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Ö N S Ö Z 

"Televizyonda Program Yapımı", televizyon programcılığı eğitimi gören 
öğrencilere yol gösterme amacını taşıyan bir ders kitabı olarak tasarlandı. Ders 
kitaplarının serüveni genellikle ilgili olduğu alandaki bilgilerin derlenmesi, 
ayıklanması ve belli bir plana göre düzenlenmesinden ibarettir. Kitabın hazırlan-
ması sırasında yazarın derslerde öğrencilerle etkileşiminin izleri haylice devreye 
girse de, biraz kuru bir serüvendir bu kısacası. 

Televizyoncu olacaklar bilirler ya da bilmelidirler ki, serüvenin kurusu pek 
"rating"  vaadetmez. Yine de tüm "rating"  kaygılarını bir yana itip, bu kitabın 
serüveninden söz etmek istiyorum. Nedeniyse, ilkin, önsöz zaten bu amaçla yazıl-
malıdır; işlevi budur. İkincisi, bir kitabın serüveni aynı zamanda yazarının da 
serüvenidir ve önsöz, yazarın bir kitapta salt kendisini konuşturabileceği belki de 
tek mekandır. 

"Televizyonda Program Yapımı"nı hazırlama fikri  aklıma düştüğünde, yıllar, çok 
çok yıllar öncesi Ankara Televizyonu'nun kapısından içeri girdiğim gün 
canlanıverdi gözlerimde. Aslında tersi de olabilir; zihnimde o döneme döndüğüm 
günlerden bir gün bu kitabı hazırlama düşüncesine kendimi kaptırmış da 
olabilirim. Bunun pek önemi yok. Burada benim için önemli olan yaklaşık 25 yıl 
önceki düşüncelerimin ve duygularımın bu kitabın serüvenindeki etkisi. 

Gerçeği söylemek gerekirse o zamanki düşünce ve duygularımdan bugün pek bir 
iz kalmadı, elbette bazı tortular, kalıntılar dışında. Bunca yıl sonra geçmişe 
baktığımda özlediğim sadece o idealizm, heyecan ve inanç; yaşanan yoğun duygu-
lar: televizyon bir kaldıraç olacaktı ve ben -daha doğrusu biz- toplumu bir yerlere 
kaldıracaktık" ülkemizi ve dünyayı mutluluğun, özgürlüğün, sevginin, barışın, 
eşitliğin, kardeşliğin alabildiğine yaşandığı bir cennet bahçesine çevirecektik. 

Yaptığımız her program, her film  toplumun belleğinde silinmez bir iz bira-
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kaçaktı. Biz de bu entelektüel ve yaratıcı emeğimizin karşılığını alacaktık elbette. 
Gençliğin o zamanki popüler imajlarından Başkan Mao'nun "her yerde açacak bin 
çiçeği" gibi, Ankara'daki 30 km çapında bir alana haftanın  sadece üç günü, üç-dört 
saat yayın yapan Türkiye televizyonunun mümbit toprağında, bir çok Visconti, 
Fellini, Antonioni boy verecekti. Boy vermek ne demek, biz zaten birer Visconti'y-
dik de, işte şimdi, Mithatpaşa Caddesi, 49 no'lu binadan içeri adımımızı atarken, 
kim olduğumuzu cümle aleme gösterme olanağını yakalamıştık, hem de taş atıp 
kolumuz yorulmadan. 

TRT Televizyonunun birkaç katını büro, bodrumunu ise stüdyo olarak kullandığı 
49 no'lu tarihi apartmanın eşiğinden birlikte geçtiğim, o yıllardaki en iyi arkada-
şım Ekrem Çatay'la ossaat birer pipo edinmemiz gerektiğine dair konuşmamızı 
anımsıyorum. Öyle ya, pipo sanatçı kişiliğimize uyduruk bir sigaradan çok daha 
uygun bir aksesuvar olacaktı. Kocaman tahta bir ağızlık da öbür cebimizde hazır 
olmalıydı. Zira sanatçı halka inecek, filmlerini  halkla birlikte yapacak, onu eği-
tecek, onunla bütünleşecek kişiydi. 

Bir cebimizde pipo, diğerinde tahta ağızlık, bir sonbahar akşamı, Atatürk Bulva-
rı'nın ıslak ve alacakaranlık tenhalığında kısa bir gezinti yaptıktan soma rakı ma-
sasını kurup, sanat tartışmak için Mülkiyeliler Birliği'ne doğru adımlarımızı hız-
landırırken sanat ve idealizmle (popülizmle) ne çok doluyduk, ne çok şey bili-
yorduk ve nasıl da umutluyduk. Sinemayla ilgili bir sürü şey okumuştuk ve oku-
yorduk; Einsenstein'ı, Pudovkin'i su gibi yutmuştuk; dünyayı farklı  ve alışılmamış 
açılardan nasıl fotoğraflayacağımızı,  bu görüntüleri birbirine çarpıcı ve etkili 
biçimde nasıl bağlayacağımızı tahayyül edebiliyorduk. 

Şu anın geçmişe açılan güvenli penceresini örten tülün gerisinden 1969'un o güz 
akşamına baktığımda, tek bir şeyi bilmediğimizi ama o zamanlar bunun ayrımında 
olmadığımızı görüyorum ve gülüyorum. Bilmediğimiz film  yapmaktı; televizyon 
programı yapmayı bilmiyorduk. Bütün bilgilerimizi ve tahayyül ettiklerimizi bir 
fikir  çevresinde, bir bütünlük halinde nasıl manipüle edeceğimizi bilmiyorduk. 
Ayrıntılarla ya da parçalarla uğraşmaktan bütünü göremediğimizin ayrımında bile 
değildik. Oysa zamanla gördük ki, televizyonculuğun esası bütünlük bilgisidir; 
televizyoncu deyişiyle "bir programı bağlayabilmek"tir; bir bütünlüğü, o çok bili-
nen "giriş, gelişme, sonuç" formülüyle  ve izleyicilerin dikkatini, ilgisini alıkoyarak 
kurabilmektir. 

İlginçtir ki, ders verdiğim yıllar boyunca da, öğrencilerin televizyoncu olarak 
yetişirlerken, alt etmekte zorlandıkları temel sıkıntılarının bu bütünlüğü nasıl kura-
caklarını bilmemekten kaynaklandığını gördüm. Yine ilginçtir, onlar da bunun 
ayrımında değildiler ve aynı 25 yıl önceki bizler gibi, teknik araç gereç kullanı-
mını, çekim, kurgu gibi anlatım tekniklerini öğrenmenin televizyon programcılığı 
için yeterli bilgi olduğunu düşünürken, televizyonculuğun aslında bütünlüklü bir 
öyküyü hikaye etme zanaatı olduğu gerçeğini bir türlü göremiyorlardı. 
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İşte "Televizyonda Program Yapımı", bu bütüne dair bilginin nasıl aktarılabi-
leceğine ilişkin düşünceler, okumalar, nihayet deneyimler sonucu ortaya çıktı. İşe 
yarar olup olmadığı, okurlarının okumaya başlamadan önceki kendilerinde oku-
duktan soma görecekleri farklılıklarla  sınanacaktır. Ama esas denek taşı, okurların 
televizyon yapımıyla fiilen  uğraşırken bu kitaptan edindikleriyle çözebilecekleri 
sorunların niceliği ve niteliği olacaktır. 

Bu kitabın oluşumunda Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televiz-
yon, Sinema Bölümündeki huzurlu ve güzel ortamın ve kendileri farkında  olmasa-
lar bile, Bölüm'deki öğretim üye ve yardımcısı arkadaşlarımın katkısı büyük oldu. 
Bölüm'de birlikte çalıştığım meslekdaşım, ama aynı zamanda eski sınıf  arkadaşım 
Nilgün'le sinema ve televizyon ve de sanat konusundaki söyleşmeler ve 25-30 yıl 
öncesine yaptığımız keyifli  gezintiler; Çaplı'nın Türkiye ve dünyada televizyoncu-
luğun teknik, yönetsel ve estetik bakımından ne hallere geldiğine ilişkin ilk elden 
cömertçe aktardığı bilgiler; Bülent Özkam'la televizyon yapımcılığı anlayışları 
üzerine didişmelerimiz; Aysel Hoca'nın yarattığı "bu bölümde her an hoş bir şeyler 
olabilir" duygusu; Sezer'in, Hakan'ın, Beybin'in, Nilüfer'in,  Gönül'ün ve Itır'ın 
sevgiyle bakan gözleri ve ilginç görüşleri; hepsi bu kitabın yazılmamış ve yazıl-
mayacak serüveninin yapı taşlarıdır. Elbette Ankara Üniversitesi Basımevi'nin 
yöneticileriyle emekçilerinin katkısını da burada şükranla anmam gerekiyor. Bu 
arada Fullbright'ın verdiği bir bursla Amerika'da yaptığım bir yıllık çalışmanın da 
bu kitabın hazırlanmasındaki katkısı çok büyük oldu. 

"Televizyonda Program Yapımı"nı, TRT Televizyonunda, çoğu çeyrek yüzyıllık 
meslek yaşamlarını devirmiş, kimileri artık aramızda olmayan o güzel televizyon-
cu arkadaşlarıma ve öğrencilerime adıyorum. 

Ankara, Eylül 1994 
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bir görüşü, bir olayı veya konuyu hikaye etme bilgisinin yardımcı unsurlarıdır. 
Televizyon yapımcısı ilksel olarak öyküleme bilgisine sahip olmak zorundadır. 

Öyküleme 
İnsanların yaşamlarının büyük bölümü bir şeyleri başkalarına hikaye etmekle ya 

da başkalarının hikayelerini dinlemekle geçer. Her gün birbirlerimize anlattığımız 
hikayeler yolda yaşanan ya da tanık olunan bir olaydan akşam yemeğinde 
yenenlere kadar çok sayıda konu çevresinde kurulur. Demek ki hepimiz fiili  birer 
öykü anlatıcısıyızdır. Ama çoğumuz bu özelliğimizin farkında  bile değilizdir. 
Gerçekten de her gün bir sürü öyküyü birbirimizden dinlemeyi ve birbirimize an-
latmayı öylesine kanıksamışızdır ki, aslında gündelik hayatın kuruluşunda bu 
öykülerin rolünü pek irdelemeyiz; ne de öykücülük insan olmanın vazgeçilmez bir 
özelliği olmasına karşın, bu özelliği çözümleyici bir yaklaşımla ele alıp, çeşitli 
öyküleme tekniklerini araştırırız. 

Peki ne yaparız? Bazı tanıdıklarımızın anlattıklarını sıkıcı bulup dinlemek iste-
meyiz; onlar konuşurken, ya dinliyormuş gibi görünüp aklımızdan başka şeyler 
geçiririz (yani kendi kendimize öykü anlatırız), ya kendi hikayelerimizi anlatmak 
için onların sözünü uygun bir durak bulduğumuzda veya hiç durak falan 
aramaksızın kesip, sazı elimize alırız; ya da uygun bir anı bekleyip (ya da kabalığı 
iyice göze alarak beklemeyip) yanlarından uzaklaşıveririz. Bazı tanıdıklarımızın 
ise konuşsun, bir şeyleri hikaye etsin diye gözünün içine bakarız. Aslında biraz da-
ha yakından ve ilişkilendiricilik yetimizi kullanarak baktığımızda, gündelik 
yaşamda yüzyüze iletişim süreçleriyle hikayelere muhatap olduğumuzdaki bu ve 
benzeri davranışlarımızın, televizyon programlarına muhatap olduğumuzdaki 
davranışlarımıza nasıl da benzediğini hemen fark  edebiliriz. Elbette televizyon 
karşısındaki davranışlarımız, yüzyüze iletişimin doğası gereği dayattığı duygusal 
bağlardan ve toplumsal kurallardan bağımsız olarak gerçekleştiği için, televizyonu 
kapatmak, kanaldan kanala sürekli dolaşmak gibi daha sert, kaba ve kesin olabilir. 

Böylelikle tatsız bir programı (hatta konusu bizim için çok ilginç olabilen bir 
programı) hemen terkederiz; buna karşılık (konusu bizi pek ilgilendirmese bile) 
bazı programlarda televizyon ekranının karşısına çakılır kalırız. Tıpkı gündelik 
yaşamımızdaki insan ilişkilerinde kimi anlatıcının ağzına bakmamız, kiminden de 
biran önce kurtulmaya çalışmamız gibidir televizyondaki programlarla olan 
ilişkimiz. 

"Ay ne sıkıcı insan" ya da "ne hoş sohbet biri" cümlelerini nice sık kul-
landığımızı düşünelim. "Ne sıkıcı bir program" ya da "ne güzel program" mealin-
deki cümleler de gündelik dil kullanımımızın bir parçası haline gelmiştir. Gündelik 
hayatımızda "sıkıcı" ya da "sempatik" olarak tanımladığımız kişilere 
gözümüzdeki bu niteliklerini başka özelliklerinin yanı sıra onların öyküleme beceri 
ve yetenekleri kazandırır. Televizyon programıyla olan ilişkilerimizde, programa 
ilişkin değerlendirmemizi de, o programı hikaye eden yapımcının öyküleme bece-
risi ve yeteneği belirlemektedir. 
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G I R I Ş 

Televizyonda program yapımcılığı bilgi, yetenek ve deneyim üçgeniyle kuşatılan 
bir uğraştır. Bilgi bütün işlerin vazgeçilmez bir unsuru ve önkoşuludur ama 
televizyon yapımcılığı öyle bir iştir ki düzayak ve sınırlı, rutin bilgiyle kotarıla-
maz. Yetenek bir yapımcıya kimliğini, özgüllüğünü kazandıracak; onu sıradan bir 
televizyon çalışanı olmaktan çıkaracak bir vergidir. Ana ekseni zaman boyutuyla 
çizilen deneyim ise bilgi ve yeteneğin tavım bulmasını ve beceriye dönüşmesini 
sağlar. 

Bilgi 
Televizyonda program yapımı teknik, yaratım ve yönetim bilgisini gerektirir. Bu 

üç alandaki bilginin eşgüdümlenmesi ise örgütleyicilik becerisine sahip olmakla 
mümkündür. Tüm bu alanlardaki bilgilenme gereksiniminin kökeninde televizyon 
yapımcılığının çok boyutlu, çok katmanlı bir meslek olması yatar. Televizyon 
yapımcılığı, esas olarak bir öyküleme, öykü anlatma; çeşitli anlatı öğelerini bir 
bütünlük halinde kurgulama işidir. Bu süreç içinde yapımcının televizyona özgü 
anlatım olanaklarım bilmesi gerekir. Bu olanakların birbiriyle içiçe geçmiş iki 
yönü bulunur. Teknik yön kamera, ışık, stüdyo, ses, videokayıt cihazı gibi çok 
sayıda teknik aygıt ve uygulayımla ilgilidir. Bu cihazların, aygıtların ve uygu-
layımların sunduğu olanak ve sınırlamaların neler olduğu ancak bunların teknik ve 
işletim özelliklerinin bilinmesiyle kavranabilir. Yapımcının bu bilgiye sahip ol-
ması bir koşuldur, zorunluluktur ama yeterli değildir. Yapımcı araçların televizüel 
anlatım amacıyla kullanım yordamlarını da bilmelidir. Bu yordamlar kom-
pozisyon, ekran hareketleri ve yönleri, kamera açıları, aydınlatma ilkeleri, ses 
perspektifi  ve etkileri, çekim ölçekleri, kurguda noktalama teknikleri ve kuralları 
gibi bir çok konuyu kapsar. 

Ama tüm bu bilgiler, aslında televizyon yapımcılığının esas işlevi olan bir fikri, 
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da başkalarının hikayelerini dinlemekle geçer. Her gün birbirlerimize anlattığımız 
hikayeler yolda yaşanan ya da tanık olunan bir olaydan akşam yemeğinde 
yenenlere kadar çok sayıda konu çevresinde kurulur. Demek ki hepimiz fiili  birer 
öykü anlatıcısıyızdır. Ama çoğumuz bu özelliğimizin farkında  bile değilizdir. 
Gerçekten de her gün bir sürü öyküyü birbirimizden dinlemeyi ve birbirimize an-
latmayı öylesine kanıksamışızdır ki, aslında gündelik hayatın kuruluşunda bu 
öykülerin rolünü pek irdelemeyiz; ne de öykücülük insan olmanın vazgeçilmez bir 
özelliği olmasına karşın, bu özelliği çözümleyici bir yaklaşımla ele alıp, çeşitli 
öyküleme tekniklerini araştırırız. 

Peki ne yaparız? Bazı tanıdıklarımızın anlattıklarını sıkıcı bulup dinlemek iste-
meyiz; onlar konuşurken, ya dinliyormuş gibi görünüp aklımızdan başka şeyler 
geçiririz (yani kendi kendimize öykü anlatırız), ya kendi hikayelerimizi anlatmak 
için onların sözünü uygun bir durak bulduğumuzda veya hiç durak falan 
aramaksızın kesip, sazı elimize alırız; ya da uygun bir anı bekleyip (ya da kabalığı 
iyice göze alarak beklemeyip) yanlarından uzaklaşıveririz. Bazı tanıdıklarımızın 
ise konuşsun, bir şeyleri hikaye etsin diye gözünün içine bakarız. Aslında biraz da-
ha yakından ve ilişkilendiricilik yetimizi kullanarak baktığımızda, gündelik 
yaşamda yüzyüze iletişim süreçleriyle hikayelere muhatap olduğumuzdaki bu ve 
benzeri davranışlarımızın, televizyon programlarına muhatap olduğumuzdaki 
davranışlarımıza nasıl da benzediğini hemen fark  edebiliriz. Elbette televizyon 
karşısındaki davranışlarımız, yüzyüze iletişimin doğası gereği dayattığı duygusal 
bağlardan ve toplumsal kurallardan bağımsız olarak gerçekleştiği için, televizyonu 
kapatmak, kanaldan kanala sürekli dolaşmak gibi daha sert, kaba ve kesin olabilir. 

Böylelikle tatsız bir programı (hatta konusu bizim için çok ilginç olabilen bir 
programı) hemen terkederiz; buna karşılık (konusu bizi pek ilgilendirmese bile) 
bazı programlarda televizyon ekranının karşısına çakılır kalırız. Tıpkı gündelik 
yaşamımızdaki insan ilişkilerinde kimi anlatıcının ağzına bakmamız, kiminden de 
biran önce kurtulmaya çalışmamız gibidir televizyondaki programlarla olan 
ilişkimiz. 

"Ay ne sıkıcı insan" ya da "ne hoş sohbet biri" cümlelerini nice sık kul-
landığımızı düşünelim. "Ne sıkıcı bir program" ya da "ne güzel program" mealin-
deki cümleler de gündelik dil kullanımımızın bir parçası haline gelmiştir. Gündelik 
hayatımızda "sıkıcı" ya da "sempatik" olarak tanımladığımız kişilere 
gözümüzdeki bu niteliklerini başka özelliklerinin yanı sıra onların öyküleme beceri 
ve yetenekleri kazandırır. Televizyon programıyla olan ilişkilerimizde, programa 
ilişkin değerlendirmemizi de, o programı hikaye eden yapımcının öyküleme bece-
risi ve yeteneği belirlemektedir. 
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Gündelik yaşamdaki insan ilişkileri ile televizyon programcılığı arasında kur-
duğumuz bu koşutluğun üzerinde bunca durmamızın nedeni, her ikisinin de aynı 
temellere, yani öykü anlatma bilgi, beceri ve yeteneğine dayanıyor olmasıdır. 
Dolayısıyla gündelik yaşamdaki öyküleme pratiklerimiz, televizyon yapımcılığı 
için zaten bize potansiyel bir pratik zemin sağlamaktadır. 

Elbette dost sohbetlerinde öykü anlatma ile televizyondaki öyküleme süreçleri 
arasında, iletişim ortamının, anlatım araçlarının ve tekniklerinin farklılığı  nedeniy-
le tam bir çakışmadan söz etmek yanlış olur. Nedir ki, ortam ve araç ne olursa 
olsun, öyküleme zanaatının ortak bir özelliği vardır: bir konuyu baştan sona, 
anlatıcının kendi özgüllüklerini ve perspektifini  katarak, izleyicilerin/dinleyicilerin 
beklentilerini de göz önüne alarak ve onların ilgisini (ve dikkatini) kaybetmemeye 
(dağıtmamaya) çalışarak aktarmak. Her gün kişilerarası ilişkilerde hepimizin 
gündelik yaşamın doğal bir unsuru olarak yapmaya çalıştığı; televizyonda ise 
yapımcının mesleği ve televizyonun (elektronik öykücülük) doğası gereği yapmak 
zorunda olduğu işte budur. 

Bir televizyon program yapımcısının başarısı öyküleme bilgisi ve becerisiyle, 
öykücülük yeteneğiyle doğru orantılıdır. Yapımcının ilk olarak ustalaşması gere-
ken alan budur. Yapımcı öyküleme zanaatını, televizyonun anlatım araçlarıyla 
birlikte iyice öğrenmelidir. 

Kameraların nasıl çalıştığı, aydınlatma teknikleri ve ışık cihazları, stüdyo do-
nanımı, dekor yapımı, videoteyp kafaları  ve formatları,  özel elektronik etkiler ve 
benzeri konulara ilişkin bilgiler yapımcı için "olmazsa olmaz" bilgilerdir ama bu 
bilgilerin işlevi yapımcının öyküleme bilgi ve yetisine destek olmakla sınırlıdır. 
Söyleyecek bir şeyiniz yoksa ya da söyleyeceğinizi önce kafanızda  bi£imlendi-
remiyorsanız, tüm elektronik kameraların en tali vidasının yerini ve biçimini bili-
yor olsamz da yapımcı olamazsınız. 

Bu kitap bir yapımcı için ağırlıklı olarak önem taşıyan bu öyküleme bilgisini, 
televizyon ortamının anlatımsal olanak ve sınırları çerçevesinde vermek amacıyla 
düzenlenmiştir. Bu temel bilgiye destek olacak bilgiler, yani kamera, kurgu gibi 
cihaz, uygulayım ve kurallara ilişkin ağırlıklı olarak teknik bilgiler kitabın kap-
samının dışında bırakılmıştır. Bu sınırlamanın nedeni yapımcı olmayı hedefleyen-
lerin bu hedefe  ulaşma yolculuğunda ayaklarının en çok takıldığı engeli temizle-
mektir. Yine, bu kitapta haber konusu da dışarıda bırakılmıştır. Bunun nedeni 
haber televizyonculuğunun diğer televizyon program formatlarına  benzer bir çok 
yönü olmakla birlikte, gazetecilik alanında bir uzmanlığı öngerektirmesidir. 

Buraya kadar söylenenlerin özeti şudur: Müstakbel bir yapımcı yapacağı bir 
programı bütün olarak tahayyül edebilme bilgi ve becerisini kazandığında, 
televizyonculuk mesleğine uzanan yolun büyük ve zahmetli (ve zorlu) bölümünü 
geride bırakmış olacaktır. 
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Televizyon ekranı 
Bir ders kitabının herhangi bir alandaki temel bilgileri içermesi beklenirse de, bu 

kitaptan, özellikle televizyon yapımcılığı gibi çok katmanlı bilgilere yaslanan bir 
mesleğin gerektirdiği tüm bilgileri sağlamasını beklemek haksızlık olacaktır. Ne 
var ki, hemen hiçbir meslek televizyon yapımcısının işi gibi kendisini her gün onca 
sayıda insanın gözleri önüne sermez. Bu anlamda televizyon yapımcılığının gerçek 
ders kitabı televizyon ekranıdır. Bu kitap televizyon ekranının ders kitabı olma 
niteliğinin farkına  varılmasını sağlamak ve ekranı bu amaçla.kullanmada yardımcı 
ve yol gösterici olmak amacıyla hazırlanmıştır. Dolayısıyla öğrencilerin bu kitabı, 
televizyon ekranındaki örneklerle ilişkilendirerek okuması, daha doğru bir deyişle 
kullanması gerekmektedir. Bu kullanımı kolaylaştırmak için, kitapta oldukça çok 
sayıda örneğe yer verilmiştir. Kitapta yer alan bu örnekler, öğrencinin kendi 
başına, kendi çalışmasıyla üretebileceği (ve üretmesi zorunlu olan) örnekler için 
bir kılavuz işlevi görecektir. 
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B I R I N C I B Ö L Ü M 

TELEVİZYON İLETİŞİMİ VE YAPIMCI 

Biraz abartılı bir sav olabilir ama kimilerine göre televizyon yapımcılığı yüzyılın 
mesleğidir. Bu savın gerekçesi de basittir: televizyonculuk mesleğindeki insanlar, 
televizyon kutusunun dışındaki yığınların gözlerini dikip izledikleri programları 
üretme, kendi düşünce ve görüşlerini bu programlara katarak bunca insana aktarma 
olanağına sahiptir. Ayrıca başka hiçbir meslek, insana televizyon programcılığı 
mesleğinde olduğu gibi, toplumun tanınmış, önde gelen, popüler kişileriyle 
birarada olma olanağı da sağlamaz. Gerçekte toplumdaki çeşitli alanların 
süperstarlarıyla çalışan yapımcıların sayısı çok azdır ama bu mesleğin dışında 
olanlar bunu bilmezler kuşkusuz. Ne var ki, bu mesleğin çok sayıda insanla, top-
lumun çok çeşitli kesimlerinden insanlarla ilişki kurmayı gerektirdiği, dolayısıyla 
toplumsal yönü hayli ağırlık taşıyan bir etkinlik olduğu da gerçektir. Üstelik 
televizyon programcılığı tekdüze olmayan bir iştir, çünkü birbirinden farklı 
düzeylerdeki etkinlikleri içerir. Düşünce, yaratım, planlama, örgütleme, yönetme, 
denetleme bu etkinliklerin bazılarıdır. 

Televizyonda yapımcı program fikrini  geliştirir, yapım öncesinden programının 
sonul halini alıncaya kadar geçen tüm yapım sürecini denetler ve programın hem 
yaratıcı, hem de teknik her unsurunun sorumlusudur. Tüm bu yönleriyle yapımcılık 
çok yönlü bilgi ve beceriye sahip olmayı gerektiren ve gerçekten insanın karşısına 
sürekli olarak bir çok sorun koyan, bu sorunlarla mücadele etmeye çağıran zorlu 
bir meslektir. Tüm bu zorluklarına karşın ve tam da bu zorlukları nedeniyle, 
televizyon programcılığı, meslek yaşamında öncelikle iş doyumu arayanlar için 
çok çekici bir çalışma alanıdır. 

Ne var ki tüm bu çekici yönlerine karşın yapımcılık mesleği aynı zamanda kat-
lanması, altından kalkılması pek de kolay olmayan engellemelerle doludur. Her 
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şeyden önce televizyon yapımcısı, yeni fikirlere,  yeniliklere direnen dev bir 
televizyon makinasının bir parçasıdır. Televizyon kuruluşlarında devasa miktar-
larda paralar manasız, saçmasapan işlere harcanırken, diğer yandan yapımcılar 
işlerini biraz daha iyi yapmak için gerekli küçücük miktarda parayı aslanın ağzın-
dan kapmak için uğraşır dururlar. Yapımcıların işlerini gerçekleştirirlerken gerek 
çalıştıkları kurum içinden, gerekse kurum dışından karşı karşıya kaldıkları baskı ve 
kısıtlamalar da işin cabasıdır: nedense programların yapım ve yayımı konusunda 
karar alma mekanizmalarının önemli yerlerinde bu işten pek anlamayan; yetersiz 
insanlar bulunur, ya da işten anlayan insanlar bile olsa, mekanizmanın işleyişi 
onları hep yanlış kararlar almaya zorlar. 

Bütün bunlara karşın, televizyonculuk insanın yaratıcılığına, yeteneğine ve be-
cerisine, fiziksel  ve zihinsel kapasitesine meydan okuyan bir iştir ve tek bu nedenle 
de olsa, bir kez bulaşanın bu işten kopması çok zordur. 

A. YAPIMCI 
Tiyatro için oyuncunun, sinema için yönetmenin, televizyon için ise yapımcının 

aracı denir. Gerçekte bu üç araç da bir ekip çalışmasını gerektirir. Her birinde de 
sonul ürünün ortaya çıkmasına çok sayıda farklı  beceri ve uzmanlık sahibi insan 
ortaklaşa katkıda bulunur. Ekip elemanlarından her hangi birinin hatası ürüne 
yansır. Ne var ki, tiyatroda oyuncu, sinemada yönetmen, televizyonda ise yapımcı 
oyun, film  ya da program mesajının izlerkitleye ulaşmasını sağlayan özsel rolleri 
üstlenmişlerdir. 

Televizyon sürekli program malzemesi tüketen dev bir makina gibidir. Bu yığın-
sal üretim ve tüketim, tıpkı yığınsal üretim yapan bir fabrikadakine  benzer çok 
ayrıntılı bir işbölümünü gerektirir. 

Bir televizyon programınm yapımında bir çok insan görev alırken, çoğu ekip 
elemanı programa ancak uzmanlık ve becerilerine gerek duyulduğunda katılırlar, 
görevlerini yaparlar ve katkıları bittiğinde programı terkederler. Sadece yapımcı ve 
yapımcıya yardımcı olan bazı elemanlar programın daha kuluçka döneminden 
yayınına ve dağıtımına kadar işlerini sürdürürler. Yapımcı programa bir süreklilik 
ve birlik duygusu verecek olan kişidir; çünkü programın birbirinden farklı  tüm 
parçalarının sonunda birbirleriyle nasıl uyumlandırılacağını düşünen, tasarlayan ve 
bilen sadece odur. 

a. Yaratıcılık 
Televizyon programcılığı yaratıcı yönleri olan bir iştir; ne var ki yaratıcı yönle-

rinin yanı sıra bu işin örgütsel ve tecimsel yönleri de bulunmaktadır. Demek ki, bir 
televizyon yapımcısının televizyon programcılığının bu üç yönünü de bilmesi 
gerekir ve başarının ölçütü de bu bilgisinin düzeyidir (Wurtzel ve Acker, 1989). 

Bir yapımcıdan öncelikle beklenen nitelik, yüksek bir yaratıcılık ve beğeni 
düzeyidir. Yaratıcılık elbette öğretilebilir bir nitelik olmayıp, insanın kimi doğal 
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özelliklerinin yanı sıra tüm bir yetişme, eğitim, toplumsallaşma süreçlerinde edin-
dikleriyle ilgilidir. Ne var ki bilgi ve deneyimle yaratıcılık arasında bir ilişkinin 
varlığı da yadsınamaz. İnsanın deneyim çeşitliliği, çok geniş ve genel bir bilgi 
birikimi; dünyayla kurulan bilinçli bir ilişki, insanlara ve olaylara karşı duyarlılık, 
görev yüklenme cesareti ve ataklık, sorumluluk duygusu, tüm bunlarla yaratıcılık 
arasında olumlu bir bağıntı bulunmaktadır. 

Yaratıcı bir yapımcının işini iyi bilmesi, yani etkili bir iletişimci olması gerekir. 
Yapımcılık zihinsel bir kavramı televizyon tekniğinden ve farklı  uzmanlık ve 
beceri sahibi kişilerden oluşan yapım ekibinden yararlanarak televizyon ekranında 
izlerkitleyle buluşacak bir mesaj haline dönüştürmektir. Yapımcının kamera kul-
lanması, bir çekim mekanını aydınlatması, video kurgusu yapması beklenmese de, 
yapım sürecinde doğru ve akıllıca kararlar alabilmesi için yapımın bu ve diğer 
yönlerine ilişkin yeterli bilgi sahibi olması gerekir. Bu konularda bilgisi yetersiz 
olan yapımcılar yapım ekibinin gözünde saygınlıklarını ve yetkelerini yitirirler. 
Ayrıca yapım ekibinin yaptığı işin zorluğunu değerlendirebilmek ve ekip eleman-
larının programa katkılarının neler olabileceğini saptamak da bu konularda bilgili 
olmaya bağlıdır. 

b. Önderlik 
Televizyon yapımcısı işini yaparken esas olarak insanlarla uğraşmak zorunda 

olduğu için, sahip olması gereken temel nitelik 'önderlik'dir. Önderlik, belki bir 
anlamda doğal bir vergidir, ama deneyim de bu niteliği pekiştiren bir unsurdur. 
Çünkü yönetme yeteneği doğru zamanda, doğru yaratıcı kararları alma ve bu 
kararları yerinde ve zamanında uygulamaya koyma yeteneğiyle doğrudan 
bağlantılıdır; bu yetenek ise zamanla, değişik ve çok sayıda iş yapmakla kazanılır. 
Ayrıca bilgi de önderlik niteliğinin önemli ve çalışmakla, deneyimle elde edile-
bilen bir parçasıdır. 

Başarılı yapımcılar insanları yönetme yetisine sahip olan, tek bir amaç doğrul-
tusunda insanları harekete geçirip onları yönlendirebilen, üstlendikleri işi 
zamanında, ayrılan bütçe sınırları içinde ve en nitelikli şekilde bitiren kişilerdir. 
İnsanları yönlendirmek, onları bir amaç etrafında  coşkuyla birleştirmek için, onlara 
bol bol ödün vermek, onların dümen suyunuda gitmek uygun bir yöntem gibi 
görünebilir. Üstelik bu tür bir ilişki yapımcıyı birlikte çalıştığı insanların gözünde 
sevilen, popüler bir kişi de yapabilir. Ama bu anlamda, yani ekip elemanlarının 
gözünde sonsuz hoşgörüsü, dolayısıyla da gevşekliği nedeniyle "sevilir" olmak 
aslında yapımcı için olumsuz bir özelliktir. Çünkü emrinde çalışanların hatalarına, 
kaytarmalarına göz yuman insanların daha çok sevilir olmasına karşılık, 
yapımcının birlikte çalıştığı insanlara hoş görünmek için bu tür ödünler vermesi 
sonuçta ortaya çıkacak ürünü olumsuz biçimde etkileyecektir. 

Yapımcının hedefi,  birlikte çalıştığı insanların gözünde 'iyi insan' olmak değil, 
herkes tarafından  'iyi programcı' olarak nitelenmek olmalıdır. Yapımcının birlikte 
çalıştığı ekibin gözünde "başarılı" olarak nitelenmesi, onun "iyi insan" olarak 
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değerlendirilmesiyle değil, ekibini güdülemesi, yönlendirmesi, yönetmesi ve ekip 
elemanlarına esin verebilmesi ile, yani yaratıcı bir profesyonel  olmasıyla 
bağlantılıdır. 

Yapımcının yaratıcı-profesyonelliği,  birlikte çalıştığı ekip elemanlarını bir 
makinenin dişlisi gibi çalıştırabilme yetisini değil, onlardan amacı doğrultusunda 
yeteneklerini sonuna kadar kullanmalarını sağlayabilme becerisini ifade  etmek-
tedir. 

Yapım ekibinin bileşimi ve uyumu, başarılı bir programı gerçekleştirmede önem 
taşıyan bir etkendir. Yapımcı bunu, öncelikle ekibini kurarken doğru seçim ya-
parak, ekip elemanlarının olumlu katkılarını çeşitli biçimlerde ödünlendirerek, 
hatalarını da, düşmanca duygulara yol açmayacak şekilde eleştirerek sağlar. Hata 
yapanları alay ederek gülünç duruma düşürmemek, onlara sorunları gösterip, 
çözüm yollarını önermek gerekir. Elemanlar kendilerini yapım ekibinin vazgeçil-
mez bir parçası hissedebilmelidir. Bunun için, her elemanın program projesini be-
nimsemesi, bu projeyi sahiplenmesi gerekir. Ama ekip elemanlarının yapımcıyı 
önder olarak kabul etmeleri, yapımcının işine hakim olma derecesine, 
kararlılığına, öz-güven duygusunun gücüne ve nihayet bilgisine bağlıdır. 

c. İdarecilik ve İşletmecilik 
Yapımcının yaratıcılığın yanı sıra örgütleme yetisine de sahip olması gerekir. 

Örgütleyicilik, kişilerarası ilişkilerde sözügeçer olmanın yanı sıra planlı ve 
programlı olmak, sistemli bir çalışma düzeni ve disiplinine sahip olmak demektir. 
Televizyon yüzlerce farklı  ayrıntıyı eşgüdümleyecek etkili bir örgütleyici gerek-
tiren karmaşık ve teknik bir araçtır. Ne var ki iyi bir yapımcı ayrıntılara bizzat çok 
fazla  girmez; çünkü ayrıntılarda dağılma ve tıkanma tehlikesi söz konusudur. Bu 
nedenle başarılı yapımcılar, ayrıntıların düzenlenmesi işini yardımcılarına 
bırakırlar. Genellikle yapımcıların yardımcıları tüm bu ayrıntıları kalem kalem not 
ettikleri ve biten işleri bu kalemlerin yanına işaret ederek belirledikleri listelerle 
çalışırlar. Yapımcı bu listeleri inceleyerek işlerin yolunda gidip gitmediğini 
denetleyebilir. 

Nice yaratıcı olursa olsun, örgütleme yetisi olmayan bir yapımcının yaratıcı bir 
kavramı başarılı bir televizyon programına dönüştürme şansı yoktur. 

Tüm bu özelliklerine ek olarak, televizyon yapımcısının mali konularda da bilgili 
olması, televizyonun tecimsel özelliklerinden kaynaklanan kısıtlamalarla başa 
çıkabilecek yeterlikte olması gerekmektedir. 

Televizyon programları her zaman olması gerekenden daha az bir parasal kay-
nakla gerçekleştirilir. Dolayısıyla yapımcı bütçeleme tekniklerini bilmek ve mali 
sorunları çözüme bağlama becerisine sahip olmak zorundadır. Özellikle tecimsel 
televizyonlar genellikle yapımcılarla proje bazında çalıştıkları için,, yapımcılar 
makul bütçeli kabul edilebilir projeler hazırlamak, bunları televizyon şirketlerine 
kabul ettirmek ve projeyi yürütürken personel, teknik araç gereç ve mekan gibi 
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bütçe kalemleriyle ilgili harcamaları önceden belirlenmiş sınırlar içinde 
gerçekleştirmek.durumundadırlar. 

Yukarıda sayılan özellikler, yapımcının bir işadamınınkine benzer, girişimcilik 
ve hesabını bilmek gibi niteliklerle donatılmış olmasını gerektirir. 

B. YAPIM ELEMANLARI 
Televizyon program yapımı uzmanlaşma ve işbölümü ile nitelenen bir süreçtir; 

bir televizyon programı yapımcının sorumluluk konumunda bulunduğu bir ekip 
çalışmasının ürünüdür. Yapımı karmaşık olmayan programlarda, yapımcı yazarlık 
ya da yönetmenlik gibi kimi görevlerden birini ya 'da tümünü üstlenebilirse de, 
genellikle bu görevler farklı  ve bu alanlarda uzmanlaşmış elemanlarca yürütülür. 

Çiçeği burnunda yapımcılar, bir yapımın gerçekleşmesi için gerekli tüm işlerin 
uzmanı olmaları gerektiğini düşünürlerse de, deneyimli yapımcılar yapım 
sürecindeki işlevlerinin yönlendirme ve denetleme olduğunu bilirler. Başarılı 
yapımcı, ekipe elemanlarına sonuçta ortaya çıkacak olan programın kendi ürünleri 
olduğunu hissettirebilen ve program için olası en iyi ekibi toparlayabilen kişidir. 

Yapım ekibinin büyüklüğünü yapım işlemlerinin boyutu belirler. Çoğu 
televizyon programı görece küçük bir ekiple gerçekleştirilir ve yapım sürecinde 
herkesin tek bir görevi bulunur; herkesten etkinliklerini bu tek görevle 
kısıtlamaları beklenir. 

Bir programın gerçekleşmesinde çok sayıda eleman görev yapmakla birlikle bu 
sürecin yapımcılıktan somaki en önemli işlevleri yazarlık ve yönetmenliktir. 

a. Yazar 
Her televizyon programı yalından karmaşığa bir metne dayandığı için, yapım 

sürecinde televizyon metin yazarlığı konusunda uzmanlaşmış bir ya da birkaç ele-
mana gereksinim vardır. (Blumenthal, 1987). 

Televizyon programları çok sayıda tür ve formatla  karakterize olduğu için, prog-
ram yazarları da kendi içlerinde bir uzmanlaşma eğilimi gösterirler. Bazı yazarlar 
özellikle drama alanında, bazıları belgesel, bazıları yarışma, eğlence, kültür ve 
eğitim alanlarında başarılı olurlar. Drama yazarlarının bazıları güldürü, bazıları 
aksiyona dayalı diziler, bazıları psikolojik drama alanlarında uzmanlaşmışlardır. 
Reklam metni yazarlarının çok kısa bir zaman dilimi içinde bir çok şey söylemek 
konusunda başarılı olmaları gerekir. Haber program yazarları genellikle gazetecilik 
ya da dergicilik alanında deneyimli ya da eğitimli kişilerdir. Bununla birlikte çoğu 
yazar birkaç alanda yazarlık becerisine sahiptir. 

Bir televizyon yazarının yetişmesi, genellikle özgül ve formel  bir eğitim sürecine 
değil, özellikle gazete, dergi yazarlığı, öykü ve roman yazarlığı, oyun yazarlığı 
gibi başka alanlardaki deneyimlerin televizyon yazarlığı alanına aktarılmasıyla 
olur. Yazma konusunda beceri ve deneyimi olan kişilerin televizyon yapımlarında 
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yazarlık-dışı işlerde çalışmış olması, onlara bir televizyon metnindeki olanaklar ve 
sınırlamalar konusunda bilgi ve deneyim kazandıracağı için, yapım sürecine 
yabancı olanlara oranla bir hayli avantaj sağlar. 

Yapımcı için yazar seçimi hafife  alınacak bir iş değildir. Televizyon işbirliğine 
dayanan bir araç olmakla birlikte, yazar sadece programdaki sözcükleri sağlayan 
kişi olmayıp, aynı zamanda programın tümcül yapısına da biçim verir. 

b. Yönetmen 
Yönetmenin bir televizyon programındaki görevi yapımcının program kavramını 

bir televizyon programına dönüştürmektir. Dolayısıyla, televizyon yönetmeninin 
çalışması film  yönetmeninin çalışmasına benzemekle birlikte ikisi arasında önemli 
bire fark  vardır: sinemada yönetmen filmin  yaratıcısıdır, sahibidir, bir sanatçıdır; 
buna karşılık televizyonda yönetmen, sadece yapımcının programdaki hedeflerini, 
amaçlarını gerçekleştiren bir zanaatçıdır. Yönetmen televizyondaki görevini, tek 
tek çekimleri belirleyip gerçekleştirerek, bu çekimleri ayrımlar (sekanslar), 
ayrımları da program halinde biraraya getirerek yapar. 

Yönetmen programa görsel ve işitsel yapısını kazandıran kişi olduğu için yapım 
sürecindeki anahtar görevlilerin başında gelmektedir. Bu nedenle yapımcının 
yönetmen seçimindeki becerisi ve yönetmenle düşün, amaç ve çalışma uyumu, 
programın yapımcı tarafından  belirlenen ve geliştirilen amacına ulaşmasında temel 
bir etkendir. 

Şekil 1. bir televizyon programının yapımında görev alanları göstermekle birlik-
te, programa katkısı olan resim seçici, resim kayıt elemanı, kurgucu, telesine o-
peratörü, grafıker,  makyajcı, vb. çok sayıda eleman bu şeklin dışında bırakılmıştır. 
Şekilde anılan elemanlar televizyon programcılığının anahtar konumdaki 
görevlerini yerine getirmektedirler. 

Şekil 1. YAPIM EKİBİNİN ELEMANLARI VE SORUMLULUKLARI 

YAPIMCI 

* Program kavramını geliştirir. 

* Yapım bütçesini hazırlar. 

* Programın yönetmenini görevlendirir. 

•Yazarla metin üzerinde çalışır. 

•Yapım elemanlarının çalışmalarını denetler, yönlendirir, onaylar. 

•Teknik ve yaratıcı yapım unsurlarının eşgüdümünü sağlar. 
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YARDIMCI YAPIMCI 

•Yapımla ilgili tüm işlerde yapımcıya yardım eder. 

•Yapımcıya danışarak ve programa katılacaklarla görüşerek programın yapım takvimini hazırlar. 

YAPIM YARDIMCISI 

*Yapım aşamasında yapımcı ve yönetmene yardımcı olur. 

•Provalar sırasında yapımcı ve/veya yönetmenin talimatlarını not alır. 

YÖNETMEN 

•İcracıları ve oyuncuları ve teknik olanakları yönetir. 

•Bir program metnini etkili bir görüntü ve ses mesajına dönüştürmekle sorumludur. 

YAZAR 

•Program metnini yapımcı ve yönetmenle birlikte çalışarak geliştirir. 

•Yapımcının nihai onayını alana değin metinde düzeltmeler yapar. 

YARDIMCI YÖNETMEN 

•Yapım sırasında yönetmene yardım eder. 

•Yapım gerçekleşirken süre tutar. 

•Karmaşık yapımlarda kamera çekimlerini ve diğer teknik unsurları hazırlayan komutları verir. 

•Kurgu sırasında yönetmene yardım eder. 

TEKNİK YÖNETMEN 

•Yönetmen ve yapımcıya gerekli teknik olanaklar konusunda bilgi vererek yardımcı ohır. 

•Programın genel teknik kalitesinden sorumludur. 

•Yapım sırasmda teknik ekibin başı olarak görev yapar. 

IŞIK YÖNETMENİ 

•Programın ışık tasarımını yapar; aydınlatma planını hazırlar. 

•Yapım için aydınlatma planını gerçekleştirir. 

•Aydınlatma araçlarının asılmasını ve yönlendirilmesini denetler. 

•Yapımda ışık masasını kullanır. 
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SESÇİ 

•Yapımın gerekli ses unsurlarını ve olanaklarını hazırlar. 

•Stüdyodaki ses ekibini yönlendirir ve denetler. 

•Programın ses miksini yapar. 

DEKORATÖR 

•Programın dekor tasarımını gerçekleştirir. 

•Dekor yapımını denetler ve yönlendirir. 

•Stüdyoda dekor kurulurken stüdyo elemanlarının çalışmalarını denetler ve yönlendirir. 

STÜDYO ŞEFİ 

•Stüdyodaki tüm faaliyetlerden  sorumludur. 

•Stüdyoda yönetmenin "gözü ve kulağı" olarak işlev yapar. 

•Stüdyodaki her türlü görevliyle yönetmen arasında iletişim köprüsü işlevi görür. 

KAMERAMANLAR 

*Kameralan yapım için hazırlar ve kullanırlar. 

Kaynak: Zettle (1984) ve Wurtzel ve Acker (1989). 

C. TELEVİZYON İLETİŞİMİ 
Televizyon yayıncılığı her şeyden önce bir iletişim etkinliğidir. Dolayısıyla 

iletişim kavramının irdelenmesi, televizyondaki yapım pratiklerini aydınlatacak ve 
bu pratikleri anlamamızı sağlayacak sağlam bir kuramsal zemin oluşturmamıza 
yardımcı olacaktır. 

İletişim kavramı farklı  kuramsal konumlardan, çok çeşitli ve değişik biçimlerde 
tanımlanmaktadır. Ancak televizyonla iletişim söz konusu olduğunda, televizyon 
yapımcısı, bir anlamda iletişim planlamacılığı yaptığı için, yani iletişimi belli bir 
amaç doğrultusunda kurmak ve yürütmekle görevli olduğu için ve mesajın 
etkililiği televizyonculukta temel kaygı olduğu için iletişimin işlevsel yanını ön 
plana çıkaran bir yaklaşımın benimsenmesi doğru olacaktır. 

İletişimin etkiliği açısından bakıldığında, en eski yaklaşım olan doğrusal ve tek-
yönlü iletişim anlayışı, mesaja ve mesajın sunumuna önem vermesi nedeniyle 
televizyon yapımcısı için önemlidir. Ama bu yaklaşımın mesajm izleyici üzerin-
deki etkisini değerlendirmede zaafları  bulunmaktadır. 

Daha soma yaygın kabul gören ve sistem kuramlarının da etkisiyle iletişim 
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sürecinde geribesleme kavramını, yani alıcının mesaja vereceği tepkileri ön plana 
çıkaran yaklaşım, televizyon programcısının mesajına ve mesajın dağıtımına 
ilişkin sorunları gözden geçirme olanağını sağladığı için televizyonla iletişimin 
planlanmasında stratejik bir düşünce olarak çok işe yarar. Ancak bu yaklaşım da, 
izleyiciyi sadece tepkide bulunan bir edilgin konuma yerleştirdiği için yetersizdir. 

İletişimin karşılıklılık özelliğine dayandığı düşünülecek olursa, karşılıklılığa ve 
etkileşime ağırlık veren bir yaklaşımın daha etkili bir iletişime elvereceği 
kuşkusuzdur. Ne var ki bu yaklaşımın da, televizyonun merkeziliği ve tek-yön-
lülüğü ağır basan bir iletişim aracı olması nedeniyle uygulamada bazı zorlukları, 
uygulanabilirlik sorunları bulunmaktadır. 

Son olarak, iletişimin izleyicilere yönelik ya da izleyicilerle yapılan bir konuşma 
olmaktansa, izleyicilerin kendi aralarında konuşmalarını özendirecek biçimde 
planlanmasının amaca ulaşmada en etkili yol olarak öneren yaklaşım, televizyon 
programcısının program mesajını kurgularken göz önüne alması gerekli bir özelliği 
gündeme getirmektedir. 

Yukarıda belirtilen yaklaşımlardan ikincisinden hareketle, yani geri-beslemeyi 
içeren bir doğrusal süreç olarak iletişimi teknik özellikleriyle formüle  ederek 
iletişimin unsurlarını ayırt etmeye yardımcı olacak bir model de geliştirilebilir. 

Herhangi bir iletişim süreci bir göndericinin bir mesajı düşünüp, tasarlamasıyla 
başlar. Mesaj daha sonra bir sinyale ya da sinyaller dizisine çevrilir -yani kodlanır-
ve belli bir araç ya da kanal aracılığıyla bir alıcıya iletilir; alıcı da sinyali dekode 
eder, mesajı yorumlar ve mesajın anlaşılıp anlaşılmadığını belirten bir sinyali 
kaynağa geri gönderir. , 

İletişim sürecini, oluşturucu unsurları ve bu unsurlar arasındaki ilişkileriyle 
betimleyen bu model, kuşkusuz sürecin kapsamını ve karmaşıklığını a îr. olarak or-
taya koyamaz. Bu zaaf  bizzat model kavramının doğasından kaynaklanmaktadır. 

Model kurma ya da modelleştirme bir bütün olarak toplumu veya toplumun 
çeşitli yönlerini kavramayı, anlamayı ve açıklamayı hedefleyen  düşünce pratikle-
rinin sıklıkla başvurduğu araçlardan biridir. 

Teknik anlamıyla modeli, toplumsal yapı ve süreçlerin betimlenmesinde, bu yapı 
ve süreçlerin unsurlarının ve bu unsurlar arasındaki ilişkilerin anlaşılmasında ve 
öğrenilmesinde yardımcı olmak amacıyla kullanılan soyutlamalar kümesi olarak 
tanımlayabiliriz. 

Modeller, karmaşık sistemleri veya olayları betimler ve anlamamıza yardımcı 
olurlar. Ancak modellerin bu işlevlerini yerine getirebilmeleri için temsil ettikleri 
toplumsal sistem ve olaylarm, onları anlamamızı zorlaştıran karmaşıklıklarını 
yalınlaştırmaları gerekir. İşte bu yüzden modeller, özellikle modelin geliştirildiği 
kuramsal perspektifin  konumuna bağlı olarak, betimlemeye çalıştıkları toplumsal 
fenomenlerin  kimi yönlerini abartır, kimi yönlerini de yoksarlar. Dahası bir 
modeldeki değişkenler arasındaki ilişkiler doğru olmayabilir; ayrıca modellerin 
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betimledikleri süreçleri gereğince temsil edip etmedikleri de pek test edilmez. 

Ne var ki modellerin bir çok durumda, özellikle iletişim gibi karmaşık ve çoğu 
yönü belli düzenlilikler göstermeyen, gözle görülüp elle tutulmayan biçimlerde 
gerçekleşen süreçlerin betimlenmesindeki yararları da yadsınamaz. Önemli olan, 
modellerden yararlanırken, onların temsil ettikleri süreçlerle bir tutulmamasına, 
sürece ilişkin düşünmeleri kendi sınırlarıyla kısıtlamamasına ve kısırlaştır-
mamasma dikkat etmek gereğinin gözden uzak tutulmamasıdır. 

Şekil 2. TELEVİZYONLA İLETİŞİM MODELİ* 

-j GERİ BESLEME 

AMAÇ 

~7K 
YARATIM İLETİM 

GERİ BESLEME 

ALIMLAMA ETKI/TEPKI 

Amaç: Bir televizyon kuruluşu, tecimsel veya kamusal bir saikle toplumu (toplumun üyelerini istenen 
bir yönde etkileme amacı taşımaktadır; Yaratım: televizyon kuruluşunun amacı doğrultusunda prog-
ramlar gerçekleştirilir (mesaj üretimi); İletim: program (mesaj) tüm toplum üyelerinin erişimi için 
yayılır; Ahmlama: Toplumun tek tek üyeleri programı (mesajı almayı ve yorumlamayı seçebilir; 
Etki/tepki: program (mesaj) izlerkitlenin hem gereksinimi, hem de beklentileri bakımından tepki 
alır. Bu tepkiler program kaynağına bireysel yanıtlar şeklinde olabileceği gibi genel kamunun tepkisi 
ya da kollektif  tepki olabilir. 
•Kaynak: Williams (1987). 

Modelleştirme konusundaki tüm bu kayıtlamalar çerçevesinde televizyon 
iletişimini, yukarıda belirttiğimiz iletişim modelinden (Şekil 2) hareketle şu unsur-
lara ayırabiliriz: Kaynak, mesaj, kanal, izleyici, mesajın amacı, mesajın etkisi, 
geribesleme (feedback)  mekanizmaları. 

a. Kaynak 
Tek tek televizyon programlarının kaynağında bireysel iletişimci, yani yapımcı 

bulunur. Ne var ki televizyon yayıncılığı bir kitle iletişim sürecidir ve kitle 
iletişimini diğer iletişim türlerinden ayırt eden özelliklerin başında iletişim kay-
nağının kurumsal yapısı gelir. 

Kurumsallık belli bir düzenlenmiş, kurallara bağlanmış, tanımlanmış -yani rast-
gelelikten, keyfilikten  ve istence bağlı olmaktan uzak- ilişkiler örüntüsünü ifade 
eder. Bu ilişkiler örüntüsünün nihai çıktısı televizyon mesajı, yani televizyon prog-
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ramıdır. 

Eğer bir iletişim sürecinin kaynağını tanımlayan en önemli özellik mesajın 
düşünülüp tasarlanması ve bu mesajın gönderilmesi ise, bu bağlamda televizyon 
iletişiminin kaynağındaki asal etken de, program fikrini  düşünüp geliştiren, bu fikri 
program, yani televizyon mesajı olarak kodlayan televizyon programcısıdır. Ne var 
ki televizyon programları, televizyon iletişimin kurumsallaşmış yapısı ve prog-
ramların özgül doğası nedeniyle tek başına gerçekleştirilemez. 

Televizyon programları yaratım, teknik, zanaat, idari ve mali alanlarda uzman-
laşmış profesyonellerin  "olmazsa olmaz" katkılarını gerektirir. Ayrıca televizyon 
yayını gerçekte tek tek programlardan oluşmakta ise de, bu programların belli bir 
düzen ve bütünlük içinde sunulması, televizyonun tekil programları aşan bir 
tümcül söylemi olduğu anlamına gelmektedir. Raymond Williams (1974) bu 
söylemi, televizyonun bizzat diğer iletişim araçlarının söylemlerinden farklılaşan 
özgül bir tür olmasıyla bağlantılandırır. Yani, televizyonun tümcül çıktısı bizzat 
yeni bir anlatı türüdür Williams'a göre. 

Televizyon iletişiminin kaynağında, televizyon mesajının gerçekleştirilmesine 
katkıda bulunan profesyoneller  topluluğunun yanı sıra bir de yayın kuruluşları bu-
lunur. 

Yayın kuruluşlarının konumları, işlevleri içinde bulundukları toplumların 
televizyon sistemlerine göre farklılıklar  gösterir. Yakın zamana değin televizyon 
yayıncılığının devlet tekeli olarak düzenlendiği Türkiye'de, televizyon yayın kuru-
luşu olan TRT program yapımı için mali ve teknik kaynakları sağlamak; yasa ve 
yönetmeliklerle tanımlanan yayın politikasını uygulamakla görevliydi. Ayrıca tek 
tek televizyon mesajlarından oluşan genel yayını programlamak ve bu yayının 
izleyicilere iletilmesini sağlamak da bu kuruluşun sorumluluğundaydı. Türkiye'de 
özel televizyon kuruluşlarının yayma başlamasıyla televizyonculuğun kurumsal 
yapısı ve ilişkileri de köktenci bir değişikliğe uğradı. 

Özel televizyon kuruluşlarının varlığı ve faaliyetleriyle  nitelenen tecimsel 
sistemlerde, yayın politikaları genellikle en çok kazancı elde etmek amacı esas 
alınarak belirlenmekle birlikte, çoğu kez bu kuruluşların üstünde genel yayın 
esaslarını ve televizyon yayıncılığına ilişkin diğer ilkeleri belirleyen bir politika-
koyucu ve denetleyici kurul bulunur. Türkiye'de bu görev Radyo-Televizyon Üst 
Kurulu tarafmdan  yürütülmektedir. 

b. Mesaj 
Mesaj iletişim sürecinin tüm evrelerinde var olan bir unsurdur. İletişim alanında 

çalışmalarıyla tanınan George Gerbner (1972), iletişimin esas konusunun mesaj 
olduğunu öne sürerek, mesajın tüm iletişim sürecindeki önemini vurgulamaktadır. 
Ancak tanımlama ve çözümleme amacıyla bazen mesajı iletişim sürecinden ayrı 
tutulabilir bir iletişimsel unsur olarak ele almak gerekebilir. Ne var ki bir mesajın 
anlamlı biçimde incelenebilmesi, iletişim sürecinin birbirleriyle bağlantılı ve bir-
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birleriyle karşılıklı etkileşim içindeki diğer tüm unsurlarıyla birlikte ele alınmasını 
gerektirir. 

Tanımlama ve çözümleme amacıyla mesajı iki oluşturucu öğesine ayırabiliriz. 
Bunlardan ilki enformasyon,  ikincisi ise ifade  biçimidir. İfade  biçimi, enformas-
yonu izleyicilere gönderen sözcük ve imgeler düzenlemesi; enformasyon  ise ifade 
biçimini destekleyen olgulardır. İletişimcinin işi enformasyon  toplamak, bu en-
formasyonun  ilgili bölümlerini seçmek ve bu seçtiklerini izleyiciyi mesajına ilgi 
duyacak ve bağlayacak şekilde ifade  etmektir. 

Mesaj, yine çözümsel amaçlarla ve içerik bakımından, bilişsel (cognitive) ve 
duygusal (affective)  olarak iki unsura ayrılabilir. Bilişsel alan insan davranışının 
entelektüel olarak tanımlanabilen, yani bilme, anlama ve uslamlama ile ilgili olan 
yanıdır. Tutumlar, coşular, değerler ve duygular ile ilgili olan insan davranışı alanı 
ise duygusal olarak adlandırılır. Bu iki alan iletişim edimlerinde genellikle birbir-
leriyle çakışıp örtüşmekle birlikte, iletişimsel amacın bilişsel ya da duygusal 
nitelikli olması, mesajın tasarlanmasından formüle  edilmesine ve sunumuna kadar 
farklı  özelliklere sahip olmasını gerektirir. Bu anlamda, bilişsel amaçlı iletişimin 
mesajları kullanılan dilin daha nötr olmasını, mesajın sunum kipinin ise nesnellik 
ve dengelilik niteliklerini gözetmesini gerektirir. Duygusal yönü ağırlıklı me-
sajların dili ise duyguları harekete geçirecek terimlerle kurulur. 

Genellikle bilişsel amaçlı mesajların erkeksil, duygusal amaçlı mesajların ise 
dişil iletişim kiplerine uygun olduğu varsayılır. Gerçekte televizyon programları 
üzerine yapılan araştırmalarda, belgesel, haber gibi bilişsel yanı ağırlıklı türlerin 
erkekler; arkası yarın (soap opera), aile dramaları gibi türlerin ise daha çok 
kadınlar tarafından  izlendiğini ortaya koymakla birlikte, böylesi bir ayrım içerdiği 
"cinsiyetçi" tonlarıyla belli sorunları da yanında taşımaktadır. Bu sorunların yanı 
sıra, özellikle televizyon söz konusu olduğunda, mesajların bilişsel ve duygusal 
yönlerini birbirinden kesin çizgileriyle ayırtedebilmenin zorluğu da ortadadır. 
Kullanılan dilin nötr, sunumun da nesnel ve yansız olmasına azami özen gösterilen 
program türlerinden haberlerin ve belgesellerin ne ölçüde bilişsel, ne ölçüde duy-
gusal olduğunu kestirebilmek pek olanaklı değildir. Keza soap operalarda tüm 
duygusallığa karşın, bilgi verme anlamında mesajların da izleyicilerin bilişsel is-
temlerine yanıt verdiği yine yapılan araştırmalarda ortaya konmuştur. 

Televizyon iletişiminin mesajı olan televizyon programları, gerek konulan 
(içerik, enformasyon  türü), gerek bu konuların işlenirken kullanılan gereçler ve 
unsurların kullanılış biçimlerindeki ortak özelliklere göre sınıflandırılırlar. 

Amerika Birleşik Devletlerinde iletişim alanını düzenleyen Federal İletişim 
Komisyonu (FCC) televizyon programlarını sekiz kategoride standardize etmiştir: 
(1) Tarım Programlan, (2) Eğlence Programları, (3) Haberler; (4) Kamusal 
Konular, (5) Din Programları, (6) Eğitim Programları, (7) Spor Programları ve (8) 
Diğer Programlar. Bu sonuncu kategori, ilk yedi kümeye girmeyen program türle-
rini içermektedir. 
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Nijat Özön, Sinema ve Televizyon  Terimleri  Sözlüğü'ri&z  (1981), televizyon 
program türlerini şöyle sıralamaktadır: Belgesel (haber, belgesel, gezi-röportaj, 
magazin programlan); Okul televizyonu; Açık oturum; Yuvarlak masa program-
ları; Spor programı; Televizyon oyunu; Konserler; Eğlence programları; Yarışma 
programları; Hava durumu; Reklamlar. TRT Televizyonunda ise, Haber bülteni ve 
Haber programlar; Spor programları; Eğitim-Kültür programları; Dramalar; Bel-
gesel programlar; Müzik programları; Eğlence programları; Çocuk programları; 
Yarışma programları; Reklam programları şeklinde bir sınıflandırma  yapılmak-
tadır. Kuşkusuz bu genel kategorilerin yanında, programlar alt-kategorilere de 
ayrılabilirler. Söz gelimi drama programlan, televizyon oyunu, televizyon filmi, 
televizyon dizisi, durum güldürüleri, seriyaller gibi alt-türlere bölümlenebilir. 

Arthur Asa Berger (1990), durum güldürüleri, seriyaller gibi dramatik alt-türleri 
kendi başına, ayrı birer televizyon türü olarak kabul ederek popüler televizyon 
program türlerini şöyle sıralamaktadır: Korku, bilimkurgu, casus dizileri, kaba saba 
polisiyeler, entelektüel polisiyeler, haberler, rçklamlar, dinsel programlar, soap 
operalar, talk show, durum güldürüleri. 

Tüm bu birbirinden farklı  türleştirme girişimleri, bir anlamda televizyon 
programlarının sınıflandırılmasının  çok da kolay olmadığını düşündürtmekle 
birlikte, televizyonun sıkı sıkıya formülsel  yapısı ve belli programların aynı 
formülle  gerçekleştiriliyor olması, bu düşüncenin geçersizliğini ortaya koymak-
tadır. Televizyon programlarının böylesi yapılaşmış nitelikte olması, televizyon 
yapımcısı bakımından çok önemlidir. 

Program türleri, her şeyden önce programın amacı, yapım unsurlarının kullanımı, 
yapım süreci bakımından televizyon yapımcısını önceden verili bazı sınırlamalar 
içinde çalışmaya zorlamaktadır. Belli bir konu drama olarak işlenecekse farklı, 
eğitim programı olarak işlenecekse farklı,  eğlence programı olarak işlenecekse 
farklı  yaklaşımları, farklı  kaynakları gerektirir. Bu konu çeşitli program türlerinin 
yapımına ilişkin yaklaşım ve yöntemlerin ele alınacağı sonraki bölümlerde daha 
kapsamlı olarak incelenecektir. 

c. Kanal 
İletişim mesajını taşıyan her sinyal göndericiden alıcıya iletileceği bir kanalı 

gerektirir. Televizyon esas olarak elektronik iletişim kanalıdır. Televizyon mesaj-
larını taşıyan ses ve görüntü sinyalleri elektronik araçlarla ve havadaki radyo dal-
galarıyla iletilmektedir. Ne var ki, son yıllarda, özellikle iletişim teknolojisindeki 
gelişmeler sayesinde, televizyon programları radyo dalgalarının yanı sıra bazı yeni 
kanallarla da iletilebilmektedir. Evlerde kullanılan video kaset cihazları (VCR), 
kablo şebekeleri bu yeni kanalların önde gelen örnekleridir. 

Video kaset cihazları ve kablolu dağıtım olanağı, normal televizyon yayınlarının, 
gerek zamanlama, gerekse kanal sayısına ilişkin fiziki  sınırlarını genişletmektedir. 

VCR'la izleyici bir programı kaydedip daha sonra, kendi için uygun bir zamanda 
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izleyebilmekte (ki buna VCR'nin "zaman kaydırma işlevi" adı verilmektedir), da-
hası sinema filmlerini  ya da özgün televizyon programlarını, herhangi bir 
televizyon kanalında gösterime girmeden önce, kiralamak ya da satın almak 
suretiyle izleyebilmektedir. VCR gerçekten televizyon programcılığının yapısın-
dan kaynaklanan zamanlama kısıtlılığını aşma olanağı sağlayan bir teknolojik 
gelişmedir. 

Kablolu televizyon ise, televizyon iletişiminin radyo dalgalarının sınırlı kullanım 
alanı olması nedeniyle kısıtlanan kanal sayısını büyük ölçüde artırabilme olanağını 
getirmiştir. Kablo, teknik olarak kanal sığasını artırırken, televizyon yayıncılığına 
yeni boyutlar da kazandırmakta; televizyon iletişiminin diğer unsurlarını da kökten 
biçimde değiştirmektedir. Örneğin, kablo sayesinde televizyon kanal kapasitesinin 
artması, bu kanalların daha özgül beğenilere yönelik programlarla doldurulmasına, 
özgül beğeni ve kültürel kümelere yönelik kanalların ortaya çıkmasına yol 
açmıştır. Böylelikle eskinin genel izlerkitleyi hedef  alan televizyonculuk anlayışı 
yerini giderek daha özgül izlerkitlelere hitap eden bir televizyonculuk anlayışına 
bırakmaktadır. MTV (Music  Television)  ve CNN (Cable  News  Network)  bu 
anlayışın örnekleridirler. 

Televizyon dünyasında ortaya çıkan bu durum, "izlerkitlenin segmentasyonu" 
olarak adlandırılan bir sorunu gündeme getirmektedir. Bu kavram genel izlerkitleyi 
(tüm yaş, cinsiyet ve toplumsal-ekonomik statüdeki izleyicileri) kavramayı 
amaçlayan televizyon istasyonlarının yerini giderek farklı  deografik  özelliklerden, 
farklı  beğeni kültürlerinden özgül izleyicileri hedefleyen  kablolu yayınların al-
maşım ifade  etmektedir. Geleneksel yayınların fiziki  olarak sayıca kısıtlı olması, 
onları genel izlerkitleyi hedeflemek  zorunda bırakırken, kablonun (özellikle fi-
beroptik malzemenin) sağladığı sınırsız kanal sayısı, izlerkitlenin segmentas-
yonuna olanak vermektedir. 

Yine kablo teknolojisinin sunduğu bir başka olanak, ücretli program {pay  per 
vı'evv) uygulaması olup, izleyici bu sayede evinde izlemek istediği herhangi bir 
filmi  ya da programı şimdilik telefonla  ısmarlayarak, ama çok yakın bir gelecekte, 
etkileşimli sistemin devreye girmesi sonucu yine televizyon ekranında uzaktan 
kumanda cihazıyla ısmarlayarak, belli bir ücret karşılığı izleyebilmektedir. 
Televizyon yapımcısının televizyon iletişimindeki kanallara ilişkin bu teknolojik 
gelişmeleri gözönünde bulundurması ve bu gelişmelerin mesleğinin alışılagelen 
yöntem ve uygulamaları üzerindeki etkilerini değerlendirmesi gerekmektedir. 

d. Alıcdar 
Televizyon iletişiminde alıcılar dendiğinde kastedilen izleyicilerdir. Televizyon 

izleyicileri bugün diğer herhangi bir kitle iletişim aracına oranla en geniş sayıyı 
oluşturmaktadır. Üstelik bu kitle, yine diğer kitle iletişim araçları tüketicilerinden 
farklı  olarak toplumun hemen tüm sosyo-ekonomik katmanlarını da içermektedir. 

İzleyici, televizyon iletişiminin biçim ve içeriğini belirleyen en önemli etkenidir. 
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Tecimsel televizyon sistemlerinde iletişimin ana amacı en geniş izlerkitleye 
ulaşmaktır. Yayıncılığın kamu hizmeti ideolojisiyle düzenlendiği sistemlerde de 
izlerkitlenin boyutu önemli olmakla birlikte, burada televizyon mesajlarının 
izleyicileri belli bir yönde (eğitim, kültür, propaganda) etkilemesi de eş derecede 
önemlidir. 

Bir televizyon programının başarısı izleyicilerin beklentilerini karşılama dere-
cesiyle yakından bağlantılıdır. Bu doğru orantılı bir ilişkidir. Yani programın 
"fikir,  kavram ya da öncül"ünün, kısacası mesajın ana fikrinin  izleyiciyi 
etkilemesi, izleyici tarafından  benimsenmesi izleyicilerin beklentilerini 
karşılamayla doğru orantılıdır. Unutmamak gerekir ki, televizyon izleme 
deneyimi, izleyicinin büyük ölçüde özgür iradesiyle karar verip uygulayacağı bir 
etkinliktir. Bu nedenle bir programcının izlerkitleyi, karakteristikleri ve 
beklentileriyle birlikte çok iyi tanıması gerekir. Kuşkusuz bu bilgi, konuyla ilgili 
ampirik araştırmalara ve bu araştırmaların yorum ve değerlendirmelerine 
dayanmalıdır. Bir televizyon yapımcısı ancak böylelikle izleyicilerin beklentilerine 
ilişkin güvenilirliği yüksek ve oldukça sağlam bilgiye sahip olabilir. 

