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ÖZET 

Televizyon günümüzde yaşamın vazgeçilemez parçalarından biri haline gelmiş 

olan bir araç olarak öne çıkmaktadır. İnsanlar bilgilenme, eğlenme, zaman geçirme 

gibi amaçlarla günün önemli bir kısmını televizyon ekranı karşısında geçirmektedir. 

Seküler yaşamın önemli bir parçası olan televizyonun dindar insanların da yaşam 

biçimi üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Bu bağlamda din ve televizyon 

ilişkisinin, özellikle de dinin televizyonda temsilinin incelenmesinin önemli olduğu 

değerlendirilmektedir. 

Bu çalışmada din, İslamiyet ve televizyon olguları ve birbirleriyle ilişkilerin 

kuramsal bazda tartışıldıktan sonra, İslami duyarlılık ve pratiklerin belki de en çok 

yoğunlaştığı Ramazan Ayı içerisinde televizyon kanallarında yaşanan konu ve içerik 

değişimleri içerik analizi yöntemiyle saptanmıştır. Bu kapsamda üç farklı kanalın ana 

haber bültenlerinde Ramazan Ayı boyunca (29 gün) yayınlanmış haberler içerik 

analizi yöntemiyle incelenmiştir. 

Yapılan analizler sonucunda Ramazan Ayı boyunca reytingi en yüksek olan üç 

haber kanalının (FOX TV, SHOW TV, ATV) ana haber bültenlerinde toplam 1.362 

haber yayınlandığı görülmüştür. Bu haberler içerisinde dini içerikli olan, altyazısında 

dini kavramların kullanıldığı, içeriğinde Ramazan Ayı’na has ibadetlerin geçtiği 

haber sayısı 122 olarak tespit edilmiştir. Ramazan ayında yapılan haberlerin bu aya 

ait dini amaçlardan daha çok magazin tarzında verildiği tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimler: Din, Ramazan Ayı, Televizyon Haberleri. 
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SUMMARY 

Television stands out as an asset that has become an indispensable part of life 

today. People spend most of the day in front of the television screen for purposes 

such as informing, having fun and spending time. Television, which is an important 

part of secular life, also seems to have an impact on the way of life of religious 

people. In this context, it is considered that it is important to examine the relationship 

between television and religion. 

In this study, it is aimed to examine the changes experienced in television 

channels during the month of Ramadan with the content analysis method. In this 

context, 1362 news published in the main news bulletins of three different channels 

during the month of Ramadan (29 days) were analyzed by content analysis method. 

As a result of the analysis, it was seen that during the month of Ramadan, the 

top three news channels (FOX TV, SHOW TV, ATV) published a total of 1362 news 

items. The number of news items that contain religious content, religious concepts in 

subtitles, and worship specific to Ramadan is 122. It was determined that the news 

made in Ramadan was given in the magazine style rather than religious purposes of 

this month. 

Key Words: Religion, Ramadan Month, Television News. 
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1 

GİRİŞ 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren yaygınlaşan ve zamanla 

vazgeçilmez bir hâle gelen televizyon; görsel ve işitsel bir kitle iletişim aracı 

(KİA)’dır. Modern çağ insanı bilgilenme, eğlenme, zaman geçirme gibi amaçlarla 

günün önemli bir kısmını televizyon ekranı karşısında geçirmektedir. Ticari bir ürün 

olan televizyon yayınları ise maddi gelir elde edebilmek amacıyla 

izleyicilerini/kitlesini
1
 sürekli ekran karşısında tutmak zorundadır. Bu durum ise 

televizyon kanallarını izleyiciyi sıkmayacak, dikkatini dağıtmayacak ve zihin 

konforunu bozmayacak yayınlar yapmaya zorlamaktadır. Entelektüel bir donanım ve 

zihinsel bir çaba gerektirmeyen söz konusu niteliklere sahip yayın anlayışı, 

toplumun
2
 temel dinamiklerinden biri olmanın yanı sıra bireyin günlük yaşam 

içerisinde davranışlarını etkileyen, iç dünyasını tanzim eden, duygularını, 

düşüncelerini ve bakış açılarını şekillendiren dinin konu edildiği haberlerde dahi 

değişmemektedir. Çünkü medya/televizyon salt bir iletişim aracı değil, aynı zamanda 

hatta daha fazlası olarak bir bilinç aktarıcısıdır. 

Bu çalışmada amaç KİA’larından televizyonda dinin nasıl temsil edildiğini 

Türkiye özelinde incelemek, en yaygın iletişim araçlarından biri olan televizyonun 

haberlerde kitlelere din anlatısı/dini haberleri sunarken izlediği stratejileri 

belirginleştirmek ve küreselleşen
3
 dünyada kitlelere yönelik din aktarımında yaşanan 

sıkıntıları tartışmak, dini haber metinlerinde yapılan hataları çözümlemektir. Aynı 

                                                 
1
 Kitle sosyolojik anlamda bir sınıf yahut sosyal tabaka olarak tanımlanamayacağı gibi üyelerinin 

birbirleriyle organik bağının bulunmaması, dolayısıyla kitle iletişim araçlarıyla yönlendirilmediği 

müddetçe ortak bir eylemde bulunma yetisinden yoksunluğu gibi nedenlerle de belli bir kalıba 

sokulamayacak bir nitelik taşımaktadır (Ünlüer, 2005: 12). 
2
 Toplum “ortak bir kültürü paylaşan, belli bir toprak parçasında yerleşik ve kendilerini birçok yönden 

birleşik ve özgün bir varlık olarak gören insanlardan oluşan gruptur” (Marshall, 1999:732). Fichter’e 

göre ise toplum; ortak bir mekânda birlikte yaşayan, temel sosyal gereksinmelerini tatmin etmek için 

çeşitli gruplar içinde iş birliği yapan, ortak bir kültüre bağlı olan ve belli bir sosyal birim olarak 

işlevde bulunan kişilerin örgütlenmiş işbirliğidir (2016: 88).   
3
 Rönesans ve Reformdan itibaren Batı dünyasında yeniden formel bir yapı kazanan düşüncenin 

bugün dünya ajandasına taşıdığı bir kavram olan (Tekin, 2003: 275) “küreselleşme” (globalization), 

içinde yaşadığımız dünyanın sıradanlaştırdığı bir takım sınır tanımaz genişlemeyi, hem bireysel hem 

sosyal anlamda yaşanılan farklılaşmaları, karşılıklı bağımlılığı, kültürel alış-verişleri, bireye ve 

topluma ilişkin yeni icatları kısaca geçmişte bir karşılığı bulunmayan yeni bir dünya algısını ifade 

etmektedir (Subaşı, 2014: 424). 



