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1990 YILI SONRASI TÜRKĠYE’DE KĠTLE ĠLETĠġĠM ARAÇLARI VE 

MÜZĠK 

 

ÖZET 

İTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Müziği Programında hazırlanan bu 

çalışma 4 bölümden oluşmaktadır. 

 

Giriş bölümünde “1990 Yılı ve Sonrasında Kitle İletişim Araçları ve 

Müzik- Medya Üzerindeki Etkisi” konu başlığının seçilme sebebi, konunun kapsamı 

ve araştırmada uygulanan yöntemler açıklanmıştır. 

 

2. bölümde genel hatlarıyla Kitle, Kültür, Kitle Kültürü, İletişim, Kitle 

İletişimi ve Kitle İletişim Araçları kavramları birbirleriyle bağlantılı bir şekilde ele 

alınmış, konuyla ilgili dünya literatüründeki farklı akımların ve düşünce adamlarının 

kavramlarla ilgili geliştirdikleri kuramlar üzerinde durulmuştur. Farklı kaynaklardan 

alınan sınıflandırmalar neticesinde tez çalışması kapsamında 5 kitle iletişim aracı 

seçilmiştir. Bu araçlar; gazete, dergi, radyo, televizyon ve internettir. Seçilen 5 kitle 

iletişim aracının müziğin kitlelere ulaşmasında aktif rol oynaması seçim kriterini 

oluşturmaktadır. Bu araçların dünya ve Türkiye‟deki tarihi ve 1990 yılına kadar olan 

gelişmeleri 2. bölümde anlatılmıştır. 

 

3. bölüm 2. bölümde bahsedilen 5 iletişim aracıyla ilgili dünya ve 

Türkiye‟deki 1990 yılı ve sonrasında yapılan araştırmaları konu almaktadır. Bu 

bölümde söz konusu kitle iletişim araçlarının son 20 yılda gösterdiği teknolojik, 

sosyolojik, ekonomik vb. gelişme ve değişmeler, kitlelerin bu araçları algılayış 

şekilleri, yapılan araştırma sonuçlarının karşılaştırmalı olarak bilimsel değerler 

ışığında yorumlanması yer almaktadır. Bu doğrultuda kitle iletişim araçları müzik- 

medya bağlamında konu edilmiş, 1990 yılı sonrası medya gözünden müziğe bakış, 

reklamcılık, tanıtım ve pazarlama disiplinlerinin müzik sektörüne sağladığı avantaj 

ve dezavantajlı durumlar örneklerle anlatılmıştır.  Bilimsel ve akademik makaleler ile 

medya şirketlerinin ya da RTÜK Kamuoyu Araştırması gibi devlet kanalıyla 

yürütülen araştırmaların sonuçları ve müzik medyasına etkisi 3. bölümün alt 

başlıklarını oluşturmaktadır. 

 

4. bölüm olan sonuç bölümünde ise tez genelinde ele alınan konular sebep- 

sonuç ilişkisi içinde yorumlanmıştır. Müziğin kültürel ve endüstriyel açıdan medyayı 

kullanma şekli incelenmiştir. Araştırma verileri temel alınarak seçilen kitle iletişim 

araçlarının eksik yönleri belirtilmiştir.  

 

 

 

 

 



 vii 

MASS MEDIA OF 1990 AND AFTER AND IT’S EFFECTS ON MUSIC-

MEDIA 

 

SUMMARY 

This study which has been prepared as a Master Thesis of Social Sciences 

İnstitute of İ.T.Ü. Turkish Music Programme, consists of four parts. 

In the introduction part, purpose of selecting the topic 'Mass Media of 1990 

and After and It's Effects on Music-Media', it's contents and the methods which had 

been used during the research have been dealed. 

In the second part,the topics, audience,mass culture,communication,mass 

communication,mass media have been discussed relatedly with each other and  

different currents of world literature and  theories of  various of philosophers about 

these topics had been focussed. As a result of categorizations referenced from 

various sources, five topics which are newspapers,magazines,radio,television and 

internet were chosen. The main selection criterion was these five mass mediums have 

an effective role of  music‟s reaching the audience.World and Turkey histories of 

these mass mediums basicly have been told in the second part. 

The third part emphasises on researces in Turkey that had been made in 1990 

and after about these 5 mass mediums.In this part the technologic,sociologic and 

economic progress of the 5 mass mediums in last 20 years, audience  perception of 

these mass mediums and scientific interpretation of  results  of the research 

exists.Through this approach, mass mediums have been processed in the view of 

music-media connection, meaning of music in the view of media after 1990‟s,the 

advantages and disadvantages that marketing and advertising provides for music 

have been explained with example cases.Scientific,academic articles and media 

companies‟ or governmental researches such as RTÜK public research are under 

titles of the third part. 

In the 4. part of the study which is the conclusion part, the topics had been 

processed through the thesis have been interpreted within cause and effect relation 

and music‟s way of using media in terms of culture and industry have been 

analysed.The weaknesses of selected mass mediums have been indicated  by 

referencing the researches‟ datas. 
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1. GĠRĠġ 

Bu çalışmanın amacı kitle iletişim araçlarının artan kullanımı karşısında 

müzik üreten ve tüketen bireylerin medya kavramı üzerinden müziği nasıl 

algıladıklarını ortaya koymaktır.  

Araştırma iki yönlüdür.  Müzik üreten kimselerin yaptıkları müziği kitlelere 

duyurabilmek için kitle iletişim araçlarından faydalanma şekli ve dinleyicilerin 

kendilerine çeşitli kitle iletişim araçlarıyla ulaşan sınırsız sayıda müzik ürününü 

yeniden tanımlandırma ve yaşayışlarına dahil etme şekilleridir. 

Araştırmada yöntem olarak kitap, bilimsel araştırma ve makale, çok sayıda 

web kaynağı taranmış, radyo ve televizyon konularında birebir görüşmeler ve bu 

kanalların takibi yapılmış olup, konuyla ilgili veri toplanmıştır.   

Kitle iletişim araçlarını tanımadan önce kitle, kültür, kitle kültürü ve 

iletişim gibi kavramsal konulardan söz edilmiştir. Amaç, genel kavramlardan yola 

çıkarak konuyu daha spesifik hale getirebilmektir. Müzik sanatına değinmeden önce 

genel hatlarıyla kültür endüstrisi incelenmiş, Frankfurt Okulunun eleştirel kuramı 

bağlamında bu endüstrinin eğlence endüstrisine dönüştürülüp,  sanatın diğer 

fonksiyonlarının göz ardı edilerek, müziğin bireyler tarafından “boş vakit uğraşı”  

olarak görülmesinin temelinde yatan sebepler göz önüne alınmıştır. Bu doğrultuda 

sanayi devrimiyle birlikte insanın düşünecek zamanının olmaması ve “olanı 

tüketmek mantığı” ile hareket etmesi önemli sebepler arasında değerlendirilmiştir.     

Özellikle sanayi devrimiyle değişen üretim- tüketim zincirinde insanların kitlesel 

olarak hareket ettikleri ve bunun da özgüllüğünü koruması gereken sanat anlayışına 

ters düşerek sanata standardize edilmiş kalıplar getirdiği kuramsal olarak ele 

alınmıştır.   

Araştırma kapsamında iletişim araçları farklı şekillerde sınıflandırılmış 

ancak bu araçlardan 5 tanesi ele alınmıştır. Bu araçlar; yazılı medya adına gazete ve 

dergi, görsel medya adına televizyon, işitsel medya adına radyo ve tüm bu işlevleri 

yerine getirmekle beraber interaktif yapısı ile de tüm dünyada kullanımı hızla 

artmakta olan iletişim aracı internettir. Bu araçlar müziğin kitlelere tanıtılmasında 

daha aktif rol alabilmektedirler.  

1990 yılı ve sonrasındaki kitle iletişim araçları ve müzik ilişkisine 

değinmeden önce, tarihsel süreçte iletişim teknolojilerinin ortaya çıkışından itibaren 

geçirdikleri süre ve bu süreyle beraber gösterdiği gelişmeler örneklerle belirtilmiştir. 

Gazete, dergi, radyo, televizyon ve internetin bugünkü anladığımız anlamda medya 

gücü olarak algılanmasından önce hangi fonksiyonlar ile kullanılmaya başlandığı 

ifade edilmeye çalışılmıştır.  

              1990 yılı öncesinde ülkemizde popüler müziğin gelişimi 1990 yılı ve 

sonrasına ışık tutacaktır. Türkiye‟de 1990 yılından sonra daha çok popüler müzik 

dinlenmekte ve kitleler tarafından tercih edilmektedir. Araştırma kapsamında 1990 

yılı ve sonrasının konu edilmesinin pek çok sebebi vardır. 1990 yılı ve öncesindeki 

ekonomik, teknolojik, siyasi değişimler son 20 yılın tüketim şeklini belirlemiştir. 

1990 sonrasının günümüze etkilerinin daha iyi kavranabilmesi için Türkiye‟de 

popüler müzik tarihçesine değinmek yerinde olacaktır. 
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             19. yy da Hacı Arif Bey‟in şarkı formunda eserler ortaya koyması Türk 

Müziğinin popülerleşme sürecinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Elbette 

hangi tarihte olursa olsun müzikte yaşanan değişimler kendiliğinden oluşmamaktadır. 

Değişimin altında yatan başka sebeplerin sanat üzerindeki etkileri yeni sanat 

akımlarını, anlayışlarını, üslup ve tarz farklılığını yaratır. Dönemin sanatçıları da 

yaşadıkları dönemin şartlarından etkilenerek üretirler. Örneğin 16. yy ile 19. yy Türk 

Müziği anlayışı birbirinden farklıdır. 19. yy da Türk müziği üzerinde batı müziği 

etkileri görülmeye başlamıştır. 18. yy da Tanburi Mustafa Çavuş ile başlayan ve 19. 

yy da Hacı Arif Bey ile en üst seviyeye ulaşan şarkı formu bundan sonraki tarihlerde 

neredeyse Türk Müziği içinde tek tip form olarak yerini almıştır. Şarkı formunun 

Türk müziğinin popülerleşmesinde başlangıç olarak görülmesinin nedeni ise ağır, 

daha uzun süreli devam eden formların aksine şarkı formunun süre olarak kısa ve 

sade dilde bestelenmiş olması gibi sebeplerdir. Yani popüler kültürün özünü 

oluşturan „halka yakın, halkın anlayabileceği, halk için‟ söylevlerine uygun düşen bir 

örnektir. 

              Tanzimat döneminde Osmanlı sarayında Klasik Batı müziğinin etkileri 

görülmeye başlamıştır. Tanzimat Devriyle beraber operet ve kantolar İstanbul müzik 

hayatına girmiştir. Osmanlı padişahları hanedanlığın kuruluşundan itibaren 

çocuklarının bir çalgı aleti çalmasını isteyerek onlara müzik dersi aldırtmaktadırlar. 

Ancak padişah çocuklarına Osmanlı Devleti‟nin son yüzyılında, süregelen Türk 

Müziği eğitiminin dışında Klasik Batı Müziği enstrümanları eğitimi verilmeye 

başlanmıştır. Sultan Abdülmecit‟in oğlu Mehmet Burhaneddin Efendi‟nin flüt çaldığı 

ve kompozitör olduğu bilinmektedir. (Akdağ, 2008; 13)  

            19.yy sonlarında fonograf kullanımı başlamıştır. Türkiye‟de ilk gramofon 

kaydı olarak Muhlis Sabahattin‟in Ayşe Operetinden Gel Okşa Beni isimli şarkıyı 

Fikriye Hanım seslendirmiştir. Bu gelişmeyi 1900lerden sonra yabancı uyruklu 

sanatçıların doldurduğu plakların ülkemize getirilmesi izlemiştir.  Daha sonra adı 

Columbia olarak değişecek olan Blumentahl Kardeşlerin kurdukları plak şirketi 1925 

yılına dek rakipsiz olarak plak imalatına devam etmiştir. 1960lara kadar taş plaklar, 

70lerde ise longplay ses kaydında kullanılmıştır. 1970li yılların ortalarında kaset 

kayıt teknolojisine geçilmesi önemli bir gelişmedir. 

          1935 yılında Mısır Hükümetinin ülkemize sinema filmi ihraç etmesiyle Türk 

Müziğinde yeni bir dönem başlamıştır. Bu filmlerde kullanılan şarkıların üzerine 

Türkçe sözler yazılmış veya filmlerin konusundan esinlenerek yeni besteler 

yapılmıştır. Sadettin Kaynak, Selahattin Pınar, Artaki Candan, Şükrü Tunar, Haydar 

Tatlıyay, Şerif İçli, Sadi Işılay, Kadri Şençalar dönemin en popüler adaptasyon 

bestecileri olmuştur. Arap filmlerine yapılan bu besteler çoğu sosyal bilimler 

araştırmacısına göre Türkiye‟de arabesk müziğin çıkış noktası olarak kabul 

edilmiştir. Fakat yine de bu sebep tek başına düşünülmemelidir. Örneğin radyoda 

Türk müziği yayını yerine Klasik Batı Müziğinin yapıldığı dönemlerde Türk Müziği 

dinleyicisi zevkine uygun düşen ve kulağa tanıdık gelen bu melodileri dinlemiştir. 

1950de CHP iktidarı yerini Demokratik Parti‟ye bıraktığında Türk Müziği ile ilgili 

yeni düzenlemeler yaparak Devlet Radyosunda yayınlarının saatini artırmıştır. Adnan 

Menderes yönetimindeki yeni hükümetin yaşadığı kimi sıkıntılar halka yansımış ve 

büyük oranda iç göçe sebep olmuştur. Köyünden kalkıp büyük şehre gelen kitleler 

uyum sorunu yaşamış ve arabesk müzik tam da böyle bir ortamda şekillenip 

ilerlemiştir. Yerinden yurdundan ayrı olma, yaşanan ekonomik sıkıntılar, hasret gibi 

yoğun yaşanan olgular arabesk kültürünün temelini oluşturmaktadır. 

               1930larda Arap bestelerine yapılan aranjmanların yerini 1960lı yıllarda 

Avrupa‟daki şarkılara yapılan aranjmanlar almıştır. Birebir aynı müzik üzerine 
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yazılan Türkçe sözler ile Türkiye‟de “Türkçe Sözlü Hafif Batı Müziği” kavramı 

oluşmuştur. Bu şekilde yapılan ilk çalışma Fecri Ebcioğlu tarafından yapılan “Bak 

bir varmış bir yokmuş” isimli şarkıdır. Şarkının orijinal adı ise “C‟est Ecru Dans Le 

Ciel” dir. 

              1960lı yılları takiben ortaya çıkan Anadolu Rock tarzı, temelini Türk Halk 

müziğinden alır. 1960lı yıllarda köy-kent göçü olgusu kendi başına sanatın tüm 

dallarını etkisini altında bırakmaktadır. Müzik dışında sinema ve edebiyat da bu 

olgudan etkilenmiştir. Besteci Suat Sayın ile başlayıp Orhan Gencebay ile devam 

eden arabesk müziğin etkisi ülkemizde çok uzun yıllar sürmüştür. Bu etki 

günümüzde de devam etmektedir. Cumhuriyet dönemi sonrası Türk müziğini ele 

alırken arabesk müzik ve pop müziğini ayrı başlıklar altında incelememiz 

gerekmektedir. Bu müzik türleri aynı zamanda toplumsal yaşam biçimlerini de 

etkileyip şekillendirmektedir. Kitleler bu müzikleri dinlerken, bu müziklerin ruhsal, 

duygusal, toplumsal etkilerini de beraberinde yaşamaktadırlar. Bu iki müzik türü de 

toplumsal değişimin müzik türleridir.  

             Arabesk müziği incelerken karşımıza 3 dönem çıkmaktadır: İlk/Erken 

Dönem, Orta Dönem/Gelişme Dönemi ve Yakın Dönemdir. 1930 ile 1950 yılları 

arasında arabesk müzik Türk Halk müziğinin etkisindedir. Aslında genel olarak 

bakıldığında bu müzik türü Klasik Türk müziği, Türk Halk müziği ve Batı müziğinin 

bir karmasıdır. 1930lu yıllarda yapılan müzik henüz “arabesk” olarak 

tanımlanmamaktadır. Denebilir ki 2. ve 3. dönemlerde arabesk müziğin toplumsal 

koşulları olgunlaşmış ve bu müziğin popüler olmasının şartları sağlanmıştır. 1950li 

yılların akabinde yaşanan toplumsal kimlik farklılıkları, siyasi çatışmalar, göç olgusu 

gibi sebepler 1980lere kadar devam edecek bir gelişme dönemini başlatacaktır.  

           Türkiye‟de arabesk müziğin ilk örneği Suat Sayın‟ın “Sevmek Günah mı” 

isimli şarkısıdır. Ancak bu müzik türünün kurucusu olarak çoğu kez Orhan Gencebay 

kabul edilmektedir. Müzikal açıdan değerlendirildiğinde geleneksel sazların sayısının 

çoğaltıldığı, yaylı enstrümanların daha yoğun kullanıldığı göze çarpmaktadır. 1966da 

Gencebay tarafından bestelenen “Deryada Bir Salım Yok” orkestra özelliği olarak 

halk müziği ve klasik Türk müziği çalgılarını Batılı yaylılarla bir araya 

getirmektedir. 1968 yılında “Hatasız Kul Olmaz” ve “Bir Teselli Ver” şarkıları 

dönemin toplumsal yaşayışına uygun düşen şarkılardır. Bu şarkılar göçten sonra köy- 

kent olgusu arasına sıkışan, hayal kırıklığı yaşayan; bir yandan da gün geçtikçe 

büyümekte olan bir kitleye hitap etmektedir. Sektörel bağlamda bakılacak olursa 

kaset teknolojisinin gelişmesi de Türkiye‟de arabesk müziğin gelişmesinde rol 

oynamaktadır. Devletin yönetimindeki radyo ve televizyonlarda “onaylanmış müzik 

kategorilerinden herhangi birine uymadığı” gerekçesiyle yasaklı olan arabesk müzik, 

gazinolarda, minibüslerde, evlerde, fabrikalarda, gecekondularda, meyhanelerde 

kısacası her yerde dinlenilmektedir. 1970li yıllardan sonra ise arabesk müzik 

şarkıcılarının rol aldığı sinema filmleri beyaz perdeye taşınmıştır. Bu filmlerde 

konular genellikle adaletsizliğe, haksızlığa karşı savaşan, hoşgörü sahibi, değerlerine 

bağlı yaşayan insanların yaşam mücadelesidir. Göç ile köylerinden kentlere göç eden 

yığınlar bu filmlerde bir parça kendi yaşamlarını görebilmektedirler. Bu filmler kitle 

iletişim araçlarından olan sinema ve televizyon üzerinden müzik- toplum etkisine bir 

örnek olarak gösterilebilir.  

             1970li yıllarda ekonomik açıdan zor zamanlar yaşanmaktadır. Bu dönemde 

siyasi ayrılıklar toplumsal yaşayışı etkilemeye başlamıştır. Arabesk artık sadece bir 

müzik türü değil bir yaşam biçimidir. Öyle ki 1980li yıllara dek en popüler müzik 

tarzı olarak yeni starlarını yaratmaya devam edecektir.  
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             1980li yıllarda siyasi partiler; arabesk kültürü, hayatının her alanında 

yaşayan kitlenin ciddi bir oy potansiyeli olduğunu fark etmişlerdi. Öyle ki her seçim 

öncesinde gecekondu tapusu dağıtılacağı vaadi ile oylarını artıran siyasi partiler 

olmuştur. Bunun yanı sıra fırsattan istifade eden gecekondu sahipleri artan arazi 

değerleri ile apartmanlar yapmaya başlamıştır. Sonuç olarak paranın el değiştirmesi 

ile arabesk müzik zevki de kırsal nüfusa ek olarak orta ve üst gelir seviyesine sahip 

kişileri de etkisi altına almıştır. Ya da kırsal dediğimiz kitle zaten orta ve üst gelir 

seviyesine çıkmıştır. 1980lerin sonunda gelişen müzik teknolojisi ile ortaya çıkan 

taverna müzik türünü de unutmamak gerekir.  

            Arabesk müziğin gelişimindeki son dönem yani 1980 sonrasında ise pop 

müziğinin etkisi ile yeni bir anlayış karşımıza çıkmaktadır. Gerek seçilen 

enstrümanlar gerekse solistlerin şarkı söyleme üslubu pop müziğinin etkisinde 

değişim göstermektedir. Daha önce de ifade edildiği üzere sanattaki değişimleri salt 

olarak ele almak yetersiz olabilmektedir. Toplumsal, siyasal, ekonomik tüm 

gelişmeler kitlelerin sanat tüketimini de birebir etkilemektedir. Arabesk müzik 

kitlelere yayılırken kayıt teknolojilerinden kaseti ve kitle iletişim araçlarından 

sinemayı kullanmıştır. 1990 yılından sonra özel radyo ve televizyon yayınlarına 

geçilmesinin ardından ise kendine sıkça yer bulacağı bir vitrine sahip olmuştur. 

Türkiye‟nin ilk özel video müzik kanalı olan KRAL TV‟de arabesk müzik 

videolarına sıklıkla yer verilmektedir. Ayrıca tez içeriğinde yer alan RTÜK 

araştırmaları da göstermektedir ki Türkiye‟nin en çok dinlenen özel radyosu, yayın 

içeriği yoğunluklu olarak arabesk müzikten oluşan KRAL FM olmuştur. 

             1990lı yıllardan itibaren Türkiye‟de müzikte pop müzik egemenliği 

dönemine girilmiştir. Pop sözcüğü etimolojik olarak popüler kelimesinden 

gelmektedir. Popüler sözcüğü ise sevilen, tutulan, herkesçe tanınan, takip edilen, kısa 

zamanda tüketilen, geleneksel kalıpların dışında olan anlamlarını taşımaktadır. Pop 

kelimesi İngilizce anlamıyla patlatmak, bir anda çıkmak gibi anlamlara gelmektedir. 

O halde Pop müzik içinde neredeyse her yeni gün yeni bir şarkıcı ortaya çıkmasının 

nedeni kavramın etimolojik anlamıyla ters düşmemektedir.  Günümüzde popüler 

kültür ve popüler müzik üzerine çok sayıda çalışmalar yapılmaktadır. Popüler 

müziğe dair pek çok tanım mevcuttur. 

           Türkiye‟de pop müziğin ilk örneği 1961 de verilmiş temelleri ise 1970li 

yıllarda atılmıştır. O dönemlerde pop müzik kavramı yerine TRT‟nin ortaya çıkardığı 

“Hafif Batı Müziği” kavramı kullanılmaktadır. Daha önce de ifade edildiği üzere 

müziği Bob Azzam‟a sözleri Fecri Ebcioğlu‟na ait ve İlham Gencer tarafından 

seslendirilen “Bak bir varmış bir yokmuş” isimli eser taş plağa okunan ilk Türk Pop 

müziği şarkısıdır. 1970lerde pop müzik 2 koldan ilerlemektedir. Yabancı müziklerin 

üzerine yazılan Türkçe sözlü aranjman şarkılar ve halk müziği ezgilerinin yer aldığı 

ilerleyen yıllarda Anadolu rock olarak adlandırılacak müzik türü. 1960ların 

sonlarında Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray, Moğollar gibi şarkıcı ve gruplar 

Anadolu- pop müziğinin öncüleri olmuştur.  

          Günümüzde sanatçı ya da grubun yaptıkları müzikler dışında yaşam biçimleri, 

giyim tarzları, görünüşleri, özel hayatları da dinleyiciler tarafından ilgiyle takip 

edilmektedir. Türk Pop müziğinde dinleyicinin kafasında, şarkıcının aynı zamanda 

imaj ya da figür olarak belirlendiği ilk isim Erol Büyükburç olmuştur. Bayan 

sanatçılardan ise aynı etkiyi Ajda Pekkan‟ın yarattığı söylenebilir. Bir dönem bu 

sanatçıların giyim tarzları, saç modelleri takip edilmiş ve bu isimler birer pop figürü 

olarak Türk Pop müzik tarihinde yer almışlardır. 

          1975 yılında TRT‟nin Eurovision Şarkı Yarışmasına katılmasıyla müziği ve 

sözleri Türk müzisyenler tarafından yapılmış eserler üretilme zorunluluğu ortaya 
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çıkmakta ve bu şekilde Türk pop müziği orijinal eserlerini üretmeye başlamaktadır. 

Türkiye adına yarışan şarkı Semiha Yankı tarafından seslendirilen Seninle Bir 

Dakika isimli şarkıdır.  

             1970‟li yıllar bugün de eserleri hala dinlenen pop sanatçılarının dinleyicileri 

ile ilk kez buluştukları yıllar olmuştur. TRT‟nin de desteğiyle pop müzik ya da diğer 

ifadeyle Hafif Batı Müziği oldukça geniş çapta dinleyiciye ulaştıysa da bu dönemde 

hala arabesk müzik dinleyici tarafından daha çok tercih edilmektedir. 1970‟lerde 

protest ya da özgün müzik türü altında toplumsal mesaj taşıyan şarkılar da 

üretilmektedir. Ancak 12 Eylül 1980 Darbesiyle pek çok kısıtlamaların olduğu bir 

dönemde bu müzik türü de kısıtlamalara uğramıştır. Türkiye‟de yaşanan siyasi 

olaylar elbette müzik sanatını da etkilemiştir. Pop müzik, Klasik Türk müziği ile 

Türk Halk müziğinin etkisinde gelişme göstermeye devam etmektedir.  1970lerde 

üne kavuşan isimler 1980‟lerde ünlerini devam ettirmeyi başarmışlardır ancak sektör 

içinde 1980‟lerde 1970‟ler kadar fazla sayıda sanatçı çıkmamıştır. Ancak 1980‟lerin 

sonunda Ajda Pekkan, Nilüfer, Sezen Aksu, Zerrin Özer gibi sanatçıların oluşturduğu 

çalışmalar 1990‟larda değişim yaşayacak olan pop müzik hareketinin habercisi 

niteliğini taşımaktadır.  

             1980li yıllarda yaşanan siyasal, sosyal ve ekonomik gelişmeler 1990 ve 

sonrasına yön vermektedir. Hemen hemen tüm kaynaklarda 1990 yılı sonrasında 

ABD kökenli bir dış politika izlendiği kaydedilmektedir. Erol Mutlu, Bülent Çaplı, 

Cem Pekman, Ahmet Talimciler, D. Beybin Kejanlıoğlu, Sevilay Çelenk ve Gülseren 

Adaklı‟nın yazdığı 2001 baskı tarihli Medya Politikaları isimli kitapta bu dönem şu 

şekilde özetlenmektedir: 

             “ PTT‟nin kablolu yayınlara başlamasından TRT vericilerinin PTT‟ye 

devredilmesinden kısa bir süre sonra, 1989 Martında Özal şöyle demişti: 

„Televizyonu 15- 16 kanala çıkaracağım PTT vasıtasıyla… Ondan sonra kanallar 

açık artırmayla yurtdışından da gelsin… Kim daha çok parayı bastırırsa o alır… 

Yayını PTT‟de bırakmak lazım… Teknoloji değişiyor.‟… Yayın yetkisi belki 

PTT‟de kalmadı ama TRT‟nin gerilemesi, kanal sayısının artması, parayı bastıranın 

TV kanalı alması, yurtdışı sermayenin televizyon alanına yatırım yapması ve 

teknolojinin gelişmesi, Özal‟ın ön gördüğü gibi Türkiye‟de televizyon yayıncılığının 

başlıca özellikleri arasına girdi. 1994‟de çıkan yasaya rağmen bu niteliklerde bir 

değişiklik olmadı; hatta nicelik, teknoloji ve mali kaynak üzerindeki vurgu ile yasaya 

uymazlık pekişti.” 

            Araştırma kapsamında seçilen kitle iletişim araçlarından özellikle radyo ve 

televizyon 1990 yılından sonra devlet tekelinden çıkarak özel sektörün güçlü araçları 

olmuştur. Türkiye‟de radyo ve televizyonculuğun tarihçesi anlatılırken 1990 yılı ve 

sonrasına ayrıca yer verilmiştir.  

             1990‟lı yıllardaki müzik anlayışına dönersek karşımıza Türk Pop müzik 

eksenli bir müzik beğenisi çıkmaktadır. 1990lar ülkemizde hızlı bir tüketim çağına 

girilen yıllar olmuştur. Adorno tarafından 1941 yılında kaleme alınan On Popular 

Music/ Popüler Müzik Üzerine isimli eserde Adorno popüler müziği 3 bölümde 

incelemektedir. İlk bölüm ciddi müzik ile pop müzik arasındaki ayrımı ele aldığı 

Popüler Meta; ikinci bölüm pop müzik ve dinleyici ilişkisini ele aldığı Dinleyicilerle 

İlgili Bir Teori ve son olarak müzikal bir meta olarak pop müziğin sunumunu 

anlattığı Metanın Sunumu bölümleridir. (Akdağ, 2008; 49) Adorno‟ya göre pop 

müziğin 9 teması vardır. Bunlar: Standartlaşma, basitleştirme, taklit, sahte- 

bireycilik, oyala(n)ma, mekanikleştirme, duyarsızlaştırma, melankoliklik, tatmindir. 

           Şarkıcı Yonca Evcimik tarafından seslendirilen “Abone” isimli şarkı 

Türkiye‟de pop müzik kavramını başlatan çalışma olarak kaynaklarda yer 
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almaktadır.  Sık tekrar eden şarkı sözleri, akılda kalıcı ve basit melodiler, ses 

güzelliğinden ve müzikaliteden çok dış görünüşün önem kazanmaya başlaması 

müzikte tüketim çağının özellikleri olmaya başlamıştır. 1994 yılında yayın hayatına 

başlayan Türkiye‟nin ilk özel video müzik kanalı Kral TV‟de çoğu kez kadın ya da 

erkeğin obje olarak gösterildiği kliplerin çoğalması müziğe işitselden çok görsel bir 

sanat dalı olma özelliği katmaktadır.1990lı yıllarda müzik endüstrisi hızlı bir gelişme 

göstermiştir. 2000li yıllardan sonra müzik albümü satışları her sene daha da 

gerilerken 1990larda yüz binlerden milyonlara kadar ifade edilebilen sayılarda albüm 

satışları gerçekleşmektedir. Bu dönemde albüm yapan şarkıcı/grupların pek çoğu 

2000li yıllarda müzikal kariyerlerini devam ettirememişlerdir. Bunun pek çok sebebi 

olabilir. Dünyada ve ülkemizde müzik teknolojisinin çok hızlı değişmesi ve 

bahsettiğimiz tüketim çılgınlığı sebebiyle dinleyicinin hep daha yeni ve iyi olanı 

istemesi sebeplerden bazıları olarak gösterilebilir. 

            Pop müzik tabiatı gereği sürekli yeni yıldızlar yaratır. Yeni olan her zaman 

ilgi görmektedir. Bu sebeple ismi ve yaptığı işler bilinen pop müzik üreticileri bile 

kısa zaman zarfı içinde yeni albümler, klipler vb. çıkarmaya çalışarak çok hızlı bir 

geçiş dönemine sahip bu sektör içinde müzik kariyerlerini sürdürmeye 

çalışmaktadırlar. Zaten dinleyicinin talebi de bu yönde gelişmektedir. Burada kitle 

iletişim araçlarının olumsuz etkisi göze çarpmaktadır. Yani müzisyenleri hızlı 

üretime zorlayan, histen uzaklaşan ve ticari anlamda yapılan müzik, müzik sanatını 

çok ciddi zararlara uğratmaktadır. Yeni albümünü satışa sunan şarkıcı/grup aynı 

günlerde hatta bazen albüm satışa çıkmadan önce video klibini müzik kanallarında 

yayınlatmaya başlamaktadır. Sadece birkaç hafta sonrasında ise farklı bir şarkıya 

yeni bir klip çekilmektedir. Müzik şirketleri promosyon süreci dedikleri bu zamanda 

pek çok ulusal ve yerel radyo ile televizyon kanallarına orijinal albümleri yada bir 

veya birkaç şarkıdan oluşan „promo cd‟ yi göndermektedirler. Bazı sanatçılar albüm 

satışa çıkmadan önce en çok dinlenen radyoların müzik direktörlerini, genel yayın 

yönetmenlerini veya programları çok dinlenen Dj‟lerini özel bir tanıtım gecesine 

davet ederek albüm genelinde „lokomotif şarkı‟ denen şarkıyı seçmek üzere 

toplanmaktadırlar. Lokomotif şarkı çift taraflı kaset döneminden kalma A1 tabiriyle 

veya hit şarkı olarak nitelenen albümün çıkış şarkısıdır. Büyük çoğunlukla da klip bu 

şarkıya çekilmektedir. Müzik üreticisinin kitle iletişim araçlarına duyduğu 

gereksinim ortadadır. Bunun yanı sıra bir menejerlik hizmeti veya basın danışmanı 

denilen medya ile müzisyeni birleştiren aracı kişi ya da kurumlar doğru tanıtım ve 

reklam yapabilmek adına tüm kitle iletişim araçlarına ulaşmaya çalışmaktadır. 