Türkiye'de televizyon izleyicilerinin gereksinim ve doyumlarına ilişkin araştırma 
birikimi hemen hemen hiç yoktur. Ne var ki kitle iletişim araştırmaları geleneği 
içinde, dünyada, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde izleyicilerin 
"kullanım ve doyumları"yla ilgili araştırmaların sayısı bir haylidir. Bu araştırma-
larda toplanan veriler, televizyon yapımcıları için çok yararlı olabilecek değer-
lendirmeler ve yorumlar sunmaktadır. 

Ancak bu araştırmaları ve sonuçlarını özetlemeden önce, televizyon izleyicisinin 
boyutu, bileşimi ve davranışını tanımlamakta kullanılabilecek iki izleyici katego-
risinden söz etmek gerekiyor. Bu kategorilerden ilki "Potansiyel izleyici", ikincisi 
ise "Fiili izleyici"dir. Bu iki kategoriye ek olarak da, televizyon programcısı için 
önemli bir başka izleyici kategorisi olan "Hedef  izleyici"yi tartışmakta yarar bu-
lunmaktadır. 

ı. Potansiyel  izleyici 

Bir televizyon istasyonunun sinyallerini alabilen bireysel izleyicilerden meydana 
gelen izlerkitleyi dile getirir potansiyel izleyici terimi. Örneğin, Türkiye'deki 
televizyon kanallarının potansiyel izleyici sayısı birbirinden farklılık  göstermek-
tedir. Hem sayı, hem de bireşim bakımından potansiyel izleyici kavramını daha da 
açıklayacak bir başka örnek GAP Televizyonu adıyla sadece Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerine yayın yapan programdır. Bu programın potansiyel izleyicisi, 
bu bölgelerde oturan ve televizyon alıcısı olanlardır. 

ıı. Fiili  izleyici 

Fiili izleyici terimi potansiyel izlerkitle içinde sayıca daha küçük kümeleri ifade 
etmektedir. Belli bir anda, bir televizyon istasyonunu fiilen  izleyen izleyiciler top-
lamı, o istasyonun fiili  izleyicisidir. Böylelikle potansiyel izleyici boyut ve bireşim 
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Bireyler televizyon izleme konusunda özgür seçim olanağına sahip olmakla 
birlikte, genellikle televizyon izleme ya da izlememe kararlarını pek o kadar 
bağımsız ve özgür bir biçimde alamazlar. Televizyon programları bir alışkanlık 
sonucunda, yapacak başka bir şey olmaması yüzünden ya da ailenin diğer üyeleri 
seçtiği için seyredilebilir. Televizyon izleme faaliyetine  ilişkin bu ve benzeri et-
kenler nedeniyle televizyon programcılığında "en az itiraz edilebilir program" 
kuramı olarak adlandırılan bir önerme formüle  edilmiştir. Bu yaklaşıma göre, 
televizyon izleme alışkanlığı olan kişiler belli bir zaman dilimi içinde televizyon-
dan bir şeyler izlemeye hazırdırlar; bunlar tüm televizyon kanallarında çok çekici, 
etkili bir program bulamadıkları taktirde "en az itiraz edilebilir" nitelikteki bir 
programı seçeceklerdir. 

Televizyonla iletişimin temel amacı ya da kaygısı olabildiğince geniş bir 
izlerkitleye ulaşmak olmakla birlikte, bir kitle iletişim kipi olan televizyonun top-
lumdaki işlevlerini de, "amaç" başlığı altmda irdelememiz gerekiyor. Gerçi amaç, 
iletişimci adına bilinçli bir tercihi ve istemi ima ediyorsa da, televizyonun (ve 
diğer kitle iletişim araçlarının) toplumdaki işlevleri çoğu zaman böylesi bir bilinç 
ve istem denetiminin dışında gerçekleşir. 

Kitle iletişim araçlarının toplumsal işlevlerine ilişkin çalışmalar yapan Harold 
Lasswell kitle iletişiminin işlevlerini üçe ayırmıştır: (1) Çevreyi gözaltında tutma 
(haber ve enformasyonun  toplanıp dağıtılması); (2) Toplumu oluşturan parçaların 
birbirleriyle bağıntısını kurarak çevreye karşılık verme (haber ve enformasyona 
ilişkin yorum ve değerlendirme; (3) Toplumsal kalıtın (gelenek, değerler, kültür) 
bir kuşaktan diğerine aktarılması (toplumsallaşma, eğitim). Charles Wright (1986) 
bu üç işleve bir başkasını eklemektedir: (4) Eğlendirme. 

Deniş McQuail (1987) ise kitle iletişimin işlevlerini beş kümede toplamaktadır: 
(1) Enformasyon;  (2) Karşılıklı bağlılık sağlama; (3) Sürekliliği sağlama; (4) 
Eğlendirme; (5) Harekete geçirme, ikna etme, inandırma, propaganda. Kitle 
iletişiminin işlevlerine ilişkin bu sınıflandırmalardan  hareket ederek, televizyon 
iletişiminin amaçlarını, (1) Enformasyon;  (2) Eğitim; (3) Eğlence; (4) İkna etme, 
inandırma şeklinde kümelendirebiliriz. 

Televizyon iletişiminin amaçlarına ilişkin bu sınıflandırma,  bir anlamda belli 
program türlerinin işlevlerine göre ayrımlamasına da denk düşer. Böylelikle 
genellikle haber ve haber programları öncelikle enformasyon,  belgeseller eğitim ve 
kültür, drama ve yarışma gibi program türleri eğlence, reklam ve tanıtım prog-
ramları ise ikna etme ve inandırma amacına yönelik olarak değerlendirilebilir. 

Ne var ki böyle bir ayrımlama çözümsel amaçlarla yapılabilir ancak. Zira tek tek 
televizyon programlarını düşündüğümüzde, bu kategorilerin sınırlarının pek de 
kesin biçimde ayırtedilemeyeceği görülecektir. Örneğin bir drama programı 
izleyiciye hoşça vakit geçirip, onu eğlendireceği gibi, ona belli konularda bilgi de 
verebilir, yine belli konularda onu eğitici de olabilir-ve nihayet izleyicinin 
düşüncesini, inancını farklı  yönlere kanalize etme bakımından ikna edici, 
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Tecimsel televizyon sistemlerinde iletişimin ana amacı en geniş izlerkitleye 
ulaşmaktır. Yayıncılığın kamu hizmeti ideolojisiyle düzenlendiği sistemlerde de 
izlerkitlenin boyutu önemli olmakla birlikte, burada televizyon mesajlarının 
izleyicileri belli bir yönde (eğitim, kültür, propaganda) etkilemesi de eş derecede 
önemlidir. 

Bir televizyon programının başarısı izleyicilerin beklentilerini karşılama dere-
cesiyle yalandan bağlantılıdır. Bu doğru orantılı bir ilişkidir. Yani programın 
"fikir,  kavram ya da öncül"ünün, kısacası mesajın ana fikrinin  izleyiciyi 
etkilemesi, izleyici tarafından  benimsenmesi izleyicilerin beklentilerini 
karşılamayla doğru orantılıdır. Unutmamak gerekir ki, televizyon izleme 
deneyimi, izleyicinin büyük ölçüde özgür iradesiyle karar verip uygulayacağı bir 
etkinliktir. Bu nedenle bir programcının izlerkitleyi, karakteristikleri ve 
beklentileriyle birlikte çok iyi tanıması gerekir. Kuşkusuz bu bilgi, konuyla ilgili 
ampirik araştırmalara ve bu araştırmaların yorum ve değerlendirmelerine 
dayanmalıdır. Bir televizyon yapımcısı ancak böylelikle izleyicilerin beklentilerine 
ilişkin güvenilirliği yüksek ve oldukça sağlam bilgiye sahip olabilir. 

Türkiye'de televizyon izleyicilerinin gereksinim ve doyumlarına ilişkin araştırma 
birikimi hemen hemen hiç yoktur. Ne var ki kitle iletişim araştırmaları geleneği 
içinde, dünyada, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde izleyicilerin 
"kullanım ve doyumları"yla ilgili araştırmaların sayısı bir haylidir. Bu araştırma-
larda toplanan veriler, televizyon yapımcıları için çok yararlı olabilecek değer-
lendirmeler ve yorumlar sunmaktadır. 

Ancak bu araştırmaları ve sonuçlarını özetlemeden önce, televizyon izleyicisinin 
boyutu, bileşimi ve davranışını tanımlamakta kullanılabilecek iki izleyici katego-
risinden söz etmek gerekiyor. Bu kategorilerden ilki "Potansiyel izleyici", ikincisi 
ise "Fiili izleyici"dir. Bu iki kategoriye ek olarak da, televizyon programcısı için 
önemli bir başka izleyici kategorisi olan "Hedef  izleyici"yi tartışmakta yarar bu-
lunmaktadır. 

ı. Potansiyel  izleyici 

Bir televizyon istasyonunun sinyallerini alabilen bireysel izleyicilerden meydana 
gelen izlerkitleyi dile getirir potansiyel izleyici terimi. Örneğin, Türkiye'deki 
televizyon kanallarının potansiyel izleyici sayısı birbirinden farklılık  göstermek-
tedir. Hem sayı, hem de bireşim bakımından potansiyel izleyici kavramını daha da 
açıklayacak bir başka örnek GAP Televizyonu adıyla sadece Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgelerine yayın yapan programdır. Bu programın potansiyel izleyicisi, 
bu bölgelerde oturan ve televizyon alıcısı olanlardır. 

u. Fiili  izleyici 

Fiili izleyici terimi potansiyel izlerkitle içinde sayıca daha küçük kümeleri ifade 
etmektedir. Belli bir anda, bir televizyon istasyonunu fiilen  izleyen izleyiciler top-
lamı, o istasyonun fiili  izleyicisidir. Böylelikle potansiyel izleyici boyut ve bireşim 
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olarak oldukça durağanken ve özellikle kısa zaman dilimi içinde çok büyük 
değişiklikler göstermezken, fiili  izleyiciler dinamik bir niteliğe sahiptir. Bu dina-
mizm kanallar, istasyonlar arasındaki rekabet, yayın sezonları (örneğin yaz sezonu 
tüm istasyonlar için fiili  izleyici sayısının azaldığı bir dönemdir), günün belli 
saatleri (örneğin iş-dışı saatler, özellikle ana yayın kuşağı tabir edebileceğimiz 
prime-time sırasında tüm istasyonlar için fiili  izleyici sayısı artış gösterir) gibi 
faktörlere  bağlıdır. 

ııı. Hedef  izleyici 

Bir televizyon yapımcısı için izleyicilerle ilgili çok önemli bir kavram da "hedef 
izleyici"dir. Hedef  izleyiciyle "bir televizyon programcısının, bir televizyon kuru-
luşunun ya da bir program ya da reklam sponsorunun mesajlarının amacına 
ulaşması için en önemli gördüğü izleyici kümeleri" ifade  edilmektedir. 

Hedef  izleyici kavramı, özellikle izleyicilerin seyredecekleri programları 
seçmede, onların demografik  özelliklerini, bağlı bulundukları sınıf  ya da kültürel 
kümelenimlerin birincil etkide bulunduğu anlaşıldıktan soma önem kazanmıştır. 
Bir yapımcı için hedef  kitlesini özenle belirleyip tanımlaması, programının 
amacına ulaşmasında temel etkenlerden ilkidir. 

Çoğu kez hedef  izleyici demografik  olarak -yani yaş, cinsiyet, eğitim, gelir 
düzeyi, yaşanan yer, ve benzeri karakteristiklerle tanımlanır. Belli demografik 
kümeler belli tür programları diğerler kümelere göre daha fazla  izlemektedirler. 
Örneğin, Ankara Üniversitesi BYYO öğrencilerinin "Kitle İletişim Sistemleri" adlı 
ders çerçevesinde yaptıkları bir araştırmada, Latin Amerika soap operalarının 
(televizyon nove/alarının) alt ve alt-orta gelir gruplarının yaşadığı semtlerde, üst 
gelir gruplarının yaşadığı yerlere oranla daha fazla  ve daha ilgiyle izlendiği sap-
tanmıştır (1990). Yine dünyada, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nde 
yapılan araştırmalar belli program türlerinin belli demografik  gruplarca diğerlerine 
göre daha çok hitap ettiği ve daha fazla  izlendiği saptanmıştır. 

Televizyon programcısı bu tür araştırmaların verilerinden de yararlanarak 
gerçekleştireceği programa göre hedef  izleyicisini özenle tanımlamak zorundadır. 

İzleyicinin Dikkati 

Yapımcı programı için çok önemli bir başka unsura, yani izleyicinin dikkatine 
ilişkin değerlendirmelere de özen göstermelidir. Televizyon yayınlarının diğer bir 
çok cazibe unsuruyla yarıştığı göz önüne alınacak olursa, izleyicinin dikkatini belli 
bir programa çekmenin, dahası onun bu programa olan ilgisini, yani dikkatini 
sürdürmenin önemi açıktır. 

i. Dikkat  Yeğinliği 

İzleyicinin dikkat yeğinliği artı uçtan eksi uca uzanan bir çizgiyle betimlenebilir. 
Bu çizginin artı ucunda birey programın içeriğini önemli görür; dikkati program 
üzerinde odaklanır ve başka her türlü faaliyet  bir yana bırakılır. Çizginin artı uca 
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bakan merkezinde izleyici programın büyük bölümünü izler ama elinde bir gazete 
vardır, bir kitap vardır dolayısıyla dikkat yeğinliği bir miktar azalmıştır. Çizginin 
eksi uca bakan merkezinde izleyicinin elinde kitap, dergi ya da örgüsü vardır ve 
programı izlemekle birlikte elindeki iş izleme deneyiminden daha fazla  ilgisini 
çekmektedir. Çizginin eksi ucunda, programın içeriği ilgi çekici ve önemli 
değildir. İzleyicinin dikkati başka bir iş üzerinde odaklanmıştır. Televizyon 
programı sadece bir fon  gürültüsü işlevi görmektedir. 

ıı. Dikkat  Aralığı 

İzleyici dikkatinin sadece yeğinliği değil, uzunluğu ve aralığı da farklılıklar 
gösterir. Dikkat aralığının uzunluğu bir çok etmene bağlı olarak değişiklik 
gösterir. Program içeriğinin o birey için ilgi ve değerinin derecesi; bireyin 
televizyon programındaki malzemeyi işleme (algılama, anlama, değerlendirme, 
yorumlama) kolaylığı dikkat aralığını belirleyici etkenlerdir. Program 
malzemesinin karmaşıklığı, zorluğu dikkat aralığının kısalmasına neden olur. 
Ayrıca demografik  karakteristikler de dikkat aralığının süresini etkiler. Örneğin 
kural olarak çocukların dikkat aralığı yetişkinlerden daha kısadır. 

e. Amaç 
Televizyon iletişiminin amacı hedef  kitleye olabildiğince kapsayıcı olarak 

ulaşmak, ulaştıktan soma da izleyicileri ekran başında tutabilmektir. Bu amacı 
gerçekleştirebilmek için televizyon izleyicilerine ve izleme deneyimine ilişkin bazı 
özelliklerin bilinmesinde ve program planlaması yapılırken değerlendirmeye 
almakta yarar vardır. 

Televizyon izleme isteğe bağlı bir etkinlik olup tek tek izleyici bireylerin 
özgürce aldıkları karara dayanır. Bir programı gerçekleştirirken şu özellikleri göz 
önünde bulundurmak gerekir: 

1. Televizyon izleme deneyimi bireyin belli bir 
zamanda yapabileceği diğer bir çok faaliyetle  rekabet 
içindedir. 

2. Her bir program aynı anda diğer kanallarda 
sunulan benzeri ya da farklı  türden programlarla 
rekabet halindedir. 

3. Televizyon programı bireysel izleyicinin ilgisini 
çekecek birşeyler sunmadığında izleyici başka bir 
faaliyete  girişecektir. Bu (en iyi ihtimalle) kitap 
okumadan müzik dinlemeye, sinemaya gitmeye, spor 
yapmaya kadar çok çeşitli boş zaman etkinliklerinden 
biri olacaktır. 
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Bireyler televizyon izleme konusunda özgür seçim olanağına sahip olmakla 
birlikte, genellikle televizyon izleme ya da izlememe kararlarmı pek o kadar 
bağımsız ve özgür bir biçimde alamazlar. Televizyon programları bir alışkanlık 
sonucunda, yapacak başka bir şey olmaması yüzünden ya da ailenin diğer üyeleri 
seçtiği için seyredilebilir. Televizyon izleme faaliyetine  ilişkin bu ve benzeri et-
kenler nedeniyle televizyon programcılığında "en az itiraz edilebilir program" 
kuramı olarak adlandırılan bir önerme formüle  edilmiştir. Bu yaklaşıma göre, 
televizyon izleme alışkanlığı olan kişiler belli bir zaman dilimi içinde televizyon-
dan bir şeyler izlemeye hazırdırlar; bunlar tüm televizyon kanallarında çok çekici, 
etkili bir program bulamadıkları taktirde "en az itiraz edilebilir" nitelikteki bir 
programı seçeceklerdir. 

Televizyonla iletişimin temel amacı ya da kaygısı olabildiğince geniş bir 
izlerkitleye ulaşmak olmakla birlikte, bir kitle iletişim kipi olan televizyonun top-
lumdaki işlevlerini de, "amaç" başlığı altında irdelememiz gerekiyor. Gerçi amaç, 
iletişimci adına bilinçli bir tercihi ve istemi ima ediyorsa da, televizyonun (ve 
diğer kitle iletişim araçlarının) toplumdaki işlevleri çoğu zaman böylesi bir bilinç 
ve istem denetiminin dışında gerçekleşir. 

Kitle iletişim araçlarının toplumsal işlevlerine ilişkin çalışmalar yapan Harold 
Lassvvell kitle iletişiminin işlevlerini üçe ayırmıştır: (1) Çevreyi gözaltında tutma 
(haber ve enformasyonun  toplanıp dağıtılması); (2) Toplumu oluşturan parçaların 
birbirleriyle bağıntısını kurarak çevreye karşılık verme (haber ve enformasyona 
ilişkin yorum ve değerlendirme; (3) Toplumsal kalıtın (gelenek, değerler, kültür) 
bir kuşaktan diğerine aktarılması (toplumsallaşma, eğitim). Charles Wright (1986) 
bu üç işleve bir başkasını eklemektedir: (4) Eğlendirme. 

Deniş McQuail (1987) ise kitle iletişimin işlevlerini beş kümede toplamaktadır: 
(1) Enformasyon;  (2) Karşılıklı bağlılık sağlama; (3) Sürekliliği sağlama; (4) 
Eğlendirme; (5) Harekete geçirme, ikna etme, inandırma, propaganda. Kitle 
iletişiminin işlevlerine ilişkin bu sınıflandırmalardan  hareket ederek, televizyon 
iletişiminin amaçlarını, (1) Enformasyon;  (2) Eğitim; (3) Eğlence; (4) İkna etme, 
inandırma şeklinde kümelendirebiliriz. 

Televizyon iletişiminin amaçlarına ilişkin bu sınıflandırma,  bir anlamda belli 
program türlerinin işlevlerine göre ayrımlamasına da denk düşer. Böylelikle 
genellikle haber ve haber programları öncelikle enformasyon,  belgeseller eğitim ve 
kültür, drama ve yarışma gibi program türleri eğlence, reklam ve tanıtım prog-
ramları ise ikna etme ve inandırma amacına yönelik olarak değerlendirilebilir. 

Ne var ki böyle bir ayrımlama çözümsel amaçlarla yapılabilir ancak. Zira tek tek 
televizyon programlarını düşündüğümüzde, bu kategorilerin sınırlarının pek de 
kesin biçimde ayırtedilemeyeceği görülecektir. Örneğin bir drama programı 
izleyiciye hoşça vakit geçirip, onu eğlendireceği gibi, ona belli konularda bilgi de 
verebilir, yine belli konularda onu eğitici de olabilir-ve nihayet izleyicinin 
düşüncesini, inancını farklı  yönlere kanalize etme bakımından ikna edici, 
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inandırıcı da olabilir. 

Bununla birlikte televizyon yapımcısının bir programı tasarlarken amacını 
olabildiğince açık biçimde tanımlayabilmesinde yarar vardır. Çünkü amacın açıkça 
tanımlanması, bir televizyon prograAıına özgünlüğünü kazandırmada en önemli 
etken olan "özgül bir bakış açısı"nın sağlanmış olması anlamına gelmektedir. 
Elbette bir programın gerçekleştirilme amacıyla izleyicinin o programı izleme 
amacı arasında örtüşme olmayabilir. Örneğin izleyiciler bir programı bilgilenmek 
ya da eğlenmek için seçebilirler, buna karşılık programı gerçekleştirenlerin amacı 
başka olabilir. Program yapımcısı bu çelişmeyi kavrayabilmelidir; bunu kavraya-
bilmenin yolu ise izleyiciyi tüm yönleriyle tanımaktan ve izleyicinin beklentilerini 
adamakıllı öğrenmekten geçer. 

f.  Etki 
Kitle iletişim araçlarının etkisi, geniş biçimde mesaj tarafından  dolaylı ya da 

dolaysız olarak yaratılan herhangi bir değişiklik olarak tanımlanabilir. Elbette bu 
değişiklik mesajın yöneldiği hedef  kitle üzerinde, bu kitleyi oluşturan kümelerin 
tutum ve davranışları üzerinde yaratılmak amaçlanır. Bu anlamda iletişim süreci-
nin amacı ile etkisi arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Televizyon iletişimi 
izlerkitle üzerinde amaçlanan etkiyi yaratmadığı taktirde işlevini yerine getire-
memiş demektir. Örneğin, tecimsel televizyon sisteminde, mesajlara maruz kalan 
izleyiciler üzerinde hiçbir etki yaratılamamışsa, diyelim ki, reklamın sonucunda 
hiçbir ürün satılmazsa, o zaman bu sistem hızla çökecektir. 

Televizyon iletişiminde etkinin yaratılmasının ilk aşaması izleyicinin yayınlanan 
televizyon mesajına ilgi duyması, bu mesajı almayı istemesidir. Öyleyse 
televizyon yapımcısı programının etki yaratabilmesi için her şeyden önce mesajını 
izleyiciye çekici gelecek şekilde paketlemek zorundadır. 

Televizyon izleme deneyiminin, bir çok başka deneyim arasından seçilerek 
gerçekleştirildiği, yani herhangi bir zorlama olmaksızın yaşandığı bilinmektedir. 
Televizyon izleyicisi bir programı cazip bulursa izleyecektir. Dolayısıyla 
söyleyecek çok sözü olduğu ve bu sözleri doğrultusunda izleyicileri etkilemenin 
gerektiği düşüncesindeki en iddialı bir program yapımcısı bile önce izleyiciyi 
yaptığı programları izlemeye inandırmak zorunda olduğunu bilmelidir. Bunun yolu 
ise izleyicilerin beklentilerini ve televizyon deneyiminden elde etmeyi 
düşündükleri doyumların neler olduğunu incelemek ve öğrenmekten geçer. 
Televizyon yapımcılarının bu konuda başvurabilecekleri kaynakların başında 
kuşkusuz kitle iletişim araştırmacılarının bu alanda yaptıkları çalışmalar gelmek-
tedir. 

g. Geribesleme (Feedback) 
Geribesleme, esas olarak sistem yaklaşımında kullanılan bir kavramdır. Buna 

göre, bir sistemin çıktısından bir bölümün, niteliğin geliştirilmesi veya sistemin 
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hatayı kendi kendine düzeltmesinin bir aracı olarak girdiye geri dönmesine 
geribesleme deflir.  Geribesleme iletişim sürecinde, sürecin işlevini yerine 
getirmesinin, iletişimin niteliğinin iyileştirilmesinin ve süreçteki hataların 
düzeltilmesinin asal unsurudur. 

Televizyon iletişiminin geleneksel kanallarında alıcılardan mesajların üretildiği 
kaynağa dolaysız bir geribesleme olanağı yoktur, dolayısıyla da iletişime anında 
müdahale ederek niteliği iyileştirici, hataları düzeltici biçimde değişiklik yapma 
fırsatı  bulunmamaktadır. Televizyon iletişiminde geribesleme "gecikmeli" biçimde 
gerçekleşir. Yayından anında ya da yayından soma bizzat kaynağın (televizyon ku-
ruluşunun) ya da çeşitli araştırma kuruluşlarının yaptıkları "izlenme oranı" ve 
"izleyici payı" (ratings  ve share) ölçümleri ya da etki araştırmaları bugün tüm 
televizyon sistemlerindeki başlıca geribesleme mekanizmasıdır. 

İzlenme  oram, bir ülkedeki televizyon sahibi tüm hanelerin programı izleyen 
hanelere oranını dile getirmektedir. Herhangi bir programın izlenme oranı, o prog-
rama ayarlanmış televizyonlu hane sayısının toplam televizyonlu hanelere bölün-
mesiyle bulunur. Örneğin, Show TV'de Perşembe gecesi saat 22.00'de yayınlanan 
"A Takımı" adlı programı izleyen hane sayısı 2.000.000, Türkiye'deki toplam 
televizyonlu hane sayısı da 15.000.000 ise, bu programın o geceki izlenme oranı 
2.000.000:15.000.000=13.3'dür. Görüldüğü gibi, izlenme oranı televizyonu belli 
bir programa ayarlanmış olan hanelerde, hane halkından kaç kişinin programı 
izlediği, ya da programın izleyici üzerindeki etkisinin ne olduğu hakkında hiçbir 
bilgi vermemektedir. 

İzleyici  payı, programın yayınlandığı saatte, televizyon izleyen hanelerin o prog-
ramı izleyen hanelere oranıyla saptanmaktadır. Yine yukarıdaki "A Takımı" 
örneğinden hareket edecek olursa, diyelim ki belirtilen saatte televizyon izleyen 
toplam hane sayısı 10.000.000'dur. Bu durumda, "A Takımı" adlı programın o 
yayın günündeki izleyici payı, 2.000.000:10.000.000=20'dir. Türkiye'de özel 
televizyonların yayma geçmesiyle birlikte, AGB tarafından  yapılmaya başlayan bu 
ölçümler, televizyon kuruluşlarının reklam payını belirlediği için tecimsel 
televizyon sistemlerinin asal unsurlarından biridir. Ayrıca kaynağa mektup ya da 
telefonla  ulaşan izleyici tepkileri de kitle iletişiminin yapılaşmışlığına pek uygun 
düşmese de, geri-besleme olarak kaynak tarafından  değerlendirilebilir. İzleyiciler 
programlara ilişkin tepkilerini gazete ve dergi gibi diğer kitle iletişim araçları 
aracılığıyla da kaynağa iletebilirler. Özellikle sadece televizyon yayınlarını konu 
alan dergilerdeki eleştiriler (neyse ki bugün artık sinema gibi televizyon da 
eleştirilebilir değerde bir araç olarak kabul görmekte ve televizyon eleştiriciliği 
profesyonel  bir uğraş haline gelmektedir) televizyon kuruluşlarının ve televizyon 
profesyonellerinin  önem verdikleri geribesleme kaynaklarından biridir. 

Bütün bu geribesleme mekanizmalarının yanında, televizyon yapımcılarının en 
itibar ettikleri kaynak, meslekdaşlarının görüşleri, değerlendirmeleri ve yakın 
çevrelerinin tepkileridir. -
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D. PROGRAM YAPIM SÜRECİ 
Bir programın yapımı, programın tür ve biçimine göre değişmekle birlikte, çoğu 

kez günler, haftalar,  hatta kimi zaman aylar süren bir süreçtir ve genel olarak 
yapılan işlerin farklılaştığı  dört aşamada gerçekleşir: 1) Yapım-öncesi planla-
ma/hazırlık; 2) Teknik olanakların ve mekanın hazırlanması ve prova; 3) Yapım, 
ve 4) Yapım-sonrası işlemler. 

Kuşkusuz her yapım için bu evrelerin tümü geçerli değildir ya da her yapım için 
(programın biçim ve türüne göre) bu aşamaların ağırlığı ve önemi farklılık  göste-
rir. Örneğin canlı olarak yayınlanan bir haber bülteni için mekan hazırlığı ve prova 
aşaması çok kısa sürecek, yapım-sonrası aşaması ise olmayacaktır; buna karşılık 
stüdyoda gerçekleştirilen karmaşık bir dramatik yapım bu dört aşamayı da ağırlıklı 
olarak gerektirecektir (Bir durum güldürüsü dizisinin yapım süreci için bkz. Örnek 
1). 

a. Yapım-öncesi Planlama 
Program fikrinin  formüle  edilmesinden yapım toplantılarının sonuna değin süren 

bu aşamanın sürfesi  ve ağırlığı ile gerçekleştirilecek yapımın karmaşıklığı arasında 
doğru orantılı bir ilişki vardır. Program ne denli karmaşık ise, yapım-öncesi plan-
lama evresi de o denli uzun olur. 

Yapım-öncesi aşamasında program fikri  ve kavramı geliştirilir; programın 
amaçları ve yapım yaklaşımları belirlenir; program metni hazırlanır; bu hazırlıklar 
doğrultusunda yapım ekibinin temel görevlileriyle (yapımcı, yönetmen, 'ışık 
yönetmeni, dekoratör, teknik yönetmen, sesci) yapım toplantıları gerçekleştirilir. 

Bir programın yapımında ideal durum, tüm yapım ekibinin işe birlikte başlayıp 
proje tamamlanana ve program yayınlanıncaya kadar hepsinin birlikte çalışmayı 
sürdürmeleridir. Ne var ki televizyonun gerçek dünyasında bu ideal durumun 
yaratılması olanaksızdır. Çünkü yapım ekibinde yer alan çoğu eleman aynı 
zamanda başka programlarda da görev yapmaktadır. Ayrıca yapım ekibinin bir çok 
üyesinin program yapımında belli noktalarda katkısı olmaktadır. Dolayısıyla bu 
elemanları tek bir programa bağlamak işgücünün israfı  anlamına gelecektir. 

Yapım ekibinin anahtar konumdaki görevlilerinin birbirlerini tanıdıkları, tüm 
yapım işlemlerinin ayrıntısıyla açıklandığı, görevlerin paylaştırıldığı, potansiyel 
sorunların tartışıldığı yapım toplantıları yapım sürecinin başlamasına yönelik en 
önemli adımdır. Yapımcının başkanlığında yapılan bir yapım toplantısında şu 
konular ele alınır ve çözüme bağlanır (Blumenthal, 1987): 

ı. Program  formatının  belirlenmesi.  Format, 
programın yapısını ve biçimini, yapım yaklaşımını dile 
getiren bir terimdir. 

ıı. Yapım  ekibinde  sorumlulukların  dağıtılması. 
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ın. Yapım  takviminin  belirlenmesi.  Her yapım belli 
bir takvime göre gerçekleştirilir. İyi bir yapım takvimi, 
ekibin yapacağı işlerin gerçekleştirilme zaman ve 
süresini, planlamaya yeterince zarftan  ayıracak ve 
çekim hazırlığına yeterli süre bırakacak, kurgulanacak 
malzemenin izlenmesi için makul bir zaman dilimi 
ayıracak şekilde düzenlenir. 

ıv. Sunucu ve/veya  oyuncuların seçimi. 

v. Teknik  olanaklar  ve gereksinimlerin  belirlenmesi 
ve sağlanması. 

vı. Lojistikle  ilgili  konuların  tartışılması  ve 
planlanması.  Lojistik plan bir program için en az 
teknik ve yaratım planı kadar önemlidir. Lojistik 
planlamadaki zaaflar  bir çok çekimin 
gerçekleştirilmesini zora sokabileceği gibi, projelerin 
belirlenen bütçeyi aşmasına ve projelerin zamanında 
bitirilememesine neden olur. 

vıı. Programın  "görünüşü"nün  belirlenmesi.  Her 
yapımın bir "görünüşü" vardır ve bu görünüşün 
tasarımcısı sanat yönetmeni ve dekoratördür. Ayrıca 
kullanılacak grafik  ve özel etkiler de yapımın 
görünüşünü etkileyen unsurlardır. 

Genellikle yapımın türü onun "görünüşü"nü de 
tanımlar. Örneğin haber bültenlerinin dünyanın hemen 
her yerinde benzer bir "görünüşü" vardır: ön planda ön 
tarafı  yuvarlak bir masa, fonda  düz bir dekor ya da 
renk-anahtarı için birtakım alanlar. 

vııı. Bütçeyle ilgili  konuların  tartışılması.  Televizyon 
programları için saptanan bütçe hiçbir zaman rahat 
harcama yapmaya olanak verecek genişlikte değildir. 
Dolayısıyla bütçesel kısıtlamaların ayrıntılı olarak ele 
alınması ve harcamaların planlı olarak yapılması, her 
bir ekip elemanının kullanabileceği para miktarını 
bilmesi çok önemlidir. 

ıx. Yaratımla  ilgili  sorunların  çözülmesi. En basit 
yapım projelerinde bile yaratımla ilgili bir çok 
konunun çözüme bağlanması gerektiğinden, yapımcı 
yapım toplantısında her bir olasılık üzerinde yeterince 
düşünmek için zaman ayırmalıdır. 

Yapım-öncesi planlama bir programın gerçek yapımından önce kağıt üzerinde 
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bitirilmesi anlamına gelmektedir. Ama çok dikkatli ve özenli olarak ve ayrıntısıyla 
önceden planlanan bir programın yapımı sırasında da bir çok sorun doğması 
kaçınılmazdır. Ne var ki yapım-öncesi aşamada gerekli çalışmaların yeterince 
yapılmaması projenin tümüyle başarısızlığa uğraması olasılığını artıracaktır. 

b. Teknik ve Mekansal Hazırlık/Prova 
Yapım aşamasının hemen öncesinde teknik ve mekansal hazırlıkların tamam-

lanması gerekir. Bu hazırlık için ayrılan süre yapım-öncesi planlamada belirlenir 
ve programın tür ve içeriğiyle bütçesinin boyutuna bağlıdır. 

Hazırlık aşamasında dekorlar kurulur; ışıklar düzenlenir ve hazır hale getirilir; 
sesle ilgili hazırlıklar tamamlanır; programda kullanılacak videoteyp, film,  slayt, 
grafik  gibi malzemeler kullanıma hazır hale getirilir. 

Prova ise yapımın tür ve niteliğine bağlı olarak, stüdyo dışında soğuk prova, 
kamera konumlarının belirlenmesi; tüm ekipmanların kullanımıyla yapılan ve or-
taya çıkan sorunların çözüldüğü sıcak provalar ve giyimli, son prova şeklinde 
gerçekleştirilir. Provanın amacı, ortaya çıkabilecek sorunların önceden saptanıp, 
yine önceden giderilmesiyle gerçek yapım sürecinin olabildiğince pürüzsüz 
gerçekleşmesini; böylelikle de çok değerli olan mekan ve teknik donanımın 
olabildiğince az süreyle kullanımını sağlamaktır. 

c. Yapım Aşaması 
Programlar içerik ve formatlarma  göre türlere ve alt-türlere ayrıldıkları gibi 

yapım ve yayın biçimlerine göre de türlere ayrılırlar. En bilinen genel ayrımlar 
stüdyo ve dış yapımlar ile canlı ve bant kayıt yapımlardır. 

Videoteyp tekniğinin gelişmesinden önce tüm programlar yapım anında, canlı 
olarak yayınlanıyordu. Videoteyp teknolojisiyle birlikte programlar önceden kay-
dedilip, daha soma istenen saatte yayınlanabilir hale geldi. Ayrıca videoteyp bir 
programın canlı yaymındaki bazı teknik, estetik kısıtlamaları ve sorunları da or-
tadan kaldırdı. 

Günümüzde videoteyp tekniği ile yapılan programlar aynı film  yapım tekniğinde 
olduğu gibi ayrı ayrı çekimler halendi gerçekleştirilip, daha soma kurguyla 
bütünlüklü bir hale getirilebilmektedir. Bu durum televizyon yapımcısı için yeni 
olanaklar yaratmış, yapım ve yayın türlerini çeşitlendirmiştir. Böylelikle bir prog-
ram tümüyle canlı veya tümüyle bant kayıt olabileceği gibi, canlı bir programda 
videoteype kaydedilmiş ve kurgulanmış bölümler kullanılabilmekte ya da bir prog-
ram kesintisiz olarak gerçekleştirilirken videoteybe kaydedilip daha soma 
yayınlanabilmektedir. Ama videoteyp tekniğinin sağladığı en önemli olanak, prog-
ram yönetmeninin program üzerindeki yaratıcılığa yönelik denetimini iyice artır-
masıdır. Küçük küçük bölümler halinde ya da daha soma kurgulanmak üzere sah-
neler ve çekimler halinde gerçekleştirilen programlar, yapım ekibini canlı yapım-
larda olduğu gibi yapımın tümü üzerinde yoğunlaşmaktan ve önlenmesi olanaksız 
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hatalarla yüzyüze kalmaktan kurtarmış; her çekim ya da her bölüm üzerinde 
amaçlanan estetik ve teknik düzeye ulaşılıncaya kadar durabilme olanağı 
sağlamıştır. 

Canlı olarak yayınlanan bir program önceden planlanan yayın zamanına ve 
süresine uygun olarak başlar ve biter. Videoteyp tekniğiyle hazırlanan programlar 
ise çeşitlilik gösterir. Kimi programlar canlı olarak, kesintisiz biçimde videoteybe 
kaydedilir ve ancak özel durumlarda ya da gerekli durumlarda kurgulanır. Bu 
uygulama örneğin bir futbol  maçının videoteybe kaydedilip daha soma 
yayınlanması örneğinde olduğu gibi, videoteyp tekniğinin salt depolama amacıyla 
kullanılmasıdır. 

Bazı programlar çok sayıda kamera ve tek bir video kayıt cihazının kullanımıyla 
bölüm bölüm videoteybe kaydedilip daha soma bu bölümlerin kurguda birleştiril-
mesiyle gerçekleştirilir. Bu uygulama çekim takviminin olabildiğince verimli ve 
uygun biçimde planlanmasına olanak sağlamaktadır. Çünkü bölümler programdaki 
gerçek sıralarına uygun biçimde çekilebildiği gibi, bu sıralamaya uymaksızın da 
çekilebilir. Amerikan Soap Opera seriyallerinin çoğu bu uygulamayla 
gerçekleştirilmektedir. Bu seriyallerde önce bir mekandaki tüm sahneler 
(genellikle kesintisiz olarak), daha soma diğer bir mekandaki tüm sahneler kay-
dedilmekte; tüm çekimler tamamlandıktan soma bu sahneler senaryodaki gerçek 
yerlerine uygun biçimde kurguda birleştirilmektedir. Böylelikle sık sık yapılan 
mekan değişiklikleri için harcanacak emek ve paradan tasarruf  edilmektedir. 

Yapımcıya yaratıcılık bakımından en fazla  denetim olanağı sağlayan yapım tarzı 
tek kamerayla gerçekleştirilendir. Burada program tek bir kamerayla ve her bir 
sahne çok sayıda çekimlere bölünmüş olarak gerçekleştirilir. Videoteyp tekniğiyle 
gerçekleştirilen bir başka yapım uygulamasında çok sayıda kamera ve çok sayıda 
video kayıt cihazı kullanılır. Program kesintisiz olarak ya da bölümler halinde ve 
her bir kamera ayrı bir video kayıt cihazına bağlanmış olarak kaydedilir. Daha 
sonru bu aynı olayın farklı  açı, ölçek ve konumdan alınan görüntüleri ayıklanıp, 
seçilerek bütünleştirilir. 

d. Yapım-Sonrası Evresi 
Yapım-soması dendiğinde genellikle videoteyp kurgusunun gerçekleştirildiği 

süreç akla gelmektedir. Oysa kurgu bir yapımın tamamlanmasındaki bir çok 
işlemden sadece biridir. Çekimlerin izlenmesi ve kütüklenmesi, bir kurgu planının 
çıkarılması, off-line  ya da kaba kurgu; özel-etki sekanslarının yaratılması; on-line 
kurgu; kurgulanmış bir ana bandın yaratımı; sesin döşenmesi ve ses kurgusu bu 
aşamada gerçekleştirilir. 

Yapım-sonrasında gerçekleştirilen bu işlerin önemi ve her birine ayrılan zaman 
miktarı programın gereksinimleri, yayın zamanı gibi unsurlara bağlı olmakla 
birlikte asıl belirleyici olan unsur bütçedir. Örneğin bir reklam yapımında, genel-
likle aşırı titizlik gösterilir; her bir görüntü, ses, yazı, özel etki mükemmele 
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ulaşılıncaya kadar tekrar tekrar elden geçirilir. Buna karşılık televizyonun en ucuz 
programlarından olan "konuşma programları (Talk  Show)"  genellikle kay-
dedildikleri biçimleriyle yayınlanırlar; kurgu ancak açık saçık sözleri kesmek için 
ya da programı yayın için ayrılan süreye uygun biçimde kısaltmak için kullanılır. 

Örnek 1. BİR DURUM GÜLDÜRÜSÜNÜN YAPIM SÜRECİ 

"KATE VE AELIE" ADLI DURUM 
GÜLDÜRÜSÜNÜN YAPIMI 

"Kate ve Allie" dizisinin yardımcı yönetmeni Sam 
Gary, "New York'da çalışmak Califorina'da 
çalışmaktan çok farklı  değil," şeklinde bir açıklama 
yaptı, "New Yörk'un hiçbir farkı  yok. Billy de burada. 
New York sadece daha soğuk. Hepsi bu". 

"Billy" Bili Persky'dir. Hani "The Dick Van Dyke 
Show"u yazıp aynı zamanda yapımcılığını da üstlenen; 
ayrıca "That Girl"ü yaratan televizyoncu. Bili 
deneyimli bir profesyoneldir;  durum komedisi alanında 
uzmandır ve "Kate ve Allie" dizisi onun yaratıcı 
denetimi altında gerçekleştirilmektedir. Her bölümün 
yönetmenliğini o yapmakta, öykü ve metin yazma, 
toplantılarına katılmakta ve programın yapımcısı ün-
vanını, esas sorumluluğu metin olan Bob RandalPla 
paylaşmaktadır. 

Program şimdi onun olmakla birlikte, "Kate ve 
Allie"yi Bili Persky yaratmamıştır. Dizinin yaratıcısı 
sorumlu öykü editörü olan Sherry Coben'dir. Coben bir 
oyun yazarıdır ve 1982 baharında, New York'daki 
program sorumlularına "fikir  ardına fikir"  sunarken, 
kıdemli bir televizyon yöneticisi olan Merrill Grant'la 
karşılaşmış; ona "İki Anne" adlı bir durum komedisi 
kavramını teklif  etmiştir. 

Grant fikri  beğenmiş; ikisi birlikte program 
kavramını New York'da CBS'in önde gelen program 
yöneticilerinden Mike Ogiens'e götürmüşlerdir. Fikri 
beğenen Ogiens, Sherry Coben'e bir pilot metin siparişi 
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vermiş ve şebekelere program temin eden belli başlı 
yapım firmalarından  biri olan ve New York'da bir 
program üretme isteğini ifade  etmiş olan Alan 
Landsburg Production ile birlikte çalışmak üzere onu 
teşvik etmiştir. Ayrıca projeye, CBS'nin içinde de 
destek olma ve şebekeyi projeyi kabul ettirme 
girişimlerine başlamıştır. 

Kasım ayından itibaren bu öneri zaman zaman 
gündeme gelmiş, zaman zaman da sümen altı edilmiş. 
Bu arada Coben, daha soma dizinin sorumlu yapımcısı 
olacak olan Mort Lachman'la yakın işbirliği içinde bir 
ikinci taslak metin yazmıştır. Her yıl sipariş edilen 
pilot metinlerin sayısı yüzlercedir; bunların arasında 
çok azı gerçekleştirilir. 1983 baharına değin, Coben'in 
fikrine  ilişkin bir gelişme olmadı. 

Bu tarihlerde, Ogiens ile Grant, Jane Curtin ve Susan 
Saint James'i temsil eden Creative  Artists  Agency'nin, 
bu iki yıldızın da yer alabileceği ve New York'da 
gerçekleştirilecek bir dizi aradığını duydular. "İki 
Anne"nin metni onların gereksinimine uyuyordu; 
programın adı "Kate ve Allie" olarak değiştirildi ve 
kısa bir süre içinde, CBS 6 bölüm için işi bağladı. 
Yapım ve yönetim için Bili Persky seçildi. 

İlk alt bölüm başarıya ulaştı ve şebeke "Kate ve 
Allie"yi 1984-85 mevsimi için prototipine aldı. 

"Kate ve Allie" küçük bir oyuncu ve yapım personeli 
topluluğunca, New York'daki Ed Sullivan 
Tiyatrosu'nda gerçekleştirilmektedir. Bu tiyatronun 
sahibi bir zamanlar CBS'di, şimdiyse burayı Reeves 
Communication kiralamıştır. Baş oyuncular Kate 
(Saint James), Allie (Curtin), Kate'in kızı Emma, 
Allie'nin kızı Jennie, ve oğlu Chip'tir. Sorumlu 
yapımcılar Merrill Grant ve Mort Lachman olup bunlar 
önemli yapım toplantılarına katılırlar, şebeke 
yöneticileriyle sıkı bir işbirliği içinde bulunurlar ve 
Persky ile program personeline işlerini yaparlarken hiç 
müdahale etmezler. "Kate ve Allie"de zaman zaman 
serbest çalışan yazarlar kullanılmakla birlikte, metin 
yazma işinin büyük bölümü ve yeniden yazma işlemi 
Bob Randall, Sherry Coben ve Alan Leicht tarafından, 
Bili Persky'nin yardımı ve yönlendirmesiyle 
gerçekleştirilir. Öykülerin geliştirilmesi ve bir metnin 



mükemmelleştirilinceye değin yeniden-yazılması tam 
zamanlı bir iştir; ama şebeke durum komedisi 
yazarlarının çoğu bir ı^ıevsim içinde birkaç metin 
hazırlamak üzere bağlanmışlardır; anlayacağınız gece 
gündüz çalışır bunlar. Ne var ki, bir televizyon 
program yapımının metinler ve oyunculardan başka 
daha bir sürü yönü vardır ve gerek şebekelerde, gerekse 
bir dizi yapımcısı olarak bir hayli deneyime sahip olan 
koordinatör George Barimo, gündelik işlemlerin 
sorumluluğunu yüklenmiştir. 

Barimo'nun sorumluluğu bütçeler, çalışma 
programları, stüdyo ve kurgu imkanlarının 
düzenlenmesi ile başlar. Ayrıca oyuncularla ilgili 
kararlara katılır, sanat yönetmeni Tom John'la birlikte 
çalışır; ve yapımda dikkat edilmesi gereken daha bir 
çok ayrıntıdan Barimo sorumludur. Yardımcı Yapımcı 
Cathy Cambria Barimo'yla birlikte çalışır. Ayrıca biri 
Barimo'nun, diğeri Persky'nin olmak üzere iki asistan; 
iki yapım asistanı; bir muhasebeci ve birkaç getir 
götürcü program ekibini meydana getirir. 

Tipik bir durum komedisinin yarım saati yaklaşık 
300.000 ila 400.000 dolara mal olur ve bu paranın 
önemli bölümü oyunculara, yazarlara ve yönetmene 
ödenir. "Kate ve Allie"nin her bir bölümü için kabaca 
dokuz ila on iki hafta  arası bir zaman gerekir. Bu 
öykünün bir yazara sipariş edilmesini; birinci, ikinci ve 
nihai taslağın yazılmasını; nihayet provaları, çekimi ve 
kurguyu içerir. İşte "Kate ve Allie"nin tipik bir 
haftasının  özeti: 

Pazartesi sabahı, oyuncular sahnede uzun bir masanın 
çevresinde otururlar ve metni yazarlara ve yapımcılara 
okurlar. Bu kağıda yazılı sözcüklerin oyuncular 
tarafından  ilk kez sesli olarak dillendirilmesi olduğu 
için, değişiklikler yapılması kaçınılmazdır. "Kate ve 
Allie"nin yazarları karakterleri iyice tanımakta ve 
anlamaktadırlar, dolayısıyla aslında değişiklikler çok 
az sayıda yapılır. Ancak iş için yanlış yazarlar 
tutulduğunda, metin kötü biçimde redakte edildiğinde 
bu oturumlar çok karmaşık ve kaotik olabilir; "Kate ve 
Allie"de hemen herşey düzgün biçimde yürür. 
Değişiklikler yapılır ve Persky oyunculara vurgu ve 
zamanlamayla ilgili bazı önerilerde bulunur. 



güvenirler. Ama bazı replikler daha iyi olabilir, şuraya 
dahafazla  vurgu konabilir; şurada o kadar hızlı dönme; 
tepki vermeden önce onun kalkmasını bekle, vs. Yayın 
için yapılacak kayıttan önce yeni bir' izleyici kitle sa-
lona alınır. Genelde yayın için yapılacak kayıt, 
gerçekten yayınlanan programa çok benzer. Yani 
kurguda falan  fazla  oynamak gerekmeyecektir. Ve 
yayın kaydı yapılır. 

Oyuncular için hafta  sona ermiştir. Yeni bir metni 
pazartesi günü alacaklardır. Ama yapımcılar, yönetmen 
ve diğer yapım elemanları çalışmayı sürdürürler; çünkü 
program henüz tamamlanmamıştır ve hazırlanması 
gereken daha başka programlar bulunmaktadır. "Kate 
ve Allie"nin kaba kurgusu (off-line)  bir veya iki gün, 
ince kurgusu (on-Iine)  ise bir gün alır. Kurgu bittikten 
soma kahkaha kuşağının eklenmesi işlemi yapılır 
(bunun ingilizcesi "sweçtening"  dir). Bu iş için ya 
bandlar Los Angeles'e gönderilir, ya da "sweetenirig 
makinesi" ve makineyi kullanacak uzman işletmen 
New York'a getirilir. 

"Kate ve Allie"nin bölümleri biri bitip diğeri 
başlayacak şekilde gerçekleştirilmez. Herhangi bir 
anda, genellikle çeşitli gelişme ve yapım evresinde 
bulunan beş ila on bölüm vardır. Bir metin yazılırken, 
bir başkası değerlendirilmekte ve ikinci veya üçüncü 
taslak için yazara geri verilmekte, bir başkasının metni 
şebeke tarafından  değerlendirilmekte; yapıma hazır 
metinlerden ikisi oyuncuların elinde bulunmaktadır. Bu 
haftanın  bölümü stüdyoda prova edilirken, önceki 
haftanın  bölümüne kahkaha kuşağı ilave edilmekte 
veya şebekenin en son onayını beklemektedir. 

Kaynak: Blumenthal (1987). 
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zamanlı bir iştir; ama şebeke durum komedisi 
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düzenlenmesi ile başlar. Ayrıca oyuncularla ilgili 
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Pazartesi sabahı, oyuncular sahnede uzun bir masanın 
çevresinde otururlar ve metni yazarlara ve yapımcılara 
okurlar. Bu kağıda yazılı sözcüklerin oyuncular 
tarafından  ilk kez sesli olarak dillendirilmesi olduğu 
için, değişiklikler yapılması kaçınılmazdır. "Kate ve 
Allie"nin yazarları karakterleri iyice tanımakta ve 
anlamaktadırlar, dolayısıyla aslında değişiklikler çok 
az sayıda yapılır. Ancak iş için yanlış yazarlar 
tutulduğunda, metin kötü biçimde redakte edildiğinde 
bu oturumlar çok karmaşık ve kaotik olabilir; "Kate ve 
Allie"de hemen herşey düzgün biçimde yürür. 
Değişiklikler yapılır ve Persky oyunculara vurgu ve 
zamanlamayla ilgili bazı önerilerde bulunur. 



Önerilerin sonuçlan hemen görülür; Per-
sky'ninyeteneği, deneyimi ve gülmece duygusu bu 
diziye olağanüstü biçimde oturmuştur doğrusu. 

Öğle yemeğinden soma provalar başlar ve günün 
sonunda tüm program bloke edilir. Oyuncular temel 
konumlarını, temel hareketlerini -ve repliklerinin 
çoğunu ezbere bilirler. Bazı sahneler yazılı haliyle de 
komiktir (yani replikler bizzat matraktır) ama çoğu 
sahne, oyuncuların Persky'yle birlikte çalışmalarıyla ve 
bu sahneleri en iyi şekilde nasıl oynayacaklarını ondan 
öğrenmeleriyle hayat kazanır. Jane Curtin'in bebeği 
seti ziyarete geldiğinde, tüm çalışmalar yirmi dakika 
kesilir; bu sırada "Kate ve Allie" personeli ve ekibinin 
aile duygusunu görmek mümkündür. Daha soma 
çalışmaya dönülür ve Salı gününün (ki bütün gün prova 
yapılır) bitiminde program şebeke yetkililerince 
seyredilmeye hazırdır. Bu seyir oturumu çok keyifli 
olur. Herkes çok eğlenir. Arada bir iki aksama da 
olabilir (çocuklardan ikisi sahne arkasında koştururken 
biri bir sahne işaretini kaçırır; Perksy bu durumda şöyle 
der: "Nihayetinde çocuktur onlar; arada bir çocuk gibi 
davranmaya hakları vardır") ama program sadece iki 
gün içinde biçim almıştır. Şebeke sorumluları birkaç 
soru sorar, bir iki öneride bulunur ve programın 
şimdiye kadarki durumundan ne kadar hoşnut 
olduklarını gösterirler. 

Çarşamba sabahı oyuncu ekibi kamerasız son bir 
prova daha yapar; belli sahnelerin cilası atılır ve 
programı bir kez daha prova ederler. Persky ve 
yardımcı yönetmeni (ve yakın dostu) Sam Gary tüm 
öğleden somayı kamera çekimlerini geliştirerek ve 
çekim metnini işaretleyerek geçirirler. Gary her bir 
kameraman için kamera kartlarını da hazırlar. Oyuncu-
lar ise bu arada repliklerini iyice ezberlerler; yarın 
sahnede metnin kullanılmasına izin verilmeyecektir. 

Perşembe günü, oyuncular ilk kez kameranın önünde 
çalışırlar. Persky artık sahnede sürdürmez çalışmasını; 
yönetim odasındadır-ve oyuncularla iletişimini stüdyo 
şefi  Maureen Thorp aracılığıyla kurar. Kamera önünde 
replikler söylenirken ve rol yapılırken yine bazı 
problemler ortaya çıkar; dolayısıyla bütün gün 
programda bazı değişiklikler yapmakla geçer. Gün 



bittiğinde program şebeke yöneticilerinin izlemesi için 
hazır durumdadır. Yöneticiler yine birkaç öneride 
bulunurlar, ama artık program en ince noktasına kadar 
biçimlenmektedir. 

Cuma artık gösteri günüdür. Sabah en son blokaj ve 
prova için kullanılır. Her defasında  işler biraz daha 
iyiye gider. Replikler iyice kısaltılmış ve uygun bir 
biçime sokulmuştur; uzun görünen sahneler 
kırpılmıştır. Artık acemice hareketler, acemice ve kötü 
kamera açıları yoktur. İzleyici kostümlü prova için 
geldiğinde, herkesin kendine güveni gelmiştir. 

Bu işlerden anlamayan yüz kişiyi bir televizyon 
stüdyosuna sokup, onlardan gülmelerini istediğinizde 
gülmelerini sağlamak gerçekten incelikli hileler 
gerektirir. Normalde program başlamadan yaklaşık 
onbeş dakika önce bir komedyen seyircilerin önüne 
çıkar ve program hakkında bir konuşma yapar,birkaç 
fıkra  anlatır. Buna "ısınma" denir. Komedyen ısıtma 
işini yaptıktan soma, Bili Persky sahneye çıkar ve 
oyuncuları tanıtır. Jane'i, SuSan'ı ve diğerlerini 
tanıtırken izleyici alkış tutar (izleyicinin alkışlaması 
iyidir- böylelikle kendilerini programın bir parçası 
hissederler). Soma artık adet olduğu üzere Persky, 
Allison Smith'den (Jennie) Broadway'de canlandırdığı 
Annie rolünden birkaç kuplelik şarkı söylemesini ister. 
Seyirci bundan soma iyice havaya girer. Artık program 
başlamaya hazırdır. 

"Kate ve Allie" dört kamerayla kaydedilir ve Persky 
programı canlı olarak kurguladığı halde, aynı zamanda 
dört kamera kurguda daha soma esneklik sağlasın diye 
izole olarak da kullanılır (yani her kamera ayrı bir 
kayıt cihazına bağlıdır ve program her bir kamera 
açısından ayrı ayrı baştan sona kaydedilir). Tecrübeli 
yönetmen Jay Sandrich, "Cosby Ailesi"ni de aynı 
şekilde kaydetmektedir. İzleyicilerin tepkileri canlı 
olarak kaydedilir ve daha soma bu tepkilere bir de kah-
kaha kuşağı ilave edilir. 

Kostümlü provadan soma, oyuncular yönetmenin 
kayıt sırasında tuttuğu notları öğrenmek için soyunma 
odasında toplanırlar. İzleyiciler bazı repliklere tepki 
göstermemiştir; Persky sorunun oyunda değil 
izleyicilerde olduğunu anlatır. Oyuncular ona tamamen 



güvenirler. Ama bazı replikler daha iyi olabilir, şuraya 
daha fazla  vurgu konabilir; şurada o kadar hızlı dönme; 
tepki vermeden önce onun kalkmasını bekle, vs. Yayın 
için yapılacak kayıttan önce yeni bir' izleyici kitle sa-
lona alınır. Genelde yayın için yapılacak kayıt, 
gerçekten yayınlanan programa çok benzer. Yani 
kurguda falan  fazla  oynamak gerekmeyecektir. Ve 
yayın kaydı yapılır. 

Oyuncular için hafta  sona ermiştir. Yeni bir metni 
pazartesi günü alacaklardır. Ama yapımcılar, yönetmen 
ve diğer yapım elemanları çalışmayı sürdürürler; çünkü 
program henüz tamamlanmamıştır ve hazırlanması 
gereken daha başka programlar bulunmaktadır. "Kate 
ve Allie"nin kaba kurgusu (off-line)  bir veya iki gün, 
ince kurgusu (on-line) ise bir gün alır. Kurgu bittikten 
soma kahkaha kuşağının eklenmesi işlemi yapılır 
(bunun ingilizcesi "sweçtening"  dir). Bu iş için ya 
bandlar Los Angeles'e gönderilir, ya da "svveeteniıig 
makinesi" ve makineyi kullanacak uzman işletmen 
New York'a getirilir. 

"Kate ve Allie"nin bölümleri biri bitip diğeri 
başlayacak şekilde gerçekleştirilmez. Herhangi bir 
anda, genellikle çeşitli gelişme ve yapım evresinde 
bulunan beş ila on bölüm vardır. Bir metin yazılırken, 
bir başkası değerlendirilmekte ve ikinci veya üçüncü 
taslak için yazara geri verilmekte, bir başkasının metni 
şebeke tarafından  değerlendirilmekte; yapıma hazır 
metinlerden ikisi oyuncuların elinde bulunmaktadır. Bu 
haftanın  bölümü stüdyoda prova edilirken, önceki 
haftanın  bölümüne kahkaha kuşağı ilave edilmekte 
veya şebekenin en son onayını beklemektedir. 

Kaynak: Blumenthal (1987). 



I K I N C I B Ö L Ü M 

YAPIM YAKLAŞIMLARI VE YAPIM UNSURLARI 

Televizyon programları yığınsal olarak tüketilmek üzere gerçekleştirilen kültürel 
ürünlerdir. Televizyon yayıncılığını idealize eden bir çok kişinin tepkisini 
çekeceği kuşkusuz olan bu görüş, özellikle tecimsel amaçlı televizyon 
kuruluşlarının amacını, dolayısıyla örgütlenme biçimlerini apaçık biçimde ve 
olanca yalınlığıyla tanımlamaktadır. 

Bu görüşe yönelik eleştirilerin bir büyük bölümü, esas olarak kültürel üretimin 
yığınsal, dolayısıyla standartlaşmış ve derinliksiz, boyutsuz bir biçimde 
gerçekleşmesine karşı düşünce ve duygulardan temellenmektedir. Bu düşünce ve 
duyguların gerisinde ise, kültürü "yücelten", toplumun "üstünde" ve "ötesinde" bir 
yerlere yerleştiren, kültürel yaşamı "eğitimli olmakla" ve "yüksek sanat" kavram-
laştırımıyla niteleyen bir ölçüde seçkinci bir tavır bulunmaktadır. 

Bir başka bölük eleştiri ise kültürü ya da ideolojiyi ekonomik alt yapının bir 
işlevi olarak gören, böylelikle de televizyondaki kitlesel kültür üretimini 
televizyon iletişim sürecindeki ekonomik kaygılara, doğrudan egemen sınıf  çıkar-
larına bağlayan ortodoks Marksizmden kaynaklanmaktadır. 

Televizyonun kitlesel kültür üretim ve dağıtım aracı olduğu görüşüne yönelik 
eleştirilerin tartışılması gerekmektedir elbette. Nitekim bu tartışmalar, kitle 
iletişim ve televizyon çalışmalarının önemlice bir bölümünü oluşturmaktadır. Ne 
var ki, burada bu tartışmalara ayrıntısıyla girmek bu kitabın amacını ve kapsamını 
aşmaktadır. Dolayısıyla, televizyonun yığınsal tüketim amaçlı bir kültürel üretim 
süreci olduğu şeklindeki görüşün, yukarıda anılanlarla birlikte başka eleştirilere de 
açık olmakla birlikte, varolan bir olguyu betimlediğini, tecimsel televizyon işleyi-
şinin, yani devlet ya da başka bir kamusal kuruluş(lar)dan aldığı destekle varlığını 
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yürüten kurumların dışında kalan televizyon kuruluşlarının varoluş mantığını 
tanımladığını belirtmekle yetineceğiz. Ama alternatif  televizyon arayışlarının, 
varolan düzende her ne kadar yapılabilirliği tartışılsa da, televizyon programcısının 
bilgi ve birikimini zenginleştireceğinin de altını çizmemiz gerekmektedir. 

Televizyonun yığınsal tüketimi amaçlayan bir üretim mekanizması olması, 
izlerkitle kavramını ön plana çıkarmaktadır. Dolayısıyla televizyon programlarının 
yapımına ilişkin yaklaşımlarda bu kategori her zaman göz önünde tutulmak 
gerekmektedir. Biz de bu bölümde, önce çeşitli yapım yaklaşımlarını irdeleyecek, 
daha soma izlerkitleye ilişkin kavramlaştırımları ve tartışmaları ele alacağız. 

A. YAPIM YAKLAŞIMLARI 
HERBERT Zettl (1984), televizyon programlarının yapımında iki genel 

yaklaşımın bulunduğunu belirtmektedir. Bunların ilki içerik yaklaşımı, diğeri ise 
etkiden-nedene yaklaşımıdır. 

a. İçerik Yaklaşımı 
Bu yaklaşımda program malzemesi bir televizyon programcısına genellikle bir 

dış kaynaktan sağlanır ya da programcı televizyon mesleğinin dışından içerik uz-
manlarıyla çalışmak durumunda kalır. Örneğin bir eğitim programı yapılacağı 
zaman, programcının dışarıdan görevlendirilen bir eğitmenle birlikte çalışması is-
tenebilir ya da programcı böyle bir çalışma yapmayı bizzat isteyebilir. Ayrıca 
programcı, yine çeşitli etkinliklerinden veya törenlerinden ilginç bir program 
yapılmasını isteyen bir kuruluş ya da örgütle çalışmak üzere görevlendirilebilir. Bu 
tür durumlarda, içerik program yapımına ilişkin işlemleri belirler ve yönlendirir. 

Eğitmen olan kişi, içerik uzmanı olarak yayınlanacak eğitim programının yapısı 
üzerinde söz sahibi olmayı düşünür ve görüşlerini benimsetmeye çalışır. Etkin-
liklerinden ilginç bir program yapılmasını isteyen kuruluş, programcının çalıştığı 
televizyon örgütünün kameraları etkinlik alanına getirip etkinliklerinin baştan sona 
görüntülenmesini ister. 

Programcıların çoğu böylesi bir yaklaşımı kabul ederler. Ama bunun nedeni 
yaklaşımın ilginç bir program gerçekleştirilmesine olanak sağlamasmdan değil, 
daha çok işin asgari çabayla yapılmasına ve gerek televizyon profesyonellerinin 
kendi aralarında, gerekse profesyonellerle  çalıştıkları televizyon kuruluşu arasında 
hemen hiç sürtüşmeye yol açmayan bir çalışmaya olanak sağlamasıdır. Bu 
yaklaşımda, içerik televizyon dışından biri tarafından  seçilmekte, seçilen malzeme 
televizyon uzmanı olan programcıya verilmekte ve programcı bu içeriği televizyon 
aracının gereksinimlerine uydurmaya çalışmaktadır ve bu çalışmada genellikle 
rutin yapım süreçleri kullanılmaktadır. Program daha soma en uygun kanal 
aracılığıyla hedef  izleyiciye dağıtılmaktadır. Bu yaklaşım yapım işlemlerini 
kolaylaştırır görünmekle birlikte hayli önemli sakıncaları da içermektedir. 

Herşeyden önce içerik (yani programın malzemesi) televizyonun işleyişine 
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ilişkin hiç bilgisi olmayan ya da çok az bilgi sahibi biri tarafından  seçilmektedir, 
"içerik uzmanı" malzemesini sadece neyin iletileceğine göre seçer, bunun 
televizyon ekranında nasıl görüneceğine ya da televizyon izleyicisi tarafından  nasıl 
alımlanacağına göre değil. Televizyon uzmanı olan programcıya içerik uzmanı 
tarafından  seçilmiş olan malzemeyi televizyon aracılığıyla gönderme görevi 
verilmiştir. Böylelikle televizyon programının değerine ilişkin nihai ölçüt prog-
ramcı ya da programı alacak olan izleyici tarafından  değil içeriğin uzmanı tarafın-
dan belirlenmiş olur. Programcının içerik üzerindeki etkisi çok azdır dolayısıyla. 
Oysa içeriğin televizyon aracına uygun olup olmadığı konusunda uzman olan 
televizyon programcısıdır. 

Bu yaklaşımda, televizyon bir yapım unsuru olarak değil sadece bir dağıtım aracı 
olarak düşünülmektedir ve programın etkisi televizyon izleyicisinin beklentileri ve 
aracı kullanımı gözönüne alınmaksızın sadece içerik tarafından  öngörülmektedir 
(Şekil 3). 

Şekil 3. İÇERİK YAKLAŞIMI 

Araştırma ya da soru kağıdıyla içerik uzmanına planlı geribesleme 

— 1 
İÇERİK 
İçerik uzmanı 

program fikrini 
ve içeriğini 

belirler 

PROGRAM 
Yapımcı içeriğini 

televizyonun teknik ve 
anlatısal olanak ve 

özelliklerine 
aslına olabildiğince 
bağlı kalarak uygular 

ALICI İÇERİK 
İçerik uzmanı 

program fikrini 
ve içeriğini 

belirler 

PROGRAM 
Yapımcı içeriğini 

televizyonun teknik ve 
anlatısal olanak ve 

özelliklerine 
aslına olabildiğince 
bağlı kalarak uygular 

/ 
PROGRAM 

Yapımcı içeriğini 
televizyonun teknik ve 

anlatısal olanak ve 
özelliklerine 

aslına olabildiğince 
bağlı kalarak uygular 

/ 

İçerik uzmanı İçeriğin dağıtım 
program metnini 
aracın uzmanına 
(programcıya) 
verir 

b. Etkiden-Amaca Yaklaşımı 
Bu yaklaşım daha çok izleyicinin gereksiniminin, sonuçta da içerikten çok 

izleyicinin mesajı nasıl deneyimleyeceği ve tepkisinin ne olacağı üzerinde durur. 
Programcı bir kez özgül bir izlerkitlenin gereksinim ya da isteğini belirledikten 
soma izleyicinin deneyim beklentisinden hareketle geriye, böylesi bir deneyimin 
yaratılması için televizyon aracının gerektirdiği düşünsel ve fiziksel  kaynaklara 
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doğru gider. Bu yaklaşımda yapım süreci içerikle değil izleyicinin programı nasıl 
deney imleyeceğinin yani mesajın etkisinin tanımlanmasıyla başlar. Daha soma 
programcı izleyicinin bu deneyimi yaşamasını sağlamak için gerekli olan yapım 
unsurlarını bulmaya girişir. Bu gereklilikler içerik unsurlarım, (ışıklar, kameralar 
ve şes gibi) yapım unsurlarını ve programın yapılması için gerek duyulan personeli 
içerir (Şekil 4). 

Şekil 4. ETKİDEN-AMACA YAKLAŞIMI 

İçerik Tapım insan 
Unsurları Unsurları Unsuru 

TANIMLANAN 
ETKİ 

Pro gram «mumda 
izleyicide yaratılmak 

istenen etkinin 
tanımlanması 

NEI 5EN 

AM 

N 

AÇ 

MESAJ 

GEREKSİNİM 
DEĞERLENDİRMESİ İZLERKİTLE 

Sürekli değerlendirme ve 
etkinin kestirilmesi için 

planlı ve plansız geribesleme 

Kaynak: Zettle (1984) 

Belli televizyon programlarına yönelik izleyici gereksinimleri, istekleri ve 
beklentilerinin belirlenmesi ve programların bu ölçütlere göre tasarlanıp 
gerçekleştirilmesi başarılı bir televizyon iletişimi için sağlam ve güvenilir bir 
yaklaşımdır. Ancak izleyicilerin gereksinimleri her zaman çok belirgin, açık 
değildir. Belirgin olmayan gereksinimlerin neler olduğunu saptamak oldukça zor-
dur. Ayrıca izleyici gereksinimlerinin değerlendirilmesi televizyon programcısı 
için fazladan,  gereksiz bir yük gibi görülebilir. Ne var ki halkın belirgin ve belirgin 
olmayan gereksinimleriyle ilgilenmek programcının temel sorumluluklarından ve 
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program fikirleri  için temel kaynaklardan birini oluşturmaktadır. Elbette televizyon 
yapımcısının gereksinim değerlendirmesini kendi başına yapması gerekmez. 
Televizyon kuruluşlarının araştırırla bölümleri bu konuda veri toplamakla da 
yükümlüdürler. TRT gibi bu tür bölümleri olmayan bir televizyon kurumunda 
çalışanlar ise, ya bağımsız bir araştırma şirketinden, ya da daha iyisi, yakınlardaki 
bir üniversitenin kitle iletişim, sosyoloji ve psikoloji bölümlerinden yardım 
isteyebilirler. 