2 

zamanda dini haberlerde kullanılan referansların ne olduğunu, bu referansların 

dini/aşkın kaynaklardan mı yoksa dünyevi parametrelerle seçilen seküler
4
 

kaynaklardan mı seçildiğini netleştirmektir. 

Seküler bir bakış açısının, bir başka ifadeyle kutsal olandan ayrılmış bir zihnin 

ürünü olarak televizyon, İslam dünyasına uzak bir kültür, iklim ve coğrafyada ortaya 

çıkmış, fakat çok kısa bir sürede İslam dininin müntesiplerinin
5
 evlerinde önemli bir 

yer işgal eder hale gelmiştir. Bunun sonucunda ise medya genelinde, televizyon 

özelinde din araçsallaşmış bir konuma, popüler kültürün ticari bir metasına 

dönüşmüştür. Bu bağlamda eğlence dilini temel alan, ele aldığı hemen her konuyu, 

hatta son derece önemli konuları bile seyirlik bir malzemeye, görsel bir şova 

dönüştüren, haber içeriğine eklediği her malzemeyi dramatizasyon kuralları 

içerisinde yeniden biçimlendiren teknolojik bir araçla; kutsal olan, metafizik bir 

içerik barındıran ve manevi bir hüviyete sahip dinin buluştuğu yer olan ekranın söz 

konusu buluşmayı nasıl gerçekleştirdiği çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. 

Çalışmada kutsal ile profan
6
 olanın, bir başka ifadeyle dini ile seküler olanın buluşma 

noktası olan televizyon ve televizyon haberlerinin insan zihnine ektikleri kuramsal 

anlamda incelenmiştir.  

                                                 
4
 Seküler/sekülerleşme “asır, devir” anlamı taşıyan Latince sæculum kelimesinden türemiştir. TDK’ya 

göre (2019) ‘laik yaşama ait, dinden bağımsız olan’ anlamlarına gelen kavram 16.yüzyıldan itibaren 

“kutsal olmayan, tanrının olmadığı/tanrıyla özdeşleşmeyen dünya” anlamlarına gelecek şekilde 

kullanılmaya başlanmış bir kavramdır. Samuel Johnson, seküler ve bu kelimeden türetilen kavramları 

şöyle tanımlamaktadır: “Sekülerlik (secularity),  dünyevîleşme;  dikkatleri yalnızca bu dünyaya,  bu 

dünyadaki şeylere yoğunlaştırma; sekülerleştirmek  (secularize):  uhrevî dinî olanı, gündelik hayattan 

uzaklaştırma; sekülerleşme (secularization) eylemi, dinîn gündelik hayattaki etkisini ve yerini 

azaltma, sınırlama sürecidir”  (Kaplan,  2001: 86). Bu anlamda sekülerizm “hayatı dünya-ahiret 

sürekliliği ve bütünlüğü içerisinde gören dinler karşısında, hayatı salt dünyevi sınırlara çeken ve 

dünyevi kavramlarla açıklamaya çalışan hümanist-rasyonalist karakteri ağır basan bir kapalı sistem 

ideolojisidir (Tekin, 2003: 56). Shiner sekülerleşme kavramının sıralanan şu altı boyutu içeren bir 

anlam genişliğine sahip olduğunu belirtir: 1-Dinin gerilemesi, 2-Bu dünyaya uyma, 3- Toplumun 

dinle ilgisinin kesilmesi, 4-Dini inançların yerini kurumların alması, 5-Dünyanın kutsallıktan 

uzaklaşması, 6- Kutsal toplumdan seküler topluma geçiş (Shiner, 1995: 209; Akt: Köse, 2014: 14). 
5
 Müntesip: Bir yere, birine bağlanmış, kapılanmış, intisap etmiş olan (TDK, 2020). 

6
 Dinle ilgisi olmayan, din dışı. Bouthoul profanı “pişmanlık duymadan el kaldırabileceğiniz şeydir, 

onu değiştirebilir, bir şeyle takas edebilir, satabilir ya da yok edebiliriz” şeklinde tanımlarken kutsalı 

ise “ticaret metaı olmayan şeydir, bir saygı halesiyle çevrili olup yasaklarla donatılmıştır” şeklinde 

tanımlamaktadır (1992: 90). 
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Nitekim Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB)
7
 tarafından 2014 yılında yapılmış olan 

“Dini Hayat Araştırması” sonuçlarına göre;
8
 çalışmaya katılan deneklerin 

%24,6’sının dini bilgi edinme kaynağı olarak ‘televizyonu’ işaretlemesi, dini 

anlamda ‘televizyondan bilgi edindiğini’ söylemesi, çalışmanın önemi açısından 

dikkate değer bir sayısal veridir. Bu minvalde “Din ve iletişim”; birbirlerinden 

ayrılmaz iki kavram olarak çalışmanın gövdesini oluşturmaktadır. 

Çalışmada üç ana başlık altında medya/din ilişkisi genelinde ‘televizyon haber 

dilinde İslam dini’ konusu ele alınmıştır. Çalışmanın literatür tartışması bölümünde 

iletişim, televizyon, haber ve din konuları tartışıldıktan sonra uygulamalı araştırma 

bölümünde televizyon haberlerinde dinin ve dini olanın yansıtılma biçimi ele 

alınmıştır. Çalışmanın “İletişim, Televizyon ve Haber” başlığını taşıyan ilk 

bölümünde üç başlık altında iletişim, televizyon ve haber kavramları tartışılmıştır. 

İletişim ve kitle iletişim
9
 konusu açıklandıktan sonra televizyon ve televizyonun 

modern çağda yaratmış olduğu değişimler incelenmiş, televizyonun işlevleri, 

televizyonda haber olgusu, televizyon haberlerinin gündem belirleme gücünün yanı 

sıra haberin ve haber dilinin özellikleri ve televizyonda haberin eğlence formatında 

sunumu tartışılmıştır. 