Türkiye‟de basın danışmanlığını meslek edinmiş ve bu işi profesyonel anlamda 

yürüten isim yada şirketler bulunmakla beraber sektör için bir iç kaos yaratacak 

düzeyde sadece bir dönem medyada çalışmış ve sonrasında yetersiz basın 

danışmanlığı hizmeti veren profesyonellikten uzak kişi ve kurumlar da 

bulunmaktadır. Sanatçı ve kitle iletişim araçları arasında basın danışmanlığı ve ya 

menejerlik hizmeti aracı konumunda yer almaktadır. Gazete ve dergilerin çok okunan 

köşe yazarlarına gönderilen müzik albümleri, internetten dijital satış yapan web 

sitelere verilen banner ya da farklı internet reklamları, daha az kullanılmakla beraber 

açık hava reklamları müzik albümleri veya konser tanıtımlarının yapılması için 

başvurulan yollardır.  

               2000li yıllar müzik teknolojisinde dijital döneme geçildiği yıllardır. İnternet 

çok güçlü bir kitle iletişim aracı olarak müziğin gelişimine olumlu ve olumsuz 

katkılar sağlamaktadır.  

Günümüzde kitle iletişim araçlarının bireyleri bilinçaltı düzeyde 

etkileyebildikleri ve bunu reklamcılık, pazarlama, tanıtım gibi disiplinlerden 
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yararlanarak yaptıkları bilinmektedir. Bu kapsamda özellikle radyo, televizyon ve 

internet araçlarının bireyler ve dolayısıyla kitleler üzerindeki etkilerini göz önüne 

serebilmek için yapılan bilimsel araştırmalar sonuçlarıyla beraber yer almıştır.  

Gerek dünyada, gerekse Türkiye‟de yapılan araştırmalar benzer sonuçlar 

göstermektedir. Gün geçtikçe kitle iletişim araçlarının kullanımı kontrolsüz şekilde 

artış göstermekte ve sosyal beğenileri birbirine benzer kılmaktadır. Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu tarafından radyo için Şubat 2007; televizyon için 2006 ve 

2009 yıllarında yapılan dinleyici ve izleyici araştırmaları kişilerin tercih düzeylerini 

ve sebeplerini açıklamaktadır. Ne var ki Türkiye‟nin farklı bölge, şehir, ilçe, kasaba 

ve köylerinde yaşayan, farklı gelir durumu, eğitim durumu, medeni durum, cinsiyet 

ve meslek grubundan kişilerinin verdikleri cevapların farklılık göstermediği 

durumlar söz konusudur.  

Kapsam neticesinde 1990 yılının belirlenmiş olması, Türkiye medyası 

açısından 90‟lı yılların değişimin başlangıcı olduğu yıllar olarak kabul görmesidir.  

Devletin televizyon kanalı olan TRT‟nin yayına başladığı 31 Ocak 1968 tarihinden 

ilk özel kanal Star 1‟in yayına başladığı 1 Mart 1990 tarihine kadar ülkemizde tek 

kanal dönemi yaşanmıştır. Bu durum radyo için de geçerlidir. Özel radyo ve 

televizyon kanalları 1990‟lı yıllarda peşi sıra yayın hayatına başlamış ve ülkemizde 

yayıncılık anlayışı değişmiştir. Özerklik kazanan medya reklama daha çok önem 

vermeye başlamıştır. Medyanın etkisi şüphesiz müzik üzerinde de hissedilecektir. İlk 

özel müzik video kanalı Kral TV‟nin 1994 yılında yayına başlamasıyla müzik görsel 

anlamda da tüketilen bir meta haline dönüşecektir. Elbette araştırma kapsamı içinde 

Türkiye‟deki gelişmelerden önce dünyadaki ilk müzik video kanalı olan MTV ile 

ilgili bilgiler, araştırmalar ve bilimsel makaleler yorumlanmıştır. 

Yazılı basın adına gazete ve dergiciliğin dünya ve Türkiye‟deki gelişimi, 

günümüzde müzik haberlerine içeriklerinde ne kadar bölüm ayırdıkları ve kitle 

üzerindeki etkileri ele alınmıştır. Son olarak internet; internetin yayılma hızı, 

endüstriyel anlamda müziğe getirdiği avantajlı ve dezavantajlı durumlar örneklerle 

açıklanmıştır. Amerika ve Avrupa‟da müzik sektörünün internetin paylaşım özelliği 

sebebiyle uğradığı zarar ve Türkiye‟deki meslek birliklerinin konuyla ilgili 

çalışmaları yasalar kapsamında açıklanarak illegal davranışların önüne geçilmesi 

çabaları konu başlıklarını oluşturmaktadır. 
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2. KĠTLE, KÜLTÜR ve KĠTLE KÜLTÜRÜ 

Kitle iletişim araçlarının ne olduğunu, tarihsel gelişimini, müzik endüstrisi 

içindeki kullanım şekillerini ortaya koyabilmek için öncelikle kitle ve iletişim 

terimlerini konu içinde konumlandırmakla başlangıç yapmak uygun düşecektir. 

Kitle, bir yerde toplanmış bir araya gelmiş insan topluluğu, kütledir. (TDK) 

Çeşitli iletişim araçlarıyla çağlar boyunca ulaşılmaya çalışılan insan 

toplulukları üretim ve tüketim zincirine yön veren yapı taşlarıdır. Ulusal, uluslararası 

veya yerel boyuttaki kitleler bulundukları coğrafyada, farklı ekonomik, siyasal, 

sosyal, sanatsal parametreler içinde düşünüldüğünde kitlesel bir kültür oluştururlar. 

Kültür sözcüğü eksik veya yanlış kullanılmakta ve günlük dilde tam karşılığını 

vermeyen kelimelerle anlatılmaya çalışılmaktadır.  

Kültür kavramının bazı tanımları; 

 “Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi 

değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve 

toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin. 

Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü. 

Muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin öğrenim ve yaşantılar yoluyla 

geliştirilmiş olan biçimi. Bireyin kazandığı bilgi.” (TDK) 

Ziya Gökalp‟a göre kültür; Bir cemiyetin bütün fertlerini birbirine bağlayan, 

yani aralarında dayanışma husule getiren müesseseler kültür müesseseleridir. (Kara, 

1998; 51) 

Tanımlardaki ortak söyleyişe dikkat edecek olursak kültürün oluşması için 

aynı değerlere sahip bir kitle olmak zorundadır. Malcolm Barnard 

kültür çeşitlerinden bahsederken kitle kültürünü kendi inanç ve uygulamalarını  

ortaya koyması ve kendini toplumsal düzen içinde yeniden üretmesi açısından ele 

almaktadır. 

Günümüzde küreselleşmenin getirdiği etki ile kitleler arasındaki fark gittikçe 

azalmaktadır. Kültürün özelliklerinden biri olan sınırlayıcılık, yani ait olduğu 

toplumu belli ölçüler içinde tutma fikri gün be gün daha zor hale gelmektedir. Dünya 

200‟ü aşkın ulus devlete ve bununla birlikte binlerce farklı yaşayış, gelenek, 

göreneğe sahip kültüre ev sahipliği yapmasına rağmen iletişim araçlarının paylaşım 
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hızı sebebiyle kültürler arası farklılıklar azalmıştır. Günümüzden bir asır önce, 1901 

yılında Britanyalı gazeteci William Stead yazdığı “Dünyanın Amerikanlaşması” 

isimli kitabında kültürel benzeşme korkusu, sanatsal standartların körelmesi, dil ve 

geleneklerin ortadan kaybolması hatta bir ülkenin özgün kimliğinin Amerikan 

kültürünün ve yaşam biçiminin etkisi altında silinip gitmesi gibi endişelerini dile 

getirir. Geride bıraktığımız yüzyıldan itibaren kültürler arası etkileşim ile ilgili çok 

sayıda araştırma yapılmıştır.1900‟lü yılların başında tüm dünyanın aynı olmasından 

ve tek bir kitle kültürüne dönüşmesinden endişe duyan Stead‟in sözlerini günümüzde 

McLuhan‟ın saptaması destekler nitelik taşımaktadır. İletişim kuramcısı 

Mc.Luhan‟ın özellikle elektronik iletişimin gelişmesinden sonra ifade ettiği gibi 

dünya küresel bir köy olma yolunda hızlı adımlarla ilerlemektedir.  

Kültür araştırmalarında tarihsel bir yolculuğa çıktığımızda önümüze 2 önemli 

görüş çıkar. Bunlar Marksizm ve Liberal görüşe göre kültürün nasıl tanımlandığı 

sorusudur. 

  Marksizm; felsefi, siyasi ve ekonomik bütünlük içeren bir öğretidir.19. yy 

da Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından geliştirilen doktrinler bütünüdür.3 temel 

düşünce üzerinde durur: Tarih teorisi, politik ve ekonomik program ile insanın 

psikolojik duruşu. Marksizm, sınıflara ayrılmış ve sömürüye dayanan bir toplum 

düzenine karşılık sınıfsız toplum modelini savunur. Marx filozofların dünyayı 

değiştirmek için teoriler geliştirdiklerini ancak değişim için harekete geçmenin 

gerekli olduğunu söyler. Aslında amacı teorik ile pratik arasında ütopik bir birlik 

oluşturmaktır.( Torun,2006;15) Marksist düşünce sistemine göre kültürel gelişmenin 

nitelik ve niceliğini belirleyen sanat, felsefe, edebiyat ya da din değil sanayi ve özgül 

üretim tarzıdır. Yani Marksist görüş, kültürü maddi araçlara dayandırır.  

   Liberalizm ise; Hem ekonomi hem de siyaset felsefesinde birey, devlet ve 

toplum arasındaki ilişkilerde her zaman bireyin hak ve özgürlüğünü öne çıkaran ve 

bireylerin inanç, düşünce özgürlüğünün olması gerektiğini savunan öğretidir. 

Müdahale ve kısıtlama en az düzeyde olmalıdır. Liberal düşünürler her bireyin kendi 

amaçları olduğunu ve bu amaçlara göre hareket edeceğini savunur. Hoşgörü, kişisel 

haklar, kurumsal demokrasi önemlidir. Liberal görüşe yöneltilen eleştiri bireyi ön 

plana çıkarırken toplum kavramını geride bırakmasıdır. 

Liberal düşünce anlayışı  kültürü şöyle tanımlar; 
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“Her bireyin kültürü, belirli grup ve sınıflara üyeliğinden kaynaklanır ve grup 

ve sınıflar da kültürleri açısından toplumun tamamına bağımlıdır. Bu nedenle kültür 

bir yaşam tarzıdır.” (Swingewood, 1996; 23) 

19. yy sonrasında yüksek kültür ve alçak (alt) kültür tartışmaları yaşanmıştır. 

Özetle adına kitle kültürü denilen şeyin alt kültürü  temsil ettiği iddia edilir. Temel 

olarak Platon‟un ideasındaki ideal devleti filozoflar yönetmelidir savunusu kitle 

yığınlarından olmayanı yani yüksek kültürü ifade eder. Tarihte fikren Platon‟a kadar 

uzanan yüksek kültür tanımı Nietzche ve J.S. Mill tarafından 19. yy da da tartışma 

konusu olur. Nietzche‟nin toplumdaki insanları eşit zekâ düzeyinde görmemesi, üst 

insan teorisini öne sürmesi; J.S. Mill‟in ise tıpkı tarihte Platon‟un da söylediği gibi 

yönetimi bilge kişilere bırakmak gerektiği ve bu kişilerin toplumun üstünde bir kesim 

olması gerektiği görüşünü destekliyor olması yüksek kültürü alt kültürden ayıran 

belli başlı özellikler olarak karşımıza çıkar.  

Yüksek kültür ürünleri klasikler, estetik kaygısı taşıyan sanat ürünleri ve 

ruhsal dünya ile ilişkilendirilir. Yüksek kültür saraya hitap ederken alçak kültür 

kırsala hitap eder. Halka ait kültür daha değersiz görülür. Rap müzik, grafik, rock n 

roll, arabesk bazı alt kültür örnekleridir.  

Ancak günümüzde yüksek ve alçak kültür arasındaki keskin fark kapanmıştır. 

Çünkü  bugünün üretim ve pazarlama ilişkileri içinde kitleler arasındaki beğeniler 

birbirine benzemeye başlamıştır. Orjinali üretilen bir malın/hizmetin benzeri kısa 

zamanda üreticiden tüketiciye ulaşır. Farklı ekonomik gelirlere sahip kimseler yoğun 

teknoloji ve sürekli gelişmekte olan kitle iletişim araçları sayesinde aynı anda aynı 

bilgiye ulaşabilmekte ve benzer ürünler tüketebilmektedir. Örneğin yalnızca popüler 

kültüre ait ürünlere değil yüksek kültüre ait bir klasik müzik cd sine de internet 

aracılığı ile kolayca ulaşabilir. Bu şekilde sosyal statü arasında fark azalacaktır. 

Burada Marksist görüş, Frankfurt okulunun kitle kültürünü, kültür endüstrisi 

olarak tanımlamasının temel dayanağıdır. Frankfurt Okulu ve ya diğer adıyla 

Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü 1923 yılında Almanya‟da kurulan Marksist 

kökenli düşünce okuludur. 1922 yılında Felix Weil‟in başlattığı 1. Marksist Çalışma 

Haftası, Frankfurt Okulunun temelini oluşturur. Weil, doktora tezinde sosyalist 

ekonominin kuruluş sorunlarıyla ilgilenmektedir. Weil‟e göre Marksizm‟deki farklı 

eğilimlerin, bir araya gelinip çeşitli sorunları birlikte tartışmaları halinde gerçek bir 
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Marksizm oluşturulabilirdi. Frankfurt okulundaki düşünürlerden bazıları Max 

Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin gibi isimlerdir. Sosyoloji, tarih, 

estetik, felsefe, siyaset, müzikoloji alanlarında eleştirel teori yapmışlardır. Modern 

kapitalist toplumu, kapitalist toplumun yol açtığı popüler kültürü eleştirirler. Onlara 

göre bu düzen sanatı metalaştırır ve popüler kültür de bu metalaştırma sürecinde 

kitlelerin arzu ve umutlarının, otoriteler tarafından yönlendirilmesinde önemli bir rol 

oynamaktadır. (Akdağ, 2008; 36) 

Kitle kültürü toplumsal eşitliği savunuyor gibi görünse de bireyi 

nesneleştirerek makinenin herhangi bir dişlisi konumuna getirecektir. Bu kültür 

endüstrisi ortamında herkes bütünün bir parçasıdır. Sanat açısından ele alacak 

olursak izler kitle benzer şeyleri tükettikçe izlediği filmin sonunu veya dinlediği bir 

şarkının ilk notalarını duyduktan sonra gelecek ezgiyi kolayca tahmin edebilecektir. 

Ki pek çok sanat üreticisi bu durumdan hoşnut olacaktır. Büyük kitleler tarafından 

kabul görmüş bir şarkı tutmuş, hit olmuş gibi ifadelerle dile getirilir. Öyle ki yeni bir 

müzik albümü hazırlığına girişen biri tıpkı geçen yazın yada birkaç ay öncesinin „hit 

olmuş‟ şarkısı gibi bir şarkı sipariş  eder besteci ve şarkı sözü yazarına hatta 

aranjörden dahi benzer düzenlemeler yapmasını ister. Bu konunun önemini 

anlayabilmek için yalnızca hit müzik sloganıyla yayın yapan radyo ve televizyonların 

sayısının çokluğunu göz önüne alabiliriz. Adorno, radyodaki müzik programları ile 

ilgili yaptığı incelemede müziğin gündelik yaşamın süsü durumuna düşmesini 

eleştirmiş ve bunu “ olumlayıcı sanatın aldatıcı mutluluğu olarak” ifade etmiştir. 

(Armand ve Michele Mattelart, 2006; 61)  

Benjamin‟e göre üretim çağında insanlar birbirinin aynısı, kopyasıdır. Aynı 

şeyleri tüketen insanlar aynılaşır. Sanat ile eğlence kavramları birbirinin içine 

geçmiştir. Adorno ve Horkheimer bu durumu 19.yyın sonu ve 20.yyın başında 

eğlence endüstrisinin yükselmesiyle açıklar. 

Kültür endüstrisi kişiyi düşünmeye sevk etmez; dünyanın hazır 

yorumlarını önüne serer. Duçe‟ye göre us da bir araçtır halkı harekete geçirmez. Bu 

eskiden olduğu gibi bugün de böyledir. Şu saatte insanların düşünmeye vakitleri pek 

azdır. Bugünün insanının inanma yeteneği  çok yüksektir.(Oktay, 2009;16) 

Gustave Le Bon‟un yazdığı  “Kitleler Psikolojisi” n de Le Bon, kitlelerin 

yıkıcı gücünden söz eder.“Uygarlıklar şimdiye kadar küçük bir seçkin düşünceliler 
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tarafından meydana getirilmiş ve yönetilmiştir. Kitleler tarafından değil. Bunların 

üstünlüğü her zaman bir kargaşalık ve düzensizlik ifade eder.” (Akdağ,2008; 27) 

Marksist eleştirel kurama karşılık liberal görüş, kitle kültürünü daha 

demokratik göstermek zorundadır. Serbest pazarda yüksek kültüre ait ürünler de 

piyasaya sunulur ve daha fazla kesimin ürünlere ulaşımı sağlanır. (Akdağ. 2008; 27) 

Demokratik liberallik kişiye istediğini tüketebilme hakkını verir. Bu bağlamda müzik 

üzerinden düşünecek olursak isteğe göre rock, pop, arabesk, klasik müzik, Türk sanat 

müziği, Türk halk müziği ve benzeri gibi farklı müzik türlerini dinlemek ve bu 

tarzların bulunduğu pazardan kendine uygun olanı seçmekte özgürdür. Yüksek kültür 

ve alt kültüre ait müzik ürünlerini tüketmek isteyen kişi liberalliğin bırakınız 

yapsınlar (laisseiz fair) savunusunda özgürce hareket edebilecektir. 

Adorno ve Horkheimer‟  ın 1947 yılında birlikte yazdıkları Aydınlanmanın 

Diyalektiği isimli kitapta kültür kavramı 2‟ye ayrılır. Bunlar halk kültürü ve kitle 

kültürüdür. Buna göre; 

Halk kültürü: Sahici, otantik ve kendiliğinden bir kültürdür. Endüstri dönemi 

öncesinde toplumsal tabakalar arasında farklılıkların olmadığı ve üretici ile tüketici 

arasında yakın ilişkilerin olduğu kültür çeşididir. 

Kitle kültürü: Yapay, aldatıcı  ve imal edilen bir kültürdür. Sanat ise kültür 

endüstrisi aracılığıyla metalaşıp, eğlence içeriğine büründürülerek, kitleleri yanlış 

biçimlendirir. 

Burada karşımıza iki farklı  sorun çıkıyor. Biri endüstri devrimiyle beraber 

kitlelerin öz kültürden uzaklaşıp kültürü bir meta haline getirmesi ve daha da 

önemlisi popüler kültürün temelini oluşturan öğelerden biri olan standardizasyon 

sorunudur. 

Kitle kültürü sanayi devrimini izleyen yıllarda ortaya çıkmış kavramlardan 

birisidir. Kitle kültürü kavramı ile daha çok endüstriyel tekniklerle üretilen ve çok 

geniş kitlelere yayılan, karşı konulması güç davranış, mitos ya da temsili olguların 

tümü anlatılmak istenir. (Sarı, 2006;48) 

Kitle kültürünün oluşumunu meydana getiren sebepler öncelikle sanayi 

devrimi sonrası kişiler arasında iş bölümü artması, üretim sürecinin karmaşıklaşması, 

bireylerin bu yeni yaşam biçimine uyum sağlamada zorluk çekmesidir. Öyle ki bu 

yeni yaşam tarzı insanları etkin halden edilgen hale geçirmiştir. Sanat günlük yaşantı 
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içinde “boş vakitlerinizde ne yaparsınız?” sorusuna verilecek bir cevap olarak 

görülmeye başlanacaktır ilerleyen yıllarda. Frankfurt okulunun eleştirisi sanayi 

sonrasında pasif, ilgisiz insanları atomize bir şekilde çoğaldığı geleneksel değerlerin 

çözüldüğü, insanların kitlesel bir şekilde üretilen tüketiciler haline geldiği bir toplum 

meydana geldiğidir. ( Sarı, 2006; 50) 

Richard Pells‟e göre 19.yy sanat anlayışında alt ve üst kültür arasındaki sınır 

halen korunuyordu ancak 20.yy da sanat ve sanatçılar değişiklik göstermeye 

başlamıştı. 20.yy sanatçıları kültürel farklılıkları  önemsemeyip felsefe, din, ideoloji 

yerine biçim ve el sanatlarına önem verdiler. Ayrıca romanda daha sade bir dile, 

resimde optik unsura, mimaride materyal ve işleve, müzikte ise melodi yerine yapısal 

özelliklere dikkat çekmek istediler. Özetle söylemek gerekirse modernizmin kitle 

kültürünü hızlandırdığı sonucuna ulaşan bir görüş de mevcuttur.  

2.1. ĠletiĢim 

Kitleler arası iletişim, kitlesel iletişim veya iletişim araçları gün geçtikçe 

tanımsal hacmini genişletmekte; daha çok „şeyi‟ ifade etmektedir. Çünkü iletişim, 

dinamik, akıcı, devamlı ve değişken bir süreçtir. Herhangi bir işaret yardımı ile 

duygu, düşünce ve anlamların nakli ya da değiş tokuşudur. 

İletişim sözcüğünün en yaygın tanımlarından biri aktarımdır. Duygu, düşünce 

veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, 

haberleşme, komünikasyon. 

 Türk dil kurumunun bir diğer iletişim tanımı ise konunun teknik yönünü ele 

alır. “Telefon, telgraf, televizyon, radyo v.b araçlardan yararlanarak yürütülen bilgi 

alışverişi, bildirişim, haberleşme, muhabere”. 

 İletişim sözcüğünün kökeni Latince communis yani toplumsallaşma 

kelimesinden gelir. İlkçağ  insanlarının av hikâyelerini başkalarına anlatmak için 

mağara duvarlarına çizdikleri resimleri hatırlarsak insanın doğasında paylaşma 

içgüdüsünün olduğunu görebiliriz. İnsanlar her zaman bir etkileşim, iletişim içinde 

olmak isterler. Önce fiziksel ağlar sorununda odaklaştırılan daha sonra ilerleme 

ideolojisine konu olan iletişim kavramı yüzyılın sonuna gelindiğinde insan 

yığınlarının yani kitlelerin yönetimini kapsamıştır.(Armand ve Michele Mattelart, 

2006; 11). İletişim canlı ve sürekliliği olan bir kavramdır.  
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  Kitleler arası iletişim özelliklerinden söz etmeden önce daha dar anlamda 

bireylerin kendi aralarında gerçekleştirdiği iletişimin özelliklerine değinmek gerek. 

Kişiler arasında iki tür iletişim gelişir: sözlü ve sözsüz. Konuşarak ve 

hareket/davranış veya mimikler yoluyla. Keza iletişimin tanımlarından biri, herhangi 

bir kişiden diğer bir kişi veya kişilere bilgi, veri, anlayış ve sezgi aktarılmasıdır. 

İletişim zinciri içindeki öğeler: 

1. Kaynak: İletişim sürecinin başlangıcı. Kişi olarak temel alındığında 

ise mesajı gönderen kişidir. Kaynak; iletiyi oluşturan, içeriğini belirleyen ve 

gönderen iletişim birimidir. (Ödül; 2008; 44). Doğru iletişim için her zaman 

kaynağın inanılır olması gerekir ve bu da uzmanlık ve güvenilirliğe bağlıdır.  

2. Kanal: Mesajın iletildiği yol. Simgeler biçimine dönüşmüş iletilerin 

kaynak ile hedef arasında iletilmesine olanak sağlayan iletişim ortamı. (Sutherland, 

2004; 89)  

3. Mesaj: Kaynak tarafından başlatılan ve kanal aracılığıyla hedefe 

ulaştırılmaya çalışılan mesajın iyi düzenlenmiş olması iletişimde başarı  için çok 

önemlidir.  

4. Alıcı: Diğer adıyla hedef. Mesajı alan kişi ya da gruptur.  

İletişim biliminin tarihi gelişiminde 2 yaklaşım karşımıza çıkar: 

1- Alış Verişlerin ve Akışların Keşfi 

        Diğer adıyla “iş bölümü” iletişim bilimindeki ilk kuramsal adımdır. Bu 

anlayışa göre iletişim, fabrikada ortak işin örgütlenmesine ve ekonomi ile ilgili 

alanların yapılanmasına katkıda bulunur. (Armand ve Michele Mattelart, 2006; 

12)İletişim aynı zamanda ulaşım anlamıyla da karşımıza çıkmaktadır. Armand ve 

Michele Mattelart, iktisadi anlamda iş bölümü ve iletişim olanaklarının birbirlerine 

bolluk ve büyüme içinde uyum göstermesinden söz ederken iletişim olanakları için 

ırmak, deniz ve karayollarını örnek vermişlerdir. Aynı dönemde ekonomide tarımın 

hâkim olduğu Fransa iletişimi ilerlemenin aracı olarak görmektedir.  

Bu kuramda bir diğer önemli kavram ağ ve organik bütün kavramıdır. 

Özellikle Saint- Simon, döneminde köprü ve yol mühendislerinin düşüncelerini 

izleyip buradan bir iletişim kanalları sisteminin düzenlenmesine ve kredi sisteminin 

kurulmasına önem vermiştir. Tıpkı insan vücudundaki kan akışının izlediği yol gibi, 
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para akışı da iletişimin ulaşım fonksiyonu sayesinde hız kazanacaktır. Bu zihniyet ile 

demiryolları, deniz yolları ve bankalar kurulmuştur. Hatta yüzyılın 2. yarısında 

demiryolları mühendisliğinden felsefeye geçiş yapan Herbert Spencer, iletişimi 

organik bir sisteme benzetir. Hem işin fizyolojik olarak bölümlendiği (karayolları, 

kanallar ve demiryolları örneği gibi) hem de basın ve bildiriler yoluyla edinilen 

bilgilerin yer aldığı bir organik sistem. Diğer tarafta da tüm iletişim araçlarının işlevi. 

Bu araçlar 19. yy.ın ilk ve 2. yarısı için posta, telgraf ve basın ajanslarıydı.    

2- Yığınların Yönetimi: 

        Yığınların kente yerleşmeye başlamasıyla dünyada 19. yy.ın son 20 yılında 

„kitle toplumu‟ kavramı ve onun sorunları açığa çıkar. İtalyan toplumbilimci Scipio 

Sighele ve Fransız psikopatalog Dr. Gustave Le Bon tarafından tanımlanan „yığın 

psikolojisi‟ ne göre toplum yönlendirilebilir. Ardından bu konuyla ilgili bilimsel 

araştırmalar devam eder. 1891‟de yayımlanan La Foule Criminelle‟de bireysel ve 

kolektif psikoloji 2 farklı uçtadır. Sighele, halka ait ortak suçları yani yığın suçlarını 

açıklar. İşçi grevlerini örnek gösterir.  

Yığınların içinde her zaman yönlendirenler ile yönlendirilenler vardır. Kitle iletişim 

araçlarından olan televizyonlarda yayınlanan haber programlarının veya televizyon 

dizilerinin karşısında hipnotize olmuşçasına oturan yığınları düşünelim. Ya da seçim 

dönemlerinde yüz binlerce seçmenin fikirlerini etkileyebilecek iletişim becerisine 

sahip siyasetçileri ve ya da müzik tarafından düşünmek gerekirse binlerce hayranına 

şarkılarını seslendiren bir sanatçıyı. Yığınlar ve yığınlara karşı üstünlük kurabilenler 

her zaman var olmuştur. Son yüzyılda iletişim araçlarının gelişmesiyle kişilerin ya da 

fikirlerin etki alanının genişlediğini söylemek mümkündür. Çoğu düşünüre göre bu 

durum toplumlarının evriminde bir gerileme meydana getirmektedir. Tam bu noktada 

Sigmund Freud‟un sözleri kitle psikolojisinin birey üzerinde yaratacağı tahribatı 

destekler niteliktedir. 

“ Eğer yığın içinde yalnız olan birey kendi biricikliğini bırakıyor ve başkalarının 

telkinlerine izin veriyorsa bunu onlara – karşıt olmaktansa onlarla uyum içinde olma 

ve dolayısıyla belki de hepsinden- de öte onların sevgisi için yapma gereksinimi 

olduğu için yapıyor” 

  İnsanlık tarihi boyunca iletişim çeşitli kanallar kullanarak kaynaktan alıcıya 

ulaşmıştır. Nesilden nesile sözlü gelenekle aktarılan bilgi, duygu, düşünce gibi 
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mesajların yerini günümüzde teknolojik gelişmelerle varlığını  artırarak sürdüren 

televizyon, radyo, gazete, internet, e-mail gibi iletişim araçları almıştır. 

İnsanlar doğası gereği topluluk halinde yaşamaya, sağlıklı bir hayat 

sürdürebilmek için sosyalleşmeye gereksinim duyarlar. Aile, arkadaş grubu, okul, iş 

gibi farklı sosyal alanlarda gelişimini devam ettiren birey için iletişimsiz bir hayat 

düşünülemez. Duyu organlarıyla algılayabildiği dünyayı daha yakından bilmek, takip 

etmek ve bu dünyanın bir parçası olmak ister. İnsanın kaliteli iletişim ağı 

kurabilmesi onu toplumda olup bitenler üzerinde anlam yaratabilme, anlamlandırma 

isteğine sürükler. George Gerbner‟e göre; 

“Mesajlar bir kültürde paylaşılan bir anlama sahip biçimsel olarak kodlanmış 

simgesel veya temsili olaylar olup bunlar anlam yaratmak amacıyla üretilirler.” 

(Mutlu, 2005; 79) 

Günümüzde bireyler iletişimin teknik araçlarına bağımlı hale gelmiştir. Öyle 

ki tüm gününü  işyerinde telefon, faks, internet, e-mail trafiği içinde geçirmiş bir 

kimse bile dinlenme yeri olan evine geldiği an bu trafiğe televizyon, gazete, dergi ve 

benzeri yazılı ya da görsel iletişim araçlarını ekleyerek gününü sonlandırır. Gerbner, 

kişilerin iletişim araçlarına bağımlılığı ve iletişim ağının genişliği üzerine şu sözleri 

sarf eder: 

  “ Yaşantımızın çoğu yeni bir kültürel ortam türündedir. Sabah kahvemizi 

yudumlar ve işe gitmek için arabamızı sürerken sabah haberlerini veya müzik 

programını dinleriz. Kamu ulaşım araçlarında seyahat edenler çevresindeki „gerçek‟ 

dünyayı unutup gazetesini okur. Davranışlarımızın çoğu direkt olarak 

yaşantılamadığımız şeylere tepki verme şeklindedir. Paris, Moskova, Tokyo, Havana, 

Washington, Berlin, Yeni Delhi veya Londra‟da olup bitenler; sanatta, bilimde, 

teknolojide, tıpta, eğitimde, kamu yönetiminde olup bitenler – tüm bunlar ve daha 

birçok başka sürekli değişen ilişki, bizi hızla ve derinden etkiler. Çok çok uzaktaki 

öykücüler her saat başı kitlesel olarak yeni masal üretirler ve onları milyonlarca 

çocuğa, babaya ve dedeye „aynı anda‟ anlatırlar. Şimdiye kadar hiçbir zaman bu 

kadar çok yerde bu kadar çok sayıda insan böylesine ortak bir mesajlar ve imgeler 

sistemini paylaşmamıştır ve bunların yapımında hiçbir ilişkisi olmadığı halde bunlara 

gömülü olan yaşam, toplum ve dünya hakkında düşünce sahibi olmamıştır.” (Mutlu, 

2005; 77) 
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İletişim araçları kişileri fiziksel veya düşünsel anlamda etkileyebilmekte, 

kararlarına yön verebilmektedir. Mac Bride „ Birçok Ses Tek Bir Dünya‟ isimli 

raporunda iletişimin 8 işlevinden söz eder. Bunlar; 

 Habercilik  

 Toplumsallaşma  

 Motivasyon  

 Tartışma-Diyalog  

 Eğitim  

 Kültürel Geliştirme  

 Eğlence  

 Bütünleştirme  

Medya iletişiminde kişi her tür mesajla karşı karşıyadır. Bazen eğitici, bazen 

eğlendirici ve hoş vakit geçirebilecekleri, bazen ise toplum düzenini olumsuz 

etkileyebilecek sayısız malzeme ile karşı karşıya kalırız. Rasyonel düşünen her insan 

medya araçlarının sunduğu mesajlar içinden kendine uygun olanı seçecektir. C. 

Wright Mills İktidar Seçkinleri adlı eserinde kitle kültürünün özelliklerini medya 

üzerinden özetlemiştir. Mills‟e göre; 

Medya, kitle insanına kim olduğunu anlatarak ona kimlik kazandırmaktadır. 

Kitle insanına aslında ne olmak istediğini anlatarak ona beklenti, hırs ve tutkular 

kazandırır. Bu beklentilere ulaşabilmek için izlemesi gereken yolu ve tekniği 

gösterir. Ve en önemlisi olmak istediği kişi olamasa da olduğunu düşündürterek ona 

kaçış imkânı verir. 