B. İZLERKİTLENİN BEKLENTİLERİ 
1940'lara değin kitle iletişim araştırmalarını yönlendiren temel varsayım, kitle 

iletişim araçları tüketicilerinin görece atıl ve edilgen olduğu şeklindeydi. Bu var-
sayıma göre, iletişim araçlarının hedef  kitlesi, bu araçlarca iletilecek enformasyonu 
bekleyen, bu enformasyona  maruz kaldıktan soma onu algılayan, daha soma 
anımsayan ve o mesaj doğrultusunda hemen hemen tek biçim bir davranış gösteren 
atomize bireylerden oluşmaktaydı. Kitle iletişim araçları tüketiminin gerçekte bi-
reysel farklılıklar  ve toplumsal ayrışmaya bağlı olarak gerçekte etkin bir davranış 
olduğu varsayımının, 1940'lardan başlayarak kabul görmesi kitle iletişim araçları 
ile bu araçların izlerkitlesi arasındaki ilişkiyi araştıran araştırmalarda yepyeni bir 
yaklaşıma yol açtı. Bilişsel değişkenlerin ve alt-kültürlerin kitle iletişim araçları 
tüketimindeki etkileri araştırılmaya ve tartışılmaya başlandı. 

Kitle iletişim araştırmalarındaki "kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı" bu pers-
pektif  değişikliğinin bir sonucudur. Bu yaklaşıma göre kitle iletişim araçlarının 
tüketicileri, bu araçları belli gereksinimlerinin doyumu için kullanmaktadırlar. 
Dolayısıyla kitle iletişim araçlarının kullanımı izlerkitle hesabına "amaçlı" bir 
davranıştır. Televizyon yapımcısı için bu saptama çok önemlidir. Çünkü bu var-
sayım kabul edildiğinde, izleyicilerin ne verilirse seyredecekleri, dolayısıyla 
televizyon kuruluşu ve programcının mesajı kurmaktaki "amacı"nın esas önemli 
unsur olduğu düşüncesi geçerliğini yitirir. Televizyon yapımcısı mesajını 
örgütlerken, kendi "amacı" kadar izlerkitlesinin o programı kullanım "amacını" da 
gözönüne almak zorundadır. 

Deniş McQuail ve arkadaşları, televizyon izleyicileri üzerine yaptıkları bir 
araştırmada (1972), kitle iletişim araçlarının karşıladığı gereksinimleri başlıca dört 
kategoride toplamışlardır. Bunların ilki, gündelik yaşamın sıkıntılarından, 
gerginliklerinden, sorunların yükünden kaçış ve duygusal rahatlamadır, ikincisi, 
kişisel ilişkiler, dostluk ve arkadaşlık, toplumsal yarar gereksinimidir. Üçüncüsü 
kişisel kimlik gereksinimi olup, insamn değerlerinin pekişmesi, gerçekliği 
araştırma ve kişiliğine ilişkin referans  noktalarının sağlanmasını içermektedir. 
Dördüncü gereksinim ise çevreyi gözetim altında tutma, bu amaçla içinde 
yaşanılan karmaşık dünyaya ilişkin bilgi sahibi olmaktır. 

İzleyicilerin kullanım ve doyumlarına ilişkin araştırmalar yapanlar arasında önde 
gelen isimlerden olan Jay G. Blumler ve Elihu Katz (1974), izleyicilerin televizyon 
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programlarının içeriğine yönelik başlıca üç beklentiyi ayırtetmektedir. Bunların 
ilki bilişseldir. İzleyici, içinde yaşadığı toplumun ve dünyanın çeşitli yönleri 
hakkında bilgi peşinde koşar. Seçim yayınlarından, haber bültenlerinden günün 
parti politikalarına ve diğer meselelerine ilişkin bilgi edinmek isteği bunun 
örneğidir. Ayrıca, televizyonda yayınlanan bir çok kurmaca dizi ve seriyal, izleyici 
tarafından  "gerçekliğin araştırılması" amacıyla kullanılır. 

İkinci beklenti insanların gündelik hayatın sıkıntı ve gerginliklerinden çeşitli 
türde kaçış ve vakit geçirme gereksinimleriyle ilgilidir. Söyleşi, müzik, komedi ve 
diğer eğlence programlarının gündelik yaşam rutinin sıkıntısından ve kısıtlama-
larından uzaklaşma amacıyla kullanıldığı, bunun yanı sıra serüven seriyallerinin, 
yarışma programlarının, spor karşılaşmalarının sağladığı heyecanın, izleyicilerin 
günlük yaşamlarındaki tekdüzelikten kaçış amacıyla izlendiği bilinmektedir. 

Son olarak, kitle iletişim araçlarının içerikleri izleyiciler tarafından  kendi 
yaşamları ya da durumlarındaki önemli bir şeyi vurguladığı, öne çıkardığı için 
kullanılmaktadır. Bu kitle iletişiminin kişisel kimlik işleviyle ilgili bir özelliktir. 

İzleyicilerin kitle iletişim araçlarını, dolayısıyla televizyonu belli gereksinimle-
rinin doyumu için, etkin olarak ve seçerek kullandıkları varsayımına dayalı 
araştırmalarda elde edilen veriler, yukarıdaki görüşlerden de anlaşılacağı üzere pek 
de rastgele, rastlantısal, bireysel bir medya kullanımının sözkonusu olmadığını; 
yani izleyicilerin medya kullanım örüntülerinin genellemeye elverecek bir 
yapılaşma gösterdiğini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, televizyon programcısının 
karşısında herbiri değişik telden çalan, herbirinin beklentisi, gereksinimi farklı  bir 
izleyici karmaşası bulunmamaktadır. İzleyicilerin doyum beklentileri 
çözümlenebilir ve sınıflandırılabilir. 

Roger L. Walters (1988), çok sayıdaki araştırmaların sonuçlarını çözümleyerek, 
on bir doyum beklentisi kategorisinden oluşan bir liste geliştirmiştir. Walters'a 
göre bir televizyon programında bu karakteristiklerden birinin dahi bulunması o 
programın, hiç değilse bazı izleyici kümeleri için cazip olması anlamına gelmek-
tedir. Bu karakteristikler şunlardır: Gerilim; Aksiyon; Cinsellik; Güldürü; Enfor-
masyon; Önem; Değer; Kişisellik; Merak (tecessüs); Gerçekçilik; Yenilik. 

Bu kategoriler, Jay Blumler'in yukarıda alıntıladığımız üçlü sınıflamasının  alt-
bölümleri olarak da değerlendirilebilir. İlk dört karakteristik -yani gerilim, aksi-
yon, cinsel çekicilik ve güldürü- en ağırlıklı olarak izleyicilere kaçış olanağı 
sağlayan programlarda bulunur. Bilişsel gereksinimi karşılayan programlarda 
kendilerini belli eden karakteristikler ise, enformasyon,  önem ve değerdir. 
Kişisellik, merak ve gerçekçilik kişisel kimlik gereksinimi başlığı altında topla-
nabilecek karakteristiklerdir.  Elbette televizyon programlarını değerlendirirken, bu 
sınıflamanın  kesin sınırlarıyla bağımlı kalmamak gerekir. Zira ağırlıkla bilişsel 
gereksinimi karşılamaya yönelik bir programın, örneğin bir haber programının 
gerilim, aksiyon, gerçekçilik vb. karakteristiklerden tümüyle yoksun olması 
gerekmez. Aynı şekilde daha çok kaçış amaçlı düşünülen bir güldürü dizisinin 
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diğer kategorileri de değişik derecelerde içermesi pekala mümkündür. Üstelik bu 
kategoriler birbirleriyle de karşılıklı etkileşim ve ilişki içindedirler. Dolayısıyla 
aralarında çizilen sınırlar karakteristiklerin daha kolay tanımlanabilmesini sağlama 
amacına yöneliktir. 

a. Gerilim 
Gerilim, ne olacağına ve olayların insanları nasıl etkileyeceğine ilişkin belirsizlik 

ve beklenti duygusudur. Çözüm bekleyen konuların bir doruk noktaya doğru 
(genellikle daha karmaşık bir hal alarak) ilerlemesi ve fiziksel,  zihinsel ya da duy-
gusal çatışma biçimleri gerilim duygusu yaratır. 

Dramatik programlarda gerilim, olay örgüsü, ya da örgülerinin nasıl çözüme 
bağlanacağının belirsizliğinden kaynaklanır. Bu belirsizlik programların doruk 
noktasında çözülür. Çözümün belirsizliği, seriyallerde genellikle bölüm sonlarında 
en uç noktaya ulaşır ve çözüm gelecek bölüme bırakılır. Bunun nedeni, izleyicinin 
çözümü merak ederek programın gelecek bölümünü izlemesini sağlamaktır. 
Televizyon programlarında fiziksel  tehlike de çok güçlü bir gerilim biçimidir. 
Dramatik program kahramanlarının fiziksel  bir tehlike içinde bulunmaları izleyici 
için etkili bir gerilim kaynağı olur. Bu tür programlarda fiziksel  tehlike genellikle 
kötü adamlardan ya da doğadan -afetler,  vahşi hayvanlar vb.- kaynaklanır. 

Fizikselin yanında bir başka çok etkili tehlike biçimi, birşeyleri yitirme 
korkusudur. Bu insanın işini yitirmesi, saygınlığını yitirmesi; eşini yitirmesi 
olabilir. Tehlike unsurunun mutlaka dramatik programlara özgü olması gerekmez. 
Dağcılıkla ilgili bir belgesel, ya da bir banka soyguncusunun elinde tuttuğu re-
hinelerle ilgili canlı görüntülerin sunulduğu bir haber bülteni de tehlike unsurunu 
içerebilir. 

Problem-çözme de bir başka gerilim unsurudur. Dramatik programlarda problem-
çözme gerilimi "kişinin kendi vicdanıyla savaşımlarını içerebilir. Burada 
kahraman rahatsız edici bir karar vermeye zorlanır. Ne karar verirse versin ya 
sevdiği birini incitecek, ya da hoş olmayan bir duruma yol açacaktır. Bu gerilim 
biçimi oyun ve yarışma programlarında da vardır. İzleyiciler en azınan oyun ya da 
yarışmayı kimin kazanacağım öğrenmek isteyecekleri için bu tür programları cazip 
bulurlar. İzleyicinin bu programlardan elde ettiği doyum, program izleyicilerin de 
oyuna katılmalarına elveriyorsa daha da artacaktır. 

Tartışma programları ve panel programları da katılanlar farklı  ve çatışan 
görüşlere sahip olduklarında, bu çatışan fikirler  sayesinde gerilim sağlayacaktır. 
İzleyiciler hangi görüşün üstün geleceğini öğrenmeyi isteyeceklerdir. İzleyici 
mensupları ayrıca kendi görüşlerini, panele katılanların görüşleriyle sınama ola-
nağı da bulacaklardır. 

Spor yarışmaları sonuçlarının belirsizliği nedeniyle izleyiciler için en güçlü 
doyumu sağlayan programlar arasındadır. Böylesi yayınların çoğunda, katılanlar-
dan (ister bireysel bir atlet olsun, isterse bir takım) hangisinin kazanacağı 
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konusunda, karşılaşma bitene kadar süren belirsizlik izleyicileri ekran başına top-
lamaya yetecektir. Ama ne zaman karşılaşma artık sonucu değişmeyecek bir du-
ruma gelir (örneğin bir takım diğer takıma karşılaşmanın belli bir anından itibaren 
kapatılamayacak kadar fark  yapar) işte ondan soma karşılaşma izleyiciler için 
gerilimini yitirir. 

b. Aksiyon 
Aksiyon dendiğinde öz olarak bir hareket veya etkinlik duygusu kastedilmekte-

dir. Serüven dizileri aksiyon unsurunun yoğunlukla kullanıldığı programlardır: ara-
ba yarışları, kavga ve çatışmalar vb. tümü bir programdaki aksiyon unsurlarıdır. 
Ama aksiyon, dans grupları ya da bireysel dansçılar örneğinde olduğu gibi eğlence 
programlarında, gerçek yaşamdan etkinlikleri aktaran haber bültenleri veya bel-
gesel programlarda da bulunur. 

c. Cinsellik 
Televizyon programlarında, çok açık biçimde olmasa da sık sık yer alan cinsel-

liğin en sık kullanılan biçimi, programlarda görünen kişilerin fiziksel  bakımdan 
çekici olmasına gösterilen özendir. 

Ama cinsel cazibe sadece fiziksel  özelliklerle sınırlı değildir. Sunucu ya da 
oyuncunun fiziksel  olarak hoş olmasa da kişilik yönünden cinsel bir çekiciliğe 
sahip olması mümkündür. Üstelik bu sadece görsel bir karakteristik de olmayabilir. 
Bir televizyon kişiliğinin sıcak, hoş, dostça bir sese sahip olması da onun 
cazibesine katkıda bulunabilir. 

Televizyon programlarında fiziksel  cinsel cazibenin çok açık biçimde kullanıl-
ması genellikle toplumun tepkisini çeker. Ayrıca televizyon kuruluşları cinsellik 
unsurunun açık biçimde kullanılmasına da çeşitli nedenlerden (örneğin TRT yasa 
ve yönetmelikleriyle kısıtlanmış olduğundan, tecimsel kuruluşlar da, toplumun 
tepkisini üzerlerinde toplamak istemeyeceklerinden) izin vermezler. Bununla 
birlikte, aşk öykülerini anlatan dramatik programlarda, müzik ve eğlence program-
larında programa katılanların giyim, makyaj ve davranışlarında, özellikle de 
reklam programlarında cinsellik yoğun biçimde kullanılır. 

d. Güldürü 
İzleyici kitlesini programlara cezbetmenin en etkili güçlerinden biri gülmecedir. 

Bazı programlar sadece güldürüye dayanırken, bazıları gülmeceyi ikincil bir unsur 
olarak kullanırlar. Örneğin ciddi bir dramatik programda dramatik gerilimi yu-
muşatmak için bir komik unsur pekala kullanılabilir. 

Arthur Asa Berger (1990) insanları güldürme tekniklerinin dört genel başlık 
altında toplanabileceğini belirtmektedir: 
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ı. Dil gülmecesi.  Konuşma ve söz tekniklerinin kul-
lanımıyla yaratılan gülünç durumların en bilinen 
örnekleri, abartı, alaysılama, çocuksuluk, hiciv, yanlış 
anlama, aşırı edebiyat paralama ve sözcük oyunlarıdır. 

ıı. Kimlik,  kişilik  gülmecesi.  Kişiliği dışa vuran tip ve 
davranış özelliklerinden kaynaklanan bu gülmece 
yaklaşımının en bilinen örnekleri, matrak (grotesk) 
tipler, basmakalıp kişiler, kaba saba karakterler, taklit, 
parodi, egzantrik karakterlerdir. 

ııı. Mantık  gülmecesi.  Mantıksal ilişkilendirme 
süreçlerindeki tersliklere ve bağlantılandırmalara 
dayanan bu gülmece yaklaşımının içinde saçmalık, te-
sadüf,  karşılaştırma, hatalar gibi teknikler 
bulunmaktadır. 

ıv. Fiziksel,  görsel  gülmece.  Bu gülmece yaklaşımı 
daha çok aksiyona dayalı, kovalamaca, hız, sopalama 
gibi teknikleri içermektedir. 

Güldürü programlarını çok genel olarak belli kategorilere ayrıştırmak müm-
kündür. Örneğin büyük ölçüde görselliğe dayanan, aksiyon ve hareketle karakteri-
ze olan slapstick  (Nijat Özön bunu "sopalama" olarak Türkçeleştirmektedir) bu 
kategorilerden biridir. Bir başka televizyon güldürü türünü durum komedileri 
oluşturur. Gülüt komedileri (gag  ya da bir başka adlandırmayla standup 
komedileri) diğer komedi türlerine göre çok daha az aksiyon ve hareket içeren, du-
rum ya da mekanların kullanılmadığı bir türdür. Bunlar çoğunlukla monologlara 
dayanır ve oyuncunun yeteneği belirgin biçimde öne çıkar. 

e. Enformasyon 
Bir çok program -haber bültenleri, haber programlar, belgeseller, eğitim prog-

ramları vb.- içerik bakımından ağırlıkla enformasyona  dayanmaktadır. Bu prog-
ramların izleyicilere cazip gelmelerinin nedeni de esas olarak içerdiği enformas-
yonun gücüdür. Ancak enformasyon  unsuru, ikincil düzeyde de olsa, drama, 
güldürü, yarışma, panel, hatta eğlence programlarında bile bulunabilir. 

f.  önem 
İzleyicinin bir programın içeriğine önem atfetmesi,  o programın izleyici için bir 

doyum unsuru taşıması anlamına gelmektedir. Örneğin bir haber programında ya 
da "Ekonomi Dünyası" gibi kamusal sorunları ele alan programlarda işlenen konu 
izleyici için önemliyse, o program izleyicisini ekrana bağlamış demektir. 

Konunun önemi bir anlamda enformasyon  unsuruyla da yakından bağlantılıdır. 
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İzleyiciler, şayet programın içeriğinin kendileri için bir açıdan önemli olduğuna 
inanırlarsa bilgi verici bir programı izlemeyi isterler. Örneğin, uluslararası 
ilişkilerde, Türkiye'yi de ilgilendiren, dolayısıyla izleyicilerin önemli buldukları 
bir konudaki haber program, çoğu izleyici için cazip bulunacaktır. 

Televizyon programlarındaki önem unsurunun bir biçimi de programda "isim 
değeri" bulunan bir yetkilinin ya da kişinin bulunmasıdır. "Yıldız" kişiliklerin kul-
lanılması televizyon izleyicilerini ekran başına çekmenin çok etkili bir yoludur. Bir 
dramatik program tanınmamış oyuncularca çok başarılı bir biçimde icra edilmiş 
olabilir, ama izleyicilerin bu programa ilgisi, tanınmış oyuncuların varlığı söz 
konusu olduğunda çok daha artacaktır. 

Bir programa önem unsuru konu ve ekran kişiliklerinin yanı sıra o programın 
biçemiyle, yapımı için harcanan emek, zaman ve özellikle parayla kazandırılabilir. 
Görkemli dekorlar, kalabalık figürasyon,  özenli, farklı  ve gelişkin kamera ve/veya 
kurgu kullanımı, bunların tümü bir programın izleyicinin gözünde önem taşıyor 
olmasını sağlayacaktır. Buna örnek olarak TRT Televizyonunda yayınlanan 
"Ateşten Günler" ya da "Kurtuluş" dizisi verilebilir. Bu dizinin yapımı sırasında, 
gazete ve dergiler yapım için harcanan paranın büyüklüğünden, kullanılan 
aksesuvarların, dekorların aslına uygun olması için gösterilen özenden, çok 
kalabalık figüran  kullanıldığından sık sık söz etmiştir. Bütün bunlar, dizinin 
"önem"ini izleyicinin gözünde kuşkusuz artıran özellikler olmuştur. 

g. Değer 
Burada kastedilen, izleyicinin bir programa ve o programın içeriğine yüklediği 

özellikle törel ve düşünsel değerliliktir. Bu unsur enformasyon  ve önemle yakından 
bağlantılıdır. Ama değer, enformasyon  ve önemde olmayan bir duygusal yön de 
içerir. İzleyicinin yurtseverlik ya da din kavramlarına veya bir programa, bazı 
izleyici kümeleri için değerli özelliklerin temsilcileri olan bebeklerin, çocukların, 
yaşlı insanların, hatta kimi zaman korunmaya muhtaç hayvanların dahil edilmesine 
karşı gösterdikleri tepkide bu değer unsurunu görmek mümkündür. Kurtuluş Savaşı 
ile ilgili bir programı izleyenlerin bu programın kendilerini "gururlandırdığını" 
söylemeleri, programın sağladığı duygusal uyarının izleyiciler tarafından  bir 
değere dönüştürüldüğünü göstermektedir. 

h. Kişisellik 
İzleyicilerin kitle iletişim araçlarını kullanmalarında, kişisel kimlik yönsemesinin 

öneminden daha önce söz etmiştik. Bu izleyiciyle program içeriği arasında bir 
yakınlık, özdeşlik ya da katılma ilişkisini dile getiren bir unsurdur. 

Kişisel kimlik beklentisi, izleyicinin karakterlerle veya olay örgüleriyle kendisi 
arasında bir özdeşlik duygusu yaşayabildiği, onları inanılır, sempatik ve en önem-
lisi de gerçek gördüğünde en belirgin biçimiyle karşılanmış demektir. İzleyici bir 
dramamn karakterlerinin hissettiklerini anlayabildiğinde, onların yaşadıklarını hele 
kendisi daha önce yaşamışsa program cazip hale gelmiş demektir. 
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i. Merak (tecessüs) 
Merak duygusunun izleyici gereksinimlerinden biri olması, izleyicilerin bilişsel 

yönsemeleriyle yakından bağlantılıdır. Bununla birlikte merak unsuru duygusal 
yönü de olan bir izleyici gereksinimidir. İnsanlar başka insanların sorunlarını, 
davranışlarını, onları ilgilendiren şeyleri, yaşam biçimlerini merak ederler. Bu in-
sanların herkesin tanıdığı ünlüler olması da gerekmez. Televizyonculukta bu. duy-
gunun en yoğun olarak doyurulduğu tür programlar "insanal ilgi (human inter-
est)"ye yer verenlerdir. "İnsanal ilgi" sıradan, herkes gibi insanların; biçimsellik ve 
katılıktan uzak insanal davranışların, herkesin bildiği, olağan mekanların ve 
sıradan insanların yüzyüze geldiği sorunların bir bileşimini dile getirir. 

İzleyicilerin merak gereksinimlerinin büyük bölümünü insanal ilgi oluşturur. An-
cak bir de entelektüel tecessüs unsuru vardır ki, bazı televizyon programları özel-
likle bu gereksinime yöneliktir. Örneğin TRT Televizyonunda da yayınlanan 
"Cosmos" gibi bilimsel enformasyon  programları, seyahat, gezi belgeselleri, 
Cousteau'nun denizaltını araştıran dizisi ve formel  eğitim programları insanların 
entelektüel meraklarını doyurmaya yöneliktir. Bu programlar bir başka gereksinim 
olan enformasyonla  yüklüdürler ama haber bültenleri ya da haber programları gibi 
yapımlardan, içerdikleri enformasyonun  güncel olmamasıyla ayrılırlar. Ne var ki 
bu tür programların izleyici sayısının diğer gereksinimleri karşılamaya yönelik 
programların izleyici sayısına göre çok daha az olması, entelektüel merakın çok 
güçlü bir izleyici beklentisi olmadığını ortaya koymaktadır. 

Merak unsuru izleyicinin bilmek istediği bilgiyi geciktirmek suretiyle herhangi 
bir programa kolayca sokulabilir. Drama programlarında doruk noktaya ulaşmak 
bir anlamda izleyicilerin merak duygularının giderek yoğunlaşması demektir. 
İzleyiciler olay örgüsünün nasıl çözümleneceğini televizyon dramalarında merakla 
beklerler. 

j. Gerçekçilik 
Televizyon programlarında gerçeklikten kastedilen gerçeğin ekrana olduğu gibi 

yansıtılması değil, izleyicide ekranda seyrettiklerinin gerçek olduğu duygusunu 
yaratmaktır. Bu duyguyu özellikle drama programlarında yaratabilmenin yolu, 
karakterler, durum, mekanlar ve zaman bakımından belli bir uyumu 
gerçekleştirmektir. Böylelikle bilimkurgu dizilerinde dahi gerçeklik imgesi sağla-
nabilir. Örneğin "Altı milyon dolarlık adam" ya da "Biyonik kadın" gibi 
bilimkurgu dizilerinde, doğal olmayan unsurlar izleyiciye bir kez kabul 
ettirildiğinde -ki bu unsurlara, bir kaza geçirdikten soma iler tutar yanı kalmayan 
bir adama elektronik aygıtlar monte edilerek bir üstüninsan yaratmak ömek olarak 
verilebilir- bundan soma bu öncüle dayalı serüvenler öncülle tutarlı olarak 
geliştirilir ve sergilenirse izleyici artık seyrettiği olayları gerçeklik olarak 
değerlendirir. Böylesi durumlarda, örneğin biyonik kadının kapasitesine ve gücüne 
denk düşmeyen olaylar gerçek olarak kabul edilmez. 
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Kuşkusuz televizyonun "dünyaya açılan bir pencere" olduğu düşüncesinin yay-
gınlığı, televizyonun gerçekçi bir araç olarak kabul edilmesine hayli katkıda bu-
lunmuştur. Drama dışındaki programlarda bu gerçekçilik duygusu daha da kuvvet-
lidir ve bu tür programlarda gerçeklik unsurunun çiğnenmesi programın etkisini 
oldukça zayıflatacaktır. 

k. Yenilik 
Bir programın etkisi sağlayacağı yenilik, özgünlük derecesiyle de bağlantılıdır. 

Televizyon programlarının ve televizyon kişilerinin hızla eskimeye eğilimli 
oldukları bilinmektedir. Bu eskime onların izleyici açısından çekiciliğinin de 
giderek azalmasını ifade  eder. Bunun tersi örneklere, yani yıllarca ekranda kalmayı 
başaran bazı programlara ve televizyon ünlülerine rastlanmakla birlikte, genel 
eğilim ekranın programları ve kişileri hızla eskitmesi yönündedir. Bu anlamda 
fikir,  teknik ve diğer yapım unsurları bakımından yeni ve özgün programlar, en 
azından bu özellikleriyle izleyiciye çekici geleceklerdir. 

Başarılı programlar içerik ve yapı olarak izleyici kitlesini oluşturanların ilgisini 
çeken ve tutan bir bireşime (yapı ve içeriğin etkili birleşimine) sahip program-
lardır. 

C. PROGRAM PROJESİ 
Her televizyon programı bir fikrin  (öncül ya da kavram da denir buna) bulunması 

ve geliştirilmesiyle başlar. Bir program fikrinin  nasıl bulunacağı konusunda reçete 
benzeri yolgösterici talimatlar sunmaya olanak yoktur. Ancak yapımcının çevresi-
ne, dünyasına açık bir kafası  olması gerektiğini, ilgilerinin çok çeşitli olması 
gerektiğini, araştırıcı olması gerektiğini söyleyebiliriz. 

Bir program fikri  okunan bir kitaptaki bir tümceden, hatta sözcükten, vakit 
geçirmek için yapılan bir söyleşide geçen bir sözden, bir gazete haberinden kay-
naklanabilir. Ancak bir tümcenin, bir sözün program fikrine  kaynak olabilmesi 
için, yapımcının o tümce ya da sözü bağlayabileceği bir birikime de sahip olması 
gerekir. 

Fikir program yapımının ilk taşıdır, ham-maddesidir ve yapımcının çevresi po-
tansiyel program fikirleriyle  doludur. Bu hammaddenin işlenerek geliştirilmesi ve 
bir program haline getirilmesi sıkı ve disiplinli bir çalışmayı gerektirir. Bu 
çalışmada iki temel unsur planlama ve araştırmadır. 

Planlama özünde gereksinimlere ilişkin sorular sorma ve bu soruları yanıtlama, 
daha soma bu yanıtları sistemli biçimde örgütleyerek uygulamaya yönelik bir 
çizelge çıkarma işidir. Demek ki, öncelikle gereksinimlerin saptanması, soma bu 
gereksinimlerin karşılanma yollarının araştırılması ve belirlenmesi, daha soma 
bunların uygun bir zamanlama yapılarak kağıda dökülmesi gerekmektedir. Bu 
çalışma sistemli ve disiplinli çalışmaya alışık biri tarafından  hakkıyla 
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gerçekleştirilebilir. Yapımcının bu alışkanlığı edinmesi olmazsa olmaz bir koşul-
dur. 

a. Araştırma ve Program önerisi 
Araştırma bir program yapımının en önemli evrelerinden biridir. Program fikri 

ancak iyi bir araştırma sonucu geliştirilip başarılı bir televizyon mesajı haline 
getirilebilir. Jean Ward ve Kathleen A. Hansen, "Search Strategies in Mass Com-
munication" adlı çalışmalarında, kitle iletişim alanında çalışan profesyonellerin 
araştırmalarında kullanabilecekleri bir araştırma stratejisi modeli geliştirmekte-
dirler. Bu modelden yararlanarak, televizyon programcısının program araştır-
malarında yolgösterici bir şema kurmak mümkündür (Şekil 5). 

Şekil 5. YAPIM ARAŞTIRMASI MODELİ 

| İnformel  Kaynaklar" 

Program Fikri 
Kavram 
Öncül 

J j / 
I Kütüphane ve veritabanlan | 

^ 

Seçme vt JSileştirme 
Seçme Olciimlen 

Gürenilirlik-İzıaıulırhk 
İzlerkitle faktörleri 

Yasal ve etik faktörler 
Beğeni, değer ve gelenekler 

Bileştirme 

M" 
Program Metni 

Kaynak: Ward ve Hansen (1987) 
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ı. Program fikrinin  formüle  edilmesi: Şemanın ilk aşaması program fikrinin 
birkaç cümleyle ve uygulanabilirliği olacak şekilde formüle  edilmesidir. 
Böylelikle formüle  edilen fikrin  geliştirilmesi bir çok bilgiyi gerektirecektir. Prog-
ramcı gereksinilen bilgilerin neler olduğunu tam olarak ancak fikri  özlü ve somut 
biçimde formüle  ederse saptayabilir. Formüle edilmiş biçimiyle bir program fikri, 
programın kavramı ya da öncülüdür. Kuşkusuz program kavramının biçimi 
programın türüne göre değişir (Örnek 2). 

Örnek 2. BİR TELEVİZYON DİZİSİ KAVRAMI 

CİNAYET DOSYASI 

Bu dizide Angela Lansbury ünlü bir cinayet romanı 
yazarı Jessica Fletcher'i canlandırmaktadır. Cinayetleri 
çevreleyen giz perdesini kaldırmak ve suçluları bulmak 
merakı yüzünden Jessica Fletcher, dizinin her 
bölümünde çoğunlukla sıkıntılı ve her zaman için de 
çok renkli serüvenler yaşamaktadır. Maine eyaletinin 
küçük bir kentinde, kendi halinde bir dul olarak 
yaşayan Jessica, amatörce çiziktirdiği hikayeleri 
sayesinde yeni ve çok heyecanlı bir mesleğe kavuşmuş, 
serüvenden serüvene atılmanın yanı sıra isim de 
yapmıştır. Jessica en karmaşık cinayetleri alışılmadık 
yöntemlerle çözerken, ona her bölümde ayrı ayrı ünlü 
televizyon yıldızları ve kız ve erkek yeğenleri de eşlik 
edecektir. 
Kaynak: Blum ve Lindheim (1987). 

ıı. Bilgi Kaynaklan: Yapımcının elinde informel,  kurumsal ve kitaplıklarla veri 
tabanları olmak üzere başlıca üç enformasyon  kaynağı vardır. 

İnformel  kaynaklar, programcıların ellerinde mevcut olan ve çoğunlukla 
farkedilmemekle  birlikte hayli önemli kaynaklardır: bir konu hakkında kendi 
bilgileri; kendi yaptıkları rastgele okumalar; meslekdaşlarıyla, komşularıyla 
yaptıkları sohbetler ve olup bitenlerle ilgili gözlemleri. 

İkinci bilgi deposu, kurumsal kaynaklardır. Bunlar toplumdaki kurumların -
hükümetlerin, şirketlerin, derneklerin, okulların, sendikaların vs.-geliştirdikleri tüm 
bilgileri içerir. Bu kurumlar genellikle kendi faaliyetlerini  kaydettikleri gibi, kendi 
alanlarındaki enformasyonu  da toplayıp saklarlar. 

Üçüncü enformasyon  kaynağı ise kütüphaneler ve veri-tabanlarıdır. Günümüzde 
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kitap ve dergi gibi geleneksel basılı kaynaklara, veri-tabanı hizmetleri de eklen-
miştir. 

ııı. Mülakatlar, görüşmeler: İnsanlarla görüşüp konuşmak suretiyle bilgi topla-
ma hala asal yöntemlerden biridir. Programcı, konunun uzmanlarıyla, ilgili ve 
yetkili kişileri ile görüşerek pek çok işe yarar bilgi edinebilir. Ancak bu kişilerden 
tam olarak yararlanabilmesi için programcının görüşmeye hazırlıklı olarak gitmesi, 
görüşmeden önce ilksel bir bilgi araştırma yapması, hem konuşulacak en iyi 
kişileri seçme bakımından, hem de konuyla ilgili en önemli soruları sorabilme 
bakımından büyük yarar sağlar. 

ıv. Seçme ve Bileştirme. Araştırmanın bu aşaması, program için toplanan tüm 
enformasyon  malzemesinin niteliğini ve yararlılığını değerlendirmeyi içerir. Prog-
ramcı programına uygun olan enformasyonu  belirler ve bilgiler arasındaki 
kopuklukları, tutarsızlıkları saptar; bunları düzeltme ve düzenlemeye girişir. 

v. Program Metni: Araştırma sürecinin en son evresi genellikle bir metnin 
geliştirilmesidir. Ancak televizyon programlarının bazıları tam bir metin ol-
maksızın, hatta bazıları (naklen canlı yayınlar gibi) hemen hiç metinsiz 
gerçekleştirilir. Oysa her program için (hatta metin gerekmeyen türdeki canlı 
naklen yayınlar, örneğin bir spor karşılaşması için bile) değişik türde de olsa bir 
enformasyon  araştırması yapılır . Dolayısıyla araştırma sürecinin bu son evresi bir 
tretman (önerdiğiniz programın veya program dizisinin neye dair olduğuna ilişkin 
kısa bir açıklama) ve tretmanla birlikte bir program önerisi olabilir. 

Tretman (Geliştirim): Tretman sinemada kullanılan bir deyimdir ve bir film 
senaryosu çalışmasında özet (outline)  ile senaryo (screenplay)  arasında 
gerçekleştirilen metni ifade  eder. Yaklaşık kırk-elli sayfa  olan bu metinde filmin 
özeti geliştirilmiş, filmin  aksiyonu ayrıntılı şekilde betimlenmiş, filmin  karakterleri 
başlıca özellikleriyle tanımlanmış, bazı çok önemli diyaloglar da belirtilmiştir. 
Ancak tretman genellikle diyalogsuz bir metindir (Bu konuda daha geniş bilgi için 
bkz. Michel Chion, "Bir Senaryo Yazmak", 1987; özellikle s. 265-66). 

Tretman düz bir anlatımla yazılır ve bir kısa öyküye benzer. Ama yazınsal tür 
olan öyküden çok önemli farklılıkları  vardır. Bu farklılıkların  en önemlisi 
tretmanın öyküdeki olayları görsel olarak anlatmasıdır. Örneğin bir öyküde yazar 
bir yeri şöyle betimleyebilir (Richards, 1992, 48): 

Ahmet bu kimsenin yaşamadığı evi incelerken 
tüylerinin diken diken olduğunu hissetti. Bu evin nice 
umutsuzluklarla, nefretle  dolu olduğunu anımsadı. 
Bunu değiştirmeyi ölesiye istediği halde değiştire-
meyeceğini biliyordu. 

Özlemi huzurdu onun. Ama bu eve ilişkin 
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duygularını çözmeden gerçek huzura asla ulaşama-
yacaktı. 

Dudaklarının arasındaki pipoyu tüm gücüyle ısırdı, 
derin bir nefes  çekti; elindeki kol demirini sıkı sıkıya 
tutarak kapıya doğru yürüdü. 

Böylesine bir öykü tretman olarak başarısız sayılır çünkü izleyicilerin görecekleri 
görüntüleri belirtmemektedir. Ayrıca bir sahne tasarımcısının bir evi "nefret  ve 
umutsuzlukla dolu" hale getirmesine olanak yoktur. Yine tretmanda zaman ve 
tarihin belirtilmesi gerekir. Bu tür bir öznel yazı türü bir roman için geçerlidir. 
Ama tretman için görsel sunum yazma becerisi zorunludur. 

Yukarıdaki anlatımı bir filme  çevirmek için bir başka adım daha atmak gerekir. 
Öykünün durağan niteliğinin yarattığı sorunu çözmenin bir yolu ana karakterin iç 
yaşamını dramatize edecek bir olay yaratmaktır: 

Ahmet soluk gri boyalı, yüksek pancurlu üç katlı eve 
bakar. Gözleri acılı bir geçmişin anılarıyla doludur. 

Birden bir ses duyulur, "Ahmet Şen, sen misin?" 

Ahmet döner ve başında oldukça büyük bir şapka 
olan, sıcak sıcak gülümseyen orta yaşlı bir kadınla yüz 
yüze gelir. 

Ahmet kadını mahçup mahçup selamlar, "Bayan 
Ayşe." 

Kadın onaylayarak başını sallar, "Görüşmeyeli çok 
oldu Ahmet." Kadın Ahmet'i kucaklar. 

Ahmet kadının sevecen gözlerine bakar. "Burası bana 
hep acı verdi, hep sevgisiz hissettim kendimi burada." 

"Hiç de haksız sayılmazsın Ahmet." Konuşmaya 
devam eder kadın. "İnan, yaşamına son vermemene 
hala şaşırıyorum." 

Ahmet gülümser ve duygusuz bir sesle konuşur. 
"Dışarıya açılan bir kapının var olduğunu öğrenir 
öğrenmez bu evden ayrıldım." 

İlk öyküye eklenen "olay" Ahmet'in geçmişine ait biridir ve bu kişi Ahmet'in 
duygularını dile getirmek için bir vesile olur. Sahne Ahmet'in görüş açısından 
yazılmıştır ve bilgi diyalog aracılığıyla iletilmektedir. Bu geçerli, kabul edilebilir 
bir yaklaşımdır. 
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Tretman televizyonda -kuşkusuz programın özelliğine göre- sinemadan çok daha 
kısa, hatta bir sayfa  dahi olabilir (Örnek 3). 

Örnek 3. BİR TELEVİZYON FİLMİ TRETMANI 

ÖLDÜREN DUVAR 

Film kendisini öldürmek isteyen amatör bir dağcıyla 
ilgilidir. Aslında kahramanımızın kendisini öldürme 
nedenleri bilinen türdendir: aynı şirkette on altı yıl 
çalıştıktan sonra yöneticilik makamından 
uzaklaştırılmıştır; çok fazla  içki içmektedir ve ailesin-
deki geçimsizlik dayanılmaz bir hal almıştır. Bu 
yüzden karısını, şımarık kızını ve BMW'sini, şehir 
dışındaki villasını geride bırakarak küçük bir dağ 
köyüne kaçar. Ne var ki, dağcının intihar yöntemi biraz 
alışılmışın dışındadır: Piramid Zirvesi'nin neredeyse 
dimdik olan ve "öldüren duvar" diye adlandırılan 100 
metre yükseklikteki bölümüne tek başına tırmanacak-
tır. Öldüren duvara, daha önce çok deneyimli dağcılar-
dan oluşan ekipler ancak iki kez tırmanabilmişlerdir. 
Bunların dışındaki denemeler hep trajediyle 
sonuçlanmıştır. Bizim dağcının girişimi de bu tra-
jedilerden biri olacak ve kesinlikle ölümle sonuçla-
nacaktır. 

Kahramanımız tırmanmaya başlar. Başlangıçta aldır-
mazcasma, keyifle  tırmanmaktadır. Ama yavaş yavaş 
bu iş kendisi için bir başka savaşıma dönüşüverir: 
kendisi ile duvar arasındaki bir savaştır bu. O sırada bir 
kurtarma ekibi yola koyulmuştur. Kurtarma ekibin-
dekilerin düşünceleri, kahramanımızın bir ekiple tır-
manmaya başladığı ancak arkadaşlarının tırmanma 
sırasında ölmeleri nedeniyle yalnız başına kaldığıdır. 
Kurtarma ekibindekilerin, kahramanımızın tırmanmaya 
tek başına başlamadığını düşünmeleri çok doğaldır, 
çünkü öldüren duvara tek başına tırmanmaya 
kalkışmak intihardan başka bir şey değildir. 

Kahramanımızın yorgunluğu tam anlamıyla bir 
tükenmişliğe dönüştüğünde zirveye sadece 10-15 met-
re uzaklıktadır. İşte ölmek için uygun bir andır bu. 
Çünkü yapabilecek hiçbir şeyi kalmamıştır artık 
amatör dağcının. Ama kahramanımız koruyucu halatı 
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beline bağlar; yaşamak için mücadele vermektedir 
şimdi. Zirvenin sadece 8-9 metre uzağındadır ve birden 
ayağı kayar. Buza saplı baltası birden yerinden kurtulur 
ve buzlara çarpa çarpa aşağılara yuvarlanır; kahra-
manımızın ayakkabısının altındaki çiviler parçalanır. 
Beline bağlı halat sayesinde havada asılı kalır. Kur-
tarıcılar yaklaşırken, kendisine yardım etmeleri için 
tüm gücüyle bağırır. 

Öykü, kahramanımızın tırmanırkenki düşüncelerini 
ve ağır ağır yaşamdan vazgeçme yerine yeni bir 
yaşama isteğine kavuşmasını ortaya koyan 
geridönüşler dizisiyle anlatılacaktır. 

Kaynak: Zettle (1984). 

Televizyonda tretman yukarıdaki tanımla ortak bazı yönleri paylaşmakla birlikte 
işlev bakımından farklılıklar  gösterir. Televizon tretmanının kısa ve özlü olması 
gerekir. İşlevi, program önerisine olur verecek olan yetkili makamın (elbette bu 
yine televizyon yayıncılık sistemlerine göre değişir; tecimsel sistemlerde parayı 
verecek olan kimse yetkili odur. ABD'de genellikle Şebeke'ler, Türkiye'de tecimsel 
televizyon kuruluşları karar verici konumdadırlar. Türkiye'nin kamusal yayın or-
ganı TRT de ise Program Yapım Ünitesi Müdürleri, Denetim görevlileri vb. prog-
ram oluru verecek olan nihai yetkili makam olan Genel Müdürü temsilen bu işlevi 
yerine getirirler) programın neye dair olduğu ve nasıl bir biçemi olacağına ilişkin 
fikir  vermesidir. Dolayısıyla bir televizyon programının tretmanı programın ana 
fikrini  betimlemenin yanı sıra, hedef  izlerkitleyi, yapım yaklaşımını ve programın 
izleyiciler için cazip gelecek yönlerini de belirtir (Örnek 4 ve 5 ). 

Örnek 4. BİR TELEVİZYON PROGRAM TRETMANI* 

İŞ FUARI 

Üniversite mezunlarını bir işe yerleştirme sorumlu-
luğu öğrencilerimiz, onların anababaları, öğretim ele-
manlarımız ve toplumumuz için büyük önem taşımak-
tadır. Yaşamdaki bu "ilk iş", Haziran'da mezun olacak 
yaklaşık 5.000 öğrencinin bir numaralı önceliğidir. Bu 
mezunlarımızın her birinin zihnindeki üç temel soru 
şudur: 

52 



(1) Seçtiğim alanda çalışmak nasıl bir şey olacak? 
(2) Alanımdaki çeşitli işverenlerin verdiği ücretlerin alt 
ve üst sınırları nelerdir? ve (3) Yaşayacağım yer neresi 
olmalı? 

Önerdiğimiz bu bilgi verme amaçlı program mezun 
olacak öğrencilerimizin bu soruları yanıtlanmalarına 
yardım edecektir. Beş bölümlük bir video programı 
olarak tasarlanan "İş Fyarı"nın her bölümünde ayrı bir 
iş alanı üzerinde durulacaktır. 

Programın ilk bölümünde "iletişim ve medya alanı", 
ikinci bölümünde "tarım ve hayvancılık" alanı, üçüncü 
bölümünde "bankacılık ve maliye alanı", dördüncü 
bölümünde "uçak ve havacılık sanayi", beşinci bölü-
münde de "eğitim alanı" işlenecektir. 

Her bir bölümü bir buçuk saat süreli olarak planlanan 
program İletişim Fakültesi'nin kantininde gerçekleş-
tirilecek ve ilgili alanlardan yetkililer ya bizzat, ya da 
telekonferans  yoluyla alandaki istihdam olanakları, 
koşulları ve ilişkileriyle ilgili bilgi verecekler ve 
kantinde toplanan öğrencilerin sorularını yanıtlayacak-
lardır. Ayrıca her alandaki önde gelen beş işverenle 
temas kurulmuş olup, bunlardan şirketlerini tanıtan ve 
şirketlerinin sunduğu iş olanaklarını açıklayan 15'er 
dakikalık birer bant (3/4 inç U-matik formatlı) 
vermeleri konusunda anlaşmaya varılmıştır. Yine 
önemli bir husus, bu işverenlerin hepsi programa 
katılmayı da kabul etmişlerdir. 

Programın maliyeti çok düşük olacaktır. Buna 
karşılık öğrencilerimize sunacağı hizmet çok büyüktür. 

*Wurtzel ve Acker (1989)'den uyarlanmıştır. 

Örnek 5. BİR YARIŞMA PROGRAMI TRETMANI 

SAĞLIKLI, VARLIKLI, AKILLI 

Kavram: 

Enformasyon  yaymanın birçok yolu vardır. Bir me-



sajı yaymanın en etkili yollarından biri öğretmenlerin 
yıllardır bildiği basit bir hileyi içerir: Öğrenmeyi 
Eğlence Haline Getirmek. 

"Sağlıklı, Varlıklı, Akıllı" adlı bu program, 
koruyucu tıbbın, beslenmenin, beden hareketlerinin 
temellerini ve sağlıklı bir yaşam tarzının kurallarını 
öğretirken bir yandan da eğlendirmeyi amaçlayan bir 
televizyon oyunudur. 

Cazip Yönleri: 

Bu eğlendirmek ve bilgi vermek üzere tasarımlanan 
bir aile programıdır. Sorulacak her soru basit ve etkili 
bir şekilde yararlı bir bilgi sunacaktır. 

Program klasik yarışma ve oyun programları tarzın-
da üretilecektir. İzlenmesi, oynanması keyif  vereceği 
gibi, her zaman için de değerli bilgiyle dolu olacaktır. 

Bilgi Aracı Olarak Sorular: 

Sağlık bilgisi vermeyi amaçlayan bir programda 
yarışma formatının  kullanılması, çok özenli bir 
araştırmayı ve uzmanların sürekli onayını gerektirir. 
Normal koşullarda, herhangi bir yarışma programının 
içinde kullanılan sorular genellikle iki kaynaklıdır, 
yani her soru iki güvenilir ve geçerli kaynakça doğru-
lanmak zorundadır. Burada, bir üçüncü aşamaya daha 
gerek duyulmaktadır: Her soru seçkin bir tıp otoritesi 
tarafından  onaylanmalıdır. Bu konuda belirsiz alan-
lara, doğru ya da yanlışlığı az da olsa şüpheli yanıtlara 
yer yoktur. Her sorunun tek, sadece tek bir doğru 
yanıtı olmak gerekir. 

Oyunun yapısı içinde, doğru bilgiyi içeren doğru 
yanıtlar, sesle ve görsel olarak pekiştirilecektir. Yanlış 
yanıtlar herzaman belirtilecek ve bunların doğru yanıtı 
mutlaka ve açık biçimde verilecektir. Bu çok önemli 
bir noktadır: eğlence ve keyif  unsurlarına kapılıp 
izleyiciye olan sorumluluğumuzu asla gözden 
yitirmememiz gerekir. 

Tüm program kayıtlarında biı "değerlendirici" ola-
cak, doğru yanıtları doğrulayacak, şüpheli soruları ve 
yanıtları açıklığa kavuşturacaktır. Bu kişi görüntü 
dışında duracak, ancak gerek duyulduğunda görüntüye 



de gelebilecektir. 

Oyunun Başlangıcı: 

Üç aile ekibi birbiriyle yarışacaktır. 

Her ailenin üç mensubu bulunacaktır: bir anne, bir 
baba ve bir çocuk (sekiz yaşın üstünde). 

Aile üyelerinin her biıi spor giysileri içinde, ola-
caklar; program sırasında zaman zaman onlardan be-
den hareketleri yapmaları istenecektir. 

Oyun her üç aile için ve sadece çocuklar tarafından 
yanıtlanacak ortak bir soruyla başlar: "Bu soru sadece 
çocuklar tarafından  yanıtlanacaktır: 'Babanız onbeş 
saniye içinde kaç kez şnav yapabilir?' 

Çocuklar yanıtlarını yazarlar ve bunları kimseye 
göstermezler. Babalar yarışır, bu arada aileler ve 
stüdyodaki izleyiciler onlara tezahürat yapar. Daha 
sonra çocukların yanıtlarını görürüz -en yakın yanıtı 
veren aile yarışma tahtasının kontrolünü ele geçirir ve 
sorulan yanıtlama hakkını elde eder. 

Yarışma Tahtası: 

Yarışma tahtası sekiz kategoriyi içerir; her bir kate-
gori sekiz soruludur. Her bir sorunun değeri kendisine 
ilişkin kategoriye işlenecektir. 

Bu proje formuna  ek olarak sunduğumuz örnek 
yarışma tahtasında, NİNELERİM MASALLARI kate-
gorisi halk ilaçlarına (kocakarı ilaçları tabir edilen 
tıbbi bakım ve koruma yollarını) ilişkin soruları 
içerecektir. EV HAYVANLARI kategorisi ev hayvan-
larına sahip olmanın her yönüyle ilgili sorulan içere-
cektir. VİTAMİNLER VE MİNERALLER zaten adı 
üstünde olan bir kategoridir. BİR KALBİNİZ VAR 
adlı kategori kalp ve dolaşım sistemiyle ilgili soruyarı 
içerecektir. CANKURTARANLAR kategorisi ilk 
yardımla ilgili soruları içerecektir. AĞIR İŞÇİ kate-
gorisi bedenin nasıl çalıştığına ilişkin sorularla 
ilgilidir. Nihayet ETİKETİ-OKU başlıklı kategori yi-
yecek ve içeceklerin etiketlerinde görülen besinle ilgili 
bilgiler hakkındadır. 

Proje ekinde yarışma tahtasının renkli bir diyagramı, 



oyunun nasıl oynanacağına ilişkin açıklamalar, örnek 
kategoriler, örnek soru ve yanıtlar sunulmaktadır. 

Notlar: 

a. Bu program, izleyici önünde ve New York'da 
yapılacaktır. Aynı günde birkaç program birden ger-
çekleştirilecektir. 

b. Bütün yarışmacıların bir elemeden geçirilmesi 
gerekecektir: hepsi temel sağlık ve ilgili alanlarda 
belli bir bilgiye sahip olduklarını tanıtlayacak bir teste 
tabi tutulacaklardır; ayrıca kamera karşısında rahat 
olup olmadıklarını belirlemek için onlarla mülakat 
yapılacaktır. Aile üyelerinin gerçek bir aile olmaları 
gerekmeyecek, ama bu konu gizli tutulacaktır. 

c. Yarışmada kazananlara verilecek ödüller, ürünün 
adı programda anılmak suretiyle o ürünün imalatçıları 
ya da ticaretini yapan firmalarca  sağlanacaktır. 

(Kaynak Blumenthal, 1987). 

ıı. Program Önerisi: Program önerisi, gerçekleştirilmesi tasarlanan bir prog-
ramla ilgili temel bilgileri içerir. Bu bilgiler programın yapımına evet diyecek olan 
patronların değerlendirmesine sunulmak için derlenip toplanır. Ama aynı zamanda, 
yapımcı içip ayrıntılı bir program önerisi, gerçekleştireceği programa ilişkin kendi 
gereksinim duyduğu verilerin de sistemli biçimde kağıda dökülmesi anlamına gelir 
ki, bu öneri yapımcıya yapım sürecinin daha somaki evrelerinde kılavuzluk eder. 

Program önerisi için evrensel olarak geçerli standart bir format  yoktur. TRT'de 
kullanılan öneri formu  "Programın adı; amacı; konusu; hedef  izleyici kitlesini; 
önerilen yayın tarihi ve saati; formatı;  süresi; gerekli sanatsal ve teknik araç 
gereçle ilgili bilgileri; programda kullanılacak enformasyon  kaynaklarını ve 
kişilerini; programda yararlanılacak kişileri; tahmini bütçeyi" içeren kalemlerden 
oluşmaktadır. Tüm bu bilgilerin, kapsamlı ve ayrıntılı bi-çimde, sistemli olarak bir 
dosya halinde sunulması gerekir. 

Bir program önerisinde mutlaka bulunması gereken kalemler şunlardır: 1) Prog-
ramın Adı; 2) Program tretmam; 3) Hedef  izleyici; 4) İdeal yayın zamanı ve 5) 
Geçici (tahmini) bütçe. 

Programın Adı: Kısa ve akılda kalan bir ad seçilmelidir. 

Hedef  izleyici: Program mesajının ulaşması istenen toplumsal kesimler 
belirtilmelidir. Bu kesimler demografik  (yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik statü gibi 
etkenler) ya da ekolojik (yaşanan yer, yani köy-kent; bölge; semt gibi etkenler) 
özelliklerine göre tanımlanmalıdır. Kuşkusuz hedef  kitle, genel izleyici de (yani 
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bir televizyon alıcısına erişme olanağı olan herkes) olabilir. Hedef  izleyici prog-
ram mesajının oluşturulma ve geliştirilmesinde belirleyici etkenlerin başında gelir. 
Dolayısıyla bu (anımın üstünkörü yapılmaması programın başarısı açısından çok 
önemlidir. 

İdeal Yayın Zamanı: Programın tarih olarak (ay, gün ve saat) en uygun 
yayın zamanının belirtilmesi gerekir. Yayın zamanının belirlenmesinde hedef 
izleyicinin izleme alışkanlıkları gözönünde bulundurulacak asal etkendir. Çeşitli 
toplumsal kümelerin televizyon izleme alışkanlıklarına ilişkin çok sayıda araştırma 
bulunmaktadır. İdeal yayın zamanını önerirken bu araştırmalardan yararlanılması 
ve bunların verilerinin programcının isteğini destekleyici olarak kullanılması 
etkileyici olacaktır. 

Tahmini Bütçe: Televizyon programları kullanılan personel, araç-gereç 
ve diğer kalemler (mekan/dekor; aksesuvar; seyahat masrafları;  yiyecek içecek 
gibi yapım masrafları,  vb.) bakımından üretilmesi çok pahalı mallara benzetile-
bilir. Dolayısıyla gider-gelir dengesini sağlıklı bir şekilde tutturabilmek, dahası 
tecimsel televizyon kuruluşlarının kar etmelerini sağlayabilmek, programlar için 
yapılacak harcamaların bir genel bütçe içinde değerlendirilebilmesini gerektirir. 
Bunun için de, her programın ayrıntılı biçimde bütçelenmesi istenir. Tahmini 
bütçe, bir program önerisinin kabul edilip edilmemesinde en önemli etkenlerin 
başında gelir. 

Bir programın bütçesi genellikle üç ana başlık altında düzenlenir: Yaratıcı Yapım 
Elemanları; Teknik ve Prodüksiyon Elemanları; Yapım ve Teknik Giderler. 

Yapımcı ve yardımcıları, Yönetmen, Yazar ve Sanat Yönetmeni (ardirektör), 
İcracılar (sunucu, spiker, oyuncu, vb.) yaratıcı yapım elemanları kalemini oluştu-
rurlar. Teknik ve Prodüksiyon Elemanları ise şu görevlileri kapsar: Stüdyo Amiri; 
Teknik Yönetmen; Kameramanlar; Işıkçılar; Resim Seçici; Sesçiler; RKC (resim 
kayıt cihazı) operatörü; RKC kurgu elemanları; Telesine operatörü; Özel etki ci-
hazı operatörleri; Kamera Kontrol elemanları; Yapım yardımcısı; Stüdyo Şefi; 
Stüdyo elemanları; Yönetmen yardımcısı (bazen yaratıcı yapım elemanları 
arasında da sayılabilir). Yapım ve Teknik Giderler başlığı altında ise şu kalemler 
yer alır: Stüdyo ve mekan; Kameralar; Işık; Ses; RKC; Telesine; Grafikler;  Dekor 
ve Aksesuvarlar; Makyaj ve Kostüm; Yapım-sonrası işlemler; Seyahat-konaklama-
yiyecek içecek-kiralama ve büro giderleri (kağıt-kalem-fotokopi  vb.). 
Hazırlanacak bir tahmini bütçede tüm bu kalemler ayrıntılı olarak dökülüp 
bütçelenmelidir. En son toplama yüzde 10 görünmeyen giderler ve yüzde 15 
yanılma payı eklenmesinde de yarar bulunmaktadır (Örnek 6). 

Örnek 6. TELEVİZYON PROGRAM BÜTÇESİ 

PROGRAM BÜTÇESİ 

Bütçe hazırlamak her televizyon yapımcısının ustası olması 
gereken bir uzmanlıktır. Bütçeler gerçekçi bir bakışla, piyasanın 
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tüm yönlerine ilişkin eksiksiz bilgiyle ve aynı şekilde, yapım 
sürecine ilişkin kapsamlı bir bilgiyle hazırlanmalıdır. Bütçe 
fikri  insana karmaşık gelir. Aslında ayrıntılıdır ama karmaşık 
değildir bütçe: yapıma bir maliyet yükleyen her kalemin tek 
tek yazıldığı bir listeden başka bir şey değildir. 

Gerçekçi bir bütçe hazırlamak için önce program projesini 
özenle ve ayrıntısıyla düşünüp geliştirmek, soma bu proje için 
gerekli tüm masraf  kategori ve kalemlerinin bir ana listesi üze-
rinde çalışmak gerekir. 

İşe kabaca bir yapım takvimi çıkararak başlamak en iyi 
yoldur. Bu aşamada, metin yazma, oyuncu kadrosunu kurma, 
mekanların araştırılması, dekorların inşası, müziğin kaydı, 
çekim, izleme, kurgu ve ses kuşağının tamamlanması için gere-
ken süreler hakkında gerçekçi varsayımlarda bulunmak gerekir. 
Sonuçta üzerinde herbir haftaya  göre (veya güne, veya aya 
göre) sıralanmış başlıca faaliyetleri  gösteren bir liste çıkar or-
taya. Bu işin bilimsel bir yönü yoktur; gerçekçi bir yapım 
takvimi yaratma yeteneği bir deneyim meselesi, aşamaların her 
birinin ne kadar süreceğine ve sürecin nerelerde takılabi-
leceğine ilişkin bilgi meselesidir. İlk adım olarak bir takvim 
hazırlamak suretiyle, bütçeleme süreci boyunca kullanılacak 
olan temel varsayımlar belirlenmiş olur. Bu varsayımlar 
değişirse (örneğin, çekim için ilave bir hafta  gerekirse) o zaman 
bütün bütçe değişebilir. Bu tür değişikliklerin bütçeye kolayca 
ilave edilmesi için, bütçelemede bilgisayardan yararlanmanın 
avantajı çok fazladır. 

Bütçede ilk kategori "personel"dir. Bütçeye, gerekli per-
sonelin tümü sırayla yazılır: yazar, yapımcı, yapım yardımcısı, 
yönetmen, yönetmen yardımcısı, stüdyo şefi,  sekreter -yani 
projeyi yapmak için gerek duyulan her kimse hepsi. 

"İcracılar" kategorisi görüntüye çıkan ya da görüntü dışında 
kalan tüm icracıları kapsamalıdır: oyuncular, sunucular, spiker-
ler, anonsörler, vb. 

"Müzik" özgün kompozisyonları, düzenlemeleri içerebilir; 
özgün olmayan parçalar için "yayın hakkı" ödendiğini akılda 
tutmak gerekir. -

Yukarıdaki kategoriler programın "yaratıcı unsurları" başlığı 
altında toplanabilir. Teknik donanım, zanaata ilişkin kalemler, 
yapım ekipleri ve lojistik hizmetler ise şu alanları kapsar: De-
korların maliyeti, stüdyo kirası, kurgu olanakları, büro, büro 
donanımı, fotokopi,  posta, telefon,  muhasebe, sigorta, diğer 



kiralamalar, vb. 

Yaratıcı unsurlar ve yaratıcı olmayan unsurlara yüzde 5 ya da 
10 "görünmeyen giderler" kaleminin ilavesiyle bütçe oluşturur. 

Bütçeyi aşmamak için bir yapımcının yapıma ilişkin herşeyi 
bütçeye dahil ettiğinden emin olması gerekir. Her ayrıntıyı, 
ekibin içeceği kahveden, konukların taşınması için kiralanacak 
arabaya kadar her şeyi düşünmek gerekir; çünkü her ayrıntı para 
demektir. Unutulan küçük kalemlerin toplamı öyle bir miktara 
ulaşabilir ki, diğer yönlerden iyi hazırlanmış ve yürütülmüş bir 
projenin bütçe limitlerini çok fazla  aşmasına neden olabilir. 

BİR BÜTÇE ÖRNEĞİ 

PROGRAMIN ADI: YAŞAMANIN TADI 
KAYIT TARİHİ: 12.4.1990 
YAYIN TARİHİ: 27.5.1990 

YARATICI KALEMLER MALİYET ALT-TOPLAM TOPLAM 
Personel 
Yapımcı- 3 HafXMııil.  3.000.000 
Yap.Yar.-3 HafX50bin  150.000 
Yönetmen-2 günXlmil. 2.000.000 
Yön.Yaı- 2 günX75bin. 150.000 
Yazar- Götürü 1.000.000 
Araştırmacı- Götürü 500.000 
Personel Alt-Toplam 6.800.000 
+ %20 Vergi 1.360.000 
Personel Toplam 8.160.000 

İcracılar 
Sunucu- 2 GünX 150bin 300.000 
Spiker- 1 GünX50bin 50.000 
Konuklar- 0 
İcracılar Alt-Top. 350.000 
f  %20 Vergi 70.000 
İcracılar Toplam 420.000 

MÜZİK 
PLAK ALIMLARI 100.000 
COPYRIGHT (TAHMİNİ) 500.000 

MÜZİK TOPLAM | 600.000 

SANAT YÖNETMENİ 1.000.000 
DEKORATÖR 500.000 
TASARIM TOPLAM 1.500.000 

YARATICI KALEM TOPLAM 10.680.000 
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OBÜR KALEMLER 

DEKOR 

İMALAT VE KURULMA 5.000.000 
SATIN ALMA-KİRALAMA 2.500.000 
TAŞIMA 500.000 
AKSESUVAR-DİĞER 1.000.000 

DEKOR TOPLAM 9.000.000 

TEKNİK İMKANLAR 

STÜDYO KİRASI (EKİPMAN DAHİL) YARIM GÜN DEKOR 
VE HAZIRLIK/YARIM GÜN PROVA 2.500.000 
BİR GÜN ÇEKİM 3.000.000 

STÜDYO TOPLAM 5.500.000 

TEKNİK EKİP 

3 KAMERAMANx50BİN/GÜN 150.000 
1 SESÇİx50BİN/GÜN 50.000 
1 TEKNİK YÖNETMENx75BİN/GÜN 75.000 
1 IŞIK ŞEFİx50BİN/GÜNx2 GÜN 100.000 
2 STÜDYO EL.x25BİN/GÜNx2 GÜN 100.000 
1 STÜDYO ŞE^İx50BİN/GÜN '50.000 
1 RKC OP.x25BİN/GÜN * 25.000 
1 RESİM SEÇİCİx50BİN/GÜN 50.000 

EKİPALT-TOPLAM 
+ %20 VERGİ 

EKİP TOPLAM 

600.000 
120.000 

720.000 

İLAVE DONANIM 

IŞIK KİRALARI 250.000 
EKSTRA MONİTÖR KİRA 50.000 
EKSTRA MİKROFON KİRASI 150.000 

450.000 

TEKNİK İMKANLAR TOP. 6.670.000 

BANT STOKU 

3 SAAT 1 İNÇx75BİN 
SES BANDI 

ÇEŞ.VIDEO BANT 

BAND TOPLAM 

225.000 
25.000 

150.000 

400.000 

YAPIM- SONRASI 
1 GÜN MONTAJ 8SAATx90BİN 720.000 



4 SAAT ALTYAZI 4SAATx2O0İN 80.000 
4 SAAT DİJİTAL 4SAATx80BIN 320.000 
1 GÜN SESLEN. 8SAATx50BİN 450.000 

YAPIM-SONRASI TOPLAM 1.470.000 

SEYAHAT 
BİLET/OTEIVHARCIRAH 2.500.000 
ARAÇ KİRASI 500.000 

SEYAHAT TOPLAM 3.000.000 

BÜRO 
BÜRO KİRASI 0 
DAKTİLO 1 AY KİRA 250.000 
FOTOKOPİ 500.000 
POSTA-TAŞIMA 100.000 

BÜRO TOPLAM 850.000 

ÇEŞİTLİ 
YEME İÇME-İKRAM 500.000 
MAKYAJ/SAÇ 100.000 

ÇEŞİTLİ TOPLAM 600.000 

BÜTÇE ALT-TOPLAMI 32.670.000 
%10 GÖRÜNMEYEN GİDERLER 3.267.000 

BÜTÇE GENEL TOPLAM 35.937.000 

Kaynak: Howard Blumenthal (1987). 



Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M 

PROGRAM METNİ VE ANLATI YAPISI 

Televizyon program yapım sürecinde en önemli unsurlardan biri program metnidir. 
Bunun önde gelen nedeni bir televizyon metninin, programa ilişkin tüm görsel ve 
işitsel malzemeyi sistemli bir şekilde içermesi, böylelikle programcıya yapım 
sürecinde yol göstermesi, bir rehber işlevi görmesidir. Ayrıca, program metni 
sonuçta ortaya çıkacak olan ürünün kağıt üzerine dökülmüş bir ön-biçimidir; bu 
özelliğiyle de programın neye benzeyeceği o programın metninden anlaşılabilir. 
Nihayet, her ne kadar televizyonun görsel bir araç olduğu öne sürülse bile, 
bilindiği gibi televizyon mesajının büyük bir bölümü izleyiciye sözle aktarılır. 
Program metni izleyiciye söylenecek sözleri de içeren bir belgedir. 

Gerek biçim olarak, gerekse tür ve içerik olarak televizyon metinleri birbirlerinden 
farklılık  gösterse bile, tümünün ortak özellikleri vardır: Bir televizyon program 
metni, o programın yapısmı ve formatını  belirler; programın içeriğini ortaya koyar 
ve yapıma ilişkin önemli bilgileri örgütler. Bu özellikleriyle de, yapımın 
planlanma aşamasında olsun, provalarda olsun, özellikle de yapım sırasında olsun 
bir televizyon metni yapımcı için olmazsa olmaz ve çok yararlı bir belgedir. 

Tüm bu özelliklerine ve gerekliliğine karşın bir televizyon programının metni 
televizyon iletişiminin amacı değil, sadece aracıdır. Yani yapımcının işi program 
metnini hazırladıktan ve bu metni programı gerçekleştirecek olan yönetmene tes-
lim ettikten sonra bitmez. İşin asıl zor yanı bu aşamadan soma başlamaktadır: 
programın amacını görsel ve işitsel olarak içerdiği düşünülen metnin yine bu 
amacı gerçekleştirecek bir program haline dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu 
işlemlerde yapımcı duruma zaman zaman müdahale eden bir süpervizor olarak 
çalışır. 

A. TELEVİZYON METİNLERİNİN ÖZELLİKLERİ 
ı. Televizyon  görsel  bir araçtır.  Yazılı  bir belge  ile görsel özellik, bir anlamda 
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birbirleriyle uyuşmaz görünebilir. Sonuç olarak yazı okunmak içindir ve 
sözcüklere, söze yaslanır. Ne var ki, televizyon yazarı sözcüklerle olduğu kadar 
görüntülerle de çalıştığını bilmelidir. 

Televizyon yazarlığı zanaatının esası, sözcüklerle görüntüleri birleştirmenin en 
uygun yolunu anlamak ve bir programın mesajını ne zaman sözcüklerle, ne zaman 
görüntülerle aktaracağını bilmektir. Bazen görüntüler tek başına ya da uygun ses 
etkileri ve müzikle birlikte mesajı iletebilir; bu durumda söze çok az gerek 
duyulur. Yazar bunu kavramadığı takdirde metni sözle dolduracak, görsel etkisi 
çok güçlü olabilecek bir programı söze boğarak mesajı zayıflatacaktır. 

u. Televizyon  program metni okunmak  için değil  işitilmek  için yazılır,  izleyici bir 
televizyon metnini hiçbir zaman okumayacak, sadece metindeki sözleri okuyan 
birilerini dinleyecektir. Dolayısıyla okunduğunda insana çok hoş gelen bir metin 
dinlendiği zaman aynı etkiyi yaratmayabilir. Bu nedenle, yazarın televizyon için 
bir metin yazdığında, yazdıklarını yüksek sesle okuyarak denetlemesi yararlı olur. 

Bir televizyon metninde cümlelerin yalın, dolaysız biçimde kurulmasına, dolam-
baçlı anlatımlardan uzak durmaya çalışmak gerekir. Karmaşık bir cümle yapısı 
hem metni seslendirecek oyuncu ya da sunucu için okuma zorluğuna neden olur, 
hem de izleyicinin söylenmek istenen şeyi kavraması güçleşir. Resmi, yapmacık 
ifadeler  kulağa pek doğal gelmeyeceği için televizyon metni yazarken rahat ve 
resmi olmayan bir üslubun benimsenmesi doğru olacaktır. Aynı şekilde birkaç 
cümleyle bir sürü rakam, isim ya da fikri  aktarmaya çalışarak, izleyicinin an-
latılanları birbirine karıştırmasına neden olmamak gerekir. 

ııı. Hedef  kitlenin  özelliği  çok önemlidir.  İzleyicinin bir metni izleyebilmesiyle 
ilgili bir başka nokta, metnin gerek yapı, gerek üslup, gerekse içerdiği bilgiler 
bakımından biçimlendirilirken, programın hedef  kitlesinin göz önünde tutulması 
gereğidir. Köye yönelik bir programla toplumun gelişmiş kesimlerine yönelik 
program metinlerinin üslubu ve dili aynı olamaz. Bir çocuk programının metniyle 
yetişkinlere yönelik bir programın metni birbirinden farklı  olacaktır. 

ıv. Televizyonun  estetik  ve teknik  olanak  ve sınırları.  Başarılı bir televizyon 
program metninin ortaya çıkarılması, metnin gerçekleştirileceği araç olan 
televizyonun estetik ve teknik yapım koşullarım ve kapasitesini bilmeyi gerektirir. 

B. TELEVİZYON METİN TÜRLERİ 
Program metninin hazırlanması için gerekli fikri  formüle  etme, araştırmayı 
yönetme ve yönlendirme, malzemeyi toparlama görevi omuzlarında olan 
yapımcının metni bizzat yazması gerekmez. Genellikle başarılı yapımcıların iyi 
birer metin yazarı oldukları da iddia edilmekle birlikte, bu iki iş arasında, başarı 
bakımından doğru orantılı bir ilişki saptanmış değildir. Ancak bütün yapımcılar 
televizyon metinlerini değerlendirebilecek, gerekli düzeltme ve yeniden düzenle-
meleri yapabilecek bilgiye sahip olmalıdır. Bunu yapabilmek için de, hem 
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deneyim, hem d.e program metni yazarlığına aşinalık gerekir. 

Televizyon programlarının yapım tekniklerine ve türlerine bağlı olarak metin 
formatları  da değişir. Bazı programlar ayrıntılı bir metin gerektirirken, bazıları 
kısmen ayrıntılı, kısmen de özetleyici olan bir metinle gerçekleştirilebilirler. Bazı 
programların yapımında özet bir metin yeterliyken, bazı programlarda sadece bir 
program akışı yeterlidir. 