“Din ve Toplum” başlıklı ikinci bölümde din kavramı etimolojik olarak 

açıklanmış, dinin işlevleri, dinin toplum üzerindeki etkileri mercek altına alınmış, 

“Din Dili” başlıklı bölümde televizyon diliyle din dilinin farkları örnekler üzerinden 

açıklanmıştır. Bölümde ayrıca modern çağın seküler bakış açısı karşısında 

dindarların durumu eleştirel bir okumaya tabi tutulmuş, modern yaşam karşısında 

dinin pozisyonu belirginleştirilmeye çalışılmıştır. “Medya Din İlişkisi” başlığı altında 

                                                 
7
 Diyanet İşleri Başkanlığı, 3 Mart 1924 tarihinde Şer'iye ve Evkaf Vekâleti'nin kapanmasıyla birlikte 

kurulan İslâm dininin inançları, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek, dini konu ve 

sorunlarda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini (cami/Kur’an kursu) yönetmekle görevli 

kurumdur. 
8
 https://www.aa.com.tr/tr/yasam/turkiyede-dini-hayat-arastirmasi/141424 Erişim Tarihi: 25.10.2019 

9
 Ünlüer kitle iletişim kavramını yapısal teknik ve işleyiş bakımından altı başlıkla açıklamaktadır:1- 

Örgütlenme ve işleyiş özellikleri temel alındığında merkezden genele tek yönlü iletişim akışının 

yoğun olduğu 2- Yüksek harcamaların gerektiği 3- İletileri düzenleyenlerin bu işi meslek edenmiş 

profesyonellerden olduğu 4- İletim ve yansımaların (feedback) gecikmeli olduğu 5- Zamanının kıt 

olduğu 6-  Hedeflenen alıcılarının tek tek bireylerden değil, sayısı belirsiz kitleden müteşekkil olan bir 

iletişim biçimi (2005: 13-14). 

https://www.aa.com.tr/tr/yasam/turkiyede-dini-hayat-arastirmasi/141424
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medya ve din ilişkisi çerçevesinde tarihsel bir okuma yapılmış, Türkiye’de 

Müslümanların radyo, televizyon, internet siteleri gibi KİA’na bakış açıları ve bu 

bakış açılarında yaşanan değişimler örnekler üzerinden açıklanmıştır. Haber dilinde 

dinin yeri ve haber dilinin yeniden üretimi bu bağlamda değerlendirilmiştir. “Batı’nın 

teknolojisini alalım fakat ahlâkını almayalım” görüşünün yaygınlaştığı ve 

benimsendiği modern çağda, söz konusu görüş McLuhan’ın ünlü “medya mesajdır” 

önermesi bağlamında eleştirel bir okumaya tabi tutulmuştur. 

Çalışmanın üçüncü ve son bölümünde ise Ramazan Ayı içerisinde televizyon 

kanallarında yaşanan değişimler ortaya konulmuştur. Ramazan Ayı içerisinde 

televizyon kanallarının ana haber bültenlerinde Din konusunun nasıl ele alındığı 

belirginleştirilmeye çalışılmış, literatür taraması yönteminden de elde edilen veriler 

kullanılarak haber bültenlerinde oruç, teravih, fitre gibi ibadetlerin televizyon dilinde 

hangi yönleriyle ön plana çıkarıldığı, aynı zamanda hangi yönlerinin geri planda 

bırakıldığı ortaya konulmuş, İçerik Analizi Yöntemiyle bulgular değerlendirilmiş ve 

Sonuç başlığı altında da araştırmanın hem kuramsal hem de uygulama bölümlerinden 

elde edilen sonuçlar paylaşılıp genel bir değerlendirme yapılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

İLETİŞİM, TELEVİZYON VE HABER 

İletişimin insanlık tarihiyle yaşıt bir kavramdır. Zamanla iletişimden kitle 

iletişimine geçiş yaşanmış, bir KİA olarak televizyon çağın önemli bir aygıtı haline 

gelmiş ve insanlar haber alma ihtiyaçlarını televizyonla gidermeye başlamıştır. Bu 

bölümde 20. yüzyılın en önemli kavramlarından birisi olan iletişim, modern 

dünyanın önemli kitle iletişim araçlarından birisi olan televizyon ve televizyon yayın 

akışının en önemli parçalarından biri olan haber kavramı incelenmiştir. Bölümün ilk 

başlığı olma özelliği taşıyan “İletişim” adlı bölümde iletişimin tanımı yapılmış, 

iletişim kavramının tarihi kronolojiye sadık kalınarak paylaşılmıştır. Bölümde 20. 

yüzyılın temel kavramlarından biri haline gelen “Kitle İletişimi” kavramı açıklanmış, 

iletişimden kitle iletişimine geçiş süreci, bu geçiş sürecinin detayları ve iletişimle 

kitle iletişiminin farkları paylaşıldıktan sonra “KİA’na ayrı bir başlık açılıp KİA’nın 

nitelikleri açıklanmıştır. 

20. yüzyılın en önemli icatlarından biri olarak kabul edilen televizyon sosyal 

yaşamın pek çok aşamasında değişikliklere neden olmuş, kısa sürede gündelik 

yaşamın önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu bağlamda televizyon, bu bölümde 

eleştirel bir okumaya tabi tutulmuştur. İletişim ve kitle iletişimi kavramları 

açıklanmış, aralarında bulunan farklar belirginleştirildikten sonra “Bir KİA’nın 

ötesinde bir gerçeklik: Televizyon’’ adlı bölümde televizyonun etimolojik kökeni 

üzerinde durulmuş, tarihsel kronolojiye sadık kalınarak televizyon aygıtının günlük 

hayata girme süreci incelenmiş, televizyonun modern insanın yaşamında neden 

önemli olduğu sorusu cevaplandırılmaya çalışılmış ve televizyonun günlük yaşamda 

sahip olduğu konum belirginleştirilmeye çalışılmıştır.  Bölümün “Televizyonun 

İşlevleri” adlı bölümde televizyonun işlevleri konusu mercek altına alınmış, sırasıyla 

televizyonun sosyal, ekonomik, kültürel ve politik işlevleri tartışılmıştır. 

Televizyonun gündelik yaşamın vazgeçilmez bir aracı haline gelmesiyle birlikte 

sosyal, ekonomik, kültürel ve politik hayatı nasıl değiştirip dönüştürdüğü örnekler 

üzerinden açıklanarak; birbiriyle kopmaz bir şekilde bağlantılı olan bu alanların 
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televizyon aracılığıyla nasıl şekillendirildiği konusunda eleştirel bir okuma 

yapılmıştır. 

Bölümün diğer başlığında “Televizyonda Haber Kavramı” ele alınmış, içeriği 

çok geniş bir araç olan televizyonda toplumun önemli bir bölümünün hemen her gün 

izlediği ‘haber’ kavramı incelenmiş ve söz konusu haberlerin üretim aşamaları ve 

sosyal planda neden olduğu gelişmeler tartışılmıştır. Bu bölümle birlikte tartışmaya 

açılan “Televizyonda Haber Dilinin Yeniden Üretimi” konusu dördüncü bölümde 

daha geniş bir perspektifle incelenmiş, söz konusu üretimin ne şekilde gerçekleştiği 

eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir. Bölümün son başlığında ise 

“Televizyonda Haber Dilinin Eğlence Anlayışıyla Sunumu” konusu ele alınmış, 

televizyon dilinin eğlence odaklı bir hale gelmesinin neden ve sonuçları hakkında 

literatürden faydalanılarak bir okuma gerçekleştirilmiştir. 

