanın nedenleri, toplumsal ve psikolojik sorun
giderilmesi ya da azaltılmasıdır.
Doyumlar: Kişiler iletişim araçlarını belli gereksinimlerini gidermek için kullanılırlar. Bu,
belli doyumlar aradıklarını gösterir. Aranan doyumlar gereksinim ya da güdüden çıkar ve araç
kullanma davranışından önce gelir.
McQuail, Blumler, Brown (1972) doyumları 4’e ayırır.
1.Vakit geçirme: Günlük sorunlardan kaçma
2. Kişisel ilişki: Arkadaşlık, toplumsal yarar
3. Kişisel özdeşlik (kimlik): Toplumla ilgili olaylar hakkında bilgi alma, değerleri
destekleme, gerçekleri arama.
4.Gözetme: Çevreyi bilip tanıma, olayla ve tüketim ürünleriyle ilgili bilgi edinme.
Aktif izleyici’ savında kitle iletişim araçlarını içeriği ve etkisi nedeniyle eleştirmek
haksızlıktır çünkü izleyici bu içeriği seçip seçmemekte özgürdür.
İzleyici aktif olduğu için eğer yeterli derecede doyuma ulaşamazsa gereksinim ve çıkarlarını
gerçekleştirmek için isteklerde bulunur.

14.1. Işığın Görsel Bir Estetik Öğe Olarak Önemi
Herbert Zettle'a göre aydınlatma, ışığın ve gölgelerin nesnelerin konumlanmalarına bağlı estetik
amaçlar için kullanılmasını ifade eder. "Aydınlatma, elektronik görüntü açısından aydınlık (ışıklı)
ve karanlık (gölgeli) bölgeleri düzenlemek demektir" (Kılıç 2000:17). Aydınlatmanın temel amacı
çevremizi algılayışımızı maniple edip, dile getirmektir. Aydınlatma, nesnelerin şeklini, yüzeysel
yapılarını, bulundukları mekanı ve bulundukları mekandaki diğer nesnelerle olan ilişkilerini ortaya

koyar. Bir görüntüde aydınlatmayla ya da bir başka deyişle gölgeli-ışıklı alanların düzenlenmesiyle
gece-gündüz farkı, iç dünyamız, içinde bulunduğumuz duygusal durum ifade edilebilir.
Düz aydınlatmanın amacı sadece nesnelerin görüntü boyutu içinde algılanmalarının
sağlanmasıdır. Düz aydınlatmada estetik bir kaygı yoktur. Işık-gölge karşıtlığının yoğun olduğu,
ışığın aydınlık ve karanlık lekeler oluşturmaya yönelik kullanıldığı aydınlatmaya, "chiaroscuro
aydınlatma" denir. Ekranda üçüncü boyutun yaratılmasına yardımcı olur ve görüntüye gerçekçi bir
anlam katar. Aydınlatmanın sert, parlak, yumuşak, monoton ya da soğuk olmasına bağlı olarak
görüntü, izleyicinin mutluluk, üzüntü, rahatsızlık, huzur gibi duygulan algılamasına yardımcı olur.
Aydınlatmanın görüntü üzerindeki psikolojik özellikleri, ışığın yönü, miktarı ve türüne göre
belirlenir (Parramon 1998:24-81).

14.2. Televizyonda Görsel Anlatım Ögeleri
Televizyon yapımlarında televizyon ekranı içine yerleştirilecek görüntünün düzenlenmesi söz
konusudur. Televizyonda bu tür estetik düzenlemeler çekim ölçeklerine bağlı çerçeveleme ile
sağlanır (Sarıoğlu, 1976, s. 161).
Görüntüleme sürecinde kullanılacak çekim ölçekleri, konu ve görüntü alanına bağlı olarak
değişim gösterir. Görüntüleme sürecinde; çok uzak çekim, uzak çekim, orta çekim, yakın çekim,
çok yakın çekim gibi çekim ölçekleri kullanılır. Geniş Açılı Mercekler: Görüntüde kullanılan geniş
açılı mercekler derinlik yanılsaması yaratmada etkilidir. Geniş açılı mercek kullanımıyla insanlar
durdukları yerden daha uzakta, koridorlar daha uzun, binalar daha yüksek gösterilebilir. Bu
merceklerin kullanılmasıyla ayrıca, çekimin dramatik kalitesi de kuvvetlendirilebilir.
Normal Açılı Mercekler: Yatay ve düşey hatları daha düşey ve doğru olarak gösterme
özelliğine sahip merceklerdir. Dar Açılı Mercekler: Gerçekte çok uzun olan mesafeleri daha da kısa
ve hareketleri ağırlaşmış olarak göstermekte kullanılan mercek türü de dar açılı merceklerdir.
İdeoloji ve Anlamlar
İletişim bir süreç olmakla beraber aynı zamanda anlamın oluşturulması olarak da ele alınmalıdır.
İletişimin gerçekleşmesi için göstergelerden bir ileti yaratmam gerekir. Aynı kodları paylaştıgımız
ve aynı gösterge sistemlerini kullandığımız sürece, iletiye ikimizin yüklediği anlam birbirlerine
yaklaşacaktır. Bunlar arasında gösterge, anlamlandırma, görüntüsel gösterge (ikon), belirtisel
gösterge (index), düzanlam, yananlam gibi terimler yer almaktadır. Bu terimler çeşitli anlam
yaratma yollarına göndermede bulunurlar.