ı. Ayrıntılı  bir program metni programda söylenecek tüm sözleri, ayrıntılı ses ve 
görüntü yönergeleriyle birlikte içerir. Bütün drama programları, haber bültenleri, 
eğitim programları ve bazı belgesel yapımlar ayrıntılı bir metinle 
gerçekleştirilirler. 

ıı. Özet Metin.  Bazı televizyon programları ayrıntılı bir metne uygun değildirler. 
Spor karşılaşmaları ve canlı yayınlar metinle ayrıntılandırılamayacak bir çok 
önceden kestirilemeyen olay içerirler. Söyleşi programları (Talk  Show),  mülakatlar 
kelimesi kelimesine önceden metinleştirilemezler. Bu programlar için ayrıntılı 
metin hazırlanması mümkün olmasa da, programın iskeletini oluşturacak bir metin 
yapımcıya kolaylık sağlar. Böyle bir metin sayesinde yapım ekibi kendilerinden 
neler beklendiğini önceden görebilir ve programın dağınık, rastgele ve kopuk 
unsurlardan oluşması; amatörce yapılan hatalarla dolu olması önlenir. 

Özet bir metinde programda söylenecek sözlerin neler olacağı belirtilir ama bu 
sözler ayrıntısıyla kağıda dökülmez. Buna karşılık programın bazı bölümleri, 
örneğin sunucunun açılış ve kapanıştaki sözleri vb. ayrıntısıyla yazılır. Bir 
karşılıklı konuşmada konuşanların nelerden söz edecekleri, bir sunucunun ka-
meraya neler söyleyeceği denetlenebilir yerlerde ayrıntısıyla, denetlenemeyen 
durumlarda ise kaim çizgileriyle ifade  edilir (Örnek 7). Bu metin türü mülakat-
larda, eğlence programlarında ve büyük miktarda doğaçlama konuşmalara ve 
tartışmalara dayalı programlarda kullanılır. 

Örnek 7. ÖZET METİN 

GÖRÜNTÜ SES 

Erman Toroğlu ile 
Hıncal Uhıç'un ikili 
çekimi Maçlarda hakemlere yöneltilen ağır 

ERMAN: 

hakaretlerin yanı sıra, bugünlerde büyük 
-kulüplerin yöneticileri de hem hakemlerin 
itibarını sarsan, hem de hakemlik kurumuna 
zarar veren sözler sarfetmeye  başladılar. 

Erman'm BÇ'ne 
kesme 

Bu durum ülkemizde FİFA'nın üzerinde önemle 
durduğu futbolda  centilmenlik, ya da moda 
deyimiyle "fair  play" konusunda geriye atılmış 
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bir adım gibi görünüyor. Öyle 
değil mi, Hıncal Hocam. 

Hıncal Uhıç'un 
BÇ'ne kesme 

HINCAL ULUÇ: 
(BUNUN ÇOK DOĞRU OLDUĞUNU VE 
BALIĞIN BAŞTAN KOKTUĞUNU 

SÖYLEYEREK AMERİKA'DAKİ DÜNYA 
KUPASINDA HAKEMLERİN NE KADAR 
ÇOK İTİBAR GÖRDÜKLERİNİ ANLATIR) 

Erman'ın BÇ'ne 
kesme Peki de Hıncal Hocam... Bu gelişmeler bizim 

Avrupa kupalarındaki başarımızı etkilemez 
mi? Centilmenlikten uzaklaşan oyunculara 
hemen kırmızı kart gösteriliyor aıtık... Seyirciler 
yüzünden de stadlar kapatılıyor, bir sürü para 
cezası. 

ERMAN: 

Hıncal Uhıç'un BÇ'ne 
kesme (FUTBOLDA BAŞARININ, ÖZELLİKLE DIŞ 

SAHALARDA İLK ÖNCE FAIR PLAVLE 
BAŞLAYACAĞINI AKSİ TAKDİRDE 
BAŞIMIZIN FENA AĞRIYACAĞINI 
SÖYLER). 

HINCAL ULUÇ: 

ııı. Program  akış planı, bir programın sadece belli parçalarını programın sonul 
düzenine uygun biçimde sıralayan bir metindir. Bu metinde ayrıca aksiyonun yer 
aldığı başlıca dekor alanları, bölümlerin süreleri, bölümlerin gerçek saate göre 
başlama ve bitiş zamanları, bölümlerin kaynakları (örneğin stüdyo, film,  RKC gi-
bi) belirtilir. Böylelikle, konuşma ve sözler yer almasa da bu metin sayesinde 
yönetmen ve programda yer alan sunucu ve konuklar ya da programın yapım ekibi 
süreleri ve program bölümlerinin dizilişi hakkında önceden bir bilgi sahibi olurlar. 

Program akışı, kameranın göstereceği şeylerin neler olduğunu sıralayan ve kabaca 
neler söyleneceğini belirten bir metindir. Bu metinde hiçbir özel görüntü ve ses 
talimatı bulunmaz. Böyle bir metinle bir programı gerçekleştirmek çok zordur; bu 
nedenle programın yönetmeni çoğunlukla akış üzerinde çalışarak onu bir özet 
metin haline getirir. 

C. TELEVİZYON METİN FORMATLARI 
Televizyon program metinlerinde iki farklı  tür format  düzeni kullanılır. Bunların 
ilki, çift  sütunlu sayfa  düzeni, diğeri ise dramatik senaryo, ya da film-tarzı  metin 
düzenidir. 

a. Çift  sütunlu sayfa  düzeni 
Televizyon programlarında aynı anda hem görüntü, hem de ses unsurları kul-
lanıldığı için, biri görüntü unsurlarını, diğeri de ses unsurlarını içeren çift  sütunlu 
sayfa  formatı  en yaygm metin biçimidir. 
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Bu formatta  sayfanın  solundaki "GORUNTU", sağındaki ise "SES" sütunudur. 
Programda sesle ilgili tüm unsurlar ses sütununa, tüm görsel unsurlar da görüntü 
sütununa yazılır. Bu kuralın bir istisnası, oyurçcu ya da sunucuların ekran hare-
ketlerini belirten yönergelerin genellikle SES kısmına yazılmasıdır. Bunun nedeni, 
ekrana çıkan kişilerin GÖRÜNTÜ talimatlarına pek dikkat etmeyip, daha çok 
söyleyecekleri sözlerin bulunduğu sütun üzerinde dikkatlerini yoğunlaştırma-
larıdır. 

Televizyon metni kuşkusuz daktiloyla yazılacaktır. Ses sütunu iki aralıklı yazılır. 
Buna karşılık görüntü yönergeleri tek aralıklıdır. Burada dikkat edilmesi gereken 
nokta, görüntü yönergelerini kendilerine eşlik eden sesle sayfa  üzerinde koşut 
biçimde yerleştirmektir, yani görüntü ile ona eşlik eden ses sayfa  üzerinde aynı 
noktada bulunmalıdırlar. Ses sütununda konuşmalar, sözler küçük harflerle  yazılır; 
söz dışındaki tüm sesle ilgili bilgiler (örneğin müzik, efekt,  icracıların ekrandaki 
hareketleri) BÜYÜK HARFLERLE yazılır. İcracılara ilişkin talimatlar büyük harf-
lerle yazıldığı gibi, parentez içine de alınmalı ve tam uygulanacakları yere 
yerleştirilmelidirler. Örneğin, bir sunucu bir şeyler söyledikten soma, bir sözcüğü 
anımsamaya çalışır gibi yapacaktırr 

SES 

SUNUCU: (KAMERAYA) İyi sabahlar 
sayın seyirciler. Bugünkü konumuz 
(ANIMSAMAYA ÇALIŞIR).. bir futbol 
hakeminin dramı. 
(MÜZİK YÜKSELİR) 

Örnekte görüldüğü gibi, konuşma dışındaki ses unsuruyla ilgili bilgiler de paran-
tez içine alınmakta ve altı çizilmektedir. Ayrıca sunucu ya da oyuncu sözlerini 
söylerken görüntüdeyse veya görüntü-dışıysa bu durum da parantez içinde büyük 
harfle  belirtilir. Bu durumları belirtmek için ÜST SES ya da DIŞ SES (voice-over) 
veya GÖRÜNTÜDE (on  camera) ya da GÖRÜNTÜ-DIŞI (off  camera) deyimleri 
kullanılır. Üst ses ya da dış ses deyimleri, konuşmacının sözlerini söylerken 
görünmediğini, başka görsel malzemenin üzerine konuştuğunu ifade  etmektedir. 

Görüntü kısmı, ekranda görünecek olan yazı ve grafiklerin  içeriği dışında 
tümüyle BÜYÜK HARF yazılır: 

GÖRÜNTÜ 

ORTA ÇEKİM-AHMET ÇANKAYA'DADIR 
(FONDA ATAKULE) 
BİNDİRME-GRAFİK: En büyük Ahmet 

Başka büyük yok. 
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Yine görüntü kısmında kullanılan sinema ve televizyon terminolojisine ait 
bilinen kısaltmaların (örneğin yakın çekim yerine YÇ, üstten görüş yerine ÜG, vb.) 
kullanılması, hem yerden tasarruf  sağlar, hem de metnin okunmasını kolaylaştırır 
ve hızlandırır (Örnek 8). 

Örnek 8. ÇİFT-SÜTUNLU TELEVİZYON METNİ 

BİR İNSAN, BİR YAŞAM 

GÖRÜNTÜ SES 

SUNUCU YÇ. SUNUCU (KAMERAYA) 
insanlar doğarlar ve ölürler. Yaşamın değişmez 

kuralıdır bu. 

Ama yaşarken yaptıklarından sorumludur insan. 

Yaşamını değiştirebilir. Sorunlarını alt edebilir. 

Hayat insan içindir. 

JENERİK FİLMİ (30") (MÜZİK YÜKSELİR VE FONA DÜŞER) 

SPİKER (DIŞ SES) 
Bir insan, bir yaşam... insanlar ve insan olma üzerine 

haftalık  bir dizi program. Programın sunucusu Jale 

Hoşgör. 

SUNUCU MÜLAKAT 
MASASINDA YÇ. SUNUCU (KAMERAYA) 

İyi sabahlar. Bir insan, bir yaşam programına hoş 

BİNDİRME-GRAFİK: 
Jale Hoşgör 

geldiniz. 

Bugünkü konumuz ...(DURAKLAR) bir futbol 

hakeminin yaşantısı. Konuğumuz ise FİFA kokartlı 

hakemlerimizden Seyfi  Korkmaz. (KONUĞA 

SUNUCU KONUK 
İKİLİ ÇEKİM. 

DÖNER). Hoşgeldiniz efendim. 
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b. Dramatik Senaryo ya da Film-Tarzı Metin 
Esas olarak sinemada kullanılan bu metin formatı  televizyonda özellikle drama-

tik yapımların (şayet film  tarzı gerçekleştiriliyorsa) da yaygın senaryo formatıdır. 

Bu tür metinlerde karakterler, mekanlar, kostümler ve benzeri yapım unsurları 
senaryonun başında, ayrı bir sayfada  betimlenir. Bu bilgiler metnin içine sokulmaz. 
Dizilerde bu bilgilerin çoğu yapım ekibince birkaç bölümden soma iyice bi-
lineceği için, bunların her bölüme ait senaryoda yinelenmesi gerekmeyebilir. 

Metnin ilk sayfasında  oyunun adı (şayet diziyse, dizinin ve bölümün adı), yazarın 
adı, yapımcının adı ve oyuna ilişkin diğer bilgiler yazılır. 

Senaryoda her sahne veya kamera çekimi kendi başına ele alınır. Şayet senaryo 
en küçük birimi çekim olacak şekilde yazılmışsa, o zaman dramatik aksiyon her 
ayrı kamera açısına göre betimlenmiş demektir. Buna karşılık senaryonun en 
küçük birimini sahneler oluşturuyorsa o zaman dramatik aksiyon ana sahneler 
halinde betimlenir ve yönetmen bu ana sahnelerde kullanılacak kamera çekimlerini 
kendi seçer. 

Bu senaryo formatında  iki yaklaşım bulunmaktadır: bunların ilki aksiyonu her 
kamera çekimi için ayrı ayrı betimleyen yaklaşım, diğeri de aksiyonu ana sahneler 
halinde betimleyen yaklaşımdır. Bu iki yaklaşım da geçerlidir ve hangi yaklaşımın 
kullanılacağı yazar ile yapımcı arasındaki anlaşmayla belirlenir. Yönetmenler 
çoğunlukla ilk yaklaşıma tepki gösterir ve bu yaklaşımı yazarm kendi alanlarına 
tecavüzü olarak değerlendirirler. Bu değerlendirme, çekimlerin (tüm özellikleriyle, 
yani görüş açısı, ölçeği, kamera hareketi ve sayısı) belirlenmesi işinin yönetmene 
ait olduğu görüşünden kaynaklanmaktadır. Tüm bu düşünceler göz önüne 
alındığında, senaryonun çekimlere kadar ayrıntılandırılmış şekilde yazılması 
yerine ikinci yaklaşımı yeğlemenin daha uygun olacağı sonucuna varılabilir. 

Senaryoda her bir sahneye, senaryodaki sıra gözetilerek numara verilir. Bu nu-
maralar sayfanın  hem sağ, hem de sol kenarına yazılır. Sahne betimlemeleri, 
oyunculara ilişkin talimatlar ve kamera talimatları, sağ ve soldaki sahne numara-
larının ortasındaki bölüme yazılır. Sahnenin geçtiği mekan, zaman ve kamera tali-
matları büyük harflerle  yazılır. Buna karşılık, sahneye ilişkin betimlemeler, at-
mosfer,  karakterler, aksiyonlar, ses ve müzik etkileri küçük harfle  ve tek aralıklı 
olarak yazılır. 

Diyalog, sayfaya  ortalanan dar bir sütuna yazılır. Karakterlerin adları, büyük 
harflerle,  konuşmalarının üzerine ortalanır. Konuşmalar küçük harflerle  ve tek 
aralıklı olarak, durum güldürülerinde ise iki aralıklı olarak yazılır. Konuşmanın 
nasıl söyleneceğine ilişkin talimatlar, karakterin adıyla konuşmasının arasına, 
konuşmadan daha dar bir sütun halinde ve parantez içinde yazılır. Karakterlerin 
konuşmalarını birbirinden ayırmak için iki ara kullanılır. Aynı şekilde sahneler de 
iki arayla birbirlerinden ayrılırlar (Örnek 9). 
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Film-tarzı formatla  yazılan televizyon metninde genellikle sahneler birbirlerine 
kesme ile bağlanmadığı takdirde, geçişte kullanılan teknik ayrıca belirtilir. Bu tek-
nik büyük harflerle  ve iki sahne arasındaki boşluğun sağ köşesine yazılır. Prog-
ramın başındaki açılma sol üst köşeye, programın sonundaki kararma ise sağ alt 
köşeye yine büyük harflerle  yazılır (Örnek 10). 

Örnek 9. FİLM TARZI METİN 

2. İÇ. BÜRO BİNASININ LOBİSİ - GÜNDÜZ 2 

Kamera binanın dış kapısından içeri giren AYŞE'yi 
alır. AYŞE, HASANı görünceye dekbir süre 
etrafına  bakınır. HASAN'ı görünce ona doğru yürür. 

HASAN 
Ahh, nihayet geldin. Uzun 
zamandır seni bekliyorum. 

AYŞE 
(kıkırdayarak) 

Bilseydim bekletmezdim 
seni. 

HASAN 
(öfkeli) 

Hadi gidelim. 

Asansöre binerler. Asansörün kapısı arkalarından 
kapanır. 

3. İÇ. TOPLANTI SALONU - GÜNDÜZ 3 

Örnek 10. FİLM TARZI METİN 

HA VE GUN, W I I X TRAVEL 

AÇILMA: 

1. DIŞ. SAN FRANSISCO - TANITICI ÇEKİM - GECE 1 

ZİNCİRLEME: 

2. İÇ. TOPLU ÇEKİM - CARLTON OTELİ LOBİSİ - GECE 2 

Lobide her zamanki kalabalık. PALADIN şapkası elinde, 
kolunun altmda gazeteyle içeri girer. HEY BOY elinde 
tepsiyle sağdaki restorandan çıkar. İkisi merdivenlerin 
önünde karşılaşırlar. 

3. ORTA ÇEKİM - MERDİVENLER 3 
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Amerikan CBS Televizyonunda yayınlanmış olan bir dizinin senaryosundan 
alınan yukarıdaki ömekte görüleceği üzere, 3 nolu sahnenin başlığında iç ve gece 
şeklindeki bilgiler belirtilmemiştir. 2 nolu sahneden 3 nolu sahneye kesmeyle 
geçildiği ve mekan ve zaman atlaması olmadığı için, bu bilgilerin başlıkta tekrar-
lanmasına gerek duyulmamıştır. Bu durumda bir önceki sahnenin mekan ve 
zamanı devam ediyor demektir. Şayet mekan ve zaman değişmesi olursa, bunun 
başlıkta mutlaka belirtilmesi gerekir. 

Bir metnin fiziksel  görünümü, tıpkı bir malın paketlenmesi gibi, programı onay-
layacak olan makamları olumlu yönde etkileyecektir. Bu nedenle özensiz ve 
amatörce biçimlendirilmiş bir metin -kenarları bloklanmamış, elle bir çok düzelt-
me veya ilave yapılmış, bol daktilo hatası olan bir metin- programcı için daha işin 
daha en başında bir handikap oluşturacaktır (Gerekli özenle yazılmış bir dramatik 
televizyon metni için bkz. örnek 11). 

Örnek 11 BİR PİLOT METİN ÖRNEĞİ: "Cinayet Dosyası" 

SHERLOCK HOLMES CİNAYETİ 

1. PERDE 

AÇILMA 

İÇ. ESKİ MODA GOTİK BİR OTURMA ODASI - GECE 
Uzaktaki bir pencereden ayışığı süzülmektedir. Dışarıda rüzgarın ıslık gibi 
sesi duyulmaktadır. Pencere hafifçe  açıktır ve ileri geri hareket ederek 
rahatsız edici bir gıcırtı sesine neden olmaktadır. Birden bir ses duyarız; 
boğucu bİT çığlık- ve sonra sanki biri sürünerek kaçıyormuş gibi bir sürtünme sesi 
duyulur. Merdivenin başında Genç bir Kadm görünür, ince bir gecelik vardır üze-
rinde ve elinde de bir mum. Dikkatle sesleri dinler, korku içindedir; 
bir şeyler işitmiştir ama aynı zamanda işittiği şeyle yüzyüze gelmekten korkmaktadır. 

GENÇ KADIN 
Roger? 

(daha tiz bir sesle) 
Roger, sen misin? 

Kadın ağır ağır merdivenlerden iner. En alt basamağa ulaştığında, açık 
pencerenin ileri geri hareketinden kaynaklanan gıcırtıyı duyarız. Genç 
Kadının başı o yöne döner. Pencereye yaklaşır, mumu yere koyar. Sesin 
nereden kaynaklandığını öğrenince rahatlayıcı bir şekilde iç geçirir, güvenle 
pencereyi kapatır. Ama tam bunları yaparken, yine bir inilti ve sürünme 
sesi duyanz. Genç Kadın başmı bir sağa, bir sola çevirir ve birden merdivenin 
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altuıa yapılmış olan tuvaletin kapısına bakmaya başlar. 

GENÇ KADIN 
Roger? 
(tiz ve keskin bir sesle) 

Roger, lütfen.  Tann aşkına — kötü şakalarından 
biriyse bu— 

Aldığı tek yanıt yine acı acı iniltidir ama şimdi iniltiye karışan sözleri de açıkça 
duyabiliriz — "Yardım edin bana — lütfen  yardım edin." Genç Kadın iyice ürkmüş 
bir halde ağır ağır tuvaletin kapışma yaklaşır. Eli kapı kolunun üzerinde bir an 
duraksar, sonra ağır ağır ve bilerek kolu çevirir. Kapıyı ağır ağır açar ve içeriye 
bakar. 

YAKIN - GENÇ KADININ YÜZÜ 
Dehşet içinde çığlık atar. 

KADININ BAKIŞ AÇISINDAN - YAKIN - KUKULETALI BİRİ 
Tuvaletin içinde, Orta Çağ engizısyoncularının kukuletalı giysisine bürünmüş biri 
vardır. Elinde bir balta vardır; baltayı havaya kaldırır ve kadına doğru tehdit edici 
bir şekilde adım atar. 

YENİ AÇI 
Çığlığı basan Genç Kadm döner, dizlerinin üzerine çöker, ellerini göğsünde tutup 
zorlukla soluk alır. Kukuletalı adam onun arkasında ayakta durmaktadır, balta 
yukarıdadır; kadın hâlâ soluk alamaz, nihayet yere yığılır ve hareketsiz kalır. 
Uzunca bir süre öyle kalır, sonra bir ses duyulur: 

YÖNETMENİN SESİ 
Tamam — ışıklan yakın! 

Aynı anda ışıklar alanı iyice aydınlatır. Engizisyoncu baltayı indirip yüzünü açar, 
Genç Kadm da yerde toparlanıp ayağa kalkar. 

BİR BAŞKA AÇI - TİYATRO SALONU GÖSTERİLİR 
Şimdi gerçek bir olayı değil, ama bir tiyatro olaymı izlemekte olduğumuzu anlarız. 
Ufak  tefek  ve hırslı görünümlü, 30'una yakın biri olan Yönetmen koltuğundan 
kalkıp oyunculara bağırır. 

YÖNETMEN 
Çok uzun! İlk perde hala çok uzun! Kı satmamız 

lazım.Tamam, ikinci perdeyi on dakika içinde 
alacağız. Unutmayın, yann perdeyi açıyoruz. 
Başarısız olup, sonraki akşam perdeyi kapatmak 
istemiyorum! 

Salonun arkasına doğru hareket edeT yönetmen, birden arka sırada oturan üç 
kadını farkeder.  Onlara yaklaşırken öfkeyle  bakınır. 

YÖNETMEN 
Bayanlar, bu kapalı bir prova. Dışarıdan gelenlere 

izin yok! 

Sıranın en yakınındaki bayan ayağa kalkıp yönetmene gülümser. Bu bayanın adı 
Jessica Fletcher'dir; orta yaşlı, iyi huylu bir görünüme sahip, cazibeli bir kadındır 
Bayan Fletcher. Arkadaşlarının adı ise Lois ve Eleanor'dur. 



JESSICA 
Bağışlayın beni, Bay Cellini, ama benimle 

burada buluşmak istediğinizi söylemiştiniz. 

YÖNETMEN 
Böyle bir şeyi neye yapayım ki? Sizi tanımıyorum 

bile! 

Kaynak: Blum ve Lindheim (1987). 

D. TELEVİZYON METNİ YAZIM KURALLARI 
Televizyon metninde, bazı yazım kuralları düz metinlerdekinden farklı  biçimde 

kullanılır. Örneğin noktalama işaretlerinin, televizyon metinlerinde genellikle iki 
işlevi bulunmaktadır: duraklamalar (esler) ve vurguları belirtmek. Duraklamaları 
belirtmekte virgül, nokta, tire işareti, üç nokta, bazen de noktalı virgül kullanılır. 
Televizyon metinlerinde virgül, diğer yazılı malzemeye oranla çok daha sık kul-
lanılır ve kısa duraklamaları işaret eder. Virgülün kullanımında geçerli yazım 
kurallarına uymak gerekmez. Tire işareti ve üç nokta virgülün işaret ettiğinden da-
ha uzun duraksamalar için kullanılır. Yazılı malzemelerde vurgu genellikle ünlem 
ve soru işaretleriyle belirtilir. Televizyon metinlerinde ise vurgulanacak olan söz 
ya da sözcüğün altı çizilirse daha iyi olur. Ayrıca yazılı malzemelerde sıklıkla 
kullanılan iki nokta üstüste ve parantezin televizyon metinlerinde hiçbir yararı bu-
lunmaz. İki nokta üst üste işaretinin yerine tire işaretini kullanmak daha iyi ola-
caktır. 

Bir televizyon metninde geçen sayıların nasıl yazılacağı konusunda iki yaklaşım 
vardır. İlki tüm sayıların yazıyla belirtilmesinin uygun olacağını savunurken, 
ikincisi bunun çok yer tutacağını ve sayıların rakamlarla belirtilmesi gerektiğini 
savunmaktadır. Roger L. Walters bu iki yaklaşımı da bir noktada uzlaştıracak bir 
yol önermektedir. Buna göre: 

1) Birden yirmiye kadar olan sayılar yazıyla belirtil-
melidir. 

2) 21-999 arası sayılar rakamla belirtilmelidir. 

3) Yüz, bin, milyon, milyar yazıyla belirtilir: beş 
milyar, 69 milyon gibi... 

4) Büyük sayılar için, metni okuyacak olan sunucu ya 
da oyuncunun işini kolaylaştıracak bir birleşik sistem 
kullanılmalıdır: 4.329,733 - dört milyon 329 bin; Bin 
49; Beş bin üç; Bin üç yüz gibi... 

Nihayet televizyon metinlerinde, herkesçe bilinen ve çok yaygın olanlar dışında 
(örneğin OPEC, AET, NATO gibi) kısaltma kullanılmamalıdır. 
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E. TELEVİZYON PROGRAMLARININ ANLATI 
ÖZELLİKLERİ 

Televizyon programlarının formatları  önceden-belirlenmiştir. Bu cümlenin an-
lamı, televizyon yapımcısının bir programı yaparken, programın yapısı bakımından 
olsun, süresi bakımından olsun önceden verili ve saptanmış belli kurallara uymak 
zorunda olduğudur. Programların önceden-belirlenmiş bir yapısı olması herşeyden 
önce yayın planlamasının getirdiği bir zorunluluktur. Unutulmamak gerekir ki, her 
program, bir çok başka programdan meydana gelen bir bütünün parçasıdır. Bu 
bütün (yani yayın) belli dönemler için (buna yayın sezonu ya da yayın dönemi 
denir) halinde önceden planlanıp programlanır. Bugün TRT'de bir yıllık yayın 
planı altı aylık dönemler halinde hazırlanmaktadır. Bu planlamayla altı aylık yayın 
dönemi, gün be gün, saat saat önceden belirlenir. Bu plana yayın prototipi adı 
verilir. Yayınlanacak tikel programlar, yayın prototipinde önceden belirlenmiş olan 
süreyle kısıtlıdır: program (belli bir marj tanınmakla birlikte) prototipte ayrılan 
süreyi aşamaz ya da doldurmazlık edemez. 

Elbette yayın prototipi genel bir plandır ve günlük koşullar, gereklilikler, 
beklenmedik 'durumlar sonucu bu planda değişiklikler yapılabilir. Ancak bu 
değişikliklerin çok fazla  olması profesyonel  bir yayın kuruluşunun işleyişindeki 
zaafın  göstergesidir ve dolayısıyla istenmeyen bir durumdur. 

Programların sürelerinin önceden belirlenmiş olmasının bir nedeni de 
yayıncılıktaki deneyim birikimidir. Yayıncılık deneyimi, bir'program türünün et-
kisinin en yüksek düzeye ulaşmasıyla programların süreleri arasında bir bağıntı 
olduğunu ortaya koymuştur. Her program türünün optimum bir süresi vardır. Bu 
sürenin daha kısa ya da daha uzun olması programın etkisini olumsuz olarak et-
kilemektedir. Gerçekte, ayrıksı örnekler dışında, bir programın çok kısa olması 
aktaracağı enformasyonu  cılızlaştırır; çok uzun olması da yine, ama bu kez izle-
yicinin dikkatini dağıtacağı için, aktaracağı enformasyonun  gücünü azaltır. 

Tek tek televizyon programları da bir bütünün, yani yayının parçaları, tamam-
layıcı unsurlarıdır. Ancak her program aynı zamanda kendi içinde bütünlüğü olan 
bir yapıya da sahiptir. Bir televizyon programının yapısı üç parçadan oluşur: açılış 
(tanıtım), programın ana gövdesi ve kapanış. 

a. Program Açılışları 
Bir televizyon programının açılış bölümü iki amaca hizmet eder: potansiyel 

izlerkitlenin dikkatini çekmek; programın tanıtımını yapmak. İzleyicilerin bir 
programı izlemeye karar vermelerini etkileyen bir çok unsur bulunur. Programın 
türü (drama, belgesel, haber, eğlence, vb.); programda yer alan kişiler; programın 
gerek yayınlanacağı istasyondaki tanıtım anonsları, gerekse başka iletişim 
araçlarındaki (özellikle gazete ve dergilerdeki) tanıtıcı bilgiler, eleştiriler bu un-
surlardan başlıcalarıdır. 

İzleyiciler şayet bir televizyonda yayınlanan bir programı izliyorlarsa ve önce-
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den herhangi bir programı izleme konusunda kararlan yoksa, program açılışları bu 
izleyicilerin programı izlemeye o an karar vermelerinde etkin rol oynarlar. İzle-
dikleri programın kapanışı ile o programın ardından gelenin açılışı arasındaki kısa 
ara izleme deneyiminin kopmasına neden olabilir. Bu ara, izleyicinin bir başka 
faaliyete  ya da bir başka kanala geçmesi için fırsat  sağlar. Dolayısıyla programın 
açılışı, programın muhtemel izleyicilerinin başka faaliyete  ya da başka bir kanala 
geçme kararlarını engelleyecek ilginçlikte olmalı ve izleyici yayınlanmaya başla-
yan programın izlenmeye değer olduğunu düşünmelidir. 

Program şayet süregelen bir dizinin bölümlerinden biriyse, ve bu dizi çok 
popülerse, daha önceki bölümleri izlemiş olanlar zaten bu bölümünü de izlemek 
isteyeceklerdir. Dolayısıyla onların programı izleme kararlarında program açılışı 
önemli bir rol oynamaz. Ne var ki, bu durumda dahi yapımcı program açılışının 
çok rastgele ve özensiz olmasını göze alamaz. 

İzleyicinin dikkatini programa çekmenin en etkili yolu programa güçlü bir giriş 
yapmaktır. Güçlü bir giriş ya da açılış, izleyicinin ilgisini çekmeyecek malzemeyi 
en aza indirmek anlamına gelmektedir. Ayrıca tanıtma yazılarını sınırlamak da 
güçlü bir açılış yapmada yardımcı olacaktır. Tanıtma yazıları genellikle izle-
yicilerin dikkatini fazla  çekmeyen türde program malzemeleridir. Tanıtma 
yazılarının dikkati dağıtıcı özelliklerini gidermek için çoğu programlarda yazıların 
açılışını oluşturan ilginç görüntüler üzerine bindirilmesi yöntemine başvurulur. 

Belli bir programı izlemeye önceden karar vermiş izleyiciler için, program 
açılışı, izlemeye karar verdikleri programın tanıtımını yapar. Televizyonlarını te-
sadüfen  açmış olan izleyiciler için ise, program açılışları izlemeye başladıkları 
programın kimliğini öğrenmelerini sağlar. Dolayısıyla programlar izleyicilere 
kimliklerini, açılış bölümlerinde program ya da dizinin (ve bölümün) adı, oyuncu-
ların adları gibi standart tanıtıcı malzemeyle anlatırlar. 

Bir program açılışı, izleyicinin dikkatini çekme ve programın tanıtımını yapma 
gibi iki özsel amacın yanı sıra, programın genel havasım belirlemekte de kul-
lanılabilir. Şayet program bir komediyse, canlı, hareketli ve gülmeceli bir açılışı 
olmalıdır; duygusal bir dramanın açılışı, o duygusallığı yansıtacak biçimde ol-
malıdır. İzleyici, genellikle ne tür bir program izleyeceğini, program açılışından 
öğrenecektir. Sözgelişi polisiye dizilerin açılışları çoğunlukla hızlı aksiyon 
görüntüleriyle kurulur (Dempsey ile Makepeace  adlı dizinin açılışı buna örnektir). 
Bununla birlikte, polisiyelerde dahi, dizinin genel havası açılışlarına yansır ve 
polisiye dizilerinin açılışları birbirlerinden farklılıklar  gösterebilir. Örneğin, Co-
lumbo adlı dizinin ya da Agatha Christie öykülerine dayanan polisiye dizilerin olay 
örgüleri sert aksiyondan çok kahramanın suçluyu zekasıyla ve olayları çözümleme 
yeteneğiyle bulup yakalaması şeklinde düzenlendiği için, bu tür dizilerin açılışı 
hızlı ve sert aksiyon görüntüleriyle kurulmaz. 

Program Açılış Türleri 

Televizyon programlarının açılışları, yukarıda belirttiğimiz özellikler göz önüne 
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alınmak kaydıyla çok çeşitlilik ve farklılıklar  göstermektedir. Bununla birlikte, 
tüm bu farklı  açılışların geliştirildiği iki temel açılış türünü saptamak mümkündür. 
Bunların ilki "Tanıtıcı Açılış", ikincisiyse "Soğuk Açılış"tır. 

ı. Tanıtıcı  Açılış: Bu açılış türünde, izleyicinin kolayca ve hızla tanıyacağı ve 
özgül bir programla özdeşleştireceği malzemeler (müzik, ses etkileri, görüntüler, 
yazılar) kullanılır. Tanıtıcı açılış, genellikle dizi ya da seriyal tarzında 
gerçekleştirilen programlara uygundur. Çünkü bu açılışta, aynı malzemeler her 
programın başında değişmeksizin kullanılır, dolayısıyla da, bir program açılışının 
diğer gereklilikleri (dikkat ve ilgi çekici olmak gibi) karşılanmaz. Amaç seyirciye 
daha önce izlediği ve bağlanmış olduğu programın başlamakta olduğunun belirtil-
mesidir. 

ıı. Soğuk  Açılış. Bu açılış türü dramatik programlardan kaynaklanmakla birlikte, 
diğer tür programlarda da kullanılmaktadır. Bu açılışta, program direkt olarak 
içeriği oluşturan malzemeyle başlar. Bu türün "soğuk" olarak nitelenmesinin 
nedeni, programa herhangi bir tanıtıcı malzeme kullanılmaksızın başlanması, 
izleyicinin programa "ısınmasını" sağlamaya önem verilmemesidir. Şayet soğuk 
açılışta, çatışma ve aksiyon gibi güçlü dramatik değerlere sahip malzeme kul-
lanılırsa, o zaman izleyicinin dikkati de o ölçüde güçlü biçimde programa 
çekilecektir. 

Soğuk açılışının birbirinden bir hayli farklı  iki çeşitlemesi bulunmaktadır. 
İlkinde, programın gövdesinden çok ilginç bir bölüm alınır ve program bu malze-
meyle açılır. Örneğin bir polisiye dizide katilin cinayeti işleme sahnesi ya da bir 
melodramda çocuğundan ayrı yaşamak zorunda kalan bir annenin çocuğundan 
ayrılış sahnesi programın en başında, herhangi bir program tanıtımı yapılmaksızın 
verilebilir. Elbette bu bölüm, programın içinde de yeri geldiğinde 
kullanılmaktadır. Genellikle bu soğuk açılış biçiminde başta kullanılan malzeme 
programın doruk noktasına yakın bir bölümünden alınır. Bu bölümde (doruk 
noktanın bir özelliği olarak) programın baş oyuncuları da bulunacağı için açılış 
dikkat ve ilgi çekici olacaktır. Programın gövdesinden en başa alman bu bölüm bir 
ya da birkaç dakika sürebilir. Ondan soma tanıtma yazıları ve diğer açılış 
malzemeleri bu bölümün arkasına yerleştirilir. Tüm açılış unsurları 
tamamlandıktan soma programın olay örgüsü başlar. 

Bu açılış biçiminin en önemli zaafı,  doruk noktaya ilişkin bazı bilgilerin, prog-
ramın daha en başında izleyiciye verilmesi ve böylelikle olay örgüsünün içindeki 
asıl yerinde ikinci kez gösterildiğinde bu bölümün etkisinin azalmasıdır. 

Soğuk açılışın ikinci türünde, program yine içerikte kullanılan malzemeyle 
başlar ama programın en başında gösterilen bu malzeme bu kez olay örgüsü için-
deki yerinde ve bir defalık  kullanılır. Dolayısıyla programın girişi aynı zamanda 
olay örgüsünün de başlangıcıdır. Daha soma diğer açılış unsurları (programın 
tanıtımı, tanıtma yazıları, vb.) verilir. Açılış bölümü tamamlandığında, olay örgüsü 
en başta gösterilen bölümün devamı olarak gelişmeye başlar. Örneğin, gecenin 
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ilerlemiş saatlerinde genç bir çift  güle oynaya ıssız bir caddede yürümektedirler. 
Delikanlı ileride bir karaltı görür ve duraklar. Karaltının önünde sokak lambasının 
cılız ışınlarıyla aydınlanan bir tabanca belirir. Tabanca ateşlenir. Önce delikanlı, 
soma da genç kız kanlar içinde yere yığılır. Bu görüntüleri programın tanıtım mal-
zemesi, yazılar vb. izler. Açılış tamamlandıktan soma, bir gazete kulübesinin 
önünde dizili gazete başlıklarında genç bir çiftin  gece bilinmeyen birileri tarafın-
dan öldürüldükleri haberini görürüz. Amorstan görünen biri gazete alır. Bu haberi 
okuduktan soma gazeteyi buruşturarak bir çöp kutusuna atar ve olay örgüsü böyle 
devam eder. Bu soğuk açılış türü drama dışındaki programlarda da kullanılabilir. 
Sözgelişi "32. Gün" için böyle bir açılış düşünebiliriz. Mehmet Ali Birant'ın 
sunucu koltuğundaki görüntüsüyle açılır program. Birant, "32. Gün" kamerasının 
Irak'a gizlice girdiğini, Irak halkıyla röportajlar yaptığını söyler. Bu sözlerin 
hemen ardından, "32. Gün"ün tanıtım görüntüleri ekrana gelir. Tanıtım bittiğinde, 
M. Ali Birant yine görüntülenir ve kaldığı yerden konuşmasına devam eder. 

Bu soğuk açılış biçimi, daha önce sözü edilen soğuk açılış versiyonundan farklı 
olarak, programın olay örgüsüne ilişkin herhangi bir gizi programın en başında 
izleyiciye vermediği gibi, şayet programın yapısı uygun biçimde kurulursa, izle-
yicinin dikkatini güçlü bir şekilde çekebilir. Ne var ki bu açılış türünün de bazı 
zayıf  noktaları bulunmaktadır. Herşeyden önce, özellikle dramatik programların 
olay örgüleri çoğunlukla mekanların, karakterlerin ve çatışmanın tanıtımıyla 
başlar. Genellikle bu tanıtıcı malzeme çok ilgi çekici unsurlar içermez. Dolayısıyla 
açılış olarak kullanılacak olursa dikkat çekici, güçlü bir başlangıç olmak bir yana, 
izleyicinin dikkatini ve ilgisini bile dağıtabilecektir. Ayrıca, yukarıda verdiğimiz 
örnekte de görüleceği gibi, bu tür açılışlarda programın baş karakterleri, yıldız 
oyuncuları bulunmayabilir. Bu durum izleyicilerin dikkatini zayıflatıcı  bir başka 
özelliktir. 

ııı. Karma  Açılışlar.  Genellikle programcılar, programlarını açarken, tanıtıcı ve 
soğuk açılışların güçlü yönlerini kullanıp zayıf  yönlerini gideren karma açılış 
çeşitleri bulmaya çalışırlar. Tipik bir karma açılış biçimi, olay örgüsünü oluşturan 
sahnelerden üçer dörder saniyelik görüntüleri alıp bunların hızlı bir kurguyla bir-
birlerine bağlanmasıyla gerçekleştirilir. Ya da bu kurgu, şayet program bir seri-
yalse, daha önceki bölümlerden alınan sahnelerle gerçekleştirilebilir. Sonuç olarak, 
bir televizyon programcısı, program açılışının önemini kavramak, açılış türlerini 
üstün yönleriyle ve zaaflarıyla  adamakıllı bilmek, bu kavrayış ve bilgiye yaratıcı 
çabasını katarak programı için etkili bir açılış tasarlayıp gerçekleştirmek 
zorundadır. 

b. Programın Gövdesi 
Açılış programın tanıtımı ve mesajın daha çok izleyiciye ulaşmasını sağlamak 

amacını taşır. Açılışı izleyen bu kısımda ise programın mesajı örgütlenir. Bir başka 
deyişle, programın esasını programın gövdesi oluşturur. 

Televizyon programlan, tüm farklılıklarına  karşın, anlatı türlerinin ortak özel-
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liklerini taşımaktadır. Buna göre, bütün televizyon programlarının bir giriş, 
gelişme ve sonuç bölümü bulunur. Giriş mesajın (ya da problemin, dramada 
çatışmanın) serimlendiği (exposition),  gelişme mesajın çeşitli açılımlarıyla 
işlendiği, sonuç ise bu açılımların uçlarının biraraya getirildiği, sorun ya da 
çatışmanın çözümlendiği bölümlerdir. Kuşkusuz programın gövdesini oluşturan 
bölümlerden biri olan giriş ile programın açılışını birbiriyle karıştırmamak gerekir; 
aym şekilde program gövdesinin sonuç bölümü ile programın kapanışı da aynı şey 
değildir. Programın açılışı, izleyiciyi programa cezbetmek ve programı tanıtmak 
amacını taşır; buna karşılık giriş, program mesajını (sorunu, çatışmayı) takdim 
eder, izleyiciyi programda işlenecek özgül konuyla tanıştırır.. 

Giriş, gelişme ve sonuç şeklindeki sıralama klasik anlatı formülüdür.  Bu formülü 
çiğneyen anlatılar da bulunmakla birlikte, televizyon programlarının çoğunluğu 
klasik yaklaşımı izlemektedirler. Bunun nedeni, klasik yaklaşımın, popüler bir an-
latı aracı olan televizyonun en çok sayıda izleyiciyi ele geçirme amacının 
gerçekleştirilmesinde en uygun yol olmasıdır. Klasik anlatı formüllerini 
çiğnemesîyle de tanınan ünlü Fransız sinema yönetmeni Jean-Luc Godard'ın bu 
konuyla ilgili ilginç bir anekdotunu aktarmakta yarar var: 1966 Cannes Film Festi-
vali'nde, klasik anlatı tarzından yana bir eleştirmen, "ama Mösyö Godard, film-
lerin bir girişi, bir ortası, bir de sonu olması gerektiğini, eminim ki, siz de kabul 
edersiniz, değil mi?" diye sorar Godard'a. Godard gülümseyerek yanıtlar: "Evet, 
elbette, ama sıranm böyle olması hiç de zorunlu değildir" (Akt. Gessner, 1968). 
Godard, öncü bir sinemacı olarak üslubunu film  dünyasına kabul ettirmiş de olsa, 
izleyicilerin dikkatini ve ilgisini sürekli programın üzerinde tutmak zorunluluğu 
olan bir televizyon programcısı için, klasik formül  sağlam bir yoldur. Bu açıklama, 
aynı zamanda, programcının mesajı örgütlerken, yani programın gövdesini 
kurarken göz önünde bulundurması gereken ilk koşulu da ortaya koymaktadır: 
izleyicinin dikkatini ve ilgisini yitirmemek; bunun için programın gövdesini 
oluşturan anlatı unsurlarında yeterli sıklıkta ve yeğinlikte değişiklikler yaparak, 
izleyicinin programı izlemeye devam etmesini sağlamak. 

Programın içeriği, sunumun yapısını ve yöntemini de bir ölçüye kadar belirler. 
Dramatik programların sunum biçimi kuşkusuz konuşma programlarından, haber 
programlarından, müzik programlarından farklı  olacaktır. Ancak sunumdaki tüm 
farklılıklara  karşın, bu programların hepsi de izleyiciyi izleme deneyimini 
sürdürmeye zorlama bakım 
unsurlar, izleyicilerin ilgisini sürdürme işlevi görmenin yanı sıra, program mesa-
jının etkili bir şekilde örgütl 
ve doruk noktadır 

ı. Birlik 

ndan bazı ortak özellikleri paylaşırlar. Gerçekte bu 

enmesini de sağlarlar. Bunlar, birlik, çeşitlilik, tempo 

Bir televizyon programının gövdesi, programın bütünlüğü içinde yeri olmayan 
dışsal, gereksiz hiçbir unsun yer verilmeyecek şekilde örülmelidir. Her program 
içeriğinin oluşturucu unsurları arasında birbiriyle etkileşimli, birbirini gerektiren 

ilişki bulunur. Bu mantıksal ilişkiyi kuramayan bir 
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program, dağınık ve rastgele seçilmiş unsurlardan meydana gelir izlenimini 
uyandıracak, sonuçta da izleyiciyi ekran başından uzaklaştıracaktır. 

Bir televizyon programında "birlik ve bütünlüğün" gözetilmesi gereği, hep aynı 
tür malzemenin kullanılması zorunluluğunu ifade  etmez. Ama kullanılacak malze-
meler programın genel "havasını, atmosferini"  bozmamalıdır. Örneğin bir senfonik 
müzik programının ortasına bir heavy-metal parçası konamaz; ya da bir güldürü 
programının içinde dini bir söyleşiye yer yoktur. Ama bilindiği gibi, bir senfonik 
konser programında, icra edilen müziğe uygun doğa görüntüleri etkili bir şekilde 
kullanılabilmektedir. 

Televizyon programlan içinde birliği sağlamak ya da birlik duygusunu 
güçlendirmek için şu özelliklere dikkat etmek gerekmektedir: 

a. Programda sadece tek bir fikir  ele alınmalıdır. 

b. Programın bütününe yayılan bir "tema" ya da bir 
"durum" kullanılmalıdır. Örneğin bir eğlence prog-
ramında tema tatil olabilir ya da program bir mekan 
etrafında  gelişebilir. Bir meslek ya da hobi, programın 
ana ekseni olabilir. 

c. Programın birliği, kullanılan belli televizyon 
kişileriyle de sağlanabilir. Haber bültenlerinde bir ya 
da iki ana spikerin kullanılması, eğlence programında 
yine bir ya da iki sunucunun kullanılması gibi. Burada 
gözönünde tutulacak husus, bu kişilerin programı 
taşıma görevini yüklenmiş olmalarıdır. 

d. Programa ait olmadığı apaçık olan malzemelere 
yer vermemek gerekir. Örneğin drama programlarında 
olay dizisini ilerletmeyen sahnelerin çıkarılması gibi. 

e. Geçişlerin altının çizilmesine, belirginleştirilme-
sine özen gösterilmelidir. Örneğin bir tartışma prog-
ramında bir alt konudan bir başkasına geçildiği zaman, 
tartışmanın yöneticisi bu değişikliği açık ve belirgin 
biçimde belirtmelidir. 

Demek ki, bir programda "birlik"li bir yapıyı gerçekleştirebilmek için, fikir, 
tema, televizyon kişisi, kullanılan malzeme bakımından bütünlüğün sağlanmasına 
ve gene programın içeriği gereği yapılacak bir değişikliğin, bir geçişin de izle-
yiciye açık biçimde bildirilmesine özen gösterilmesi gerekmektedir. 
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rama çeşitlilik de katılmak' 
lumsal olaylarının yanı sıra 

koşut ilerleyen birkaç olay 
çeşitlilik sağlanabilir. Bu u 
rılırsa birlik kuralını bozmaz. 

programının sıkıcı olmasına neden olur. Dolayısıyla 
kuralının gözetilmesi ne denli gerekliyse, çeşitlilik 

sağlamak için o denli gereklidir. Çeşitlilik ile birlik 
de, iyi kurulmuş bir televizyon programında birlikli 
çeşitlilik de sağlanabilir. 

ıı. Çeşitlilik 
Tekdüzelik bir televizyo ı 

bütünlüklü bir yapı için binlik 
de programın ilginçliğini 
kuralı çelişir görünmekteyie 
bir tema veya yaklaşım içir de 

Televizyon programlarında çeşitlilik öncelikle kullanılan malzemelerde zengin-
likle sağlanabilir. Örneğin bazı güldürü programlarında, belli bir tema ile bütünlük 
sağlanırken, o tema çerçevesinde farklı  farklı  skeçler, şarkılar ve danslarla prog-

vadır. Haber bültenlerinde günün önemli siyasal ve top-
"insanal ilgilenim" denen türden ya da magaziner 

haber (soft  news) adı verileh türden konular da (örneğin, hayvanat bahçesinde yeni 
doğan bir ayı yavrusu; evinde leopar besleyen bir işadamı gibi konular) yer al-
makta ve bunlar haber bül enlerine çeşitlilik unsuru katmaktadırlar. Drama prog-
ramlarında da (örneğin "Aşk Gemisi"nde olduğu gibi) anlatı yapısının birbirine 

dizisi ya da ikincil olay dizileriyle kurulması sayesinde 
ygulama, şayet olay dizileri birbirleriyle bağlantılandı-

Televizyon programlarında sunum yöntemleri ve televizyon kişilerinde değişik-
likler yapılmak suretiyle de çeşitlilik sağlanabilir. Stüdyoda gerçekleştirilen bir 
tartışma programının sunum yöntemi stüdyo dışından malzemelerle (örneğin sokak 
röportajları, tartışılan konuyla ilgili grafikler,  slaytlar, filmlerle)  çeşitlenebilir. 
Yine bir programa birden çok sunucu kullanarak çeşitlilik unsuru katılabilir. 

uı. Akıcılık 
bir Bir programda akıcılık 

dan kaçınılarak, bir ölçüde 
olsunlar- sündürmekten 
ramında, herhangi bir kojıuk 
konuşması dayanılamayacak 
onun ekranda olabildiğince 
yavaşlatacak uzun açıklamalar 
malzemeleri kullanmamaya 

ölçüde tempoyu düşürecek malzemelerin kullanımın-
de kullanılan malzemeleri -ne denli ilginç olurlarsa 

kaçınılarak sağlanabilir. Örneğin bir konuşma prog-
ne denli ilginç bir kişiliğe sahip olursa olsun 

kadar ağırsa, ya o kişiyi programa almamak, ya da 
kısa görünmesini sağlamak gerekir. Programın akışını 

çok uzun ve ağır ezgiler, uzun konuşmalar gibi 
özen gösterilmelidir. 

İzleyicinin dikkatini ve i 
aralıklarla- izleyiciye yeni 
değişiklik yapmak anlamılna 
yapıldığında devreye yeni 
saatlik bir televizyon programının 
rundan oluşabilir. Bir progıamda 
ve sıkıcı olacaktır. Unsur 
hızlandırır ve izleyicinin rahatını 

gisini sürekli tutmak için televizyon programları -sık 
3İr şey vermejidir. Bu programın görünümünde bir tür 

gelmektedir. Programın görünümünde değişiklik 
3İr program içeriği unsuru sokulmuş demektir. Yarım 

içeriği 20, 30 hatta daha fazla  program unsu-
çok az sayıda unsur kullanılırsa o program ağır 

sayısının çok fazla  olması ise programın akışını çok 
kaçırabilir. 
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Program içeriğinde yeni bir unsurdan söz edebilmek için yapılan değişikliğin 
izleyicinin dikkatini yeniden yakalayacak nitelikte olması gerekir. Bir çok önemsiz 
ve kısa değişme bütün programlarda sık sık yer alır. Bunlar ayrı unsurlar olarak 
değerlendirilemez. Örneğin bir durum komedisindeki kahkaha ya da alkış efekti 
ayrı bir unsur değil, bağlantılı olduğu, izlediği unsurun bir bölümüdür. Bir şarkıcı 
ya da şarkının kısa bir tanıtımı tanıttığı unsurla birleşiktir. Dramatik bir prog-
ramdaki bağlantı müziği ve giriş müziği unsur denemeyecek kadar kısadır. Bir 
kamera açısından ve konumundan bir başkasına geçiş yeni bir unsur oluşturmaz. 
Ama bir unsur içinde çok çeşitli kamera açılarının kullanılması izleyicinin dikkat 
aralığını uzatır. Bir program unsurunda çok sayıda farklı  çekim olur ama yeni bir 
unsurun belirleyici özelliği sunum tekniğindeki değil, içerikteki değişmedir ve 
içerikteki değişmeye sunumdaki bir değişiklikte genellikle eşlik eder. Sağlam bir 
yapıya sahip programların oluşturucu unsurlarının uzunluğu 40 saniye ile 2 dakika 
arasındadır. 15 ile 20 saniyeden kısa program unsuru izleyiciyi rahatsız edecektir. 

Sinematografide  kullanılan öznel ve nesnel zaman kavramları televizyon prog-
ramları için de geçerlidir ve programın akıcılığıyla yakından ilgilidir. Bilindiği 
gibi nesnel zaman herhangi bir olayın gerçek süresini, öznel zaman ise o olayın 
ekrandaki süresini dile getirir. Bir örnek verilecek olursa: Ankara'da yaşayan bi-
rinin evinden çıkıp tren istasyonuna gitmesi, Anadolu ekspresine binerek İstanbul'a 
gelmesi gerçek zaman olarak saatler sürecek bir olaydır, ve bu süre olayın nesnel 
ya da gerçek zamanıdır. Bu olay kurgu yoluyla, ekranda çok kısa sürede -bir ya da 
birkaç dakikada, hatta çok daha kısa bir sürede- anlatılabilir. Olayın ekranda 
böylesine kısaltılarak anlatıldığı süreye öznel zaman ya da ekran zamanı denir. Bir 
televizyon programında akıcılık, program unsurlarının öznel zamanının denetlen-
mesiyle sağlanabilir. İzleyicinin çok ağır ilerlediği duygusuna kapıldığı program-
larda, genellikle programları oluşturan malzemelerin sayısı çok azdır ve bunların 
süreleri çok uzundur. 

ıv. Doruk nokta 
Dramatik programlarda doruk noktanın gerekliliğini tartışmaya bile yer yoktur. 

Bir televizyon oyununda ana karakterlerin yüzyüze geldikleri sorunlar giderek da-
ha karmaşıklaşır ve çözümsüz görünen bir doruğa ulaşır. En gerilimli an programın 
doruk noktasını oluşturur. Bu am hemen çözüm ve programın sonu izler. 

Ama program yapılarının bir doruk noktaya ilerleyecek şekilde örülmesi sadece 
dramatik programlarla sınırlanamaz. En basit bir müzik ya da eğlence programında 
dahi, izleyicinin ilgisini giderek yoğunlaştıracak şekilde bir kurgulamaya özen 
göstermek gerekir. Örneğin bir müzik programında doruk nokta bütün sanatçıların, 
konukların katıldığı, çok popüler bir şarkının icrası olabilir. Ya da en önemli ve 
tanınmış konuk sanatçıların programın sonuna yakın bir anda ekrana getirilmesi de 
benzer bir etkiyi yaratacaktır. Bir mülakatta en önemli soruların programın 
sonunda sorulması, mülakatçımn program boyunca soracağı soruları izleyicinin 
sonunda bu sorunun sorulmasını bekleyecek biçimde sıralaması aynı şekilde bu tür 
programlar için bir doruk nokta sağlayacaktır. 
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c. Program Kapanışları 
Bir televizyon programının bitişini bir başka programın başlangıcı izleyeceği için 

programın sona erdiği izleyiciye açık biçimde anlatılmalıdır. Bu işlevi program 
kapanışları yerine getirir. Ayrıca program kapanışının özellikle program 
başladıktan bir süre soma televizyonlarını açanlar için programın kimliğini tanıtma 
işlevi de vardır. Bu amaçla bazı programlar kapanışta da programı tanıtıcı 
malzemeler kullanırlar. Bunlar genellikle açılışta kullanılanların aynısı ya da on-
ların kısaltılmış şeklidir. Böylelikle açılışta olduğu gibi programın tanıtılmasının 
yanı sıra programın bittiğine ilişkin güçlü bir işaret de verilmiş olur. Kapanıştaki 
tanıtma yazıları programın kimliği ile birlikte bittiğinin de etkili bir anlatımını 
oluştururlar. Genellikle başlıca oyuncuların ya da diğer icracıların adları açılışta 
verilir. Buna karşılık yapım personeli ve ikinci düzeydeki icracıların adları ka-
panışta kullanılır. Tanıtma yazıları izleyici açısından ilginç bulunmayan program 
malzemeleri oldukları için kapanışta verilmeleri program yapısında önemli 
sorunlara yol açmayacaktır. 

Televizyon programlarında kapanışın önemini anlamak için kendinizi izleyicinin 
yerine koymanız've bir programın sona erdiğini gösteren hiçbir belirti olmaksızın 
birden bire ekrandan ayrılmasınının nasıl rahatsızlık duygusu yaratacağını düşün-
meniz yeterli olacaktır. 

Program kapanışları zamanlamayı ayarlamada da yardımcı olabilir. Televizyon 
programları birkaç ayrıksı durum dışında kesin ve belirli sürelerle kısıtlanmışlardır. 
Yayıncılığın, yayın planlamasının en önemli özelliği program sürelerinin 
esnekliğe elvermeyecek şekilde belirlenmişliğidir. Her program tam olarak 
önceden planlanmış zamanda bitmek zorundadır, ne uzun, ne de kısa olabilir. 
Programların çoğu önceden kaydedilerek gerçekleştirildiği için sonul zamanlama 
yayından önce kurguda yapılır. Zamanlamaya ilişkin büyük ölçekli ayarlamalar 
esas olarak programın gövdesinde yapılmakla birlikte, program kapanışları ince 
zamanlama ayarlamaları yapılmasında kullanılabilir. Yayın akışında ayrılmış 
süreyi doldurmayan programların kapanışı biraz uzun tutulabilir, ya da süreyi bir 
miktar aşıyorsa kapanış kısaltılabilir. 

Demek ki bir programın kapanış unsurları yukarıda belirtilen amaçları karşıla-
yacak, aynı zamanda da programı doruk noktaya varıldıktan soma olabildiğince 
çabuk kapatacak biçimde seçilip düzenlenmelidir. Doruk nokta ve çözümden soma 
izleyicinin ilgisi hızla kaybolur. Şayet izleyicinin daha somaki program için ekran 
başında kalması isteniyorsa, kapanışta kullanılan malzemelerin de izleyicinin dik-
katini üzerinde tutması, bu olmuyorsa en azından somaki programın açılışının 
izleyiciyi etkilemesi için çok kısa sürmesi gerekmektedir. 
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D Ö R D Ü N C Ü B Ö L Ü M 

KISA TANITICI PROGRAMLAR 

Televizyondaki kısa tanıtıcı programları üçe ayırmak mümkündür: 1) Ticari 
reklam spotları; 2) Kamu spotları; 3) Promosyon spotları. Bu programların ilki ti-
cari bir mal ya da hizmetin tanıtımını yapmak, satışını artırmak amacına yöneliktir. 
Kamu spotları ise halkın yararına olan davranış ve faaliyetleri  özendirmeye, belli 
bir konuda halkı bilgilendirmeye yönelik ticari olmayan kısa programlardır. 
Promosyon spotları televizyon istasyonlarının kendilerini tanıtıcı spotlardır. TRT 
logosunun program aralarında ekrana getirilmesi ya da özel televizyonlarda 
izlenme oranlarındaki başarılarına ilişkin kısa açıklamalar bu türün örnekleridir. 
Ayrıca televizyon istasyonlarının yayınlayacağı programlara ilişkin kısa tanıtıcı 
spotlar da bu kategoride değerlendirilir. 

A. YAPISAL UNSURLAR 
Televizyondaki kısa tanıtım programlarında kısa ve çok kısıtlı bir sürede 

inandırıcı ve etkileyici bir mesaj üretmek gerektiği için, sürelerinin kısalığına 
karşın spot programların yapımında çok titiz ve ayrıntılı bir planlamaya gereksinim 
vardır. 

Bu programların planlanma sürecinde ilkin amaca, hedef  izleyicilere, programda 
kullanılacak cazibe unsurlarına ve programın yapısına ilişkin çeşitli soruların 
yanıtlanması gerekmektedir. Amaca ilişkin sorulacak sorular, hazırlanacak tek tek 
spot programların toplu olarak uzun vadeli amacının ne olduğuna, tek bir spot 
programın özgül amacının ne olduğuna ve bu özgül amacın uzun vadeli amaçtan 
farklı  olup olmadığına, nihayet bu spotlar kapsamlı bir kampanyanın parçasını 
oluşturuyorsa, kampanyada kullanılan diğer destekleyici malzemelerin neler 
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olduğuna ilişkindir. 

Bütün spot - türlerinin temel amacı inandırmaktır. Tecimsel spotlarda 
(reklamlarda) bu amaç çok açıktır ama kamu spotlarında ve promosyon spotlarında 
da pek belirgin olmasa bile temel amaç budur. Bir kamu spotu izleyicilere her 
alışverişten soma fiş  almalarının toplumun yararına olduğunu söyleyebilir. Bir 
promosyon spotu ise "ünlü televizyon yönetmeni İlyas Karakuzu'nun yönettiği ve 
iffet  Açılmaz ile Erdem Ar'ın başrollerini oynadığı 'İcabında Erkekler de Ağlar' 
adlı dizinin yayın saatinin değiştiğini; bu dizinin ATV'de Pazar günleri saat 
19.30'da izlenebileceğini" duyurabilir. Bu iki mesajın amacı pek belli olmasa da 
izleyiciyi ikna etmeye yöneliktir. İlkinde izleyici her alışverişten soma satış fişi 
almaya, ikincisinde de diziyi izlemek için belirtilen saatte televizyonlarını açmaya 
ikna edilmek istenmektedir. 

Program mesajının yöneltildiği izleyicinin karakteristiği özellikle inandırmayı ve 
etkilemeyi amaçlayan kısa tanıtım programları için çok önemlidir. Dolayısıyla 
izleyici kitlesinin çözümlenerek geçerli bir tanımının yapılabilmesi gerekir. 
Televizyon gibi çok yaygın izlerkitleye seslenen bir kitle iletişim aracında izle-
yicinin özgülleştirilmesi, izleyicinin tüm karakteristiklerinin tanımlanması genel-
likle olanaksızdır. Zira televizyon izleyicisi çok geniş bir coğrafi  alana yayılmış, 
birçok farklı  tutum ve ilgilenime sahip, çok farklı  ekonomik, sosyal, siyasal ve 
dinsel düzeyde konumlanmış birimlerden oluşan bir kitledir. Kısa tanıtıcı program 
yapımcısının şu iki temel soruyu sorup bunlara geçerli yanıtları vermesi gerekir: 

1) Programın amacını gerçekleştirmek için hangi 
izleyici kümesine ulaşmak gerekmektedir? 

» 

2) Bu programın yayınlanacağı gün, saat ve istasyon 
veya kanalda bu izleyici kümesine ulaşılabilir mi? 

Programın amaçladığı doğrultuda izleyiciyi ikna etmek için, amacın 
gerçekleştirilmesinde gerek duyulan aksiyona doğru izleyiciyi güdüleyecek cazibe 
unsurlarının neler olacağı sorusu çok net ve açık biçimde yanıtlanmalıdır. Bu soru 
yanıtlanırken göz önünde tutulması gereken bir husus, bu cazibe unsurunun hedef 
izleyiciye uygun olup olmadığıdır. Örneğin Türk halkına diş fırçalamanın 
faziletlerini  anlatan bir kamu spotu diş sağlığı ile beyin sağlığı arasındaki yakın 
bağlantıyı etkili bir biçimde kuracak unsurlardan yararlanarak hedef  izleyicisini bu 
doğrultuda aksiyona geçme konusunda güdüleyebilir. 

Bu programlar çok kısa sürelidir. Süreleri on saniyeden birkaç dakikaya kadar 
değişir. Sürenin kısıtlı olması, televizyon programlarının yapısal gerekliliklerinden 
birlik ve çeşitlilik kurallarının, akış hızının ve doruk noktanın özenle ve sıkı sıkıya 
planlanmasını gerektirir. Yine, izleyicinin dikkatini bu kısacık programa çekmek 
için gerçekten çarpıcı bir kavram, bir sözel ve/veya görsel araç bulmak gereklidir. 

Kısa tanıtım programlarında mesajın tartışmaya açık bir yönü olmaması, yani net 
ve kesin olarak belli bir yönde (bir malı veya hizmeti satma; bir şirket ya da 
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kuruluş hakkında olumlu izlenim uyandırma; bir fikri,  düşünceyi, inancı kabul et-
tirme vb.) etkileyici ve inandırıcı olması istendiği için, birlik  kuralına uyulması 
gerekir. Bu kuralın gerçekleştirilmesi için bir kısa tanıtım programında yer alan 
tüm verilerin doğrudan programın özgül amacıyla bağlantılı olması gerekmektedir. 
Programda sunulan fikirlerin  ve cazibe unsurlarının sayısının sınırlandırılması 
spotun yapısal birliğini sağlamanın başlıca yoludur. Programın içindeki tek tek 
ifadelerin  tümü çeşitlemeler veya tekrarlamalarla programın izleyiciyi ikna etmeyi 
amaçladığı özgül fikri  destekleyecek şekilde düzenlenmelidir. 

Buna karşılık çeşitlilik  gereksinimi  birlik konusu kadar sorun olmaz bu program-
larda. Kısa tanıtım programlarının süresi izleyicilerin dikkatinin dağılmasına izin 
vermeyecek kadar kısadır. Bununla birlikte, bu kısa süre içinde olabildiğince kısa 
ve etkileyici (farklı  açılarla ve özenli çerçevelemelerle gerçekleştirilen) çekimlerin 
tempolu kurgusu spotların hem çeşitlilik gereksinimini karşılayacak, hem de onlara 
izleyicinin ilgisini sürekli üzerinde tutacak bir akış hızı sağlayacaktır. 

Ortalama uzunluktaki programlarda doruk  noktaya  program ilerledikçe giderek 
artan bir ilgi ve beklenti duygusunun yaratılmasıyla ulaşılır. Doruk nokta prog-
ramın probleminin çözüme bağlandığı sahne olduğu için izleyicinin ilgisini prog-
ram boyunca sürdürmenin en etkili araçlarından da biridir. Kısa spotlarda ise bu 
düşünce o kadar önemli olmamakla birlikte, doruk noktanın bir başka önemli işlevi 
vardır: ürünün satın alınabileceği yer ve zamanda programın bir parçasını izle-
yicinin anımsayabilmesini sağlamak. İzleyici bir reklam spotunu ilgiyle izleyebilir, 
ama daha soma, özellikle de reklamın esas işlevinin gerçekleşmesi gereken yer ve 
zamanda, yani reklamı yapılan mal, hizmet veya fikri  satın alacağı (ya da fikri 
uygulayacağı) zaman ve mekanda bu spotu anımsamazsa program amacına 
ulaşamamış demektir. Doruk nokta izleyicinin reklam spotundan anımsayabileceği 
bir unsur sağlayarak reklamın amacına ulaşmasına katkıda bulunabilir. Kısa 
tanıtım programlarında doruk nokta genellikle programda kurulan atmosfer  ya da 
durumda meydana gelen beklenmedik ya da mizahi bir tersliktir. 

B. TECİMSEL REKLAMLAR 
Televizyonda tecimsel reklamlar tecimsel televizyon sisteminin dayanağı olmakla 
birlikte izleyicilerin çoğu tarafından  programların arasına ya da içine yerleştirilen 
ve izlenen programı kesintiye uğratıp televizyonun keyfini  kaçıran yapımlar olarak 
değerlendirilir. Reklamların çoğunlukla böylesine genel bir olumsuz eleştiriyle 
değerlendirilmelerine karşın toplumlardaki etkileri hemen gözle görülebilecek 
kadar büyüktür. Reklamlarda kullanılan sloganlar, cingıllar kısa bir süre içinde 
popüler kültürün bir parçası haline gelir. Bunlar, daha yeni yeni yürümeye 
başlayan çocuklardan yeni yetmelere, gençlerden yaşlılara kadar hemen herkesin 
diline yerleşiverirler. Bazı reklam yapımlarında öylesine yüksek düzeyde yapım 
değerlerine yer verilir, bunların yapımında öylesine titizlik gösterilir ki, izlerkitle 
çoğu kez en yaratıcı yapımcı ve yönetmenlerin gerçekleştirdiği bu tür reklamlarda 
gülmece, müzik, eğlence, drama, ünlü kişiler ve olağanüstü bir görsel üslupla 
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karşılaşır. Örneğin Michael Jackson'un rol aldığı Pepsi-Cola reklamı yaklaşık 2 
milyon dolara mal olmuştur. Bu rakam uzun metraj sinema filmleri  için bile çok 
yüksek bir miktardır. 

Tüm reklam etkinliklerinin dayandığı üç temel ilke vardır (Berger, 1990): a. 
Dikkat çekmek; b. İstek uyandırmak; c. Eyleme geçirmek. 

Bu ilkelerin ilki, önce mesajın biçim olarak, diğer uyaranlar arasında izleyicinin 
dikkatini çekmesini, daha soma mesajın sunduğu mal ya da hizmetin, diğer mal ve 
hizmetler arasında izleyicinin ilgisini üzerinde toplamasını dile getirmektedir. 

İkinci ilke, dikkat çekilen mal veya hizmetin kullanımı (satın alınması) yönündç 
izleyicilerde bir istek uyandırmakla ilgilidir. Dikkati üzerinde toplayan bir mal ya 
da. hizmet için izleyicide herhangi bir istek uyanmıyorsa, reklam spotu amacına 
ulaşamamış demektir. 

Sonuncu ilke izleyicide uyanan duygunun (istek) eyleme dönüşmesini (satın 
alıma, kullanma) dile getirmektedir. 

Reklam programları hazırlanırken bu ilkelerin göz önünde tutulması gerekirse de, 
genellikle tek bir reklam programının özellikle kısıtlı süresi nedeniyle bu 
gerekliliklerin tümünü karşılaması her zaman beklenemeyebilir. Çoğu kez reklam 
spotları bir genel reklam kampanyasının unsurlarından biri olarak kullanılır ve 
kampanya yukarıda belirtilen üç ilkeye uygun olarak düzenlenirken spotlar bu 
ilkelerden bazılarını yerine getirmek üzere kullanılabilir. 

Reklam programı yapımcısı ürün sahibinin uzun vadeli hedefiyle  belli bir reklam 
spotunun dolaysız, özgül hedefi  arasında bir ayrım yapmalıdır. Çoğu reklam kam-
panyasında sonul inandırıcı hedef  bir mal veya hizmeti satmak; herhangi bir şirket 
için izleyicide iyi bir izlenim yaratmak; siyasal bir aday için ise oy sağlamak ola-
caktır. Kampanyadaki bu sonul hedef  tek bir reklam spotunun amacından farklı 
olabilir. Örneğin tekil bir reklam spotu izleyicide merak uyandırmayı hedeflemiş 
olabilir. 