 

1.1. İletişim 

Sosyal bir varlık olan insan, yaşamını idame ettirebilmek için dünyaya adım 

attığı andan itibaren doğayla, çevresiyle ve insanlarla etkileşime geçmek zorunda 

kalmış; ihtiyaç, istek ve beklentilerini ancak diğer insanlarla iletişim kurarak 

karşılayabilmiştir. İnsan kendi biyolojik gelişim süreci içerisinde kimi zaman 

ağlayarak isteklerini belirmek zorunda kalmış, kimi zaman konuşarak kendisini ifade 

etmiş, hatta kimi zaman susarak dahi çevresindekilere bir mesaj göndermiş ve bir 

eylem şekli olarak iletişimi gerçekleştirmiştir. Nitekim insan sosyal bir varlık olması 

sebebiyle iletilere muhtaç bir varlıktır. Çok geniş kapsamlı bir kavram ve aynı 

zamanda eylem olan iletişim, sadece insanla ilgili değil, doğada bulunan tüm 

canlılarla ilgili bir kavramdır. Latince communication (komünikasyon) kökünden 

türemiş olan ve Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre “duygu, düşünce veya 

bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması” olarak tanımlanan 

iletişimin tarih boyunca pek çok farklı tanımı yapılmıştır. Nitekim E.X. Dance ve 

Carl E. Larson, 1972 yılında iletişim alanında yapılan çalışmaları taramış ve 

kavramın 126 farklı tanımını bulduklarını açıklamışlardır (Mutlu, 1995: 168). 
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Thompson iletişimi “sembolik formların üretimi, aktarımı, alımlanması ve 

değişik türdeki kaynakların idaresini içeren bir sosyal faaliyet” olarak nitelendirirken 

(2008: 37), Gernber iletişimi; mesajlar aracılığıyla oluşan etkileşim olarak, kültürü 

oluşturan sembolik çevreyi hem yaratan hem de onun tarafından güdülen insani ve 

aynı zamanda insanlaştırıcı bir süreç (2014: 17) olarak tanımlarken, Güçlü ’ye göre 

iletişim “bilgilerin, fikirlerin ve duyguların sözlü ve sözsüz olarak bireyden bireye 

veya gruptan gruba aktarılma, iletilme sürecidir” (2003: 12). 

Sosyal olanın ve sosyal yaşamın meydana gelmesi tarih boyunca iletişimle, 

enformasyon alışverişiyle mümkün olmuştur. Bir başka deyişle insanoğlu gerçekliğin 

inşasını birbirlerine yönelik etkileşimli davranışlar vasıtasıyla yapmıştır (Berger ve 

Luckmann, 2008: 36). İnsanlar gibi toplumlar da gelişim düzey ve hızlarına göre 

farklı şekillerde; kimi zaman dumanla, kimi zaman güvercinle uzaklarla, 

uzaktakilerle iletişim kurmuşlardır. İletişim teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla 

birlikte ise mektup, telgraf, fax, internet vs. pek çok araçla iletişim biçim 

değiştirmiştir. Jestlerin ilk biçimlerinden ve dil kullanımından günümüzdeki 

bilgisayar teknolojisindeki son gelişmelere kadar enformasyon ve sembolik içeriğin 

üretimi, depolanması ve dağıtılması sosyal yaşamın merkez noktası kabul edilmiştir 

(Thompson, 2008: 25). Bu nedenle iletişim, sosyal yaşamın oluşmasında ve 

düzenlenmesinde önemli bir araç konumundadır (Oskay, 2000: 310). Teknoloji insan 

yaşamı üzerinde her zaman etkili olmuş, dolayısıyla toplumları da değiştirip 

dönüştürmüştür. Yaşanan her değişim ve dönüşüm insan yaşamının farklılaşmasına 

yol açmıştır. Nitekim hiç kimse kağnının üzerinde giden insanla uçakla seyahat eden 

kişinin hâlâ aynı insan olduğunu, aynı insan olarak kaldığını söyleyememektedir. 

Çünkü ikincisi artık başka bir evrenin kendine kazandırdığı referanslarla dünyayı 

görmektedir (Bostancı, 2004: 9). 

“İnsan, iletişim kapasitesine sahip olarak doğar ve yaşamı iletişimlerle örülü 

olarak geçer” önermesini kuran İrfan Erdoğan ‘İletişimi Anlamak’ adlı eserinde 

“insan, yaşamının her anında iletişimsel eylemler düşünür iletişimsel eylemler yapar 

ve diğer insanların iletişimsel eylemlerinin parçası olur” (2011: 43) diyerek iletişimin 

insan yaşamı içerisindeki önemini vurgulamıştır.  
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Bu bağlamda iletişim tarih boyunca aynı zamanda toplumun kurucu 

işlevlerinden birisi olagelmiştir. Sanayi devrimi sonrası ise teknolojik araçların 

çoğalmasıyla birlikte bireyin gündelik yaşamına kitle iletişimi kavramı girmiş, 

teknolojik araçlar iletişimden kitle iletişime geçiş sürecini yaratmış, kişiler arası 

iletişim boyut değiştirerek kitlelere yönelik iletişim haline gelmiştir. Bu anlamda 

çalışmanın konusu gereği modern çağda iletişim kadar ‘kitle iletişimi’ konusu da 

tartışılması/değerlendirilmesi gereken bir konudur. 

1.1.1. İletişimden Kitle İletişimine 

İnsanlar çağlar boyu yüz yüze iletişim gerçekleştirmiş, fakat tarihin akışı 

içerisinde geliştirilen farklı araçlarla iletişimin biçimi değişmiş, gelişen teknolojiyle 

birlikte iletişim teknikleri de gelişmiştir. 1940’ların başında Harold D. Laswell’in ilk 

kez kullandığı (Vardi, 2013: 47) “kitle iletişim” kavramı “iletişimin yaygınlaşması ve 

dolayımlanması” anlamına gelmektedir. Kitle iletişimini iletişimden ayıran temel 

özellik; kitle iletişiminde iletilerin bireylerden oluşan bir ekip tarafından üretilmesi, 

zaman ve mekân açısından özgün üretimin uzaktaki bölgelerde yaşayan başkalarına 

aktarılmasıdır (Thompson, 2008: 48). TDK sözlüğüne göre kitle iletişimi kavramı 

“dağınık insan topluluklarının örgütlenmiş bir kaynaktan iletilen haberlere veya 

uyarılara aynı anda maruz kalması, birtakım kaynaklardan elde edilen bilgi ve 

haberlerin değişik araçlarla geniş halk topluluklarına yaygın olarak duyurulmasını” 

ifade etmektedir (TDK, 2019). Sosyal yaşamdaki bireylerin her birinin yönetici sınıf 

hakkında fikir sahibi olmalarında etkin bir aracı oluşu, öte yandan kitleleri büyük 

ölçüde etkileme kimi zaman yönlendirme gücüne sahip olması, kitle iletişimiyle ilgili 

tartışmaların oldukça önemli görünmesine neden olmakta; belki de bu nedenden 

ötürü iletişim tartışmalarının geniş bir yüzdesini kitle iletişimiyle ilgili tartışmalar 

oluşturmaktadır (Ünlüer, 2005: 7).  