Göstergebilim:
Göstergebilimin temel ilgi alanının merkezinde gösterge yer alır. Göstergelerin ve onların
çalışma biçimlerinin araştırılmasına göstergebilim adı verilir.
Göstergebilim 'alıcı' terimi yerine (fotoğraf ve resimde bile) 'okur' terimini tercih eder, çünkü
'okur' terimi çok daha önemli bir etkinliği ifade eder ve dahası, okuma ögrenilen bir şeydir, yani
okurun kültürel deneyimi tarafından belirlenir. Okur kendi deneyimlerini, tutumlarını

ve

duygularını metne taşıyarak metnin anlamlandırılmasına doğrudan katkıda bulunur. Anlam
çalışmalarında üç öge karşımıza çıkar. Bu ögeler şunlardır : l. gösterge, 2. göstergenin gönderme
yaptığı şey, 3. göstergenin kullanıcıları. Bir gösterge, kendisinden başka bir şeye gönderme yapan,
duyularımızla kavrayabilecegimiz fiziksel bir şeydir ve varlığı, kullanıcıların onu bir gösterge olarak
kabul etmelerine bağlıdır.

Kodlar:
Toplumsal yaşamımızın uzlaşımsal olan ya da toplumun üyelerince kabul edilen kurallar
tarafından yönetilen tüm görünümlerini "kodlanmış" olarak nitelemek mümkündür. Kod; bir anlam
sistemidir ve belli bir kültürel mutabakat sonucu oluşur.
Anlam yazar/okur ve metin arasında bir müzakere sürecidir.
Düzanlam:
Anlamlandırmanın birinci düzeyidir. Bu düzey, göstergenin göstereni ve gösterileni
arasındaki ilişkiyi ve göstergenin dışsal gerçeklikteki göndergesiyle ilişkisini betimler.

Yananlam:
Barthes'in ikinci anlamlandırma düzeyinde göstergelerin işlediği üç yoldan birisini
betimlemek için kullandığı bir terimdir. Yananlam, göstergenin, kullanıcıların duygularıyla ya da
heyecanlarıyla ve kültürel değerleriyle buluştuğunda meydana gelen etkileşimi betimlemektedir.

14.3. Toplumsal Cinsiyetin Kurulması
Kadınlık ve erkekliğin kültürel olarak inşa edilen, önerilen kalıplar olduğu yaklaşımında
toplumsal cinsiyet kalıplarının, bizi farklılaştırmakla kalmadığını, aynı zamanda toplum içinde
nerede ve nasıl durulacağını ve dolayısıyla güç ve kaynakların paylaşımının nasıl olacağını da
belirlediği vurgulanır.

‘Cinsiyet’(sex) biyolojik erkek-kadın ayırımını anlatırken, ‘toplumsal cinsiyet’ (gender)
erkeklik ve kadınlık arasındaki buna paralel ve toplumsal bakımdan eşitsiz bölünmeye gönderme
yapmaktadır. Kadın ve erkek arasındaki farklılığın biyolojik unsurlar yanında toplumsal ve kültürel
olarak oluşturulduğunu, ifade eder.

14.4. Kültürel Çalışmalar
1964 yılında Richard Hoggart’ın kurduğu, Birmingham Üniversitesi Çağdaş Kültürel
Çalışmalar Merkezinde bu geleneğe ait birçok araştırma yapılmıştır. Kültürel Çalışmalar, adından
da anlaşılacağı gibi tam olarak ne bir toplumsal teoridir, ne de kitle iletişimi teorisidir.
Stuart Hall, birçok araştırmacının öne sürdüğü üzere, bir kitle iletişim aracının ideolojik
etkilerinin o aracın yaydığı mesajlardan analiz edilebileceği fikrine karşı çıkar. Hall bunun yerine,
metinle, onu üreten kurumla ve izleyicilerin sosyal tarihiyle yüzleşmeyi önermektedir. Hoggart ise;
televizyonun, ya da basının etkisini reddetmez. Halkın birçok kere reklamın etkisi altında kaldığını
kabul etmektedir.
Kültürel Çalışmaların gücü ve orijinalliği medyanın gücü sorunsalını görecelileştirmesinden ve
ona yeniden sosyolojik olarak çeşitlendirilmiş bir içerik vermesinden kaynaklanmaktadır. İzleyici
araştırmaları açısından Birmingham Kültür Çalışmaları Merkezi’nin başkanlığını yapmış olan
Stuart Hall ve öncü çalışması ‘Kodlama-Kodaçımlama’ oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Hall,
ilk zamanlar, Ferdinard de Saussure’ün etkisiyle yapısalcı bir yaklaşımı benimsemiştir. Bu
yaklaşımında, her metnin sınırlı sayıda okunma olanağı olduğunu ve böylelikle okuyucunun ya da
izleyicinin bu sınırlı sayıdaki anlamlar arasından bir seçim yaptığını söyler.
Hall ‘kodlama-kodaçımlama’da daha önceki yapısalcı konumundan vazgeçer. Medya
mesajlarının izleyici tarafından müzarekeci bir şekilde okunabileceğini belirtir. Zaten Kültürel
Çalışmalar’ın, literatüre kattığı okuma ve metin terimleri, izleyici ile medya içeriği arasındaki
ilişkiyi üretimsel paradigma içinde tanımlamaktadır (Mutlu, 1999: 99-100). Hall’un modelinde,
anlamlı bir söylem olan televizyon metni, bir değiş tokuş sürecinin sonunda gerçekleşir. Mesajın
tartışmalı biçimi, iletişimsel değiş tokuşta, görece özerk olmasa da ayrıcalıklı bir yere sahiptir.
Kodlama ve kodaçımlama dakikaları belirli zamanlardır.

Uygulama Soruları

1. Görsel anlatımın yaratılmasında çekim ölçekleri nasıl kullanılır?
2. İzleyiciyle ilgili en önemli kuram hangisidir?
3. Hall metni okumanın hangi seviyelerde gerçekleştiğini söyler?

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde genel tekrar yaparak bütün bir dönemde öğrendiklerimizi pekiştirdik.