Esas olarak bir reklam programının başarısı, izleyicileri eylem için güdüleme-
siyle doğru orantılıdır. Bunu sağlamak için ilkin izlerkitlenin mensuplarına istenen 
yönde eyleme geçmelerinin niçin gerektiğini göstermek gerekir. Bu elbette izle-
yiciye eyleme geçmekle elde edeceklerini göstermek anlamına gelmektedir. Daha 
soma bu kazanıma ulaşmak için özgül olarak ne yapacakları anlatılmalıdır onlara: 
dükkana, bakkala, süpermarkete vb. gitmek örneğin. Nihayet izleyicilere bunu 
nasıl yapacakları açıklanmalıdır. 

a. Cazibe Unsurları 
Reklam programlarının hazırlanmasında, mesajın etkili olabilmesi için çeşitli 

cazibe unsurlarından yararlanılır. Bu unsurlar ayrı ayrı duygulara ve mantığa 
yönelik olabileceği gibi, hem duygulara, hem de mantığa hitap edecek şekilde 
kullanılabilir. 
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ı. Endişe/Problem:  Reklam programları düzenlenirken önce bir problem ortaya 
konmalıdır. Genellikle böylesi bir problemli durum, izleyicinin dikkatini çekici 
araçlar kullanılarak geliştirilir. Örneğin bir şampuan reklamında bir helikopterin 
saldırısından kaçan bir genç kız kumsalda yere yuvarlanır, saçları deniz suyu ve 
kumla kirlenir. Yönetmenin "stop" sesiyle bu aksiyonun aslında bir film  çekimi 
olduğu anlaşılır. Genç kız yanında kuvaförüyle  birlikteyken problemi dile getirir: 
"Bu sahneyi hiç sevmiyorum, saçlarım berbat oluyor." Herhaliyle (güleç yüzüyle 
örneğin) bu sorunu dert etmediği, çünkü çözümü bildiği anlaşılan kuvaför, 
"Amaaan, dert ettiğin şeye bak, hiç üzülme Elidor şimdi hemen bu sorunu çözer," 
der ve daha sonra, bu şampuanın gerçekten sorunu nasıl çözdüğünü reklam prog-
ramında herkes görür. Demek ki, problem ortaya konduktan soma, bu problemin 
reklamı veren şirketin ürününü kullanmak suretiyle çözümlenebileceği izlenimini 
yaratmak gerekmektedir. Yukarıdaki örnekte olduğu gibi bazen problemle çözüm 
arasındaki ilişki çok dolaysız ve açıktır. 

Bir başka yalın örnek: "Saçınızda kepek mi var?" (Problem); "O halde Clear 
kepek şampuanı kullanın" (Çözüm). Bazı durumlarda bu ilişki daha inceliklidir. 
Örneğin: "Kızların dikkatini çekemediğinizden mi yakınıyorsunuz? Belki saçınız 
yüzündendir. Zampik şampuanı kullanın." Televizyon ekranındaki son görüntüde, 
genç adam rüzgarda dalgalanan sırma saçlarıyla ve çevresinde dolanıp duran 
birkaç çekici kızla birlikte gösterilir. Bu görüntünün dile getirdiği anlam, ürünün 
sorunu gerçekten çözdüğüdür. 

Problemin özellikle bir endişe yaratması çözümün etkisini de artıracaktır. 
Örneğin, bir reklam programında bir genç kızın sorunu ve bu sorunun çözümü 
şöyle konabilir: "Güzel olduğun halde erkekler sana niye hiç yaklaşmıyor?" 
(Problem); "Kokuyorsun da ondan..." (Endişe); "Ballıbaba deodoranını kullan, bak 
o zaman neler olacak?" (Çözüm). 

ıı. Yarar  ya da  çıkarın  dile  getirilmesi:  İzleyicilere belli bir ürünü ya da hizmeti 
satın almakla ve kullanmakla elde edecekleri çıkar ya da yararların dile getiril-
mesi, dolaysız bir cazibe unsurudur. Bazen ucuzluk, dayanıklılık, sağlamlık 
bakımından ürünler ya da hizmetler arasında dolaysız karşılaştırma yapılması, bu 
unsurun etkisini artıracaktır. Bu cazibe unsuru daha çok mantığa hitap etmektedir. 

ııı. Teşhir:  Televizyonun görselliği reklamlar için "görmek inanmaktır" 
kavramının uygulanabilirliğine bir olanak sağlar. İnsanlar genellikle gördüklerine 
duyduklarından daha fazla  inanmak eğilimindedirler. Dolayısıyla bir ürün ya da 
hizmetin reklam spotunda teşhir edilmesi, kullanımının sağladığı yararların görsel 
olarak aktarılması, izleyicileri bunları kullanmaya ikna edebilir. 

ıv. Tanıklık:  Bu yaklaşım izleyiciye bir uzmanın, güveneceği ünlük bir kişinin ya 
da kendisi gibi birinin kendisine herhangi bir ürün ya da hizmetin yararları ile ilgili 
tavsiyesine benzetim çabası olarak görülebilir ve insanları eyleme geçirmede çok 
etkili bir yoldur. 

v. Dolaylı  cazibeler:  Bunlar "yaşam tarzı" cazibeleri olarak da adlandırılabilirler. 
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Reklamlarda bu cazibelere dayalı bir kurgu "dolaysız satış" biçimini dile getirir. 
İzleyicilere onları cezbeden insanlar ya da onları ilgilendiren ve onlarda yaşama 
ilişkin çeşitli (ve genellikle oluhılu ve hoş) duygular uyandıran görüntüler 
gösterilir. Genellikle bu görüntüler çok sanatkarca düzenlenir ve kurgulanır. Bu tür 
spotlarda bir çok avant-garde  video teknikleri kullanılır. Spotun sonunda da 
ürünün adı gösterilir. 

Bu yaklaşımda, reklamcı izleyicilere "kör gözüm parmağına satış" tekniklerine 
itibar etmeyecek kadar gelişkin beğeni ve düşünce düzeyinde olduklarını anlat-
maktadır. 

vı. Sürü  içgüdüsü:  Bu yaklaşımdaki cazibe unsuru, insanların herkesin 
yaptıklarını yapma eğiliminde olmasına; grubun, topluluğun ve toplumun dışında 
kalmaktan kaçınmasına dayanır. Eğer izleyiciler herkesin bir şey yaptığına 
(örneğin herkesin "O dedi, Bu kodu" gazetesini okuduğuna; "Akça Pakça" 
deterjanı kullandığına) inandırılabilirse, o zaman kendileri de bundan geri kalmak 
istemeyeceklerdir. 

Ib) Televizyon Reklam Formatları 
Televizyon reklam programlarında belli başlı altı tip format  bulunmaktadır: 

Dolaysız reklamlar; eğitsel reklamlar; tanıklı reklamlar; mizahi reklamlar; müzikal 
reklamlar ve dramatik reklamlar. Ancak bu formatlar  birbirleriyle ilişkilendirilerek 
yeni biçimler de oluşturulabilir. 

ı. Dolaysız Reklamlar: 

Dolaysız satış duyurusu yapan reklamlarda ürünle ilgili açık, yalın ifadeler  kul-
lanılır ve bu ifadeler  genellikle tek bir (etkili olursa iyi olur) sloganla bitirilir -
İpana adı ağzınızın tadı, gibi...Böylelikle İpana diş macunu örneğini sürdürecek 
olursak: önce İpana diş macununun yeni olduğu, fıloridli  tek diş macunu olduğu, 
bu yüzden ağız kokusuna ve diş çürümelerine birebir olduğu, diğer macunlardan 
daha üstün olduğu söylenir ve spot sloganla bitirilir. 

Bu tür reklamlarda dikkat çekmek, ilgi toplamak için ilginç mekanlar kul-
lanılabilir; alışılmamış ya da çarpıcı bir ifadeyle  programa girilebilir; ilgi çekici bir 
müzik veya ses etkisi kullanılabilir. 

ıı Eğitsel  Reklamlar: 

Eğitsel reklam formatında  genellikle mantığa dayanan cazibe unsurları kullanılır 
ve ürünün satın alınmasının nedeni olarak duygusal değil ussal gerekçeler verilir. 
Bu format  ürün reklamından çok kurum, kuruluş veya şirket reklamlarına uygun-
dur Kurumsal reklamlar özel bir şey satmak yerine bir kuruluş veya endüstri hak-
kında iyi bir imaj yaratmayı, izleyiciye olumlu bir düşünce benimsetmeyi amaçlar. 
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ııı. Tanıklı  Reklamlar: 

Tanıklı reklam formatmda  ürün, hizmet, fikir  veya kuruluşun benimsetilmesinde 
ya bir uzmana, ya ünlü bir -veya birkaç- kişiye, ya da "sıradan bir kişiye" başvuru-
lur. Programın amacını destekleyici kişi olarak bir uzmanın kullanılması izle-
yicinin güvenini sağlamaya yöneliktir. Bu uygulamanın altında yatan düşünce, 
günümüzün giderek karmaşıklaşan, dolayısıyla da bir insanın bilgi ve deneyim 
birikiminin bir çok konu ve alanda yetersiz kaldığı toplumlarında uzmanların 
öneminin artması, daha da önemlisi insanların bu yetersizliklerinin bilincinde 
olarak uzmanların bilgi ve deneyimine giderek daha fazla  bağlanmalarıdır. Bu 
nedenle bir diş macunu reklamında elbette bir diş doktorunun tanıklığı oldukça 
inandırıcı olacaktır ya da bir otomobil yarışçısı yeni bir arabanın üstünlüklerini 
ekranda anlatacak olursa elbette arabayı işinden evine, evinden işine gitmekte 
kullanacak olan birinin onun söylediklerine inanmaması için hiçbir neden yoktur. 

Bu tür tanıklı reklamlarda iki yaklaşım bulunmaktadır: İlki, ürün ya da fikirle 
ilgili gerçek bir uzmanın programda kullanılması, ikincisi ise giyimi kuşamı ve 
görünümüyle uzman kılığına sokulmuş ya da uzman olduğu izlenimi verilmiş bir 
kişinin (genellikle bir oyuncunun) kullanılmasıdır. İlk yaklaşımda uzmanın ünvanı 
ve adı-soyadı belirtilirken, ikincisinde uzman kimliksizdir; sadece izleyicinin ka-
fasındaki  basmakalıp uzman imgesine, yargısına hitap edilmektedir. 

Tanıklı reklamlarda ünlü kişilerin tanıklığına da sık sık başvurulur. Bu ünlü -
yani sosyal ve ekonomik statüsü ortalama izleyicininkinden çok daha yüksek olan-
kişilerin ürüne ilişkin tanıklıkları herhangi bir uzmanlık bilgisine dayanmaz. Bu 
yaklaşımda kullanılan kavram bilgi değil, saygınlık, iktidar ve üstün beğeni düze-
yidir. Bu kişilerin tanıttıkları ürün değerli ve önemli olmalıdır, çünkü bu niteliklere 
sahip bir kişiyle bağlantılıdır. Ayrıca o kişinin kullandığı ürünü kullanmak, sadece 
tek bir yönden de olsa, o kişinin düzeyine ulaşmak anlamına gelmez mi? (Elbette 
herşeye eleştirel bakmaya alışmış izleyiciler için bunun tersi de geçerli olabilir; 
prani böylesi sıradan ürünleri kullandıkları için bu ünlüler aslında sıradan insanların 
düzeyine düşmektedirler. Ama bizim burada söylediklerimiz eleştirel televizyon 
izleyicileri için geçerli değil; biz çok daha geniş bir kitle oluşturan, normal 
izleyicilerden sözediyoruz). 

Bu reklam formatmda  giderek sıradan insanın tanıklığına daha fazla  yer veril-
meye başlanmıştır. Burada mesajın inandırıcılık cazibesi uzman ve ünlü kişideki 
önem unsurundan çok özdeşlik unsurudur. Hedef  izlerkitle mensupları reklam 
programının konusu olan ürüne tanıklık eden kendilerine benzer sıradan insanlarla 
özdeşlik kurarlar. Bu insanlar tıpkı kendileri gibi bir sorunla karşılaşmışlardır 
(örneğin ev hanımı yolda kocasıyla yürürken yoldan geçen bir araba beyin yeni 
alınan pantolonuna' çamur sıçratır), bu problemi çözen ürünü denerler (pantolon 
hemen OMO'lu suya batırılıp bir güzel yıkanır, çamurdan pislikten eser bile kal-
mamıştır) soma da bu gerçeği izleyiciye tanık olarak aktarırlar. 

Tanıklı reklam formatmda  çok yaygın olarak kullanılan bir başka yaklaşım, bir 
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dramatik programın yıldızı ya da yıldızlarının bir ürünü tanıtmalarıdır. Bu 
yaklaşımda bazen dramatik programın yıldızı tek başına geleneksel tanıklık etme 
biçiminde ekrana gelir (TRT'de bir zamanlar çok popüler olan "Perihan Abla" adlı 
dizinin ünlü baş oyuncusu Perran Kutman'ın, yine o çok ünlü Perihan Abla karak-
teriyle, dikiş makinası reklamında yaptığı gibi); bazen de yıldızlar dramatik prog-
ramdan bir bölüm canlandırır gibi yaparlar (yine TRT'nin popüler dizilerinden 
"Kuruntu Ailesi"nin anası ve kızının çamaşır tozu reklamında yaptıkları gibi). 

Reklam programlarında belli kişilerin kullanımı sadece tanıklık etme biçiminde 
olmayabilir. Satılacak mal ya da ürünün sahibi olan kişi ya da firmanın  mesajını 
direkt olarak izleyiciye aktaran sunucu ya da ünlü kişilerin yer aldığı reklam 
spotları da yapılmaktadır. Bu tür reklamların tanıklı reklamlardan farkı,  burada is-
ter tanınmış olsun, ister tanınmamış, mesajı sıman kişinin ürünü izleyiciye 
doğrudan reklam verenin diliyle tanıtması, ürünün meziyetlerine tanıklık yap-
mamasıdır. Herhangi bir şirketin sahibi ya da yöneticisi de bu mesajı doğrudan 
izleyicilere iletebilir. Bir şirketin ya da ürünün reklamını uzun süre yapan kişi, 
izleyicinin zihninde o şirket ve ürünün imgesiyle özdeşik hale gelir. 

ıv. Mizahi  Reklamlar. 

Mizahi reklamlar mizahi bir ifadenin  ya da durumun devreye sokulması ve tüm 
spot boyunca sürdürülmesiyle gerçekleştirilir (örneğin iki ihtiyar adamın birbirle-
rine "Akbank'a mı mirim?" diye sorup durmaları ve cevapları da yanlış anlama-
ları). Mizah unsuru izleyicinin dikkati ve ilgisini spota çekmekte çok etkili olduğu 
gibi, izleyicinin bu spotu daha soma anımsamasında da işlev görebilir. 

v. Müzikal  Reklamlar. 

Müzikal reklamlarda genellikle eğlence teknikleri, günün sevilen şarkı ve 
dansları kullanılır. Bunlar oldukları biçimde kullanılabileceği gibi (Pepsi Cola 
reklamında Michael Jackson ve Tina Turner gibi), reklamı yapılan ürünü anımsata-
cak, ya da tavsiye edecek biçimde yeniden düzenlenebilirler. Belki tam bu başlık 
altında toplanamaz ama, spor, boşzaman eğlenceleri ve seyahat etkinliklerinden 
görüntülerin arasına ürünün de sokulduğu hızlı kurgulanmana ve jingıla dayalı 
reklam formatmı  da burada anımsatmak gerekiyor (örneğin Coca Cola reklamında 
olduğu gibi). 

vı. Dramatize Reklamlar. 

Dramatizasyona dayalı reklamlarda genellikle acıya, kaygıya, soruna, çekiciliği 
ya da hazzı artırma gereksinimine özgül bir ürün markasının kesinlikle yanıt ver-
diği dramatize edilmiş durumlar kullanılır. Dramanın çatışmasını ürünün gidere-
ceği sorunlar oluşturur. Dolayısıyla dramatize edilmiş reklam spotları ürünün 
kullanımıyla çözümlenen bir sorunun takdim edilmesi için iyi bir fırsat  sunmak-
tadır (Örnek 12). 
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Örnek 12- DRAMATİZE REKLAM ÖRNEĞİ 
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MACINTOSH -BECERİNİZİN GEREKSİNDİĞİ 
GÜÇ 

1. SİYAH ÜZERİNE BEYAZ HARFLERLE YAZI: 
"Bilanço" 

2. Şirket bürosunda, Del bütçeyle ilgili konulan 
tartışmak üzere Helen'i çağırmıştır. Masasının üzerinde 
kalın bir rapor açık durmaktadır. 

DEL: Otur Helen. Sana bütçede yer alan bir kalemi 
sormak istemiştim. (RAPORDA BİR BÖLÜMÜ 
İŞARET EDER) Bunu bütçeye almamıştık. 

3. Helen'in çok yakın çekimi. 

HELEN: Bunlar bilgisayarla ilgili maliyetler. 

4. DEL'in çok yakın çekimi. 

DEL: Ama Helen, bu sistemlerin parasını ödemiştik. 

5. İkili çekim. 

HELEN: Bunlar eğitim masrafları. 

DEL: Eğitim bilgisayarlardan daha mı pahalı? Ama 
Memphis'de bu masraflar  görünmüyor. 

6. Helen'in çok yakın tepki çekimi. 

7. Del'in çok yakın çekimi. 

DEL: Buna ne diyeceksin? 

8. Helen'in çok yakın çekimi. 

HELEN: Açıkça görülüyor ki, onların bilgisayar-
larıyla...insanlar, eee, kendilerini eğitebiliyorlar. 



Kararma. 

9. SİYAH ÜZERİNE BEYAZ HARFLERLE YAZI: 
"Macintosh" 

Zincirleme. 

10. SİYAH ÜZERİNE BEYAZ HARFLERLE YAZİ: 
"Başarınızın Güc Kaynağı". 
Kaynak, Berger (1990). 

C. KAMU SPOTLARI 
Gerçekte ticari reklam spotlarının da, kamu spotlarının da amacı birbirine benzer. 

Her iki durumda da amaç izleyiciyi ikna etmek, inandırmaktır. Dolayısıyla 
yukarıda ticari reklamlar için belirtilen cazibe unsurları ve yapım tekniklerinin 
tümü kamu spotları için de geçerlidir. 

Ne var ki kamu spotları sonuçta direkt kazanç getiren yapımlar olmadığı için ti-
cari reklamların hazırlanmasında gösterilen özen, ticari reklamların yapımına har-
canan para ve ayrılan maddi olanaklar bunlardan büyük ölçüde esirgenir. Bu prog-
ramların gelir getirici değil, tersine masraf  kapısı açıcı olmalarından ötüni, elbette 
yapım personelinin kalitesi açısından da sorunları vardır. Bu TRT'de 
gerçekleştirilen "Bir Dakika", "Dikkat" gibi kamu spotları ile reklam kuşağında yer 
alan ticari reklamların en az özenlileri arasındaki farkta  bile gözlemlenebilmek-
tedir. 

Kamu spotlarının hazırlanmasındaki -ticari reklamlara oranla- yoksunluklarına ek 
olarak, bu spotların program prototipine yerleştirilmelerinde de sorunlar vardır. Bu 
tür . programlar genellikle dolgu malzemesi olarak zamanlamada karşılaşılan 
aksaklıkları gidermek amacıyla program aralarına rastgele yerleştirilir. Prototipe 
önceden planlanarak yerleştirilen kamu spotlarının ise reklam kuşaklarının yarar-
landığı avantajlardan yararlanamadığı, izleyici sayısının en çok olduğu saatlere 
pek yerleştirilmedikleri görülmektedir. 

Ama kamusal amaçlı spotların tecimsel amaçlı reklam yapımları kadar etkili 
olamaması tüm bu olumsuz etkenleri de içerecek biçimde, belki de John Berger'in 
(1977) belirttiği gibi, reklamların insanlara sattığı asıl şeyin ürün veya hizmet 
değil, yaşam-biçimi olmasıdır. 

Reklamlar izleyicilere kendilerini nasıl "imrenilir" kılacaklarını gösterir. Berger'e 
göre, reklam izleyicilere kendilerine ilişkina bir imaj sunar. Bu ürün tarafından 
dönüştürülmüş, dolayısıyla başkalarınca imrenilir hale gelmiş bir ben-imajı, bir 
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kimliktir. Böylelikle reklamlar aslında tek bir şeyi satarlar: "imrenilir" olmaktan 
kaynaklanan mutluluk. 

Bu duygunun yaratılması yapım ve yönetim bakımındana titiz ve masraflı  bir 
çalışmayı gerektirir. Ucuz ve (büyük ölçüde bu nedenle) çoğu kez özensiz biçimde 
gerçekleştirilen kamusal tanıtım programları ya da spotları böyle bir duyguyu 
izlerkitleye satmayı beceremeyecektir. 
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B E Ş I N C I B Ö L Ü M 

KONUŞMA, GÖRÜŞME VE TARTIŞMA PROGRAMLARI 

Konuşmaya, söze dayanan programlar, televizyonda genellikle en düşük izlenme 
oranına sahip program türü olmakla birlikte, toplam yayın süresi içinde diğer tür-
lere oranla enranda en çok yer alan televizyon yapımlarıdır. Bu saptama, 
televizyonda, özellikle de tecimsel televizyonlarda temel hedefin  en çok sayıda 
izleyiciye ulaşmak olduğu gerçeğiyle çelişir görünse de bu durum, yine televizyon 
yayıncılığının özgül yapısından kaynaklanan nedenlerle açıklanabilir. 

Herşeyden önce. televizyon yayını, çoğu durumda hiç kesintisiz, 24 saat süren ve 
durmaksızın program öğüten dev bir makine gibidir. Bu makineye öğütmesi için 
sürekli çok pahalı malzeme temin etmek hiç de ekonomik bir davranış olma-
yacaktır. Çünkü 24 saatin tüm dilimleri, izlerkitle sayısı bakımından aynı değerde 
değildir. Buna karşılık konuşma programları yapımı en ucuza mal olan televizyon 
türüdür. Bu nedenle televizyonlar getirişi diğer programlara göre az da olsa, 
konuşma programlarından vazgeçemezler. 

ikinci olarak, televizyon program planlaması genellikle izlerkitlenin televizyon 
kullanma davranışına göre düzenlenir. Bu davranışın zamansal boyutu program 
planlaması bakımından özellikle önemlidir. En çok sayıda izleyicinin televizyonu 
kullandığı saatler "en çok izlenirlik dönemi (prime-time)"  olan 19.00 ile 22.00 
(hafta  sonları 23.00) arasıdır. Prime- time, televizyon kanallarının en çok izle-
yiciye ulaşmak için birbirleriyle alabildiğine rekabet içinde oldukları zamanı da 
dile getirir. Dolayısıyla televizyon istasyonları en pahalı malzemelerini bu zaman 
diliminde yayınlamak için üretirler ve kanalların izlenme oranı özellikle bu saatler 
için çok önem taşır. Bu zamana diliminin dışında kalan saatlerde tüm kanalların 
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izlenme oranı düştüğü için izleyici payı, yani o saatlerde televizyon izleyenlerin en 
çok izlediği televizyon programı anlayışı önem kazanır. İzlenme oranı, yüksek 
getiri sağlayan reklamların dağıtımında belirleyici olurken, prime-time dışındaki 
saatlerde, izleyici payı getirişi görece az olan reklamların paylaşımında belirleyici 
olur. Konuşma programları ekonomik getirişi az olmakla birlikte, maliyetlerinin de 
çok düşük olması nedeniyle prime-time dışındaki saatler için ekonomik açıdan 
kazançlı programlar arasında yer alırlar ve bazı konuşma programları, izleyici 
paylarının yüksekliği nedeniyle televizyon kanallarına hayli para kazandırmak-
tadırlar. 

Son olarak, konuşma programları ucuza mal olmalarının yanı sıra yapımları 
görece kolay olan ve diğer programlara göre çok daha kısa sürede gerçekleşti-
rilebilen programlardır. Örneğin Amerikan şebeke televizyonlarının en popüler 
talk show'ları olan "Late Night with David Letterman" ve "Tonight Show with Jay 
Leno" Cumartesi ve Pazar dışında her gece yayınlanmaktadırlar. 

A. TÜRLER VE YAPIM SÜRECİ 
Konuşma programlan tür ve format  bakımından oldukça çeşitlilik göstermekle 

birlikte, üç genel başlık altında toplanabilir: a) Düz konuşma programları; b) 
Görüşme (mülakat) programları, ve c) Tartışma programlan. 

Bu üç genel konuşma programı türünün yapım süreçlerinde de belli ortak özel-
likleri saptamak mümkündür (Bkz. Şekil 5): 

Şekil 5. KONUŞMA PROGRAMLARININ YAPIM SÜRECİ 
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ı. Yapım-öncesi.  Konuşma programlarının yapım-öncesi hazırlık dönemi iki 
aşamadan oluşur. Araştırma aşamasında, televizyonla iletişimin üç temel işlevi, 
yani inandırma, eğlendirme ve bilgilendirme işlevleri göz önünde tutularak prog-
ramın amacı belirlenir; programın konusu ve konukları seçilir; konu ve ekonuklarla 
ilgili bilgi ve malzeme toplanır. Yazma aşamasında, toplanan bilgi ve malzeme, 
programda ev sahipliği ya da sunuculuke yapacak olanlar tarafından  kullanılmak 
üzere bir dizi soru ya da notlar halinde düzenlenir. Programda görsel ve/veya 
işitsel olarak kullanılacak malzeme üretilir veya ayıklanır; yapım aşamasında 
kullanılmak üzere sıraya sokulur, hazır hale getirilir. 

ıı. Yapım:  Bu evrede konuşma, görüşme ya da tartışma gerçekleştirilir; eğer 
program canlıysa gerçekleştirilme anında yayınlanır ya da daha sonra yayınlanmak 
üzere videoteybe kaydedilir. 

ııı. Yapım-sonrası:  Program bant kayıt ise, yani daha sonra yayınlanmak üzere 
videoteybe kaydedilmişse, konuşmalara tempo kazandırmak ya da yayın için 
ayrılmış süreye indirmek gibi amaçlarla kurgulanır. 

Bu yapım süreci içindeki tüm çalışmalar konuşma programlarının en önemli üç 
unsuruna, yani hedef  izlerkitleye, konu ve konuklara ve sunucuya yönelik olarak 
düzenlenir (Bir konuşma programının hazırlanışı için Bkz. Örnek 12). 

Örnek 12. BİR KONUŞMA PROGRAMININ YAPIM SÜRECİ 

THE MARTHA McCULLER SHOW 

"The Martha McCuller Show"u yönetmek üzere 
görevlendirildiniz. Martha McCulleı'in daha önce 
başka kanallarda ev bakımıyla ilgili programlarda 
sunuculuk yaptığını biliyorsunuz. Martha, otuz yaş-
larında çekici ve hoş sohbet bir kadın. Program 
sorumlusu, Martha'nın "zor" bir insan olarak nam 
yapmış olduğunu, ama yapım sırasında problem çık-
mayacağından emin olduğunu söylüyor size. 

Martha McCuller'le tanışıyorsunuz. Sizi hemen etkisi 
altına alıyor. Samimi, nazik, hoş bir kadın. Yapımda 
ona yardımcı olan Terry ile de tanışıyorsunuz. Terry 
yirmilerinde, akıllı bir kadın. Daha önceki program-
larında da Martha ile çalışmış. Bu ilk toplantıda, prog-
ramın formatını  tartışıyorsunuz. Bu tür çoğu program 
genellikle başlıca iki bölümden oluşuyor. Bu bölüm-
lerde moda, makyaj, spor, bahçe işleri, iç dekorasyon, 
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yemek ve evlilik sorunları ele alınıyor. Bölümlerin 
bazılarında (hediye paketi yapmak, gülleri budamak, 
modayla ilgili modeller hazırlamak gibi) konuların 
gösterilerek sunulması gerekiyorsa da, bölümlerin çoğu 
konuklarla yapılan görüşmelerden oluşuyor. Terry size 
her yayın günü sabahı ayrıntılı bilgi (konukların adları, 
reklamla ilgili bilgiler, vb.) içeren bir program akışı 
verecek. 

Martha ayrıldıktan soma, Terry aranızda kalmak 
kaydıyla bir konuyu açıyor: her programda Martha'nın 
olabildiğince cazip görünmesini sağlamamız gerekli. 
Acaba bu konuyu ışık ekibinizle görüşebilir misiniz? 
Terry'ye ışık şefinizin  bu tür konularda bir dahi 
olduğunu söyleyerek, güvence veriyorsunuz. 

Bu sadece Terry'yi, dolayısıyla programın yıldızı 
olan Martha'yı memnun etmek için söylenmiş lafola  bir 
söz değil. Siz de herhangi bir programın başarısının 
büyük ölçüde programın yıldızına bağlı olduğunu bili-
yorsunuz. Şayet izleyiciler bir televizyon kişisine güçlü 
biçimde bağlanırlarsa, bu kişinin programını, program 
öyle ahım şahım olmasa da izleyeceklerdir. Bu nedenle 
akıllı yapımcılar, bir yıldızın kendisini güvende hisset-
mesi için ellerinden geleni yaparlar; böylelikle o da 
görevini çok etkili biçimde yerine getirecektir. 
Yapımcılar yıldızlarının kişisel cazibelerini en üst 
düzeye çıkarmak için mümkün olan her şeyi yaparlar. 

"The Martha McCuller Show"un dekoru Martha'nın 
eviymiş gibi bir izlenim uyandıracaktır. Rahat 
görünümlü oturma odasında, başlıca iki çekim alanı 
olacaktır: bir söyleşi grubu alanı (kanape, koltuklar, 
kahve sehpası) ve bir de Martha'nın reklamları anons 
edeceği masanın yerleştirildiği alan. Oturma odasının 
bitişiğinde demir sandalye ve bir cam masanın yer 
aldığı küçük, kafesli  bir avlu bulunmaktadır. Bu avlu 
da bazı görüşmeler ve bazı konuların gösterilerek 
sunulması için kullanılacaktır. 

Terry daha soma size programın müziğinin bulun-
duğu bir bant verir. Programın atmosferine  çok uygun 
canlı, akıcı bir müziktir bu. 

Program sorumlusu size ışıkların yapılması ve kame-
ralı prova için bir saat zaman ayrıldığını bildirir. 



Memnun olursunuz, çünkü beklediğinizden daha uzun 
bir süredir bu. 

İstasyonunuzun sanat yönetmeniyle konuşursunuz. 
"Martha McCuller" programının dekoruyla ilgili plan-
ları çoktan hazırlamıştır. Size bu planların bir kop-
yasını verir. Dekorların yapımı hemen başlar. İlk prog-
ram önümüzdeki pazartesi yayınlanacaktır. 

Pazartesi sabahı erkenden evinizdeki telefon  çalar. 
Arayan Martha'dır. Yardım istemektedir sizden. Işık 
şefi  ve ekibi aydınlatma işlemleriyle uğraşırken ken-
disinin prova yapması ve konuklarıyla konuşması 
olanaksızdır. Çok gürültü patırtı olacaktır; her şey 
birbirine karışacaktır. 

Yutkunursunuz ve onu yatıştırmaya çalışırsınız. 
Zaten ışıklar önceden ayarlanmıştır ama ince ışık ayarı 
yapmak için ışık şefinin  her programdaki özgül aksiyo-
nu izlenmesi gerekmektedir. Işık şefinin  tüm çabası 
programın olabildiğince görkemli görünmesini sağla-
mak; programın yıldızını olabildiğince cazip göster-
mektir. Martha bunu anlamakta ve ışık şefinin 
çabalarını takdir etmektedir, ama... Martha'ya konukla-
rıyla soyunma odasında konuşmasının mümkün olup 
olmayacağını sorarsınız. Onunla provadan bir saat önce 
buluşmayı ve programdaki aksiyonu tartışıp planlamayı 
önerirsiniz. Daha soma makyaj için ve konuklarıyla 
konuşmak için serbest kalacaktır. Bu işler tamam-
landıktan soma Martha stüdyodaki mekana gelmeli, 
aksiyonu prova etmeli, ışık ekibinin son ayarlamaları 
yapmasına olanak sağlamalıdır. Bu öneri-nizin 
Martha'yı rahatlatacağını ümit edersiniz. 

Ama Martha pek rahatlamış görünmez. Ona bundan 
başka bir çözüm olanağının bulunmadığını kesin bir 
dille anlatırsınız. Diğer programlara ona sağlanan pro-
va süresi kadar süre verilmemektedir. Sonunda öneri-
lerinizi kabul eder. 

Prova zamanından önce Martha ve Terry ile buluşur, 
ilk programın içeriğini tartışırsınız. Martha ilk konuğu 
olan ünlü yazarla oturma odasında, yaşı kemale ermiş 
bir film  yıldızı olan ikinci konuğuyla da avluda görüş-
mek istemektedir. Programın konuğuyla kanapede otu-
rurken başlamasının iyi olacağını belirtir. Siz ise, 



bunun ilk program olduğunu, dolayısıyla izleyicileri 
yeni evinde tek başına selamlayarak programa gir-
mesinin, aksiyonun ise avluda başlamasının, sonra 
yürüyüp oturma odasına geçmesinin ve konuğunu 
selamlamasının daha uygun olacağını belirtirsiniz. 
Martha bu fikrinizi  çok beğenir. 

Martha'nın programda kullanacağı ve Terry'nin daha 
önce yaptığı ön-görüşmelere dayalı notları kanapenin 
önünedeki kahve sehpasına yerleştirilecektir, ikinci 
konukla bir ön-görüşme yapılmamıştır. Bu yaşlı film 
yıldızı programa son anda dahil edilmiştir. Normalde 
böylesi sınırlı ve özümsenmemiş hazırlık Martha'nın 
canını sıkacaktır. Ne var ki bu film  yıldızı Martha'yla 
daha önce de çalışmıştır. Eski arkadaşlardır ve Martha 
onun hangi konularda tartışmak istediğini gayet iyi 
bilmektedir. Terry aksesuvar bölümünden oturma 
odasına Martha ile konuğunun program sırasında 
içmeleri için bir sürahi buzlu çayla bardak istemenizi 
söyler size. Bunu memnuniyetler yaparsınız. Ama 
acaba Terry gelecekte muhtemel problemlere yol 
açmamak için bu tür gereksinimleri biraz daha önceden 
bildiremez mi? 

Martha makyaja gittiğinde siz de programın yayınla-
nacağı sahneye gidersiniz. Ekip gelmeden önce, kendi 
başınıza birkaç sessiz dakika geçirirsiniz burada; 
Martha ile tartıştığınız biçimiyle programın aksi-
yonunu gözünüzün önünde canlandırmaya çalışırsınız. 
Yere birkaç işaret koyarsınız ve Terry'nin bu sabah size 
bizzat teslim ettiği program akışına notlar çıkarırsınız. 
Bundan somasında yapılacak iş Martha'nın aksiyonu 
kısaca prova etmesi ve yayına geçiştir. 

Kaynak: Armer (1990). 

a. Hedef  İzlerkitle 
Konuşma programları, özellikle cazibe unsurları bakımından diğer televizyon 

türlerine oranla oldukça yoksul oldukları için, bu programların yapımında hedef 
izlerkitlenin tanımlanması ve çözümlenmesi daha da önem kazanmaktadır. 

Yapımcı, hedef  kitleyi tanımlayıp, bu kitleye ilişkin çözümleme yaparken şu 
soruları sorup yanıtlamalıdır: 
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a) Programın hedeflediği  izlerkitlenin karakteris-
tikleri nelerdir? 

b) Hedef  izleyicinin ilgisi programa nasıl çekilebilir? 

c) Hedef  izleyicinin konu ve konuklar hakkındaki 
bilgisi nedir? 

d) İzleyici programda görünen uzmanlardan neyi 
öğrenmek istemektedir? 

ı. İzleyicinin  özellikleri'.  Bir konuşma programının izlerkitlesinin özellikleri prog-
ramda işlenecek konulara göre önem kazanmaktadır. Genellikle daha ciddi konular 
daha eğitimli ve muhtemelen daha yaşlı izleyicilere cazip gelmektedir. Daha hafif 
konular -sözgelişi ünlü kişilerle o kişilerin özel yaşamlarına ilişkin görüşmeler-
daha genç ve daha az eğitim görmüş grupları cezbetmekte başarılı olmaktadır. 
Program için hedeflenen  kümeyi özenle tanımlamak ve böylelikle bu grup için 
güçlü olan doyum beklentilerini belirleyebilmek yapımcının bu kümeyi programa 
nasıl cezbedebileceği sorusunu daha kolay yanıtlayabilmesini sağlayacaktır. 

ıı. İzleyici  ilgisini  programa çekmek:  Hangi doyumlar programa dahil edilmelidir 
ki, hedef  izleyici programa ilgi duysun? Bu soru özellikle düşünülüp, ayrıntısıyla 
yanıtlanmadığı, konu ve konuklar bu çözümleme yapılmaksızın seçildiği takdirde 
programla izleyici arasındaki ilişki rastlantıya kalmış demektir. 

Programın hedeflediği  izlerkitle ancak programın açılışında konunun (ve 
konuğun görüşlerinin) kendisi için neden ilginç olacağı ve ne değer taşıdığı hemen 
ve etkili biçimde açıklandığı takdirde programı izlemeye devam edecektir. İzleyi-
cinin beklentileri hemen ortaya konmalıdır, yoksa izleyici ya başka bir kanala 
geçecek, ya da televizyon izlemek yerine başka bir boşzaman etkinliğini seçecek-
tir. 

ııı. izleyicinin Konu  ve Konuk  hakkında  mevcut bilgisi:  Araştırma aşamasında bu 
sorunun kesin olarak yanıtlanması zordur, ancak hedef  izleyiciye ilişkin genel 
bilgilerden yararlanmak mümkündür. Ayrıca çok gerek duyulursa bir araştırma da 
yapılabilir. Uluslararası ekonomik ve siyasal kuruluşlarla ilgili bir tartışma prog-
ramı izleyicinin bu konuda temel bir bilgi sahibi olmasını gerektirir. Şayet izleyi-
cilerin bu bilgiye sahip olmadıkları düşünülüyorsa, programda sorulacak sorular, 
tartışılacak konular da ona göre daha temel düzeyde olmalıdır. 

Aynı şekilde izleyicilerin programa katılacak konuklar ve uzmanlar hakkında, 
onlarla tartışılacak konu arasında bir bağ kurabilecek şekilde bilgi sahibi olması 
gerekmektedir. Örneğin cumhurbaşkanıyla ya da işverenler sendikası başkanıyla 
yapılacak bir röportaj şayet tartışılacak konular Türkiye'nin siyasal sorunları veya 
ekonomik sorunları ise izleyici açısından bir problem yaratmaz. Ama Türkiye 
İşverenler Sendikası Başkanıyla orkide yetiştirme konusunda mülakat yapılacaksa, 
programda bu kişiyle bu konuda bir uzman olarak niçin röportaj yapıldığının 

99 



açıklanması gerekir, zira konuk ile konu arasındaki ilişkiyi olasılıkla izleyici bil-
meyecektir. 

ıv. izleyici programa katılan  uzman(lar)dan  ne öğrenmek  istemektedir?  Bu zaten 
izleyicinin program başladığında kendi kendine sorduğu bir sorunun program 
yapımcısı için formüle  edilmiş bir biçimidir. Burada öğrenme sözcüğü çok geniş 
bir anlamda kullanılmaktadır. Akademik bir uzmanla ya da bir şirketin yöneticisiy-
le yapılan röportajlar gibi daha biçimsel eğitim programlarında öğrenme amacı 
daha belirgindir; ama her röportajın bu örneklerde olduğu kadar katı ve belirgin 
olmasa da bir şeyler öğrettiğini varsaymamız gerekir. 

Program yapımcısı (ya da görüşmeyi yapan kişi) bu tür programlarda izleyicinin 
temsilcisi konumundadır. Bu nedenle, kendi yerinde izleyiciler olsa konuğa (ya da 
konuklara) neleri sorarlar, hangi bilgileri öğrenmek isterler, bunu saptayıp bu 
yönde soruları geliştirmeleri gerekir. Dolayısıyla program yapımcısının izlerkitleye 
ilişkin açık ve net bir bilgiye sahip olması, onların programı izlemeye 
başladıklarındaki bilgi düzeylerini ve programdan ne öğrenmek isteyebileceklerini 
bilmesi gerekir. İşte bu yüzdendir ki, program öncesinde hedef  izleyicinin ayrıntılı 
ve özenli bir çözümlemesi yapılmalıdır. 

b. Konu ve Konuklar 
Konunun ya da konukların seçimi bir konuşma programının hazırlığına başlarken 

yapılması gereken ilk iş gibi görünebilir. Zira program araştırmasının yürütülme-
sinde yanıtları aranacak sorular konu ve konukların belirlenmesiyle formüle  edilse 
daha doğru olacaktır denebilir. Ama buraya kadar olan tartışmalar göstermektedir 
ki, konu ve konuklara ilişkin iyi bir seçim yapabilmek ve mülakat sorularının veya 
tartışma konularının hakkını verecek şekilde sıralanması amaç ve izleyicilere 
ilişkin bazı sorular belirlerim eksizin pek mümkün değildir. Kuşkusuz bir çok prog-
ramda, özellikle de bir sürekli programın bölümlerinde izleyiciye ve amaca ilişkin 
kararlar daha önceden belirlenmiştir; dolayısıyla yapımcı her bölüm için konu ve 
konukları seçerken elinde yol gösterici birtakım verilere sahiptir. 

Konu ve konuk seçiminde sorulacak olan sorular çok basittir. Niçin bu konu 
(özellikle şu sırada) ve niçin bu konuk veya bu konuklar? Bu soruların kolayca 
yanıtlanabilmesi gerekir. Eğer bu soruları yanıtlarken güçlük çekiliyorsa, seçilmiş 
olan konu ve konuklar o dönemde ve bu program için uygun değil demektir. İzle-
yiciye konuyu açıklamak için uzun bir giriş yapmak gerekiyorsa o zaman olasılıkla 
seçilen konu yanlıştır. Şayet konukların konuyla ilişkilerini ortaya koymak için 
onların ayrıntılı yaşam öykülerini anlatmak gerekiyorsa, o zaman olasılıkla yanlış 
konuklar seçilmiş demektir. 

c. Sunucu 
Konuşma programlarında, görüşmelerde veya tartışmalarda ev sahipliği ya da 

sunuculuk yapan televizyon kişilerinin işlevi çok fazladır.  Bu program sunucu-
larının bazı özelliklere sahip olması gerekir. 
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ı. Kişilik:  Sunucuların hoşa giden bir kişilikleri olması beklenir. Hoşa giden bir 
televizyon kişiliğini tanımlamak gerçekten çok zordur. Rahatlık, işini severek 
yaptığını belli eden bir tavır, bedensel dili ölçülü ve yeterli biçimde kullanma, 
isteklilik, dostane bir görünüm, tüm bunlar bir televizyon sunucusunun kişiliğinin 
beğenilmesini sağlayan unsurlardır. Buna karşılık çekingen ve korkak bir 
görünüm, ekşi bir surat, burnu büyük tavırlar, herşeyi bilir izlenimi uyandıran 
davranışlar veya kendisini çok beğendiğini dile getiren tavırlar, bir televizyon 
sunucusunun kişiliğini antipatik kılacak unsurlardır. 

ıı. Görünüş. Verili bir televizyon izlerkitlesi çevresinde ne tür görünüşün 
(görüntünün) beğenileceğini saptamak oldukça zordur. Çok genç ya da çok yaşlı 
bir görünüm, çok yakışıklı, çok güzel bir görünüşe sahip olmak genellikle 
televizyon izleyicisi için sunucu hesabına olumlu değerlendirmelere yol açmaya-
bilir. Genellikle giyim kuşam, makyaj, saç biçiminde aşırılıklardan kaçmak, 
sunucunun izleyiciye görünüşünü beğendirmesi için oldukça sağlam bir yoldur. 
Sunucunun çok "seksi" bir görünüşü varsa, büyük bir olasılıkla hanım izleyicilerin 
çoğunluğunu kaybedecektir. Erkeklerin "maşo" bir görüntü sergilemeleri yine 
kadınların önemli bir bölümüne antipatik geleceği gibi, erkekler de evlerinin or-
tasındaki televizyon ekranında bu kadar "erkeksi" görünen bir sunucunun varlığın-
dan rahatsız olacaklardır. Ayrıca giyim kuşam, makyaj, saç stili gibi unsurlarda 
aşırılık, izleyicinin programın kendisinden çok sunucuyla ilgilenmesine neden ola-
cağı için program açısından olumsuz bir özelliktir. 

Erkek olsun, kadın olsun sunucuların görünüşleriyle ilgili yapabilecekleri bazı 
şeyler vardır. Herşeyden önce çok kilolu ve cildi bozuk olanların -elbette bu hal-
lerini sürdürmekte israrlıysalar- sunuculuk hevesinden vazgeçmeleri iyi olur. 
Yüzde mevcut olan bazı hatalar giderilebilir. Örneğin sunucu olmaya niyetli biri-
nin dişleri çarpuk çurpuksa hiç çekinmeden dişlerini düzelttirmesi iyi olur. Bunda 
utanacak bir yön yoktur. Giyime özen. göstermek gerekir. Abartılı olmayan, 
gösterişsiz, dengeli ve geleneksel giyim tarzı sunucunun başarısı için garantili bir 
tarzdır. Giyimde ve takılarda ölçülü olmak gösterişe kaçmaktan her zaman çok da-
ha iyi sonuç verir. 

ııı. Ses:  Bazı insanların sesleri doğal olarak çok hoştur. Diğerleri ise bu özelliği 
geliştirebilirler. Ses kalitesini yükseltmek hiç de olanaksız değildir. Konuşma 
dersleri almak bu yönde yapılması gereken işlerin başında gelir. Böylelikle sunu-
culuğa hevesle olan her kimse, sesini korumayı, sözcükleri belirgin ve açık 
biçimde dillendirmeyi, vurguları yerli yerinde kullanmayı, bazı zor sözcükleri 
doğru dürüst telafuz  etmeyi öğrenebilir. Sonra nefes  almayı öğrenmek gerekir. Ses 
kalitesinin bozukluğu ve konuşmada zorluklar çekmek ile nefes  almayı bilmek 
arasında çok yakın bir ilişki vardır. Çoğu insan normal faaliyetleri  sırasında çok 
sığ soluk alıp verirler. Azıcık hava çekerler ciğerlerine ve bunu aynı miktarda 
konuşma için kullanırlar. Çok fazla  konuşmayacaklarsa bunda bir problem olmaz. 
Ama yayında sunucu zaman zaman dakikalarca konuşur. Konuşurken soluk alma 
şansını bulduğunda da çok derin bir nefes  alır ve konuşmasını sürdürür. 
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Sunuculuğa heves edenlerin bunu sesli okuma yapmak suretiyle uygulamalarında 
yarar vardır. 

Sunucular için yabancı dil çalışmaları bir çok bakımdan önemlidir, ama elbette 
onlardan dünyadaki tüm dilleri çalışmaları beklenemez. O zaman sunucuların ya-
pabilecekleri şey, dünyanın belli başlı dillerinin temel telafiız  kurallarını öğrenme-
leri ve bunları yeri ve zamanı geldiğinde kullanmalarıdır. Sunucuların güve-
nilirliğine hatalı telafiız  kadar zarar veren başka bir şey yoktur. 

ıv. Göz teması: Sunucuların izleyicilere hitap ederken direkt onların gözlerine 
bakarak konuşmaları gerekir. Bunu yapabilmenin birkaç yolu vardır. İlki sunucu 
şayet hızlı ezber yeteneğine sahipse bu ona bir avantaj sağlayacaktır. İkincisi, 
auto-cue veya tele-prompter  adı verilen ve sunucunun seyirciye hitap ederken 
söyleyeceği sözlerin yazılı olarak kamera merceğinin önünden geçmesini sağlayan 
bir araçtan yararlanılabilir. Eğer bu ikisi de olmuyorsa, ve sunucu söyleyeceklerini 
bir metinden yararlanarak söylemek zorundaysa, o zaman elindeki metni başını 
aşağı yukarı hareket ettirmek zorunda bırakmayacak, sadece gözlerini hareket 
ettirerek metni takip etmesine olanak verecek mesafede  tutmaya dikkat etmesi 
gerekmektedir.' 

v. Sakinlik:  Yayındayken (özellikle canlı yayınlarda) bir çok problem çıkabilir. 
Bazen her şey ters gitmeye başlar. Bu terslikler yayın ekibini telaşlandırabilir, ama 
sunucu içinden telaşlansa bile izleyiciye herşeyin normal gittiği izlenimini 
aktarmak zorundadır. Bu da sunucunun sakinliğini sürdürme yetisini geliştirmesiy-
le bağlantılı bir özelliktir. 

vı. Konsantrasyon-.  Televizyon stüdyosu farklı  farklı  etkinliklerin ve bu etkin-
likleri gerçekleştiren çok sayıda görevlinin bulunduğu bir mekandır ve sunucu işini 
bu karmaşa içinde yapmak zorundadır. Sunucu işini yaparken bedenin bütün 
hücreleriyle yapmakta olduğu göreve konsantre olmalıdır. Bu tıpkı bir rolü 
gerçekleştirme gibidir. Tıpkı iyi bir oyuncu gibi, sunucu da rolünü canlandırmayı 
öğrenmelidir. 

vıı. Pratik  yapma. Sunuculukta beceri kesin bir zamanlama, dakiklik ve konsan-
trasyon gerektiren diğer beceriler gibi bol pratikle geliştirilebilir ancak. 
Müzisyenler seçtikleri enstrümanlarıyla günde saatlerce çalışırlar. Dansçılar, 
şarkıcılar, her türden sporcular becerilerini yetkinleştirmek için yıllarını harcarlar. 
İyi bir sunucu olmak isteyenler de aynısını yapmalıdırlar. Bir metin alıp aynaya 
bakarak bu metni okumak, kişilerarası ilişkilerde konuşurken göz teması pratiği 
yapmak, kalabalık içinde belli bir konu üzerinde konsantre olma denemeli yapmak, 
bu ve benzeri uygulamalar sunuculuk becerisinin gelişmesine katkıda bulunacaktır. 

B. ANLATI ÖZELLİKLERİ 
a. Program Açılışı 

Tüm diğer televizyon programları için olduğu gibi konuşma programlarında da 
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program açılışının iki temel işlevi izleyicinin dikkatini programa çekmek ve prog-
ramla programa katılanların kimliğini belirlemektir. Konuşma programlarında 
açılışın bir başka gerekli işlevi de,\programın kapsamını saptamaktır. 

ı. Dikkat  Çekme.  Bu işlevin yerine getirilmesi zor olabilir. Çünkü konuşma prog-
ramları yapıları gereği aksiyona dayanmadıkları için açılışta da bu tür malzeme-
lerden yararlanmak çoğu kez mümkün değildir. Konuşma programları için açılışta 
kullanılabilecek en güçlü dikkat çekici malzeme izleyiciye programda ele alınacak 
konunun onlar için ne kadar önemli olduğunu ve bu konuda konuşacak olan 
uzmanların niteliklerinin ne denli benzersiz olduğunu dile getiren bilgilerdir. 
Ancak televizyonda ele alınacak konuyla ilgili olarak stüdyo dışında 
gerçekleştirilecek çekimlerin etkili bir kurgu ve efekt  ve/ya da müzik eşliğinde 
dizilenmesi de program için güçlü bir açılış sağlayabilir. Bu çeşit bir açılış sadece 
grafik  ve yazılardan ya da katılanların yüzlerinden oluşan bir açılışa göre çok daha 
güçlü olacaktır. Bazı konuşma programları "soğuk açılış"la başlar ve dikkati daha 
en başta yakalamak için çarpıcı bir açıklama ya da tartışma kısmını güçlü hareket 
veya aksiyon izleyen görsel malzemeyle harmanlayarak girişi yaparlar. 

ıı. Kimliğin  Belirlenmesi:  Programın kimliğinin belirlenmesi gerekmektedir. 
Program şayet diziyse dizinin adı, ayrıca programda ele alınacak özel konunun ne 
olduğu açılışta belirtilmelidir. Açılışta sunucu ya da tartışma yöneticisi, yanı sıra 
konuklar da tanıtılmalıdır. Konukların kimliklerinin belirlenmesiyle kalınmamalı, 
aynı zamanda onların nitelikleri de anlatılmalıdır -yani bu programa katılmak 
üzere seçilmelerinin nedeni açıklanmalıdır. 

Konukların niteliklerinin ne ölçüde açıklanacağı sorusu konuya, izleyicinin 
konuyla aşinalığına ve konukların izleyicilerin zihninde konuyla ne kadar 
yakından bağlantılandırılabileceğine bağlıdır. Aşırı bir örnek verecek olursak, bir 
ülkenin cumhurbaşkanını o ülkenin izleyicilerine herhangi bir konuyla ilgili olarak 
nitelemek gerekmeyecektir. Gerekli olan tek giriş açıklaması: "Konuğumuz sayın 
Cumhurbaşkanı " seklinde olabilir. Oysa diyelim ki, Türkiye'nin Kuveyt 
büyükelçisini birçok kişi tanımayacaktır. Halihazırdaki-Körfez  bunalımına ilişkin 
bir programa şayet bu ülkedeki büyükelçimiz katılacaksa şöyle bir tanıtım yapıl-
ması gerekecektir: "Bugünkü konuğumuz, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi ; 
Büyükelçi dışişlerinde yirmi yıl hizmet yaptıktan sonra bu göreve üç yıl önce 
atanmıştır. Daha önce iki kez Arap ülkelerinde görev yapmış olan çok iyi 
derecede Arapça bilmektedir." Bu kısa açıklama izleyiciye konuğun bu konu hak-
kında gerçekten bir uzman olduğunu kavrayacak yeterli bilgiyi vermekte, üstelik 
gereksiz ayrıntıya da girmemektedir. 

ııı. Programın  Kapsamını  Belirleme:  İzleyicinin programın daha en başında, 
programın kapsamına ilişkin yeterli bilgi sahibi olması çok önemlidir. Yine uç bir 
örnekle bu önemi açıklamak mümkündür. Diyelim ki, konuk cumhurbaşkanıdır. 
Cumhurbaşkanıyla yapılacak bir görüşme bazı izleyiciler için konu ne olursa olsun 
ilgi çekicidir, ama onun cumhurbaşkanı olarak kişisel yaşamına ilişkin bir mülakat 
-cumhurbaşkanı olmak nasıl bir şey, sorumlulukları neler, cumhurbaşkanı olmadan 
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önceki yaşamından neleri özlüyor, vb - dış politika kararlarına veya ekonomik 
meselelere ilişkin görüşleri üzerine yapılacak bir mülakattan kapsam olarak çok 
farklıdır  ve izleyicinin de mülakatın kapsamının ne olacağını bilmesi hakkıdır. 

b. Konuşma Programlarmm Gövdesi 
Konuşma programlan, televizyon programlarının yapısal dört gerekliliği olan 

birlik, çeşitlilik, akış hızı ve doruk noktayı karşılaması zor olan programlardır; bu 
nedenle de bu tür programlar geniş izlerkitleyi cezbedemezler. 

ı. Birlik:  Bu gereklilik programın kapsamının belirlenmesiyle bağlantılıdır. Şayet 
yapımcı programın kapsamını özenle düşünüp tanımlamışsa, konuklar bu tanım 
çerçevesinde konuya olası katkıları iyice değerlendirilerek seçilmişse programın 
birlikli bir yapıya sahip olması için gerekli koşullar yerine getirilmiş demektir. 
Aksi takdirde, mülakat veya tartışmanın birbirinden kopuk ve başıboş bir şekilde 
yürüyeceği kesindir. Örneğin cumhurbaşkanıyla yapılan bir mülakat dış politika, 
ekonomi, siyaset ve aile meseleleriyle ilgili rastgele sorularla yürütülüyorsa, bu 
program biffikten  yoksun demektir. Soruların hazırlanmasından önce konunun ve 
hedef  izleyicinin ilgisinin tanımlanmasıyla bu sorun kolayca önlenmiş olur. 

ıı. Çeşitlilik.  Bir konuşma programında karşılanması en zor gerekliliklerden 
biridir bu. Düz konuşma programında tek bir insanın yüzü ve sesiyle çeşitliliğin 
sağlanması neredeyse olanaksızdır. Mülakatta ise en az iki kişi olacağı için durum 
biraz daha imkânlıdır. Yine de her türlü konuşma ya da mülakat programında, 
programa stüdyo dışında çekilen görsel malzemenin dahil edilmesiyle bir miktar 
çeşitlilik sağlanabilir. Ancak bu malzemenin programın konusu içinde mantıksal 
olarak uygun bir yeri olmasına özen göstermek gerekmektedir. 

Genellikle televizyon yapımcılığında Herbert Zettle'in de (1984) belirttiği gibi, 
"konuşan kafaları"  (yani herhangi bir destekleyici görsel malzeme olmaksızın 
yakın çekimle görüntülenen, konuşup, bir şeyler anlatan insanları) gösterme 
konusunda büyük bir isteksizlik vardır. Ama bu kafalar  güzel konuştukları sürece 
ilave görsel malzemeye gerek yoktur -ta ki, konuşan kişi açık bir şekilde herhangi 
bir yerden ya da nesneden söz etsin. Görsel malzemenin ancak bu durumda kul-
lanılması yerinde ve uygun olur. 

ııı. Akış Hızı:  Önceden akışı sıkı sıkıya programlanmamış ve kendiliğinden 
gelişen bir canlı konuşma programında akış hızını denetlemek çok zordur. Burada 
iş mülakât yapana veya tartışma yöneticisine düşmektedir. Bu kişiler uzun, tekdüze 
konuşmaları, programın temposunu düzenlemek için ne zaman ve nasıl 
kesileceğini bilmek zorundadırlar. Bazı programlar akış hızı ve çeşitlilik sağlamak 
amacıyla, gerek stüdyoda bulunan izleyicilerin, gerekse de telefonla  bağlantı ku-
rulan izleyicilerin katılımını kullanmaktadırlar. 

ıv. Doruk  Nokta:  Canlı konuşma programlarında bu gerekliliğin karşılanması da 
çok zordur. Doruk noktayı mülakatçı ya da tartışma yöneticisinin sorduğu soruların 
ve gündeme getirdiği alt-konuların yapısı ve sırasıyla elde etmekten başka bir 
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yöntem yoktur. İzleyicinin dikkatini programın başında çekebilmek için bazı çok 
ilgi çekici soruların en başta sorulması doğru olacaktır. Ama diğer önemli ve 
kışkırtıcı program malzemesinin, soruların programın sonuna doğru gündeme 
getirilmesi gerekir. Böylelikle izleyici programın bitmişliği duygusuna sahip 
olabilecektir. 

c. Program Kapanışı 
Karşılıklı görüşme ve tartışma programlarının kapanışı genellikle zamanlamaya 

ilişkin düzenlemelerin yapılmasına, bir bitmişlik duygusunun yaratılmasına, prog-
ramın kimliğine ilişkin yeniden bilgi verilmesine ve somaki programın tanıtımına 
katkıda bulunacak şekilde düzenlenmelidir. 

ı. Zamanlamaya  ilişkin  Düzenlemeler:  Canlı konuşma programlarında 
konuşmaların tam olarak önceden belirlenmiş program süresi içinde zamanlanması 
genellikle zor olur. Bu nedenle sürenin ayarlanmasında kapanış malzemesinden 
yararlanmak söz konusudur. Bu tür programların kapanışı belirlenenden kısa 
sürede biten programların sürelerini doldurabileceği kadar dolgu malzemesini 
içermesi beklenir. Tersine bir durumla karşılaşıldığında, yani program belirlenmiş 
süreyi aştığında, (ya da televizyoncu jargonuyla "sarktığında") kapanıştan feda 
edilebilecek malzemenin de bulunması gerekir. 

ıı. Bitmişlik  Duygusu: Daha önce, programların genel yapılarına ilişkin bölümde 
belirtildiği gibi, her program bittiğinde izleyiciye bir bitmişlik duygusunun 
yaşatılması gerekmektedir. Aksi takdirde izleyiciler rahatsız olacaklardır. Bir 
konuşma programı, mülakâtçının veya tartışma yöneticisinin "Süremizi aştık, kes-
mek zorundayım, hoşça kalın" sözleriyle bitirilirse izleyiciler bir rahatsızlık duy-
gusuna kapılırlar. Programların sağlam bir kapanışı olmalı ve bu kapanışta 
konuk(lar)a teşekkür edilmeli, tartışılan konunun özeti verilmeli ve tartışmada ya 
da konuşmada altı çizilen başlıca noktalar yeniden belirtilmelidir. 

ııı. Kimliğin  Yeniden  Belirtilmesi:  Bazı izleyiciler programı ortalarından izle-
meye başlamış olabilir. Bu durumda onların program başlığının ne olduğunu, 
konukların kim olduklarını bilmeye gereksinimleri vardır. Konuşma program-
larının kapanışlarında lju gereksinimi karşılaması gerekir. 

ıv. Gelecek  Programın  Tanıtımı:  Özellikle dizi olarak gerçekleştirilen konuşma 
programlarında, somaki bölüme ilişkin bir tanıtımın yapılması yararlı olacaktır. 
Dolayısıyla kapanışta, somaki yayının konu ve konuğunun bildirilmesi etkili olur. 
Pöyle bir anons yapılabilir: "Önümüzdeki hafta  bizi yine izleyin. Stüdyomuzda 
Ahmet Elisıkı'yı konuk edeceğiz. Bay Elisıkı Körfez  bunalımının benzine, ısın-
maya ve elektriğe ödediğiniz fiyatlar  üzerinde ne gibi etkileri olacağını anlatacak." 

Bazı programlarda güncel konuları izledikleri için önceden konukların adlarını 
bildirmekten kaçınılabilir. Bu durumda daha genel bir tanıtım anonsu yapılır ama 
bu daha zayıf  bir kapanış anlamına da gelmektedir. 
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C. KARŞILIKLI GÖRÜŞME PROGRAMLARI 
(MÜLAKATLAR) 

Görüşme programları en yalın biçimiyle iki kişi arasındaki bir soru-yanıt süre-
ciyle kurulan yapımları dile getirir. Bu anlamda, bu programlar birbiriyle konuşan 
insanlara dışarıdan tanık olma, bu insanları dışarıdan dinleme deneyiminin 
televizüel biçimidir. Tanımadığımız insanların birbirleriyle konuşmaları, ancak 
konu ilgimizi çektiğinde ya da konuşan kişiler bizim için önemliyse, bizi cezbeder. 
Bu cazibe unsurları televizyondaki görüşme programları için de geçerlidir. 

Görüşme programları, ya da başka tür programlar içinde yer alan görüşmeler 
izleyicilerin ekranda çok sık karşılaştıkları bir yapım uygulaması olmakla birlikte, 
konuşma etkinliğinin durağanlığı nedeniyle izleyici ilgisini uzun süre bu program-
ların üzerinde tutmak oldukça zordur. Bu nedenle, görüşme programlarının 
durağanlığını gidermek amacıyla bunlara bir miktar hareket katmak gerekir. Bu 
hareket ya görüşme yapılan kişinin belli sorulara yanıt verirkenki yüz ifadesini 
veya bedensel jestlerini kamerayla araştırmak suretiyle, ya da mülakat yapılan 
kişinin sözünü ettiği yerlerin, olayların, deneyimlerin veya kişilerin film  veya 
video küpleri, slaytları veya fotoğrafları  kullanılmak suretiyle sağlanabilir. 

a. Görüşme Programı Türleri 
ı. Kanı  görüşmesi. Bu türü en iyi şekilde "sokaktaki adam"la yapılan görüşmeler 

örneklemektedir. Ama ister dışarda olsun, ister stüdyoda, bir kişinin görüşleri, 
kanıları üzerinde yoğunlaşan bir görüşme kanı görüşmesi olarak adlandırılır. El-
bette burada görüşülen kişilerin özelliğine göre bir alt-sınıflama  yapmak müm-
kündür. Buna göre, bir alt-tür, görüşleri alman kişilerin görüş belirttikleri konunun 
uzmanı olmalarıyla karakterize olur. Diğer alt-tür ise sıradan insanların görüşlerini 
ekrana getirildiği programlardır. Genellikle uzmanların görüşlerine dayanan kanı 
görüşmeleri stüdyoda ya da görüşü alınan uzmanın kendi uzmanlık etkinliğini 
yaptığı mekanında (bürosunda, muayenehanesinde, vb.) gerçekleştirilirken, sıradan 
insanların görüşlerinin alındığı kanaat mülakatları dış mekanları (sokak, cadde) 
kullanır. 

İzleyici sokakta görüşüne başvurulan bir kişiden sadece herhangi bir konudaki 
düşüncesini dile getirmesini beklerken, stüdyoda ya da kendi özgül mekanında 
görüşü alman kişinin düşüncelerinin uzmanca bir bilgiye dayandığını varsayar. Bu 
tür uzmanlık görüşmelerinde konular siyasetten ve dış ilişkilerden, bir futbol  maçı 
somasında kazanan takımın teknik direktörünün kullandığı taktiğe kadar çok geniş 
bir yelpazeye yayılır. Sokaktaki adamla yapılan görüşmelerde ise daha çok her-
hangi bir konuda kamuoyunun eğilimi, bilgisi ve ilgisi saptanmaya çalışılır. 

ıı. Bilgilendirici  görüşmeler,  ikinci görüşme türünü oluşturmaktadır. Kanı 
görüşmelerinde bilgi konuğun uzmanca tanıklığı aracılığıyla iletilirken, bu 
görüşme türünde yapımcı özgül bir olgusal bilgiyi dolaysız olarak o alanla ilgili 
kişinin ağzından iletmek istemektedir. Programcının izleyiciye bilgi verici bu tür 
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konulan aktarırken, düz konuşma ya da doğrudan ders anlatma gibi biçimler yerine 
görüşme tekniğini kullanması izleyicinin ilgisini çekme amacını taşımaktadır. 

ııı. Kişiliğe  dayalı  görüşmeler.  Burada görüşmenin izleği, kendisiyle konuşulan 
kişinin özelliği ya da özellikleri üzerinde odaklanır. Ünlü bir sporcu, artist, işadamı 
ile yapılan ve onların kişisel özelliklerini tanıtmayı amaçlayan görüşme 
programları bu türün örnekleridir. Görüşülen kişinin mutlaka ünlü olması gerek-
mez, ama alışılmamış veya ilginç bir şey yapmış olması gerekir. Örneğin evinde 
kedi ya da köpek gibi evcil hayvanlar yerine yılan besleyen biri bu tür bir 
mülakatın konusu olabilir. Ancak görüşme programının konuğu böylesi tanın-
mamış bir kişi olduğunda, programın akışı bu kişiyi ilginç kılan alışılmışın dışın-
daki özellik biran önce ortaya çıkacak şekilde düzenlenmelidir. Zira İzleyici bu 
özellik belirtilinceye kadar mülakata muhtemelen pek ilgi göstermeyecektir. 

b. Görüşme Programlarmm Hazırlığı 
Görüşme programlarının hazırlığı, konuşulacak kişilerin seçimiyle başlar. 

Görüşme yapmak üzere seçilecek kişiler, yetki ve erk sahibi kişiler, uzmanlar ve 
halk olmak üzere üç kategoride toplanabilir. 

Herhangi bir konuyla ilgili olarak yetki ve erk sahibi kişiler kuşkusuz o konuyla 
ilgili idari düzeneklerde planlamacı veya yürütücü olarak yer alanlardır. Uzmanlar 
ise o konuyla ilgili özel bilgi sahibi olan kişilerdir. Halk ise yetki ve erk sahibi 
kişilerin eylemlerinin etki ve sonuçlarını, uzmanların inceledikleri meseleleri 
gündelik yaşamlarında deneyimledikleri için tanıklık edecek kişiler topluluğudur. . 

Yapımcılara en sık yöneltilen eleştirilerden biri herhangi bir konuda görüşülecek 
kişilerin çok rastgele seçildiği şeklindedir. Görüşme yapılacak kişiler genellikle 
bilgileri, isteklilikleri, ulaşılabilirlikleri, konuşma ve anlatımlarında akıcılıkları 
nedeniyle seçilirler. Yapımcı konuşma programına konuk seçerken öncelikle bu 
özellikleri araştırmak zorundadır ve değerlendirme yaparken bu dört değişken 
eşdeğer önemdedir. Örneğin olası bir konuk bilgi, isteklilik ve konuşma yeteneği 
bakımından çok iyidir ama kendisine bir türlü ulaşılamamaktadır ya da programın 
gerçekleştirileceği dönemde bu işe ayıracak vakti yoktur. Bu durumda kendisinden 
vazgeçilmesi gerekecektir. 

Görüşme yapılmak üzere seçilebilecek kişiler yukarıda belirttiğimiz ölçütlere 
göre değerlendirilirken atılması gereken ilk adım, her şeyden önce programda ele 
alınacak konuyla ilgili konuşmacı olabilecek kişilerin saptanmasıdır. Bunun için 
yapımcının bir araştırma yapması, konuyla ilgili yazı yazmış ya da konferans 
vermiş kişilerin bir listesini oluşturması gerekir. Yazılar için bakılacak kaynaklar 
arasında bilimsel dergiler, dergi ve gazeteler bulunmaktadır. Ne var ki, konuyla 
ilgili bir başka uzman türü o konuyu bizzat deneyimlemiş kişiler olabilir. Bu 
kişilerin uzmanlığı dergilerde vb. ortaya çıkmayabilir, ama konuyla yakından ilgili 
dernekler, vakıflar,  kuruluşlar bu tür kişilerin adlarını ve konuyla ilgilerini 
yapımcıya verebilir. Böylesi bir araştırma sürecinden sonra yapımcı oluşturduğu 
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listede yer alan kişiler hakkında formel  ve informel  kanallardan bir soruşturma 
yapmalı ve bu soruşturma verilerine dayanarak en uygun olduğunu düşündüğü 
kişileri seçmelidir. 

Yapımcının öncelikli listesi oluştuktan soma listede yer alan kişilerin istekliliği 
ve ulaşılabilir veya zamanlarının uygun olup olmadıkları belirlenmelidir. Bazı 
istekli potansiyel konuklara ulaşma olanağı bulunmayabilir -örneğin ya kent 
dışındadırlar ya da başka işleri vardır. Bazıları kendileriyle görüşülmesi ya da 
televizyon ekranında görünme konusunda isteksizdir. Bazıları henüz yayınlamak 
istemedikleri araştırma sonuçlarına sahip olabilirler. Bazı uzmanlar kendi durum-
ları uygun olmamasına karşılık, kendi yerlerine programa katılabilecek kişileri 
önerebilir. 

c. Görüşmeci 
Görüşme ağırlıklı bir programın en önemli unsurlarından biri görüşmecidir çünkü 

görüşmecinin tarzı genellikle bu tür programların kimliğini, özgüllüğünü ve 
niteliğini tanımar. 

Görüşmecilerin sunum tarzları genellikle üç kategori altında toplanabilir (Armer, 
1990, 250 vd): (1) İçten araştırıcı; (2) Kişilikli; (3) Kışkırtıcı. 

Görüşmecilerin çoğunluğu bir görüşme sırasında ikincil ya da geri planda bir rol 
üstlenirler; böylelikle konuklarının bilgisini ya da uzmanlığını öne çıkarıp vurgu-
larlar. Bu tür görüşmecilerin yer aldığı programlarda konuklar programın yıldızı 
olurlar. İçten araştırıcı rolünü sunum tarzı olarak benimseyen görüşmeciler yaratıcı 
dinleyicilerdirler; dikkatlidirler; konuklarını yüreklendirici ve destekleyicidirler; 
onları önceden düzenlenmiş söyleşi yollarına çok incelikli bir şekilde 
yönlendirirler. 