Bir başka değerlendirmeye göre ise kitle iletişimi; tarihsel süreç içinde, 

enformasyon toplama, kaydetme, sembolik formları üretme ve yeniden üretme, 

bunları geniş bir alıcılar çoğunluğuna iletme alanında yeni fırsatlar arayan ve 

karşılığında finansal bir dönüş elde eden kurumların gelişimiyle ortaya çıkan bir olgu 

sahasıdır (Thompson, 2008: 49). Yumlu kitle iletişimini; “enformasyon, düşünce ve 
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tutumların geniş bir kitleye teknik aygıtlarla iletilmesi süreci” (1994: 16) olarak 

tanımlarken, McQuail’e göre kitle iletişimi uzmanlaşmış grupların, teknolojik 

araçları kullanarak geniş, heterojen ve coğrafi bakımından dağınık izleyicilere 

simgesel içerikleri yayma tekniklerini ve örgütlerini içeren bir kavramdır (Akt: 

Erdoğan ve Alemdar, 1990: 173). Kavrama getirilen diğer bir tanıma göre kitle 

iletişimi, profesyonel iletişimcilerin çok sayıdaki ve türlülük içindeki kitleyi çeşitli 

yollardan etkilemek; amaçlanan anlamaları yaratmak üzere etki oluşturmak, iletileri 

yaygın hızlı ve sürekli bir biçimde dağıtmak üzere de mekanik KİA’larını 

içermektedir (Uğurlu ve Öztürk, 2006: 13). 

Kitle iletişimi sürecinde kaynak tek bir kişi veya kurum olmadığı gibi alıcı 

konumunda bulunan topluluk hesaplanabilir, değerlendirilebilir bir kişi veya topluluk 

da değildir. Zira alıcı sayısı kimi zaman milyarlara dahi ulaşma potansiyeline 

sahiptir.
10

 Bu nedenle kitle iletişiminde ileti oluşturmak ve bu iletiyi insanlara 

iletmek büyük yatırımlar gerektirmektedir. 

İletişim esas olarak söyleşmeliyken bir diğer ifadeyle çift yönlü iken 

(dialogical) kitle iletişimin çoğu biçiminde iletişim akışının tek yönlü (monological) 

oluşu (Thompson, 2008: 48) kitle iletişimi iletişimden ayıran önemli farklardan 

birisidir. Bir başka fark ise; yüz yüze iletişim sürecinde bir iletiyi kodlayıp sözel 

olarak karşıda bulunan kişiye iletildiğinde onun ne cevap verdiği duyulabileceği gibi 

mimiklerinden, jestlerinden bir çıkarımda bulunma imkânı varken; kitle iletişiminde 

ise bu geri dönüşü (feedback) yakalayabilmek
11

 çok zordur (Vardi, 2013: 50). Yüz 

yüze iletişimde insanlar çoğunlukla tanıştığı insanlarla duygu, düşünce ve isteklerini 

paylaşıp iletilerini gönderirken, kitle iletişiminde ise tanışıklık genellikle yoktur, olsa 

dahi bu tek taraflı bir tanışıklıktır. Yüz yüze iletişim özel bir iletişim türüyken, kitle 

iletişimi tam tersi herkese açık, herkesin görüp duyabileceği bir ileti alışveriş 

sürecidir. Burada kitlelere gönderilecek olan tüm iletiler tek bir kişinin değil, kitle 

iletişim aracının kurumsallaşmış yapısı içindeki tüm bireyler tarafından 

                                                 
10

 Türkiye’de Televizyon dilinde yaygın olan ve sıklıkla kullanılagelen “şu an seksen milyon bizi 

izliyor” ifadesi bu gerçeğin bir tezahürüdür. 
11

 Yayını izleyen milyonlarca insan içerisinde sayısı beş ila on arasında değişen insan sayısı ancak 

canlı yayına bağlanıp görüş bildirebilmektedir. 
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belirlenmekte ve buna göre gönderilmektedir (Oskay, 2005: 42). Yüz yüze 

gerçekleştirilen bir iletişim sürecinde diyalog halinde olan bireyler kendi duygu, 

düşünce, ideolojilerine göre iletiler sunarken; kitle iletişim sürecinde iletilerin 

hazırlanmasında ekonomik ilişkiler, iktidar baskısı, kurum sahiplerinin ilişkileri gibi 

faktörler etkilidir. 

Teknolojik araçların yaygınlaştığı iletişim çağı, günümüzde insanları dört bir 

yandan kuşatmış, çevrelemiş ve nihayetinde çerçevelemiştir (Artut, 2004: 47).  Bu 

anlamda KİA’nın mahiyeti, bireysel ve sosyal anlamda neden olduğu değişiklikler 

bilinmeden modern çağ ve modern insan konusunda bir okuma yapmak yanlış, en 

azından eksik bir okuma olacaktır. Nitekim modern çağda ‘KİA’ reklamları insanlara 

ulaştırma işleviyle ekonomik; siyasilerin propaganda yapmalarına imkân tanımasıyla 

politik, bireylerin uzak-yakın tanıdıklarıyla irtibatını sağlamasıyla sosyolojik 

anlamda çağın temel unsurlarından birini oluşturmaktadır. İletişim insanlık tarihiyle 

yaşıt bir kavramdır, zaman içerisinde insanlık teknolojiyle beraber kitle iletişimine 

geçmiş ve kitle iletişim araçları çağın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. 

1.1.2. Kitle İletişim Araçları  

Sanayi Devrimi sonrası teknolojik gelişmeler hız kazanmış ve bireyin günlük 

yaşamına pek çok araç girmiş, iletişim alanında da iletişim sürecini hızlandıran, 

değiştiren pek çok araç-gereç icat edilmiştir. Bu iletişim araçları endüstriyel düzeyde 

örgütlenerek zamanla hem kâr ve çıkar amaçlı olarak, hem de diğer endüstrilerden 

farklı olarak bilinç yönetimi ve ideolojik yönlendirme amaçlı olarak kullanılmaya 

başlanmıştır (Yaylagül, 2016: 9). İnsanların mağara resimleriyle iletişim kurdukları 

dönemlerden günümüz bilgisayar teknolojisiyle kurdukları iletişime kadar geçen süre 

içerisinde iletişim alanında pek çok değişim yaşanmış fakat söz konusu iletişim 

süreci hiçbir zaman günümüzde olduğu kadar yoğun ve hızlı olmamıştır. Bu 

durumun en büyük sebebi hiç şüphesiz iletişim ve KİA adını verdiğimiz televizyon, 

internet siteleri, radyo vb. araçlar olmuştur. Bu araçlar sosyal yaşamın zamansal ve 

mekânsal örgütlenmesini dönüştürmüş, insanlar iletişim kurmak için artık ortak bir 

mekânı paylaşmak zorunda kalmamış, bunun sonuncuda yeni eylem ve etkileşim 

biçimleri ortaya çıkmıştır (Thompson, 2008: 16). Bu eylem ve etkileşim biçimlerinin 
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taşıyıcılığını en geniş anlamıyla haber ve bilgi verme, düşünceyi aktarma, eğitme ve 

eğlendirme gibi amaçları olan, belirli bir kitleye ulaşan araçlar olarak 

nitelendirebileceğimiz KİA’lar sağlamıştır. 