  Tıpkı Mills gibi televizyon ve radyonun yani kısaca medyanın kişiler ve 

dolayısıyla toplumlar üzerindeki olumsuz etkileri son yıllarda pek çok iletişim 

bilimci, sosyolog, eğitim uzmanı, psikolog tarafından araştırılmaktadır. Bu 

olumsuzlukların kitle kültürünü nasıl etkilediği, toplumda oluşan farklı grupların, 

farklı görüşlerin toplumda nasıl bir yer teşkil ettiği sosyal bilimcilerin ilgi alanıdır. 

1950‟li yıllarda literatüre geçen bilgi toplumu kavramı 1970 ve 1980‟li yıllarda 

düşünce yaşamının içinde daha çok yer almaya başlamıştır. (Çedikçi, 2008;22) 1990 

yılı ve sonrasındaki gelişmelerle ilgili bilgiler diğer bölümde yer alacaktır 
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2.2. Kitle ĠletiĢimi ve Araçları 

Kitle; izleyen, okuyan, gören, duyan, takip eden kişiler topluluğudur. Kitle 

iletişimi ileticiden yani kaynaktan alıcıya yani hedefe tek yönlü mesajlar akışını 

içerir. John B. Thompson‟a göre kitle iletişimi; “Simgesel malların, enformasyon/ 

iletişimin iletimi ya da depolanması aracılığıyla kurumsallaşmış üretimi ve 

genellenmiş yayılımı olarak düşünülebilir.” (Mutlu, 2005; 212) Kitle iletişim 

kurumları çok fazla sayıda izler kümeye ulaşmaya çalışır. Ekonomik çıkar 

sağlayabilmek için medyanın kamusal gücü kullanması gerekir. Bu şekilde ürünler 

daha çok tanınacak ve daha çok satışı sağlanacaktır. Örneğin 31 Aralık 2009 gecesi 

saat 23.55 de Türk ulusal televizyon kanallarından birkaçında aynı anda Cola Turka 

içecek markasının reklam filmi ilk kez televizyon izleyicisi ile buluştu. Reklam veren 

özellikle yılbaşı akşamlarında televizyon izleyen kitlenin büyüklüğünü bildiği için en 

etkili kitle iletişim araçlarının başında gelen televizyonu kitle ile doğrudan iletişim 

sağlamak için kullanmıştı.  

A Dictionary of the Social Sciences adlı kitapta kitle iletişim araçları şu  

şekilde tanımlanır:“ Görsel ve/ veya sesli mesajların direkt olarak izler kitlelere 

iletildiği tüm kişisel olmayan iletişim araçlarıdır. Kitle iletişim araçları televizyonu, 

radyoyu, filmleri, gazeteleri, dergileri, kitapları ve bilboardları içerir.” 

Kitle iletişim araçlarının toplum, kültür, endüstri, sanat, birey üzerindeki 

etkileri sürekli güncelliğini koruyan bir konu olmuştur. Araştırmalar özellikle radyo 

ve televizyonun toplum hayatına girmesiyle beraber yoğunlaşır. Fakat bunun 

öncesinde gazetelerle ilgili de yapılan daha az veya daha çok sistematik çalışmalar 

mevcuttur.  

Kitle iletişim araçları  izler kitlenin bilinçaltı düzeyine iner ve ikna gücünü  

kullanır. Bu durum sağlıksız sonuçlar doğurabilir. Örneğin saptırılmış ya da gerçeği 

yansıtmayan, yanlı ideolojik söylemler bilinçsiz bireyler dolayısı ile bilinçsiz tüketici 

olma yolunda olumsuz etkiler yaratıp toplum düzenini bozabilir. Kitle iletişim 

araçlarının kitleler üzerindeki yaptırım gücünü ve özelliklerini müzik bağlamında 

düşünürsek müziğin reklam ve pazarlama disiplinlerini kullanarak toplumsallaşırken 

kitlesel bir boyuta dönüştüğünü söylemek doğru olur. Müzik eseri, CD, DVD ya da 

genel adıyla müzik ürünü kitle iletişim araçları sayesinde yerel, ulusal ve hatta 
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uluslar arası boyutta tanınabilir. Diğer yandan bu kadar çok iletişim ağının içinde 

tüketici müziği özümseyip tekrar bireyselleştirir ve bu döngü bu şekilde devam eder.  

Kitle İletişim Araçlarının  Özellikleri  

1. Farklı statüdeki çok sayıda insana aynı iletiyi aynı anda ulaştırması  

2. Yayın periyodunun sürekli ve düzenli olması  

3. Sürekli ve düzenli yayın periyodunun talebe; talebin alışkanlığa, 

alışkanlığın ihtiyaca dönüşmesi  

4. İletilerin belge niteliği taşıması sebebiyle inandırıcı olması  

Toplumsallaşma ve Kitlesel İletişim kitabında Aysel Aziz kitle iletişim 

araçlarının fonksiyonlarını  sıralar: 

1. Haber verme, eğitme ve eğlendirme:  

Günümüzde özellikle çocukların ve gençlerin sıkça takip ettiği kitle iletişim 

araçlarından olan televizyon, radyo ve internette kişisel ve zihinsel gelişimlerini 

tehlikeye atacak pek çok yayın yapılmaktadır. Mafya, silah ile sağlanan güç gösterisi, 

argo konuşmanın günlük dil içinde normal hale gelmesi, bozulan aile ilişkilerinin 

gösterildiği televizyon dizileri ve programları kolayca evimizin içine girmektedir. 

Müzik bağlamında düşünecek olursak şarkı sözlerinin anormalliği dikkat çeker. 

Ayrıca son bölümde detaylıca anlatılacak olan 1990‟lı yıllardan sonra video 

kanallarının, özel radyo ve televizyonların yayın hayatına başlaması ile değişen 

müzik endüstrisini ve bu endüstrinin değiştirdiği sanat anlayışını ve sonuç olarak 

değişen toplum yapısını ele alacağız. Haber verme fonksiyonu hem görsel hem yazılı 

medyadan sağlanan bir bilgi türüdür.   

2. Dış dünyayı  görmemizi sağlama:  

Bugün özellikle internet teknolojisinin gelişmesiyle birlikte insanlar tüm 

dünyayı aynı  anda takip edebilir duruma gelmiştir. Son yıllarda sayıları  artan sosyal 

paylaşım siteleri ile dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan, aynı dili konuşmayan 

insanlar bile iletişim halinde olabiliyor. Kitle iletişim araçları, dışımızdaki dünyayı 

algılamamıza olanak tanırken bize kendimizi o dünyadaymışız hissini uyandırıyor.  

3. Kültürün toplumumuzdan bizden sonraki toplum ve nesillere geçişini 

sağlama:  
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   Kitle iletişim araçlarının fonksiyonlarından biri de kültür aktarımıdır. 

Gazete, dergi, kitap gibi yazılı kaynaklar sayesinde kalıcı, televizyon ve radyo gibi 

görsel kaynaklar ile anlık bilgi aktarımı sağlanmaktadır. Sinema, hem endüstriyel 

açıdan büyük bir kitlesel ulaşım hacmine sahip olmasıyla hem de kalıcı görsel bir 

malzeme olması sebebiyle kültürün nesilden nesile geçişinde rol oynayacaktır. 

Bugün uluslararası Hollywood sineması başta olmak üzere ülkelerin kendi ulusal 

sinemaları tarihi varoluşlarını konu edinen yüzlerce belgesel yapıta sahiptir.  

4. Eşya ve hizmetlerin satımına yardım etme:  

   1960lı yıllarda kitle iletişim araçlarının görevi bilgi verme, ikna etme ve 

toplumsallaştırma olarak kabul ediliyordu. Daha sonra bunlara eğlendirme 

fonksiyonu dahil oldu. 1962 de ise Kenneth Boulding tarafından iletişim araçlarının 

malları tanıtma gücüne dikkat çekilmişti.   

    Pazarlama, tanıtım ve reklamcılık disiplinlerinin işletme ana bilim dalından 

ayrılarak çok kapsamlı ve her yeni gün gelişme gösteren bilim dalları olduğunu 

görmekteyiz. Tüketici odaklı bütünleşik pazarlama iletişimi küresel pazarda hedef 

kitleye nasıl daha doğru ve hızlı ulaşabileceğini araştırır. Pazarlama iletişiminin en 

etkin aracı olan reklam; tüketicileri bir mal ya da markanın varlığı hakkında uyarmak 

ve o mal ile markaya, hizmete veya kuruma olumlu bir tutum yaratmak amacıyla 

göze veya kulağa seslenen mesajların hazırlanması ve mesajların ücretli olarak 

yayınlanması olarak tanımlanabilir. (Erdem, 2006; 47) Diğer bir ifadeyle firmanın 

amacının müşteriye en iyi şekilde anlatılmasına reklam denir. Eşya ve hizmetlerin 

satımına yardım etmek için reklama ihtiyaç vardır. Bunu sağlamanın yolu ise kitle 

iletişim araçlarının en doğru şekilde kullanılması ile olacaktır.  

5. Dışımızda oluşan fırsat ve çağrılara karşılık verme ve sosyal hareketlerde 

genel rızaya ulaşma arasında bağ kurmaya yardım etme iletişim araçlarının yarattığı 

fonksiyonlardan biridir.  

Kitle iletişim araçları  farklı şekillerde sınıflandırılmıştır.  

1. Yazılı Kitle İletişim Araçları  

Gazeteler 

Dergiler 

2. Yayınsal Kitle İletişim Araçları  

Radyo 
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Televizyon 

İnternet 

3. Diğer Kitle iletişim Araçları  

Açık hava 

Doğrudan pazarlama  

Farklı bir sınıflandırma örneği ise iletişim araçlarını 5‟e ayırır:  

1. Bilişsel İletişim Araçları: Bilgi teknolojilerini kullanarak 

gerçekleştirilen iletişim araçlarıdır.  

o E-posta, Messenger, Blog, Web Kamera vb.  

2. Görsel, işitsel İletişim Araçları: Multimedya/ Çoklu ortam ile 

gerçekleştirilen iletişim araçlarıdır.  

o Televizyon, Sinema, Radyo  

3. Telekomünikasyon İletişim Araçları: Elektronik, elektromanyetik 

teknolojisini kullanan iletişim araçlarıdır.  

o Telefon, Faks, Cep telefonu vb.  

4. Kaligrafik İletişim Araçları: Basım yayın araçları ile yapılan iletişim 

çeşididir.  

o Gazete, Dergi, Afiş, Kitap vb.  

5. Organizasyon İletişim Araçları: Topluluk ile gerçekleştirilen 

etkinliklerin iletişiminde kullanılan araçlar.  

o Fuar, Defile, Konser vb.  

6. Sanatsal İletişim Araçları: Her türlü sanat faaliyetinin sanatçı ve 

tüketici arasında iletişimini sağlayan araçlardır.  

 Tiyatro, Müzik, Dans, Resim vb.  

(Araştırma kapsamında bu sayılan kitle iletişim araçlarının içinden gazete, dergi, 

radyo, televizyon ve internet seçilmiş ve müzikle ilişkisi irdelenmiştir.)  

2.2.1 Gazete 

Gazeteler dağıtım alanlarına göre yerel, ulusal ve uluslar arası olmak üzere 

3‟e ayrılır. Yayın sıklığı açısından ise günlük, haftalık, aylık ya da yayın saatine göre 

sabah ve akşam gazeteleri olarak bölümlere ayrılır. Günlük gazetelerde yurt içi ve 

yurt dışından gündem haberleri, siyaset, ekonomi, iş dünyası, magazin, kültür- sanat, 

spor gibi ana başlıklar altında bilgiler yer alır. Reklâm boyutu ise ilan sayfaları ve 

haber verme şeklindedir. Gazete, kitle iletişim araçları arasında hedef kitleye 
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ulaşması açısından geçmiş olayları yorumlayan kitap ile anında haber iletebilen 

radyo arasında yer alır. (Ödül, 2008; 48) 

Gazetelerin ne kadar sayıda kitleye ulaşabildiği günlük tirajlar ile takip 

edilebildiği için reklâm veren de ulaşabileceği hedef kitleyi bilir ve buna göre reklâm 

bütçesi ayırır. Radyo veya televizyondaki reklâmlarda en akılda kalıcı veya asıl 

dikkat çekilmesi istenen noktaya yoğunlaşırken gazetelerde detaylar ve reklâm 

kampanyasının açıklamaları yer alır. Gazete istatistiğinin ilk kez sistematik olarak 

derlenişi Almanya‟da Leipzig Üniversitesinde Karl Bücher tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Bücher, modern gazeteyi entelektüel ve maddi malların değiş 

tokuşunun tecimsel aygıtı olarak ilk ele alan araştırmacılardandır. Bücher‟e göre 

reklâmın en başarılı olduğu alan yeni ürünlerin tanıtımıdır. (Mutlu, 2005; 30) 

1910 yılında Alman Sosyoloji Derneğinde Max Weber gazetelerle ilgili içerik 

çözümlemesi yapmıştır. Gazetelere hangi konuların girip girmeyeceği ve bu 

konuların hangi sosyal ve ideolojik gelişmelere bağlı olduğu tartışılmıştır.(Mutlu, 

2005; 31)  

2. Dünya Savaşı sonrasında dünya genelinde gazetecilik ve gazete 

okuyucusunun durumu pek de iç açıcı değildir. Fransa örneğinden hareketle 1. 

Dünya Savaşı öncesinde Paris‟te ki gazete satıcılarının günde farklı 70 gazeteyi 

satışa sunduklarını; 1944- 1945 işgal yıllarında yaşanan yoklukla birlikte tekrar bir 

artış yaşandığını söylemek mümkün. Ancak 1944 yılında 19; 1945 yılında ise 26 

gazete satıştadır. Bunlar da hızla kaybolup gitmiştir. 1953‟den sonra gazete sayısının 

12‟ye düştüğünü ve bu sayının azalan bir seyir izlediğini görmekteyiz. Dağıtım 

açısından bakıldığında 1870 ve sonrasında ulusal günlük gazetelerin dağıtımı 1 

milyon dolaylarındadır. 1914‟de bu rakam 5,5 milyona ulaşmakta ve 2. Dünya savaşı 

öncesinde 6,5 milyon adet günlük ulusal gazete basılmaktadır. 1945- 1946 yıllarında 

bu rakam 6 milyona inmiş ve bu tarihten sonra sürekli düşüş göstermiştir.  

1959‟da 4,3 milyon; 1969‟da 4,5 milyon; 1975‟de 3,1 milyon; 1980‟de 2,9; 

1985‟de 2,8 milyon; 1991‟de 2,5 milyon adet gazete dağıtıldığı kaynaklarda 

belirtilmektedir.  

Ulusal gazetelerde yaşanan düşüş yerel gazetelerde de benzer şekilde kendini 

göstermektedir. 1946 yılında 175 olan gazete sayısı 1965‟de 85; 1975‟de 71; 1986‟da 

69‟a düşmüştür. Gerek bölgesel gerek ulusal yayımlanan gazeteler gelir anlamında 
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kayıplar yaşamış ve en çok okuyucusu olan gazeteler bile maddi sıkıntılar içine 

girmiştir.  

Ulusal basın anlamında her zaman çok merkezi durumda olan İngiltere 1900- 

1939 yılları arasında tirajlarını 3‟e katlamıştır. Bu büyüme yavaş da olsa 1957 yılına 

dek sürmüştür. 1957‟den 1989‟a kadar olan yıllarda ise günlük gazetelerde %21 

Pazar gazetelerinde %32 oranında düşüş yaşandığı kaydedilmiştir.  

1992 yılına gelindiğinde her gün 14, 7 milyon ulusal gazete ve 6,5 milyon bölgesel 

gazete satılmaktadır.  Fakat Fransa‟ya oranla İngiltere‟de tirajlar hala yüksek oranda 

seyretmektedir.  

           Amerika‟da 1993 yılında 250 milyon nüfusa 60 milyon adet gazete tirajı tespit 

edilmektedir. Okuyucu sayısı 1960 ile 1984 yılları arasında %80 den %67 ye 

düşmüştür. 

İtalya‟da 1980‟li yıllara kadar 1000 kişiden 93‟üne ulaşıldığı düşünüldüğünde gazete 

basınının zayıf olduğu söylenebilir. Ancak 1981‟den sonra bu durum iyileşme 

göstermeye başlamış ve 1992‟de 1000 kişiden 113‟üne gazete düştüğü 

gözlemlenmiştir. İtalya‟da gazete satışının artmasında gazetelerin şahsi başarılarının 

rolü vardır. 

Almanya‟da günlük basım 1968 yılına dek gelişme kaydetmiştir.1945‟te 16 milyon 

1968‟de 23 milyon 1980‟de 27 milyon,1993‟te 25,5 milyondur. Gazete basını 

açısından dünyanın en başarılı gelişme gösteren ülkesi Japonya‟dır.1950‟de 27 

milyon,1986 da 68,6 milyon,1993‟te 71 milyon tiraj başarısı elde etmiştir. 

Türkiye gazetecilik tarihi 1828‟e kadar uzanır. Türkçe ilk gazete bu tarihte 

Kahire‟de yayımlanmaya başlayan Vekayı-i Mısriye‟dir. Özel girişimce çıkarılan ilk 

gazete ise Şinasi ve Agah Efendiler tarafından çıkarılan Tercüman-ı Ahvaldir. 

Tercüman-ı Ahvalin yayın hayatına başlamasından 2 yıl sonra Şinasi Tasvir-i Efkâr 

gazetesini çıkarmıştır. Gazetenin yayımını daha sonra Namık Kemal ile Recaizade 

Ekrem sürdürürler. 1867‟de Ali Suavi tarafından çıkarılan Muhbir gazetesinde 

yönetim sert bir şekilde eleştirilmekteydi. Yönetim baskısı sebebiyle Londra‟ya 

giden Suavi, Muhbir gazetesini yurtdışında çıkarmaya devam etti. Böylece Türk 

gazetecilik tarihinde ilk kez yurtdışında bir Türk gazetesi yayımlanmış olur.2. 

Abdülhamit döneminde (1876- 1908) basına sansür uygulanması yüzünden gazete 

sayısında azalma olmuş ancak 1908‟de 2. Meşrutiyet‟in ilanıyla gazetecilik tekrar 
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canlanmıştır. Bu yıl içinde ülke genelinde günlük olarak yayımlanan gazete sayısı 

200‟ün üzerindedir. Fakat bu yoğunluk 1913‟de İttihat ve Terakki‟nin yönetime el 

koymasıyla tekrar sona ermiş ve durgunluk dönemine girmiştir. 

Kurtuluş savaşı zamanında çıkan gazeteler taraf olmaları açısından 2‟ye 

ayrılır: Padişahı destekleyenler ile Ankara Hükümetini destekleyenler. 

Peyam-ı Sabah, İstanbul ve Alemdar gazeteleri padişah yanlısı haber yapan; Akşam, 

Yeni Gün, Vakit, İleri gazeteleri ise Ankara hükümeti yanlısı haber yapan 

gazetelerdir. Cumhuriyet döneminde bu gazetelere yenileri eklenmiştir. 1924‟de 

Yunus Nadi tarafından kurulan Cumhuriyet gazetesi günümüzde halen yayın 

hayatına devam etmektedir. 1930‟da küçük ilanlar ve aynı yıl renkli ilanlarla bir kitle 

iletişim aracının reklâm ve tanıtım amacıyla geçmişte kullanıldığı görülmektedir. 19. 

yy.ın ilk yarısından itibaren ülkemizde gazete önemli bir haberleşme aracı olmuştur. 

İstanbul ve çevre illerde merkezileşen gazetelerin dağıtımı yakın şehirler için 1- 2 

gün fark ederken Ankara‟dan sonraki iller için bu süre 1 haftaya çıkmaktadır. 

            1935‟de ülke genelinde 38 günlük gazete olmak üzere toplamda 116 gazete 

basılmaktaydı. 1946‟da çok partili siyasi yaşama geçilmesi ile gazetecilik sektörü 

tekrar canlanma yaşamıştır. 1950-1960 yılları arası Demokrat Partinin hükümete 

geldiği dönem basın için kısıtlamaların yaşandığı ve sansürlerin uygulandığı bir 

dönem olarak tarihe geçmiştir.  

Basın özgürlüğü askeri müdahale ile sonuçlanıncaya dek 1960‟lar basın üzerinde 

demokratik gelişmelerin yaşandığı yıllar olmuştur. 1970‟lerde gazete basımında 

teknolojik gelişmeler görülmektedir. Renkli ofset basıma geçilmesi ile gazeteler 

resimli magazin ekleri vermeye başlamıştır. Matbaa alanındaki teknolojik yenilikler 

gazeteciyi de teorik bilginin yanında teknolojik bilgiye de sahip olmaya mecbur 

kılmıştır. 1980‟li yıllar sonrasında bulvar gazeteleri için kullanılan „boyalı basın‟ 

benzetmesi ile gazetelerin tirajında çok büyük artışlar görülmüştür. Bu tarihten sonra 

sektör içinde tekelleşmeye gidildiği ve gazetelerin belli sermaye güçlerinin elinde 

olduğu gözlenmektedir.  

Gazetelerin Avantajları;  

 Esneklik  

 Dakiklik  

 Yerel pazarlara iyi erişim  
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 Geniş kabul  

 Yüksek inanırlılık  

 Gazetelerin Sınırlılıkları;  

 Kısa ömürlü  

 Düşük baskı kalitesi  

 Küçük ilgili kitle  

Müzik ürünlerinin tanıtımı  yapılırken gazetelerden yararlanılabilir. Konser, 

imza günü, etkinlik duyuruları ya da yeni piyasaya çıkacak bir müzik albümü, klip 

çalışması haberi dinleyicileri bilgilendirmek için yazılı basın aracı olan gazete ve 

dergide yer alabilir. 

2.2.2. Dergi 

Dergi; siyaset, edebiyat, teknik, ekonomi vb. konuları inceleyen ve belirli 

aralıklarla çıkan süreli yayın, mecmua.(TDK) Dergi çok özel hedef kitlelere 

ulaşabilen yazılı basın kaynaklarından biridir. Pazarlama ve tanıtım bağlamında 

dergilerin de kimi üstün ve zayıf yönleri vardır. (Erdem,2006;54)   

Dergilerin Avantajları: 

 Yüksek coğrafi ve demografik seçme oranı  

 İnanılırlık ve prestij  

 Yüksek kaliteli baskı  

 Uzun ömürlü  

 İyi bir ilgi oranına sahip okuyucu kitlesi  

Dergilerin Sınırlılıkları: 

 Reklam alanı satın alabilmek için uzun süre öncesinde bildirim 

gerekmesi  

 Yüksek maliyet  

 Konumlandırma garantisinin olmaması  

 

Ayrıca; okuyucu kitlesinin zamanla yavaş yavaş artış göstermesi, tirajının az 

olması, gazeteler gibi günceli günü gününe takip etme şansının olmaması olumsuz 

taraflarından bazılarıdır.  

Diğer taraftan dergi okuyucusu sadıktır. İlgilendiği konunun bulunduğu 

dergiyi satın alır. Bu da hedef kitle seçiminde büyük avantaj sağlar. Günümüzde 
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gerek ülkemizde gerekse dünyada yüzlerce farklı konu başlığı  üzerine aylık,2aylık,3 

aylık, haftalık vb. dergiler yayınlanır. Eğer cep telefonu satan bir şirketseniz ve 

ürünlerinizin reklamını  yapmak istiyorsanız teknoloji, elektronik konulu dergilerde 

kendinizi göstermeniz pek çok farklı kitleden kişinin takip ettiği bir günlük gazeteye 

reklam vermekten daha akıllıca olabilir. Karşınızda günlük bir gazeteyi takip eden 

çok farklı ilgi alanına sahip farklı coğrafi, ekonomik, kültürel özellikler barındıran 

bir kitle olacaktır ve bu kitle içindeki kimselerin ne kadarı  sizin kitlenizdir 

bilinmemektedir. Derginin gazeteye kıyasla bir başka avantajı  da renkli oluşudur. 

Özel kuşe kağıtta kişilerin çok daha fazla dikkatini çekecek bir afiş çalışmasıyla 

reklam dergide yer alabilir.  

Müzik için düşünülecek olursa Türkiye‟de müzik dergiciliği konusunda 

sıkıntılar yaşanmaktadır. Pek çok dergi açılıp, birkaç sayı sonra büyük oranda maddi 

sebeplerden dolayı kapanmak zorunda kalmıştır. Bu konuyu bir örnekle açıklamak 

gerekirse; 

Türkiye‟nin ilk ve tek dans dergisi savunusuyla yayın hayatına 2006‟da 

başlayan “Sempatik Dans”  dergisi internet sitesinde okuyucuları ile şu satırları  

paylaşmıştır: “Türkiye‟nin ilk ve tek dans dergisi Sempatik Dans, yaklaşık iki buçuk 

yıllık zorlu bir yayın döneminin ardından, maddi imkânsızlıklar nedeniyle yayınına 

son verdi.” 

Bir bakıma dergicilik sektörü bu iş ile uğraşan idealist kişilerin bireysel 

mücadeleleri ile yürütülmeye çalışılmaktadır. Bunun yanı sıra uzun yıllardır belli bir 

hedef kitleye ulaşmayı başarmış profesyonel anlamda müzik dergiciliği yapan 

dergiler de vardır. Bu dergilerde ulusal ve uluslar arası müzik dünyasından haberler, 

konser etkinlikleri, albüm satışları veya radyolardan en çok istek alan şarkıların 

belirlendiği listeler, sanatçı veya gruplar ile gerçekleştirilen röportajlar, piyasaya yeni 

çıkmış albümlerin tanıtımı, araştırma yazıları gibi bilgiler yer alır. Popüler müzik 

yapan müzisyenler gazete reklâmını daha çok tercih edebilirler. Amaç daha geniş bir 

kitleye ulaşmak olabilir. Fakat dergiler çoğu zaman belli müzik türlerini dinleyen 

okuyucuya ulaşmayı amaçlar. Sayı olarak çok fazla dergi çıkmış olmasına rağmen 

(ki bunlar bazen amatör müzisyenlerin ya da üniversite kulüplerinin çıkardıkları 

dergilerde olabilir) düzenli olarak her ay satışa çıkanlar çok az sayıdadır. Diğer 

bölümde örnek verilecek dergiler Türkiye‟de dergi bayilerinde ya da özel abonelikle 

düzenli satışı yapılan dergiler olacaktır.  
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2.2.3. Radyo 

Radyo işitsel iletişim araçlarından biridir. Radyo tarihine baktığımızda 

radyonun ikinci dünya savaşı zamanında mekanik silahlardan daha güçlü bir silah 

olarak; kitleleri etkileme gücü ve haber verme fonksiyonu ile hayati önem taşıdığını 

görmekteyiz. Kamuoyu, askerler ve politikacılar radyo yayınlarının pek çok askeri 

birliğe bedel olabilecek güçte olduğunu görmüştür.(Jeanneney,2009;168)Örneğin 

Japonlar Çin‟e saldırdıklarında 1931‟den itibaren işgal ettikleri bölgelerde halka açık 

yerlere hoparlörler yerleştirerek radyoyu bolca kullanmışlardır. Bir başka örnek Nazi 

Almanyası döneminden. Naziler iktidara gelmeden evvel 1933‟te, Weimar hükümeti 

Bavyera‟daki Münih kentine güçlü bir verici yerleştirir. Verici, ülkenin büyük bir 

kısmına yayın yapabilmektedir. Karşı tarafta Avusturya hükümeti başbakanı 

Dollfuss, Viyana‟daki, Hitler yanlısı gazeteleri yasaklatmıştır. Radyo tarihinde ilk 

kez, yayınları siyasi amaç için parazitlendiren kişi Dollfuss olmuştur. Ardından 

mühendislerine Münih vericisinin Avusturya‟dan dinlenmesini zorlaştırmak amacı 

ile yayınları bozacak bir sistem yerleştirterek bir karşı saldırı başlatmıştır.100 kw‟lık 

bir verici kurdurtmuştur.(Jeanneney,2009;170) 

Bu radyo savaşı 25 Temmuz 1934‟te Avusturya‟lı Nazilerin darbe girişiminde 

bulunup Dollfuss‟ u öldürmesi ile devam etmiştir.15 kadar Nazi radyo binasına 

girmiş ve radyonun haber spikerini Avusturya‟nın Almanya‟ya bağlandığını ilan 

eden bildiriyi zorla okumaya zorlamışlardır. Fakat radyo müdürü telefonla 

Bisemberg platosunu aramayı ve iletişimde sorun yaşandığı takdirde önlem amacı ile 

hazırda bulunan programı devreye sokmayı başarınca Avusturya güçleri binayı ele 

geçirmiştir ve bu olay her iki taraftan 3‟er kişinin ölmesi ile sonuçlanmıştır. 

Radyoculuğun gelişimine baktığımızda 1960‟lı yıllardan sonra radyonun 

işlevinin detaylandığını görmekteyiz.14 Aralık 1963‟te General De Gaulle, Seine 

nehrinin kıyısında radyo evinin açılışında yaptığı konuşmada şu sözleri sarf eder: 

„Sözden, resimden, tiyatrodan, yazıdan, matbaadan, fotoğraftan, sinemadan 

sonra, işte radyo da akıllarla, duyarlılıklarla, arzularla doğrudan temasa geçti. 

Yansıttığı yaşayan ve heyecan veren her şeyle, kendine özgü kesin ve dolaysız 

üslubuyla radyo, mekanikleşen, dünyayı küçülten ve çabuklaşan çağımıza 

mükemmel biçimde uyum sağlamış haberleşme aracıdır.‟ 

Türkiye‟de Radyoculuk Tarihi; 
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Ülkemizde Kurtuluş Savaşı döneminde iletişim ihtiyacı ortaya çıkınca 

İstanbul ve Ankara‟da telsiz telgraf istasyonu kurulmaya karar verilmiştir. Vericilerin 

yapımı 1925‟de başlamış 1927‟de sona ererek bu Fransız yapımı vericiler hizmete 

girmiştir. Vericiler 20 ile 50 KW arasındadır.  

Deneme amacıyla yapılan ilk radyo yayını İstanbul‟da Eminönü Büyük 

Postanenin kapısındaki vericilerden halka dinletilen müzik yayınıdır. Devlet bu 

yıllarda PTT aracılığıyla Türk Telsiz Telefon Anonim şirketine 10 yıl süreli 

istasyonların işletimi görevini vermiştir. Böylece İstanbul‟da Eminönü Büyük 

Postane‟den sonra Galatasaray Postanesi ve Ambassador Otelinden yayınlar 

sürdürülürken Ankara‟da Ankara Palas‟ın bodrum katından sürdürülmeye devam 

etmiştir. İstanbul Büyük Postane‟den yapılan ilk radyo yayınında geçen anons 

Türkçe ve Fransızca olmak üzere 2 dilde yapılmıştır. 

“ Allo Allo, muhterem samiin… Burası İstanbul Telsiz Telefonu… 1200 

metre tul_u mevç, 250 kilo sikl… Bugünkü tecrübe neşriyatımıza başlıyoruz.” ( 

Kaptan, 2002; 11) 

26 Kasım 1927 tarihindeki yayın akışı bugüne kadar ulaşılan en eski yayın 

akışıdır.  

19.00- Stüdyo musiki heyetinden Şevkevza fasıl 

19.30- Esham ve Tahvilat Borsası Haberleri 

19.40- Telsiz Telefon Orkestrası 

20.10- Zahire Borsası Haberleri 

20.20- Telsiz Telefon Musiki Heyeti 

20.50- Anadolu Ajansı Haberleri 

21.00- Telsiz Telefon Orkestrası 

21.00- Teganni (Matmazel Apostoldi tarafından) 

Türkiye‟de radyoculuğun ilk dönemlerinde radyonun kamuoyu yararına 

çalıştığı yayınların içerikleri incelendiğinde görülmektedir. Tüm dünyayı etkileyen 

ekonomik krizin nasıl atlatılabileceği veya 1928‟de yeni Türk harflerinin halka 

anlatılmasında radyonun da rolü vardır.  
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Atatürk‟ün 1935‟de TBMM‟nin 5. Dönem 1. Toplantısında radyonun önemi 

üzerine söylediği sözler dikkat çekicidir:  

“ Ulusal kültür için pek lüzumlu olduğu kadar, uluslar arası ilgiler 

bakımından da yüksek değeri olan radyo işine önem vermemiz çok yerinde olur.” 

( Kaptan, 2002; 13) 

1936‟da hükümet kararıyla radyo yayınları devlet denetimine bağlanmıştır. 

Bu dönemde radyoda Türk müziğine yer verilmemiştir. Bu durum yıllar içinde 

süregelecek tartışmalara yol açacaktır. 1937 yılında 3222 sayılı kanun ile radyo 

istasyonları işletmesinin PTT‟ye verilmesi ile Ankara Radyosu, yayıncılığın merkezi 

durumuna gelmiştir.  

28 Ekim 1938 saat 20.00 de Devlet Radyosu İsmet İnönü‟nün konuşması ile 

yayın hayatına başlamıştır.  

Avrupa‟daki vericiler ile kıyaslandığında 120 kw lık Ankara Radyosu teknik 

anlamda iyi durumdadır. Vericiler ve stüdyoların teknik detaylarından PTT 

sorumludur. Hem yayın süreleri artmış hem de yayınlar düzene girmeye başlamıştır. 