Kişilikli görüşmeciler (burada kişilikli olma nitelemesi bir karakter tanımı olarak 
olumlu yananlamıyla değil, sadece bir sunum tarzını ifade  etmek amacıyla 
kullanılmaktadır) görüşmenin yürütülmesinde ikinci planda kalmak istemezler. 
Çoğu durumda, güçlü gülmece duygulan, yetenekleri ve hazır cevaplılıklarıyla, 
gösterişli kişilikleriyle ve çekicilikleriyle bu tür görüşmeciler konuklardan daha 
fazla  ilgi toplarlar. Cem Özer, Yıldo gibi görüşmeciler bu tarzın örnekleridir. 

Kışkırtıcı tarza sahip görüşmeciler, hem izlerkitlenin ilgisini uyandırmak, hem 
de konuklardan bilgi almak için, dramatik anlatının özsel unsuru olan çatışmayı 
kullanırlar. Bunlar konukların normal koşullarda asla yapmayacakları açıklamaları 
dile getirmelerini sağlamak için onları sürekli kışkırtırlar. Kışkırtıcı görüşmeciler, 
konukların sözü evirip çevirip dişe tırnağa dokunur bir şey söylemekten kaçınma 
girişimlerini daha başında ketleyip, onları öfkelendirerek  ya da duygusallaştırarak, 
çok açık doğruları dolaysız bir şekilde dile getirmek suretiyle en kestirme yoldan 
amaçlarına ulaşmaya çalışırlar. Burada önemli olan bir konuğun savunma 
mekanizmalarını yıkmak ve dürüst, içten bazen de öfkeli  tepkilerini almaktır. 
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d. Görüşmelerin Yapılması 
Yapımcı, görüşme programlarının fiilen  gerçekleştirilmesinden önce, bunların 

açılış ve kapanışını, zamanlama ayarlaması için kullanılacak malzemeleri önceden 
hazırlaması gerekir. Programın giriş ve çıkışında görüşmeci veya tartışma 
yöneticisinin söyleyeceği sözlerin belirlenmesinde ve metin haline getirilmesinde 
yarar vardır.' 

Sorulacak soruların sırası önceden geliştirilmelidir. Bu sıralama konuya mantık-
sal bir yaklaşıma göre düzenlendiği için program esnasında sıkı sıkıya izlen-
melidir. Şayet konuk belirlenen sorulara donuk, ilgisiz ve kısa yanıtlar vermeye 
başlarsa, konuğun kendini daha rahat hissettiği veya daha ilgili olduğu malzemeye 
geçilmelidir. 

Yayına çıkmadan önce görüşülecek konuğa ısınma için bir süre verilmelidir. Bu 
süre konuğun kendini rahat hissetmesine, yapımcının da sorulacak sorulara 
konuğun nasıl yanıt vereceği konusunda bazı ipuçları elde etmesine yardımcı ola-
caktır. 

Görüşme sırasında dikkati konuk üzerinde odaklamak gerekir. Bu kişiyle 
konuşmanın nedeni her şeyden önce onun izleyicinin duymak istediği bir şeylere 
sahip olmasıdır. Görüşmecinin görevi izleyicinin beklediği ve istediği bu şeyleri 
ortaya çıkarmaktır. Görüşmeci izleyici mensuplarının sesi olarak, onların temsilcisi 
olarak orada bulunmaktadır. Ayrıca, soruların kısa, yalın ve konuşma diline göre 
kurulmuş olmasına dikkat etmek, özen göstermek gerekir. 

Zaman zaman televizyon görüşmecileri ağzı pek laf  yapmayan ve üzerinde 
çalışılacak sözlü malzeme vermeyen kişilerle konuşmak durumunda kalabilirler. 
Bu örneğin spor görüşmecileri gibi televizyon elemanlarının sık sık karşılaştığı bir 
durumdur. Bu durumla sık sık karşılaşan yapımcılar aslında kendi görüşlerini dile 
getiren ve "öyle değil mi?" sorusuyla tamamlanan uzun sorular sormayı alışkanlık 
haline getirmişlerdir. Bu yaklaşım dikkati görüşmecinin üzerinde toplar -ki bu 
yanlış yerdir. Bunun yerine kullanabileceğiniz uzun bir soru listesini hazır etmek 
daha iyi bir yaklaşımdır. Şayet karşınızda ağzı pek laf  yapmayan ve sorularınıza 
çok kısa yanıtlar veren bir konuk varsa o zaman elinizde malzeme bol olacak ve bu 
bol malzemeye alacağınız kısa yanıtlarla konuğun ağzından aktarmak istediğiniz 
bilgileri iletmiş olacaksınız. 

Görüşmecinin, konuğun verdiği yanıtları dikkatle dinlemesi ve somaki sorunun 
yapısını, sanki soru aldığı bu yanıtın doğal ye kendiliğinden bir uzantısıymış 
izlenimini uyandıracak şekilde düzenlemesi gerekir. Şayet soru sırası önceden iyi 
bir şekilde geliştirilmişse (ki bu geliştirme sırasında verilecek olası cevaplar 
gözönüne alınıp ona göre bir sıralama yapılır) bunu yapmak zor olmaz. Ayrıca 
görüşmeci, yanıtlanmış bir soruyu sorma gibi sıkıcı bir duruma düşmekten, 
konuğun verdiği yanıtları dinliyormuş gibi görünerek değil, gerçekten ve dikkatle 
dinleyerek kurtulabilir. Şayet bir sorunun yanıtı başka bir soruyu yanıtlarken ver-
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ilmişse, görüşmeci hemen o soruyu atlamalıdır. Ama bunu bilmek için verilen 
yanıtları dikkatle dinlemek gerekir. 

Görüşmecinin dikkat etmesi gereken bir başka nokta, görüşülen kişi ya da 
kişilerdan aldığı bir yanıtı papağan gibi tekrarlamamaktır. "Bu işler böyle git-
meyecek, bizim takım şampiyonluğa oynayacak diyorsunuz, peki..." şeklinde 
gereksiz tekrar, sadece tek bir şeyi gösterir: görüşmeci bu yanıtın ardından gelmesi 
gereken soruyu sormaya hazır değildir ve söyleyecek bir şeyi olmaksızın, apansız 
yakalanmıştır, ya da bu tekrarı yaparken soracağı soruyu kafasında  formüle  etmek 
için zaman kazanmaktadır. Bu iki izlenim de son derece rahatsız edicidir. Şayet 
soruların sıralanmasıyla ilgili uygun bir hazırlık önceden yapılmış olursa böylesi 
sıkıcı bir durum ortaya çıkmaz. 

Soruların Hazırlanması 

Bir televizyon görüşme programında sorulacak sorular hazırlanırken şu nokta-
lara dikkat etmek gerekir: 

ı. Soru programın konusuna ve kapsamına uygun 
mu? 

u. Soru izleyicinin bilmek istediklerini sağlıyor mu? 

ııı. Soru mantıksal olarak bir önceki soruyu izliyor 
mu? Ya da hem izleyicinin, hem de konuğun alt-
konuda bir değişiklik olduğunu kavrayacağı uygun bir 
geçiş sağlanmış mı? 

Soruları sıralarken göz önünde bulundurulması gereken noktalar şunlardır: 

ı. Sıralamaya bilinenle başlamak gerekir: yani he-
def  izleyicinin bildiği (ya da sizin programcı olarak 
izleyicinin bildiğini varsaydığınız) meselelerin 
dolaysız, mantıksal sonucu olan sorularla başlan-
malıdır. 

ıı. Sorular birbirini mantıksal gelişme içinde izle-
melidir. Her yeni soru en azından bir önceki yanıttan 
kaynaklanıyormuş izlenimi vermelidir. Bunu gereğince 
yapabilmek için önceden konuyu ve konuğun olası 
yanıtlarını araştırmak gerekir. Program başlamadan 
önce konuğa belli görüşlerini saptamak amacıyla bazı 
önemli soruları sormak bu konuda yardımcı olabilir. 

ııı. Konunun değişmesi gerektiği düşünüldüğünde, 
konuğun ve izleyicinin yapılacak değişikliği ayrımsa-
yabilmesi için geçiş sözcükleri ve cümleleriyle gerekli 
uyarıyı yapmak gerekir. 
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ıv. Güçlü ve önemli soruları başta -dikkati çekmek ve 
devamını sağlamak için- ve sonda -doruk nokta için ve 
izleyiciyi program bittikten soma programdan bir 
şeyleri anımsayabilmesi için- kullanmak gerekir. 

Tek tek soruları formüle  ederken bazı kuralları gözetmekte yarar vardır. 
Kuşkusuz bunu yaparken her kuralın bir istisnası olduğunu da unutmamak gerekir: 

ı. Her şeyden önce soruların kısa, yalın ve konuşma dilinde formüle  edilmesine 
özen gösterilmelidir. Dikkatin soruyu soran değil soru sorulan üzerinde odaklan-
ması gerekir. Uzun ve soru soranın konuya taraf  olduğunu gösteren sorular dikkati 
yanlış yerde toplar ve hem konuk, hem de izleyici için görüşmeyi izlemekte zor-
luklar yaratır. 

Örneğin şöyle bir soru formülleştirim  bakımından oldukça zayıftır:  "Barolar 
Birliğinin, hükümetin bu davayla ilgili görüşünün kişi haklarını gözardı ettiği şek-
lindeki iddialarına ne diyorsunuz?" 

Bu sorudaki niteleyici ifadeler  soruyu daha dar bir yanıtla kısıtlamayı amaçla-
maktadır, ama sonuçta kafayı  karıştırmaktan başka bir şey yapmamaktadır. Bunun 
yerine soruyu şu şekilde ifade  etmek daha doğru olacaktır: "Bu davanın sonucu 
kişi haklarını nasıl etkileyecektir?" 

Genellikle görüşme yapmaya yeni başlayanların sık sık kullandıkları bir söz, 
"bize söyleyebilir misiniz veya bize anlatabilir misiniz?"dir. Bu sözler acemiliği 
açık ettiği için ve de gereksiz olduğu için kaçınılması gerekli sözlerdir. Örneğin, 
"Petrokimya sanayiinde yapılması planlanan yeniliklerin neler olacağını bize an-
latabilir misiniz?" şeklinde bir formülleştirim  yerine, "Petrokimya sanayiinde 
planlanan yenilikler nelerdir?" diye sormak daha doğru olacaktır. 

ıı. Çifte  soru sormaktan kaçınmak gerekir. Bu tür sorular hem konuğun, hem de 
izleyicilerin aklını karıştırır. Şayet bunu yapmak gerekiyorsa, her iki soruyu da 
sorun, ama ayrı ayrı sorun. 

Örneğin, "Şirket başkanı olarak enflasyonu  önlemeyle ilgili son öneriniz herkesi 
şaşırttı. Bu öneriyi sadece siz mi düşündünüz, yoksa yönetim kurulu üyeleriyle 
birlikte tartışarak mı oluşturdunuz?" Bu kötü bir soru örneğidir. Bunun yerine 
"Enflasyonla  ilgili önerinizi nasıl oluşturdunuz?" diye sormak daha iyi olur. 

Bir başka örnek: (Güzellik yarışmasında dereceye girememiş bir adaya) "Sizce 
tüm adaylar gerçek niteliklerine göre mi değerlendirildi, yoksa rüşvet veya torpil 
mi söz konusu oldu?" Bu kötü formüle  bir sorudur. Bunun yerine, "Sizce değer-
lendirmede rüşvet veya torpil sözkonusu oldu mu?" şeklinde bir formülleştirim  da-
ha iyi olur. 

ııı.. Yukarıdaki zaafın  bir başka çeşiti bileşik sorudur. Bileşik sorulara genellikle 
basın toplantılarında sıklıkla rastlanır. Basın toplantılarında bu tür formülleştirim 
doğru ve uygun olabilir, zira soruyu soran bir daha soru sorma imkânı bulamaya-
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bilir. Televizyon görüşmelerinde ise bileşik sorular kötü bir soru sorma biçimidir, 
çünkü hem izleyici," hem de soru sorulan kişi sorunun tümünü anımsamakta zor-
lanır. Bazı programlarda, görüşülen kişilerin zaman zaman, "şimdi sorunuzun 
ikinci bölümüne yanıt vermek istiyorum. Yanlış anımsamıyorsam şeyi 
sormuştunuz..." şeklinde yanıt vermek durumunda kaldığı hatırlanacaktır. Böyle 
bir duruma neden olmak yanlıştır. Bu tür soruları ayrı ayrı dile getirmek gerekir. 
Televizyon programlarında kaçınılması gereken bileşik bir soruya şu örnek ve-
rilebilir: "Bu öneriyle ilgili görüşleriniz nelerdir; şayet öneriyi destekliyorsanız 
niçin destekliyorsunuz; desteklemiyorsanız, sizce ne yapılması gerekir?" 

ıv. Genel kural olarak kapalı-uçlu sorular - yani bir tek "evet" ya da "hayır" 
sözüyle yanıtlanabilecek sorular - sormaktan kaçınmak gerekir. Bunun nedeni, 
görüşülen kişinin özellikle ekrana alışık değilse ve televizyonda kendisiyle ilk kez 
görüşülüyorsa, bu tür sorulara çok kısa yanıt verme eğilimi göstermesidir. 
Dolayısıyla soruları "niçin, ne, nasıl" gibi soru sözcükleriyle formüle  etmekte yarar 
vardır. 

Kapalı-uçlu soruların sorutabileceği yerler de vardır. Şayet programın süresi 
dolmakta ise ve zamanında bitirilmesi için hızlı ve kısa bir yanıt isteniyorsa; ikin-
cisi de, bir konu hızla tanıtılıp, konuğun görüşünün de hızla belirlenip daha önemli 
sorulara geçilmek isteniyorsa kapalı-uçlu sorular sorulabilir. 

Kötü örnek: "Belediye Meclisi üyesi Ahmet Oysever sizce yeniden seçilebilir 
mı. 

Doğrusu: "Belediye Meclisi üyesi Ahmet Oysever'in yeniden seçilme olasılığı 
nedir?" 

Kötü Örnek: "Fabrikanızın yönetiminde bir değişiklik olacak mı?" 

Doğrusu: "Fabrikanızın yönetiminde ne gibi değişiklikler olacak?" 

v. Yayıncılığın tarafsız  ve nesnel görünümünü korumak gerekir. Bu görünümü 
korumayan, önemsemeyen programlar inandırıcı olmazlar. Dolayısıyla görüşme 
programlarında da, belli bir yanıtı varsayan sorular sormamak gerekir. Bu tür 
sorular ayrıca görüşmecinin yanıtı zaten önceden biliyormuş olduğu izlenimini 
uyandırır. Örnek: "Nükleer silahların karşılıklı olarak dondurulması barışı 
güvenceye almaz mı?"; ya da "Bu sistem halihazırdaki silah dengesini altüst etmez 
mi?" gibi yanlış formüle  edilmiş sorular yerine şöyle bir soru daha doğru olacaktır: 
"Bu sistemin halihazır silah dengesi üzerinde ne gibi etkileri olabilir?" 

vı. Soruları formüle  ederken, yapımcı ya da görüşmecinin fikir  serdetme, görüş 
bildirmeden kaçınması gerekir. 

Kötü örnek: "(Bir siyasi adaya soruluyor) Seçim kampanyanızda çok para har-
cadığınıza göre kazandığınız takdirde ödemeniz gereken siyasal borçlarınızı sizden 
talep edecekler olacaktır herhalde, ne dersiniz?" 

Daha doğru örnek: "Kampanyanızı yürütmek için bu kadar çok borç para 
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aldığınıza göre, ödemeniz gereken siyasal borçlar neler olacak?" 

vıı. Konuğun bilgi ve uzmanlık kapsamına giren sorular sorulmalıdır. Bu alan 
dışındaki konular hakkında konuğun lafazanlık  etmesi istenmemelidir. 

Kötü örnek: "Sizce rakibiniz adaylıktan niye çekildi?" 

Doğrusu: "Rakibinizin adaylıktan çekilmesinin seçilme şansınız üzerinde ne gibi 
etkisi olacaktır?" 

D. TARTIŞMA PROGRAMLARI 
Tartışma programlarının başlıca türleri sempozyum, panel, grup tartışması ve 

izleyici katılımlı tartışmalardır. 

a. Sempozyum 
Sempozyum verili bir probleme bireysel çözümler geliştirmiş çeşitli kişileri 

ekrana getirir. Katılanların herbirine fikirlerini  sunmak için eşit zaman verilir. 
Önce herbir katılımcı soruyla ilgili hazır bir açıklama sunar. Daha soma izleyiciler 
sempozyumun üyelerinden birine ya da tümüne birden sorular yöneltebilirler. Bu 
soru faslına  geçildiğinde katılımcılar da bazen birbirlerine soru sorup fikir 
alışverişinde bulunabilirler. İzleyicilerin sorularına ayrılan süre bittiğinde her bir 
katılımcıya görüşünü özetlemesi için yine eşit miktarda süre verilir. 

Bu tür tartışma programının rutin akışı sunucunun açılış konuşmasıyla başlar, 
'katılımcıların tanıtılması, katılımcıların önceden hazırlamış oldukları açıklama-
ları, izleyicilerin soruları, özetler ile devam eder ve program kapanışıyla sona erer. 

b. Panel 
Panel programları izleyicilerin duygusal ve düşünsel merak duygusuna hitap 

ederler. Bu programlar izleyicilere dünyaya ve içinde yaşadıkları topluma ilişkin 
bilgilerini artırma, amaçlarına ulaşma ve dostlarını, arkadaşlarını etkileme olanağı 
sağlar. Zaman zaman bu programlara katılanlar karşıt görüşler çevresinde 
toplandıkları için ortaya çıkan güçlü çatışma potansiyeli panellere bir drama 
unsuru katabilir. 

Panel programlarının yapısı sempozyuma göre daha gevşektir. Panelde bir yu-
varlak masa çevresinde toplanan kişiler bir sorunla ilgili fikirlerini  dile getirirler. 
Özellikle TRT televizyonunda yayınlanan "Açık Oturum", "Yuvarlak Masa" gibi 
tartışma programları bu türün örnekleridir. 

Panel programlarında konuşanların kişiliklerinden çok tartışılan konular önem-
lidir. Tartışmaya bireysel katkılar için katı bir zaman sınırlaması getirilmez, bazen 
tartışılacak meseleler bile sınırlanmaz. Katılımcıların söyleyeceklerini önceden 
hazırlamaları gerekmez, hatta isterlerse hiç hazırlık yapmaksızın ekranda problemi 
bildikleri gibi ya da akıllarına estiği gibi tartışmalarına bile olanak sağlanır. 
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sağlanır. Daha önce verdiğimiz örneklerden birini ele alacak olursak, bir huzur-
evindeki yaşlıların dramını anlatan belgeselde, doruk noktaya doğru, bu insanların 
fiziksel  ve duygusal sıkıntılarına ilişkin görüntü ve bilgilerin giderek birikmesiyle 
ilerlenir ve tüm bu sıkıntıları simgeleştirecek en çarpıcı olguyla, örneğin gücü 
yetmemesi nedeniyle yaptığı bir hataya karşılık, ceza olarak tek kişilik hücre ben-
zeri bir odaya kapatılmış çok yaşlı bir kadının bu odadaki yanlızlık ve çaresizliğini 
sergileyen görüntüleriyle doruk noktaya ulaşılır. İzleyicilerin duygusal olarak tam 
anlamıyla gerildiği bu noktada, bir çözüm sunularak, (örneğin, bir müfettişle  du-
rumun derhal düzeleceğine ilişkin bir görüşme) ya da izleyiciler etkin katılıma 
çağrılarak (örneğin izleyicilerden huzurevi yönetiminin değiştirilmesi yönünde 
mektup, telefon,  faks  gibi araçlarla yetkililere başvurmaları istenerek) program 
sonuçlandırılır. 

Doruk nokta belgesellerde ayrıca programın dallanıp budaklanarak gelişmesinin 
ardından, yeniden ana görüş ya da konu çevresinde toparlandığı anı dile getirir. Bu 
nedenle dramatik yapımların planlanmasında genellikle yapıldığı gibi, belgesel bir 
program, yapım-öncesi aşamada kurulurken doruk noktanın ayrıntılı biçimde 
tasarlanması, programın bütünlüğünü sağlama bakımından işlevsel bir yaklaşım 
olur. 

D. YAPIM SÜRECİ 
Belgesel program yapımcısı yapım sürecine bir fikir  ya da kavramla başlar. An-

cak bu fikrin  sınırları belgeselin olgularla bağlı olduğu genel düşüncesiyle çizilir. 
Bu genel düşünce program yapımcısının malzemesini -kurmaca film 
yapımcılarının tersine- icat etmemesi gerektiğini, malzemeyi bizzat konusundan 
çıkarmaya çalışmak zorunda olduğunu dile getirmektedir. Dolayısıyla belgesel 
yapımlarda fikir  ile konu birbirinden bağımsız olarak düşünülemez. Nihayet konu 
bir anlamda zaten programın amacını da dayatır ve tanımlar. Elbette yapımcı prog-
ramın bu bir ölçüde konu tarafından  dayatılan amacını açık biçimde formüle  edip 
kaleme almak zorundadır. Bu amaç programcının bakış açısını da yansıtacaktır. 

a. Araştırma 
Yapımcının bir konuya ilişkin bakış açısına sahip olması ancak o konuyla 

yakınlığı ve tanışıklığı sayesinde mümkündür. Bu zaman alıcı bir iştir. Yapımcı 
ele aldığı konuyu sıkı sıkıya araştırmalı ve bu konuyla ilgili bir program yapmanın 
sağlam bir nedenini bulmalıdır. Bu araştırma sürecinde konuyla ilgili yapılacak 
yazılı metin bulma ve inceleme çalışmasının yanı sıra, konunun geçtiği mekan ve 
ilişkilerle ilgili yerinde bir araştırma yapılması da yararlı, hatta gereklidir. Çünkü, 
belgesel bir yapımının araştırması, sadece işlenecek konuyla ilgili yazılı metinleri 
okumakla kısıtlı kalamaz. Yazılı metinler, yapımcının konuya ilişkin bilgisini, 
dolayısıyla hakimiyetini artırmakla birlikte bu yeterli değildir. Belgesel bir prog-
ram yüzeydeki görünür olguların içine, arkasına nüfuz  edebilmelidir. Dolayısıyla 
belgeselin konu alacağı olaylara taraf  olan herkesin, her bakış açısının, her 
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aldığınıza göre, ödemeniz gereken siyasal borçlar neler olacak?" 

vıı. Konuğun bilgi ve uzmanlık kapsamına giren sorular sorulmalıdır. Bu alan 
dışındaki konular hakkında konuğun lafazanlık  etmesi istenmemelidir. 

Kötü örnek: "Sizce rakibiniz adaylıktan niye çekildi?" 

Doğrusu: "Rakibinizin adaylıktan çekilmesinin seçilme şansınız üzerinde ne gibi 
etkisi olacaktır?" 

D. TARTIŞMA PROGRAMLARI 
Tartışma programlarının başlıca türleri sempozyum, panel, grup tartışması ve 

izleyici katılımlı tartışmalardır. 

a. Sempozyum 
Sempozyum verili bir probleme bireysel çözümler geliştirmiş çeşitli kişileri 

ekrana getirir. Katılanların herbirine fikirlerini  sunmak için eşit zaman verilir. 
Önce herbir katılımcı soruyla ilgili hazır bir açıklama sunar. Daha soma izleyiciler 
sempozyumun üyelerinden birine ya da tümüne birden sorular yöneltebilirler. Bu 
soru faslına  geçildiğinde katılımcılar da bazen birbirlerine soru sorup fikir 
alışverişinde bulunabilirler. İzleyicilerin sorularına ayrılan süre bittiğinde her bir 
katılımcıya görüşünü özetlemesi için yine eşit miktarda süre verilir. 

Bu tür tartışma programının rutin akışı sunucunun açılış konuşmasıyla başlar, 
'katılımcıların tanıtılması, katılımcıların önceden hazırlamış oldukları açıklama-
ları, izleyicilerin soruları, özetler ile devam eder ve program kapanışıyla sona erer. 

b. Panel 
Panel programları izleyicilerin duygusal ve düşünsel merak duygusuna hitap 

ederler. Bu programlar izleyicilere dünyaya ve içinde yaşadıkları topluma ilişkin 
bilgilerini artırma, amaçlarına ulaşma ve dostlarını, arkadaşlarını etkileme olanağı 
sağlar. Zaman zaman bu programlara katılanlar karşıt görüşler çevresinde 
toplandıkları için ortaya çıkan güçlü çatışma potansiyeli panellere bir drama 
unsuru katabilir. 

Panel programlarının yapısı sempozyuma göre daha gevşektir. Panelde bir yu-
varlak masa çevresinde toplanan kişiler bir sorunla ilgili fikirlerini  dile getirirler. 
Özellikle TRT televizyonunda yayınlanan "Açık Oturum", "Yuvarlak Masa" gibi 
tartışma programları bu türün örnekleridir. 

Panel programlarında konuşanların kişiliklerinden çok tartışılan konular önem-
lidir. Tartışmaya bireysel katkılar için katı bir zaman sınırlaması getirilmez, bazen 
tartışılacak meseleler bile sınırlanmaz. Katılımcıların söyleyeceklerini önceden 
hazırlamaları gerekmez, hatta isterlerse hiç hazırlık yapmaksızın ekranda problemi 
bildikleri gibi ya da akıllarına estiği gibi tartışmalarına bile olanak sağlanır. 



Panel sunucusu ya da yöneticisi tartışmaya genellikle katılmaz ama akışı yön-
lendirmeye çalışır ve panelin denetimden çıkmamasını, konudan çok fazla 
uzaklaşılmamasını yaptığı müdahalelerle sağlamak işlevini yüklenmiştir. Pa-
nellerde katılımcılar kişisel yorum ve değerlendirhıelerini istedikleri gibi ortaya 
koyabilirler. Panelin sonunda tartışılan problemin mutlaka çözüme ulaştırılması 
gerekmez; ne var ki, panel yöneticisi panele katılanların vardıkları noktayı 
açıklamak için sık sık tartışmaları özetler. 

Panellere katılacak konukların seçimindeki ölçüt, onların konuyla ilgili farklı 
görüş noktalarına sahip olmalarıdır. Dolayısıyla bu programların en etkili cazibe 
unsuru, katılımcıların birbirleriyle görüş anlaşmazlıkları ve çatışmalarıdır. 

Panel programlarının rutin akışı genellikle panel yöneticisinin açışıyla başlar, 
panel üyelerinin tanıtımıyla ve problemin ifadesiyle  devam eder. Daha soma asıl 
konu altında tartışılacak alt-konular kısa başlıklar halinde özetlenir. Bundan sonra 
katılımcılara söz verilir ve görüşlerin ortaya konmasıyla birlikte tartışmalar başlar. 
Panel yöneticisi programı çatışan veya başta çatışıp sonra uzlaşan görüşleri 
özetleyerek programı kapatır. 

c. Grup Tartışması 
Grup tartışması diğer bir çok tartışma biçiminden, programa katılanların 

tümünün nesnel, işbirliğine dayalı düşünceleri ve araştırmalarının kullanılması 
suretiyle bir problemi çözmeye yönelik olmasıyla ayrılır. 

Bu tartışma programı biçiminde, katılımcılar kendi görüş açılarını dayatmaya 
çalışmazlar ve birbirlerine karşıt tavırlar içine girmezler, tersine tüm malzemeleri 
tarafsız  bir biçimde incelemeye çalışıp, ortak araştırma ve soruşturmayla bütün 
grubun kabul edebileceği bir çözüme ulaşmayı amaçlarlar. Tartışma yöneticisi 
kendi katılmamakla birlikte tartışmaları yönlendirmeye çalışır ve nesnelliği kollar; 
tüm grup üyelerinin tartışmalara katılmasını, aralarından herhangi birinin egemen 
konuma geçmemesini, tartışmaların yoldan çıkmamasını sağlar. 

d. İzleyici Katılımlı Tartışmalar 
İzleyici katılımlı tartışma programlarının bir çok çeşitlemesi bulunmaktadır. 

Türkiye'de de bir zamanlar TRT Televizyonunda yayınlanmış olan "Forum" prog-
ramı ya da ATV'de yayınlanan "Siyaset Meydanı" adlı program bu türün 
örnekleridir. Bu programlarda genellikle özgül bir tartışma konusu seçilir: 
ekonomi, tıp, aile sorunları, hatta cinsel konular. Program yöneticisi genellikle bu 
alanda uzman olduğu için seçilir. Bazı örneklerde programın yöneticisi uzman ol-
maz ama stüdyoda konunun bir ya da birkaç uzmanı konuk edilir. 

Bu programlarda ya tartışılan konunun profesyonel  taraflarının  görüşlerini ortaya 
koymaları ve daha soma programa katılan izleyicilerin bu kişilere yönelttikleri 
soru ve eleştirilere yanıt vermeleri; ya da programa katılan izleyicilerin görüşlerini 



bildirmeleri ve uzman(lar)ın bu görüşleri değerlendirmesi şeklinde bir akış izlenir, 

e. Tartışma Programlarmm Yürütülmesi 
Görüşme programlarında genellikle sadece iki katılımcı vardır. Tartışma prog-

ramlarında ise bir konuktan fazlası  olacaktır. Bu nedenle görüşme programlarında 
oldukça direkt soru ve yanıt biçiminde bir yapılaşım söz konusuyken, tartışma 
programlarında yöneticinin sorduğu soruya birkaç yanıt gelebilir; olasılıkla bu 
yanıtlara farklı  yanıtlar verilecek, hatta programı yönetenin dışındaki kişilerin 
sorduğu sorulara bile yanıtlar verilecektir. Dolayısıyla tartışma örüntüsü bu prog-
ramlarda, görüşme programlarında olduğundan daha serbest biçimde 
yapılaşacaktır. 

Tartışma programlarında birden çok sayıda yanıt verecek kişinin bulunması 
konuyla ilgili değişik ve çeşitli görüş noktalarının devreye sokulmasına olanak 
verecektir. Katılanların hepsi aynı görüşteyse, bu programın yapısı zayıf  demektir. 
Yapısal olarak farklı  ve çatışan görüşler çeşitlilik ve gerilim sağlar. Görüşme prog-
ramlarında ise görüş farklılığı  ancak iki ya da daha fazla  görüşme ayrı ayrı yapılıp 
daha soma montajda birbirlerine koşut olarak kurgulanırsa sağlanabilir. 

Görüşmeci programda izleyicinin yerini tutacak şekilde, yani izleyiciyi temsilen 
katılacağı için programın önemli bir unsurudur. Ekranda izleyicinin ağzı ve ku-
lağıdır mülâkatçı. Oysa tartışma programı yöneticisinin programdaki rolü daha az 
önemlidir. Hatta programa katılanlar arasında etkileşim yeterince sağlanmışsa, 
yönetici varlığını hissettirmese de olur, hatta olmalıdır da. Tartışma programı 
yöneticisinin rolü, tartışmayı programda ele alınan konunun üzerinde tutmak veya 
tartışmada önemsiz ayrıntılara dalınırsa, tekrarlara düşülürse veya işler kişiselliğe 
dökülmeye başlarsa, toparlayıcılık yapmaktır. 

Tartışma programlarının yapısal olarak düz konuşma ya da bir görüşme prog-
ramından daha güçlü olma potansiyeli vardır. Sadece bakış açıları, görüşlerdeki 
farklılıklar  nedeniyle değil, görsel ve ses bakımından da çeşitlilik sağlama olanağı 
bulunmaktadır. Bu çeşitlilik programın akış hızına ve bir tür doruk nokta kurma 
olasılığına katkıda bulunur. 



A L T ı N C ı B Ö L Ü M 

BELGESEL PROGRAMLAR 
* v 

Belgesel (ya da olgusal) programlar televizyonun kökleri film  sanatında olan 
türlerinden biridir. Tecimsel televizyonculukta belgesel yapımlar genellikle güncel 
olayları, haber bültenlerinde sunulan biçimlerinden biraz daha ayrıntılı ve bir 
ölçüde belli bir bakış açısından ele alma eğilimi gösterirken ve konularını genel-
likle insanal ilgiyle ve sansasyonel olaylarla sınırlarken, kamusal yayıncılık an-
layışı sinemadaki belgesel kavramını daha da çeşitlendirip, yeni alt-türlere ayırarak 
sürdürmektedir. 

Belgesel bize içinde yaşadığımız dünya hakkında bir şeyler anlatır; bu dünyanın 
çeşitli ve bizim (zaman, mekan ve ekonomik nedenlerle) ulaşamayacağımız yön-
lerini sunar; dünyanın her yanında yaşayan insanları gösterir; doğayı, tüm canlıları 
ve cansız varlıklarıyla sergiler. 

Belgesel, bizimle diğer insanlar, dünya ve doğa arasında televizyon aracılığıyla 
ilişki kuran, dünyayı ve insanları bizim göremeyeceğimiz yönleriyle görmemize ve 
tanımamıza, yorumlamamıza, değerlendirmemize olanak sağlayan bir türdür. 

Belgesel sadece şimdiyi araştırmaz, geçmişi de yorumlar, hatta geleceğe ilişkin 
kestirimlerde bulunur; bu anlamda dünyaya doğrudan müdahale eden bir program 
kavramıdır. 

Belgesel yapımlara ilişkin bu ve benzeri saptamaların sayısı artırılabilir ama bu 
türü tam anlamıyla kuşatacak bir tanım geliştirmek gerçekten çok zordur. 
Televizyon belgesellerinin çok sayıda alt-türe ayrılmış olması da bu türün sınır-
larını belirlemenin güçlüğünü ortaya koymaktadır (Mutlu, 1990). 



A. TELEVİZYON BELGESELLERİNİN ÖZELLİKLERİ 
Televizyonda belgesel programların ayrı ayrı sadece belgesellere özgü olmayan 

ama birlikte aldındığında bu türü diğer program türlerinden ayırteden üç temel 
özelliği vardır. 

Bu karakteristiklerin ilki, belgesellerde mutlaka belli bir bakış açısının bulun-
masıdır. ikinci olarak, belgesel izleyicisini anlatımına bilerek katmaya çabalar. 
Üçüncüsü de, belgesel belgeleyicidir; yani konusunu yeniden-yaratmaya ya da 
kurmacalaştırmaya kalkışmaz. 

a. Bakış açısı 
Yapımcı herhangi bir programı gerçekleştirmeye giriştiğinde belli bir bakış 

açısına sahip olmak durumundadır. Bakış açısı, programda bir bütünlüğün, birliğin 
sağlanabilmesi için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Kuşkusuz belgesel programlar 
da bu zorunluluğun dışında değildirler. Yapımcının belli bir konuyu işlerken, bu 
konuyu farklı  ve kendine özgü bir çerçeveden belgelemesi ve bunun sonucunda da 
konusu aynı ya da benzer olmakla birlikte ortaya çıkan programların birbirlerinden 
farklılıklar  göstermesinde bakış açısının önemi kendisini göstermektedir. 
Yapımcının bakış açısı ortaya çıkan programın biçim ve içeriğini belirler. 

Wolf  Rilla (1974) bakış açısının programların biçimsel ve içeriksel yapıları 
üzerindeki etkisini şöyle örneklemektedir: "Diyelim ki, iki yapımcı bir kenti tan 
yeri ağarandan akşam karanlığına kadar geçen süre içinde belgelemek istiyor. İkisi 
de aynı mekanı kullanıyor ve aynı gün çekim yapıyorlar. Dolayısıyla kaydettikleri 
malzeme birbirinin benzeridir: aynı caddedeki aynı'insanlar, aynı trafik,  aynı öğle 
güneşi; akşama doğru insanların caddelere boşalması vb. Yine de film  bittiğinde 
birbirinden tamamiyle farklı  iki film  çıkar karşımıza. İlki bu kenti renkli, 
karşıtlıklarla, koşuşmalarla dolu bir yer olarak betimleyen, neşeli bir filmdir; 
ikincisi ise, aynı kenti, bize insanların insanlıktan uzaklaştıkları, bireylerin kala-
balıkta yitip kimliklerini yitirdikleri, kasvetli, insanın içini daraltan bir tavşan 
çiftliğine  benzer bir yer olarak betimleyen bir filmdir.  Hangi film  gerçektir? Yanıt 
ikisinin de eşderecede gerçek olduğudur. Çünkü gerçek, güzellik gibi ona bakanın 
gözündedir." İşte bu bakan göz yapımcının bakış açısıdır. Belgesel programın 
sadece kaydedilen olguların toplamı olmaktan daha fazla  bir şey olmasını sağlayan 
yapımcının özgül bakış açısıdır. 

Aynı konunun değişik bakış açılarından işlenmesine bir başka örnek daha ve-
rilebilir: Diyelim ki, Cumhurbaşkanlığı Senfoni  Orkestrası'nın icra edeceği yeni bir 
eserin prömiyeriyle ilgili bir belgesel yapmanız istendi. Bu konuya alışılagelen 
gazeteci yaklaşımını benimseyerek eğilebilirsiniz: Orkestranın eseri icrasını kay-
dedersiniz, konserden soma müzik eleştirmenleriyle konser izlenimlerini anlat-
tıkları mülakatlar yaparsınız; belki konsere gelen "sıradan" kişilerin yorumlarım 
eklersiniz ve bu malzemeyi kurgularsınız. 

Aynı konuya bir başka bakış açısı, orkestra şefi  ile eser arasındaki ilişkiyi izle-



mek olabilir. Bu durumda, orkestra şefi  tüm yapımın anlatıcısı ve katalizörü olur. 
Bu eserin nasıl ve niçin seçildiğini, eser üzerinde nasıl çalıştığını ve kendini 
hazırladığını, eserin icrası sırasında vurgulamak istediklerinin neler olduğunu 
açıklar. Daha soma provalar kaydedilir. Nihayet konser kaydedilir ve sonuçta or-
taya çıkan belgesel bu kronolojik sırayı izler, konserle sona erer, ya da konserin 
tümünü göstermek için zaman yetmiyorsa o zaman konserin sadece bir kısmı 
gösterilir. 

Bir başka bakış açısı da, şayet hazırlanmak için yeterli zaman varsa, bu yeni 
eserin bestelenme aşamaları boyunca besteciyi izlemek, daha soma provalar 
sırasında tepkilerini gözlemek, orkestra şefi  ile besteci arasındaki konuşmaların 
sonucunda yapılan son dakika düzeltmelerini kaydetmek ve soma konseri sunmak, 
bu arada bestecinin eserine tepkilerini gözlemlemek amacıyla görüntülerini sap-
tamak, bunun yanı sıra izleyicilerin de tepkilerini saptamak. 

Elbette yukarıdaki örnekle ilgili başka bakış açıları ya da yaklaşımlar da 
düşünülebilir. Programcının konuya özgül bakış açısıyla yaklaşmasının önünde 
sadece iki kısıtlayıcı etken vardır: yapımın gerçekleşmesi için tanınan süre ve 
bütçe. 

Bakış açısı dendiğinde, kastedilen yukarıda verilen örneklerden de anlaşılacağı 
üzere, konuya herhangi bir kişinin konumundan bakmaktır. Bu kişi konuya dahil 
olanlardan biri olabilir -yukarıda verilen örnekte orkestra şefi  veya besteci. Ya da 
ilk bakış açısı örneğinde olduğu gibi olayı izleyen herhangi bir muhabirin konumu 
olabilir bu. Muhabir konumu konuya daha nesnel bir bakış açısıyla yaklaşımı 
nitelemektedir. Nitekim müzik eleştirmenleri gibi "uzmanlar"a ve konseri izleyen 
müzik meraklılarına konserle ilgili görüşlerini sorup bunları ardarda dizmek işte 
böylesi tarafsız  ve nesnel bir bakış açısını göstermektedir. 

Bir konuya birkaç bakış açısını birleştirerek yaklaşmak da mümkündür. Olaydan 
farklı  biçimlerde etkilenen farklı  kişilerin gözüyle bir olayı belgelemek ilginç 
programların gerçekleştirilmesine olanak verebilir. 

b. İzleyicinin katılımı 
İzleyici katılımı, izleyicinin programdaki kişilerle özdeşlik, empati, sempati gibi 

duygusal bir ilişki kurmasını dile getirmektedir. Bu ilişki sadece program 
kişileriyle değil, programda gösterilen yerlerle ve olaylarla da kurulabilir. 

Belgesel izleyici doyumlarından bilgi edinme beklentisine güçlü biçimde yanıt 
veren bir tür' olmanın yanı sıra, güçlü bir kişileştirme doyumunu da sağlayabilir. 
Belgesel bir programın etkili olabilmesi için izleyiciyi programdaki süreç ya da 
faaliyete  katılmaya davet etmesi gerekir. 

Belgesel programda izleyici katılımı, onlara konuya dahil olan gerçek insanları, 
mekanları ve olayları göstermek, onlara olaya katılan gerçek kişilerin seslerini ve 
mekanın gerçek sesini duyurmak ve katılanların karşılaştığı, içinde bulunduğu 



gerçek koşullan yansıtmak suretiyle sağlanabilir. 

Örneğin bir huzurevinde yaşayan yoksul yaşlıların içinde bulundukları koşulların 
kötülüğünü belgeleyen bir program^ yapılmak isteniyor. Böylesi bir program, hiç 
değilse programın bir bölümü, huzurevi müdürünün istatistiki bilgiler verdiği bir 
konuşmayla oluşturulabilir. Farklı bir yöntem ise, bu yoksul ihtiyarlardan 
birkaçının bir günlük yaşamını izlemek; onların seslerini duyurmak, karşılaştıkları 
zorlukları göstermek olabilir. Müdürün istatistiki verileri aktardığı ve huzurevin-
deki yaşamı anlattığı bir görüşmeyle bu tür bir programı gerçekleştirmek hem 
zaman, hem para, hem de yapım süreci bakımından en kolay program yapım 
yoludur. Gelgelelim böylesi bir yaklaşım, konuyla izleyiciler arasına bir mesafe  ve 
soğukluk koyar ve izleyicinin katılımına asla izin vermez. Oysa yaşlı ve eliayağı 
pek tutmayan bir huzurevi konuğunun merdivenleri tırmanma mücadelesine tanık 
olan kameranın gözü, hem bir çok şeyi daha etkili biçimde anlatır, hem de 
izleyicinin konuyla duygusal ilişki kurmasını kolaylaştırır. 

c. Belgesel belgeler 
Bu ifade  totoloji gibi görünse de, programda kullanılan malzemenin gerçek olup 

olmadığı -gerçek insanlar, yerler ve olaylar- veya programdaki aksiyonların 
yeniden-yaratılıp yaratılmadığı sorularının içerdiği ince ayrımlar için bir ölçütü 
dile getirir. 

Söylenmek istenen basitçe, gerçek bir belgeselin çekimden önce gerçekliğe asla 
müdahale edemeyeceğidir. Bu anlamda belgesel haberlere benzer. Öykü olayın 
kendisinden çıkarılacaktır. Çekilen görüntüler izlenecek, seçilecek, kurgulanacak 
ve gerekirse üzerine bir metin döşenecektir. Ancak bu noktada Robert Edmonds'un 
(1974) gerçeklik denen şeyin bu işlem sonucunda nasıl değiştirilebileceğine ilişkin 
görüşlerini aktarmakta yarar bulunmaktadır: "Aynı görüntüler", demektedir 
Edmonds, "aynı olayların karşıt yorumlarını anlatmada kullanılabilir... Tek tek 
görüntüler, tıpkı sözcükler gibi, anlamlarını kullanıldıkları cümlelerdeki diğer 
sözcüklerden alırlar. Nasıl ki bir sözcük bir cümle içinde yer alana değin ne özne, 
ne de nesne değilse, bir çekim de bir fılmsel  cümle halinde kurgulanıncaya kadar 
anlamdan  'yabancılaşmıştır'." Nitekim Paul Rotha (1936) aynı görüşü değişik bir 
biçimde formüle  etmektedir: "Filme kaydedilen ya da görüntülenen hiçbir şey, 
kurgu masasına gelinceye kadar hiçbir anlama sahip değildir." 

Bununla birlikte televizyon belgesellerinde bir ucunda sıkı sıkıya olgusal olan 
belgesellerin, diğerinde ise imgelemsel belgesellerin bulunduğu bir çizginin var 
olduğunu da belirtmek gerekir. Televizyon gerçeklikle olan yakın bağı nedeniyle 
bu çizginin gerçekçilik ucuna yaklaşan belgesellere daha uygun görünmektedir. 
Nitekim "sinema verite", kendiliğinden sinema ya da dolaysız sinema adı verilen 
ve perdeye aktarılacak olan gerçek olayın kendiliğindenliğini ve havasını 
korumayı önplanda tutacak şekilde bir çekim ve sunum yöntemini dile getiren 
belgesel yaklaşımının gelişmesinde televizyonun büyük etkisi olmuştur. Bu 
belgesel yaklaşımı, programda kamera, kurgu vb. aygıtların varlığını ve etkisini en 



aza indirerek, dünyayı olduğu gibi gözler önüne serme amacıyla karakterize olur. 

B. TELEVİZYONDA BELGESEL TÜRLERİ 
Belgesel televizyona esas olarak sinemadan aktarılan bir türdür. Ancak bu tür 

televizyon programcılığının asal unsurlarından biri haline geldikten soma, yine bu 
araca özgü gereksinimler nedeniyle bir çok alt-türe ayrılmıştır. Bu gelişmenin en 
belirgin etmeni, televizyonun gündelik yaşamın her alanını irdeleyebilme, çok 
çeşitli konuları ele alabilme olanağı sağlayan ve belgeselin temel özelliği olan ol-
gusallığı, gerçekliği öne çıkaran bir araç olmasıdır. Yine televizyonun yayın 
zamanı olarak çok uzun bir süreyi kapsaması, çok sayıda belgesel yapımını 
özendirmiş; belgesellere malzeme olan çok sayıda konu, biçim ve format  olarak 
yeni belgesel yaklaşımlarına yol açmıştır. Nihayet televizyonda, geleneksel 
sinema yapımlarında kullanılan çekim ekipmanının ağırlığı ve hantallığına 
karşılık, daha portatif  ve kullanımı kolay ekipmanların, hem kullanım kolaylığı, 
hem de ucuzluğu nedeniyle tercih edilmesi (böylelikle görüntü kalitesinden ödün 
verilmesine karşılık, daha bol sayıda malzeme üretim olanağına kavuşulması), 
hayatı ve dünyayı olduğu gibi yakalamaya çalışan belgesel türlerinin ortaya çık-
masına yol açtı. 

a. Toplumsal İçerikli Belgeseller 
Televizyonda en bilinen ve etkili belgesel alt türü, toplumsal bir soruna ilişkin 

yapımlardır. Bu programlar barınmadan beslenmeye, savaştan şiddete, yoksulluk-
tan eşitsizliğe kadar, toplumun gündemini meşgul eden ve insanların yaşamlarını 
etkileyen konuları ele almaktadır. Açlık, yoksulluk, savaş ve diğer sosyal ve si-
yasal konular bu türün tematik çerçevesini oluşturur. 

Bu tür belgesellerin toplumsal bir soruna dikkat çekme, bu sorunun kamuoyunda 
tartışmaya açılması gibi işlevleri önde gelmekte ve programcının amacı da bu 
işlevle tanımlanmaktadır. Dolayısıyla televizyon belgeseli yapımcısı bu tür 
yapımlarla, bir anlamda televizyonun çevreyi gözetim altına alma işlevini de ye-
rine getiriyor demektir. 

Genellikle bu türde ele alınan soruna herhangi bir çözüm dayatılmaz. Çözümün 
toplumda tartışılıp, bu tartışmayla yönlendirilen doğrultuda gerçekleştirilmesi 
esastır. Yapımcının programında soruna ilişkin olabildiğince çok görüş noktasına 
yer vermesi, kendisinin ise yine olabildiğince konuya nesnel yaklaşmaya çalışması 
gerekir. 

Özellikle toplumsal konuları, sorunları işleyen belgeseller bir adaletsizlik, 
haksızlık, ihmal ve benzeri nedenleri içerdiğinden, yapımcılar bu tür programlarda 
yorum yapma eğilimi gösterirler. Ne var ki, yapımcılar izleyicilere ele aldıkları 
konularla ilgili ne düşünmeleri gerektiğini, neye inanmaları gerektiğini açık açık 
dile getiren, onların duygu ve düşüncelerini belli yönde koşullandırmaya çalışan 
programlardan kaçınmalıdırlar. Bu tür kurulmuş bir belgesel izleyicilere konuyla 



ilgili olarak kendi düşüncelerini, görüşlerini oluşturma olanağını kısıtlar. Böylesine 
taraf  tutma yerine onlara konuyu göstermek, sorunu belgelemek ve önerilen 
çözümleri belgelemek doğru olacaktır. Yapımcı programı gerçek görüntülerin 
kendileri için konuşmalarına olanak verecek şekilde kurgulamalıdır. Özellikle 
yapımcı gerçeği kendi görüşü doğrultusunda dile getirmek için bazı görüntüleri 
sahneye koyup yeniden yaratarak gerçekleştirir ve bu görüntülerle programı 
kurarsa, o zaman olayı ya da sorunu kendi görüşlerine feda  etmiş olacaktır. 

Kuşkusuz tartışmalı olmayan belgesellerde, sözgelişi bir orkestra şefinin  konsere 
hazırlanışını konu alan bir programda, orkestra şefinden,  orkestradan çalışmaları 
çekim yapmak için ve istenen kamera konumları ve açılarına göre tekrar etmeleri 
veya yapımcının istediği şekilde hareket etmeleri istenebilir. Ama tartışmalı bir 
programda malzemeye bu şekilde bir müdahale, gerçekliği saptıracağı ve 
çarpıtacağı için doğru olmaz. 

Toplumsal sorunlara ilişkin belgeseller, aynı ya da benzer sorunları işleyen haber 
programlarla belli ölçüde örtüşmektedir. 

b. Olay ve Süreç Belgeselleri 
Televizyonda karşılaşılan çok sayıda belgesel alt-türlerinden biri de yaratıcı bir 

çabayı belgeleyen programlardır. Bu belgesel türü, izleyiciye bir yaratım sürecini, 
genellikle bir sanatsal çalışma türünü sergiler. Örneğin bir yontunun yapılmasını, 
yontucuyu malzeme seçiminden, yapıtı tasarımlama ve yapma aşamalarına ve 
yerine yerleştirilmesine kadar olan süreç içinde belgeleyebilir; ya da bir sinema 
filminin  yapım sürecini izleyebilir. 

Bu türe benzeyen bir başka alt-tür, bir olayı ya da süreci belgeleyen program-
lardır. Bu programlarda yapımcının yaratıcılık düzeyi ele aldığı konuya ve konuya 
yaklaşımına göre değişiklikler gösterir. Bir süreci ya da bir olayı sadece kaydet-
meyi amaçlayan belgeseller yaratıcılık bakımından en alt düzeydedirler. Buna 
karşılık programcı, en yalın bir olay ya da süreci belgelerken bile kurgu, metin ve 
her şeyden önemlisi sağlam bir bakış açısıyla belli bir yaratıcılık düzeyi tut-
turabilir. 

Bu alt-türlere, doğa belgeselleri ve yaşamdan belli kesitleri aktaran belgeseller 
de ilave edilebilir. 

C. YAPISAL GEREKLİLİKLER 
a. Birlik 

Belgesel programlar genellikle sınırları sıkı sıkıya belirlenmiş, iyice tanımlanmış 
bir görüş, olay ya da nesne çevresinde örülerek gerçekleştirilir. Belgesellerde 
programın bütünlüğünü sağlayan bu görüş (siyasal, toplumsal, felsefi,  estetik, 
sanatsal), olay (tarihi, güncel) ya da nesne (mekansal, coğrafi,  toplumsal, kişisel) 
olacaktır. Eğer belgesel bir fikir  ya da görüş (örneğin, dünyadaki hızlı nüfus 



artışının bugünü ve yarını) çevresinde geliştiriliyoısa, programın yapısı bu fikir  ya 
da görüşle doğrudan ilgili (olumlayıcı ve pekiştirici veya olumsuzlayıcı ve 
çürütücü) unsurlardan oluşturulur. Programın omurgasını bir olay (örneğin, ikinci 
Dünya Savaşı'nde Almanlaı'ın hava harekatları) veya bir nesne (örneğin 
"Akdeniz'de bir örnek köy", "Çömlek yapımı" veya "Vehbi Koç'un Hayatı") 
oluşturuyorsa, programda yer alacak tüm içeriksel malzemenin bu olayla ya da 
nesneyle doğrudan ilgili olması gerekir. 

Kuşkusuz belgesel, özellikle bir fikir  ya da görüşü irdeleyen ve geliştiren bir 
yapımda hem ses (anlatıcı, müzik, diyaloglar, ses etkisi, doğal ses), hem de 
görüntü olarak eğretileme, düz değişmece, tersinme (ironi) gibi anlatım teknikle-
rinin en sık kullanımına elveren televizyon türüdür. Ancak bu anlatım teknikleri 
programda birlik duygusunu dağıtmayacak, bozmayacak şekilde, programın temel 
fikrini  geliştirmek amacıyla kullanılmalıdır. Örneğin dünyadaki nüfiıs  artışı ile 
ilgili bir belgesel nüfus  artışını belgeleyecek ve yarattığı sorunları ele alacaktır. 
Bu sorunlara ilişkin farklı  yaklaşımlar ve farklı  görüş açılarının kullanılması, prog-
ramın bütünlüğünü bozmaz, tam tersine tek bir bakış açısıyla kurulan bir belgesele 
oranla izleyicinin özellikle gerilim ve bilgilenmeyle ilgili doyum beklentilerini çok 
daha fazla  karşılayacaktır. Burada önemli olan, farklı  bakış açılarının programın 
temasıyla doğrudan ilgili olmasıdır. Nüfus  artışının bir sorun olmadığını, asıl 
sorunun dünyadaki zenginliklerin eşitsiz dağılımı olduğu görüşü ile dünyadaki 
açlık, kıtlık, yaygın hastalık gibi her türlü sorunu hızlı nüfiıs  artışına bağlayan bir 
başka görüşü karşıtlaştırmak programın bütünlüğünü bozmaz. Ama programda 
lüks bir otelin önündeki ıssız bir kumsala uzanmış ve güneş yağıyla kaplı 
gövdesini güneşin kollarına bırakmış, her haliyle varlıklı olduğu belli bir hanımla 
dünya nimetleri üzerine bir görüşmeye (tersinme amacıyla kullanıldığı belli 
edilmediği takdirde) yer yoktur. 

b. Çeşitlilik 
Belgesel yapımlar genellikle tek bir görüş ya da olay çevresinde örüldükleri için, 

aynı konuşma programlarında olduğu gibi çeşitlilik bakımından belli sorunları 
içerir görünmektedirler. Gerçekteyse, belgesel çeşitlilik gereksinimini karşılama 
bakımından, televizyon türleri içinde en imkanlı olanlarından biridir. 

Başarılı sayılan belgesel yapımların farklı  görüş açılarına dayandığını biliyoruz. 
Farklı bakış açıları bir belgeselin çeşitlilik gereksinimini karşılamada en etkili un-
surudur. İkinci olarak, belgesellerin hemen her tür sözel ve görsel anlatım teknik 
ve olanaklarını ayrı ayrı ve bir arada kullanabilen bir tür olması, bu yapımlara 
alabildiğine bir çeşitleme olanağı sağlamaktadır. Yapımcı, anlatımında tersinmeyi 
analojiye, eğretilemeyi simgeleştirmeye bağlayabilir, anlatı ile görüntü çelişki-
sinden, çatışkısından yararlanabilir. Diyelim çevre kirliliği ile ilgili bir belgeselde, 
her türlü çöp ve atığın içinde yüzdüğü Marmara Denizi'nden görüntülerin üzerine 
"Deniz ne kadar güzel hoş" şarkısı yerleştirildiğinde, ses-görüntü çelişmesinin 
yarattığı anlamlama olanaklarının yanında programa bir çeşitlilik unsuru da 
katılmış olur. Çünkü burada müzik görüntüleri destekleyen bir fon  malzemesi 
122 



olarak (yani görüntü unsurunun bir eklentisi olarak) değil, kendi başına ayrı bir 
program unsuru olarak devreye girmektedir. 

Çeşitleme konusu ayrıca programın yapım-öncesi aşamasında yapımcının top-
ladığı yazılı, sesli ve görsel malzemeyle de ilgilidir. Yazılı malzemenin bolluğu 
bir programın örgüsünde yeni açılımlara yönelmeyi ve yapımcının bu açılımlara 
ilişkin program malzemesi toplamasını sağlar. Konuyla ilgili sesli ve görsel mal-
zeme toplama, programın çeşitlilik gereksinimini karşılaması bakımından çok 
önemlidir. Bu tür malzeme ne çok olursa, anlatıcının düz sesle geçiştireceği 
bilgilerin ses ve görüntüyle desteklenmesi o denli fazla  olacak, böylelikle prog-
ramın çeşitlilik gereksinimini karşılama düzeyi de yükselecektir. Yapımcı, 
konuyla ilgili ulaşamadığı otantik görsel malzeme yerine grafik,  çizim, resim, 
tablo, canlandırma gibi görsel malzeme üretimi ve kullanımıyla da programın 
çeşitleme gereksinimini karşılayabilir. 

Belgesel programlarda çeşitlilik ile ilgili sorunlar esas olarak bu türün sağladığı 
ve yukarıda bir örneğini verdiğimiz olanaklardan kaynaklanır. Yapımcı, programı 
tekdüze olmaktan kurtarıp ilginç hale sokabilmek için bu olanakları sınırsızca 
kullanma eğilimine girerse, çeşitleme yapmak düşüncesiyle programın bütün-
lüğünü zedeleyebilir. Bu nedenle çeşitleme unsurlarının da programda işlevsel 
olarak, yani programın tutarlı bir bütün halinde örülmesine yönelik olarak kul-
lanılması gerekir. 

c. Akış Hızı 
Belgesel programlarda akış hızı, programın konusuyla yakından bağlantılı ol-

makla birlikte, bu programlar yapımcıya akışı hızını denetleme konusunda, anlatım 
teknik ve araçlarıyla çok sayıda olanak sunar. Bu teknikler içinde en önemlisi 
kurgudur. Daha önce belgesel programlarda kurgunun işlevine değinmiştik. Çoğu 
yapımcı belgeselin esas olarak kurguda gerçekleştiğini belirtir. Bu biraz aşırı bir 
iddia olmakla birlikte, kurgunun önemine dikkat çekmesi açısından önemlidir. 

Kurgu, görüntülerin ve sesin istenilen bir akış hızına uygun biçimde manipüle 
edildiği aşama olması nedeniyle her tür programın akış hızını belirlemede temel 
tekniktir. Çoğu belgesel öznel zamanla kurulur. Yıllarca süren bir İkinci Dünya 
Savaşı dakikalarla ya da saatlerle ölçülen bir zaman dilimi içinde anlatılır. Bir 
fabrikanın  üretimi yine birkaç dakika içinde özetlenebilir. Vurgulanması istenen 
bir konu ise gerçekleşme süresinden daha uzun bir süre verilerek altı çizilebilir. 
Örneğin, anlık bir bıçaklama sahnesi yavaşlatılmış gösterim tekniğiyle 20-30 
saniye sürecek şekilde sunulabilir. Zamanın bu biçimde kullanımına olanak sağla-
yan teknikler sayesinde yapımcı bir programın akış hızını istediği gibi 
denetleyebilir. 

d. Doruk Nokta 
Belgesellerde doruk nokta, programın, işlenen görüşün ya da ele alınan konunun 

en çarpıcı ve temel yönünü ve çözümünü vurgulayacak şekilde geliştirilmesiyle 



sağlanır. Daha önce verdiğimiz örneklerden birini ele alacak olursak, bir huzur-
evindeki yaşlıların dramını anlatan belgeselde, doruk noktaya doğru, bu insanların 
fiziksel  ve duygusal sıkıntılarına ilişkin görüntü ve bilgilerin giderek birikmesiyle 
ilerlenir ve tüm bu sıkıntıları simgeleştirecek en çarpıcı olguyla, örneğin gücü 
yetmemesi nedeniyle yaptığı bir hataya karşılık, ceza olarak tek kişilik hücre ben-
zeri bir odaya kapatılmış çok yaşlı bir kadının bu odadaki yanlızlık ve çaresizliğini 
sergileyen görüntüleriyle doruk noktaya ulaşılır. İzleyicilerin duygusal olarak tam 
anlamıyla gerildiği bu noktada, bir çözüm sunularak, (örneğin, bir müfettişle  du-
rumun derhal düzeleceğine ilişkin bir görüşme) ya da izleyiciler etkin katılıma 
çağrılarak (örneğin izleyicilerden huzurevi yönetiminin değiştirilmesi yönünde 
mektup, telefon,  faks  gibi araçlarla yetkililere başvurmaları istenerek) program 
sonuçlandırılır. 

Doruk nokta belgesellerde ayrıca programın dallanıp budaklanarak gelişmesinin 
ardından, yeniden ana görüş ya da konu çevresinde toparlandığı anı dile getirir. Bu 
nedenle dramatik yapımların planlanmasında genellikle yapıldığı gibi, belgesel bir 
program, yapım-öncesi aşamada kurulurken doruk noktanın ayrıntılı biçimde 
tasarlanması, programın bütünlüğünü sağlama bakımından işlevsel bir yaklaşım 
olur. 

D. YAPIM SÜRECİ 
Belgesel program yapımcısı yapım sürecine bir fikir  ya da kavramla başlar. An-

cak bu fikrin  sınırları belgeselin olgularla bağlı olduğu genel düşüncesiyle çizilir. 
Bu genel düşünce program yapımcısının malzemesini -kurmaca film 
yapımcılarının tersine- icat etmemesi gerektiğini, malzemeyi bizzat konusundan 
çıkarmaya çalışmak zorunda olduğunu dile getirmektedir. Dolayısıyla belgesel 
yapımlarda fikir  ile konu birbirinden bağımsız olarak düşünülemez. Nihayet konu 
bir anlamda zaten programın amacını da dayatır ve tanımlar. Elbette yapımcı prog-
ramın bu bir ölçüde konu tarafından  dayatılan amacını açık biçimde formüle  edip 
kaleme almak zorundadır. Bu amaç programcının bakış açısını da yansıtacaktır. 

a. Araştırma 
Yapımcının bir konuya ilişkin bakış açısına sahip olması ancak o konuyla 

yakınlığı ve tanışıklığı sayesinde mümkündür. Bu zaman alıcı bir iştir. Yapımcı 
ele aldığı konuyu sıkı sıkıya araştırmalı ve bu konuyla ilgili bir program yapmanın 
sağlam bir nedenini bulmalıdır. Bu araştırma sürecinde konuyla ilgili yapılacak 
yazılı metin bulma ve inceleme çalışmasının yanı sıra, konunun geçtiği mekan ve 
ilişkilerle ilgili yerinde bir araştırma yapılması da yararlı, hatta gereklidir. Çünkü, 
belgesel bir yapımının araştırması, sadece işlenecek konuyla ilgili yazılı metinleri 
okumakla kısıtlı kalamaz. Yazılı metinler, yapımcının konuya ilişkin bilgisini, 
dolayısıyla hakimiyetini artırmakla birlikte bu yeterli değildir. Belgesel bir prog-
ram yüzeydeki görünür olguların içine, arkasına nüfuz  edebilmelidir. Dolayısıyla 
belgeselin konu alacağı olaylara taraf  olan herkesin, her bakış açısının, her 



düşünce ve duygunun bilinmesi gerekir. Yine yapımcı, başarılı bir belgesel için 
gerekli olduğunu tekrar tekrar belirttiğimiz bakış açısına sahip olabilmek için, 
televizyona aktaracağı dünyayı hissedebilmelidir. Örneğin kömür madencilerinin 
nasıl yaşadıkları ve çalıştıklarıylı ilgili "anlamlı" bir film  yaratabilmek için, 
yapımcı onlarla bir süre yaşamalı ve hatta onlarla birlikte çalışmalıdır. 

b. Metin 
Belgesel programlarda malzemeyi öykülü filmlerde  olduğunun tersine denetle-

mek zor olduğu için genellikle ayrıntılı bir çekim senaryosu yazılmaz. Daha çok 
yapımcının önceden kafasında  canlandırdığı ve programın girişi, ilerlemesi ve bi-
tişi için gerekli olduğunu düşündüğü sahneler ve çekimlerini bir anlamda bir dizi 
izlenim biçiminde sıralandığı bir tretmanla yetinilir. Ancak, belgesel programların 
çekim somasında, kurgu aşamasında gerçekleştirildiği düşüncesiyle hiçbir yazılı 
hazırlık yapılmaksızın, herhangi bir metin yazılmaksızın işe girişmek programın 
toparlanmasını ve bağlanmasını çıkmaza sokabilir. Sonuçta rastgele kaydedilen 
malzemenin bir ölçüde rastgele birbirine eklenmesiyle oluşturulan, bütünlüksüz, 
birliksiz bir program yapısıyla karşılaşılabilir. Demek ki, en azından, programın 
girişi, gövdedeki önemli görülen bölümler, özellikle de doruk nokta ve programın 
sonu önceden kağıt üzerinde belirlenmelidir. BBC Televizyonunun belgesel yapım 
sorumlusu görevini yürütmüş bir eski televizyoncu Richard Cawson, belgesel 
metinlerinin yapımcı için bir yol haritası işlevini gördüğünü belirtmektedir (Bkz. 
Örnek 13). 

Örnek 13. BELGESEL METNİN ÖZELLİKLERİ 

Televizyon belgesellerinin gelişme süreci içinde 
program metinlerinden giderek daha fazla  vazgeçilir 
hale gelindi. Bunun nedeni bir metnin yapımcıyı çok 
kısıtlayan bir belge olmasıdır. Şayet yapım-öncesi 
evresinde bir metin yazarsanız ve bu metne sıkı sıkıya 
bağlı kalırsanız, yaptığınız filmin  yazdığınız metinden 
daha iyi olma olasılığı yoktur. Ama bunun yerine bir 
plan yaparsanız, soma da filmin  bu plan uyarınca 
gelişmesine olanak sağlarsanız, birazcık da şansınız 
yaver gittiğinde, film  öngörebilmiş olduğunuzdan on 
kat daha iyi olacaktır. Kimse insanların gerçek 
yaşamda yapacakları alışılmamış şeyleri öngöremez; 
kimse objektifinizin  önünde yaşanacak bazı olayları 
önceden kestiremez. 

Ne var ki bunu söyledikten sonra, yapımcının elinde 
biçimsel anlamda bir metin olmasa bile, zihninde çok 



açık ve kesin bir amaçlar ve sınırlamalar planı 
olmasının önemini ve gereğini de belirtmek 
durumundayım; aksi takdirde yapımcı alana çıkıp çok 
sayıda kayıt yapacak, daha soma bunları kurguda 
ayıklamak için günler, haftalar  hatta aylar 
harcayacaktır. Bu hem para, hem de zaman 
bakımından hovardalıktır -üstelik sonunda iyi bir şey 
çıkacağını da kimse söyleyemez. 

Çekim mekanında bir yönetmen, çekim işini 
yaparken yapımını üstlendiği filme  neyin uygun 
olduğunu, neyin uygun olmadığını bilmelidir. Diyelim 
ki, çekim yaparken araştırma sırasında düşünmemiş 
olduğu ilginç, beklenmedik bir şey gerçekleşiyor. 
Yönetmen bu olayın yapımın bitmiş haline ait olup 
olmayacağını veya ne denli ilginç olursa olsun 
programda yeri olup olmayacağını bilmek zorundadır. 

Örneğin ben bir BOAC 707'nin Londra'dan Beyrut'a 
uçuşunu gösterdiğimiz Pilotlar adında bir belgesel 
yaptım. Uçuş ekibinin seyahat boyunca yaptığı tüm 
işleri programda gösterdik ama diğer pilotların ingiliz 
ve Amerikan uçakları, hava trafik  kontrol imkanları, 
pilotların eğitimi ve benzeri konulardaki tartışmalar 
hakkında konuştukları yorum bölümlerini de bu 
görüntülerin arasına yerleştirdik. Sadece iki sayfadan 
oluşan metin şöyle başlıyordu: "Bu uçağın kaptan 
pilotunun evinden ayrılışını göstereceğiz; sonra uçuş 
ekibinin buluşmasıyla, brifırigle,  uçağın yakıt 
almasıyla, kalkış-öncesi kontroller ve gerçek uçuş 
sırasında kaydedilecek diğer faaliyetlerle  devam 
edeceğiz." Bir başka kağıt parçasında da şu yazılıydı: 
"Bu yokçuluk tartışmalı konular hakkında görüşlerini 
anlatan diğer pilotları gösteren sekanslarla koşut 
kurgulanacak." Bunlar daha sonra birbiriyle koşut 
kurgulanacak iki alışveriş listesiydi. 

İşte elimizdeki metin buydu ama bu solunda 
görüntü, sağında ses sütunu, ayrıca anlatıcının 
sözlerinin yer aldığı alışılagelen bir film  metni 
değildi. 

Kaynak: Baddeley, 1974. 



c. Bazı Kurallar 
Bir belgesel programın yapısını kurarken yapımcının uymaya özen göstermesi 

gereken birtakım kuralları saptayabiliriz. Bunlardan ilki programda ses unsurunun 
kullanımına ilişkindir. 

Belgeselde izleyicinin programa katılımını sağlayan en önemli etkenlerden biri 
programda gerçek seslerin (ister programa katılanların eşlemeli konuşmaları olsun, 
isterse efekt  ya da atmosfer  sesi olsun) kullanılmasıdır. Bu gerçek sesler bir öyküye 
inanılırlık kazandırır. İzleyiciler programda görünen kişilerin kendi seslerini 
duyduklarında bu insanların gerçekliğine daha da inanırlar. İdeali, bir belgeselin 
tümüyle gerçek seslerden oluşmasıdır. Ancak uygulamada, öykünün yürümesini 
sağlamak, daha açıklayıcı olmak için anlatıcının kullanımı sıklıkla gerekmektedir. 
Ne var ki bir anlatıcının ya da sunucunun kullanımı olabildiğince aza 
indirgenmelidir. Anlatıcının sözlerini içeren metni hazırlarken bazı noktalara da 
dikkat etmek gerekir: 

Herşeyden önce ekranda görünen şeyleri tam olarak sözle de betimlemek çok 
kötü bir tekniktir. Öte yandan, ekranda görünen şeylerle hiç ilgisi olmayan şeyler-
den söz etmek de aynı şekilde yanlıştır. Şayet görüntü kendi kendini anlatıyorsa o 
zaman söze gerek yoktur. Ama sıklıkla sadece görüntüler izleyicinin bilmek iste-
diklerini anlatamaz. Örneğin ekrandaki sahnenin nerede olduğu, sahnede görünen 
kişilerin kim ya da kimler olduğu, bu sahnede görüntülenen olay(lar)ın ne zaman 
gerçekleştiği; belli bir teknik sürecin nasıl işlediği soruları metnin yanıtlaması 
gereken sorulardır. Bunun tek bir koşulu vardır, o da programın amacı açısından 
bunları izleyicinin bilmesine gerek olup olmadığıdır. Şayet izleyicinin bu soruların 
yanıtı bilmesi gerekiyorsa, o zaman metin bu sorulara verilen yanıtlardan, açıkla-
malardan oluşturulmalıdır. Aksi takdirde çok fazla  şey anlatmak bir programın 
etkisini sıfıra  indirebilir. 