Yaşanan bu değişimlerle birlikte bireyin günlük yaşam tarzı değişmiş, sosyal 

anlamda ‘değişim ve hız’ çağın en ayırt edici özelliği olmuştur. Teknoloji insanlığın 

kullanımında, insanlığın varlığını beslemiş ve karakterini, büyük ölçüde yine 

insanlıktan beslenerek geliştirmiştir (Artut, 2014: 12). Matbaayla birlikte sözlü 

kültürden yazılı kültüre geçilmiş, sosyal yaşamın pek çok alanı dönüşüme uğramıştır. 

Bostancı; matbaanın icadından sonraki insanı öncekilerden ‘bambaşka biri’ olarak 

(Bostancı, 2004: 8) değerlendirirken bu gerçeğin altını çizmiştir. Okur-yazarlık oranı, 

önceki dönemlere kıyasla inanılmaz derecede artmış, insanlar farklı fikirleri 

okumaya, tartışmaya ve kritik etmeye başlamıştır. Sanders bu konuda bir konuyu 

tartışabilmek ve konuyu soyutlayabilmek için, insan zihninin konuyu tekrar tekrar 

düşünmesi, yeniden değerlendirmesi gerektiğini savunurken yazının bu önemli 

değişikliğin aracısı olduğunu söylemektedir (2017: 29). 

Matbaanın icadıyla birlikte okur aynı cümlelerin üzerinden tekrar tekrar geçme 

fırsatı bulmuş, anlamını tartışmış, anlam nüanslarını didik didik etme imkânı bulmuş 

ve bunların neticesinde günlük deneyimlere karşı daha eleştirel/sorgulayıcı bir 

okuma yapma olanağı bulmuştur (Sanders, 2017: 28). Bilgi hızla çoğalmıştır. Öyle ki 

artık günlük bir gazetenin tek bir nüshasının bile, Rönesans döneminde yaşayan 

ortalama bir insanın tüm yaşamı boyunca maruz kalacağı bilgi miktarını barındırdığı 

söylenmektedir (Bauman, 2018: 227) ki bu bilgi KİA’nın insanın yaşamını nasıl 

etkilediğine dair çarpıcı bir sayısal veridir. Yine 1830’lara kadar İngiltere’de postaya 

verilen bir mektubun Hindistan’a ulaşmasının beş-altı ayı bulduğu, Hint 

Okyanusu’ndaki musonlar sebebiyle cevabın alınması iki yıl sürdüğü (Thompson, 

2008: 134) göz önüne alındığında iletişim tarihinde yaşanan değişimlerin hızı daha 

iyi anlaşılmaktadır. Nitekim günümüzde dünyanın herhangi bir bölgesiyle saniyeler 

içerisinde iletişim kurabilmek mümkün hale gelmiştir. Günümüzde telefon 

konuşması ya da mektup değiş tokuşu sayesinde yürütülen dolayımlı etkileşim 

durumunda bireyler, ortak bir mekânı paylaşmadan yoksun olan bir yakınlık formu 
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oluşturabilmiştir (Thompson, 2008: 314) Toplumda yer alan bireylerin iletişim 

alışkanlıklarını köklü bir biçimde etkileyip değiştirmiş olan cep telefonları, bireyin 

neredeyse hiçbir zaman yanından ayıramadığı gündelik bir uzantısı haline gelmiştir 

(Artut, 2004: 71). Bir başka ifadeyle fiziksel yakınlık yerini elektronik yakınlığa 

bırakmış (McLuhan, 2001: 142), KİA ile maruz kalınan enformasyon akışı sonrası 

bedenler sabit olduğu halde insan zihni veri bankasının her yerinde tek bir anda 

olmak üzere elektronik boşluk içinde yüzer hale gelmiştir (McLuhan, 2001: 160).  

Her tarafını saran bilgi ağlarıyla küçülen dünyanın fiziksel mekânlarından bağımsız 

olarak insanların birbirleriyle kolaylıkla iletişim kurabildiği (Artut, 2004: 13) yeni bir 

dünya meydana gelmiştir. KİA sayesinde küreselleşmiş dünyada hiçbir yer, ne kadar 

uzak olursa olsun gezegenin herhangi bir köşesinde olanların etkisinden gerçek 

anlamda bağımsız ve korunmuş değildir (Bauman, 2018: 9). İletişim araçlarının 

“mekân” kavramını anlamsız hale getirdiği andan itibaren, Batı içi koşullarda ortaya 

çıkan ve gelişen teknoloji,
12

 açmış ve sonuçta insanların dakikleşmesine, 

kesinleşmesine yol açıp insan hareketlerini her türlü duraksamadan arındırmıştır 

(Adorno, 2017: 43). 

KİA bilginin depolanmasını, çoğaltılmasını sağlarken ulaşım alanında yaşanan 

değişimler de bilginin akışını, dolayımlanmasını hızlandırmıştır. Telgraf ve telefon 

gibi telekomünikasyonun ilk biçimlerinin gelişmesiyle, sembolik biçimler fiziksel 

olarak taşınmaksızın ve böylece ulaşımdaki zamansal gecikmelere uğranmaksızın 

mekânsal uzaklık alt edilmiştir (Thompson, 2008: 57). Esslin’in ifadeleriyle zaman 

ve mekân dayatması ortadan kalkmış, her şeyimizle her olayda hazır vaziyete 

geçmiş, gözlerimiz ve kulaklarımız güçlerini sınırsızca genişletmiş ve dünyayı daha 

farklı görme ve yeni bir tarzda düşünme aşamasına geçilmiştir (2001: 16). Örneğin 

televizyon uzaktan temsil olayına son vermekte ve bir imajla anında yüz yüze gelme 

anlamında bir temsili içermektedir (McLuhan, 2001: 167). McLuhan bu yeni dünya 
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  Antik Yunanca da sanata ve zanaata dair yetenekler anlamına gelen Teknhne ve sistem/çalışma 

anlamlarına gelen logos kelimelerinin birleşiminden türeyen teknoloji kavramı TDK (2019) sözlüğüne 

göre insanın maddi çevresini denetlemek ve değiştirmek amacıyla geliştirdiği araç gereçlerle bunlara 

ilişkin bilgilerin tümüne verilen isimdir. 
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düzenini “global köy”
13

 diye nitelendirmiş, KİA’nın gelişimiyle dünyanın küresel 

büyüklükte bir köye dönüştüğünü iddia etmiştir (Yaylagül, 2016: 72). Uyduların hızlı 

bir gelişim göstermesiyle beraber altmışlı yıllardan itibaren pek çok olay canlı 

yayınlarla milyonlarca izleyiciye aynı anda ulaştırılmıştır. Armstrong’un 20 Temmuz 