Henüz reklam yayınları bu dönemde başlamamıştır. Radyoda müzik yayınının 

dışında çocuk, gençlik ve işçilere yönelik sözlü programlar 1940‟lara doğru kendini 

göstermektedir. Ayrıca Anadolu Ajanstan gelen haberler spikerler tarafından 

okunmaktadır. Bugünkü anlamıyla radyo haberciliği sisteminden söz 

edilememektedir. 

 Dünya radyolarının tarihsel gelişiminde 2. Dünya Savaşının önemine ve 

ülkelerin radyoyu nasıl bir silah olarak kullandıklarına değinilmişti. Ankara Radyosu 

da şüphesiz tüm dünyanın yakından takip ettiği bu tarihi olay hakkında sıkça 

dinleyicilerini bilgilendirmiştir. Bu konuyla ilgili olarak Suat Osmanoğlu şunları 

söylemektedir:  

“2. Dünya Harbinin ilk yılları radyolara ayrı önem kazandırdı. Ordular 

cephede savaşırken diplomatlar söz düellosu yaparak halkın moralini bozuyor ya da 

yükseltiyordu. Bu da ses alma tekniğinin uygulanmasını ve tekrarlamanın yapılması 

imkânının araştırılmasını gerektiriyordu. Ancak gerekli cihazların alınmasına imkan 

verilmiyordu. Selim Sarper Bey‟in delaleti ve Von Papen‟in belagatiyle, bir ses alma 

makinesi geldi. Birkaç koli vardı. Selim Sarper emir verdi, açtık. Tefi diye bir ses 

alma makinesi çıktı karşıma. Bu, çizme makinesiyle ses kaydediyordu. İki sene önce 
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yollanmış. Ama kimse ilgilenmediğinden gümrükte kalmış ve paslanmıştı. Biz bu 

cihazı çalıştırmaya muvaffak olduk. Ne yazık ki rutubetten bozulmuştu. Alınan sesler 

temiz bir şekilde dinlenemiyordu. Alman Sefareti vasıtasıyla taze malzeme getirildi. 

Ve bunlarla ses almaya başladık. İlk defa Başvekil Saydam‟ın zirai kalkınma 

nutkunu alıp, günde iki defa olarak radyoda tekrarladık. Bugünkü kayıt tekniğinin 

temeli olan ses alma ve tekrarlama tekniği bu şekilde başlamıştır.” (Kaptan,2002;16) 

22 Mayıs 1940‟da radyo 3837 sayılı kanun ile Matbuat Umum Müdürlüğüne 

bağlanmıştır. Ve böylece radyoculukta yeni bir dönem başlamıştır. Dönemin 

yenilikçi müdürü Vedat Nedim Tör, spikerler için diksiyon dersleri açmış ve 

dileyiciyi sıkmadan hem bilgilendirici hem de zevkli olabilecek yayınlar yapmayı 

amaç edinmiştir. 

Bu süre içinde müzik ve sanat programları ile ilgili 1938‟de Yurttan Sesler 

Topluluğunun Mustafa Sarısözen tarafından kuruluşu ve 1940‟lı yıllarda Ekrem Reşit 

Rey yönetiminde gerçekleştirilen radyo tiyatrosunun müziklerinin Cemil Reşit Rey 

tarafından yapılması önemli gelişmeler olarak kaydedilebilir.  

26 Temmuz 1943‟de Matbuat Umum Müdürlüğü isim değiştirerek Basın 

Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü olarak hizmet vermeye devam etmiştir. Bu 

dönemin önemi radyonun sanat ile ilişkisinin anlaşılarak yönetim kadrolarına 

dallarında tanınan ve bilgili kişilerin getirilmesidir. Ankara Radyosu ilerleme 

gösterirken İstanbul Radyosu stüdyo binası çalışmalarının bitmesiyle 19 Kasım 

1949‟da düzenli ve sürekli yayınlarına başlamıştır.  

İstanbul radyosunun halk tarafından çok kısa zamanda kabul görmesinden 

sonra 1949‟da İzmir Belediyesinin radyosu yayına başlamış ve 1953de bu radyo da 

devlet radyosu statüsü kazanmıştır.  

Türkiye‟de çok partili döneme geçilmesi ile ülke genelinde siyasi mücadele 

hız kazanmıştır. 1946 yılından 1960‟a kadar olan zaman diliminde radyo siyasi 

mücadelede önemli bir araç olarak kullanılmıştır. Programların %70i müzik yayınını 

diğer %30luk oran ise sözlü yayınları kapsıyordu. Müzik yayını içinde de %45lik 

oran Türk Müziği repertuarına aitti. Reklam yayınları 1949‟dan sonra başlamıştır. 

Bakanlar kurulunun 1951 tarihli kararında radyolarda reklam ve ilan tarifesi 

uygulaması başlatılmıştır.  
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Türk Siyasi tarihi açısından 1950 yılı Demokrat Partinin 10 yıl süreli iktidara 

gelmesi sebebiyle önem teşkil etmektedir. Ayrıca aynı yıl içinde Kore savaşında 

Türk askeri birliklerinin bir kısmının Kore‟ye gönderilmesi buradaki askerlerimize 

ulaşılması için Kore‟ye verici kurulmasını zorunlu kılmıştır.  

Ankara, İzmir ve İstanbul radyolarının ardından 1946‟da İstanbul Teknik 

Üniversitesinde, 1950‟de İstanbul Teknik Okulunda, 1951‟de İstanbul Üniversitesi 

Fen Fakültesinde, 1954‟de Ankara Polis Radyosunda, 1960‟da Ankara Mamak Ordu 

Radyosunda yayınlar başlamıştır.  

1924 Anayasasının yerini alan 1961 Anayasasında radyo ile ilgili yeni 

düzenlemeler yer alır. 1961 Anayasası 121. Maddeye göre; 

“ Radyo ve televizyon istasyonları, ancak devlet eliyle kurulur ve idareleri 

tarafsız bir kamu tüzel kişiliği halinde kanunla düzenlenir” hükmü ile radyo ve 

televizyon yayınları devletin tekelinde Radyo ve Televizyon Üst Kurumuna 

verilmiştir.  

Yine aynı anayasadaki kararnameye göre İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, 

Antalya, Kars, Van, Gaziantep‟ de il radyosu kurulması kararlaştırılmıştır. 1 Mayıs 

1964‟de ise radyo ve televizyonu tek idarede toplamak üzere TRT Kurumu 

kurulmuştur. Bu tarihten sonra radyo yayınları sürekli bir artış göstermiştir.  

Prof. Dr. Aysel Aziz‟e göre TRT‟nin kurulduğu 1964‟den 1971‟e kadar geçen 

süre Türkiye‟de Kamu Hizmeti Yayıncılığı sisteminin uygulandığı dönemdir. Ancak 

Özerk TRT‟nin varlığı siyasi iktidarı ve muhalefeti rahatsız ettiği için 121. Madde 

üzerinde değişikliğe gidilmiş ve „özerklik‟ ifadesi yerine „tarafsız bir kamu tüzel 

kuruluşu‟ ibaresi öngörülmüştür. Aziz‟e göre bu değişiklik kamu hizmeti 

yayıncılığına getirilmiş bir sınırlamadır. Yapılan değişiklik ile yönetim daha çok 

hükümete ve siyasi iktidara bağlanmış durumdadır.  

1971 senesinde TRT Genel Müdürlüğü görevine getirilen İsmail Cem ile 

yayıncılıkta bazı olumlu yönde değişiklikler yapılmaya çalışılmıştır.  

1982 Anayasası 133. Madde radyo ve televizyon yayınları ile ilgilidir. 

Maddeye göre; 

“Radyo ve televizyon istasyonları kurmak ve işletmek kanunla düzenlenecek 

şartlar çerçevesinde serbesttir… Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun kuruluşu, 
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görev ve yetkileri, üyelerinin nitelikleri, seçim usulleri ve görev süreleri kanunla 

düzenlenir. Devletçe kamu tüzel kişiliği olarak kurulan tek radyo ve televizyon 

kurumu ile kamu tüzel kişilerinden yardım gören haber ajanslarının özerkliği ve 

yayınlarının tarafsızlığı esastır.”  

1991 ve 1993 yılları arasında anayasaya aykırı bir durum olmasına rağmen 

özel radyo ve televizyon yayınlarının başlamasıyla TRT tek kanal olma özelliğini 

kaybetmiştir. 1993 yılında,  1982 Anayasası 133. Madde üzerinde değişikliğe 

gidilerek TRT‟nin tekeli kaldırılmış ve yasaya aykırı olan özel radyo ve 

televizyonların varlığı meselesi legallik kazanmıştır. Diğer yandan TRT tekrar 

özerklik kazanmıştır.  

24 Ağustos 1992 yılında Fatih Erkoç‟un „Oynatmaya az kaldı‟ isimli 

şarkısıyla yayın hayatına başlayan Süper FM, Türkiye‟nin ilk özel radyosudur.  

Türkiye‟de özel radyoculuğun başlaması ile giderek Türk ya da yabancı şarkıların 

yer aldığı müzik yayınlarına önem verilmiş radyonun haber verme fonksiyonu ve 

programlar göz ardı edilmeye başlanmıştır. Radyoculuğun televizyona kıyasla daha 

az reklam getirisi olması program formatlarının ekonomik çıkarlara uyum sağlamaya 

çalışmasına sebep vermiştir. 

 Reklam açısından incelendiğinde avantajları ve sınırlılıkları  mevcuttur. 

Televizyon ve diğer kitle iletişim araçlarına oranla düşük maliyetli oluşu 

tercih edilmesinde önemli bir etkendir. Müzik açısından düşündüğümüzde radyonun 

müzik üreten birey ve kurumlar için gerekliliği ortadadır.   

Radyolar farklı kurumsal kimliklere, farklı dinleyici kitlelerine sahiptir. Yaş, 

eğitim, ekonomik durum, ideoloji vb. konularda farklılıklar olması haliyle farklı işler 

üretilmesi doğal sonucunu doğuracaktır. Her radyo değişik müzik- program 

formatlarıyla yayın yapar. 

Dünya Radyolarında Uygulanan Müzik Formatları: 

1-  Çağdaş popüler müzik: Günün gözde sanatçılarından oluşur, 

genellikle genç yetişkinlere veya müzik bilinci olanlara hitap eder. 

2-   Country (Kırsal- Yöresel müzik): Geçici ya da gelenekseldir. 

Gençten yaşlıya geniş bir dinleyici kitlesine sahiptir. 
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3- Bir önceki 10 yılın hit şarkıları, genellikle çok belirgin ve dikkat 

çekici şarkılardan oluşur.  

4- Eski jenerasyonun dinlediği şarkılar. Günümüzde şarkının dikkat 

çekici bölümünün öne çıkarılması ile eski şarkıların yeni kuşaklara da hitap etmesi 

sağlanmaktadır. Büyük ölçüde yetişkinlere yönelik programlar yapılır. 

5- Baladlar ve yumuşak, dinlenimi kolay şarkılar, bilinen müzisyenlerin 

kulağa tanıdık gelen melodilerinin yer aldığı format ülkemizde de sıkça tercih edilen 

program formatlarıdır. Özellikle akşam saatlerinde duygusal ve düşük tempodaki 

şarkıların yer aldığı programlar daha çok dinlenilmektedir. 

6- Non-rock backround‟a sahip yetişkin müziği, genellikle yol ortası 

müziği diye tabir edilir ya da farklı tarzların karışımıdır. 

7- Herhangi formdaki rock müzik, 1970 ve 1980‟lerin klasik rock müziği 

ya da geçici tüketim amaçlı olan hard-edge rock müziğidir. 

8- Belli bölgenin etnik ya da taşra müziği, belirli bir etnik gruba ait olan 

müzik türünün yer verildiği format. 

9- Fon müziği, kolay dinlenebilen, genellikle sözsüz, ön plana çıkmayan, 

hem yeni hem de geleneksel tercihleri kapsayan, „sound budur, şarkı değil‟ tarzında 

düşünülen bir formattır. 

10- Dini ve ya ilham verici müzik, dini öğretiler ve ya ruhani hissiyat 

veren, mesaj taşıyan ve genellikle geçici sanatçılar tarafından icra edilen tarzdır. 

11-  Klasik müzik, orkestra, oda müziği, opera, koro, sanat içerikli, büyük 

bestekârların eserlerinin yer aldığı yayın formatı 

12-   Alternatif müzik, karşıt kültür, akıntıya uymayan müzik türüdür. 

Dönemden döneme değişir. ( Warren, 2006; 40) 

Bunlar genel kategoriler olmalarına rağmen her ülkedeki radyo 

istasyonlarının farklı tarzları karıştırıp, hibrit oluşumlar yaratmasına olanak sağlayan 

yapı taşlarıdır. Pazardaki farklı radyoların sayısına bağlı olarak bu formatların 

birçoğu farklı biçimlerde birleştirilebilir ya da harmanlanabilir. Dünya üzerindeki on 

binlerce radyo istasyonu için format kelimesinin açık anlamı anlaşılmaz olabilir. Bazı 

pazarların rock olarak algıladıkları başka pazarlarda alternatif olarak tanımlanabilir. 
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Bir Pazar kendini taşra olarak isimlendirip, aynı şarkıları oynatan başka bir Pazar 

dans-ritmik olarak isimlendirebilir. (Warren, 2006;40) 

Radyonun Avantajları  

 Yüksek sıklık sağlaması  

 Otomobil sürücülerine ulaşabilme  

 Yerel kabul edilme oranı iyi  

 Coğrafi ve demografik seçim oranı yüksek  

 Düşük maliyet  

Radyonun Sınırlılıkları 

 Kanal fazlalığı dolayısıyla rekabetin fazla olması  

 Ölçümünün zor olması  

 Sadece ses olmasından dolayı düşük dikkat seviyesi  

 2.2.4. Televizyon   

Vericiden iletilen elektromanyetik dalgaların görüntü ve ses olarak görülüp 

duyulmasına yarayan araca televizyon diyoruz. Kelime köken olarak Yunanca „uzak‟ 

anlamına gelen tele sözcüğü ile Latince „gör, görüş‟ anlamına gelen Visio 

sözcüklerinden türemiştir.  

Bir sürü resmin ardı ardına izlenmesi fikri ilk olarak selenyum elementinin 

ışıl elektrik özelliğinin keşfedilmesi ile ortaya çıkmıştır. Dünyadaki ilk televizyon ise 

John Logie Baird tarafından yapılmıştır. Baird 1924‟de „televisior‟ un patentini 

almıştır. 1930‟lu yılların başında ise televizyon artık elektronik eşya olarak satılmaya 

başlanmış ve kitlelere ulaşmaya başlamıştır. 1940larda renkli televizyon 

çalışmalarına başlanmış ancak ABD „de renkli televizyon kullanımının 

yaygınlaşması ancak 1960ları bulmuştur. 

Dünyada televizyon yayıncılığında ilk denemeler 1927‟de Amerika‟da 

Washington‟dan New York‟a şeklinde başlamak üzere; 1936‟da İngiltere‟de BBC 

kanalı ile başlamıştır. İngiltere‟den 3 sene sonra Amerika da düzenli yayınlara 

başlanmıştır. Aradaki 3 yıllık farkın sebebi Amerika‟nın daha iyi görüntü elde etme 

çabasından kaynaklanmaktadır.  

Televizyonculuk tarihine baktığımızda düzenli yayınların 1939-1945 yılları 

arasında yani 2. Dünya Savaşı zamanında kesintiye uğradığını görmekteyiz. Savaşın 

sona ermesiyle beraber televizyon yayıncılığı hız kazanmaya ve hatta sinema ile 
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radyo yayınlarını geçmeye başlar. 1950‟lerin başında ekranda resim ve fotoğrafların 

üzerine konuşmalar yapılırken 1955-1956 yıllarında Amerika‟da her hafta canlı 

yayınlanan drama diziler izleyici ile buluşmuştur. Bu tarihten itibaren televizyon 

yarım asırdan fazla sürecek tarihi yolculuğunda insanların hayatının çok büyük bir 

parçası olmaya başlayacaktır. 1950‟lerden sonra televizyon programlarının 

çeşitlenmesi, televizyonculuğun bir endüstri kolu haline gelmesi, stüdyo dışında 

program çekimlerinin yapılabilmesi için geliştirilen videokaset ve taşınabilen kamera 

sistemlerinin şekillenmesi birbirini izleyen gelişmeler olmuştur.  

Televizyonculukla ilgili çalışmalar ülkemizde de nerdeyse Batı ülkeleriyle 

aynı zamanlarda başlamasına rağmen televizyon yayıncılığının mali bakımdan 

yüksek olması sebebiyle sonuç alınması Batı ülkelerinden çok daha sonra olmuştur. 

Ülkemizde televizyon yayınları 16 Temmuz 1952 tarihinde İstanbul Teknik 

Üniversitesi Elektrik Fakültesi denetimiyle başlamıştır. İTÜ bünyesinde Profesör 

Mustafa Santur tarafından öğrencilerine ders vermek amacıyla başlanılan girişim ile 

Philips şirketiyle anlaşma yapılmış ve 65000 lira tutarında cihazlar satın alınmıştır. 

24 Ocak 1952‟de Türkiye‟nin ilk televizyon vericisi anteni İTÜ Taşkışla Binasının 

tepesine yerleştirilmiştir. Teknik Üniversite‟den yapılan yayın Beyoğlu‟ndan 

izlenmiş ve basın mensuplarının izlenimine sunulmuştur. Bu ilk yayında Kore Savaşı 

ile ilgili bir film gösterilmiştir. Yayınların içeriğinde tiyatro, Klasik Batı Müziği, 

Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, kültür, sağlık ve çocuk programları vardır ve 

yayınlar 15 günde bir Cuma günleri 17-18 saatleri arasında yapılmaktadır. Program 

yayınlarının %50 sinin müzik; %20 sinin film ve %30 unun söz programları olduğu 

tespit edilmiştir.  Zamanla programların saatleri ve içeriklerinin geliştiğini söylemek 

mümkündür. İTÜ‟ye gelen mektuplardan halkın televizyon yayınlarına ilgi 

gösterdiğini anlayabiliriz. Özellikle yurtdışından gelen vatandaşların Türkiye‟ye 

televizyon getirmesiyle televizyon izleyicisinin sürekli artış gösterdiği bilinmektedir. 

Ev ve iş yerlerinin yanı sıra bazı okullar da televizyon satın almışlardır.   

İTÜ Televizyonunun 1952 yılında başlayan yayınları 1971‟e dek düzensiz de 

olsa sürmüştür. Teknik sıkıntılar olmasına rağmen birçok sunucu ve sanatçı ilk kez 

İTÜ Televizyonunda meslek yaşantısına başlamıştır.  

1970 yılında televizyonu „kapitalist bir grubun kullandığı ayrıcalık‟ olarak 

gören bir grup üniversite öğrencisinin televizyon stüdyosunu basması olayı ile İTÜ 

Televizyonu yayınları durdurulmuştur. Yönetim ve teknik ekipman TRT‟ye 
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devredilmiştir. TRT televizyon yayınları ilk olarak 31 Ocak 1968‟de başlamıştır. İlk 

yayın Televizyon Daire Müdürü Mahmut Tali Öngören‟in „Başlarken‟ isimli 

konuşması ile başlamıştır. Ardından Zafer Cilasun‟un haberleri sunmasıyla 

sürmüştür. İlk televizyon yayını izleyici tarafından büyük heyecanla karşılanmıştır. 

Dönemin gazeteleri Milliyet, Cumhuriyet, Son Havadis, Tercüman ve Adalet 

gazeteleri bir gün sonra yayınla ilgili olumlu ve olumsuz düşüncelerini okuyucuları 

ile paylaşacaklardır. Bu dönemde televizyon yayınları 2 saat sürmekte ve içerik 

olarak kültür- eğitim çizgisinde yayınlara yer verilmektedir. Zamanla vericilerin 

gücü artırılmış ve Antalya, Edirne, Erzurum, Çukurova, Diyarbakır, Gaziantep 

şehirlerine özel paket programlar hazırlanmıştır.  

DPT Kalkınma Planında televizyonculuk adına çalışmalar öngörülmemiştir. 

DPT‟ye göre televizyon halk için pahalı bir tüketim aracı olacağından radyoda 

iyileştirme çalışmalarına gidilmelidir. Ancak ilerleyen yıllar göstermiştir ki gerek 

Avrupa‟da yaşayan Türklerin ülkemize gümrük vergisi ödemeden getirdikleri 

televizyonlar olsun gerek birkaç yabancı şirketin piyasaya televizyon sürme 

çalışmaları olsun televizyonun kısa zamanda tüketiciye ulaşmasına sebep olmuştur.  

Bu arada ekranlarda spor karşılaşmaları, olimpiyatlar, Eurovision şarkı 

yarışmaları naklen izlenebildiği gibi Kıbrıs Barış Harekâtı da çatışma bölgesinden 

naklen yayınlanmıştır. 1970‟lerde Türk yönetmenlerin çektiği diziler yayına 

girmiştir. 1971‟de TRT‟nin ilk 3 senelik deneme çekimlerini ve tüm diğer illere 

ulaşma dönemindeki zorluklarını TRT‟nin açtığı sınavla başarılı olan 100 eleman 

yaşamıştır.  

 DPT birinci beş yıllık kalkınma planının ardından ikinci beş yıllık kalkınma 

planında televizyon için karar çıkarmıştır. Bu karara göre; 

“Engebesi yüksek olduğu için özellikle Doğu Anadolu‟da yayınların 

engellenebileceğinden düşük güçte ve çok sayıda TV vericisi kurulmasını” öngörmüş 

ve 1982 yılına kadar ülkenin her yerine televizyon yayınının ulaşmasını 

amaçlamıştır.   

 Televizyonun tarihsel sürecini incelerken sihirli kutunun arka tarafında yayın 

ortaya çıkarmak için çalışanlardan bahsettik. Ancak bir de ekran karşısında 

televizyonla tanışan dahası televizyonu hayatına dahil eden kitleler vardır ve süreç 

boyunca olmaya devam etmiştir. Bir bakıma o tarihlerde lüks tüketim aracı 
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sayılabilecek televizyona sahip olma isteği duyan kimseler de vardır. 1968‟den önce 

7000; 1970‟den önce 50.000; 1971‟de 100.000; 1972‟de 121.000; 1973‟de 213.000; 

1974‟de 357.000; 1975‟de 472.000; 1976‟da 1.000.000; 1980‟de 3.405.000 alıcı 

sayısına ulaşmıştır. (Kaptan, 2002; 42)  

Tablo 2.1. 1968- 1980 Yılları Arasında Satın Alınan Televizyon Sayısı 

 

 

1975 yılında yapılan televizyon programlarının izlenme ve beğenilmesi 

başlıklı ankette televizyon izleyicisinin tıpkı bugün olduğu gibi en çok haberler, 

sinema filmleri ve dizi filmleri tercih ettiği sonucuna ulaşılmıştır.  

1982 Anayasasında radyo ve televizyon ile ilgili düzenlenen kanunla yeni 

uygulamalar getirilmekteydi. Yasanın en mühim özelliği denetim görevinin TRT 

Kurumu dışında Radyo- Televizyon Üst Kuruluna devredilmesidir.  

1985 yılından itibaren sabah yayınları başlamıştır. Bu arada TRT‟nin diğer 

kanalları da yayın hayatına başlamıştır. Geçtiğimiz yayın sezonu içinde bu kanallar 

isim ve içerik yönünden değişimler yaşamıştır. Ancak televizyonculuk tarihinde uzun 

yıllar boyunca yayın hayatına devam eden kanallar ile kapsam, konu ve hedef 

kitleleri şu şekildedir: 

TRT 1: Aile kanalıdır. Farklı yaş, eğitim, kültür seviyesindeki seyirci 

topluluğuna ulaşmayı ve bunu yaparken milli kültür öğelerini içinde barındıran 

eğitici ve eğlendirici yayınlar yapmayı amaçlar. 
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TRT 2:  Türk ve Dünya sinema, müzik, tiyatro ve sanatın diğer dallarından 

haberlerin ve seçkin yapıtların yayınlandığı kültür sanat kanalıdır. Önemli bir özellik 

kanalda reklam yayınlanmamasıdır. 

TRT 3: Spor kanalıdır. Ayrıca belirlenmiş saatlerde TBMM TV ile TRT- 

GAP yayınları bu kanal üzerinden yapılır. 

TRT 4: Eğitim kanalıdır. Özellikle açık öğretim öğrencileri için ders 

anlatımları vardır. Diğer zamanlarda ise müzik yayınları yapılmaktadır. 

TRT INT(International): Türkiye dışında yaşayan vatandaşların Türk kültür, 

görenek ve gündeminden kopmamasını amaçlayan ve özellikle Türklerin yoğun 

olarak yaşadıkları yerlere ulaşan televizyon kanalıdır. 

TRT- TÜRK: Türkî Devletlerine yönelik yayınlar yapılır. 

TRT- GAP: Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yaşayan vatandaşlara yönelik 

programlar yapılır. 

2009 yılı itibariyle TRT‟de yeni televizyon kanalları açılmıştır. 2010 yayın 

dönemi itibari ile yayında olan kanallar şu şekildedir: 

TRT 1: İçerik olarak geleneksel yayın anlayışı devam etmektedir. 

TRT HABER: 18 Mart 2010 tarihi itibariyle TRT 2 isim ve içerik 

değiştirerek TRT HABER olmuştur. Türkiye‟nin 4 bir yanında görev yapan 

muhabirler aracılığıyla gündem ile ilgili son dakika haberlerinin izleyiciye ulaşacağı 

bir kanal olma düşüncesi ile yayın hayatına başlamıştır.  

TRT 3: Spor kanalı olma özelliğini devam ettirmektedir. TRT GAP yayınları 

bu kanal üzerinden yapılmaktadır. 

TRT ÇOCUK: Çocuklara yönelik çizgi film, animasyon ve eğitici- 

eğlendirici programların yayınlandığı TRT kanalıdır. 

TRT TÜRK: Yayın içeriği değişmemiştir. Yayınlar Orta Asya‟ya yöneliktir.  

TRT AVAZ: “Türk Dünyasının Ortak Kanalı” sloganı ile yayınlarını 

sürdüren TRT kanalıdır. 

TRT ANADOLU (TRT 5 ANADOLU): 2009‟da yayınlarına başlayan kanal, 

birçok yerel haber ajansı ve kanalla ortak yürüttüğü çalışma neticesinde Anadolu‟nun 

gündemini tutarak izleyicileri bilgilendirmektedir. 
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TRT BELGESEL: 2009 yılında Türkiye‟nin turizm özelliklerini dünyaya 

tanıtmak amacıyla kurulmuştur. 

TRT MÜZİK: Farklı müzik türlerinin ve müzik programlarının yer aldığı 

kanal 2009 yılında kurulmuştur. 

TRT ARAPÇA: Arap dünyasına yayın yapmak üzere kurulmuştur. 

 1986‟dan itibaren uzaydaki iletişim uyduları sayesinde Türkiye‟deki 

televizyon sahipleri yabancı kanalları uydudan izleyebiliyordu. Bu konuda TRT‟nin 

bir yaptırımı olamazdı çünkü yayınlar doğrudan Türkiye‟ye yapılmıyordu (Kaptan, 

2002; 63) 1989 yılında Avrupa‟daki Liechenstein Prensliği Vaduz‟da kurulan “ 

Magic Box Incorporated” Türkiye‟ye yönelik yayın yapmak için Eutelsat 2 kanalını 

kiralamıştır. Böylece 1 Mart 1990 tarihinde Star 1 kanalı yayın hayatına günde 5 saat 

olmak üzere başlamıştır. 1992‟de kanal sahibi ortakların aralarındaki anlaşmazlık 

sebebiyle kanalın ismi Inter Star olarak değiştirilmiştir. Kanal, Türkiye‟nin ilk özel 

televizyonu olma avantajını o dönem gerçekleşen genel seçimler arifesinde 

yaşamıştır. Özel televizyonun reklam ve para anlamına geldiğini siyasi partilerin 

reklam karşılığı seçim propagandası yapmalarından anlayabiliriz.  

Türkiye‟nin 2. Özel televizyonu olan Teleon yine Magic Box şirketi sahipleri 

tarafından kurulmuştur. Bu yıllarda yasal düzenlemelerin yerine oturmasını bekleyen 

5 Türk şirketi daha sırada beklemektedir. Bunlar; Satel, Vizyon, NTV, Ulusal ve 

Karaca yayıncılık şirketleridir. 

 Star 1‟in yaklaşan genel seçimlerde açıkça Anavatan Partisini desteklemesi 

ve TRT‟nin siyasi parti propagandasına sınırlı yer vermesi üzerine SHP Almanya 

üzerinden yayınlanan Mega 10 kanalını devreye sokar. Bu olay ile Türk 

televizyonculuk tarihinde maddi güç oranında televizyonun kitle üzerine etkisini 

gözlemleyebiliriz.  

Star 1 ve Teleon kanallarının başarısının ardından sırasıyla Show TV, Kanal 

6, ATV, HBB, TGRT, Samanyolu, Kanal D, Kanal 7, Flash TV yayın hayatına 

başlamıştır. CİNE 5 ise ilk paralı yayın yapan kanal olmuştur. 

1993 yılından sonra Anayasanın 133. Maddesi üzerinde yapılan değişiklik ile 

özel radyo ve televizyon kanalı kurmak ve işletmek serbest olmuş fakat bu özel 

radyo ve televizyonların denetimleri Radyo ve Televizyon Üst Kurulu‟na 



 51 

devredilmiştir. RTÜK, uyarı, yayın durdurma, para cezası gibi yaptırım haklarına 

sahiptir.  

Türkiye‟de yasal serbestlik ilkesinin yürürlüğe girmesinin ardından özel 

televizyon kanallarının sayısı hızla artmıştır. Dünyada ise durum çok farklı değildir. 

Televizyon zaman içinde çok güçlü bir endüstri olmuştur. Yaklaşık Türkiye‟den 30 

yıl önce tohumları atılmış bir endüstri kolu, teknik gelişmeler ile sürekli 

desteklendiğinde ortaya başarılı sonuçlar çıkması kaçınılmaz olacaktır.  

  ABD, televizyonculuk konusunda dünyanın en ileri gelen ülkesidir. Program 

ve filmlerini dünyanın dört bir yanına ithal etmektedirler. 1945‟de sadece yarım 

düzine televizyon kanalı ve 10.000 televizyon alıcısı bulunmaktayken 1947‟de 

30.000; 1950‟de 4 milyon; 1952‟de 15 milyon; 1961‟de 35 milyon televizyon alıcısı 

sayılmıştır. 1950‟lerden itibaren „sponsor‟ denen reklam sahipleri Amerika‟nın her 

şey kar için ilkesine bire bir denk düşmüştür.  

 İngiltere; özerkliği savunur ve yayınların kültürel birliği bozmasını istemez. 

Dünyanın en büyük kamusal yayıncılık kuruluşu olan BBC (British Broadcasting 

Corporation) milli kültürün taşıyıcısı durumundadır. Savaş yıllarında dahi tarafsız 

yayın yapması ilkeli yayıncılığın göstergelerinden biridir. İngiltere‟de 1948‟de 

45.000; 1949‟da 250.000; 1952‟de 1,5 milyon; 1957‟de 7 milyon; 1962‟de 11,8 

milyon televizyon alıcısı saptanmıştır. 

Fransa televizyonculuk konusunda diğer Avrupa ülkelerine oranla daha pasif 

kalmıştır. 1949‟da 3700; 1953‟de 60.000 alıcı sayılırken 1958‟de İngiltere 10 milyon 

sınırını geçmişken birbirine yakın sayıda nüfusa sahip bu iki ülkeye oranla Fransa‟da 

10 kat daha az alıcı vardır. (Jeanneney; 2009;266) Günümüzde Fransa‟da TF1, 

France 1, France 2, M16 ve Canal Plus en çok izlenen televizyon kanallarıdır. 

İtalya‟da televizyonculuk tarihi izlenmeye değer çünkü 100den fazla 

televizyon kanalının sahibi olan Berlusconi medya gücü sayesinde İtalya 

Başbakanlığına kadar yükselmiştir. 

Almanya‟da günümüzde uygulanan sistem evinde radyo ve televizyon 

kullanan kimselerin GEZ‟ e (Radyo- Televizyon Ücretleri Toplama Kurumu) her ay 

belirli bir ücret ödenmesidir. 

Televizyonun en çok izlendiği ülkelerden biri olan Japonya‟da NHK 

tarafından kamu yayıncılığı yapılmaktadır. Reklam almayan bu kanal, gelirlerini 
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Radyo- TV ruhsat ücretinden elde etmektedir. Bilimsel yayınlar, eğitici, kültür- sanat 

programlarına yer verilir. 

Televizyon kitle iletişim araçları arasında en fazla yığına ulaşabilen araçtır. 