Sinema belgesellerinde sessizliğin anlatım amacıyla sıklıkla kullanılabilmesine 
karşın, televizyon belgesellerinde sessizliğin yaratıcı bir biçimde de olsa kul-
lanılması uygun değildir. Çünkü televizyon izleyicisi ekranda ne olursa olsun bir 
ses duymaya alışmıştır ve sessizlik onu rahatsız edecektir. Hatta birkaç saniyeden 
uzun süren sessizlik, izleyicinin hemen alıcısının ses düğmesiyle oynamasına, he-
men alıcısında veya televizyon vericisinde bir arıza olduğunu düşünmesine neden 
olacaktır. Bu yüzden, şayet efekt  ya da atmosfer  sesi uygun değilse ya da elde 
bulunmuyorsa, keza anlatıya da gerek duyulmamışsa o zaman "müzik"den yarar-
lanmak doğru olacaktır. 

Müzik sadece sesdeki boşlukları doldurmak bakımından değil, programa olumlu 
bir duygusal katkıda bulunmak, atmosfer  yaratmak bakımından da etkili olabilir. 
Elbette program için özel olarak hazırlanmış "özgün" bir müziğin kullanılması bu 
etkiyi daha da artıracaktır. Ancak böyle bir hazırlığın çok pahalıya malolması 
nedeniyle, genellikle belgesellerde önceden kaydedilmiş müzik parçaları kullanılır. 



Anlatımdan yararlanmada en yaygın yaklaşım, anlatımın üstses olarak, yani 
görüntü dışından bil- sesin metni okuması şeklinde kullanılmasıdır. Başka teknikler 
de vardır: anlatıcı bir kılavuz rolü yüklenebilir vfe  zaman zaman ekranda görünerek 
izleyiciye yorumlar yapabilir, sorular sorabilir; zaman zaman da üst ses olarak 
görüntü dışında metni okuyabilir. Bir başka teknik bir uzmanı görüntüde, 
izleyiciye direkt olarak konuşturmaktır. Bir başka yöntem görüntü-dışındaki 
anlatımı, görüntüdeki bir uzmanla birleştirerek, çift  sesli bir anlatım sağlamaktır. 
Bu teknik izleyicinin programa güçlü bir şekilde katılımını sağlayabilir. 

Bir başka teknik de, programa katılan kişilerin konuşmalarına kulak misafiri  ol-
muş izlenimi uyandırmaktır. İzleyiciler birbirleriyle konuşan iki uzmanı, bir uz-
manla ona başvuran bir kişiyi, ya da programda yer alan iki ya da daha çok karak-
terin kendi aralarındaki konuşmayı, onlar farketmeksizin  dinleyebilirler. Bu 
yaklaşım gerçek ses kullanımına benzer ve şayet doğal görünecek biçimde 
gerçekleştirilirse izleyicinin katılımını sağlamada çok etkili olur. Bunun en başta 
gelen nedeni, insanların dedikoduya kulak misafiri  olmaya duydukları meraktır 
kuşkusuz. 



Y E D I N C I B O L U M 

DRAMATİK PROGRAMLAR 

Raymond Williams, televizyon sayesinde insanlığın bugüne değin görülmedik 
ölçüde dramatik sunumlara maruz kaldığım söylemektedir. Gerçekten de, bir çok 
değişik formatta  dramatik yapımlar, televizyon programcılığının hem en çekici 
unsurunu oluşturmaktadırlar, hem de program çıktısının nicelik'olarak çok büyük 
bir bölümünü kapsamaktadırlar. Dramatik televizyon programları durum 
komedilerinden, soap operalara, dizi ve seriyallere, televizyon dizilerine, mini 
dizilere ve belgesel dramalara kadar çok geniş bir türsel dağılım göstermektedir. 
Kuşkusuz her türün kendine özgü yapım özellikleri vardır. Bununla birlikte, bu tür-
lerin yapımında ortak bazı özellikler de saptanabilir. 

A. YAPIM SÜRECİ 
Dramatik televizyon yapımları metne dayanan programlardır. Dolayısıyla bir 

metnin sonul biçimini alana geçirdiği evreler, dramatik televizyon programlarının 
yapım sürecindeki en önemli bölümü oluşturmaktadır. 

a. Kavram 
Tüm televizyon programlarının ilk adımını, çekirdeğini oluşturan kavram, özel-

likle dramatik yapımlarda özsel bir rol oynar. Dramatik programlar, diğer türlere 
oranla daha denetimli ve önceden-planlanabilir yapımlardır. Ayrıca gerek yapım 
unsurları, gerekse yapım süreci bakımından bunlar televizyonun en pahalı 
programlarıdır. Dolayısıyla bunların önceden-planlanır olması bu maliyetlerde de 
bir ekonomi sağlayacağı için planlama dramatik programların vazgeçilemez bir 
koşuludur. Planlama sürecinin dayanağı ise programın kavramıdır. 



Kavram, ham bir fikrin  geliştirilip, bir televizyon programına temel teşkil ede-
bilir hale getirilmiş, şeklidir. Televizyon programcısı bir fikir  yaratmak için bir çok 
kaynaktan yararlanabilir: güncel olaylar, kişisel deneyimler, tarih, kitaplar ve ro-
manlar, sinema filmleri  vb. Aslında gerçekten yeni olan çok az fikir  vardır. Yeni 
görünen fikirlerin  çoğu, mevcut olan fikirlerin,  yeni yüzlerle, değişik vitrinle 
yeniden biçimlenmiş çeşitlemeleridir. Bu durumun ayrımında olan programcılar 
yakaladıkları program fikirlerini  yakınlarıyla, özellikle de meslekdaşlarıyla 
tartışmak, onların görüşlerini almak isterler. Ancak gerçekten yeni bir fikir,  yine 
yeni fikir  kıtlığı nedeniyle başkalarının da ilgisini çekebilir ve televizyon prog-
ramcılığında çok sık rastlanan ve yaptırımı da olmayan fikir  hırsızlığına yol 
açabilir. Böylelikle özgün fikriniz  bir başkasının projesine temel teşkil edebilir. 

Bir kavramın televizyon programı haline dönüştürülecek ilginçlikte olup ol-
madığını, şu sorulara olumlu yanıt verilmesiyle saptamak mümkündür: 

(1) Öykünün geçtiği mekanlar ilginç midir? Mekan 
ilginç bir görsel yaklaşıma elvermekte midir? 

(2) Kavram izleyiciler için ne gibi doyumlar 
sağlamaktadır? Gündelik yaşamın engellemeleri içinde 
yaşayan insanlara rahatlatıcı bir dünya gösterme veya 
gerçek olabileceğine inandıkları bir karakter sunmakta 
mıdır? 

(3) Kavram televizyonla anlatılabilir midir? Gerçek 
olarak kabul edilebilecek karakter ve koşulları 
içermekte midir? 

(4) Kavram izleyiciyi hemen yakalayacak bir 
kancaya sahip midir? 

Bu sorulara olumlu yanıt verildiği takdirde dramatik bir televizyon programının 
temeli atılmış demektir. 

Bir dramatik programın kavramı düz anlatımla yazılır. Kavram kağıda 
dökülürken başlıca karakterler belirtilir ve betimlenir; bakış açısı açıklanır; temel 
çatışma kaba taslak dile getirilir ve öykünün çözümü kararlaştırılır. Kavramın 
uzunluğu, sonuçta ortaya çıkacak olan program ya da dizinin uzunluğu ve kar-
maşıklığına bağlı olarak birkaç cümleden birkaç sayfaya  kadar değişebilir. 

Kavramın  Geliştirilmesi:  Kavramın geliştirilip tam bir dramatik metin haline 
getirilmesi işleminde, öykünün sahne sahne, düz bir anlatımla betimlendiği ama 
diyalogların (çok canalıcı olanlar dışında) yeralmadığı bir ara-metin (tretman) 
hazırlanabileceği gibi, doğrudan sonul metnin yazılmasına da geçilebilir. Tretman 
programın (şimdiki zaman kipiyle yazılmış) bir öyküsüdür ve programcı da 
gerçekleştirmek istediği programa yapım onayı alabilmek için, bu onayı (ve elbette 
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programın yapımı için gerekli parayı) verecek olanları inandırmakta tretmanı 
kavrama göre daha etkili bulabilir. O zaman program önerisinde kavramla birlikte 
tretmanın da yer alması yararlı olacaktır. 

Kavramı ya da tretmanı bir televizyon oyunu metni haline getirilirken dört unsu-
ru gözönünde bulundurmak gerekir: olay örgüsü (plot)\  karakterler; mekanlar ve 
yapı. 

b. Olay Örgüsü 
Dramatik yapımlarda olay örgüsü (olay örüntüsü ya da olaylar dizisi de denmek-

tedir bu kavramın yerine) çoğu kez öyküyle birbirine karıştırılır. Çok bilinen bir 
örnek bu karışıklığın giderilmesinde yol gösterici olabilir: 

Öykü. "Çok zengin bir ülke olan Dreamland'm  Kralı öldü. Kralın ölümünden 
çok kısa bir süre soma da kraliçe öldü. Tahta kralın kuzeni geçti..." 

Olay Örgüsü: Çok zengin bir ülke olan Dreamland'm Kralı, ülkesinde 
başgösteren huzursuzluklar karşısında  ya$lı kalbi dayanamadığı için rahatsızla-
narak öldü. Kralı çok seven kraliçe onun yokluğuna çok fazla  dayanamadı  ve 
yemeden içmeden kesildi.  Bünyesi çok zayıf  düştüğü için bir süre soma o da öldü. 
Kralla kraliçenin çocukları olmadığı için tahta kralın kuzeni geçti. 

Yukarıdaki örnekten de anlaşılacağı üzere, olay örgüsü öyküden, gelişiminde 
nedenselliğin ön plana çıkarılmasıyla farklılık  göstermektedir. Olay örgüsünü 
oluşturan küçük olaycıklar birbirlerine neden-sonuç  ilişkisiyle bağlıdır. Buna 
karşılık, öyküde olaylar herhangi bir illiyet (nedensellik) bağına gerek, duyul-
maksızın hikaye edilirler. 

Aralarındaki bu farklılığa  karşın, gerçekte olay örgüsü, bu anlamda gelişimi 
neden-sonuç ilişkisi ile yapılaştırılan bir öyküdür. Öyküde kronolojik bir anlatım 
söz konusuyken, olay örgüsünde olaylar arasındaki ilişki önplana çıkar. 

Öyküyle olay örgüsü arasındaki bu ayrım, özellikle dramatik yapımlar açısından 
çok önemlidir. İzleyici, herhangi bir televizyon filminde,  dizisinde, bir olayın 
gerekçesini, nedenini öğrenmek isteyecektir. Bir insan bir başkasına kötülük 
yapıyorsa, ya da birini öldürüyorsa bunun bir nedeni olmak gerekir. Bu neden kan 
davası olabilir; öldüren kişi psikopat olabilir; öldürülen kişi ölümcül bir hastalığa 
tutulmuştur ve biri tarafından  öldürülmek istiyor olabilir. Televizyon ekranında bu 
nedenlerin açığa çıkarılması, anlatılması gerekir. Olayları, nedenlerini açıkla-
maksızın sadece zamandizimsel olarak sıralayan bir anlatı dramatik bir anlatı 
olamaz. 

Tüm dramatik yapımlar bir olay örgüsüne, yani birbirlerine neden-sonuç 
ilişkisiyle bağlanan olaylara dayanmakla birlikte, neden-sonuç ilişkileri 
örüntülerinin sayısı da sınırsız değiİdir. Örneğin Georges Polti adında bir eleştir-
men tüm dramatik öykülerin özünü oluşturan hepsi hepsi otuz altı tane dramatik 
olay örgüsü durumu saptamıştır. Lewis Herman ise, bunların sayısını dokuza in-



dirmiştir. Televizyon drama yapımlarında en çok kullanılan bazı olay örgüsü 
örüntülerini şöyle belirleyebiliriz: aşk ve romans, fantazi,  intikam, tehlike veya 
varlığını sürdürme, araştırma-soruşturma, grup ve aile bağları, geri dönüş, başarı. 
Elbette bu liste eksiksiz değildir, ama yine de, bir televizyon drama programında 
başlıca karakterlerin yüzyüze geldiği dramatik çatışma potansiyellerinin çoğun-
luğunu bunlar oluşturmaktadır. 

ı. Aşk ve Romans. Bu ilişki türü esas olarak baş karakterlerin yüzyüze geldikleri 
romantik çatışmalarla ve bu engelleri nasıl aştıklarıyla ilgilidir. İşte geleneksel bir 
aşk örüntüsü: Oğlan kızla tanışır, ona aşık olur, birlikte olurlar ama birtakım 
nedenlerle kızı yitirir. Şimdi onu yeniden kazanması gerekmektedir. Bu tür öyküler 
genellikle bir karakterin ciddi romantik sorunlar karşısında, bir aşk ilişkisini 
sürdürme arzusu üzerinde odaklanır. Öykü klasik aşk üçgeninin unsurlarına daya-
nabilir; burada iki sevgili arasına bir yabancı girer ve romantik bir rekabet başlar. 
Dallas veya Şahin Tepesi gibi seriyalleri düşündüğümüzde, aşk örüntülerinin 
izleyicilerin baş karakterlerle kurdukları yakın ilişkiyi sürdürmeye ne ölçüde 
yardımcı oldukları kolayca farkedilecektir. 

Gündüzleri yayınlanan arkası yarın seriyalleri (soap opera) ise, hemen tamamen 
aşk ve sevdaya dayalı olay örüntüleriyle gelişmektedir. Bu seriyallerde tüm 
olayların dayanağını yeni bir aşkın doğması, bir aşkın tek taraflı  sona ermesi, in-
sanların gönüllerine bir türlü gem vuramamaları gibi aşk ve sevda ilişkileri 
oluşturmaktadır. 

.11. Fantazi.  Bu örüntüde, karakterler kendi zayıflıklarıyla  karşıtlaşırlar ve onların 
fantazilerinin  bir düzeyde gerçekleştirmesine izin verilir. Külkedisi masalının 
melez çeşitlemeleri olarak örülen bu plot  tarzında, baş karakterler birtakım fan-
tastik deneyimler yaşarlar ve bu deneyimler sonucu eksik yönlerini biraz daha 
gidermiş olurlar. Aşk Gemisi, Hayal Adası gibi programlar bu türün en açık 
örneklerinden bazılarıdır. Bu programlar izleyicilere kendi fantazileri  için bir çıkış 
imkânı sağlarlar. 

m.Jntikam.  Bu olay örgüsü biçiminde, baş karakterler genellikle uğradıkları bir 
haksızlıktan dolayı intikam peşinde koşarlar. Bu öykü türünde karakterler gizemli 
cinayetleri ya da suçları çözüme kavuşturmak, bir şeyin hakkından gelmek, ya da 
basitçe daha önce yapılmış bir yanlışı düzeltmek isterler. Bu öykü örüntüsü fiilen 
gerilim, polisiye veya serüven türü dramatik yapımların omurgasını oluşturur 
sıklıkla. 

ıv. Tehlike-Yaşamı  Sürdürme.  Bu örüntü genellikle, baş karakterlerin yaşamlarını 
sürdürme içgüdülerini ve cesaretlerini sınayan ölüm-kalım durumları üzerinde 
odaklanır. Bu öykü modelinde, karakterler çok zor olasılıklarla (bir deprem, 
heyelan veya adam kaçırma gibi) karşı karşıya kalırlar. Alışılmamış engelleri alt 
etmek için her türlü zihinsel ve fiziksel  çabaya başvururlar. Bazı durumlarda bu 
engeller bir saatli bomba durumuyla -yani belli bir zamandan önce birşeyler 
yapılmazsa bir felaketin  ortaya çıkacağı durumlarla- şiddetlendirilir. Örneğin, 



Görevimiz Tehlike (Mission  Impossible)  adlı klasik dizi çoğunlukla bu unsura 
dayanır. 

v. Araştırma-Soruşturma.  Bu olay örüntüsü çok önemli bir şeyi bulmaya çalışan 
bir kişi kavramı üzerinde odaklanır. Bazen araştırılan şey dışsaldır: kayıp bir tanık; 
bir hazine; ya da kayıp bir bilgi. Bu gibi durumlarda araştırma öykü örüntüsünün 
tek ekseni olabilir. Ama bazen de, intikam ya da aşk gibi daha geniş öykü 
örüntülerine bağlanabilir. Daha psikolojik bir düzlemde, araştırma bir karakterin 
kendisini "bulma" ya da çok etkileyici bir kişisel bunalımla uğraşma çabasını kap-
sayabilir. Dışsal araştırma, programda daha fazla  aksiyona dayalı bir çerçeveyi 
getirir; içsel araştırmanın anlatımı ise daha güçtür. 

vı. Grup ve Aile Bağları.  Bu örüntü .normalde birbirleriyle hiçbir alışverişi ol-
mayan ama şartlar nedeniyle öyküde birbirine bağlanan bir karakterler kümesini 
içerir. Esas olarak mekan nedeniyle, bu karakterler öykünün odağını oluşturan 
karşılıklı ilişkilere zorlanırlar. Bu insanlar bir hastahanede olabilirler, bir polis 
karakolunda olabilirler (Hill  Street  Blues'da  olduğu gibi), bir evde olabilirler (Altın 
Kızlar  veya Cosby Ailesi'nde  olduğu gibi), bir barda olabilirler (Cheers),  vb. 
Hepsinde öykünün temeli aynıdır: Bir grup karakter paylaştıkları ortam nedeniyle 
birbirlerine bağlı, birbirleriyle ilişkili durumdadırlar. 

vıı. Geri Dönüş. Burada bir karakter geçmişine ait birinin ya da bir şeyin yeniden 
ortaya çıkışıyla yüzyüze gelmek durumunda kalır. Bu öykü unsuru karakterin 
statükoyu yeniden kurmaya zorlar. Örneğin, baş karakter bir eski kocanın, lisedeki 
sevgilinin, serseri babasının, kayıp çocuğun, uzundur ortalıkta görünmeyen 
sevgilinin veya küllenmiş olduğu sanılan bir suç dosyasının geri dönüşüyle karşı 
karşıya kalabilir. 

vıu. Başarı. Başarı kendi başına bir öykü örüntüsü olabilir ama diğer örüntülerle 
birlikte de gayet uyumlu bir şekilde kullanılabilir. Baş karakter ne pahasına olursa 
olsun bir şeyi başarmak zorundadır. Kendi için (maddi, romantik veya mesleki 
başarı) veya başkası için elde edilmesi gereken bir amaç olabilir. Amaç ne olursa 
olsan, karakter başarı dürtüsünü neredeyse bir takınak haline getirmiştir. O amacı 
gerçekleştirmekten onu hiçbir şey alıkoyamaz. 

Genellikle olay örgüsü çizgisel, kronolojik bir düzenle sunulur. Ne var ki, bu 
olay örgüsünün "gerçek zaman" olarak ilerlemesi gerektiği anlamına 
gelmemektedir. Günümüzde televizyon izleyiciler sahneler ya da perdeler arasında 
zaman sıçramalarını, ne kadar uzun olursa olsun -yıllar, hatta kuşaklar- kabul 
etmeye isteklidir. Ne var ki sahneler arasındaki zaman atlaması ne kadar olursa 
olsun, her bir sahnenin kendini önceleyenden soma olması beklenir, yani önceki 
sahnede yer alan aksiyonların sonucunu kapsaması istenir. Elbette geriye dönüş 
(flashback)  tekniğinin kullanımında olduğu gibi bunun istisnaları vardır. Ne var ki 
bu tekniklerin kullanımında, izleyici açık bir şekilde bu kullanımdan haberdar edil-
melidir. Televizyon, sinemadan farklı  olarak, izleyicilerin kafalarının  karıştırıl-
masını hoşgörmeyen bir araçtır. 



Olay örgüsünün zamandizimsel anlatımında, sıradışı olan ama yaygın olarak 
kullanılan Bir başka teknik, aynı anda gerçekleştiği varsayılan ayrı ayrı birkaç olay 
örgüsünün koşut kurguyla birbirine bağlanmasıdır. Bu durumda her bir olay örgüsü 
doruk noktaya doğru kronolojik olarak ilerler. Koşut kurgu sadece bir kurgu 
tekniğidir. Örneğin Türkiye'de de bir zamanlar oldukça sevilen "Aşk Gemisi" 
(Love  Boat) adlı dizinin her bölümünde, bir gemide, üç ayrı olay örgüsü aynı 
zamanda gelişmekte ve bölümün sonunda sonuca bağlanmaktadır. Bu olayları 
birbirine bağlayan Aşk Gemisi'nin tüm bölümlerdeki değişmeyen mürettebatı ve 
elbette geminin kendisi, yani mekandır. İlginçtir, her bölümdeki değişik olay 
örgülerinin metinleri de farklı  farklı  yazarlar tarafından  yazılmaktadır. 

c. Karakterler 
Karakterler dramatik televizyon programlarının temel taşıdır. Televizyon 

endüstrisinin genel kabul gören bir iddiasına göre, bir televizyon filminin,  dizisi-
nin, vb. başarısı herşeyden önce programın özellikle ana karakterlerinin izleyici 
tarafından  sempatik, çekici, ilginç ve gerçekçi bulunmasına bağlıdır. Bir 
televizyon dramasmın olay örgüsü açılış sahnesinden doruk sahnesine kadar 
karakterlerin aksiyonları, reaksiyonları ve karşılıklı ilişkileriyle ilerler. Dolayısıyla 
sıradan olmayan karakterlerin geliştirilmesi iyi ve çekici bir yapımın vazgeçilemez 
unsurudur. Şayet karakterler birbirlerine benzerlerse program başarılı olamaz. 
Karakterlerin yaptıkları, söyledikleri ve düşündükleri birbirleriyle ve yapımın 
tümüyle tutarlı olmalıdır, hatta romantik bir bunalımın en yoğun anında veya 
arabayla yapılan bir kovalamacada bile böylesi bir tutarlık gerekir. 

Dramatik televizyon programlarında karakterlerin böylesine önemli bir yeri ol-
masına karşın, genellikle televizyonun yapım koşulları karakterlerin ayrıntılı ve 
ilginç olacak şekilde geliştirilmesi için yeterli süreyi yapımcıya sağlamaz. 

Karakterlerin belirlenişinde basmakalıp tiplerin kullanımından kaçınmak gerekir. 
Bununla birlikte yapımda kısaca görünen ikincil karakterler için "standart" karak-
ter tiplerine başvurmak, asıl ayrıntılı çalışmayı ana karakterler üzerinde toplamak 
zaman tasarrufu  açısından uygun bir yöntemdir. Nedir bu tipler? Dalgın profesör, 
sarışın bomba, vs. Bu klişe karakterler öylesine aşırı kullanılmıştır ki, artık izle-
yicilerin dikkatini çekememektedirler. 

Yapımcı bir televizyon oyunu, filmi  ya da dizisi için yaratılan karakterlerin 
özelliklerini izleyicilerin bakış açısından değerlendirmesi gerekir. Yapımın 
başarısını büyük ölçüde etkileyecek olan böyle bir değerlendirme şu noktalar göz 
önüne alınmalıdır: 

ı. İzleyicilerin  karakterlerle  özdeşleşmesi  gerekir,  onların başlarına gelenler 
izleyiciyi kaygılandırmalıdır; izleyiciler karakterleri sevmeli, onlardan nefret  et-
melidirler ya da karakterler izleyicileri eğlendirmelidir. İzleyicide bu duygulardan 
herhangi birini uyandırmayan bir ana karakterin o programda yeri yok demektir. 

Yapımcı böyle bir değerlendirmeyi program metnini okurken yapabilmelidir. Bu 



değerlendirme yetisi elbette deneyimle bağlantılıdır ama yapımcı kendi pro-
fesyonel  konumunu bir yana bırakıp kendini izleyicinin yerine koyabilirse, 
dolayısıyla duygularını başıboş bırakabilirse böyle bir değerlendirmeyi yapabilir. 
Program yaratıcısının ister yazar, ister yapımcı, isterse yönetmen, tümünün prog-
ram karakterleriyle böyle bir duygusal ilişki içine girmeleri, programın 
inandırıcılığını, kendiliğindenlik etkisini artıracaktır. Alexandre Dumas'nın "Üç 
Silahşörler" adlı önce gazetelerde dizi olarak yayınlanan çok ünlü romanının bir 
bölümünü yazarkenki duyguları bu konuda güzel bir örnek olabilir: Dumas'yı masa 
başında elinde kalem, önünde kağıtlar hüngür hüngür ağlarken gören bir arkadaşı 
önce şaşırır, soma, "hayrola Alexandre, ne oldu, kötü bir şey mi geldi başına?" di-
ye sorar. Dumas başını kaldırmadan, "sorma," diye yanıtlar, "olay örgüsü öyle bir 
yere geldi ki, en sevdiğim karakter olan Aramis'i öldürmek zorunda kaldım; ona 
ağlıyorum. "Dert etmesene yahu," der arkadaşı, "yazar sen değil misin, öldürdüğün 
gibi diriltirsin de." 

ıı. izleyiciler,  karakterler  arasındaki  çatışmada  taraf  tutmalıdır.  İzleyici karak-
terlerden birinin sıkı bir taraftan  olmalıdır. İzleyicilerin karakterlere karşı 
sempatileri, programın hemen başlarında, hızla uyandırılmalı ve program boyunca 
devam ettirilmelidir. 

ııı. Bir televizyon dramasında  karakter  sayısının sınırlı olmasına dikkat  edil-
melidir.  Televizyon en etkili olarak az sayıda karakterin yer aldığı küçük ölçekli 
durumları sunar. 

Karakter geliştirirken gözönünde alınacak bazı gereklilikler vardır. Bu 
gerekliliklerin ilki, karakterin yaratılmasındaki temel neden olan amaçtır. Her 
karakterin, ekranda ne kadar kısa görünürse görünsün başarması gereken önemli 
bir amacı vardır. Karakterleri birbirlerinden ayıran budur. Karakter geliştirirken 
gözönünde alınacak bazı gereklilikler vardır. Aksiyon, karakterlerin ekrandaki 
amaçlarıyla uyumunu dile getirir. Karakterin ortaya çıktığı her durumda, gözle 
görülmeyen bir bağ ekrandaki geçmiş ya da gelecekteki anları birbirine bağlar. 

Ayrıca karakterlerin her sahnede davranışsal aksiyonları vardır. Bu davranışlara 
neden olan niyetler sahneden sahneye, hatta, şayet uygun motivasyon sağlanırsa 
tek bir sahne içinde bile değişir. Niyetler genellikle fiziksel  amaçlar olarak dile 
getirilir, örneğin karakter bir araba çalmak ister, bir sevgili bulmak ya da odayı 
terketmek ister. Davranış söz konusu olunca davranışı güdüleyen motivasyon da 
gündeme gelir. Motivasyonlar bir karakterin neden belli bir amaca ulaşması 
gerektiğini açıklayan dürtülerdir. Karakterin niyetleri ve motivasyonları bir acili-
yet duygusuyla pekiştirilir. Bu duygu izleyiciye karakterin bir amacı 
gerçekleştirmeyi niçin bu kadar fazla  istediğini, ya da bu amacı gerçekleştirmesi-
nin neden bu denli gerektiğini anlatır. Aciliyet duygusu ne denli fazla  olursa, 
dramatik çatışma da o denli büyük olur. Şayet bir karakter bir hedefe  ulaşmayı çok 
istiyorsa ve bu yolda da birtakım engeller bulunuyorsa, dramatik gerilim bu duy-
gusal yoğunlukla doğrudan orantılı olarak artar. 



Karakter geliştirmede başarının sınanma ölçütü, izleyicinin bu kişiyle gerçek 
yaşamda karşılaşacak olsa onu rahatça kabul etmesidir. Dramatik yapımların 
kurmaca karakterleri, demek ki iki düzeyde varolmaktadır: ilk düzey karakterin 
dahil olduğu öyküdür; ikincisi ise, bu öykünün dışında gerçek yaşamdaki düşlem-
sel varoluş düzeyidir. Bu iki düzeyin biri eksik olursa, kurmaca karakter çekicilik-
ten ve inandırıcılıktan yoksun demektir. Sonuç olarak televizyon yapımcılarının 
dramatik yapımlardaki amacı izleyiciler için çekici ve hoş bir deneyim yaratmak-
tır. Bu amacın vazgeçilmez bir parçası, programda karakter geliştirimine verilecek 
önemdir. 

Oyuncular: 

Karakter geliştirimi kadar önemli bir başka husus, o karakterleri canlandıracak 
oyuncuların yeteneğidir. Yapım tekniği, metin, dekorlar, mekanlar, yapım eleman-
ları ne denli üst düzeyde olursa olsun, oyuncular başarılı olmazsa insanlar o prog-
ramı izlemek istemeyeceklerdir. Yapımcı tanımadığı, becerisini bilmediği oyuncu-
ları kamera önünde sınamalıdır. Özellikle amatör oyuncularla çalışılmak 
durumunda kalındığında bu sınama işlemi kesin bir gerekliliktir. 

Richards (1992) karakterlere hayat katan unsurun oyuncular olduğunu belirterek, 
bir oyuncunun eğitiminin diğer sanatçıların eğitiminden farklı  olduğunu 
belirtmektedir: 

ı. Herşeyden önce oyuncular sanatsal etkinliğin bizzat aracıdırlar. Yani bu alan-
daki enstrüman, oyuncunun bizzat kendisidir. 

ıı. Oyuncu:sanatçı benzeri olmayan bir biçimde eğitilir, zira onun eğitimi bizzat 
kişisel duygularıyla ilgilidir. Bir işaretle bir duyguyu aktarmak zorundadır. Üstelik 
bu duygu, kendi duygusu değil, önceden belirlenmiş ve metne alınmış bir duygu 
olacaktır. Bu çok zor bir şey olabilir, çünkü yaşam bizi herhangi bir işaretle o anda 
belki gerçek bizle ilgili olmayan bir duygu yapısına girmeye hazırlamamaktadır. 
Ne var ki, profesyonel  bir oyuncudan beklediğimiz budur. 

İyi bir televizyon oyuncusu olmak için, oyunculuk sanatını öğrenmek gerekir. 
Ama bu Zetlle'in de belirttiği gibi (1984) yapımcının bu sanatı öğrenmesi elbette 
beklenemez; onun bilmesi gereken, oyunculuk ile televizyon aracının özgüllükleri 
arasındaki uyumu ve oyuncuyu anlayabilmektir. 

Gerek televizyon ekranının görece küçük olması, gerekse televizyon izleme 
deneyiminin oldukça mahrem ve birebir bir ilişkiyi dile getirmesi, televizyonda 
oyuncuların yakın çekimlerinin çok sık kullanılmasını neredeyse bir kural haline 
getirmiştir. Yakın çekim, ifade  ettiği duyguların doğal görünmesi bakımından 
oyuncular için tiyatroya ve bir ölçüde de sinemaya oranla çok daha fazla  bir beceri 
gerektirmektedir. 

Ayrıca, özellikle televizyon ekranlarında yeni görünmeye başlayan oyuncular, 
yine televizyon aracının yukarıda anılan özgüllükleri nedeniyle sık sık kameraların 
önünde birbirleriyle doğal olmayan bir yakın mesafede  oynamak zorunda kalmak-



tan yakınırlar (Wurtzel ve Acker, 1989). Oysa kameraların önünde oyunculara 
oldukça garip gelen bu yakınlık, ekranda normal görünür. Oyuncular kamera 
önünde birbirleriyle rahat bir kişilerarası uzaklıkta dururlarsa, onların arasındaki 
uzam televizyon programında doğal olmayacak genişlikte görünecektir. 

Birbirlerine yakın çalışmanın yanı sıra, oyuncular televizyonda "ağır" ve "küçük" 
oynamak zorundadırlar. Özellikle stüdyo yapımlarında mekanın ekonomik olarak 
değerlendirilme zorunluluğu nedeniyle çoğu set gerçek fiziksel  boyutları 
bakımında olabildiğince dar ve sıkışık biçimde düzenlendiği ve derinliği abartan 
veya genişleten geniş açılı merceklerle daha "geniş" gösterildiği için, oyuncunun 
hareketleri, hız ve boyut bakımından daha büyük görünecektir (Wurtzel ve Acker, 
1989). 

Televizyon oyuncuları genellikle belli drama türlerinde başarılı olurlar ve bu 
yönleriyle meslek yaşamlarını sürdürürler. Örneğin güldürü oyuncuları olasılıkla 
aksiyona dayalı dizilerin kahramanları olmazlar ya da dramatik yapımlarda ün 
yapmış oyuncular sopalama türü yapımlarda yer almazlar. Bunun nedeni, izle-
yicilerin bu oyuncuların belli tip rolleri canlandırmalarını istemeleri ve bu rollerin 
dışındaki karakterleri canlandırdıklarında düş kırıklığına uğramalarıdır. İzle-
yicilerin bu istemlerinin nedeni ise televizyon aracının izleyici ile oyuncu/karakter 
arasında bir yakınlık ve arkadaşlık duygusu (Daniel Boorstin'in deyişiyle, 
"toplumsalsı özdeşleşme") yaratma özgüllüğüdür. Sinemada, soğuk, korkusuz, 
güçlü kuvvetli ve acımasız karakterleri oynayıp yıldız olmuş bir çok oyuncu 
vardır. Ne var ki televizyonda bu tür karakterleri canlandıran oyuncuların yıldız 
düzeyine ulaşması oldukça ender görülür. En bilinen televizyon yıldızları sıcak, 
içten, rahat davranışlı ve hoşa giden, herkesin sevdiği karakterleri canlandıran 
oyunculardır (Blum ve Lindheim, 1987). 

d. Mekan 
Dramatik yapımlardaki her sahne belli bir mekanda geçer. Mekan, bir programın 

ruh durumunu etkileyecek ve anlatıya farklı  anlamlar yükleyecek bir unsurdur. 
Örneğin; bir erkekle bir kadının birbirlerine aşklarını bildirdikleri bir sahneyi 
tasarımlayalım. Mekanın bir demir çelik fabrikası  olması gerektiğini, aşıkların da 
birbirlerine fabrika  gürültüsü nedeniyle duygularını hançerelerini parçalarcasına 
haykırarak iletmeye çalışmalarına karar veriyoruz. Şimdi aynı sahneyi aşıkları 
Akdeniz'in ıssız kumsallarına yerleştirerek kurduğumuzu düşünelim. Bu aynı olayı 
anlatan iki sahne birbirinden duygu yapısı, yananlamlar ve atmosfer  olarak çok 
farklı  olacaktır (Dimaggio, 1990). 

Mekanın anlatıya böylesi belirleyici bir müdahalede bulunduğu göz önüne alın-
malı ve sağlam biçimde kurulmuş bir dramatik programda her mekan, aksiyonu 
veya duygusal durumu ilerletecek, ya da en azından destekleyecek şekilde seçil-
melidir (Örnek 14). 



Örnek 14 MEKANIN DRAMATİK ANLATIYA ETKİSİ 

STARSKY AND HÜTCH 

Amerikan şebeke televizyonları için hazırlanan bu 
dizide, aşağıdaki sahne Los Angeles kentindeki her-
hangi bir mekanda gerçekleştirilebilirdi. Ancak, mekan 
olarak kentin çok kötü bir mahallesindeki bir pazar 
seçilmiş. Starsky ve Hutch bir kasaptan bilgi almak is-
tiyorlar. Kasabın beyaz önlüğünde kan lekesi var; bir et 
parçasını dilimlerken transistörlü bir radyoda at yarışı 
sonuçlarını dinliyor; ağzında külü iyice uzamış, kestiği 
etin üzerine ha düştü ha düşecek bir sigara var ve etraf 
sinek dolu. 

Böyle bir mekan ilginç görüntülere olanak sağladığı 
gibi bu sahnedeki konuşmaları da doğrudan şekil-
lendiriyor. 

İÇ. TEMPLE SOKAĞINDAKİ PAZAR YERİ-
GÜNDÜZ 

Küçük bir kapalı pazar. Her tarafta  çeşit çeşit 

insanlar ve faaliyetler.  Starsky, Hutch ve 

Christine meyve ve sebze tezgahlarının önünden 

geçip kasabın bulunduğu yere geliyorlar. 

İÇ. ARKA ODA. ET BÖLÜMÜ 

Elli yaşına yakın, pasaklı ve tıaşsız biri olan 

TONY bir biftek  parçasını dilimlemektedir. 

Ağzında bir sigara vardır. Tezgahın üstünde çeşitli 

et parçaları, üstü örtülmemiş bir halde 

durmaktadır. Bu durum sinekler için mükemmel 

bir sığınak yaratmaktadır. Etlerin yakınında yağ 

pas içindeki transistörlü bir radyo BANGIR 



BANGIR ÇALMAKTADIR. Starsky, Hutch ve 

Christine odaya girerler. 

STARSKY 

(Müziğin sesini bastırmaya 

çalışarak) 

Tony sen misin?! Hey sen Tony misin? 

TONY 

(Radyonun sesini kısar) 

Evet, ne olmuş? 

STARSKY 

(Kimliğini gösterir) 

Polis. 

Tony sigarasından derin bir nefes  çeker. 

Sonra sigarayı tezgaha koyup, bir başka 

et parçasını alır eline. Kesmeye devam 

eder. 

TONY 

Ne istiyorsunuz? 

HUTCH 

Bilgi. Wells adında birini 

hatırlıyor musun? Burada 

çalışmış. . 



\ 

TONY 

Öyle birini tanımıyorum. 

Yeniden radyonun sesini yükseltir. Hutch 

radyoyu kapıp, kapatır. 

HUTCH 

Vay be, ne kişilikli biriymişsin sen. 

TONY 
Görmüyor musunuz, meşgulüz burada?! 

STARSKY 

Hey, Hutch, şunun büyüklüğüne 

bakar mısın?! 

HUTCH 

Neye, pirzolaya mı? 

STARSKY 

Sineğe... (Koluna vurur) İşte, 

bir tane daha. 

HUTCH 

Burası sinek kaynıyor. Acaba 

Sağlık Kurulu buna ne der?! 



TONY 

Tamam, tamam... Wells burada 

kısa bir süre çalıştı. 

STARSKY 

Bak hele, bizim sevimli kasabın 

dili de varmış! Peki ânlat 

bakalım, ne biliyorsun onun 

hakkında. 

TONY 

İşe yaramazın tekiydi, yol 

verdim ona. 

STARSKY 

Ne zaman? 

TONY 

İki üç ay önce. 

HUTCH 

Malı nereden aldığı hakkında 

bir fikrin  var mı? 

TONY 

Hiçbir fikrim  yok. 

STARSKY 

Peki ahbapları kimlerdi? 



Nerelere takılıyordu? 

TONY 

Evet, bir yer vardı gittiği. 

Sanırım adı Al'm Yeri'ydi. 

Bilardo oynardı orada. Yeter bu 

kadarı değil mi? Yapılacak 

işlerim var. 

HUTCH 

Sağol, gerçekten yardımcı 

oldun bize. 

STARSKY 

Bu et birinci kalite ha... 

Kaynak: Dimaggio, 1990. 

Rolf  Willa (1974) mekanın anlatısal ruh durumunu desteklemesini ve dramatik 
çatışmaya olan katkısını "The Heat of  the Night" filmindeki  bir sahneyle örnekli-
yor: Bu filmde  zenci detektif  ile Polis Şefi  arasındaki çatışma ikisinin içinde bu-
lundukları ortamlar aracılığıyla da pekiştirilmektedir. Örneğin bu ikilinin 
yaptıkları soruşturma sırasında, yörenin önde gelen, saygın bir kişisiyle 
konuşmaları gereken bir sahne vardır. Tipik bir Güneyli beyefendi  olan bu saygın 
ve yaşlı kişinin, bağımlı konumlarını kabul ettikleri sürece zencilere karşı bir nef-
reti falan  yoktur ama onların eşit statü iddiasında oldukları bir dünyayı da 
düşünemez. Sahne bu saygın kişinin nadir çiçeklerini üzerlerine titreyerek 
yetiştirdiği serada geçer. Yaşlı beyefendi,  zenci detektifi  başta olanca nezaketiyle 
kabul eder ve- detektif  çiçeklerle ilgili bilgisini ortaya koyduğunda aralarında al-
datıcı bir uyum ve anlaşma doğar. Ama zenci detektif  yaşlı beyefendiyi  eşitiymiş 
gibi sorgulamaya giriştiğinde bu görünürdeki uyum yıkılır. Yaşlı beyefendinin 
içgüdüsel tepkisi, sanki başkaldırmış bir köleyi cezalandırılmış gibi zenciyi 
tokatlamaktır. Yine içgüdüsel olarak zenci detektif  tokada tokatla karşılık verince 
yaşlı adamın gözlerinde bütün bir dünyanın inanılmaz çöküşüne tanık oluruz. Bu 
sahne, mekanı neresi olursa olsun dramatik olarak çok etkili olacaktır, ama bir sera 
atmosferinde,  yaşlı adamın çiçeklerine bakarkenki sevecen yakınlığı bağlamında, 
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orkidelerle çiçeklerin ortasındaki ilginç diyalog bu sahneye fazladan  bir boyut 
kazandırır, böylelikle de gücünü ve etkisini artırır. 

Mekan bu etkilerinin yanı sıra, aksiyon ve diyalogların da kendisine uygun olma-
larını gerektirir. Örneğin bir soygun planı üzerinde konuşmak isteyen iki soyguncu 
herhalde bu konuşmayı başkalarının rahatça kulak misafiri  olabileceği bir mekanda 
yapmazlar. 

Televizyon programlarının çoğunda tümüyle gerçekçi mekanlar kullanılır. Şayet 
mekan bir evin oturma odasıysa, uygun biçimde dekore edilmiş bir oturma 
odasının tüm ayrıntıları gözetilmelidir. 

B. YAPISAL GEREKLİLİKLER 
Diğer tüm televizyon program formatları  için de geçerli olan, birlik, çeşitlilik, 

akış hızı ve doruk nokta ilkeleri, dramatik programlar için de geçerlidir. 

a. Birlik 
Dramatik birlik kavramını ilk kez Aristo dile getirmiştir: "Bir oyunun 

parçalarının yapısal birliği, bunlardan birinin yeri değiştirildiğinde ya da tamamen 
çıkarıldığında bütünün bozulması anlamına gelir. Varlığı ve yokluğu görünür bir 
farklılık  yaratmayan bir şey, bütünün organik bir parçası değildir." 

Dramatik programlarda yapısal birlik genellikle bir ana aksiyon, bir ana olay 
örgüsü, bir kahraman, bir temel çatışma, tek bir duygusal çizgi ve tek bir doruk 
nokta ile sağlanır. Ancak bu bir televizyon oyununun ikincil karakterlerle ilerleti-
len ikincil olay örgüleri olmayacağı anlamına gelmez. Ancak bunlar ikincil tema-
lar olduklarında, doruk noktada veya doruk noktadan önce ana olay örgüsüne 
bağlanmalıdırlar. 

b. Çeşitlilik 
Televizyon dramalarında, çeşitlilik birlik çerçevesi içinde sağlanmalıdır. 

Televizyon dramalarında çeşitlilik en çok karakterlerle ve mekanlarla yaratılır. 

c. Akış Hızı 
Akış hızını bir programdaki program unsurlarının sayısı ve değişme sıklıkları 

belirler. Drama, genellikle yapısı gereği doruk noktaya doğru ilerleyen unsurlarla 
kurulur. Bu yapısal özellik, izleyicinin zaten doğal olarak ilerleme duygusuna sa-
hip olmasını sağlar. 

Dramatik yapımların izleyiciye doğal olarak sağladığı ilerleme duygusunun yanı 
sıra, her sahnede aksiyonun ya da konuşmaların hızını artırmak suretiyle de akış 
hızını istendiği şekilde denetlemek mümkündür. 

Akış hızını sağlamanın bir başka yolu da, herhangi bir sahnenin yeğinliğini 
artırmaktır. Bu genellikle bir çatışmanın devreye sokulması, ya da keskinleştiril-
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mesiyle yapılır. Örneğin tartışan insanlar seslerini yükseltebilirler; takip edilen bir 
araba neredeyse kontrolden çıkıyor gibi olabilir; dağa tırmanan bir dağcının ayağı 
özellikle zor bir konumdayken hafifçe  kayar. 

Akış hızını artırmak için bir başka yol, sahnedeki olayların yoğunluğunu 
çoğaltmaktır. Burada yapılacak iş sahnenin daha fazla  olay, daha fazla  hareket 
içermesini sağlamak; yani sahneye olaycıklar şırınga etmektir. Elbette, akış hızını 
yavaşlatmak için bunların tersini yapmak gerekir. Bir de herhangi bir sahnenin akış 
hızını ayarlarken, bu programın bütününü gözönünde bulundurarak yapılmalıdır. 

Ayrıca mekanik olarak yaratılan akış hızıyla -yani program unsurlarının daha 
hızlı geçişini sağlamak suretiyle sağlanan akış hızıyla- öykünün özgül ilginçliğiyle 
sağlanan akış hızı arasında bir ayrım yapmak da gerekir. Bir sahne hızlı biçimde 
ilerlerken, aynı zamanda donuk ve sıkıcı da olabilir, ikinci sınıf  Kovboy filmle-
rinin hemen hemen hepsinin sonundaki kovalamacaları örnek verebiliriz buna. 
Oysa ağır ağır ilerleyen ama izleyeni diken üstünde oturtan sahneler de vardır. 
Bunun örneği, Hitchcock'un kimi geciktirim sahneleridir. Sonuç olarak, bir prog-
ram nice hızlı ilerlerse ilerlesin, şayet dramatik çatışma daha önceden inandırıcı 
biçimde kurulmamışsa izleyici üzerindeki etkisi çok daha az olacaktır. 

d. Doruk Nokta 
Doruk nokta, dramatik televizyon programlarında, en azından programın 

kapanışı ve tanıtma yazıları yüzünden, tiyatro oyunlarından farklı  olarak en son 
sahne değildir. Televizyon programlarında doruk noktadan soma bir bağlak (tag) 
ya da epilog sahnesi gelir. Bu sahnede düğümün doruk noktada vurgulanan sondan 
arta kalan açık uçları birleştirilir; düzen yeniden kurulmuş olur ve izleyiciye bir 
bitmişlik duygusunu yaşatır. 

Dramatik programlarda bitmişlik duygusunun yaratılması diğer programlara, 
sözgelişi müzik programlarına oranla çok daha gereklidir. Ayrıca yine televizyon 
dramasına özgü olarak, olay örgüsünde belirsiz hiçbir noktanın kalmaması; yani 
bazı düğümlerin çözümlerinin izleyiciye bırakılmaması gerekir. 

C. YAPIM ÖZELLİKLERİ 
Dramatik programların yapım aşamaları diğer program formatlarındakine 

genellikle benzer olmakla birlikte birtakım farklılıklar  da gösterir. Bu farklılıklar 
dramatik yapımların unsurlarının daha çok sayıda olmasından ve bunların bir-
leştirilmesinin de dolayısıyla daha dolambaçlı işlemler gerektirmesinden kaynak-
lanır. Hatta dramatik programlar, yapım yöntemlerine göre de bazı farklı  prodük-
siyon işlemlerini gerektirirler. 

Televizyon drama programları genel olarak iki yapım yöntemiyle gerçekleştirilir: 
Film-tarzı (ya da doğrudan film)  ve çok kameralı, stüdyo yapım yöntemleri. 

Bu yöntemler örneğin program bütçesindeki kalemleri önemli ölçüde etkiler. 



Film tarzı çalışma, bir televizyon stüdyosunu, tüm olanaklarıyla işgal etmeden 
gerçekleştirildiği için, yapım kalemleri farklıdır.  Stüdyo kameraları, kameraman-
lar, teknik yönetmen, sesçi gibi kalemler bu çalışma yönteminde yer almaz. Buna 
karşılık, örneğin mekan, ulaşım, kiralama gibi ilave kalemler devreye girer. 

Film tarzı çalışmada bütçeden tasarruf  sağlamak için bazı kısıtlamalara başvuru-
labilir. Bu kısıtlamalardan ilki mekan sayısını azaltmaktır. Böylelikle bir çok sah-
nenin bir mekandan diğerine taşınmaksızın tek bir yerde çekilmesi sağlanır ve 
yapım giderlerinde de tasarruf  yapılmış olur, 

ikinci olarak gece sahneleri, genellikle çekimi daha ucuz olan gündüz sah-
nelerine çevrilebilir. Eğer gece sahneleri mutlaka gerekiyorsa, bunlar gündüz de, 
özel filtre  ve ışık donanımı kullanılarak gece etkisi verilecek şekilde çekilebilirler. 

Bir üçüncü kısıtlama dış mekanları azaltmak, hatta tümüyle kaldırmaktır. 
Kalabalık figüran  gerektiren sahneleri ayıklamak, çok önemsiz karakterleri devre-
den çıkarmak, aksiyon ya da özel etkiler gerektiren sekansları tamamen çıkarmak, 
kısaltmak ya da basitleştirmek gibi kısıtlamalar yine program bütçesini oldukça 
rahatlatacaktır. Nihayet yapım takvimini hazırlarken bu tür kısıtlamalar göz önüne 
alınarak, programın olabildiğince kısa bir sürede gerçekleştirilmesi sağlanacak 
şekilde planlamak gerekmektedir. 



S E K I Z I N C I B Ö L Ü M 

DİĞER PROGRAM TÜRLERİ 

Belgeseller, dramalar, konuşma programları televizyon programcılığının nicelik 
bakımından en ağırlıklı türleri olmakla birlikte, yine bunlar kadar önemli başka 
türler de bulunmaktadır. Örneğin, müzik ve eğlence programları, televizyonun esas 
olarak eğlendirme işlevine yönelik türlerdir ve eğlencenin özellikle izleyiciyi 
ekrana çekmede birincil doyum kaynaklarından olduğu düşünüldüğünde, bu tür 
programların tecimsel televizyonculuğun vazgeçilemez bir türü olması doğaldır. 

Buna karşılık, eğitim programcılığı tecimsel televizyonculukta, televizyonun 
dolaysız bir işlevi olarak görülmez. Kitle iletişim kuramları da eğitimi, kitle 
iletişim araçlarının toplumsallaştırıcı işlevinin bir unsuru olarak görürler. Bununla 
birlikte özellikle klasik toplumsal ve ekonomik kalkınma anlayışı, kitle iletişim 
araçlarını bir toplumun gelişmesinde özsel gereklilik olarak gördükleri eğitim ve 
kültür düzeyinin yükseltilmesi için asal etkenlerden biri kabul eder. 

A. MÜZİK PROGRAMLARI 
Müzik bir program unsuru ya da malzemesi olarak çeşitli program türlerinde 

yeralır. Bununla birlikte televizyonda asal malzemesi müzik olan programlar da 
sıklıkla gerçekleştirilir. Ayrıca müzik televizyonda özellikle eğlence program-
larının temel unsurlarından biri olarak kullanılır. Hatta bu tür programlarda esas 
olarak müzisyen olan kişiler tüm programın sunucusu, dansçısı gibi işlevler de 
görebilirler. 



a. Yapısal Gereklilikler 
Müzik duygulan harekete geçirir; diğer sanat biçimleri içinde bu bakımdan 

olasılıkla en etkilisidir. Müziğin tek başına bu etkililiği, müzik programı 
yapımcıları için tam bir meydan okumadır. Çünkü müzik esas olarak işitilmek için 
yazılır, seyredilmek için değil. Bu nedenle yapımcının görevi bu tür programlarda 
daha da zorlaşır. 

ı. Birlik: 

Bir müzik programı ister canlı, ister kayıt yöntemiyle gerçekleştirilsin, örgensel 
bir birliğe sahip olmak zorundadır. Diğer program türlerindeki yapısal gerekli-
liklerin başında gelen birlik ilkesi, bu tür programlarda da temel bir program 
fikrinin  bulunmasıyla sağlanabilir. Bu fikir  programın örgütlendiği ve gelişip ser-
pildiği tüm malzemelerin ilintili olduğu bir odak noktayı dile getirmektedir. Hiçbir 
programın yapısı rastlantısal unsurlarla, birbirinden bağlantısız unsurlarla kurula-
maz. 

Bir müzik programında bütünlüğü, birliği sağlayacak olan özeksel temayı bir 
kişilik (ünlü bir şarkıcı, sunucu, diskjokey), bir olay (yoksullara yardım, barışı 
koruma, vb.), bir müzik türü (pop, klasik, folk),  ya da bir mekan oluşturabilir ve 
program bu merkezi tema çevresinde geliştirilir. Programcı bu tür temalara ilişkin 
fikirler  bulmakla yükümlüdür ve bu konuda da dayanabileceği bir çok kaynak 
vardır: özel günler, ulusal tatiller, bir bestecinin doğum yıldönümü, popüler bir 
şarkıcının yaptığı yeni bir film,  aşk, savaş, serüven vb. gibi belli temaları akla 
getiren ulusal veya uluslararası bir olay. Atatürk'ün ölüm yıldönümünde, onun 
sevdiği şarkılardan oluşan bir müzik programı bu tür özeksel temaya bir örnektir; 
ya da Mozart yılı dolayısıyla gerçekleştirilen ve onun eserlerinin seslendirildiği bir 
program daha en baştan birlik ilkesini yerine getirmekte demektir. Bu temalar 
çerçevesinde programın içine yerleştirilecek müzik parçaları da birbirleriyle açık 
bir ilişki içinde olmalı ve bu parçalar arasında geçişleri sağlayacak konuşmalar ve 
sözler de bu ilişkiyi belirtmelidir. 

ıı. Çeşitlilik: 

Müzik programlarında çeşitlilik sağlamak için televizyonun görselliği çeşitli 
olanaklar sunmaktadır. Örneğin müzik parçalarının bir orkestra tarafından 
seslendirildiği bir program çeşitlilik yönünden oldukça kısırdır; ancak bu prog-
ramda çalınan parçaların yarattığı ruh durumuna, bunların yarattığı atmosfere  uy-
gun başkaca görsel unsurların da kullanımı programa bir çeşni katacaktır. Ayrıca 
sunucudan şarkıcı ya da orkestraya kadar müzik parçalarını icra edenlerin sayıları 
artırılırsa (kuşkusuz böylesi bir artırmanın mantıksal bir nedeni ve açıklaması ol-
mak gerekir, aksi takdirde çeşitlilik gereğini yerine getirmek uğruna programın 
birliği bozulabilir) herhangi bir müzik programına çeşni katılmış olacaktır. Yine 
müzik programlarında bağlı ve ilintili sanat, hatta uygun düzebilecek faaliyet 
dallan (örneğin bale, pantomim veya cimnastik, spor) programa uygun ve bütün-
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leştirici biçimde görsel malzeme olarak dahil edilerek programa çeşitlilik 
katılabilir. 

Tek tek müzik parçalarının baştan sona ve çoğu kez belli bir senaryo, öykü ya da 
fikre  göre görüntülenmesiyle gerçekleştirilen "video  clip"ler  kendi başlarına 
bütünlüklü bir yapı sergilemekle ve görselliğe dayalı olarak çeşitlilik gereğini de 
yerine getirmekle birlikte, bu tür video clip'lerin ardarda dizilmesiyle 
gerçekleştirilen müzik programlarında, yine mutlaka bir bütünlüğün sağlanmasına 
çalışmak gerekir. Bu bütünlüğü aynı şarkıcı, tek bir sunucu gibi birleştirici bir un-
sur sağlayabilir. Ayrıca müzik programlarında kostüm, dekor, makyaj ve ışık gibi 
program yapım unsurlarının çeşni kazandırıcı etkenler olarak kullanılabileceği 
belirtilmelidir. 

ııı. Akış hızı: 

Müzik programlarında akış hızı genellikle programda kullanılacak parçaların 
süresi ve ritminin değerlendirilmesiyle sağlanır. Parçaların süreleri ve ritmlerine 
göre bitiştirilmesi, akış hızının izleyiciyi sıkmayacak biçimde kurgulanmasıyla 
aynı anlama gelmektedir. Kuşkusuz süresi çok uzun parçaların ne denli sevilse ve 
ilginç olsa da akış hızını engelleyeceği, çok ağır ritmli parçalardan oluşan bir 
programda da izleyicide bir türlü ilerlemiyormuş izlenimi yaratacağı için hemen 
hiç akış hızından söz edilemeyeceği kuşkusuzdur. Bu arada program içinde, parça 
aralarında yerleştirilecek sözel ve görsel malzemenin de akış hızını denetlemekte 
kullanılabileceğ i unutulmamalıdır. 

ıv. Doruk  nokta: 

Doruk nokta ilkesi, olasılıkla televizyon programları içinde en zor müzik prog-
ramlarında gerçekleştirilir. Bunun nedeni, doruk noktanın belli bir düğümü ve bu 
düğümün çözümünü dile getiriyor olmasındandır. Müzik programlarında bu tür 
dramatik bir düğüme neden olacak çatışma ya da çelişkiyi yaratmak, daha doğrusu 
bu programları böylesi kavramlar üzerine kurma olanağı pek yoktur. Bununla 
birlikte, doruk nokta aynı zamanda bir programın gelişmesinin ulaştığı en üst nok-
tayı ifade  ettiği için ve müzik programlarının bile bir gelişen yapıya sahip olması 
gerektiği için bu tür programlarda da bir doruk nokta yaratılabilir. Müzik program-
larında genellikle en sevilen ve tanınmış parçanın sona konması bu tür bir çabanın 
göstergesidir. Bir müzik programına katılan tüm sanatçıların sonda hep birlikte bir 
ünlü parçayı seslendirmeleri doruk nokta arayışına bir başka örneği oluşturur. 
Programcının dâha da ilginç doruk nokta örnekleri geliştirmek için çaba harcaması 
gerekir. 

b. Müzik program türleri 
Müzik programları, müzikal türlere göre ayrımlanabileceği gibi, program 
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sunucularına ve yapım biçimine göre de sınıflandırılabilir. 

Müzikal türlere göre ayrımlandırıldığında müzik programları "Popüler" ve 
"Klasik" olarak iki genel başlık altında toplanabilir. Popüler müzik başlığı altında 
ise, Hafif  Batı Müziği, Türk Hafif  Müziği, Türk Sanat Müziği (ya da bu dalda 
icra-ı sanat edenlerin deyişiyle musikisi) ve Halk Müziği dalları toplanmaktadır. 
Bu dallar da kendi içlerinde bölümlendirilebilir: "Heavy Metal", "Yeni Dalga", 
"Asit", vb. 

Televizyon gerçekte müzik programlarını sıklıkla kullanmakla birlikte bu tür 
programlarda pek de tatmin edici bir araç niteliğine sahip değildir. Bunun nedeni 
müziğin seyredilmekten önce dinlenmeye yönelik bir sanat dalı olması ve 
televizyonun da ses kalitesi bakımından, radyo ve diğer müzik dinleme araçlarının 
düzeyine ulaşamamasıdır. Konuya bu açıdan bakıldığında, televizyon yapımcısı bir 
müzik programı yaparken öncelikle, programın içeriğini oluşturacak müzik 
parçalarını dinletirken neler gösterebileceğini sorması gerekir. Bu görüntüler, esas 
unsuru ses olan bu tür programlara televizyonun araçsal gerekliliği nedeniyle 
yapılan zorlama eklentiler gibi durmamalı, programın organik bir parçası ol-
malıdır. Hafif  Batı Müziği ya da Türk Hafif  Müziği türünden programlarda bu tür 
görüntüler geliştirmek müzikal yapı nedeniyle daha kolay olmakla birlikte, özel-
likle Türk Sanat Müziği televizyona giderlik bakımından çok zayıf  bir yapıya sa-
hiptir. 

Klasik Müzik Programları, gerek izlerkitlesi bakımından, gerekse program 
yapımcısı bakımından belli bir bilgi ve uzmanlığı gerektirir. Genellikle bu tür 
programları izleyenlerin eğitim ve düşüncel düzeyi popüler müzik programlarının 
ortalama izleyicilerinden olasılıkla daha yüksek olacak, dolayısıyla da bu 
izleyiciler programa daha eleştirel olarak yaklaşacaklardır. İzleyici özellikle 
program metninde daha "uzmanca" bir çözümleme ve geliştirim bekleyecektir. 
Örneğin, "Bu yirminci yüzyılda yazılmış en iyi oda müziği örneğidir" demek 
yetmeyecektir. Program yazarının niçin böyle olduğunun nedenlerini vermesi de 
gerekecektir. 

Bir klasik müzik programında devamlılığı sağlamanın yolu, ya belli bir besteci, 
orkestra şefi  veya icracı, ya belli bir alt-tür, ya da senfoniler,  oda müzikleri, opera 
şarkıları vb. gibi belli alanlar üzerinde programı deriştirmek olacaktır. 

Müzik programlarında sunucu konusu, hem bu programların birliğini, bütün-
lüğünü sağlama bakımından, hem de çeşitlilik ve akış hızı sağlama bakımından 
çok önem taşımaktadır. Radyodan televizyona aktarılan geleneklerden biri de DJ 
ya da diskjokey adı verilen ve bir programda yer alan çeşitli müzik parçalarını 
tanıtıp, aralarında bağlantıyı kurarak takdim eden program sunucularıdır. Özellikle 
popüler müzik programlarında (örneğin, COCA COLA'nın sponsorluğunu yaptığı 
pop müzik programının sunucusu Ercüment Karacan gibi) bu uygulamaya rastlan-
maktadır. 
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c. Yapım Süreci 
Müzik programlarının yapımında ilk aşama hazırlıktır (Armer, 1990). Bu 

aşamada, programda yer alacak sanatçı(lar), metin ve müzikal metin incelenir. 
Sanatçının özellikle sahnedeki icraasını önceden izlemek gerekir. Bu olmadığı 
takdirde, sanatçının daha önce yer aldığı programların videoteybini bulup izlemek 
yapımcıya sanatçıyla, sanatçının müziğiyle ve stiliyle yakınlık kurmada yardımcı 
olacaktır. Bu inceleme süreci içinde yapımcının kendisine şu soruları sorup 
yanıtlar araması gerekir: 

ı. Sanatçının ilginç ve renkli olan yönleri nelerdir? 
Bu yönler nasıl vurgulanmalıdır? Şayet sanatçı sıkıcı, 
tekdüze bir kişilik ise, izleyicinin ilgisi nasıl 
yaratılabilir? 

ıı. Sanatçının kendi özgün yapısı ve tarzı, icra 
sırasındaki hareketleri etkili bir kamera kullanımına 
elveriyor mu? Müzikal etkisini bozmaksızın bunları 
nasıl değiştirebilirsiniz? 

ııı. Sanatçı çalgıcı değil de vokalist ise, şarkı 
söyleme tarzı nasıl? Çekici mi, itici mi? Bu sanatçıyı 
görüntülerken hangi kamera açıları "uygun", hangileri 
"kötü"dür? 

Mümkün olduğu takdirde, programdaki yıldız sanatçılarla yayından (veya kayıt-
tan) önce bir araya gelmekte yarar bulunmaktadır. Bunlarla çalıştığınız için ne ka-
dar memnun olduğunuzu bildirmeniz ve programa ilişkin kavramınızı ve 
yaklaşımınızı onlarla paylaşmanız çok yararlı olur. Program stüdyoda mı, yoksa 
dış mekanda mı gerçekleştirilecek? Şayet stüdyoda gerçekleştirilecekse en uygun 
dekor nedir? Stüdyoda izleyici olacak mı? Sunucu kim olacak? Programın bir 
metni olacak mı? Bu sorunun yanıtı evet ise, metni kim yazacak? Programınızın 
icracılarıyla konuşurken, programa ilişkin fikirlerinize  tepkileri varsa bunları 
önceden bilmenizde yarar bulunmaktadır. Ayrıca onların yaratıcı önerilerinden de 
yararlanın. Onlara kendilerini yapım ekibinin bir parçasıymış gibi hissettirin. 

Müzik programlan sadece bir akış planıyla ya da özet metinle gerçekleşebilir. 
Ancak olabildiğince ayrıntılı bir metin programın hem içeriğini, hem de biçim ve 
tarzını önceden sağlam olarak tanımlamaya imkan sağlayacaktır. Özellikle kul-
lanılacak müzik parçalarının seçimi ve sıralanması bu programların metinlerinde 
bir iskelet işlevi görecektir. 

Provadan önce yapımcının seçilen müziklerle bir yakınlığı olması çok önemlidir. 
Bu müziklerin yer aldığı kasetlerin ya da CD'lerin tekrar tekrar dinlenmesi, 
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sözlerin ve mümkünse notaların ele geçirilmesi ve incelenmesi yapım sırasında 
yapımcı/yönetmene büyük kolaylık sağlayacaktır. 

Müzik programlarının yapımı sırasında programda görüntülenen müziğin türü 
yapımcı/yönetmenin görüntüleme stilini de belirleyecektir. Örneğin Kuğu  Gölü 
gibi bir balenin görüntülenmesinde, bazı yönetmenler kamera açıları arasında 
kesme yapmak yerine zincirlemeyle geçişi yeğlerler. Amaçları müziğin ve dans-
çıların yarattığı ruh halini vurgulamaktır. Tüm kamera hareketleri ve kurgu tek-
niklerinin belli uzantıları vardır: bunlar izleyicinin tepkilerini etkilerler; bir ritm, 
ruh hali veya atmosfer  duygusu yaratırlar. Bütün bu teknikler aslında programın 
dolaysız bir unsuru olmamakla birlikte, izleyiciyi farkına  tam olarak vardır-
maksızın etkilerler. 

Yapımcı herhangi bir müzik parçasının yarattığı duygusal etkiyi görsel olarak da 
güçlendirmek için müziği dramatize etmeye çalışabilir. Ne var ki, müziğin duy-
gusal içeriğini güçlendirecek bir görsel yapı kurmak, izleyicilerin aynı uyarana 
çoğunlukla farklı  yanıtlar vermesi nedeniyle oldukça zordur. Burada tematik ben-
zerliklerden yararlanma ve kamera ile kurgu tekniklerini bu doğrultuda kullanmak 
en iyi yol olacaktır. 

Bir müzikal parçanın görüntülenmesinde yapımcı/yönetmen için iki temel 
yaklaşım bulunmaktadır. Yaklaşımlardan ilki, bir parçanın o parçayı icra eden 
müzisyenlerin bu etkinlikleriyle görüntülemektir. İkinci yaklaşım ise bir müzik 
parçasının icracılarını kullanmadan, farklı  görüntülerle kurgulanmasıdır. Bu iki 
yaklaşımın bileşiminden oluşan çok sayıda çeşitleme de söz konusudur. 

B. EĞLENCE PROGRAMLARI 
Eğlence programları genellikle müzik, komedi, yarışma, dans gibi değişik 

eğlendirici unsurları bünyesinde toplayan program türlerini dile getirmektedir. Bu 
bir ölçüde yamalı bohçayı andıran programların kökeni Amerika ve Avrupa'daki 
varyete ya da vodvillerdir. (Bu konuda daha geniş bilgi için, bkz. Mutlu, 1990.) 

Eğlence programlarının temel özelliği birden çok eğlendirici türden etkinliği bir-
araya getirmesi olmakla birlikte, bu program formatının  içinde de bazı farklılıklar 
görülmektedir. 

Bazı eğlence programlarında güldürüye ağırlık verilir. Bunlarda bir ya da birkaç 
komedyen asal icracı olarak, programın sunucusu olarak rol alırlar. Programa 
katılan diğer kişiler bunların konukları olur. Ya da program arada sırada bazı 
konukların katılımıyla birlikte, esas olarak ana karakter(ler) çevresinde kurulur. 
Bazı eğlence programları güldürü de dahil olmak üzere, belli alanlardaki (özellikle 
drama, dans, şarkı) ünlü kişilerin kişiliği çevresinde kurulur. Bu kişiler konukların 
katkılarından da yararlanmakla birlikte, program esas olarak onların gösterilerini 
içerir (RAI'ın gerçekleştirdiği Rafaella  Cara Show,  bunun bir örneğidir). 
Yukarıdaki örneklere eğlence programının bir tema çevresinde yürütülmesi 
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eklenebilir ( örneğin dostluk, dedikodu, aşk vs.), 

a. Yapısal Unsurlar 
ı. Birlik: 

Bu program türü birçok görece farklı  etkinliği biraraya getirmekle ve bu nedenle 
de bir ölçüde yamalı bohça görünümü sunma eğilimi göstermesine karşın, esas 
olarak da bu nedenle, birlik ilkesinin titizlikle gözetilmesini gerektirmektedir. 
Televizyon tarihinin başlarında izleyiciler izleme seçimlerinde henüz fazla  özenli 
değilken, çeşitli eğlendirici unsurların tek bir sunucu aracılığıyla rastgele biraraya 
getirildiği eğlence programları çok popülerdi. Ama bu tür programlar artık geniş 
izlerkitle çekmemektedir. Bugün izleyiciler daha birlikli, belli bir nokta üzerinde 
odaklanan programlar istemektedirler. 

Eğlence programı yapımcısı, programını ister müzik ağırlıklı, ister komedi 
ağırlıklı olacak şekilde tasarımlasın programın ana karakter(ler)i ya da teması 
aracılığıyla birliği sağlamak zorundadır. Bu tür programlarda çeşitlilik ise prog-
rama katılacak konuklar sayesinde sağlanabilir. 

ıı. Akış Hızı  ve Doruk  Nokta: 

Eğlence programları, kullandıkları unsurlar bakımından akış hızı ve doruk nokta 
gerekliliklerini karşılama olanağına sahip programlardır. Bu gereklilikleri 
karşılamaları, eğlence programlarının başarısının temelini oluşturur. Bu program-
lar güçlü bir akış hızını sürdürmek zorundadırlar ve bunu gerçekleştirebilmek için 
özellikle sık malzeme değişimi yapmaları ve malzemelerin bir doruk noktaya 
ulaşacak şekilde kurmaları gerekir. 

Eğlence programlarının başarılı olması için şu özellikleri gözönünde bulundur-
mak gerekir: 

(1) "Birleştirici güç" rolünü yürütebilecek ana 
karakterlerin seçimi; 

(2) diğer icracıların programın temasına uyacak 
şekilde özenle seçimi; 

(3) bu programların yerinde sayarcasına 
kurgulanması asla düşünülemeyeceği için, güçlü bir 
akış hızı ve doruk nokta duygusu yaratacak bir 
dizimleme ve yapı, 

(4) hedef  izlerkitle için önemli olan doyumlar. 
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Eğlence programlarında en kolay olarak sağlanan doyum beklentileri cinsel 
çekicilik, önem (özellikle "büyük" ve önemli isimlerin varlığı), güldürü ve yenilik-
tir. 