1969’daki aya ayak basışını canlı olarak izleyenlerin sayısı 720 milyondur ki bu sayı 

o dönem dünya nüfusunun yaklaşık beşte birine tekabül etmektedir (Şeker, 

2007:108). Yine 1981 yılında Galler Prensi’nin düğününü televizyondan izleyenlerin 

sayısı 740 milyon kişidir (İnceoğlu, 1997: 50).  

Bu bağlamda çalışmanın konusu gereği KİA’nın, dolayısıyla televizyonun 

tamamen bağımsız, bilgi ve haber vermek amacıyla kurulmuş olmadıklarını ve bu 

sürecin eşitsiz bir süreç olduğunu vurgulamak gerekmektedir.
14

 Kâr amaçlı işletmeler 

günümüzde KİA’na hâkimdir. Bu konuda Gernber sınai ilişkiler ve piyasa ilişkileri 

tam olarak kavranmadan KİA’nın analizinin yüzeysel kalacağını söylemektedir 

(2001: 18). Bir başka ifadeyle ticari ilişkiler ve kâr amacı KİA’na hâkim durumdadır. 

Küresel çapta haber akışını sağlayan büyük haber ajansları dünya üzerinde 

enformasyon akış yollarına sahiptir ve dolayısıyla üçüncü dünya ülkeleriyle 

kıyaslandığında ortaya pek adil olmayan bir görüntü çıkmaktadır. İletişim bilimci 

Ben Bagdikian’ın çalışmalarına göre 1983 yılında dünya medyasına 50 şirket 

hâkimken, 2000’li yıllara gelindiğinde bu sayı 9’a düşmüştür (Kadıoğlu, 2006: 124). 

Örneğin ABD (Amerika Birleşik Devletleri) etkisi
15

 altındaki ülkelerdeki haberlerin 

yüzde 70’i Amerikan Ajanslarından, İngiliz eski kolonilerindeki haberlerin yüzde 
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 Kavram hakkında detaylı bilgi için: McLuhan, M. Ve Powers, B. (2001). Global Köy, (Çev.: 

B.Öcal Düzgören), İstanbul, Scala Yayıncılık. 
14

 UNESCO raporlarına göre en büyük 78 iletişim holdinginin 39’u Amerika Birleşik Devletleri’ne, 

25’i Batı Avrupa, 8’i Japonya, 5’i Kanada ve 1’i Avustralya kaynaklı olduğu belirlenmiştir. (World 

Communication Report Paris: UNESCO, 1989), 

unesdoc.unesco.org/images/0018/001887/188715eo.pdf. (Erişim Tarihi: 18.12.2019). Bu veriler 

esasında kitle iletişiminin eşitsizliğini gösteren sayısal verilerdir. Günlük haber dalgalarının 2/3’ü 

dolaylı ya da dolaysız New York’tan gelmektedir. Büyük haber ajanslarında çalışan gazetecilerin 

2/3’ünden fazlası Amerikalı ya da Avrupalıdır ve dünyaya o gözle bakmaktadırlar. Günlük gazetelerin 

en deneyimli yurtdışı muhabirleri bile ajansların gücüne karşı koyamamakta, ülkelerindeki yazı 

işlerine, dış kaynaklı bir haberi kabul ettirmeyi çok azı başarabilmektedir. 

(http://atillagirgin.net/kategori/makaleler/61120/uluslararasi-haber-ajanslari-istanbul-universitesi-

iletisim-fakultesi-dergisi-2001.-12.-sayi (Erişim Tarihi: 18.05.2020) 
15

 Televizyon içeriklerinde ABD’nin çok büyük bir etkisi vardır. Avrupa televizyonlarındaki ABD 

yapımlarının oranı yüzde 70’lere kadar ulaşmaktadır (Şeker, 2007:113). 

http://atillagirgin.net/kategori/makaleler/61120/uluslararasi-haber-ajanslari-istanbul-universitesi-iletisim-fakultesi-dergisi-2001.-12.-sayi
http://atillagirgin.net/kategori/makaleler/61120/uluslararasi-haber-ajanslari-istanbul-universitesi-iletisim-fakultesi-dergisi-2001.-12.-sayi
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50’si İngiliz Ajanslarından ve Fransa’nın eski sömürgelerindeki haberlerin yüzde 

45’i Fransız Ajanslardan sağlanmaktadır (Erdoğan, 1995:159). Bu durum haberlerin 

ne denli tarafsız olabileceği sorusunu da akıllara getirmektedir. 

 İletişim şirketlerinin kâr amacıyla kurulması televizyon içeriğini belirleyen en 

önemli unsurun maddi çıkar olmasını beraberinde getirmiştir. Özellikle televizyon 

ekranlarındaki içerikler ne kadar kaliteli olursa olsun kâr (reklam geliri, izleyici) 

getirmediği anda yok olmaya mahkûm olmuştur. Yine televizyon üzerinden 

açıklamak gerekirse, televizyon içerikleri reklam veren firmalar tarafından 

belirlenmekte, kamusal yarar sağlasa da maddi anlamda bir getirisi olmayan hiçbir 

yapım ekranda yer alamamaktadır. Reklam verenlerin yanı sıra devletin baskısı, 

denetleme kuruluşlarının sansürü ve iktidarın müdahaleleri de göz önüne alındığında 

KİA’nda sergilenen ürünlerin geçtiği süzgeçler ve izleyicilere sundukları ideoloji, 

düşünceler ve haberler analiz edilmeye muhtaç hale gelmektedir. Nitekim Türkiye'de 

553 televizyon kanalının bulunduğu
16

 ve günlük televizyon izleme süresinin 330 

dakika olduğu
17

 göz önüne alındığında bir KİA olarak televizyonun önemi daha iyi 

anlaşılacaktır. Bu bağlamda çalışmada KİA’nın günümüzde en yaygını olan 

televizyon üzerinde durulmuştur. 