Bugün hemen hemen tüm evlerde bir hatta birden fazla televizyon vardır. Bu durum 

toplum üzerinde olumlu ve olumsuz etkiler yaratmıştır. Televizyonun ilk kurulduğu 

günlerden itibaren üstlendiği eğitim, sanat-kültür paylaşımı, haber verme amaçlarının 

yerini zamanla örgütsel veya kişisel çıkarlar, ticari kaygılar ve özellikle son yıllarda 

popüler olana hizmet etme ve popüler olanı yüceltme amaçlarına bıraktığını 

görmekteyiz. Diğer bölümde 1990 yılı ve sonrasında televizyonun toplum hayatına 

ve dolayısıyla müziğe yaptığı etkilerken söz edilecektir. 

2.2.5 Ġnternet  

İnternet, pek çok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında 

kullanılan ve devamlı büyüme, gelişme gösteren bir iletişim ağıdır. Ağların ağı 

anlamına gelmektedir. İnsanların bilgiyi saklama, paylaşma ve kolayca bilgiye 

ulaşma istekleri neticesinde ortaya çıkan bir teknolojidir. Bir bakıma iletişim sayısal 

ortamda gerçekleşmekte ve yeni bir iletişim şekli doğmaktadır. Çakır ve Topçu‟ya 

göre bilgisayarların iletişimde kullanılmasının dört prensibi bulunmaktadır. Bunlar: 

1. Etkileşimli yaratım süreci 

2. İletişimde kolay ve serbestlikle birlikte kısa sürede yanıt alma 

3. Küçük yerel ağların birleşimiyle evrensel iletişimin doğup bu 

iletişimde yazı- ses- görüntü öğelerinin birlikte sunulma imkanı 

4. Evrensel iletişim ile toplumlar ve bireyler arasında yakınlaşma 

sağlama ve ortak ilgilerin oluşması 

Etkileşimli yaratım süreci ile anlatılmak istenen internet kullanıcısının anında 

tepki verebilme kolaylığıdır. Genel anlamda düşünüldüğünde ise diğer medya 

araçlarına göre çok daha hızlı ve etkin şekilde düşündüğünü yazabilme, 

paylaşabilme, tek bir tıkla karar verebilme vb. özellikleri ile etkileşimli bir iletişim 

ile karşı karşıya olduğumuzu söylemek zor olmayacaktır. 

Yazı- ses- görüntü öğelerini aynı anda sunması incelediğimiz diğer kitle 

iletişim araçlarından (gazete, dergi, radyo, televizyon) üstün olan bir özelliktir. 

Çünkü saydığımız diğer tüm iletişim araçları hedef kitlesine ulaşabilmek için web 
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site kullanmayı tercih etmektedirler. Bugün birçok gazete ve dergi net üzerinden 

yayınlarını paylaşmakta dahası sadece bu yolla okuyucu kitlesine ulaşan internet 

gazete ve dergileri bulunmaktadır. Aynı şekilde internet radyolarını da unutmamak 

gerekir. Ya da FM üzerinden yayın yapan ancak web adresi aracılığı ile de 

yayınlarını paylaşan radyo kanallarını. Bugün yerel ve ulusal tüm radyolar bu sistemi 

uygulamaktadır. 

İnternetin tarihi Amerika Federal Hükümeti Savunma Bakanlığının araştırma- 

geliştirme bölümü olan Savunma İleri Düzey Araştırma Projeleri Kurumu‟na 

dayanmaktadır. Orijinal ismiyle DARPA- Defence Advanced Research Project 

Agency. Savunma Bakanlığının oluşturduğu ARPANET yani Amerikan Askeri 

Araştırma Projesi ile Massachusetts Institute of Technology‟nin 1962 de tartışmaya 

açtığı “Galaktik Ağ” kavramıyla internet ilk kez gündeme gelmiş bulunmaktadır.  

Ardından bu olayı 1969daki gelişmeler takip eder. University of California at Los 

Angeles, Stanford Research Institute, University of Santa Barbara ve University of 

Utah arasında ilk bağlantı kurulmuştur. ARPANET adında Paket Anahtarlamalı Ağ 

oluşmaya başlamış ve ABD‟deki araştırma ve üniversite kuruluşlarının bilgisayar 

ağlarını da içine alarak sürekli büyümüştür. 1972‟de ARPANET ile NCP (Network 

Control Program) birleşir. O yıl içinde e- mail kullanılmaya başlanmıştır. 1983de 

tüm ARPANET kullanıcıları için İletim Kontrol Protokolü/ İnternet Protokolü 

yürürlüğe girmiştir. Bu protokol bugünkü internet ağının ana halkasıdır. 1990da 

ARPANET kaldırılmasına rağmen İletim Kontrol Protokolü gelişerek kullanılmaya 

devam etmiştir.  

1993 yılında DPT projesi kapsamında TÜBİTAK- ODTÜ (TR-NET) işbirliği 

ile Türkiye Global İnternete bağlanmış bulunmaktadır. Uzun süre ülkedeki tek çıkış 

olan TR-NET‟ i 1994‟de Ege Üniversitesi, 1995‟de Boğaziçi Üniversitesi ve 1996‟da 

İstanbul Teknik Üniversitesi bağlantıları izlemiştir.  

1995‟de Türk Telekom‟un açtığı bir ihale ile oluşturulan TURNET 1996‟da 

çalışmaya başlamıştır. 1999 yılında TURNET yerini TTNET‟ e bırakmıştır. 

Sonrasında ise özel servis sağlayıcılar ile birlikte kablo net, GPRS ve ADSL ile 

internete erişim mümkün hale gelmiştir.  

İnternette ulaşılabilen içeriğin boyutu diğer kitle iletişim araçları ile 

kıyaslanamayacak kadar geniş olmasının yanında, bir iletişim kanalı olarak internet 
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çok modelli olup bireyler, gruplar, organizasyonlar arasında bilginin görüntü, metin, 

ses gibi formlarda akışına olanak sağlamaktadır. Yapılan tahminlere göre internette 

bulunan bilgi miktarı şu an 281 exabyte (ve ya 1.000.000.000 gigabyte)  olup bu 

rakam önümüzdeki 5 yıl içinde 10 katına çıkacaktır. İnternet herhangi gelir seviyesi, 

coğrafi mesafe farkı, medya merkezi farkı gözetmeden insanlara çok daha büyük 

ölçüde bilgiye ve bilgi kaynağına erişim olanağı sağlamaktadır. Son zamanlarda 

internet, takip eden kişilere birbiri ile tutarsız bilgiler verse de farklı web siteleri 

arasında bilgi harmanlaması yaparak, geleneksel kitle iletişim araçları olan 

televizyon ve gazetelere göre daha farklı bakış açısına sahip, daha çeşitli içeriği olan 

bilgiler verebilmektedir. 

Miriam Metzger‟ göre internetin diğer kitle iletişim araçlarına göre farkı 

kişiye seçme ve kontrol özgürlüğü vermesidir. Metzger bu durumu şu sözlerle 

açıklar: 

“Artan içerik çeşitliliği ve aktiviteler izleyicilerin kendilerine gösterilenler 

konusunda daha seçici ve kontrol sahibi olmasına yol açmaktadır. Yeni jenerasyon 

medya izleyicisi yayınların kontrolünü ele geçirmiş durumdadır çünkü hem medya 

içeriğini alan kişiler olarak daha geniş seçeneklere sahiptir hem de kendilerine 

sunulan bilgiyi bloglar ve ya diğer türde kullanıcı tarafından düzenlenen yapılar 

sayesinde filtreleyebilmekte, yeniden şekillendirebilmekte ve kolayca 

yayabilmektedirler. 

Seçicilik geleneksel „izleyicilere aynı anda aynı mesajlar verilir‟ medya 

anlayışını ortadan kaldırmıştır. Seçiciliğin ve kullanıcı kontrolünün artması gündemi 

belirleyen ana görüşlere alternatiflerin eksikliğini savunan medya etkisi teorilerine de 

imalarda bulunmaktadır. Örneğin, online bilgi bolluğu izleyicilerin medya merkezleri 

tarafından gazete, televizyon gibi araçlarla belirlenen gündemlere ve kalıplara 

alternatif fikirler edinmelerine olanak sağlayacaktır.” 

Tüm dünyada özellikle 2000li yıllardan sonra en aktif kullanılan kitle iletişim 

aracı olan internetin dünyada bölgelere göre nüfusa oranla kullanımı aşağıdaki 

gibidir. (İstatistikler 31 Aralık 2009da yapılan Nielsen Anket ve Araştırma Şirketi 

sonuçları verileridir.) (Tablo 2.2.) 

 

Tablo  2.2. Dünya İnternet Kullanımı ve Nüfus İstatistikleri 
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DÜNYA ĠNTERNET KULLANIMI ve NÜFUS ĠSTATĠSTĠKLERĠ 

Bölgeler 

Nüfus 

Ġnternet 

kullanıcıları 
Ġnternet 

Kullanıcıları 

Güncel Data 

Ġnternetle 

Temas Halinde 

Bulunan Büyüme 
Dünya

daki 

Kullanı

cılar% -2009 Ara. 31, 2000 

(% 

Nüfus) 

20

00-2009 

Afrik

a 

991,002,

342 4,514,400 

86,2

17,900 8.7 % 

1,

809.8 % 

4

.8 % 

Asya 

3,808,07

0,503 

114,304,00

0 

764,

435,900 20.1 % 

56

8.8 % 

4

2.4 % 

Avru

pa 

803,850,

858 

105,096,09

3 

425,

773,571 53.0 % 

30

5.1 % 

2

3.6 % 

Orta 

Doğu 

202,687,

005 3,284,800 

58,3

09,546 28.8 % 

1,

675.1 % 

3

.2 % 

Kuze

y Amerika 

340,831,

831 

108,096,80

0 

259,

561,000 76.2 % 

14

0.1 % 

1

4.4 % 

Latin 

Amerika 

586,662,

468 18,068,919 

186,

922,050 31.9 % 

93

4.5 % 

1

0.4 % 

Avust

ralya 

34,700,2

01 7,620,480 

21,1

10,490 60.8 % 

17

7.0 % 

1

.2 % 

Düny

a Toplamı 

6,767,80

5,208 

360,985,49

2 

1,80

2,330,457 

26.6 

% 

39

9.3 % 

1

00.0 % 

 

2009 verilerine göre Türkiye‟de nüfusun %34,5‟i internet kullanıcısıdır. 

Toplam Avrupa nüfusunun %6,2si Türkiye‟deki kullanıcılara aittir. 

 

Tablo 2.3. Avrupa Ülkelerindeki İnternet Kullanımı 

Avrupadaki Ġnternet Kullanımı 

AVRUPA 

Nüfus 

Ġnternet 

Kullanıcıları 

% 

Nüfus 

B

üyüme 

% 

Avrupa  

-2009 

Güncellen

miĢ Data 

(Ġnter

net Kullanım 

(2000

-2009) 

Kullanı

cıları 

http://www.internetworldstats.com/stats6.htm
http://www.internetworldstats.com/stats6.htm
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Oranı) 

Arnavutluk 3,639,453 750 

20.6 

% 

29,90

0.0 % 0.2 % 

Andorra 83,888 59,1 

70.5 

% 

1,082.

0 % 0.0 % 

Avusturya 8,210,281 5,936,700 

72.3 

% 

182.7 

% 1.4 % 

Belarus 9,648,533 3,106,900 

32.2 

% 

1,626.

1 % 0.7 % 

Belçika 10,414,336 7,292,300 

70.0 

% 

264.6 

% 1.7 % 

Bosna-Hersek 4,613,414 1,441,000 

31.2 

% 

20,48

5.7 % 0.3 % 

Bulgaristan 7,204,687 2,647,100 

36.7 

% 

515.6 

% 0.6 % 

Hırvatistan 4,489,409 2,244,400 

50.0 

% 

1,022.

2 % 0.5 % 

Kıbrıs 1,084,748 335 

30.9 

% 

179.2 

% 0.1 % 

Çek 

Cumhuriyeti 10,211,904 6,027,700 

59.0 

% 

502.8 

% 1.4 % 

Danimarka 5,500,510 4,629,600 

84.2 

% 

137.4 

% 1.1 % 

Estonya 1,299,371 888,1 

68.3 

% 

142.3 

% 0.2 % 

Faroe Adaları 48,856 37,5 

76.8 

% 

1,150.

0 % 0.0 % 

Finlandiya 5,250,275 4,382,700 

83.5 

% 

127.4 

% 1.0 % 

Fransa 62,150,775 43,100,134 

69.3 

% 

407.1 

% 10.1 % 

Almanya 82,329,758 61,973,100 

75.3 

% 

158.2 

% 14.6 % 
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Cebelitarık 28,796 9,853 

34.2 

% 

515.8 

% 0.0 % 

Yunanistan 10,737,428 4,932,495 

45.9 

% 

393.2 

% 1.2 % 

Guernsey ve 

Alderney 65,484 46,1 

70.4 

% 

130.5 

% 0.0 % 

Macaristan 9,905,596 5,873,100 

59.3 

% 

721.4 

% 1.4 % 

Ġzlanda 306,694 285,7 

93.2 

% 

70.1 

% 0.1 % 

Ġrlanda 4,203,200 2,830,100 

67.3 

% 

261.0 

% 0.7 % 

Ġtalya 58,126,212 30,026,400 

51.7 

% 

127.5 

% 7.1 % 

Jersey 91,626 28,5 

31.1 

% 

256.3 

% 0.0 % 

Kosova 1,804,838 377 

20.9 

% 0.0 % 0.1 % 

Letonya 2,231,503 1,369,600 

61.4 

% 

813.1 

% 0.3 % 

Liechtenstein 34,761 23 

66.2 

% 

155.6 

% 0.0 % 

Litvanya 3,555,179 2,103,471 

59.2 

% 

834.9 

% 0.5 % 

Lüksemburg 491,775 387 

78.7 

% 

287.0 

% 0.1 % 

Makedonya 2,066,718 906,979 

43.9 

% 

2,923.

3 % 0.2 % 

Malta 405,165 200,2 

49.4 

% 

400.5 

% 0.0 % 

Man, Isle of 76,512 -- -- -- 0.0 % 

Moldova 4,320,748 850 

19.7 

% 

3,300.

0 % 0.2 % 
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Monaco 32,965 22 

66.7 

% 

214.3 

% 0.0 % 

Karadağ 672,18 294 

43.7 

% 0.0 % 0.1 % 

Hollanda 16,715,999 14,304,600 

85.6 

% 

266.8 

% 3.4 % 

Norveç 4,660,539 4,235,800 

90.9 

% 

92.5 

% 1.0 % 

Polonya 38,482,919 20,020,362 

52.0 

% 

615.0 

% 4.7 % 

Portekiz 10,707,924 4,475,700 

41.8 

% 

79.0 

% 1.1 % 

Romanya 22,215,421 7,430,000 

33.4 

% 

828.8 

% 1.7 % 

Rusya 140,041,247 45,250,000 

32.3 

% 

1,359.

7 % 10.6 % 

San Marino 30,167 17 

56.4 

% 

580.0 

% 0.0 % 

Sırbistan 7,379,339 3,300,000 

44.7 

% 

725.0 

% 0.8 % 

Slovakya 5,463,046 3,566,500 

65.3 

% 

448.7 

% 0.8 % 

Slovenya 2,005,692 1,300,000 

64.8 

% 

333.3 

% 0.3 % 

Ġspanya 40,525,002 29,093,984 

71.8 

% 

440.0 

% 6.8 % 

Svalbard ve Jan 

Mayen 2,198 -- -- -- 0.0 % 

Ġsveç 9,059,651 8,085,500 

89.2 

% 

99.7 

% 1.9 % 

Ġsviçre 7,604,467 5,739,300 

75.5 

% 

168.9 

% 1.3 % 

Türkiye 76,805,524 26,500,000 
34.5 1,225.

6.2 % 
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% 0 % 

Ukrayna 45,700,395 10,354,000 

22.7 

% 

5,077.

0 % 2.4 % 

Büyük Britanya 61,113,205 46,683,900 

76.4 

% 

203.1 

% 11.0 % 

Vatikan Devlet 545 93 

17.1 

% 0.0 % 0.0 % 

TOPLAM 

Avrupa 803,850,858 

425,773,57

1 

53.0 

% 

305.1 

% 100.0 % 

 

           Tablo 2.4. En Çok İnternet Kullanan 10 Avrupa Ülkesinin Grafiği 

 

 

Norman H. Nıe ve Lutz Erbring tarafından yapılan „İnternet ve Kitle İletişim‟ 

başlıklı çalışma Amerika‟daki internet kullanımından yola çıkarak diğer dünya 

ülkeleri adına da genelleme yapabilecek nitelik taşımaktadır. Araştırmaya göre 

Amerikan ev sakinlerinin %43ü evlerinde internet bulunduğunu belirtmiştir. 

 18 yaş ve üstü Amerikalıların ise %38i internete evden, %34ü dışarıdan 

(%17 sadece dışarıdan diğer %17si hem evden hem dışarıdan) bağlandıklarını 

belirtmişlerdir. Bu verilerden nüfusun %55inin internet erişimi bulunduğu sonucu 

ortaya çıkmaktadır. İnternet erişimine sahip olma geçmişi ile internette geçirilen 
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zaman doğru orantılıdır. Yani bireyler internete ne kadar daha uzun süredir sahip ise 

internette geçirdikleri zaman o kadar fazla olmaktadır. Daha önemlisi insanların 

internet başında geçirdikleri zaman arttıkça geleneksel medya araçlarına ayırdıkları 

zaman azalmaktadır. Haftada 10 saatten fazla internete giren kişilerin %65i internet 

ile geleneksel medya araçları kullanımı arasında çok kesin bir ters orantı olduğunu 

belirtmişlerdir. Görünen o ki geleneksel medya araçları ile internet arasında zamana 

bağlı bir rekabet bulunmaktadır. Bu rekabet özellikle televizyon ve internet arasında 

vardır. Bireylere aynı anda hem televizyon izleyip hem de internete girmek zor 

gelmektedir. Gazetede ise söz konusu ilişki daha az dramatik olup insanların 

haberleri internetten okumayı zaman zaman gazeteden okumaya tercih ettikleri 

gözlenmektedir.  
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3. 1990 YILI SONRASI TÜRKĠYE’DE KĠTLE ĠLETĠġĠM ARAÇLARI VE 

MÜZĠK 

3.1. 1990 Yılı Sonrası Kitle ĠletiĢim Aracı olan Gazete ve Müzik Medyası 

31 Mart 2010 Çarşamba günü  Türkiye‟nin baskı sayısı yüksek olan 

gazetelerinden Sabah, Milliyet, Habertürk, Posta ve Hürriyet gazeteleri seçilerek adı 

geçen gazetelerde müzik haberlerinin ne ölçüde yer aldığı tespit edilmiştir. Sonuçlar;  

Sabah Gazetesi Sonuçları: 

Ana gazetede Kültür Sanat başlığı altında 1 sayfa boyunca sinema ve müzik 

haberlerine yer verilmiştir. Haberler içinde İngiliz basınının Borusan İstanbul 

Filarmoni Orkestrasından söz etmesi; Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası 

konser etkinliği haberi ve Batı Afrikalı sanatçı Salif Keita‟nın İstanbul Cemal Reşit 

Rey Konser Salonunda dinleyicisi ile bir araya geleceği haberleri yer almaktadır. 

Haberler duyuru niteliğindedir. 

Sabah gazetesi eki Günaydın‟da ise magazin haberlerinin çokluğu göze 

çarpmaktadır. 55. Eurovision Şarkı yarışması Türkiye finalisti Manga grubunun Sony 

firması ile işbirliği yapması duyuru ve basın açıklaması niteliğinde bir haberdir.  

Milliyet Gazetesi Sonuçları: 

Müzik haberi değeri taşıyan tek haber; Polis Teşkilatının 165. Kuruluş yıl 

dönümü  dolayısı ile rap müzik şarkıcısı Ceza‟nın söylediği şarkı ve bu şarkının klip 

çekimi haberidir.  

Haber Türk Gazetesi Sonuçları: 

Gazetenin Magazin Ekinde Ajanda bölümünde 1 tam sayfa boyunca 

Türkiye‟den ve Dünya‟dan çeşitli sanatçı ve grupların turne, konser ve albüm 
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haberleri yer almaktadır. Bunun dışında özel mekân tanıtımı ve mekânda sahne 

alacak müzik gruplarının duyurulması ise gazete ilanı niteliğindedir.  

Posta Gazetesi Sonuçları: 

Posta gazetesinin 31 Mart Çarşamba günkü baskısında müzik ile ilgili 

duyuru, haber veya ilan yer almamıştır.  

Hürriyet Gazetesi Sonuçları: 

Ana gazetede Güncel bölümünde Enbe Orkestrası ve Ajda Pekkan‟ın İstanbul 

Kültür Üniversitesinde verecekleri konser; Şarkıcı Ferhat Göçer‟in dördüncü  

albümünün tanıtımı ve Manga Grubunun Sony firması ile anlaşma imzalayarak 

grubun teknoloji sponsoru olduğu haberlerine yer verilmiştir. 

Hürriyet Gazetesi eki Kelebekte ise 1 tam sayfaya yakın İstanbul‟daki 

mekânların reklamları  ve bu mekânlarda hangi sanatçı veya grupların yer alacağı 

ilanlar ile duyurulmuştur.   

Sonuç olarak gazetelerin hafta içi müzik haberlerine çok fazla yer 

vermediğini; var olan haberlerin ise duyuru ve ilanlar şeklinde olduğunu görüyoruz.  

Ulusal gazetelerde müzik haberlerine ne kadar yer verildiği ile ilgili 

araştırmada 31 Mart Çarşamba tarihinden sonra 4 Nisan Pazar tarihli seçilmiş 5 

gazeteyi inceleyerek saptamalar yapılmaya çalışılmıştır. 4 Nisan Pazar günkü baskı 

sonuçları;  

Sabah Gazetesi Sonuçları: 

Ana gazetenin kültür sanat ekinde Fransız sanatçı Laure Favre Kahn‟ın 

Eskişehir Senfoni Orkestrası ile beraber verdikleri konser haberi Rock‟n Dark 2010 

Rock müzik yarışması haber ve duyurusu ve haftanın en çok satan müzik albümü 

listesi yer almaktadır. Gazetenin Günaydın ekinde 3 Nisanda İstanbul‟da konser 

veren Afrikalı sanatçı Salif Keita ile gerçekleştirilen röportaj yer almaktadır.   

Milliyet Gazetesi Sonuçları: 

Milliyet Cadde ekinde U2 grubunun konser duyurusu ve Ankara 

Konservatuarı bünyesinde açılacak “Caz Ana Sanat” dalının duyurusu yer 

almaktadır. Ancak bu haberler gazetenin çok küçük bir bölümünü kaplamaktadır.  
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Haber Türk Gazetesi Sonuçları: 

4 Nisan Pazar günkü  baskıda müzik ile ilgili duyuru, röportaj, etkinlik haberi 

v.b yer almamıştır.  

Posta Gazetesi Sonuçları: 

Şarkıcı Kutsi ve Hande Yener‟in bir tam boy albüm tanıtım afişleri ve sanatçı 

Cem Karaca anısına düzenlenecek konser duyurusu yer almaktadır.   

Hürriyet Gazetesi Sonuçları: 

Gazetenin 4 Nisan Pazar günü  baskısında müzik ile ilgili duyuru, röportaj, 

etkinlik v.b haberi yer almamıştır.   

Türkiye‟nin en çok günlük satın alınan 5 gazetesinin hafta içi ve hafta sonu 

baskıları tek tek incelenmiş ve müzik haberleri üzerinde detaylı tarama yapılmıştır. 

Hafta sonunda Pazar gününün seçilmesinin sebebi Pazar günü gazete satışlarının 

neredeyse 2 katına çıkmasıdır. Hatta gazete ücretleri de bu sebebe bağlı olarak 

artmaktadır. İnceleme sonucu gazetelerde müzik haberlerine yeterince yer 

verilmediği sanatçı veya gruplarla ilgili haberlerin ise daha çok magazin değeri 

taşıyan haberler olduğudur. 

  ( Tiraj olarak bakıldığında en çok satın alınan gazete Zaman Gazetesidir, 

ancak bu gazete abonelik yolu ile satışa sunulmaktadır.)   

3.2. 1990 Yılı Sonrası Kitle ĠletiĢim Aracı olan Dergi ve Müzik Medyası  

Andante Dergisi  

Ülkemizde Klasik Batı Müziğini takip edenler için yayınlanan Andante 

Dergisi yayın hayatına 2002 de başlar. O tarihlerde Hürriyet Gazetesi köşe yazarı 

Doğan Hızlan, derginin yayın hayatına başlamasını köşesinde “Yeni Bir Müzik 

Dergisi: Andante” başlığıyla duyurmuştur. Devamında derginin yayın yönetmeni 

Serhan Bali‟nin sözlerine yer verir: 

“Ülkemiz nicedir batılı  örneklerini aratmayacak, dopdolu bir içeriğe sahip bir 

klasik müzik dergisinin eksikliğini hissetmekteydi. Öyle bir dergi olsun ki hem 

ülkemizin klasik müzik tarihini ve gündemini konu edinen yazılara, araştırma 

dosyalarına ve röportajlara yer versin, hem de dünya klasik müzik tarihini 

kucaklasın.” 
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Bu amaçla yola çıkan dergi o günden bu yana festival ve konser duyuruları, 

makaleler, araştırma yazıları, söyleşiler ile müzik dergiciliğine devam etmektedir.  

Blue Jean Dergisi  

1987 den bu yana aylık periyotta yayınlanan müzik gençlik dergisidir. Hedef 

kitlesi olarak genç, müzik ile iç içe yaşayan ve popüler olanı takip eden bir kitleye 

hitap etmektedir. Medya Kit tarafından 2006 yılında yapılan dergi okurluğu kalite 

araştırması dergi ile ilgili bazı bilgiler vermektedir. Bu bilgiler arasında dergiyi takip 

eden okuyucuların %58inin kadın; %42sinin ise erkek olduğu saptanmıştır. Yaş 

gruplarına göre derginin tercih edilme oranları: 

15- 20 yaş grubu %74 

21- 34 yaş grubu %22 

35- 44 yaş grubu %3 

45 ve üzeri yaş  grubu %1‟dir. 

Dergiyi takip edenler arasında yabancı dil bildiğini söyleyenlerin sayısı göze 

çarpar. Bu oran %68dir. Dergiyi okuduktan sonra saklarım diyenlerin oranı  %68dir. 

Dergi okuyucusunun aynı zamanda arşivcilik özelliği  öne çıkmaktadır. Dergiyi 

okuduktan sonra; okuyucuların %89u yeni bir şeyler öğrendiklerini; % 51i verilen 

tavsiyeleri uyguladığını; %29u bir şeyi ilk kez denediğini ve  %24ü bir şey satın 

aldığını söylemiştir. Sonuçlar öyle gösteriyor ki dergiler bilgi kaynağı olmasının yanı 

sıra reklâm verenler için de önemlidir. Keza bu sayfalar müzik üretenler için de 

önemli olmalıdır. Okuyucunun satın aldığı şey çoğu kez bir konser etkinliğinin bileti 

veya yeni çıkan bir müzik CD si de olabilir. Katılımcıların %83ü dergiyi bir bilgi 

kaynağı olarak gördüklerini doğrularken  %80i okuduklarının doğruluğuna 

inanmaktadır. Bu da derginin diğer yazılı ya da görsel medya araçlarına göre 

avantajlı olduğu durumlardan biri olarak değerlendirilebilir. Okuyucu ya da izleyici 

özellikle son yıllarda medya güçleri arasındaki rekabetin büyümesi ile beraber 

yayınların yanlılığından ve güvenilir olmayışından yana şikâyet etmektedir.  

Orkestra Dergisi 

Kasım 1962‟den günümüze dek yayın hayatını sürdürmeyi başaran müzik 

dergisi Orkestra, Panayot Abacı tarafından yayınlanmaktadır. Ülkemizde süreli 

yayınların ekonomik veya başka sebeplerle devamlılığının olmadığını düşünürsek 
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2010 yılı itibariyle 48 yıldır yayın hayatına devam eden bu dergi için müzik tarihinde 

bir yolculuk etkisi yaratabileceğini söylemek mümkündür. Derginin Kasım 1962‟de 

yayınlanan ilk sayısında Cemal Reşit Rey tarafından yazılan tanıtıcı yazı müzik 

yayıncılığının önemini gözler önüne sermektedir. 

“ Bu mecmuayı okuyunuz… 

Bu mecmuayı okuyunuz. İçinizi ferahlatır. Her gün, ister istemez, zihninizi 

iz‟ac eden sıkıntılı düşüncelerden sizi kurtarır. Hayatta, çirkinliğin yanında – yanında 

değil üstünde!- güzelliğin de mevcut olduğunu hatırlatır. Yaşamanın bazen zevkli 

olduğuna sizi inandırır. Sizi hayal âlemine, “sır” âlemine, aheng âlemine götüren 

yolda rehberlik eder. Hakiki medeniyetin –ruh, his, kalp ve kafa medeniyetinin- 

meyvelerini size sunar, tefekküre daldırır, maddiyattan uzaklaştırır. Onun 

yapraklarını çevirirken, münderecatına göz gezdirirken, içinizde bir aydınlığın 

belirdiğini hisseder, inşirah duyarsınız. 

Zira!... 

Zira bu mecmua Musiki‟den bahseder, sadece musikiden! 

Zengin bir mecmua mıdır? Parlak bir mecmua mı? 

Hayır, hayır! Böyle bir iddiası yok! Sadece musikiden söz açmıştır! 

Şimdilik bu kâfidir, kanaatimce. Sinir bozucu, adi mevzulardan öyle usanıldı 

ki, musiki bahsini ele almış olan bu mecmuaya, okuyucuları – eminim- ancak: “ 

Allah razı olsun senden” diyeceklerdir.  

İşte bu söz, bu mecmuanın en sağlam “ en emin istinatgâhı olacaktır.” 

Bu sözlerle yayın hayatına başlayan dergi 2010 yılına dek her ay bir sayı 

olmak üzere 410 sayıdır okuyucuları ile buluşmaya devam etmektedir. Kurumlardan 

destek almayan ancak aboneleri ve aldığı reklâm gelirleri ile ayakta durmaya çalışan 

Orkestra çoğu kez yayından kalkmamak için mücadele vermiş ancak yine de 9 yıl 

gibi bir süre okuyucuları ile ayrılık yaşamıştır. Ancak yine de bu 9 yıl içinde yılda 2–

3 sayı da olsa çıkmaya devam etmiştir. (Yaylı, 2009; 5) 

Dergide makale, sempozyum bildirileri, metinler, konser ve festivaller 

hakkında inceleme ve tanıtım yazıları, orkestralar, eleştiri yazıları, yabancı 

makalelerden çeviriler ve röportajlar yer almaktadır. Yazılar konuları itibariyle Türk 

operaları, korolar ve konser salonları ile ilgilidir. Batı müziği ağırlıklı olmakla 
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beraber Türk Müziği, çok sesli Türk Müziği, Türk Halk Müziği, derleme çalışmaları 

hakkındaki makalelere yer verilmiştir. Bir bakıma Orkestra Dergisi bilimsel değer 

taşıyan ve müzik araştırmacıları için başvuru niteliğindeki süreli yayınlardandır. 

Ayrıca çok uzun yıllar boyunca Türk Müziği‟nin nabzını tutan Musiki Mecmuası da 

istikrar yönünden başarılı olmuş bir müzik dergisidir. Dergi, Hüseyin Sadettin Arel 

tarafından 1948 yılında yayıncılık hayatına başlamıştır. 

Türkiye‟de menşei Amerika olup farklı  ülkelerde de satışa sunulan dergiler 

de mevcuttur. Billboard Türkiye, Rolling Stones Türkiye dergileri buna örnek olarak 

gösterilebilir. Bu iki dergi de çok uzun ve köklü geçmişlere sahiptir. Örneğin Rolling 

Stones 1967 yılından beri müzik yazın dünyasında yer almış olup ABD tirajı 1,5 

milyon dolardır. Haziran 2006‟da Türkiye‟deki okuyucuları ile buluşan dergi 32 sayı 

sonra son sayısını satışa sunmuştur. Özellikle internet üzerindeki müzik forumlarında 

derginin zaten uluslar arası bir dergi olduğu için reklâm geliri sıkıntısı yaşamadığı 

Rolling Stone Türkiye için de böyle bir sıkıntı olmadığı dile getirilmiştir.   

Ulusal veya uluslar arası  müzik dergilerinin yanı sıra daha az baskı sayısı  ile 

okuyucusu ile buluşan ve müzik türü olarak popüler müziğin dışında müzik haberleri 

yapan dergiler de sadık bir okuyucu kitlesine sahiptir. 3 yıldan bu yana okuyucu ile 

buluşan rock ve metal dergisi HeadBang‟in içeriğinde albüm kritiği, röportajlar, 

konser ve turne duyuruları yer almaktadır. Ayrıca pek çok derginin yaptığı gibi 

okuyucusuna hediyeler vermektedir. Müzik dergileri ya da diğer aktüalite, iş dünyası, 

teknoloji v.b dergilerin hemen hepsinde her ay okuyucuya bir hediye verilir. Bu da 

dergilerin daha fazla okuyucu çekmek için başvurdukları bir yöntemdir. Bu durumda 

hem dergi hem de dergiye reklâm verecek firma ortak ekonomik çıkarlar 

doğrultusunda hareket etmektedir. Bir markanın yeni çıkan bir ürününün deneme 

boyutunun hediye olarak verildiği kadın, güzellik, sağlık, moda dergileri gibi bir 

müzik dergisinde de sevilen bir sanatçı ya da grubun posteri, konser bileti, CD si gibi 

hediyelerle daha çok kitleye ulaşılabilir veya var olan kitle memnun edilerek 

devamlılığı sağlanabilir. 