C. EĞİTİM PROGRAMLARI 
Eğitim programları esas olarak iletişimin bilgi verme işleviyle bağlantılı bir 

televizyon türünü oluştururlar. Tüm televizyon programlarının bilgilendirici bir 
yönü olmakla birlikte eğitim programlarını eğlence ve drama türü programlardan 
ayıran temel özellik bunların temel hedeflerinin  eğlendirmekten çok öğretmek, 
izleyicilerinin bilgi dağarcığına katkıda bulunmak ya da onların becerilerini 
geliştirmek olmasıdır. 

Nasıl ki eğlence programlarında bilgilendirici unsurlar bulunmaktaysa eğitim 
programlarında da değişik derecelerde eğlendirici unsurlar bulunur. Ayrıca başarılı 
öğretmenlerin bildikleri ve uyguladıkları bir- kural özellikle televizyon eğitim 
programlan için de geçerlidir: Öğrencinin (izleyicinin) ilgisini uyandırmak ve 
sürdürmek için bilgiyi tatlandırmak gerekir. Bunun televizyon yapımcısı için 
anlamı gülmece, sürpriz, çatışma, merak duygusu, cinsel çekicilik ya da kişisellik 
gibi izleyici beklentilerini karşılayan unsurların bu tür programlara makul miktar-
larda (yani eğitim amacını sulandırmayacak ya da ikinci plana düşürmeyecek 
ölçüde) sokulmasıdır. 

Televizyonda eğitim programlarının başarısı, diğer program türlerinde de olduğu 
gibi iletişim sürecinin etkililiğini sağlayan iki etmene bağlıdır: Göndericinin'be-
cerisi ve Alıcının ilgisi. 

İzleyiciler eğitim programlarım ancak önem verdikleri ya da ilgi duydukları bir 
konuyu ele alıyorsa izleyeceklerdir. Ancak herhangi bir konuyu ele alan bir eğitim 
programını ilgi çekici hale getirmenin çeşitli yolları vardır. Bu yolların en önde 
geleni programı izleyici için çok cazip gelecek unsurlarla kurmaktır. Abartılı bir 
örnek verilecek olursa, çok ünlü bir sinema oyuncusunun sunucu olarak kul-
lanıldığı bir eğitim programı, programın konusuyla hiç ilgilenmeyen bir izleyiciyi 
bile ekran başına çekecek bir cazibe unsuruna sahip olacaktır. 

Şayet bir eğitim programı monoton bir dekor önünde tek başına ders veren bir 
sunucuyla yürütülmek istenirse, programın konusuna ilgi duyup ekran başına 
geçmiş olan izleyicilerin bile esnemesine, sonunda başka bir kanala yönelmesine 
ya da uyuyup kalmasına neden olur. Buna karşılık sunucu, dekor ve diğer 
görsel/işitsel malzeme çeşitliliğiyle nitelenen bir eğitim programı izleyicileri ekran 
karşısında tutabilecektir. 

İzleyicinin eğitim programlarına yönelik ilgisini körükleyen en etkili cazibe un-
suru "merak"tır. Genellikle insanların gündelik yaşamları çeşitli mesleki, eğitsel ya 
da kişisel baskılar, gerilimler altında geçtiği için televizyonda eğlence içerikli 
programlar onlara bir kaçış olanağı sağlamaktadır. Bir eğitim programını izlemeyi 



seçmiş olanların amacı ise çok daha özgül ve hedef-yönelimlidir.  Ancak burada 
kuşkusuz izleyici adına bir öz-çıkardan da söz etmek gerekir. İzleyiciler akran 
kümelerinin saygısını kazanmak, eğitimli insanların dünyasına girebilmek ya da 
birtakım insanların hayranlığını kazanmak için bilgilenmeyi önemseyebilirler. 
Ayrıca hem kişisel, hem de mesleki çıkarları bakımından ya da iş hayatında 
statülerini geliştirmek için insanlar yeni beceriler kazanmak veya becerilerini 
artırmak isterler. Televizyon eğitim programlarının izleyici bulabilmesi bu 
amaçları gerçekleştirme vaadinin ve bu vaadini yerine getirebilme kapasitesinin 
düzeyine bağlıdır. 

Eğitim programları genel başlık olarak bir türü adlandırmakla birlikte bu başlık 
altında birtakım ayrımlar yapmak gerekmektedir. Burada yine genel olarak iki tane 
ikili ayrım yapmak mümkündür. İlki örgüt ve yaygın eğitim; ikincisi ise eğitim ve 
öğretim. 

a. Örgün ve Yaygın Eğitim 
Televizyonun örgün eğitim amacıyla kullanılmasına Açık Öğretim Fakültesi'nin 

yayınları örnek oluşturmaktadır. Bu uygulamada klasik öğretim malzemeleri bir 
yana itilmekte, televizyon tam olarak bu unsurların yerine konmaktadır. Elbette 
televizyon asal bir eğitim-öğretim aracı olmadığı için bu tür bir eğitim etkinliğinin 
başarısı tartışmalıdır. Bununla birlikte televizyon örgün eğitimde yardımcı unsur-
lardan biri olarak kullanılabilir. 

• 
Okul-dışı eğitim faaliyetlerinde  televizyon insanlara gündelik yaşamlarını 

kolaylaştırıcı, iş yaşamlarında verimi artırıcı, yaşamın çeşitli alanlarında (örneğin 
sağlık, boş zaman etkinliği, vb.) karşılaşabilecekleri sorunlar için yol gösterici un-
surları içeren programlar gerçekleştirebilir ve burada daha etkili olacağı da 
kuşkusuzdur. 

b. Eğitim ve Öğretim 
Öğretim ve eğitim şeklindeki ayrımda ise, öğretim programlarını belli bir iş 

alanındaki belli bir süreci baştan sona ve açıklayıcı bilgilerle aktaran, o alanda 
çalışanlara el ve beyin becerilerini geliştirmeyi (elbette daha genel izlerkitleye ise 
bu konuda bilgi vermeyi) amaçlayan; eğitim programlarını ise genel fikirler  ve 
kuramlardan bilim veya estetik alanındaki karmaşık ilkelerin ortaya konmasına 
kadar çok geniş ve ilkine göre daha genel konuları ele alan programlar olarak be-
lirlemek mümkündür. 

c. Yapım Süreci 
Eğitim programlarının yapım süreci amacı tanımlama, sonra hedef  izlerkitleyi 

belirleme, içeriği düzenleme ve sunum tekniklerini seçme aşamalarını içerir. 

154 



ı, Amacın Tanımlanması: 

Daha önceki program formatlarını  ele alırken amacın belirlenmesi sürecini de 
ayrıntılı olarak incelemiştik. Genellikle eğitim programlarının amacı tanımlanırken 
iki önemli sorunun yanıtından hareket edilir. Bu somlardan ilki gereksinimlerin 
değerlendirilmesi; ikincisi ise öğretim amaçlarının belirlenmesidir. 

Eğitim programları, konuşma programları gibi, hatta onlardan daha da az doyum 
unsuru içerir. Kuşkusuz sunum teknikleri gibi biçimsel etmenlerle eğitim program-
larının ilgi çekici hale gelmesi için çalışılabilir. Ancak eğitim programlarının 
çekiciliği esas olarak bu programların karşılık vereceği gereksinimlerin saptanması 
ve bu karşılığın doyurucu olmasıyla sağlanabilir. Belli bir konuda bir eğitim 
programının yanıt vereceği gereksinimler nelerdir? Bu gereksinimler yaygın mıdır, 
yoksa çok dar bir kesime mi aittir? Bu ve benzeri soruların, sağlam verilere 
dayanılarak yanıtlanması, gereksinim değerlendirmesi yapmak için özseldir. 

Gereksinimlerin değerlendirilmesiyle de bağlantılı olan öğretim amaçlarının 
belirlenmesinde, Patrick Marsh'ın geliştirdiği amaçlar ayrıştırımı yararlı olabilir. 
Marsh dört amaç kategorisi belirleyerek, bunları stratejiler olarak adlandırmak-
tadır: 

"Bilgi vermek: alıcılara yeni bir enformasyon  sağla-
mak. 

•Uyarmak: alıcıyı belli bir bilgiyi kabul etme ya da 
benimseme konusunda yönlendirmek. 

•Yorumlamak: alıcının mevcut ama kullanmadığı 
bilgisini ortaya çıkarmaya olanak sağlayan bir bağlam 
yaratmak. 

•Eğitmek: Alıcıyı bilgi, tutum veya beceriler edin-
mede yönlendirmek. 

•Çözmek: Alıcıyı halihazırdaki durum ile arzuladığı 
durum arasındaki açıklığı azaltacak bir çözümü belir-
leme sürecinde yönlendirmek. 

•İnandırmak (veya özendirmek): İnandırmak 
stratejisinde, kaynak, alıcının mevcut tutum, inanç veya 
değerlerinden seçilmiş olanları değiştirme çabasıyla 
mantıklı, akla yakın düşünsel ve/veya duygusal çağrılar 
yapar. "Özendirmek" stratejisinde ise özgül bir istenen 
aksiyonu gerçekleştirmek için kaynak, tutum, inanç 
veya inançları "harekete geçirmeye" çalışır. 

•Bir İddiayı öne sürmek: Kaynak bu stratejide belli bir 
önermenin desteklenmesi ya da çürütülmesi yönünde 
makul bir örnek öne sürer. İnandırmakla bu stratejinin 
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farkı  hedef  ve yöntemlerde yatmaktadır. İnandırma, 
alıcıyı değiştirmeye çabalarken; bu strateji öne sürülen 
örneğin sınanmasını amaçlamaktadır. 

•Eğlendirmek: Hoşça vakit geçirme ya da dinlenme 
çabasıyla alıcının dikkat ya da ilgisini çekmeye çabala-
mak. 

•Dönüştürmek: Alıcıyı kendine, bir duruma ya da 
bağlama ilişkin algılarını gündelik yaşam etkinliklerin-
de yansıyacak şekilde yeniden belirlemesini sağlayacak 
süreçlerle yönlendirilmesidir. 

Bu amaçlar ya da benzeri diğer amaçlar, eğitimin hedef  aldığı sonuçlan belirle-
mekte kullanılmaktadır. İzleyici kitle mensuplarında eğitimle bunlardan hangisi 
gerçekleştirilmek istenmektedir? 

ıı. Hedef  izleyiciyi Belirlemek 

Bir programın başarıya ulaşması için açıkça tanımlanmış bir hedef  izlerkitlesi 
olması gerekir. Eğitim programlarında hedef  izleyiciyi tanımlamak, genellikle 
izlerkitlenin daha özgül olması nedeniyle diğer genel ilgi programlarına göre daha 
kolaydır. 

ııı. içeriğin Düzenlenmesi 

Amaç belirlendikten, hedef  izleyici tanımlandıktan soma, içeriğin özgül biçime 
sokulması işlemi gelir. İçeriği örgütlerken şu tür sorularla karşılaşılır: Program 
haftalarca  sürecek bir dizi olarak mı sunulacaktır? Yoksa tek bir sunum mu söz 
konusudur? Diziyse nasıl bir bölümleme yapılacaktır? İzleyicinin tepkisi nasıl 
ölçülecektir? 

Örgüt eğitim programlarından bilindiği üzere, bir eğitim sürecinin etkinliği 
ancak izleyicinin sağlayacağı geribeslemeyle saptanabilir. Televizyon karşılıklı et-
kileşime olanak vermeyen bir iletişim aracı olduğundan, eğitimin bu en önemli 
gerekliliğinden yoksundur. Bununla birlikte bazı eğitim programlarında, sınav, 
araştırma sorularının yanıtlanması, grup tartışmalarının düzenlenmesi gibi 
televizyonun bu zaafını  giderici uygulamalar yapılmaktadır. 

iv. Sunum Tekniklerinin  Seçimi 

Planlama tamamlandıktan soma yapımcının sunum tekniklerini belirlemesi 
gerekmektedir. Bu belirlemede, kuşkusuz planlama sürecinde toplanan bilgiler de 
yardımcı olacaktır. Diğer program türleri için de geçerli olan yapısal gereklilikler 
eğitim programlarında da gözetilmelidir. Amaç ve hedef  iyice ve açıkça an-
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laşıldıysa programda birliği sağlamak zor olmayacaktır. Ama çeşitliliği sağlamak 
zor olabilir. Çünkü eğitim programları genellikle küçük bütçelerle 
gerçekleştirilirler. Bu küçük bütçeyle de, dış çekim, yapım-sonrası geniş kurgu 
olanakları veya çok sayıda oyuncu, icracı kullanmak çok zordur. 

Eğitim programlarında program unsurlarının izleyicinin dikkatini sürekli olarak 
toplayacak sıklıkta değişmesini ifade  eden akış hızını sağlamak özellikle önem-
lidir. Hatta doruk nokta bile çok önem taşır. İzleyiciler programın sonuna doğru 
aldıkları malzemeyi daha fazla  anımsayacakları için, içeriğin gelişimini en önemli 
noktaları programın sonuna gelecek şekilde düzenlemek yararlı olacaktır. 

Eğitim programlarında sıklıkla kullanılan en basit ve en ucuz görsel teknik, 
televizyonculuk jargonunda "talking  heads  (konuşan kafalar)"  diye adlandırılan bir 
tekniktir. Bu teknikte bir kişi kameraya doğru bir şeyler anlatır, açıklamalar yapar. 
Mülakatlar veya panel tartışmaları da bu kategoriye girer. 

Bu teknik yapım masraflarını  enaza indirmekle birlikte birtakım önemli yapısal 
zaaflara  da yol açar. Görsel malzeme yokluğu, yaratım ve hayalgücünün yokluğu 
programcı için kolay ama övünç duyamayacağı bir yapımı ifade  etmektedir. 

Bir çok nedenlerle, özellikle de para ve zaman kısıtlaması nedeniyle, yapımcı 
program sunumunun büyük bölümünde "konuşan kafalar"dan  yararlanmak zorunda 
kalabilir. Ama bu tekniğin ortaya koyduğu yapısal zaafları  hiç değilse en aza in-
dirmek için bazı düşünceler de geliştirilebilir: 

a. Programdaki konuşmacının hiç değilse düzgün 
konuşan biri olmasına özen gösterilmelidir. Payet 
konuşması bozuk birinin mutlaka programda bulunması 
gerekiyorsa, o zaman bu kişinin yanına düzgün dilli bi-
rini, koyup, iki anlatıcılı yaklaşımı kullanmakta yarar 
vardır. 

b. İzleyicinin güvendiği, inandığı ve otorite olarak ka-
bul ettiği bir sunucuyu kullanmakta yarar vardır. 
"Konuşan kafa"  şayet konusunda uzman olarak bilinen 
biriyse izleyici ona biraz daha fazla  katlanacaktır. 

c. Konuşmacıyı ya da sunucuyu sadece stüdyoda tut-
maktansa "dış mekan"da kullanmaya çalışmak etkili ola-
caktır. Mekan olarak bir büro, bir dükkan ya da açık 
havayı kullanmak programın cazibesini artıracaktır. 
Hatta, konuşmacının fabrikaya  arabayla gidişi sırasında 
ya da evinde direkt olarak programın içeriğiyle ilgili 
olmayan bir işi yaparken, ama onu rahat, kendinden 
emin bir durumda gösteren atipik mekanlar bile kul-
lanılabilir. 

d. Çekimi mekanda sessiz yapıp, daha soma senkronlu 
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olmayan bir üstses olarak profesyonel  bir sesi ilave et-
mek mümkündür. Ya da bir uzman, bir de profesyonel 
anlatıcı olarak iki ses kullanılabilir. 

e. Haber yayınlarında olduğu gibi insert (ara bağlantı 
görüntüsü) kullanılırsa iyi olur. 

f.  Oyuncular kullanılarak, durum dramatize edilebilir. 

g. Farklı görüş noktaları birbirine eklenebilir. Tek kay-
naktan uzun bir malzeme kullanmaktan kaçınmak için 
farklı  birey ve mekanlar arasında kurgu yapılabilir. 



S O N U Ç 

Televizyonda program yapımına ilişkin bir metin kapsayıcılığı ne denli iddia 
edilirse edilsin, televizyon yapımcılığı mesleğine ilişkin tüm bilgileri eksiksiz 
biçimde içeremez, dolayısıyla bu alanda yazılmış tüm metinler bir yol gösterici, 
bir kılavuz olmaktan ileri gidemezler. Geleceğin yapımcısı bu tür metinler ve ki-
taplar eşliğinde kendini geliştirmek için çaba harcamak zorundadır. Bu süreç önce 
kararlılıkla başlar. 

Yapımcı olma konusundaki kararlılık, bir kez böylesi bir karar verildikten soma 
yaşamın ve kişisel yaşantının her anını ve alanını televizyon ekranı biçiminde ta-
hayyül edebilme, dünyaya bir ekranmışcasına bakabilme pratiğini geliştirmenin ilk 
adımıdır. Bu pratik geleceğin yapımcıları için çok önemlidir; çünkü televizyon 
yapımcılığı profesyonel  bir uğraştır ve profesyonelliğin  temel koşullarından biri, 
bu uğraş doğrultusunda düşünsel bakımdan ve yaşam biçimi olarak kişide belli bir 
mesleki deformasyonun  gerçekleşmesidir. Deformasyon  sözcüğünün düz ve 
yananlamları bakımından çağrıştırdığı tüm olumsuzluklar, televizyonculuk (ve 
diğer profesyonel  uğraşlar) söz konusu olduğunda, yapımcının hanesine çok 
olumlu bir puan olarak yazılır. Bu deformasyon  süreci bilgilenme, deneyim ve 
yine deneyim ile sürüp gider. 

Kararlılığı bilgilenme izler. Bilgi, özellikle televizyon gibi yaşamın her alanını 
şu ya da bu biçimde kavrayan bir uğraşta, yine yaşamın her alanındaki verilerle 
bağlantılıdır. Bir televizyon yapımcısı için, hiç önemsemediği, hiç ilgilenmediği 
bir bilgi kırıntısı ileride çok başarılı bir programın tohumu olabilir. Dolayısıyla 
yapımcının kimi kez genel kültür diye de adlandırılan birikimini bilerek ve 
isteyerek geliştirmesi, bu yönde çaba harcaması gerekir. Elbette bu bilgilenme 
sürecinde en önemli kalem, meslekle, yani televizyon kuramı ve pratiğiyle ilgili 
konulardır. Bu konulara ilişkin bilgi, genel kültüre dayalı bilgi birikiminden daha 
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sistemli ve bütünlüklü olmalıdır. Televizyonculuk eğitimi veren yüksek öğretim 
kurumlarının yapımcı adaylarına katkısı işte bu noktada olmaktadır. 

Nihayet deneyim... Yapımcılık mesleğinin oluşturucu unsurlarından, temel 
taşlarından biri olan deneyim, diğerleri arasında, yapımcı adayları için edinilmesi 
hem olanaklar, hem de zaman bakımından en zorudur. Deneyim bilginin 
içselleşmesi anlamına gelir önce. Bilgi deneyimle birlikte olağan, otomatik bir 
işlerlik kazanır. Yapımcı, karşılaştığı sorunları çözerken sahibi olduğu bilgi 
bankasına başvurma gereğini düşünmez artık; gerekli bilgiler bu bankadan anında 
devreye girer; yapımcı bu sürecin farkında  bile olmaz. 

Bir alandaki deneyim fiilen  o alanda çalışmakla edinilir. Bu da mesleğe yeni 
başlayan yapımcılarla uzun süre bu işi yapanlar arasındaki farkta  kendini gösterir. 
Mesleğe hazırlanan bir yapımcı adayı için bu anlamda deneyim edinme olanağı 
bulunmaz. Ne var ki, günümüzdeki görüntü ve ses teknolojisinin sağladığı 
imkanlar, insanlara kendi televizyonlarında izleyebilecekleri, kendi programlarını 
gerçekleştirmelerine elvermektedir. Bu tür çalışmalar gerçek anlamda mesleği icra 
ederken edinilen deneyimle karşılaştırılamayacak ölçüde de olsa, yapımcı 
adaylarına belli bir deneyim kazandıracaktır. Çünkü boyutları farklı  da olsa; bir 
film  ya da program yaparken karşılaşılan sorunlar üç aşağı beş yukarı birbirine 
benzer. Dolayısıyla ileride yapımcı olmayı kafasına  koymuş olan müstakbel 
televizyonculara bu tür teknik olanakları zorlamalarını ve bu olanakları kullanarak 
bol bol pratik çalışma yapmalarını öneririm. 

"Televizyonda Program Yapımı" öncelikle bu tür teknik olanakları zorlayacaklar 
için, teknik olanakları zorlayıp elde ettikten soma "şimdi bu olanaklarla ne ya-
pacaktım ben?" diye soracaklara yol gösterici olmayı amaçlayan bir kitap: 
televizyonda haber dışında en çok üretilen program türlerinin yapım sürecinde, 
fikirden  başlayıp programı zihinde ve/veya kağıt üzerinde yapılaştırmaya kadar 
bir çok işlemde yol gösterici açıklama ve açılımları içeriyor. Ama bu kitap, tüm 
televizyon programları için geçerli olan anlatısal özellikleri ve yapısal unsurları da 
tartıştığı için, gelecekteki yapımcının profesyonellik  yaşamında da zaman zaman 
başvurabileceği bir kaynak niteliği taşıyor. 

Kitabın niteliğine ilişkin bu değerlendirmeler bağlamında, televizyonun çağdaş 
bir öykü-masal anlatıcısı olduğunu yinelemekte yarar var. Yapımcı bu anlamda, 
yaşamdaki gerçek ya da hayal edilmiş olay ve öyküleri aktaran bir aracı değil 
sadece. Bu olay ve öyküleri izleyicileri için yeniden kuran, durağan ve sıkıcı 
olanları akıcı ve ilginç biçime sokan, ilginç ve akıcı olanları televizon aracının 
olanak ve sınırlamalarına uyarlayan bir öykücü, anlatıcıdır televizyon yapımcısı. 
Bu nedenle yapımcı, ilkin öyküleme tekniklerini öğrenmeli, daha soma bu tek-
nikleri uyarlayacağı aracın anlatı olanak ve sınırlamalarını bilmelidir. İşte, 
"Televizyonda Program Yapımı" televizyon öykücülüğüne yardımcı olacak uyarı 
ve bilgileri içeriyor. Bu uyarılar ve bilgilerin işjevselleşmesinin denek taşı ise 
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pratiktir. O halde, bu kitabı okuyup bitirenler şimdi, hemen kağıdı kalemi ellerine 
alsınlar ve zihinlerinde kurdukları öyküleri, olayları televizyon programı 
biçiminde kağıda döksünler; soma da, kamerayı ellerine alıp bu programı ekranda 
izlenebilir hale getirsinler. Kitabı çalışmakla harcadıkları zaman ve emeğin değeri 
ancak böyle anlaşılabilir. 
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S Ö Z L Ü K Ç E 

A-B DİZİLEMESİ (A-B Rolling): İki ya da daha fazla  sayıda görüntü kayıt ci-
hazının kullanılmasıyla ve bu cihazların okuduğu görüntüler arasında seçme 
yapılarak bir ana bandın üretilmesi. 

AÇI (Angle): Bir kameranın aksiyonu görüntülediği konum. Örneğin üstten görüş, 
alttan görüş gibi. Kamera açısı da denir. 

AÇIKLIK (Aperture): Bir merceğin diyafram  açıklığı; genellikle f-derecesi 
olarak ölçülür. 

Adda: Video grafikler  yaratmada ve depolamada kullanılan bir bilgisayarın ticari 
adı. 

ADO: Ampex tarafından  üretilen dijital bir görüntü etkileri aygıtı. 

AKIŞ HIZI (Pace): Bir program ya da program bölümünün izleyici tarafından  al-
gılanan süresi. Öznel zamanın bir parçası. Akış hızı programın genel ritmini 
anlatan bir deyim olup, kurgu, oyunculuk ve diğer yaratımsal özelliklerle 
denetlenir. 

ALAN (Field): Televizyon görüntüsünün üretiminde tam bir tarama sürecinin 
yarısı. Bir televizyon görüntü karesinin oluşması için iki alan gerekir. 

ALAN DERİNLİĞİ (Depth of  Field): Kameradan farklı  uzaklıklara yerleştirilmiş 
tüm nesnelerin net olarak göründüğü alan. Alan derinliği merceklerin odak 
uzunluğuna, f-sayısına  ve nesneyle kamera arasındaki uzaklığa bağlıdır. 

ANA BANT (Master): İster kameranın ürettiği olsun (kamera ana bandı), isterse 
kurgu sonucu üretilen olsun (kurgulanmış ana bant) orijinal görüntü bandı. 
Kopyalar bu banttan üretilir. 

ANAHTAR (Key): Aydınlatmada esas ışık kaynağı (anahtar ışık). Ayrıca bir 
görüntünün fondaki  bir görüntünün içine yerleştirilmesini sağlayan bir elek-
tronik etkiyi de ifade  eder. 
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ARDOYKU (Back Story): Bir karakterin geçmişine ilişkin, kişiliğini 
biçimlendiren en önemli anları içeren öyküsü. Ardöykü serimlemeyle aynı 
anlama gelmektedir. 

ARK HAREKETİ (Arc): Kameramn kavis çizerek yaptığı kaydırma hareketi. 

ARKA IŞIK (Back Light): Kameranın karşısına, kameranın görüntülediği nesne 
ya da kişinin arkasına yerleştirilen aydınlatma kaynağı. 

ASAL RENKLER (Additive Primaries): Birleştikleri zaman beyaz ışık üreten 
kırmızı, mavi ve yeşil renkler. 

AYDINLIK KANALI (Luminance Channel): Renkli kameralarda parlaklık 
değişmelerini denetleyen ve bu kameraların siyah-beyaz bir televizyonda 
izlenebilecek nitelikte sinyal üretmesine olanak sağlayan ayrı bir kanal. 

BAĞDAŞIRLIK (Color Compatibility): Siyah-beyaz televizyon alıcılarında 
siyah-beyaz görüntüler olarak algılanabilen renk sinyalleri. 

BAKIŞ BOŞLUĞU (Nose Room; Look Space): Bir karakterin baktığı ya da hare-
ket ettiği yönde, görsel dengelilik için fazladan  bırakılan boşluk. 

BAKIŞ ÇİZGİSİ (Line of  Sight): Bir karakterin bakışının yarattığı çizgi. İzleyi-
ciler bu çizgiyi izleme ve aynı yöne bakma eğiliminde olurlar. 

BANDA CANLI KAYIT (Live on Tape): Bir programın sanki canlı yayınlanıyor-
muşcasına çok sayıda kamerayla gerçekleştirildiği ve somadan kurgulan-
maksızın banttan yayınlandığı bir yapım yaklaşımı. 

BAŞ BOŞLUĞU (Headroom): Bir televizyon görüntüsünde insanların kafalarının 
üstüyle ekranın üst kenarı arasındaki alan. 

BAŞLA! (Action!): Yönetmenlerin oyuncu ve icracılara bir sahneyi başlatmaları 
için verdiği uyarı komutu. 

BETA: Esas olarak evlerde (Betamax) ya da ENG formatı  olarak (Betacam) kul-
lanılan Sony'nin ürettiği yarım inçlik görüntü bandı formatının  ticari adı. 

BETACAM SP: Profesyonel  beta bant formatının  ticari adı. 

BEYAZ (White): Televizyon griölçeğinin en parlak unsuru olup yüzde 60 ve 70 
arası bir yansıtımı vardır. Ne var ki ekranda doğal beyaz görünür. Televizyon 
beyazı da denir. 

BİLGİSAYARLI GRAFİK (Computarized Graphics): Bir bilgisayarın ürettiği 
görüntüler, etkiler ya da yazılar. Örneğin Adda,  Chyron,  Çuantel. 

BİNDİRME (Superimposition): İki görüntünün aynı ekranda aynı zamanda 
gösterilmesi. 

BLOKLAMA (Blocking): Oyuncuların, sunucuların ya da kamera önünde yer 
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alan diğer kişilerin hareket ve yerlerinin, bunlara bağlı olarak tüm hareketli 
televizyon donanımının hareketlerinin önceden ayrıntılı biçimde belirlenmesi. 

BÜST ÇEKİM (Büst Shot): Bir insanı göğsünden kafasının  üstüne kadar olan 
kısmıyla görüntüleyen bir çekim ölçeği. 

CANLI (Live): Bir programın gerçek zamanda ve gerçekleştiği sırada yayını. 

C-BANDI (C-band): Tayfın  4 ila 6 gigaHertz arasındaki bölümü. En yaygın 
olarak uydu iletişiminde kullanılmaktadır. 

Chyron: Grafik  malzeme üretip depolamakta kullanılan bir bilgisayarın ticari adı. 

ÇAPRAZ ÇİZGİ (Diagonal Line): İzleyicilerin dikkatini yöneltme bakımından 
görsel kompozisyondaki en güçlü çizgi. 

ÇERÇEVE (Frame): Filmde en küçük görüntü birimi; televizyonda ise elektron 
ışınının tam bir tarama devriyle oluşan görüntü. Kare olarak da adlandırılmak-
tadır. 

ÇÖZÜMLEME (Resolution): Seçiklik. Bir kameranın alınan görüntünün netliğini 
belirleme özelliği. Bir kameranın çözümlemesi düşük olduğunda görüntünün 
ince ayrıntılarını gösterme kapasitesi de azalır. 

DEMOGRAFİK ETMENLER (Demographic Factors): İzleyici araştırmalarında 
yaş, cinsiyet, medeni hal ve gelir gibi konularla ilgili etmenler. 

DENGE (Balance): Bir çerçevede nesnelerin birbirlerini dengeleyecek şekilde 
konumlandırılmasıyla sağlanan görsel düzenleme. 

DERİNLEMESİNE SAHNELEME (Depth Staging): Nesnelerin televizyon 
ekranında önplan, ortaplan ve arkaplan açıkça tanımlanacak şekilde yer-
leştirilmesi. 

DEVAMLILIK (Continuity): Programın bir çekimden ya da bir bölümden bir 
başkasına akışı. Programın akışında yaşanan herhangi bir problem "devamlılık 
problemi" olarak adlandırılır. 

DEVAMLILIK YAZMANI (Script Girl; Script Boy): Metni özenle izleyen, 
devamlılığı gözeten ve bantla ilgili notlar alan bir yapım yardımcısı ya da 
yönetmen yardımcısı. 

DIŞ-SES (Voice-Over): Bkz. Üst-ses. 

DIŞA-KESME (Cutaway Sbot): Kameranın görüntülediği esas olayla bağlantısı 
özsel olmayan bir nesne ya da olayın çekimi. Genellikle dışa-kesme ekran 
yönünde sıçrama yapmayı engellemek amacıyla iki çekim arasına nötr-
bağlayıcı bir çekimin yerleştirilmesidir. 

DİP SAHNE (Upstage): Sahnenin izleyiciden ya da kameradan en uzak kısmı. 
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DİZ ÇEKİM (Knee Shot): Bir kişinin dizlerinden yukarısını çerçeveleyen çekim 
ölçeği. 

DOLAYLI ANLATIM (Indirect Narrative): Spiker metni okurken, izlenen 
görüntülerle metnin dolaysız bağlantı içinde olmadığı bir dış-sesli metin yazma 
tekniği. 

DOLAYSIZ ANLATIM (Direct Narrative): Program metninin dolaysız biçimde 
görüntülerle bağlantılı olduğu bir dış-sesli metin yazma tekniği. 

DOLGU (Filler; pad copy): Program "zamanlamasında esneklik sağlama amacıyla 
kullanılan ekstra program malzemesi. Dolgu şayet süre elverirse kullanılır, süFe 
yetmezse kullanılmaz. 

DOLGU IŞIĞI (Fiil Liglıt): Anahtar ışığın kameraya göre tam karşısına yer-
leştirilen ilave ışık. Dolgu ışığı gölgeli alanları aydınlatmakta kullanılır. 

DONUK KARE (Freeze-Frame): Hareketsiz bir çekim olarak algılanan ve 
televizyonda tek bir karenin tekrar tekrar okunmasıyla oluşan görüntü. 

DUDAK EŞLEMESİ (Lip-Sync): Dudak hareketiyle sesin eşleşmesi. 

DÜŞEY ÇEVRİNME (Tilt): Kameranın gövdesi sabit olarak, yatay ekseni 
çevresinde aşağıya yukarıya doğru hareketi. 

EKRAN YÖNÜ (Screen Direction): Hareketin bir açıdan bir başka açıya tutarlı 
olarak gerçekleşmesi: soldan sağa veya sağdan sola. 

ELEKTRON TABANCASI (Electron Gun): Kamera görüntü tüplerinde elektron 
(tarama) ışınını üreten elektronik parça. 

ELEKTRONİK DIŞ YAPIM (Electronic Field Production; EFP): Stüdyo 
dışında genellikle daha sonra kurgulanarak bitirilmek üzere gerçekleştirilen 
televizyon yapımı. 

ELEKTRONİK HABER TOPLAMA (Electronic News Gathering; ENG): 
Günlük haberlerin toplanmasında ve kısa belgesellerin yapımında, taşınabilir 
kameraların, görüntü kayıt cihazlarının, ışıkların ve ses donanımının 
kullanılması. 

ELEKTRONİK KURGU (Electronic Editing): İki çekimin, bandın kesilip 
yapıştırılmasına gerek olmaksızın, elektronik olanaklarla görüntü kayıt ci-
hazında birbirine eklenmesi. 

ELİPSİ SPOT IŞIK (Ellipsoidal spotlight): Çok belirgin bir ışın üreten spot ışık. 

ERİME (Dissolve): Bkz. Zincirleme. 

ETKİDEN-AMACA YAKLAŞIMI (Effect-to-Cause  Approach): İzleyici 
beklentilerinin tanımıyla başlayan ve bu tanımdan hareketle bu beklentiye 
uygun bir deneyim yaratmak amacıyla televizyon aracının gerektirdiği yapım 
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unsurlarını saptama ve yapımın gerçekleşimiyle devam eden bir yapım 
yaklaşımı ya da sistemi. 

FİLM-TARZI YÖNETİM (Film-Style Directing): Çekimlerin yapımın gerekli-
liklerine uygun olarak programın akışındaki sıralarına uymaksızın, daha soma 
kurguda birleştirilmek üzere ayrı ayrı gerçekleştirildiği program yönetim uy-
gulaması. 

FON IŞIĞI (Background Light): Fonun ve dekor parçalarının aydınlatılması için 
kullanılan ışık. Dekor ışığı olarak da adlandırılmaktadır. 

FON MÜZİĞİ (Score; Background Music): Bir programın dramatik ya da duy-
gusal değerlerini yeğinleştiren ve genellikle o program için özel olarak hazır-
lanan müzik. 

FORMAT: Bir televizyon programının biçimi ya da örneksel yapısı. 

GERİYE DOĞRU SÜRE TUTMA (Back-Timing): Programın ya da bir program 
bölümünün yayın süresini tutarken, programın toplam süresinin gerçek saatin 
gösterdiği zamandan çıkarılarak yapılan süre hesaplaması. Canlı ya da banda 
canlı olarak kaydedilen bir programda kalan dakika yada saniyelerin sayılması. 
Bu bilgiyle yapımcı ya da yönetmen programın zamanında bitmesi için 
programın formatını  yeniden düzenleyebilir, gözden geçirebilir. 

GERİYE DÖNÜŞ-İLERİYE ATLAYIŞ (Flashback-Flashforward):  Bir prog-
ramın zamansal düzeninin zamanda geriye veya ileriye giderek değiştirilmesi. 

GİRİŞ ÇEKİMİ (Establishing Shot): Bir program ya da sahnenin açılış çekimi 
olup, izleyiciyi ortama uyumlamak amacıyla kullanılır. Genellikle geniş bir 
çekimdir. 

GÖRÜNTÜ KAYIT CİHAZI (Videotape Recorder; VTR): Ses, görüntü ve 
kontrol sinyallerini bir görüntü bandına kaydeden elektronik bir aygıt. 

GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ (Cinematographer; Director of  Photography): Bir 
kamera ekibinin aydınlatma, kompozisyon ve pozlamadan sorumlu olan başı. 

GÖRÜNTÜ TÜPÜ (Pick-up Tube; Camera Tube): Elektronik kameralarda, ışık 
enerjisini elektrik enerjisine, görüntü sinyaline dönüştüren parça. 

GÖRÜŞ AÇISI ÇEKİMİ (Point of  View Shot; POV): Bir karakterin perspektifi 
haline gelen bir öznel kamera açısı. İzleyiciler dünyaya o karakterin gözüyle 
bakarlar. 

GRAFİK (Graphics): Televizyon için grafik  sanatçıları ya da bilgisayarlarca 
hazırlanan iki boyutlu görsel malzemeler; örneğin çizimler, haritalar, çizelge-
ler, vb. 

GRİÖLÇEĞİ (Grayscale): Televizyonda siyah ile beyaz arasındaki ara aşamaları 
belirten bir ölçek. 
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GÜRÜLTÜ (Noise): Sesle ilgili olarak, istenmeyen seslerin müdahalesi, ya da ses 
donanımlarının ürettiği kaçınılmaz dip sesleri. 

HEDEF İZLEYİCİ (Target Audience): Bir programın amaçlanan izleyici kitlesi. 
Hedef  izleyicinin nitelikleri ve özellikleri yapımcı tarafından  yapım-öncesinde 
belirlenmelidir. 

IŞIK PLANI (Lighting Plot): Işık yönetmeni tarafından  çizilen, dekor ve 
stüdyoyla bağlantılı olarak her bir ışığın borulu askıdaki konumunu gösteren 
bir harita. 

İCRAACI (Performer):  Dramatik olmayan televizyon programlarında kamera 
önünde yer alan kişi. 

İÇİLETİŞİM (İntercom): Tüm yapım ve teknik elemanlarının bir programın 
yapımı sırasında birbirleriyle iletişimini sağlayan sistem. 

İKİLİ ÇEKİM (Two Shot): İki icraacıyı görüntüleyen bir kamera açısı. 

İKİNCİL RENKLER (Complementary Colors): Bir araya getirildiğinde beyaz 
ışık üreten iki renk. İkincil renk iki asal rengin uygun oranda birbirlerine katıl-
masıyla elde edilir. Sarı, siyan ve magenta üç ikincil renktir. 

İZLENME ORANI (Rating): Toplam televizyon sahibi hanelerin bir televizyon 
kanalını izleyen televizyon sahibi hanelere oranı. 

İZLEYİCİ PAYİ (Share): Bir programın başarısını ölçmekte kullanılan ve bir 
programı izleyen hanelerin, aynı zaman diliminde televizyon izleyen tüm hane-
lere oranıyla saptanan bir ölçüm. 

KABA KURGU (Rough Cut): Çekimlerin uygun sıra ve uzunlukla ilk geçici 
düzenlenişi. 

KABLOLU TELEVİZYON (Cable TV): Televizyon sinyallerinin koaksiyel ya 
da fıber-optik  kabloyla dağıtımını sağlayan düzenek. • 

KAHRAMAN (Protagonist): İzleyicilerin duygusal olarak bütünleştikleri 
dramatik karakter. Bir sorunu olan kişi. 

KAMERA IŞIĞI (Kamera Light): Kameranın önüne takılan ve ilave bir dolgu 
ışığı olarak kullanılan küçük spot ışık. 

KAMERA KARTI (Shot Sheet): Her kameranın tek tek çekimlerinin yer aldığı 
ve kameramana prova ve yapım öncesi verilen liste. 

KAMERA KONTROL BİRİMİ (Camera Control Unit; CCU): Kameranın 
gövdesinden ayrı olan ve çeşitli görüntü kontrollerini içeren, yapım sırasında 
kamera görüntüsünün ayarlarının yapılmasını sağlayan teknik donanım. 

KAMERA UYARI IŞIĞI (Tally Light; Cue Light): Kamera yayına girdiği 
zaman yanan ve kameranın tepesinde bulunan küçük kırmızı ışık. 
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Yapım süreci, 5; 7; 9; 10; 17; 25; 27; 38; 56; 62; 94; 118; 120; 123; 128; 148; 153; 
158 

Yapım-öncesi, 93; 121; 123; 124 
Yapım-öncesi planlama, 24; 25-27 
Yapım-sonrası, 24; 28; 57; 94; 155 
Yapımcı, 1; 3; 8-10; 12; 14; 17; 19-20; 22-28; 39; 46; 48; 56-58; 62; 63; 68; 72; 

74; 83; 85; 95; 98; 99; 103; 105; 106; 108; 111; 116; 119-124; 133; 135; 145; 
148; 149; 151; 155; 157; 158 

Yazar, 9; 11; 30; 57-58; 63; 68; 133; 148 
Yönetmen, 9; 10; 25; 27; 57-58; 62; 65; 68; 125; 133; 149 
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GÜRÜLTÜ (Noise): Sesle ilgili olarak, istenmeyen seslerin müdahalesi, ya da ses 
donanımlarının ürettiği kaçınılmaz dip sesleri. 

HEDEF İZLEYİCİ (Target Audience): Bir programın amaçlanan izleyici kitlesi. 
Hedef  izleyicinin nitelikleri ve özellikleri yapımcı tarafından  yapım-öncesinde 
belirlenmelidir. 

IŞIK PLANI (Lighting Plot): Işık yönetmeni tarafından  çizilen, dekor ve 
stüdyoyla bağlantılı olarak her bir ışığın borulu askıdaki konumunu gösteren 
bir harita. 

İCRAACI (Performer):  Dramatik olmayan televizyon programlarında kamera 
önünde yer alan kişi. 

İÇİLETİŞİM (İntercom): Tüm yapım ve teknik elemanlarının bir programın 
yapımı sırasında birbirleriyle iletişimini sağlayan sistem. 

İKİLİ ÇEKİM (Two Shot): İki icraacıyı görüntüleyen bir kamera açısı. 

İKİNCİL RENKLER (Complementary Colors): Bir araya getirildiğinde beyaz 
ışık üreten iki renk. İkincil renk iki asal rengin uygun oranda birbirlerine katıl-
masıyla elde edilir. Sarı, siyan ve magenta üç ikincil renktir. 

İZLENME ORANI (Rating): Toplam televizyon sahibi hanelerin bir televizyon 
kanalını izleyen televizyon sahibi hanelere oranı. 

İZLEYİCİ PAYI (Share): Bir programın başarısını ölçmekte kullanılan ve bir 
programı izleyen hanelerin, aynı zaman diliminde televizyon izleyen tüm hane-
lere oranıyla saptanan bir ölçüm. 

KABA KURGU (Rough Cut): Çekimlerin uygun sıra ve uzunlukla ilk geçici 
düzenlenişi. 

KABLOLU TELEVİZYON (Cable TV): Televizyon sinyallerinin koaksiyel ya 
da fiber-optik  kabloyla dağıtımını sağlayan düzenek. 

KAHRAMAN (Protagonist): İzleyicilerin duygusal olarak bütünleştikleri 
dramatik karakter. Bir sorunu olan kişi. 

KAMERA IŞIĞI (Kamera Light): Kameranın önüne takılan ve ilave bir dolgu 
ışığı olarak kullanılan küçük spot ışık. 

KAMERA KARTI (Shot Sheet): Her kameranın tek tek çekimlerinin yer aldığı 
ve kameramana prova ve yapım öncesi verilen liste. 

KAMERA KONTROL BİRİMİ (Camera Control Unit; CCU): Kameranın 
gövdesinden ayrı olan ve çeşitli görüntü kontrollerini içeren, yapım sırasında 
kamera görüntüsünün ayarlarının yapılmasını sağlayan teknik donanım. 

KAMERA UYARI IŞIĞI (Tally Light; Cue Light): Kamera yayına girdiği 
zaman yanan ve kameranın tepesinde bulunan küçük kırmızı ışık. 
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KAMERALI PROVA (Kamera Rehearsal): Kameralarla ve diğer yapım do-
nanımıyla gerçekleştirilen tam bir prova. Tiyatrodaki kostümlü provanın 
televizyondaki karşılığı. 

KAPANMA (Closure): Bir senaryonun çözümü; öykü unsurlarının biraraya 
gelmesi. 

KARAKTER (Character): Bir televizyon dramasında görünen bir kişi. 

KARARMA-AÇILMA (Fade-out, Fade-in): Bir görüntünün yavaş yavaş kararıp 
yok olması ya da karanlıktan ortaya çıkması. 

KARLANMA (Snow): Elektronik görüntü paraziti olup, televizyon ekranında kar-
larıma etkisi yaratır. 

KARŞIT KİŞİ (Antagonist): Kahramana karşıt düşen, onu bir hedefe  ulaşmaktan 
alıkoyan, böylelikle dramanin asal çatışmasını yaratan kişi, güç ya da öge. 

KAYDIRMA (DoIIy; Track): Kameranın nesneye doğru (ileri kaydırma), 
nesneden uzaklaşarak (geriye kaydırma), sağa veya sola (sağa-sola kaydırma) 
gövdesel hareketi. 

KAYNAK MÜZİK (Source Music): Bir sahnede başlayan, fon  müziğinden farklı 
olarak o sahnedeki karakterlerin de duyabildikleri müzik. 

KAZANÇ (Gain): Görüntü ve ses sinyalinin sinyal büyüklük seviyesi. 

KEPENK (Barn Doors): Işık ışınının yayılımını ve yönünü denetlemek amacıyla 
kullanılan ve aydınlatma araçlarının önüne takılan madeni levha. 

KESME (Cut): Bir çekimden (görüntüden) bir başkasına anında değişme. 

KIŞKIRTICI (Provocateur): Konukları, kışkırtıcı sorular sorarak çarpıcı cevaplar 
almak amacıyla sürekli deşeleyip, dürten televizyon görüşmecisi. 

KONTRAST (Contrast): Bir görüntüdeki en parlak ve en koyu noktalar 
arasındaki fark.  Renkli kameralar için en fazla  kontrast oranı 30: l'dir. 

KONTROL İZİ (Control Track): Görüntü bandının, kurgu için gerekli olan 
eşleme bilgisinin kaydedilmesine ayrılmış olan kısmı. 

KURGU (Editing): Çekimlerin seçimi ve mantıksal bir dizim halinde biraraya 
getirilmesi. 

KURGU LİSTESİ (Editing Log; Editing Shot List): Kurgucunun kağıt üzerinde 
çekimlerin sırasını kaydettiği liste. Bu listede kaset (veya makara) ve sahne 
numaraları, her bir çekimin giriş ve çıkış noktalarıyla ilgili bilgiler, sesle ilgili 
bilgiler yer alır. 

KURGU PLANI (Editing Plan): Bir yapımcının hazırladığı kurgu için "giriş" ve 
"çıkış" noktalarının zaman kodları ve makara ya da kaset numaraları belirti-
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lerek tarif  edildiği, kurgucunun kaba kurgu için kullandığı çekim listesi. 

KUŞAK (Generation): Ana görüntü veya ses bandından alınan kopyaların sayısı. 
İlk kuşak kopya ana banttan doğrudan doğruya alınan ilk kopyadır. 

LOGO: Bir programın, istasyonun, yayın şebekesinin resmi ya da resmi-olmayan 
simgesi. 

M II Profesyonel  VHS bant fo'rmatı. 

MEKAN ARAŞTIRMASI (Location Survey): Dış mekanda gerçekleştirilecek bir 
yapıma ilişkin gereksinimlerin saptanıp yazılı hale getirilme süreci. 

MEKANİK KURGU (Mechanical Editing) Bandın fiziksel  olarak kesilip 
yapıştırılmasıyla gerçekleştirilen bir görüntü bant kurgusu. 

MENAJER (Manager): Bir sanatçının genellikle ticari konularda yoğunlaşan 
temsilcisi. 

MIRAGE: Bir dijital özel etki aygıtının ticari adı. 

NESNEL KAMERA (Objective Camera): Dramatik malzemenin alışılagelen 
kamera kullanımıyla görüntülenmesi olup, burada kamera aksiyonun tarafsız, 
nesnel ve dışında bir gözlemcisi olarak kullanılır. 

NESNEL ZAMAN (Objective Time): Saat zamanı olarak da adlandırılır. Saat 
tarafından  ölçülen gerçek zaman. 

NTSC: Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve daha birkaç ülkede kullanılan 
renkli televizyon sisteminin kısaltılmış teknik adı. 

ODAK UZUNLUĞU (Focal Lenght): Merceğin optik merkeziyle kamera görüntü 
tüpünün ön yüzeyi arasındaki uzaklık. Odak uzunlukları milimetre veya inç 
olarak ölçülür. Kısa odan uzunluklu merceklerin geniş bir görüş alanı vardır; 
uzun odak uzunluklu mercekler ise dar bir görüş alanına sahiptir. 

OKUMA PROVASI (Read-through): İcracıların yönetmen tarafından  yönetilen 
bir grup oturumu halinde program metnini ilk okuyuşları. 

OMUZ-ÜSTÜ ÇEKİM (Over-the-Shoulder Shot): Kameranın bir kişiyi bir 
başka kişinin omuzunun üstünden (kafanın  arkası ve omuz görüntüye dahil 
olacak şekilde) gördüğü bir çekim. 

ORTA ÇEKİM (Medium Shot): Nesnenin çok yakın, ne de uzaktan 
görüntülendiği bir çekim ölçeği. 

ORTAM SESİ (Ambience; Ambient Noise): Herhangi bir sahnede, fonda  kalan 
sesler. Herhangi bir mekanın atmosfer  sesi. Cadde gürültüsü, bir spor 
karşılaşmasında seyircilerin tezahüratı, ortam sesinin örnekleridir. Anlatımda 
devamlılığın sağlanmasında, ortam seslerinin devamlılığı önemli bir işlev 
görür. 
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OTOMATİK KAZANÇ KONTROL (AGC): Ses ve görüntü seviyelerini 
otomatik olarak ayarlayan düzenek. 

OYUNCU (Aktör, Actress): Dramatik yapımlarda kamera önünde rol yapan kişi. 
Oyuncu her zaman, kendisinden başka bir kişiyi, bir kimliği canlandırır. 

ÖZDEŞLEŞME (Identification):  İzleyicilerin bir televizyon dramasındaki 
(genellikle) ana kahramanla duygusal bütünleşmesi; burada izleyici ana 
kahraman haline gelir. 

ÖZEL ETKİ ÜRETECİ (Special Effects  Generator): Çeşitli özel etkiler üreten 
elektronik bir görüntü üreteci. 

ÖZNEL KAMERA (Subjective Camera): Kameranın bir gözlemci olmaktan çok 
aksiyonun bir parçası, aksiyonun bir katılımcısı olarak kullanılması. Görüş açısı 
çekimi bu kullanımın bir örneğidir. 

ÖZNEL ZAMAN (Subjective Time): İnsanların hissettikleri zaman. Psikolojik 
zaman olarak da adlandırılır. 

PAL: Başta Almanya ve İngiltere olmak üzere Avrupa'da en yaygın olan renkli 
televizyon sistemi. 

PARLAKLIK (Brightness): Renklerin özellikleriyle ilgili bir kavram olup, bu 
özellik siyah-beyaz televizyon ekranında bir rengin açıklık ve koyuluğunun ne 
olacağını ya da rengin ne kadar ışık yansıtacağını belirler. 

PROGRAM SÜRESİ (Running Time): Bir program ya da program bölümünün 
zaman olarak uzunluğu. 

QUANTEL: Dijital bir görüntü etkileri cihazının ticari adı. 

RENK ANAHTARI (Chroma Key): Üzerinde anahtarlama yapılacak fon  için 
rengi (genellikle mavi rengi) kullanan özel anahtar etkisi. 

RENK ÇUBUKLARI (Color Bars): Televizyon endüstrisinin kamera ve 
videoteyp kayıtlarının ayarlanması için kullandığı bir renk standardı. 

RENK ISISI (Color Temperature): Işığın Kelvin derece olarak ölçülen görece 
kırmızılığı veya maviliği. İç mekanlardaki televizyon aydınlatmasında renk 
ısısı normu 3.200 derece Kelvin, dış mekanlar için ise 5.600 derece Kelvin'dir. 

RENK KANALI (Chrominance Channel) Renkli kameradaki renk kanalları. 

RESİM MASASI (Production Switcher): Stüdyo yönetim odasında ya da naklen 
yayın aracında bulunan ve program sırasında görüntü geçişlerini sağlamakta 
kullanılan bir cihaz. 

RESİMLİ TASLAK (Storyboard): Bir sahnedeki, metindeki ya da reklamdaki 
çok önemli dramatik anları gösteren kareler ya da çizimler dizisi. Resimli 
taslakta, genellikle konuşmalar da çizimlerin altına yazılır. 
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S-VHS: Standart VHS bant formatına  göre çok daha seçik görüntüler sağlayan bir 
VHS formatı. 

SAHNE ÖNÜ (Downstage): Bir sahne ya da dekorun izleyiciye ya da kameraya 
en yakın kısmı. 

SANAT YÖNETMENİ (Art Director; Scentc Deslgner): Bir yapımda dekorun 
tasarımlanmasından ve grafikler,  giysiler ve dekor parçaları dahil genel 
görüntüsel "görünüş"ü oluşturmaktan sorumlu olan televizyon yapım görevlisi. 
Sahne tasarımcısı olarak da adlandırılmaktadır. 

SECAM: Afrika  ve diğer bazı ülkelerde kullanılan Fransız renkli televizyon 
sistemi. 

SERİMLEME (Esposition): İzleyicinin bir öyküyü anlayabilmek için bilmesi 
gereken bilgi. Bu bilgi genellikle oyuncuların konuşmalarından ya da görsel 
sinyaller aracılığıyla izleyiciye aktarılır. 

SES (Audio): Televizyonun kulağa hitap eden kısmı. Teknik olarak duyulabilir 
sesin elektronik olarak yeniden-üretimini dile getirir. 

SES İZİ (Audio Track): Bir görüntü bandında ses bilgisinin kaydedilmesi için 
kullanılan alan. 

SIÇRAMA (Jump Cut): Konuyu hemen hemen aynı açılardan çerçeveleyen 
kameralar arasında kötü biçimde düşünülmüş kesme. Burada konu sıçrıyormuş 
etkisi yaratılmış olur. 

SOFTR DERECE KAMERA AÇISI (Zero-degree Camera Angle): Bir cihazı ya 
da beceriyi izleyicilerin bakış açılarından gösteren bir açı. 

SİNYAL-GÜRÜLTÜ ORANI (Signal-to-Noise Ratio): Görüntü sinyalinin (ya da 
ses sinyalinin) gücüyle o sinyale eşlik eden elektronik parazitin, gürültünün 
oranı. Öran yükseldikçe sinyalin niteliği de yükselir. 

SİYAH (Black): Gri ölçeğinin yaklaşık yüzde 3 yansıması olan ama televizyonda 
simsiyah görünen en koyu kısmıi Televizyon siyahı da denir. 

SOĞUK PROVA (Dry Run; Dry Rehearsal) Oyuncuların temel hareketlerinin 
teknik donanım olmaksızın ve yapımın gerçekleştirileceği stüdyonun dışında 
geliştirildiği prova. 

STEADICAM: Elde kullanılan kameranın en olumsuz koşullarda bile düzgün ve 
sallanmaksızın çekim yapabilmesini sağlayan bir aygıtın ticari adı. 

STÜDYO PLANI (Floor Plan): Duvarların, ana kapıların ve yönetim odasının 
yerini, ışık desteklerinin konumuyla birlikte gösteren stüdyo haritası. 

TAMAMLAYICI AÇILAR (Complementary Angles): Benzer biçimde 
çerçevelen ama bir konunun birbirine karşıt perspektiflerini  görüntüleyen bir 
çift  kamera açısı. Örneğin, açı-karşı açı çekimleri. 
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TARAMA (Scanning): Elektron ışınının televizyon ekranında soldan sağa ve 
yukarıdan aşağıya hareketi. 

TELEVİZYON MAGAZİN FORMATI (Magazin Format): Çeşitli güncel 
konularla ilgili öykülerden oluşan programların yapısı ya da biçimi. Örneğin: 
"Arena" adlı program. 

TEPKİ ÇEKİMİ (Reaction Shot): Ekranda gösterilen olaya tanık olan bir kişinin 
ya da kişilerin yüz ifadesini  veya diğer hareketlerini gösteren bir çekim. 

SİNYAL SÖZ (Feed Line): Dramatik yapımlarda oyunculardan birinin, bir başka 
oyuncunun cevabına sinyal olmak dışında bir amacı olmayan diyalog sözü. 
Örneğin, "eee, daha sonra ne oldu?". 

U-MATIC: Sony'nin 3/4 inçlik görüntü bandı donanımının ticari adı. Bu bant for-
matım anlatmak için de kullanılmaktadır. 

UYARI SİNYALİ (Cue): Başlama işareti. Uyarı sinyali icraacıya konuşmaya ya 
da harekete geçmesi için verilir. Kameraya verilen uyarı sinyali yeni bir kame-
raya geçişin işaretidir. 

UYDU (Sattelite): Uzayda yaklaşık 1500 km uzaklıkta, görüntü ve ses sinyallerini 
bir noktadan bir başkasına ileten bir iletişim aygıtı. 

UZUN ÇEKİM (Long Shot): Kamera önündeki nesneni uzaktan ve genel bir 
görünüm sunacak şekilde çerçevelendiği çekim ölçeği. 

ÜÇ-NOKTA AYDINLATMASI (Three-Point Lighting): Konuyu aydınlatmak 
ve derinlik ile doğal görünüm yaratmak amacıyla bir anahtar, bir arka ve bir 
dolgu ışığın kullanıldığı temel aydınlatma yaklaşımı. 

ÜST-SES (Voice-over): Metni okuyan spikerin görüntüde olmadığı anlatım tarzı. 

VARİL ETKİSİ (Barrel-Distortion): Geniş açılı merceklerin, tüm dikey çizgileri 
bükülmüş göstermesi nedeniyle ortaya çıkan görüntü bozulumu. 

VECTORSCOPE: Görüntünün rengini ölçen ve görüntü rengiyle ilgili bilgi veren 
teknik bir araç. 

VHS: Yarım inçlik bir görüntü bandı formatı. 

VİDEO SANATI (Video Art): Araç olarak video teknolojisini kullanan yeni bir 
sanat biçimi. 

VİNÇ (Crane): Hem görünüm, hem de işleyim bakımından gerçek bir vinçe ben-
zeyen bir kamera dayanağı. 

VU METRE (Vu Meter): Ses seviyelerini desibel (dBs) olarak denetleyen bir 
ölçüm cihazı. 

YAKIN ÇEKİM (Close-up): Bir nesnenin ya da bu nesnenin bir parçasının yakın 
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mesafeden  ve diğer nesneleri dışarıda bırakacak şekilde çerçevelenmesi. 

YAPIM-SONRASI (Postproduction): Yapımdan sonra gerçekleşen yapım etkin-
likleri. Genellikle film  ya da görüntü bandının kurgusunu veya ses unsurlarının 
görüntüye eklenmesini dile getirir. 

YAPIMCI (Producer): Televizyon programlarının yaratıcısı ve örgütleyicisi. 

YAPIM DEĞERLERİ (Production Values): Bir film  ya da televizyon yapımına 
zenginlik katan unsurlar. Örneğin: renkli ve görkemli mekanlar, kostümler, pa-
halı dekorlar. 

YATAY ÇEVRİNME (Panning Shot): Kameranın dikey ekseni etrafında, 
gövdesi sabit kalacak şekilde yatay dönüşü. 

YATAY ÇİZGİ (Horizontal Line): Görsel kompozisyonlarda istikrar, huzur, 
barış ve güvenlik duygusu yaratan ve ekranı yanlamasına kesen imgelemsel 
çizgi. 

YAVAŞLATILMIŞ HAREKET (Slow Motion): Nesnelerin normalde 
olduğundan daha yavaş hareket ediyor göründükleri bir sahne. 

YAZI ÜRETECİ (Karakter Generator): Televizyon ekranında gösterilmek 
üzere bir dizi harf  ve sayıyı elektronik olarak yaratan bir özel etki üreteci. 

YER İSTASYONU (Downlink-Uplink) Yayın uydularından gelen sinyallerin 
alımı (downlink)  ya da uyduya sinyal gönderilmesi (uplink)  için kurulmuş bir 
merkez. 

YONGA (CCD; Chip): Renkli televizyon kameralarında görüntü tüpü yerine kul-
lanılan ve giderek yaygınlaşan görüntü aracı. 

YÖNETİM ODASI (Control Room): Yönetmen, teknik yönetmen, resim seçici, 
sesçi ve bazen de ışık şefinin  bir programın yapımını yönettikleri, stüdyoya bi-
tişik bir oda. 

YÖNETMEN (Director): Bir programın mesajını sanatsal ve teknik öğelerin kul-
lanımıyla biçimlendiren, bu öğelerin izleyici üzerindeki etkilerini en üst düzeye 
çıkarmaya çalışan kişi. 

YÖNLENDİRİLMİŞ IŞIK (Directional Light): Ayrı bir ışık ışınıyla görece 
küçük bir alanı aydınlatan ışık. Spot ışıklarla yaratılan yönlendirilmiş ışık sert, 
açıkça tanımlanan gölgeler meydana getirir. 

YÜKSEK TANIMLI TELEVİZYON (High-Definition  Television; HDTV): 
Çok kaliteli görüntülerin üretimi için özel kamera ve kayıt donanımının 
kullanılması. Bu teknikte normal televizyon tekniğine oranla görüntülerin daha 
yüksek derecede çözümlemesi bulunmaktadır. 

YÜREKSİ MİKROFON (Cardioid): Alım alanı yürek biçiminde olan tek-yönlü 
bir mikrofon. 
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ZİNCİRLEME (Mix): Bir çekimden diğerine yavaş yavaş geçme. Bu geçiş 
sırasında iki çekim bir süre üst üste biner. 

174 



K A Y N A K Ç A 

Armer, Alan A.: Directing  Television  and  Film,  sec. ed., Wadsworth, Belmont, 
1990. 

Baddeley, W. Hugh : The  TechniqueofDocumentaryFilmProduction,  Focal 
Press, London ve New York, 1973. 

Berger, Arthur Asa : Scripts:  Writing  for  Radio  & Television,  Sage, Newbury Park, 
1990. 

Berger, John: W  ay s ofSeeing,  Penguin, London & New York, 1977. 

Blum, Richard A. & Richard D. Lindheim: Primetime: Network  Television 
Programming,  Focal, Boston, 1987. 

Blumenthal, Howard : Television  Producing  & Directing,  Barnes and Noble 
Books, New York, 1987. 

Blumler, Jay G. ve Elihu Katz (ed.), The  Uses  ofMass  Communications:  Current 
Perspektives  on Uses  and  Gratifications  Research, Sage, Newbury Park, 1974. 

Chion, Michel : Bir Senaryo  Yazmak,  Afa,  İstanbul, 1987. 

Dimaggio, Madeline: How  to fVrite  for  Television,  Prentice Hail, New York, 1990. 

Edmonds, Robert: About Documentary: Anthropohlogy  on Film,  Pflaum,  Dayton, 
1974. 

Gerbner, George : "Mass Media and Human Communication Theory", içinde Deniş 
McQuail (ed), Sociology  of  Mass  Communications,  Penguin, London, 1972. 

Gessner, Robert: The  MovingImage:  A Guide  to Cinematic  Literacy, E.P.Dutton & 

175 



Co, New York, 1968. 

McQuail, Deniş : Mass  Communication  Theory:  An Introduction,  Sage, New York 
& London, 1987. 

Mutlu, Erol : Televizyonu  Anlamak,  Gündoğan, Ankara, 1990. 

Özön, Nijat: Sinema ve Televizyon  Terimleri  Sözlüğü,  TDK Yayınları, Ankara, 
1981. 

Rotha, Paul: Documentary Film,  Faber, London, 1937. 

Richards, Ron : A Directors  Method  for  Film  & Television,  Focal, Boston, 1992. 

Rilla, Wolf:  The  fVriter  and  the Screen:  On Writing  for  Film  and  Television, 
Wîlliam Morrow & Co., New York, 1974. 

Walters, Roger : Broadcast  Writing:  Principles  and  Practice,  Random House, New 
York, 1988. 

Ward, Jean & Kathleen A. Hansen: Search  Strategies  in Mass  Communication, 
Longman, New York & London, 1987. 

Williams, Frederick: Technology  and  Communication  Behavior, Wadsworth, 
B'elmont, 1987. 

Williams, Raymond : Television:  Technology  and  Cultural  Form,  Fontana, 
London, 1974. 

Wright, Charles R. : Mass  Communication:  A Sociological  Perspective,  Random 
House, New York, 1986. 

Wurtzel, Alan & Stephen R. Acker: Television  Production,  McGR, New York, 
1989. 

Zettle, Herbert: Television  Production  Handbook,  Wadsworth, Belmont, 1984. 

176 



D I Z I N 

Aile dramaları, 16 
Aksiyon, 9; 40; 42; 43; 65; 68; 74; 75; 83; 96; 101; 102; 118; 132; 134; 136; 

141; 142; 144; 154 ' 
Akış hızı, 83; 84; 102; 103; 114; 122; 142; 147; 148; 151; 155 
Araştırma, 46; 47; 48; 54; 63; 93; 98; 106; 109; 123; 125 

Bant kayıt, 27; 94 
Belgesel, 9; 16; 22; 41; 42; 43; 45; 64; 73; 115-27; 145 
Belgesel dramalar, 128 
Birlik, 77; 78; 83; 102; 120; 142; 146 

duygusu, 6; 77; 121 
kuralı, 78; 84 

Bütçe, 26; 28; 61; 117; 143; 155 

Canlı yayın, 27; 49; 64; 101 
ı 

Çatışma, 41; 42; 76; 112; 129; 134; 141; 142; 143; 147 
Çekim senaryosu, 124 
Çeşitlilik, 77; 78; 83; 84; 93; 102; 103; 113; 114; 121; 122; 142; 146; 148; 151 

Doruk nokta, 41; 45; 75; 77; 80; 81; 83; 84; 102; 103; 109; 114; 123; 124; 132; 
142; 143; 147; 151; 155 

Drama, 9; 16; 22; 43; 44; 45; 73; 74; 84; 145; 151 
Drama programları, 45; 64; 78 

177 



Dramatik aksiyon, 68 
Dramatik programlar, 41; 42; 75; 76; 77; 80; 88; 144 
Dramatik televizyon metni, 70 
Dramatik yapımlar, 67; 123; 128; 130; 131; 134; 136; 142; 144 
Durum güldürüleri, 24; 28; 17; 68 

yazarları, 30 

Eğitim programları, 9; 16; 17; 22; 36; 43; 45; 64; 99; 145; 156 
Eğlence programları, 16; 40; 42; 43; 64; 145; 150-51 
etki araştırmaları, 23 

Fiili izleyici, 19 

Gerilim, 40; 41; 42; 80; 113; 121; 131; 134 
Güldürü, 9; 17; 40; 42; 43; 77; 78; 136; 150; 151 

Hedef  izleyici, 19; 20; 36; 56; 82; 83; 98; 99; 109; 155 

İkincil karakterler, 142 
İnce kurgu, 29; 33 
İzlenme oranı, 23; 92 
İzleyici, iv; 12; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 23; 37; 40; 41; 43; 44; 46; 73; 74; 77; 

79; 80; 81; 83; 84; 85; 89; 91; 92; 97; 98; 100 
beklentileri, 39-46 
dikkati, 20; 75; 76; 84 
gereksinimleri, 37; 38; 44 
payı, 23; 24; 92 
tepkileri, 24 

Kaba kurgu, 28; 33 
Kamera, 1; 3; 7; 26; 27; 32; 33; 38; 55; 65; 118; 135; 143; 150 

açıları, 32; 68; 79; 149 
çekimi, 68 
hareketleri, 68; 149 
kartları, 32 
konumlan ve açıları, 120 
kullanımı, 44; 149 
talimatları, 68 

Kameraman, 32; 57; 59; 143 
Kamu Spotları, 91 
Karakter, 43-45; 49; 68; 76; 80; 127; 129; 130-35; 144; 150 
Kitle iletişim araştırmaları, 39 

178 



Koşut kurgu, 125; 132 
Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı, 39 
Kurgu, iv; 3; 27; 30; 44; 57; 76; 80; 81; 84; 86; 89; 102; 118; 120; 122; 124; 149; 

150; 155; 156 
Kurgu planı, 28 

Mesaj, 15-17; 20; 23; 39; 46; 53; 56; 62; 63; 76; 77; 82; 83; 85; 88 
Müzik programlan, 17; 77; 143; 145-50 

Olay örgüsü, 41; 45; 75; 76; 130; 133; 134; 142; 143 

Öykü, 29; 118; 125; 129-32; 134; 142; 146 
Öyküleme, 1; 3; 158 
Öykülü filmler,  124 

Potansiyel izleyici, 19 
Program araştırması, 99 
Program fikri,  5; 14; 25; 46; 47; 146 
Program kavramı, 10; 29; 47; 115 

Reklam, 16; 22; 24; 28 
Reklam metni yazarları, 9 
Reklam programları, 17; 42; 84-91 

Senaryo, 28; 49; 65; 67; 68; 69; 146 
Sunucu, 42; 57.; 58; 59; 63; 64; 65; 66; 72; 75; 78; 79; 89; 94; 99-102; 112; 126; 

145-148; 150; 156 

Tahmini Bütçe, 56; 57 
Televizyon dramaları, 45; 142 
Televizyon kişisi, 78; 95 
Televizyon mesajı, 14; 15; 46; 62 
Televizyon metni, 9; 62; 63; 66; 70; 72 
Televizyon oyunculuğu, 135-36 
Televizyon oyunu, 16; 53; 80; 130; 1Ş3; 142 
Televizyon yapımcılığı, 1; 2; 3; 5; 103; 157 
Televizyon yazarı, 9; 63 
Televizyonla iletişim modeli, 13-24 
Tretman, 49-55; 124; 129; 130 

VCR, 17 
video kurgusu, 7 

Yapım ekibi, 7-9 25; 27; 64; 65; 68; 149 

179 



Yapım süreci, 5; 7; 9; 1Q; 17; 25; 27; 38; 56; 62; 94; 118; 120; 123; 128; 148; 153; 
158 

Yapım-öncesi, 93; 121; 123; 124 
Yapım-öncesi planlama, 24; 25-27 
Yapım-sonrası, 24; 28; 57; 94; 155 
Yapımcı, 1; 3; 8-10; 12; 14; 17; 19-20; 22-28; 39; 46; 48; 56-58; 62; 63; 68; 72; 

74; 83; 85; 95; 98; 99; 103; 105; 106; 108; 111; 116; 119-124; 133; 135; 145; 
148; 149; 151; 155; 157; 158 

Yazar, 9; 11; 30; 57-58; 63; 68; 133; 148 
Yönetmen, 9; 10; 25; 27; 57-58; 62; 65; 68; 125; 133; 149 

180 



\ 

0 Copyright. Ankara Üniversitesi, 1995 

ISBN : 9 7 5 - 4 8 2 - 2 4 3 - 3 

Fiyatı : 150.000. TL. 