Dergi çıkarırken katlanmak zorunda olunan maliyetler o denli yüksektir ki 

günümüzde internet teknolojisinin gelişmesi ile birlikte internet dergiciliği 

başlamıştır. Online dergiler yazarları aracılığıyla müzik severlere ulaşmaktadır. 

İnternetin hız faktörü sebebiyle haftalık ya da aylık  çıkan bir dergiyi bekleme süresi 

ortadan kalkmış olup internet sitelerine her an yeni bir bilgi girilebilmektedir. 
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Forumlar aracılığıyla okuyucu ve dergi yönetimi arasındaki mesafe yakınlaşmıştır. 

Fakat sektörel bazda düşünüldüğünde bu durumun da zaman içinde mutlaka 

avantajları gibi dezavantajları  da olacaktır.   

 

3.3. 1990 Yılı Sonrası Kitle ĠletiĢim Aracı olan Radyo ve Müzik Medyası 

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından Türkiye‟de ki ulusal ve yerel 

radyo ve televizyonların yıllık faaliyet raporları, lisans işlemleri ve çeşitli faaliyetleri 

takip edilir. Ayrıca belirli aralıklarla dinlenme ve izlenme eğilimleri/oranları  üzerine 

araştırmalar yapılır. 14 Şubat 2007 yılında ilki yapılan Radyo Dinleme Eğilimleri 

araştırmasının ardından Aralık 2009da Radyo Dinleme Eğilimleri 2 araştırması 

kamuoyuna sunulmuştur. Bu araştırmaların sonuçları bize radyonun müziksel 

çerçevede nasıl daha etkin kullanılması gerektiğini ve kitle yönetimi ile ilgili 

istatistikî bilgiyi verecektir.  

Şubat 2007 Radyo Dinleme Eğilimleri Kamuoyu Araştırması  

Türkiye genelinde 21 ilde 15 yaş ve üzeri 4501 kadın ve erkek dinleyici 

üzerinde yapılan araştırma sonuçları Türkiye‟deki radyo dinleyicisinin kimliğini, 

nasıl bir hedef kitle ile karşı karşıya olunduğunu göstermektedir. Türkiye İstatistik 

Kurumu tarafından yürütülen çalışmada cevaplanması beklenen konu başlıkları şu 

şekildedir:  

 Radyo dinleme sıklığı  

 Hafta içi ve hafta sonu radyo dinleme süresi  

 Hafta içi ve hafta sonu radyo dinleme saatleri  

 Radyo kanallarının tercih edilme düzeyi  

 En beğenilen radyo kanalları  

 Radyo yayınlarının nereden ve nerede dinlendiği  

 Radyo ile ilgili kanaatler  

 Program ve müzik türlerini dinleme düzeyi ve tercih edildikleri radyo 

kanalları  

 Radyo kanallarının Türkçe kullanımına ilişkin değerlendirme  
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 Reklamlar  

 Radyo ve Televizyon Üst Kurulu hakkında fikirlerin belirtilmesi  

  

Buna göre; 

1. Genç yaş grubunun yetişkinlere oranla daha fazla radyo dinlediği 

saptanmıştır. Yüksek eğitim düzeyinde olanların diğer eğitim düzeyinde olanlara 

oranla daha az radyo dinlediği; meslek grupları arasında ise en sık radyo 

dinleyenlerin esnaf- sanatkâr, işçi ve öğrenci grupları olduğu tespit edilmiştir. Bu 

durumda gençlerin dinlemeyi tercih ettiği müzik türlerine radyolarda daha fazla yer 

verilmesinin nedeni hedef kitle yoğunluğunun genç ve öğrencilerden oluşuyor 

olmasıdır.  

2. Araştırmaya katılan %13 lük kitle günde 10 saat ve üzeri radyo 

dinlediğini açıklamıştır. Bu oran hafta sonu düşüş gösterir. Esnaf- sanatkâr iş 

grubunda çalışanların muhtemelen çalıştıkları zaman zarfı içerisinde kesintisiz radyo 

dinlemektedir. O halde bu kitle de bir hedef teşkil etmektedir. Gelir düzeyi ile radyo 

dinleme alışkanlığı arasında ters orantı mevcuttur. Gelir düzeyi yüksek olanların 

daha az radyo dinledikleri sonuçlardan biridir.  

3. Radyo dinleme saatlerine baktığımızda televizyondaki gibi prime time 

kavramının olmadığı dikkat çekici bir özelliktir. Kadınların saat 10.00 ile 14.00 

arasında; erkeklerin ise 18.00- 22.00 saatleri arasında radyo dinlemeyi tercih ettikleri 

ortaya çıkmıştır. 20.00- 22.00 ve 22.00- 24.00 saatleri arasında daha çok gençlerin 

radyo dinlediği saptanmıştır. 08.00- 18.00 arası düşük eğitim düzeyinde olanların, 

ilerleyen saatlerde ise dinleyici kitlesinin yerini daha yüksek eğitim düzeyinde 

olanlara bıraktığı görülmektedir. Ayrıca 06.00- 08.00 arasında profesyonel meslek 

sahibi grubundaki kişiler radyo dinlemektedir. Fakat aynı saatlerde işsizler de aynı 

yoğunlukta radyo dinlemektedir. Buradan çıkacak sonuç gün içinde alt ve orta gelir 

seviyesinde esnaf, işçi olarak çalışan kitlenin radyoyu dinlediğidir. Sabah saatlerinde 

profesyonel meslek sahipleri yolda işe giderken hedef kitle durumundadır.  

Hafta içinde hafta sonuna oranla daha çok radyo dinlenmekte hafta sonları ve 

öğlen saatlerinde kadınlar; akşam saatlerinde erkekler radyoyu tercih etmektedir. 

Buna göre hangi gün ve saatlerde hangi kitle ve yaş grubunun radyoyu takip ettiğini 
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bilmek ve buna uygun olarak müzik ürününün tanıtımını  yapmak hedefe daha etkin 

ulaşmak için gereklidir. 

4. Kral FM ve TRT kanalları en çok tercih edilen radyo kanallarıdır. En 

çok tercih edilen radyo kanalları sıralaması şu şekilde olmuştur:  

o Kral FM (%30,3)  

o TRT (% 26,1)  

o Süper FM (%12,4)  

o Power FM (%6,7)  

o Best FM (%5,2)  

Sıralamanın daha altında yer alan radyo kanallarının tercih edilme 

oranları %5‟in altındadır. Bunlar ise sırasıyla;  

Âlem FM, Slow Türk, Power Türk, Radyo D, Metro FM, Show Radyo, 

Radyo 7, İstanbul FM, Radyo Tatlıses, Akra FM, TGRT FM, Radyo Viva, Moral 

FM, NTV Radyo, Klâs FM, Polis Radyosu, Number One, Burç FM ve %1lik dilimin 

altındaki diğer ulusal ve yerel radyolardır. 

5. En beğenilen radyo kanalı Kral FM ve onu takip eden TRT FM‟dir. 

Ardından ise pop müzik yayını yapan Süper FM, yabancı müzik yayını yapan Power 

FM ve Slow Türk kanalları gelir. Bu kanalların beğenilmesinde öne çıkan sebepler;  

o Kral FM için; katılımcıların %60,2 si programlarını ve yayınlarını 

beğendiğini, %20,1 i ise arabesk yayın yaptığı için bu kanalı tercih ettiklerini 

belirtmiştir.  

o TRT FM için; katılımcıların %37,5i yayınlarını kaliteli bulduklarını, 

%27,7si program ve müzik yayınlarını beğendiklerini, %10,6 sı haber içerikli yayın 

yapmasını sebep göstermektedir.  

o Süper FM için; katılımcıların %55,9u program ve müzik yayınlarını 

beğendiklerini, %11,7si yayınları kaliteli bulduğunu, %11,7si DJlerini beğendiklerini 

ifade etmişlerdir.  

o Power FM için; katılımcıların %56,6sı program ve müzik yayınlarını 

beğendiklerini, %14,2si yabancı müzik yayını olmasından dolayı tercih ettiğini ve 

%10,6sı yayınlarını kaliteli bulduğunu belirtmiştir.  
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o Slow Türk için; katılımcıların %63,8si program ve müzik yayınlarını 

beğendiklerini, %6,5i slow şarkılar çaldıkları için bu radyo kanalını tercih ettiklerini 

ifade etmiştir.  

Diğer taraftan en beğenilmeyen radyo kanallarının başında da Kral FM ve 

TRT FM gelmektedir. Sebepleri; 

o Kral FM için; katılımcıların %46,6sı arabesk yayınını fazla 

bulmakta,%23,5i program ve müzik yayınlarını beğenmemektedir. Azalan yüzde 

oranları ile yer alan diğer sebepler radyo kanalının seviyesiz bulunması, Türkçenin 

doğru kullanılmaması, reklamların fazla olması, spikerlerinin beğenilmemesi gibi 

sebeplerdir.  

o TRT FM için; katılımcıların %22,9u program ve müzik yayınlarını 

beğenmediğini, %19,3ü reklamların fazla olmasını ve %14,1i ise yayın formatının 

kendisine hitap etmediğini belirtmiştir. Azalan yüzde oranları yer alan diğer sebepler 

şunlardır; spikerlerin beğenilmemesi, sürekli Türk Sanat Müziği çalınması, 

yayınlarının sıkıcı ve müzik yayınının az olması, türkülerin sevilmemesi, gençliğe 

uygun müzik yapılmaması ve eski şarkıların çalınmasıdır.  

Diğer beğenilmeyen radyolar ise Metro FM, Radyo Tatlıses ve Show Radyo 

olarak açıklanmıştır. Görüldüğü üzere katılımcıların verdiği cevaplarda bazı  zıtlık 

yaratan ifadeler vardır. Örneğin hem en beğenilen hem de en beğenilmeyen radyolar 

aynı radyolardır. Kral FM‟in beğenilme nedenlerinden biri olarak gösterilen arabesk 

müzik yayını yapması aynı şekilde beğenilmeme nedenleri arasında da yer alır. Ve ya 

Power FM yabancı müzik yayını yaptığı için beğenilirken Metro FM aynı sebepten 

dolayı beğenilmemektedir. Fikirler sübjektiftir. Bu da bize gösteriyor ki pek çok 

farklı dinleyici kitlesi radyoyu takip etmektedir. Reklamların fazla olması, 

programcıların beğenilmemesi de dinleyiciyi etkileyen faktörlerdendir. Ayrıca Radyo 

Tatlıses‟i beğenmediğini söyleyen %10,9luk dinleyici kitlesi sebep olarak radyo 

kanalının sahibini göstermiştir. Demek ki beğenileri olumlu ya da olumsuz etkileyen 

kişisel sebepler de olabilmektedir.  

6. Radyo yayınları  en çok radyodan dinlenmekte olup gelişen iletişim 

teknolojisi ile beraber buna uydu, internet, cep telefonu ve walkman de eklenmiştir. 

Ve bu teknolojileri daha çok gençler ve yüksek eğitim düzeyindekiler 

kullanmaktadır. 15 yaş ve üzeri katılımcıların üçte biri radyoyu evde dinlediğini 
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belirtirken üçte biri işyerinde diğerleri ise yolda ve arabada dinlediğini belirtmiştir. 

Radyo kanallarının son yıllarda internet üzerinden takip edilmesiyle kanallar web 

sitelerine önem vermeye başladılar. Sitelere üyelik ile dinleyicini yayın akışından 

haberdar etme, programcılarla tanışma imkânı vererek kendisini o radyonun bir 

parçası gibi hissetme, programlara katılacak sanatçıların mail yoluyla haber verilmesi 

ve dinleyici kitlesine çeşitli hediyeler ya da hayranı olduğu sanatçıyla tanışma fırsatı 

vermesi gibi interaktif katılımlar sağlamaktadır.  

Yöneltilen diğer sorular ise radyo ile ilgili genel kanaatler, reklamlar ve 

RTÜK ile ilgili sorulardır. Müzik türlerinin radyo kanallarına göre dağılımında ise 

Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Dini müzik ve ilahi, Klasik Türk Müziği, 

Yabancı Klasik Müzik, Yabancı caz müziğin TRT FM de; Türk Pop müziğinin Süper 

FM de; Arabesk, Özgün Müzik, Taverna ve Fantezi müziğin Kral FM de; 

yabancı Pop, Türkçe ve yabancı rock müziğin Power FM de dinlenildiği 

saptanmıştır.  

Farklı müzik türlerinde müzik albümü piyasaya süren kişi ya da gruplar için 

yaptıkları  müzik tarzına göre çalışmalarının hangi radyoda daha sık yer alabileceği 

katılımcıların verdiği cevaplarla gözler önüne serilmektedir.  

Aralık 2009 Radyo Dinleme Eğilimleri 2 Kamuoyu Araştırması  

Yine RTÜK tarafından yapılan bu araştırmada 21 il ve bu illere bağlı 124 

ilçe, toplamda 167 mahalle/köyde yaşayan 15 yaş ve üzeri 2600 kişiye yüz yüze 

mülakat şeklinde anket uygulanmıştır. 2007 ve 2009 yılları arasında Türk radyo 

dinleyicisinin ankete verdikleri cevapları karşılaştırıp farklılıkları ve benzerlikleri 

görelim.  

1. Hafta içi ve hafta sonu radyo dinleme sürelerine bakıldığında çok 

büyük fark görülmemektedir. Dinleyicilerin yarısı günde 2-3 saat radyo dinlediğini, 

dörtte biri günde 1 saat ve daha az radyo dinlediğini belirtmiştir. 2007 sonuçlarında 

da tespit edildiği üzere günde 10 saatin üzerinde radyo dinleyen belli bir kesim 

dikkat çeker. 2009da %7,2lik kesim 10 saat ve üzeri radyo dinlediğini ifade etmiştir. 

Bu kesimin çoğunluğu işyerindekilerdir.  

2. Hafta içi ve hafta sonu radyo dinleme saatleri; katılımcılar hafta içi 

radyo dinlemeye daha erken saatte başladıklarını söylerken hafta sonu öğle saatlerine 

doğru radyo dinlemeye başlamaktadırlar. Bu sayılar hafta içi 09.00-12.00 arasında; 
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hafta sonu ise 12.00-15.00 arasında yoğunlaşır. Radyo dinleme oranı akşam 

saatlerinde düşüş gösterir. Buna sebep olarak televizyon dizileri gösterilebilir.  

3. En çok dinlenen radyo kanalları:  

o Kral FM ( %32,4)  

o TRT FM (30,2)  

o Power FM (%10,2)  

o Süper FM (%7,6)  

o Slow Türk (%7,3)  

o Best FM (%5,0)  

Listedeki diğer radyo kanallarının dinlenme oranları %5in altındadır. Bunlar; 

Alem FM, Radyo 7, Radyo D ve Show Radyodur. 2007 sonuçlarıyla kıyaslandığında 

Kral FM %2,1, TRT FM %4,1, Power Türk %5,8 ve Slow Türk %2,9 oranında daha 

çok tercih edilmiştir. Süper FM ise %4,8 oranında daha az tercih edilmiştir. En çok 

dinlenen 2 radyo olan Kral FM ve TRT FM büyük çoğunluğun tercih ettiği radyo 

kanallarıdır. Dinleyici kitlelerini karşılaştırdığımızda daha genç dinleyicilerin Kral 

FM‟i; 40 yaş ve üstü dinleyicilerin TRT radyolarını tercih ettiği saptanmıştır. Ayrıca 

düşük eğitim seviyesine sahip katılımcılar Kral FM‟i; yüksek eğitim düzeyindekiler 

ise TRT‟yi tercih etmiştir. Coğrafi bölgelere göre dağılımda Marmara Bölgesi ve 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Kral FM çoğunlukla dinlenmektedir. Bu 2 bölge 

dışındaki bölgelerde ise en çok TRT radyoları tercih edilmiştir. Kral FM ve Power 

Türk de öne çıkan diğer tercih kıstasları dinleyicinin zevkine uygun müzik türü 

çalıyor olmasıdır. TRT radyoları için ise kaliteli yayın ve Türkçenin doğru kullanımı 

olarak öne çıkmaktadır. 

4. Hangi müzik türünün hangi radyoda daha çok tercih edildiğine dair 

yönlendirilen soruda denekler 2007 yılı sonuçlarına yakın cevaplar vermişlerdir. 

Yani yine arabesk, taverna, fantezi, özgün müzik türleri Kral FM de; Klasik Türk 

Müziği; Türk Sanat müziği, Türk Halk müziği, ilahi ve dini müzik TRT FM de 

dinlenildiği saptanmıştır. Yabancı pop ve Türkçe rock türleri Power Türk de 

dinlenilmektedir.  

2007 ve 2009 sonuçları  arasındaki tek fark; Türk Pop müziğinin dinlenme 

oranı bakımından Süper FM den Kral FM‟e geçmesidir. 
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5. 2 anket arasındaki benzerliklerden bir diğeri radyonun en çok 

radyodan(%64) ve evden (%62) dinlenildiğinin saptanmasıdır. Radyoyu cep 

telefonundan(%18,4) dinlediğini söyleyenlerin sayısı artış göstermiştir.  

3.4. 1990 Yılı Sonrası Kitle ĠletiĢim Aracı olan Televizyon ve Müzik 

Medyası 

1 Temmuz 1984de renkli yayına geçilmesi ve 1 Mart 1990da ilk özel 

televizyonun yayın hayatına başlaması Türk televizyonculuk tarihindeki önemli 

olaylardır. Renkli televizyonların varlığı televizyonun haber verme fonksiyonunun 

yanında eğlendirme fonksiyonunu da ön plana çıkartan bir gelişmedir. Türkiye‟de 

renkli yayının başladığı tarihte Avrupa ülkeleri arasından Malta dışında tüm ülkeler 

zaten renkli yayına geçmişlerdi. Elbette bu yeni teknoloji bütçe ile ilgili bir konuydu. 

1950 yılında Avrupa ülkeleri tarafından radyo ve televizyon kuruluşlarının teknik, 

program ve hukuki düzenlemelerinde iş birliği sağlamak amacıyla kurulmuş olan 

EBU (European Broadcasting Union- Avrupa Yayın Birliği) ve kuruluşun alt 

örgütlerinden biri olan Eurovision üye ülkeler arasında haber ve görüntü paylaşımını 

sağlamaktadır. Türkiye, EBU‟nun aktif üyesidir. Ancak 1980lere gelindiğinde 

Eurovision çok önemli değilse üye ülkelerden siyah- beyaz görüntü kabul 

etmemektedir. Bu da renkli televizyona geçmeyi zorunlu kılan sebeplerden biridir. 

 Video alanındaki gelişmeler ve ülkemizdeki verici şebeke kapasitesinin 

renkli yayına uygun olması Bakanlar Kurulu‟nun renkli televizyona geçilmesi 

kararında etken olmuştur. 

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Aka Gündüz Özdemir 2008 

yılında verdiği bir röportajda, renkli televizyon döneminde siyah-beyaz televizyona 

göre reklamın etkisinin düştüğünü ifade etmektedir. Özdemir‟e göre: 

“1991 yılında özel televizyonların yayına başlamasıyla hızlı bir şekilde 

gelişen medya çeşitlemesi buralara geldi. 20 ayrı mecrada yayınlanan reklamlar 

yarışıyor. Arık tüketicilere ulaşmak zorlaşıyor.” 

1973 yılında TRT Genel Müdürü Musa Öğün tarafından televizyonda reklam 

yayınları vermek isteyenlerin TRT‟ye başvurmaları ve 8- 10 bin liralık reklam 

ücretini ödeyerek reklamlarını televizyonda yayınlatabileceklerini duyurmuştur. 

Özdemir‟de 1970li yıllarda ürünlerini satmak için reklamın çok büyük getirisi 
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olduğunu, reklamını yaptıkları ürünle ilgili bir gün sonra tepki alabildiklerini 

belirtmektedir.  

Onlarca ulusal ve yerel kanal, uydu üzerinden sınırsız kanal izleyebilme şansı 

kişilerin dikkatinin pek çok farklı yöne kaymasına sebep olmuştur. Özellikle 

televizyon reklamları tüketici topluluklar oluşmasına sebep olmaktadır. Ayrıca çocuk 

ve gençleri etkisi altına alan tüketim alışkanlığı marka olanı tercih etme, daha az 

memnuniyet gibi davranışlarla kendini göstermektedir. Pek çok araştırmacının da 

değindiği konular arasında reklam metası olarak çocukların ve kadınların 

kullanılmasının yanlış olduğu fikri vardır. Kusursuz fiziğe sahip kadın ve ya 

erkeklerin yer aldığı reklam filmleri standardize edilmiş bir güzellik anlayışını ortaya 

çıkarır. Öyle ki bu durum özel kanalların ve ardından müzik video kanallarının yayın 

hayatına başlamasıyla daha çok kendini gösterecektir. İşitsel bir sanat türü olan 

müzik görselliğin gücü altında ezilmek üzeredir.  

Çocuk ve gençlerin izledikleri reklam, dizi, yarışma programı, kliplerde 

gördükleri kişileri rol- model alarak sadece „imaj‟a bağlı beğeniler oluşturduğunu 

görmek üzücüdür.  

RTÜK tarafından Türk izleyicisinin televizyon izleme eğilimleri ile ilgili 

2006 ve 2009 yılında gerçekleştirdiği kamuoyu araştırma sonuçları izleyicinin 

beğenisini anlama yönünde yol gösterici olacaktır. 

2006 Televizyon İzleme Eğilimleri Kamuoyu Araştırması Sonuçları: 

Türkiye genelinde 14 ilde 15 yaş ve üzeri 4606 kadın ve erkeğin katıldığı 

ankette cevap alınması amaçlanan konular şunlardır: 

 Hafta içi ve hafta sonu günlerde televizyon izleme düzeyi 

  Hafta içi ve hafta sonu günlerde televizyon izleme saatleri 

  Program türlerine göre izlenme düzeyi 

  Televizyon, radyo, gazete ve internet ile ilgili güven düzeyi 

  Televizyonda hangi yayınların rahatsız edici olduğu 

  Reklamların izlenme düzeyi ve reklamlarda nelerin rahatsız edici 

olduğu 

  RTÜK‟ün bilinme düzeyi ve RTÜK‟ten beklentilerdir. 
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Sonuçlar; 

1. Hafta İçi Televizyon İzleme Düzeyi:  Ortalama günlük televizyon 

izleme süresi 5,09 saattir. Hafta içi günlerde 10 saat ve üzerinde televizyon izlediğini 

söyleyenlerin oranı %18,7dir. Coğrafi farklılıklar göz önüne alındığında en çok 

televizyon seyredilen bölge 5,85 saat ile İç Anadolu Bölgesi iken; en az televizyon 

seyredilen bölge 4 saat ile Doğu Anadolu Bölgesidir. En çok televizyon izleyen 

meslek grubu ev hanımlarıdır (5,75 saat). Bu da gündüz kadınlara yönelik 

programlara neden çok yer verildiğini açıklamaktadır. Televizyon izleme eğilimi 

ekonomik farklılıklara göre de şekillenir. Katılımcılar arasında aylık geliri 1000- 

1500 TL olanlar 5, 34 saat ile en fazla televizyon izleyen grubu oluştururlar. 

Televizyon izleme oranı aylık gelir arttıkça azalan bir tablo çizer.  

2. Hafta Sonu Televizyon İzleme Düzeyi: Ortalama olarak hafta sonunda 

5,15 saat televizyon izlendiğini saptanmıştır. 10 saat ve üzerinde televizyon 

izlediğini söyleyenlerin oranı %14,8dir. Hafta içine kıyasla azaldığını görmekteyiz. 

Bölgesel farklılığa bakıldığında hafta içi ve hafta sonu değişen bir sonuç yoktur. 

Hafta sonu da en çok İç Anadolu Bölgesi en az Doğu Anadolu Bölgesi‟nde 

yaşayanlar televizyon izlemektedir. Hafta sonu 5,90 saat ile en fazla televizyon 

izleyen meslek grubu ev hanımlarıdır. 

3.  Hafta İçi Televizyon İzleme Saatleri: Katılımcıların %60‟ı 18-21 ve 

21- 24 saatleri arasında televizyon izlemektedir. 09-18 arası televizyon izlediğini 

söyleyenlerin oranı %17 ile% 21 arasındadır. 03-06 ile 06-09arasında televizyon 

izlediğini ifade edenlerin oranı oldukça düşüktür (%1,4 ile %5,9).  06-09 saatlerinde 

Akdeniz Bölgesi; 09-12 ve 18-21 saatlerinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi; 21-24, 

24-03, 03-06 saatlerinde Ege Bölgesi daha fazla televizyon izlemektedir. Gündüz 

saatlerinde kadınların erkeklere oranla daha fazla televizyon izlediği saptanmıştır. 

06-18 arası 50 ve üzeri yaş grubu; 18- 21 arası 41-50 yaş grubu; 21-24 arası 21- 40 

yaş grubu televizyon seyretmektedir.   

4. Hafta Sonu Televizyon İzleme Saatleri: Katılımcıların %60ı 18- 21 ve 

21-24 saatlerinde televizyon izlediğini söylemiştir. Diğer sonuçlarda yüzde 

oranlarında küçük değişiklikler olmakla beraber çok büyük farklılıklar 

görülmemektedir. Meslek grupları olarak ise; 09-21 saatleri arasında hafta içi ev 

hanımları ve işsizler en çok televizyon seyrederken; bu saatlerde hafta sonunda ev 
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hanımları, emekliler ve esnaf- sanatkârlar televizyon seyretmektedir. 21-24 saatleri 

arası esnaf- sanatkâr, profesyoneller, memur ve işçiler televizyon izler. 

5. Program Türlerinin İzlenme Düzeyi: 

 Haber Programları: %74,8 

 Yerli diziler: %56,8 

 Eğlence – Güldürü- Talk Show: %42,2 

 Belgeseller: %40,8 

 Yabancı sinemalar: %40,8 

 Dini programlar: %40,5 

 Açık oturum ve tartışma programları: %40,4 

 Türk filmleri: %37,3 

 Sır programları: %34,7 

 Yarışma programları: %32,1 

 Spor programları: %30 

 Müzik programları: %28,2 

 Türk Halk Müziği: %28,1 

 Kültür- sanat programları: % 21,3 

 Türk Pop Müziği: %20,9 

 Türk sanat müziği %20,8 

 Magazin programları %18,2 

 Ekonomi programları %15,4 

 Yabancı diziler %14,4 

 Yabancı müzik %12,4 

 Çocuk programları %11,2 

 Kadın programları %10,8  

 Evlilik yarışmaları %6,8 
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Yaş ilerledikçe açık oturum ve tartışma programları, dini, ekonomi, haber 

programları, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve kadın programlarının izlenme 

oranı artış gösterir. Yaş ilerledikçe izlenme oranı düşen ve genç kitlenin daha çok 

tercih ettiği yayın türleri Talk Show, magazin, spor, Türk Pop müziği, yabancı 

diziler, yabancı sinema, yabancı müziklerdir. Orta yaş grubu daha çok belgesel ve 

kültür- sanat programlarını tercih etmiştir.  

Eğitim düzeyi arttıkça daha çok izlenen program türleri açık oturum ve 

tartışma, yabancı sinema- dizi, kültür- sanat programları, yabancı müzik, ekonomi, 

spor, Türk Pop Müziğidir. Eğitim seviyesi yükseldikçe daha az tercih edilen program 

türlerinin ise Türk filmleri, evlilik yarışmaları, dini programlar, sır programları ve 

kadın programları olduğu tespit edilmiştir. 

Genç ve öğrenciler tarafından en çok izlenen program türleri magazin, Türk 

Pop müziği ve yabancı müzik programları, çocuk programları ve müzik 

programlarıdır. 

Kamuoyu araştırmasının gösterdiği sonuç gençlerin televizyonda daha çok 

müzik dinledikleri veya müzik video kanallarını takip ettikleridir. Bu durum 

beraberinde bazı sorumlulukları da getirecektir. Türkçenin hor kullanıldığı şarkı 

sözlerinin yer aldığı popüler şarkılar, gençleri görselliğe özendiren fakat bunu 

yaparken sanat yapmayı değil ticari çıkarları gözeten prodüksiyonların varlığı ciddi 

bir tehlike oluşturmaktadır. 

  6. İletişim Araçlarına Güven Düzeyi: 

 Televizyona güvenenlerin oranı %56,7; güvenmeyenlerin oranı % 34 

 Gazeteye güvenenlerin oranı % 56,5; güvenmeyenlerin oranı %29, 9 

 Radyoya güvenenlerin oranı % 52,6; güvenmeyenlerin oranı % 24,4 

 İnternete güvenenlerin oranı % 44,2; güvenmeyenlerin oranı %17 

Verilen cevaplar doğrultusunda kadınların daha çok gazeteye erkeklerin ise 

internete daha çok güvendikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca eğitim düzeyinin artmasıyla 

beraber gazete, televizyon ve radyoya duyulan güven düşmekte internete duyulan 

güven ise artmaktadır. Meslek grubu olarak öğrenciler ve profesyonel serbest meslek 

erbaplarının internete güven duyduğu araştırmanın diğer saptanan sonuçlarındandır. 
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  7. Rahatsız Edici Yayınlar: 

Televizyondaki yayınların hiç birinden rahatsız olmadığını belirtenlerin oranı 

%19,4dür. En çok rahatsızlık duyulan yayınlar ise; 

 Magazin programları %12 

 Evlilik, dans, yarışma programları %14,1 

 Müstehcenlik %12,5 

 Kadın programlarının seviyesinin düşük olması %12,3 

 Şiddet ve korku içeren programlar %5,6 

 Reklamların aşırı olması %5,4 

 Belirli (marka olarak belirtilen) programlar %2,7 

 Spor programları %2,3 

 Dini hissiyatı istismar eden programlar %2,1 

 Belirli siyasi görüşlerin baskın hale getirilmesi %1,5 

  8. Reklamlarla ilgili düşünceler: Reklamların tamamını izlediğini belirten 

izleyicilerin oranı %19,5tir. Reklamlar çıkar çıkmaz kanal değiştirdiğini söyleyenler 

ise büyük çoğunluğu oluşturmaktadır (% 40,4). Araştırma sonucu kadınların 

erkeklere oranla daha çok reklam izlediği ortaya çıkmıştır. Reklamlarda rahatsız eden 

konular arasında ilk sırayı %26,1 ile reklamların uzun ve sıkıcı olması almaktadır. 

Diğer konular ise % 7,8 ile müstehcenlik ve kadının kullanılması, %7,4 ile çok sık 

olması, %6,8 ile ürünlerin abartılmasıdır. Diğer sebepler ise %5lik dilimin altında 

kalmak üzere programları yarıda kesmesi, basit olması, çocukları hedef alması, 

tüketimi özendirmesi vb. sebeplerdir. 

2009 Televizyon İzleme Eğilimleri Kamuoyu Araştırması Sonuçları: 

Toplam 21 ilde 2570 katılımcı ile gerçekleştirilen araştırmada cevap alınması 

amaçlanan konular şunlardır: 

 Hafta içi ve hafta sonu günlerde televizyon izleme düzeyi 

  Hafta içi ve hafta sonu günlerde televizyon izleme saatleri 

 Televizyon kanallarını tercih etme düzeyi 
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  Televizyon programlarının hangi ölçüde ve hangi televizyon 

kanalından izlendiği 

  Televizyonda yayınlanması istenen ve istenmeyen program türleri  

 Televizyonda görmekten rahatsız olunan programların neler olduğu 

  Yayınlarda rahatsız olunan görüntülerin neler olduğu 

  Reklamların izlenme durumu 

  RTÜK‟ün bilinme düzeyi ve RTÜK‟ten beklentiler 

1. Hafta İçi Televizyon İzleme Düzeyi: İki araştırmanın sonuçları 

karşılaştırıldığında hafta içi izlenme oranlarında az da olsa bir azalma mevcuttur. En 

çok televizyon izleyen grup evliler, ev hanımları, emekli ve işsizlerdir. Günde 5,2 

saat ile Akdeniz Bölgesi ve 5,1 saat ile Karadeniz Bölgesi en çok televizyon izleyen 

bölgeler olurken günde 4 saat ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi en az televizyon 

izleyen bölge olmuştur. Her iki araştırmanın ortak sonuçlarından bir diğeri gelir 

düzeyi arttıkça televizyon izleme düzeyinin azaldığıdır. 

2. Hafta Sonu Televizyon İzleme Düzeyi: Günde 6 saat televizyon 

izlediğini söyleyenlerin oranı %15,8; 4 saat izleyenlerin oranı %15,7; 2 saat 

izleyenlerin oranı %15,6; 3 saat izleyenlerin oranı %15,2dir. 10 saat üzeri televizyon 

izlediğini söyleyenlerin oranı %5,9dur ve 2006 sonuçlarına oranla düşüş 

göstermektedir. 2006da 10 saat ve üzeri televizyon izlediğini söyleyenlerin oranı 

%14,8 olmuştur. Gelir durumu, eğitim durumu ve meslek grupları ayrımında 

sonuçlar değişmemiş ancak azalma kaydedilmiştir. 

3.  Hafta İçi Televizyon İzleme Saatleri: Günün en fazla televizyon 

izlenen saatleri 18-21 ve 21-21 saatleridir. 2006 sonuçlarında bu saat dilimlerinde 

izlenme oranları sırasıyla %60,2 ve %59,5 iken 2009da bu oranlar %70,9 ve%63,3‟e 

yükselmiştir. 09-12, 12-15, 15-18 saatlerinde kadınlar daha çok televizyon 

izlemektedir. Sonuçlar hafta içi gündüz kuşağında daha az televizyon seyredildiğini 

ve izleyicinin akşam saatlerinde televizyon izlemeyi tercih ettiğini gösteriyor. 

Televizyon izleme düzeyindeki azalmaya rağmen izleyicinin belli saat dilimine 

yığıldığı dikkat çekici bir sonuçtur. Bu durumu akşam saatlerinde yayınlanan 

televizyon dizilerine gösterilen ilgi ile açıklamak mümkündür. Diğer yandan 

insanların kitlesel olarak aynı şeyleri izlediği gerçeği de ortaya çıkmıştır. Bu durum 
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popüler kültürün yarattığı sakıncalı durumlardan biri olan standardize olmuş kitle 

yığınlarını açığa çıkarır. Gelir durumu, eğitim durumu ve meslek grupları ayrımında 

sonuçlarda değişiklik olmamıştır. 

 Ayrıca Euro TV Worldwide tarafından 89 ülke üzerinde yapılan araştırmaya 

göre özellikle ekonomik krizden sonra televizyon izleme oranı tüm dünyada artış 

göstermiştir. 89 ülkede 3 milyar izleyicisi olan 2000‟e yakın TV kanalı verilerinin 

denetlenmesiyle ortaya çıkan gerçek 2004 yılından bu yana televizyon izleme 

süresinin sürekli artış gösterdiğidir. Türk izleyicisi için 2006 ve 2009 yıllarında 

yapılan iki araştırma süre açısından bize farklı bilgiler sunuyor olsa da izleyici 

trafiğinin aynı saatlerde yoğunlaşması farklı tehlikeler göz önüne seriyor.  

4. Hafta Sonu Televizyon İzleme Saatleri: 18-21 saatleri %68,7; 21-24 

saatleri  %68,1; 15-18 saatleri %25,2 oranla günün en çok televizyon izlenen 

dilimleri olmuştur. 15-35 yaş arasındaki katılımcılar en çok 21-24 saatleri arasında 

televizyon izlediklerini belirtirken 36-61 yaş ve üzeri katılımcılar 18-21 saatlerinde 

televizyon izlemektedir. Tüm meslek gruplarının 18-24 saatleri arasında %60 

oranında televizyon izlediği ortaya çıkmıştır. Bu saatlerde en çok Marmara, Ege ve 

Akdeniz Bölgesi televizyon izlemektedir. Gelir durumu, eğitim durumu ve meslek 

grupları ayrımında sonuçlar hafta içi ile benzerlik göstermektedir. 

5. Televizyon Kanallarını Tercih Düzeyi: katılımcıların en çok izledikleri 

kanallar sırasıyla; %62,1 ile Kanal D, %56,8 ile Show TV, %43,3 ile ATV olmuştur. 

2006 da bu sonuçlar % 51,2 ile ATV,  % 48,8 ile Kanal D,  % 43 ile Show TV‟dir. 

Katılımcılara televizyonda yalnızca bir kanalı izlemek zorunda kalsaydınız hangisi 

olurdu diye yönlendirilen soruda alınan cevaplar %26,3 ile Kanal D, %17,3 ile Show 

TV, %10,3 ile TRT olmuştur. TRT‟yi tercih edenler 60 yaş üzerinde yoğunlaşırken 

15-20 yaş arasındaki gençler Kanal D ve Show TV‟yi tercih etmektedir. Ayrıca bu 2 

kanal orta eğitim düzeyinde olan katılımcıların yoğunlukla izlediği kanallar 

olmuştur. TRT‟yi izleyenler daha çok yüksek eğitim seviyesindekiler ve 

emeklilerden oluşur. Gelir grupları içinde tüm grupların Kanal D‟yi tercih ettiği 

saptanmıştır. 

6. Televizyon Kanallarının Tercih Edilme Nedenleri:  

 Kanal D‟nin tercih edilme sebepleri; % 45 ile dizilerin beğenilmesi ve 

%18,2 bütün programların beğenilmesi 
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 Show TV‟nin tercih edilme sebepleri: % 26,4 ile dizilerin beğenilmesi 

ve %22,3 tüm programlarının beğenilmesi 

 TRT‟nin tercih edilme sebepleri: %34,5 ile tarafsız yayıncılık yapması 

ve %23,1 ile kaliteli ve seviyeli programlar yapması 

 Samanyolu TV‟nin tercih edilme sebepleri: %21 ile tüm 

programlarının beğenilmesi ve %18,5 ile tarafsız yayıncılık yapması 

 ATV‟nin tercih edilme sebepleri: %37,1 ile dizilerin beğenilmesi ve 

%18,1 ile tüm programlarının beğenilmesi olarak sıralanmıştır. 

 Dikkat edilirse kanalların tercih edilme sebebini en çok etkileyen faktör 

dizilerdir. Televizyon dizilerinin hem reklamcılık açısından taşıdığı önem hem de 

diğer yan sanat dallarına (dizi müzikleri, sahne- dekor tasarımı vb.) yüklediği 

görevler ortadadır. Ayrıca dizilerin toplumun sosyolojik yapısı üzerinde genelde 

olumsuz olmak üzere etkileri olduğu bilinmektedir. Şiddet, müstehcenlik, aile içi 

çarpık ilişkiler dizilere konu olmaktadır. Özellikle ülkemizde dizi endüstrisinin 

gelişmesi ile bu konuların müziğe de yansıdığını görüyoruz. Video kliplerde şiddet 

unsurunun yer alması, kadının cinsel bir obje olarak gösterilmesi, şarkı sözlerinde 

lüks tüketim ve marka tutkusunun özendirilmesi sıkça günlük hayatımızın içinde yer 

alan konulardır. Müzik video kliplerinin gençler üzerindeki olumsuz etkilerine 

ilerleyen bölümlerde yer verilecektir. 

7. Program Türlerine Göre Tercih Edilen Televizyon Kanalları: 

 Yerli diziler için tercih edilen kanallar %42 ile Kanal D, %26,8 ile 

Show TV ve % 13,9 ATV‟dir. Yerli diziler için belirlenen yaş gurubu, medeni 

durum, eğitim, coğrafi farklılık kıstaslarında fark olmaksızın Kanal D cevabı 

verilmiştir.  

 Türk filmleri için tercih edilen kanallar %20,6 ile Show TV, %18,6 ile 

Kanal D ve %11 ile ATV olmuştur. 

  Haberler için tercih edilen kanallar %19,4 ile Kanal D, %18,7 ile 

Show TV ve %14,1 ile ATV olmuştur. 

 Spor programları için tercih edilen kanallar %26,4 ile TRT, %12,3 ile 

NTV ve %11 ile Star TV olmuştur. 
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 Dini programlar için tercih edilen kanallar %39,3 ile Samanyolu, 

%23,1 ile Kanal 7 ve %18,8 ile Star TV‟dir. 

 Yabancı filmler için tercih edilen kanallar %18,7 ile Kanal D, % 16,4 

ile Show TV ve %13,6 ile ATV‟dir. 

 Açık oturum programları için tercih edilen kanallar % 20,5 Kanal D, 

%20 ile ATV ve %18,3 ile Show TV‟dir. 

 Belgesel programları için tercih edilen kanallar %37,2 ile Samanyolu 

TV, %19,7 ile TRT ve %7 ile Discovery Channel olmuştur. 

 Yarışma programları için tercih edilen kanallar %67,5 ile Show TV, 

%12,5 ile Fox TV ve %5,1 ile Kanal D olmuştur. 

 Müzik/ Eğlence/ Klip için tercih edilen kanallar %37,4 ile Kral TV, 

%9,6 ile Kanal D ve %9,3 ile Show TV‟dir. 

  Magazin programları için tercih edilen kanallar % 33,1 ile Kanal D,      

%22,3 ile ATV ve  %21,7 ile Show TV‟dir. 

 Güldürü/ Talk Show programları için tercih edilen kanallar %57,9 

Kanal D, %12,1 TRT ve %8,7 ile ATV‟dir. 

 Kadın kuşağı programları için tercih edilen kanallar %48 ile Kanal D, 

%12,6 ile Show TV ve %12 ile ATV‟dir. 

8. Televizyon Programlarının İzlenme Sıklığı: 2006 Kamuoyu araştırması 

sonuçlarına kıyasla izleyicilerin haberler, yerli diziler ve dini programları daha çok 

izlediği sonucu ortaya çıkmaktadır.15- 20 yaş arasındaki gençlerin en çok yerli 

dizileri izlediği saptanmıştır. Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri de müzik 

eğlence programlarının daha az tercih edilmesidir. 2006 sonuçlarına göre 

katılımcılara yöneltilen en fazla yayınlanmasını istediğiniz program türü sorusuna 

sırasıyla haberler, yerli diziler ve müzik eğlence programları cevabı verilirken 2009 

sonuçlarında haberler, yerli diziler ve dini programlar olarak değişmiştir. Dini 

programlarının izlenme yoğunluğunun artması ayrıca araştırılması gereken 

sosyolojik bir konudur. 2006da kadın kuşak programlarını %12,3 oranında izleyici 

izlemek istemediğini ifade ederken bu oran 2009 da %63‟e yükselmiştir. Magazin 

programlarında bu oran %16dan %50,3 e yükselmiştir. 
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Katılımcılar ayrıca şiddet görüntüleri, müstehcen görüntüler ve tecavüz 

mağdurlarının görüntülerinden rahatsız olduklarını ifade etmişlerdir. 

9. Televizyon İzleme İle İlgili Genel Değerlendirmeler: Televizyon izleme ile 

ilgili rahatsızlık duyulan konular aşağıdaki gibidir: 

 %73,3 Ev ve çocuklarıyla yeterince ilgilenmemek 

 %80,8 Geç uyumak 

 %81,6 Yeterince kitap okuyamamak 

 %75,3 Çevre ile etkileşimlerinin azalması 

 %75 Yayınlardaki kahramanlarla kendilerini özdeşleştirmek  

  Televizyon izleme alışkanlığı ile ilgili olumlu yaklaşımlar ise aşağıdaki 

gibidir: 

 %90,8 Dünyada olup bitenlerin takibini sağlaması 

 %36,5 Eş ile ilişkileri olumlu yönde etkilemesi 

 %36 Çocuklar ile ilişkileri olumlu yönde etkilemesi 

 %34,8 Arkadaşlar ile ilişkileri olumlu yönde etkilemesi 

 %46,9 İnsanlarla iletişimi olumlu yönde etkilemesidir. 

Ayrıca bu konuların dışındaki diğer değerlendirmeler genellikle olumsuz 

yönde olmakla beraber şu şekildedir: 

 %79,6 Toplumda şiddeti artırıyor 

 %83,7 İnsanları televizyona bağımlı hale getiriyor 

 %48,8 Dil yapımızı olumlu etkiliyor 

 %44,2 Kültür, örf ve adetlerin gelişmesine yardımcı oluyor 

 %45,1 Çocukların sosyal gelişimine olumlu etkisi oluyor 

10. İletişim Araçlarına Duyulan Güven: 2009 Kamuoyu araştırması 

sonuçlarına göre %47,1 ile katılımcıların en çok radyoya güvendikleri saptanmıştır. 

2006 Kamuoyu araştırması sonuçlarında katılımcılar %56,7 ile en çok televizyona ve 

sırasıyla %56,5 ile gazeteye %52,6 ile radyoya %44,2 ile internete güvendiklerini 

belirtmişlerdir. Televizyon için sonucun %56,7den %42,2ye düştüğünü görmekteyiz. 
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Medyaya duyulan güvenle ilgili radyo, gazete ve televizyon için düşüş yaşanırken 

internete duyulan güvende %2,1lik bir artış olmuştur.  

Son yıllarda yapılan araştırmalarda televizyonun yaşam pratiklerimiz 

üzerinde olumsuz etkiler yarattığını görüyoruz.  

Konumuz ekseninde televizyonun müzik üzerindeki işlevsel etkilerinden söz 

edeceksek öncelikle Türkiye‟de müzik yayını yapan kanalları tanımamız ve 

işleyişlerini bilmemiz gerekir. Fakat onun öncesinde 1981 yılında ABD‟de yayına 

başlayan ve ilk müzik kanalı olma özelliğini taşıyan MTV‟yi tanıyalım: 

ABD kaynaklı müzik ve gençlik kanalı MTV 1 Ağustos 1981den bu yana 

kesintisiz müzik yayınını sürdürmektedir. MTV, Music Television kelimelerinin 

kısaltmasıdır. İlk açıldığı yıllarda TOP 40 mantığında şarkı listeleri yayınlayan kanal 

daha sonra müzik programlarına da yer vermeye başlamıştır. Video kliplerin müzik 

endüstrisi içinde bu kadar olmazsa olmaz duruma gelmesinden önce konser 

görüntülerini izleyici ile buluşturuyordu. Ancak zamanla sanatçılar ve yönetmenler 

daha çok tanınmak ve fark edilebilmek için çeşitli klipler yayınlamaya 

başlamışlardır.  

Diğer yandan şarkıların klipler aracılığıyla sürekli gösterimde olması, kısa 

sürede eskimelerine ve sürekli yeni şarkı ve klipler üretilmesine sebep olacaktır. 

Kendini sürekli yeni bir şeyler üretmek zorunda hisseden müzisyen, şarkıcı, 

yönetmen vb. hissi ve yaratıcılıkla dolu bir iş yapmaktansa seri üretime varacak 

benzer ve üzerinde çokça da düşünmeye vakit olmayan ürünlerle karşımıza 

çıkacaktır. Kliplerde benzer temalar, benzer mekânlar, benzer oyunlar kullanılması 

görsel imgeleri de tıpkı aynı şarkının devamıymış gibi hissettiren şarkıları kısa 

sürede tükettiğimiz gibi bir tüketim çılgınlığına sebep olmaktadır. Sun ve Lull‟un 

1980lerde yaptığı bir araştırma ABD‟nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan gençlerin 

neden MTV izlediklerini çözmeye odaklıdır. Ankete katılan gençler MTV‟yi bir 

eğlence aracı olarak görmekte ve eğlenmek için izlediklerini ifade etmektedirler. 

Diğer sebepler görüntü ile müziğin aynı anda olmasının ilgi çekici olması ve şarkının 

klipler aracılığıyla görsel olarak yorumlanmasının şarkı hakkında fikir vermesidir. 

1980li yıllardan bugüne dek MTV ile ilgili eleştiriler de söz konusu olmuştur. 

Bunlardan bazıları; gençleri ABD kültürü etkisine almaya çalışması; yayın akışı 

içinde müziğe yer vermektense görselliğe daha çok önem vermesi; şiddet, 
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uyuşturucu, cinsellik konularına özendirmesidir. MTV‟nin denetim politikası 

Türkiye‟deki yayın denetim politikasından farklı işlemektedir. Örneğin silah 

görüntüsü sansürlenirken eşcinsel ilişki sansüre uğramamaktadır. Türkiye için tam 

tersi bir durum söz konusu olabilmektedir. 

MTV 1990ların başından itibaren kablolu TV‟den izlenmektedir. 23 Ekim 

2006da ise MTV Türkiye kanalı yayına başlamıştır. Kanal „Genç Müzik‟ sloganı ile 

yola çıkmıştır.     

MTV ve diğer müzik video kanallarının yapısını toplumsal etki bağlamında 

daha iyi anlayabilmek için bugüne dek oluşturulan bazı bilimsel araştırmaları 

değerlendirmek yerinde olacaktır. Amerikan Pediatri Akademisinin yaptığı 

saptamalar şarkı sözleri ve müzik videolarının çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri 

üzerinedir: 

“Şarkı sözleri rock müziğin ortaya çıkışından bu yana geçen 40 yıl içinde çok 

dramatik değişikliklere uğradı. Son 40 yılda şarkılardaki sözler gittikçe daha açık 

saçık ve ağırlıklı olarak seks, uyuşturucu ve şiddet içerikli hale geldi. Son 

zamanlarda en sakıncalı grubu heavy metal ve ganster rap denen türler 

oluşturmaktadır. Öte yandan müzik, gelişim çağındaki gençlerin kişiliklerinin 

oluşmasına, önemli sosyal ve kültürel sınırları tanımlamalarına yardımcı bir etkendir. 

14–16 yaş arası 2760 gençten alınan sonuçlar bu yaştaki gençlerin haftada ortalama 

40 saat müzik dinlediklerini gösteriyor.” 

 Akademinin araştırmasına ek olarak şarkı sözlerinde meydana gelen değişimlerin 

yalnızca rock müzikte değil hemen hemen tüm müzik türlerinde kendini gösterdiğini 

söylemek gerekir. Gençler radyo, televizyon ve ya müzik teknolojilerini kullanarak 

haftanın büyük bölümünde müzik dinlemekteler. Dinledikleri müziğin 

karakterlerinde yaratacağı değişiklik ortadadır. 

Akademi şarkı sözlerinin yanı sıra müzik videolarının da gençler ve çocuklar 

üzerinde olumsuz etkisi olduğunu şu sözlerle savunur: 

“Müzik videoları çocuklar ve ergenler arasında çok popüler olduğundan şarkı 

sözleri ile de birleşince videoların gençler üzerindeki etkileri son derece güçlüdür. 

Buna ek olarak müzik videoları destekleyici bir niteliktedirler. Bir dinleyici 

videosunu daha önce gördüğü bir şarkıyı dinlediğinde zihni direk geçmişteki görsel 

öğeleri hatırlayacak ve dinlediği müziğin bünyesindeki etkisi artacaktır. Müzik 
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videoları yeni bir sanat dalı olarak görülebilir fakat yinede cinselliğe, şiddete, 

istismara, intihara ve uygunsuz ilişkilere çağrışımlar yapmaktadır. Dünya üzerinde 

kablolu yayınların yaygınlaşması ile beraber birçok ergenlik çağındaki genç veya 

çocuk MTV izleme olanağına sahip olmuştur. Amerika‟daki ergenlik çağındaki 

gençler günde ortalama 1,5–2 saat MTV izlemektedirler. Analizler MTV‟ deki müzik 

videolarının %75 inin cinsellik özendirici öğelere sahip olduğunu göstermektedir. 

Yarıdan fazlası geneli kadınlara yönelik olmak üzere şiddet içermektedir. Gençlerin 

izlediği birçok videoda alkol ve sigara tüketimi özendirilmektedir. Şarkı sözleri ile 

beraber bu yayınların gençler üzerinde yarattığı etkiler korkutucu boyutlara 

ulaşmaktadır.” 

Müzik videolarında çoğu kez şiddet unsurunun işlendiğini görürüz. Sinema 

ve dizi filmlerde şiddet çok doğal bir şekilde izleyicinin gözleri önüne serilir. Pediatri 

Akademisi çocuk ve gençlerin şiddet görüntülerine alışarak bu konuda artık duyarsız 

hale geldiklerini belirtir.  

“Birçok araştırma izleyenleri şiddete karşı duyarsızlaştırarak davranış 

bozukluğuna yol açmakta ve gençlerin erken dönemlerde cinselliği meşru görmesini 

sağlamaktadır. Yapılan bir araştırmada kapalı bir tesiste bulunan ergenlerde ve genç 

yetişkinlerde MTV izlemenin engellendiği durumlarda şiddete eğilimin azaldığı 

gözlemlenmiştir.” 

Son olarak Amerika Pediatri Akademisi‟nin bu konuyla ilgili bilimsel yolla 

saptanmış önerileri bulunmaktadır: 

1. Pediatristler anne babalara televizyon yayınlarını takip etmelerini ve 

televizyonun çocuk ve ergenler için bir öğretmen görevi gördüğünü dikkate 

almalarını tavsiye etmektedir. Diğer medya araçlarında olduğu gibi, cinsellik, şiddet 

ve zararlı madde tüketimini özendiren yayınlar çocuğun yaşına ve olgunluğuna göre 

anne baba süzgecinden geçirilmelidir. 

2. Uzmanlar anne ve babalara medya konusunda daha bilgili olmalarını 

öneriyor. Bu kapsamda ebeveynler çocukları ile beraber televizyon izleyip yayın 

içeriğini onlarla tartışmalı ve çocuğun yayın seçiciliğine erken yaşlarda yapıcı 

müdahalelerde bulunmalıdırlar. 

3. Müzik video yapımcıları yayınlarda kişiselliğin ve duyarlılığın 

tasvirini daha çok öne çıkarmalı ve kanallarda bu tarz videoları yayınlamalıdırlar. 
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4. Müzik video endüstrisi ilişkiler, ırksal uyumluluk, uyuşturucu 

maddeler, şiddet, cinsellik, hamilelik gibi hassas konularda daha olumlu anlamda 

yapıcı çalışmalar üretilmesi için teşvik edilmelidir. 

5. Müzik videolarının gençler ve çocuklar üzerindeki etkilerini inceleyen 

araştırmalara ağırlık verilmelidir. 

Video kanalları örneği üzerinden daha genel yargılara ulaşmak istersek 

RTÜK‟ün yaptığı „Televizyon Programlarındaki Şiddet İçeriğinin, Müstehcenliğin 

ve Mahremiyet İhlallerinin İzleyicilerin Ruh Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkileri‟ 

konulu araştırma dizisi kapsamında Türkiye Psikiyatri Derneği‟nin değerlendirmesi 

bu savı haklı çıkaracak niteliktedir: 

“Televizyonun günlük yaşamda gittikçe daha çok yer kaplamaya başladığı, bu 

nedenle de bireylerin dünyayı kavrayışları ve verecekleri tepkinin belirlenmesi 

üzerinde her gün biraz daha etkili olduğu, genel kabul gören bir gerçektir. Bu 

etkililiği nedeniyle televizyon programlarında açık şiddete, günlük yaşamda yer 

aldığından daha yüksek oranda yer verilmesinin, genel olarak bireylerin ruhsal 

yönden daha çok travmayla karşılaşmasına yol açmakta olduğu da bilinmektedir. Öte 

yandan, televizyonun izleyenlere davranış kalıpları oluşturucu etkisi, toplumda bazı 

davranışların yaygınlaşmasına yol açabilmektedir. Bu durumun, şiddet içeren 

programların çocukların da televizyon izleyebildiği saatlerde yayımlanmasıyla, 

çocuklar üzerinde daha da zararlı etkilere yol açacağı kolayca anlaşılabilir. Aynı 

şekilde, yoğun cinsel ilişki sahneleri içeren programları çocukların izlemesiyle 

doğacak zarar da tahmin edilebilir. Bu bağlamda, şiddet ve yoğun cinsel ilişki içeren 

programların, öncelikle çocuklar olmak üzere, izleyiciler üzerinde olumsuz etkileri 

olduğu kanısındayız.” 

KRAL TV: Türkiye‟nin ilk video müzik kanalı olan Kral TV, 1994 yılında 

Uzan Grubu tarafından kurulmuştur.  Tüm müzik türlerine yer verilmektedir. 2004 

yılında TMSF yönetimine ve 2008de ise Doğuş Holding‟e satılmıştır. Bu tarihten 

itibaren kesintisiz video klip ve müzik listelerine farklı formatlardaki müzik 

programları da eklenmiştir. Kanal, uzun yıllar boyunca ilk ve tek müzik kanalı 

olmanın avantajlarını yaşamıştır. Hangi müzik türü olursa olsun ücret karşılığı video 

klipler kanalda yayınlanabilir. Bu konu da müzik sektöründe tartışılan bir konu 

olmuştur. Ücret karşılığı klip yayınlatılması prodüksiyonlar için katlanılması gereken 
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bir gider durumundadır. Kanal 1995 yılından bu yana Kral TV Müzik Ödülleri adıyla 

yılın başarılı sanatçılarına ödül vermektedir. En iyi çıkış yapan kadın ve erkek 

sanatçı, yılın şarkısı, yılın klibi ve daha birçok farklı kategoride verilen ödüller 

Türkiye müzik endüstrisi adına birer ilktir.  

 Genç TV, Dream TV, Number One TV, Power TV, Viva, TurkC TV 

Türkiye‟de yayın yapan müzik kanallarından bazılarıdır. Genel olarak müzik 

kanallarının işleyiş düzeni sıkça video kliplere yer vermek, liste programları yapmak, 

VJ (Video Jockey) sunumları, müzik- eğlence programları ile daha çok genç kitlenin 

ilgisini çekecek yayınlar sürdürmektir. Müzik yapan kimseler için müzik video 

kanalları önemli bir vitrindir. Ancak saydığımız müzik kanallarından bazıları yayın 

politikaları gereği yalnızca belli başlı müzik türlerine yer vermektedir. Bunun dışında 

klip yayınlatmak için maddi zorunluluk altına girmeyi gerektiren müzik kanalları da 

mevcuttur. Bu etkenler de müzik video kanallarının seyirci aleyhine değil müzik 

üreticisi aleyhine yaşanan zorluklarıdır.  

Kliplerin hayatımıza girmesiyle şarkılara bakıyoruz. Gerçek anlamda 

„bakmak‟. Dinlediğimiz şarkının kafamızda ve ruhumuzda uyandırdığı duygudan 

ziyade gördüğümüz simge ve sembollerden oluşan bir yığın görsellik arasında 

müziği es geçtiğimiz de olabiliyor. Yönetmenlerin yönettiği, oyuncuların oynadığı bu 

kısa müzikli filmler, hayal dünyamızı çalıştırmamıza gerek kalmaksızın başkalarının 

hayal dünyalarında hale hazırda bizim için düşünüp yarattığı hikâyeleri önümüze 

getiriyor.  Dahası toplumun her kesiminden ve ekonomik farklılık, eğitim durumu, 

medeni durum, cinsiyet ve kültür farkı gözetmeksizin televizyon her eve girmiş 

durumdadır.  

3.5. 1990 Yılı Sonrası Kitle ĠletiĢim Aracı olan Ġnternet ve Müzik Medyası 

Son yüzyıl boyunca birçok farklı türde kitlelere mesaj verme amacı taşıyan 

birçok iletişim aracının doğumuna, hatta bazı yazılı, görsel, işitsel yayın organlarının 

ölümüne tanıklık etmiş bulunmaktayız. Bazı görüşler yazılı basının kitle iletişiminin 

değişmez bir parçası olduğunu ve öyle kolayca kenara itilemeyeceğini savunurken 

bazı görüşler ise önümüzdeki 50 yıl içinde bir gazete, dergi kâğıdına bakmanın 

herhangi bir objeye bakmak kadar anlamsız ve fonksiyonsuz olacağını 

savunmaktadır. Radyo ve televizyon 20.yüzyılın başlarında sahneye çıkarak 
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pazarlamacılara kitlelere ulaşmanın etkili bir yöntemini sunmuşlardır. Radyo ve 

televizyon,  izleyicileri izledikleri bir program aracılığı ile etkileme fırsatı 

yaratmıştır. Bu araçlar reklamcıların dünyaya yayılmak için etkin çözümler bulması 

konusunda kendilerini kanıtlamışlardır.  

Son zamanlarda ise internet tüm kitle iletişim araçlarının yerine ve önüne 

geçmeye başlamıştır. WWW‟nin doğuşu ve yükselişi maceracı pazarlamacılara 

dünyaya bloglar ve ya sosyal bilgi paylaşım ortamlarından açılan yeni birer pencere 

sunmuştur. Örneğin google kendi başına bir marka olarak her gün milyarlarca arama 

gerçekleştirmektedir. 

İnternet daha önce diğer medya araçlarının sunamadığı bazı çok özel izleyici 

sınıflarına ulaşma imkânı sunmaktadır. Hedef kitleleri belirlemek için insanların 

arama motorlarına girdiği kelimeler ve ya vakit geçirdikleri forumlar 

kullanılmaktadır. Henüz tüketilmemiş pazarları keşfedebilmek için sıra dışı 

düşünebilme olanağı sağlayan internet, pazarlamacılar için sadece bir kaç sene 

öncesine kadar var olmayan büyük bir fırsatlar dünyasının kapılarını açmıştır. Başka 

bir imkânı ise aktif izleyiciye gerçek zamanlı ulaşabilme olanağı sunmasıdır. Adam 

Chandler‟a göre medya dünyasında zaman çok hızlı ve acımasız değişmektedir. 

İnternet ve kullanım şekli bile günden güne değişmektedir. Online reklamcılar için 

bir kaç ay önce çok işe yarayan yöntemler şu an etkisiz kalabilmektedir çünkü bu 

internetin dinamik yapısının kaçınılmaz bir sonucudur. Mesaj değişmese bile, 

mesajın kitleye ulaşma biçimi bilgi çağının gereklerine uyarak değişmekte, bu 

değişimle mücadele edip ayakta kalabilmenin tek yolu değişim rüzgârının karşısında 

değil yanında yer almaktan geçmektedir. 

İnternet dünyası toplumun kullanımına açıldıktan sonra ilk zamanlarda hedef, 

internetin bir reklam aracı olarak kullanılması değildir. Yukarıda da bahsettiğimiz 

gibi bilgiyi saklama, paylaşma ve kolayca bilgiye ulaşma istekleri bilişim 

teknolojilerinin doğmasına sebep olmuştur. Fakat 1990lı yıllarla beraber internet 

kullanıcı sayısı artış göstermiş ve reklamcılıkta yeni bir dönem başlamıştır. İnternet 

reklamcılığı; internet ortamında yapılan her tür reklam ve pazarlama iletişimidir. 

Ürün ve hizmet reklamlarının online pazarlama anlayışı içinde internet üzerinden 

duyurulmasıdır.  
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İnternet reklamcılığı kitlelere ulaşmak için kolay ve az maliyetli bir yol 

olduğundan dünyadaki  tüm iş alanlarında gittikçe popüler bir trend olmaktadır. 

İstatistiklere göre bir kullanıcının ürün ve ya hizmetle ilgili fikri 200 TV reklamının 

yarattığı etkiyi yaratabilmektedir.  

  Araştırma sonuçları birçok şirketin gerçek anlamda internetle ilgili eski 

moda faaliyetlerini azaltıp sosyal paylaşım ortamlarına yönlenmelerini tetiklemiştir. 

Genç nesil sosyal paylaşım ortamlarına gittikçe daha çok yönelmektedir. Bununla 

beraber genç neslin kazandığı parayı harcamak konusunda daha rahat davranması 

şirketlerin sosyal paylaşım sitelerine yönelmeleri için başka bir nedendir. 

İnternet reklamcılığının avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz: 

1. İnteraktif olması 

2. Ekonomik olması 

3. Ölçülebilir olması 

4. Esnek olması 

İnteraktif Olması Özelliği: Hedef kitleye doğrudan ulaşım sağlarken satışa 

yönelik promosyonlar ile katılımı sağlayan ve kullanıcı ile doğrudan iletişim 

geliştirilmesine ortam hazırlayan bir özelliktir.  

Ekonomik Olması Özelliği: Hedef kitleye doğru ulaşım maliyet ve süre 

bakımından göz önüne alındığında diğer kitle iletişim araçlarına kıyasla hesaplı 

olmaktadır. 

Ölçülebilir Olması Özelliği: Reklamın kaç kişi tarafından görüldüğü, web 

sitesini kaç kişinin ziyaret ettiği ve reklamın dönüşümünün olup olmadığı 

anlaşılabilmektedir. 

Esnek Olması Özelliği: Kullanıcılar tarafından internet reklamların günün her 

saatinde ilgi gösterilebilir. Reklamın içeriği ile ilgili değişiklikler beklemeksizin kısa 

sürede yapılabilir. Reklam verene bu özelliği dolayısı ile de büyük avantaj 

sağlamaktadır. 

Bir müzik ürününün internet üzerinden tanıtımı son yıllarda sıkça başvurulan 

bir yöntemdir. Bazen sanatçılar albümlerini çıkarmadan önce demo kayıtlarını müzik 

paylaşım sitelerine yükleyerek dinleyicilerin fikirlerini alabilmektedir. Ya da kişisel 
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web sitelerinde hangi şarkıya klip çekeceklerini anketler yoluyla dinleyicilerine 

sorup gelen cevaplara göre müzikal kariyerine yön vermektedirler. Bu internet 

reklamcılığının interaktif yapısına uyan bir davranış. Ayrıca çoğu kez forumlarda fan 

denilen hayranların sanatçının şarkılarıyla, klipleriyle veya konserleriyle ilgili 

tartışmaları ve fikirlerini görürüz. Bir bakıma internetin müzik üreten ile tüketen 

tarafı birbirine yakınlaştırdığını düşünebiliriz. 

 Son yıllarda youtube, dailymotion, google video, mynet video, izlesene gibi 

video paylaşım siteleri ile facebook, twitter, myspace, blogger, Hi5 gibi sosyal 

arkadaşlık siteleri amatör şarkıcı ve gruplara da profesyoneller gibi sesini duyurma 

şansı tanımaktadır. Bu durumu da internet reklamcılığının ekonomik olma 

durumuyla açıklayabiliriz. Profesyonel prodüksiyonların reklam gideri olarak 

ayırdıkları bütçeler düşünüldüğünde stüdyoda hazırlanmış altyapılara ve müzik 

kanallarında yayınlanmak üzere çekilmiş büyük bütçeli müzik videolarına gerek 

kalmadan saydığımız paylaşım siteleri aracılığı ile kitlelere ulaşılabilmektedir. 

Özetlemek gerekirse üye olunan siteler üzerinden kullanıcılara e-bülten yolu 

ile konser etkinliklerinin, albüm duyurularının vb. haber verilmesi ya da sanatçıların 

kişisel web siteleri, müzik forumlarında yapılan tanıtımlar, video ve müzik paylaşım 

sitelerine yüklenen video ve şarkılar, internet aracılığıyla yapılan amatör veya 

profesyonel reklam çeşitleridir.  

Saydığımız özellikler internetin müzik dünyası üzerinde yarattığı olumlu 

sonuçlardır. Üretici ile tüketici arasında etkili iletişim kurabilmek, olumlu veya 

olumsuz geri bildirimleri kolayca görebilmek, sadece yerel ya da ulusal arenada değil 

tüm dünyada müzik ile ilgili gelişmeleri takip edebilmek ve dahası buna dâhil 

olabilmek gibi yararlarla müzik üreticisine kitle ile iletişimde kolaylık sağlamaktadır. 

Diğer yandan internetin müzik endüstrisi üzerinde yarattığı en büyük 

olumsuzluk mp3 indirme sitelerinin yasadışı şekilde paylaşım yapması ve CD 

satışlarının neredeyse bitme durumuna gelmesidir. Öyle ki çok kısa sürede plak 

şirketleri kaset veya CD üretimi yapamayacak hale gelecektir. 2008 yılında 

MÜYAP‟ın sitesinde Kamuoyuna sunulan „2008 Dünya Müzik Sektörü‟ başlıklı 

raporda yer alan bilgiler aşağıdaki gibidir.  

Rapora göre; tüm dünyada fiziki satışlarda (kaset, CD, video klip, dijital 

albümler) 1,6 milyar adet satış gerçekleşmiştir. Ancak bu rakam bir önceki seneye 
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göre satışların %12 lik oranda azaldığını göstermektedir. Fiziki formattaki ürünlerin 

satışının düşmesindeki sebepler şunlardır: 

1. Özellikle genç tüketicilerin tüketim alışkanlıkları nedeniyle CD 

satışlarında yasal olmayan indirmelerin etkisinin sürmesi  

2. Fiziki ortamlarda kayıtlı müziğe ait raflardaki daralmanın CD alıcıları 

için sınırlı satın alma alanlarını doğurması 

3. Zor ekonomik koşulların, pek çok mağazanın kapanmasına yol açması  

4. Diğer eğlence ürünleri arasındaki rekabetin artması  

5. Özellikle genç tüketiciler arasında yasal online tüketimlere doğru 

kısmi bir değişiklik söz konusu olması 

6. Kötüye giden ekonomik ortamın 2008‟de özellikle yeni yıl döneminde 

satışları etkilemiş olması 

7. Müziğin her yerde olması, satın alma olmaksızın dijital tüketimi 

doğurması 

8. Pek çok pazarda halen süren fiziki korsanlığın satışların düşmesinde 

etken olması 

Dünyada müzik endüstrisini dara sokan bu sebepler Türkiye için de 

geçerlidir. Single‟ların uzun vadedeki düşüşü 1970‟te başlayıp 1990‟larda da devam 

etmiş ve asıl keskin düşüş 1990‟larda yaşanmış olduğundan şu an single pazarı 

neredeyse tamamen yok olmuştur. Müzik sektörünün geneline baktığımızda 

satışlardaki dalgalanmalar eskiye oranla daha belirgin görünmektedir. 

Nisan 2003te Uluslararası Fonografik Endüstri Federasyonunun(IFPI) 

çıkardığı gazetede ‟Yüksek miktarda müziğin izinsiz paylaşımı ve korsan CD üretimi 

çok yakında dünyadaki tüm müzik satışlarına büyük darbe vuracak‟ diye 

yazmaktadır. Nitekim 2000li yılların başından itibaren izinsiz paylaşımlar çoğalarak 

artmıştır. Pazardaki müzik şirketlerinin çıkarlarını temsil eden IFPI ve RIAA 

şirketleri internetten ücretsiz müzik paylaşımlarının albüm satışlarına zarar vereceği 

konusunda birleşmektedirler. 

Ücretsiz dijital müzik çağı Napster ile başlamaktadır. Shawn Fanning 

1999‟da bu hizmeti sunmaya başlamadan önce internetten müzik indirmek zor bir 

süreç olarak görülmektedir. Bir internet gezgininin herhangi bir şarkıya erişim veren 

bir site bulmadan önce birçok internet sitesini dolaşması daha sonra muhtemelen 
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kırık ya da bozuk linkler için kayıt yaptırıp erişim izni alması gerekmekteydi. 

Napster müzik yükleme ve indirme faaliyetlerini çok kolay bir hale getirerek 

dünyanın her yerinden online müzik koleksiyoncularını tek bir noktaya toplayarak 

bir devrim yaratmayı başarmıştır. Napster‟ın ücretsiz müziğe kolayca erişim imkanı 

sunması bu gün 70 milyon kayıtlı üyesi olmasını sağlamıştır.  

CD formatının içerisindeki 3 dakikalık bir şarkı 32 megabyte alan 

kaplamasına rağmen aynı şarkı kaliteden ödün vermeden MP3 formatı ile 3 

megabyte‟lık bir Alana kaydedilebilmektedir. Buna istinaden bir şarkıyı CD 

formatında internetten indirmek 56 k modem ile 2–3 saat alırken,mp3 formatında bu 

işlem 12–18 dakika sürmektedir. Tüm bu sebepler mp3 formatının tercih edilirliğini 

açıklamaktadır. Ayrıca pek çok müzisyen şarkılarının mp3 indirme yoluyla da olsa 

internet dünyasında dağılıp duyulmasına sıcak bakmaktadır. Bu kimselere göre 

kitleler arası çok hızlı bir iletişim yaşanmasına olanak sağlayan internette reklam 

önemlidir.  

Sayısız insan kötü ekonomi, kötü müzik ve diğer birçok sebepten dolayı 

düşen müzik satışlarının internetten müzik paylaşımı sayesinde canlanabileceğini 

savunmaktadır. Princeton Üniversitesinde 2007 yılında Eric S. Boorstin tarafından 

hazırlanan „ Music Sales in the Age of File Sharing‟ başlıklı rapor bu ikileme 

değinmektedir. Boorstin‟e göre; 

“İnternet üzerinden ücretsiz paylaşımın müzik satışlarını arttırıp azalttığı 

netlik kazanmayan bir tartışma konusu haline gelmiştir. Müziğin online paylaşımı 

albüm satışlarını arttırabilir çünkü insanlara bir albümü satın almadan önce düşük 

maliyetle deneme şansı sunuyor. Buna paylaşımın örneklem etkisi deniyor. Müzik 

single‟ları normalde bir albümün orjinalinden örnekleme şeklinde yapılıp deneme 

amaçlıdır. İnternetten dosya paylaşımı ise dinleyicilere bu imkânı daha ucuz ve kolay 

bir şekilde sunuyor. Tüketicilerin yeni üretilen müziğe erişimi daha kolay 

olduğundan örneklem etkisi tüketicilerin ağızlarının tadına uygun daha çok müziğe 

erişmelerini sağladığından daha fazla müzik satın almalarını sağlayacaktır. Örneklem 

etkisi tüketicinin kafasında hem üretilen müzikle hem de sanatçı ile ilgili daha 

olumlu düşüncelerin oluşmasına olanak sağlayacaktır. 

Aksi yönde çalışan sisteme ise replasman(yerini alma) etkisi deniyor. 
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Yasadışı indirilen mp3‟ler satın alınan albümlerin yerini almaktadır. İnsanlar bir 

albüme internetten ücretsiz eriştiklerinden aynı albüme para verip satın almaları daha 

da zorlaşmaktadır. Yasadışı indirilen mp3ler dinleyiciye satın alınan bir albümün 

verdiği sözler, sanatsal çalışmalar gibi ekstraları veremediğinden albüm için 

kusursuz bir alternatif sayılmazlar. Buna rağmen, bir albümün özü aslında içerdiği 

müzik olduğundan replasman etkisi CD satışlarının düşmesinde büyük role sahiptir. 

Müzik endüstrisinin her alanının internetten dosya paylaşımından aynı şekilde 

etkilenmediği altı çizilmesi gereken bir konudur. Radyo ve televizyonlarda zaten 

gösterimde olan dikkat çekici çalışmalar örneklem etkisinden yüksek oranda 

beslenememektedir. Buna karşılık replasman etkisinden aynı şekilde olumsuz 

etkilenmektedirler çünkü insanlar albümlerini satın alma gereği hissetmemektedirler.  

Dijital ortamın etkileri tartışılırken Amerikan Plakçılar Endüstrisi‟nin (RIAA) 

verdiği rakamlara göre Amerika‟daki Top 10 albümün satış rakamları 2000 yılında 

60 milyon, 2001 de 40 milyon, 2002 de 34 milyon ve 2003de 33 milyondur.  Diğer 

taraftan eğer insanların önünde, bilgisayar ekranlarına kadar gelmese kimsenin 

haberdar olmayacağı türde küçük prodüksiyonlar ise replasman etkisinden dolayı 

kaybedecekleri pek bir şey olmadığından örneklem etkisinden dolayı büyük fayda 

sağlamıştır. Bunun yanında birçok sanatçı gelirini zaten canlı performanslardan 

kazanmaktadır. Örneklem etkisi bu performansların gelirini artırmakla beraber 

replasman etkisi kısa vadede sanatçıya herhangi bir dezavantaj sağlamamaktadır. 

Çok bilinen, başarılı sanatçılar dosya paylaşımlarından dolayı karlarından kayıp 

yaşasalar ve bunu paylaşıma karşı çıktıklarını her fırsatta dile getirerek belirtseler de 

asıl kaybı plak şirketleri yaşamaktadır. Sanatçı kendi ünü ve popülaritesi ile gelir 

sağlamasına karşılık plak şirketinin gelir sağlamasının tek yolu bu ün ve popülariteyi 

albüm satışına dönüştürebilmesidir.”  

Dünyanın en büyük müzik pazarına sahip olan Amerika‟da satışlar 2008 

verilerine göre %31 oranında düşmüştür. En önemli nedenlerden biri pazarda önemli 

paya sahip 13- 17 yaş arasındaki gençlerin CD alımı yerine Dijital müzik alımına 

geçmesidir.  
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Tablo 3.1  (Boorstin, 2007; 29) Amerika‟daYaş Grubuna Göre Albüm Satışı  

YaĢ Grubuna Göre Albüm SatıĢı 

 

          Yaş Grubu 

Yaş grubuna 

göre alınan albüm 

yüzdesi 

(Yıl 2000) 

Yaş 

grubundaki insanların 

sayısı(Yıl 2000) 

Kişi Başına 

alınan Albüm sayısı 

 < 10 1.3% 39,701,280 0.34 

10-14 8.9% 20,608,415 4.49 

15-19 12.9% 20,249,959 6.62 

20-24 12.5% 19,185,063 6.77 

25-29 10.6% 19,316,817 5.70 

30-34 9.8% 20,587,073 4.95 

35-39 10.6% 22,648,354 4.86 

40-44 9.6% 22,535,368 4.43 

45+ 23.8% 97,506,302 2.54 

 

Tabloda da belirtildiği gibi en çok müzik albümü satın alan yaş aralığı 15-19 

ve 20-24 yaş aralığıdır.  

Dijital satış alanında Amerika, pazarın %47 sine sahiptir. Dijital müzik 

alanların %87 si iTunes ve % 16 sı Amazon müzik mağazalarını kullanmıştır. 

Bununla birlikte Ipsos Üç Aylık Dijital Müzik Çalışması Aralık 2005 sonuçları 

Amerika‟da müzik indiren kişilerin % 52sinin para ödediğini saptamıştır.  

Asya pazarının toplam değeri 2008 de 4,8 milyar dolar ile dijital pazarın %37 

sini oluşturmaktadır. Avrupa pazarının toplam değeri 7,3 milyar dolar ile dijital 

pazarın %10unu oluşturmaktadır. Avrupa‟da müzik satışları 6,3 oranında düşüş 

göstermiştir.  

Sıkça duyduğumuz korsan yayıncılık tabiri gerek dünyada gerekse 

Türkiye‟de müzik sektörünün zararına sonuçlar doğurmaktadır. Önceki yıllarda 

kasetler hak sahibinin izni olmaksızın orjinaline benzetilmeye çalışılarak satışa 

çıkartılırdı. IFPI Korsan Müzik Raporuna göre dünyada CD-Kaset satışlarının üçte 

birinden fazlası korsan satıştır. Örneğin dinleyicilerin 2005 yılı boyunca internetten 

420 milyon kayıt indirdiği bilinmektedir. Fakat yapımcıların belirttiğine göre müzik 

lisanslama 2003ten itibaren 2 kat artış yaşarken internetten indirdikleri müzik sayısı 
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20 katına çıkmıştır. (Sayın, 2006; 119) Telif haklarının internet ortamında korunması 

müzik endüstrisinin en önemli sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

İşporta satışı olarak tabir edilen yasal olmayan kaset satışlarında müzik 

kayıtları orijinal kayıtlardan farklılık gösteriyordu. Bu farklılık hem seslerin temiz 

kaydedilmemiş olması hem de albüm kapağındaki kâğıdın kalitesiz baskı olmasıydı. 

Aynı sorun sinema film CD‟leri için de geçerliydi. Sinema salonundan izinsiz 

çekilen film izleyiciyi tatmin etmekten çok uzaktı. Bu sebep bile tek başına kişileri 

korsan CD-Kaset yerine orjinalini almaya yönlendirebiliyordu. Fakat gelişen internet 

teknolojisiyle tüm müzik albümü sorunsuz şekilde bilgisayarlara indirilebilmektedir. 

Sektörü zarara uğratan bu durumun çözüme kavuşması amacıyla 5846 Sayılı Fikir ve 

Sanat Eserleri Kanunu‟nda gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. Kanunun 1. 

Maddesine göre: 

“Bu Kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri 

ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini 

yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcıların ve 

radyo-televizyon kuruluşlarının ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını 

belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen 

esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir.” 

Kanun izinsiz kopyalamanın kesinlikle yasak olduğunu söylemektedir. 

Türkiye‟de müzik endüstrisinin telif haklarını korumak amacıyla 4 meslek birliği 

kurulmuştur. Bunlar; müzik yapımcılarını koruyan MÜYAP; aranjör, besteci ve 

güftecinin hakkını koruyan MESAM ve MSG ile yorumcuların haklarını koruyan 

MÜYORBİR kuruluşlarıdır. Bu birlikler yasa dışı dijital satışlar ile eser sahibi ve 

yapımcısının hakkının ihlal edilmemesi için mücadele vermektedirler. Özellikle 

Türkiye‟de 2005 yılından bu yana ADSL kullanımının artmasıyla izinsiz dijital satış 

da artış göstermiştir.  

5101 Sayılı Korsanlıkla Mücadele Yasası çerçevesinde yürütülen 

operasyonlarda dükkân, isimsiz işyeri, internet kafe, seyyar tezgâh ve ikametgâh 

adreslerine baskın düzenlenerek binlerce Audio CD, Video CD- DVD ele 

geçirilmiştir. Yasa kapsamında internette yasadışı müzik paylaşımı yapan sitelere 

erişim durdurulmuştur.  
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Tüm bu suçla mücadele ve kamuoyunu bilinçlendirme çalışmalarının yanı 

sıra saydığımız meslek birlikleri müzikseverlerin dijital alanda yasal olarak müzik 

satın alabilmesini için çalışmalar sürdürmektedir. Türkiye‟de TT-NET MÜZİK 

uygulaması internetten müzik indirmenin yasal yolla yapıldığı örneklerden biridir. 

TT-NET Müzik‟in çalışma disiplini şu şekildedir: 

İnternet sitesinde Güncel müzik haberleri( konserler ve albüm duyuruları); 

dinlenme ve isim sırasına göre sanatçıların diskografisi; isme, tarihe ve en yeniler 

sıralamasına göre albümler ve dinlenme ile isim sırasına göre müzik listeleri yer 

almaktadır. Her internet kullanıcısı siteyi açtığında şarkıların 30 saniyelik kısmını 

dinleyebilmektedir. Ancak şarkıların tamamını dinlemek için siteye üye olmak 

gerekmektedir. Siteye üyelik ücretsiz olup e-posta adresi, TTNET ADSL kullanıcı 

adı ve şifresi yazılarak üyelik gerçekleştirilebilir. 

Siteye üyeliğin sağladığı avantajlar; tüm şarkıların dinlenebilmesi, 

kullanıcının kendi listesini hazırlayarak bu listeyi başka kullanıcılarla paylaşabilmesi, 

kampanyalardan yararlanabilmesidir. Ancak mp3 formatındaki şarkıları bilgisayara 

indirebilmek için üyelik haricinde paket satın alma zorunluluğu gerekmektedir. 

Nisan 2010 itibariyle ayda 10, 25, 50 ve 100 mp3 indirmenin farklı bedellerle 

ücretlendirildiğini görmekteyiz. Buna göre ayda 10 yerli veya yabancı mp3 indirmek 

3 TL; ayda 25 yerli veya yabancı mp3 indirmek 6,90 TL; ayda 50 yerli veya yabancı 

mp3 indirmek 9,90 TL ve ayda 100 yerli veya yabancı mp3 indirmek 14,90 TL 

olarak ücretlendirilmiştir.  

(Veriler TTNET müziğin kendi web sitesinden alınmıştır.) 
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4. SONUÇ 

Bu tezde kitle iletişim araçlarının 1990 yılı ve sonrasında müzik medyası 

üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Yığınların kente yerleşmeye başlaması ve endüstri 

devrimiyle beraber değişen üretim anlayışının temellerini attığı kitle kültürü ve bu 

bağlamda bireylerin zihninde oluşan yeni sanat algısı başlıca çıkış noktasıdır. Tez 

birleştirici, bütünleşik ve eleştirel bakış açısına sahiptir. 

Kitle, kültür, kitle kültürü, iletişim ve kitle iletişimi kavramları kuramsal 

olarak ele alınmıştır. Farklı kaynaklardan alınan bilgiler derlenerek tanımlama 

yoluna gidilmiştir. Kültür çalışmaları, iletişim ve kitle iletişimi konularının dünya 

literatüründeki kuramları karşılaştırmalı ve objektif bir bakış açısıyla araştırma tezini 

destekleyecek şekilde açıklanmıştır. 

Kültür çalışmaları; kültürü, maddi araçlara dayandıran Marksizm ile kültürü, 

bir yaşam tarzı olarak kabul eden Liberalizm üzerinden çift yönlü olarak ortaya 

konmaktadır.  

İletişim konusu “Alışverişlerin ve Akışların Keşfi” ve “Yığınların Yönetimi” 

kuramları ile anlatılmıştır. İlk kuram öz olarak iş bölümü, ulaşım (deniz, ırmak, 

demir yolları vb.), telgraf, posta ve basın ajanslarını konu alırken diğeri ise toplum 

içinde yığınları yönetenler ile yönetilenler arasındaki ilişki üzerinden iletişimi 

konumlandırmaktadır.  

Kitle iletişim çalışmaları son yüzyılda iki farklı koldan ilerleme kaydetmiştir. 

Bunlar egemen ve eleştirel yaklaşımlardır. Bu yaklaşımlar içinde özellikle 1990 yılı 

ve sonrasında gelişen kitle iletişimi konusu ile örtüşeceğine inanılan kuramlar 

seçilmiştir.(Yaylagül,2010;27)Bunlar egemen yaklaşımların içinde Mc. Luhan, 

George Gerbner ve Gustave Le Bon‟un; eleştirel yaklaşımların içinde Adorno, 

Horkheimer ve W.Benjamin‟in savunularıdır. 
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Kuramsal konuların ele alınmasının ardından kitle iletişim araçlarının tanımı 

ve özellikleri anlatılmıştır. Araştırma kapsamında beş kitle iletişim aracı seçilmiştir. 

Sebebi; bu beş aracın müziğin tanıtımı, reklamı ve kitlelere duyurulmasında daha 

aktif rol oynayabilmesidir. Bir bakıma müzik ürünü için ideal vitrin olabilmesidir. 2. 

bölümde gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet araçlarının Dünya‟da ve 

Türkiye‟de doğuşu, tarihsel gelişimi, fonksiyonu, reklamcılık açısından avantaj ve 

dezavantajlı yönleri detaylıca açıklanmış ve sonuçlar çıkarılmıştır. 

Neden 1990 yılı ve sonrası?  

Türkiye‟de 1946 yılında çok partili döneme geçiş önemli bir siyasi olaydır. 

Ülke genelinde yaşanan siyasi, sosyal, ekonomik vb. olaylar kamuoyu ve yaşamın 

diğer alanları üzerinde etki yaratmaktadır. 1950 ile 1960 yılları arasında CHP 

iktidarının yerini Demokratik Parti‟ye bırakması, yoğun iç göç yaşanması, bir dönem 

devlet radyolarında Klasik Türk Müziğinin yasaklanması üzerine dinleyicinin müzik 

zevkine yakın olarak gördüğü Mısır film müziklerinin değer görmesi gibi sebepler 

arabesk müziğin büyük kitlelerce kabulünün temellerini hazırlamıştır. Bir ülkede icra 

edilen müzik, o ülkenin içinde bulunduğu şartlardan soyut düşünülemez. Arabesk 

müzik örneğinden yola çıkarak benzer saptamayı 1990 yılı ve sonrası üretilen 

müzikler için de düşünmek mümkündür ve hatta gereklidir. Çünkü Türk müziğinin 

son 50 yılına bakıldığında arabesk müzik ve pop müziğin önemli yer teşkil ettiği 

görülmektedir.  

1983-1987 ve 1987-1989 yılları arasında iktidarda olan Özal Hükümeti, ABD 

kökenli bir dış politika izlemiş ve özelleştirmeyi önemsemiştir. Bu dönemde özel 

radyo ve televizyonların açılmasını yasallaştıran uygulamalar gerçekleştirilmiştir. 27 

Mayıs 1960 darbesi, 12 Mart 1971 muhtırası ve 12 Eylül 1980 ihtilali Türkiye‟de 

yaşayan ve o dönemi yaşamış tüm insanların üzerinde toplumsal baskı oluşturan 

siyasi olaylar olmuştur. Pek çok araştırmacı 1990‟lı yıllarda yetişen neslin apolitik 

olmasının sebebini bu siyasi olayların insanlar üzerinde yarattığı etkiye 

dayandırmaktadır. Popüler olanı yücelme, tüketime dayalı bir yaşam tarzı belirleme, 

yalnızca günlük konular üzerinde düşünme gibi davranış şekilleri kitle iletişim 

araçlarının hedef kitlesi olan genç ve çocukların neyi neden tükettiklerini anlamada 

ipucu olabilmektedir. Diğer taraftan yaşanan olayları belirli ve sınırlı sebeplere 

dayandırmak doğru olmayabilir. Araştırma kapsamında seçilen beş iletişim aracı ile 
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kitlenin buluşmasında ortaya çıkan veriler sebep-sonuç ilişkisi içinde 

değerlendirilmiştir.   

Gazete örneğinde Türkiye‟nin en çok okunan beş gazetesi seçilerek bu 

gazetelerin hafta içi ve hafta sonu baskıları incelenmiştir. Yapılan inceleme 

sonucunda; gazetelerde müzik haberlerine yeterince yer verilmediği, müzik yapan 

şarkıcı veya gruplarla ilgili haberlerin içeriğinde müzik değil magazin olaylarının 

olduğu dikkat çekmektedir. Var olan haberler ise ilan veya duyuru niteliği 

taşımaktadır. Bu duyurular müzik haberinden çok mekânın tanıtımına yöneliktir. 

Ayrıca internet teknolojisinin gelişmesi ve internet kullanımının yaygınlaşmasıyla 

doğru orantılı olarak internet gazeteciliği önem kazanmıştır. 

Dergi örneğinde Türkiye‟de dergiciliğin zorluklarına değinilmiştir. Özellikle 

müzik dergiciliğinde karşılaşılan ekonomik zorluklar sebebiyle dergiler istikrarlı 

olarak yayınlarına devam edememektedir. İnternet dergiciliğinin tercih edilmesinin 

sebepleri arasında katlanılması gereken ekonomik yükümlülüğün ortadan kalkması, 

her an güncel bilgi paylaşımı olabilmesi gibi sebepler yatmaktadır. Bu bağlamda 

Andante, Orkestra ve Blue Jean dergileri incelenmiştir. Bu dergiler farklı hedef 

kitlelere hitap ettikleri ve hala süreli yayınlarına devam edebildikleri için 

seçilmişlerdir. Özellikle popüler kültüre hizmet eden Blue Jean dergisi ile ilgili 

yapılan araştırmanın sonuçları okuyucu profilini daha iyi tanımaya imkân 

vermektedir.  

Radyo ve müzik medyası arasındaki ilişki incelenirken RTÜK 

araştırmalarının sonuçları yorumlanmıştır. Öne çıkan sonuçlar şunlardır: 

 Gençler daha çok radyo dinlemektedir. Hedef kitle gençler ve 

öğrencilerdir. 

 Eğitim ve gelir seviyesi yükseldikçe radyo dinleme eğilimi 

azalmaktadır. 

 Türkiye genelinde en çok dinlenen radyolar; Kral FM ve TRT FM‟dir. 

Aynı zamanda araştırma sonuçları en beğenilen ve beğenilmeyen 

radyoların da bu iki radyo olduğu sonucunu göstermektedir. 
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 Radyo dinleme eğilimi akşam saatlerinde azalmaktadır. Burada kitle 

iletişim araçlarının kendi arasındaki rekabet söz konusudur. Akşam 

saatlerinde radyonun yerini televizyon almaktadır.  

             Özellikle 1992‟de ilk özel radyonun kurulması ile beraber radyo yayınlarında 

büyük oranda popüler müziklere yer verilmektedir. Adorno, radyo için “Olumlayıcı 

Sanatın Aldatıcı Mutluluğu” ifadesini kullanmıştır. Sürekli popüler olana yer vermek 

kendi gibi olmayana yaşama şansı vermemek anlamına gelmektedir. Bu durumda 

yeterli düzeyde müzik bilgisi ve sanat eseri dağarcığı olmayan kişiler için tek doğru 

olan o an için duydukları müzik olacaktır. RTÜK araştırmaları kapsamında 

dinleyicilere yöneltilen sorulara verilen cevaplardan çıkarılan sonuçlar, medyanın 

benzer beğenilere sahip benzer dinleyiciler yarattığıdır.  

            Radyo ile ilgili bir diğer konu ise müzisyen için radyonun nasıl bir işleve 

sahip olduğu konusudur. Ulusal ve yerel radyoların yayınları ve müzik listeleri 

incelendiğinde ismi bilinen kimselere, sektöre yeni giriş yapmış bir müzisyene oranla 

daha çok yer verildiği gözlenmektedir. Ya da yeni kişinin pop kelimesinin anlamını 

taşıyarak bir anda patlama gerçekleştirmiş olması beklenmektedir. Yani burada da 

popüler olma durumu belirleyici faktör olmaktadır. Sanatçının adı bilinmese bile 

prodüksiyon şirketi, besteci, şarkı sözü yazarından en az birinin popüler olması, 

radyoda şarkılarına yer verilebilmesi için gerekli bir durum olmaktadır. 

            Benzer beğenilere sahip benzer izleyici kaosu radyoda olduğu gibi televizyon 

medyası için de geçerlidir. RTÜK‟ün televizyon için yaptığı araştırmalarda öne çıkan 

sonuçlar: 

 Ülkemizde en çok ev hanımları televizyon izlemektedir. Hafta içi ve hafta 

sonu televizyon izleme süresi ortalama 5 saati bulmaktadır. Televizyon 

bağımlılığı, üzerinde düşünülmesi gereken ciddi bir konudur. 

 En fazla televizyon izlenen saatler 18.00-24.00 arasıdır. Haber programları ve 

özellikle diziler izleyicinin ortak beğenilerindendir. Yoğunluğun aynı saat 

ve programlarda toplanması tehlikeli ve tezimizi destekleyen bir sonuçtur. 

İnsanların beğenileri aynılaşmaktadır. 

 2009 sonuçları göstermektedir ki gelir grubu, yaş grubu, medeni durum, 

eğitim ve coğrafi farklılık ayrımı olmaksızın katılımcıların büyük çoğunluğu 
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aynı televizyon kanalını izlediklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca en çok tercih 

edilen 5 kanaldan 3‟ünün seçilme sebebi dizilerdir. 

 Gençler tarafından en çok takip edilen kanallar video müzik kanalları 

olmuştur. Tam bu noktada Dünya‟da ve Türkiye‟deki video müzik 

kanallarından söz edilmiştir. Amerikan Pediatri Akademisi ve Türkiye 

Psikiyatri Derneği‟nin müzik videolarının çocuk ve gençler üzerindeki 

etkilerini göz önüne seren araştırmalarına yer verilmiştir. Kliplerin çoğu kez 

gençlerin zihninde imaj yanılgısına yol açtığı; şiddet, uyuşturucu, cinsellik 

ve lüks tüketim gibi konulara özendirdiği ortaya çıkmıştır. 

             İnternet, özellikle 2000‟li yıllardan sonra diğer kitle iletişim araçlarına 

kıyasla hızlı, değişken ve dinamik yapısıyla öne çıkmakta ve tek başına yeni medya 

olarak tanımlanmaktadır. İnternetin müzik medyası ile ilişkisi ele alınırken paylaşım 

sitelerine yer verilmiştir. Amatör ve ya profesyonel müzisyenler internetin hız 

faktörü ve aynı anda dünyanın dört bir yanında yaşayan kullanıcılara ulaşabilmesi 

avantajını kullanabilmektedir. Tanıtım ve reklam amaçlı kullanılan internet medyası 

diğer medya araçlarına kıyasla çok ekonomiktir. Günümüzde ülkemizde de video 

paylaşım siteleri sayesinde tanınma imkânı bulan müzisyenler vardır. İnternetin bu 

özelliği müzik yapanlar açısından olumlu bir özelliktir. İnternetin müzik üreticileri 

açısından olumsuz tarafı illegal mp3 paylaşımlarıdır. Bu konu hem Dünya‟da hem de 

Türkiye‟de müzik endüstrisinin büyük maddi zarara uğramasına sebep olmaktadır. 

İnsanlar albüm satın almak yerine paylaşım sitelerinden beğendikleri şarkıları 

bilgisayarlarına „indirmeyi‟ tercih etmektedirler. Bu sebeple sektörde küçülme 

yaşanmakta ve albüm satışları düşmektedir. Son bölümde bu konuyla ilgili 

alınabilecek yasal önlemler ve ülkemizdeki meslek birliklerinin çalışmalarına yer 

verilmiştir. 

            Tez çalışmasında kullanılan başlıca yöntemler kaynak tarama, ikincil 

verilerin değerlendirilmesi, birebir görüşmeler, deney ve gözlemdir. Kaynak tarama 

safhasında kitap, tez, akademik makale, kamuoyu araştırmaları, internet kaynakları 

taranmış ve yeterli düzeyde veri sağlanmıştır. Radyo ve televizyon konusunda 

sektörde çalışan yerel ve ulusal kanallardaki müzik direktörleri ve genel yayın 

yönetmenleri ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve böylece teorik bilgiler ile pratik 

bilgiler birleştirilmiştir.  
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  Sonuç olarak kitle iletişim araçlarının kullanımı, müzik üreten ve tüketen 

bireylere yarar sağlayabilmesi açısından önemlidir. Farklı coğrafyalarda yaşayan 

farklı insanlara aynı anda ulaşabilen bu araçlar sanat algısında yeni boyutlar açabilir.  

Ancak tez çalışması kapsamında da görüldüğü üzere kitle iletişim araçlarının kitleler 

üzerinde yarattığı olumsuz sonuçlar da mevcuttur. Popüler olanı tüketme eğilimi 

gençleri hızlı tüketime alıştırmaktadır. Sanat çoğu kez yalnızca boş vakit uğraşı 

olarak görülmektedir. Ayrıca „sanatçı‟ kavramının üreten, yazan, besteleyen vb. değil 

ünlü olan, tanınan, klipleri televizyon kanallarında sıkça yer alan kimseler olarak 

algılandığı gözlenmektedir. Önlem alınması gereken başka bir konu ise standartize 

olmuş müzik anlayışıdır. Şarkıların birbirine bu kadar benzemesi, özgünlük 

taşımaması hem üreticiyi köreltecek hem de kitlelerin müzik zevkini daraltacaktır.  

Tüm bunların sonucu olarak ise Walter Benjamin‟in dediği gibi “Aynı şeyleri 

tüketen insanlar aynılaşır”. 
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