 

1.2. Bir KİA’nın Ötesinde Bir Gerçeklik: ‘Televizyon’ 

Tarih boyunca ateşin bulunmasından matbaanın icadına; buhar makinalarından 

otomobillere kadar yapılan pek çok icat, pek çok ürün insanların gündelik yaşamını 

şekillendirip dönüştürmüştür. Tüm icatlar, teknolojik gelişmeler birey yaşamında 

farklılığa neden olmuş, matbaadan telgrafa, radyodan televizyona ve son olarak 

bilgisayar ve internet ağlarına kadar bütün araçlar zamanın sosyo-kültürel yapısını 

dönüştürmeyi başarmıştır. Bu icatlardan biri olan televizyon; 20. yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren evlere girmiş, görsel kültürü yaşamın temel dinamiklerinden biri 
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https://www.milligazete.com.tr/haber/1096938/yeni-anayasada-bilisim-ve-haberlesme-sempozyumu 

(ET: 13.11.2018). 
17

https://haber.sol.org.tr/medya/ulkelerin-televizyon-izleme-oranlari-aciklandi-turkiye-rekor-kirdi-

191433 (ET: 14.12.2019). 

https://haber.sol.org.tr/medya/ulkelerin-televizyon-izleme-oranlari-aciklandi-turkiye-rekor-kirdi-191433
https://haber.sol.org.tr/medya/ulkelerin-televizyon-izleme-oranlari-aciklandi-turkiye-rekor-kirdi-191433
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haline getirmiş ve bireyin günlük yaşamı üzerinde etkili olduğu gibi gerçekliği temsil 

etmesi bakımından insanoğlunun gerçeklik algısı üzerinde de etkili olmuştur.  

Television; Latince kökenli iki farklı sözcüğün bir araya gelmesiyle 

oluşturulmuş bir kavram olup; uzak, ırak anlamlarına gelen tele ve görü, görüş, 

görme, uzak görüş anlamlarına gelen vision kelimesinden türemiştir.
18

 Türkçeye 

Fransızcadan (télévision) geçen televizyon; Erol Mutlu’ya göre sadece teknolojik bir 

ürün değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve endüstriyel bir biçimdir (2008: 21). 

Vizyon; Türk Dil Kurumu’nun (TDK, 2019) internet sözlüğüne göre ise “bir şeyin 

dıştan bakıldığında görünen biçimi, görünme durumu” anlamlarına gelmektedir. Bu 

bilgi televizyon aygıtını/kavramını tanımlama noktasında açıklayıcı bir bilgidir. 

Dolayısıyla televizyon sözcüğü uzağı görüş, uzağı görme (Erol Mutlu bu tanıma 

‘uzağı duymayı’ da ekler) anlamlarına gelmektedir.  

1960’lı yıllardan itibaren gittikçe yaygınlaşan, yaşam tarzlarını belirlerken kimi 

zaman da mevcut tarzları değiştiren, bireyin algılarını yönlendiren, tutum, değer ve 

davranışları etkileyen önemli bir güç, temel bir sosyalleşme aracı ve gündelik 

yaşamın önemli bir parçası haline gelen (Taylan, 2011: 1) televizyon, aynı zamanda 

ailelerin
19

 en mahrem alanlarına girebilmiş, bireyin zamanının önemli bir bölümünü 

almış, sosyal ilişkiler üzerinde de bir hayli etkili olmuştur (Mutlu, 2008: 13). 

Televizyon girdiği hemen her evin günlük akışını biçimlendirmiş, aile içi düzeni her 

anlamda değiştirmiştir. Binlerce yıl süren geleneksel eğlence biçimlerinin ardından 

teknoloji çağının “geleneksel eğlencesi” olarak algılanan televizyon Cereci’nin 

ifadesiyle her yana ulaşabilme, herkesçe anlaşılabilme özelliği ve herkesi günlük 

yaşam sıkıntılarından geçici olarak uzaklaştırabilme yeteneğiyle sarsılmaz biçimde 

eğlence dünyasının hükümdarlık tahtına yerleşmiştir (2016: 59). Batı dillerinde 

televizyona sihirli kutu anlamına gelen magic box denilmesi de bu aracın insanları bu 

denli etkileyebilme özelliğinden kaynaklanmaktadır. 
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 Televizyon için söylenmiş ve söylenecek şeyler halk dilinde dahi birden fazladır: “zaman hırsızı, 

beyaz gürültü, aptal kutusu, israf diyarı, ağrı kesici, yalnızların dostu, dünyaya açılan pencere (Mutlu, 

1999: 20). 
19

 Aralarında kan bağı olan, anne, baba çocuklar, kardeşler vb.nin oluşturduğu, toplum içindeki en 

küçük bütün olan aile bu nedenle en küçük sosyal/toplumsal kurum olarak kabul edilmektedir. 
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Günümüzde bebekler konuşmayı dahi öğrenmeden televizyonun sadık birer 

izleyicisi olmakta, bir bakıma televizyonla doğup televizyonla büyümektedir. 

Nitekim Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) 2016 yılında yayınladığı Medya 

Okuryazarlığı Araştırması Raporu’na
20

 göre Türkiye’de 13-16 yaş arası çocukların 

günlük televizyon izleme süresi hafta içi ortalama 3 saat 34 dakika, hafta sonu ise 3 

saat 59 dakikadır. Yani 13-16 yaş aralığında bir çocuk haftada ortalama 24 saat 

televizyon izlemektedir ki bu televizyonun izlenme yoğunluğunu göstermesi 

bakımından dikkate alınması gereken bir sayısal veridir. 

Televizyon bireyi edilgenleştirmekte, bu edilgenleştirme sürecinin 

(nesneleştirme/edilgen konuma getirme) sonunda ise daha küçük yaştaki bireyler 

toplumdan izole olmakta, vaktinin çoğunu televizyon karşısında geçirmektedir. Bu 

durumda televizyonun masallar anlatan büyükannelerin (Poyraz, 2002: 7) yerine 

geçtiğini söylemek abartılı olmayacaktır. Modern çağla birlikte tarihte ilk kez 

insanlar, yaşam ve değerler hakkındaki hikâyelerin büyük bir bölümünü anneleri ve 

babalarından, okullardan, dinsel örgütlenmelerden veya toplum içine katacak bir 

şeyleri olan kanaat önderlerinden değil, satacak malı olan şirketler tarafından 

hazırlanan programlardan duyar, öğrenir hale gelmiştir (Gernber, 2014: 443). 

Umberto Eco’nun “herkesin elindeki uzaktan kumanda aletiyle kendine bir program 

seçtiği, denetlenmesi olanaksız bir iletiler yumağı” diye tanımladığı televizyonun 

(2016: 187) anlatı seviyesinin düşük olması; karşısında yer alan çocuğun dilini de 

ister istemez etkilemektedir.  Sonuçta kelime dağarcığı çok az, televizyonun tek 

yönlü bir iletişim aracı olması nedeniyle sosyal ilişkileri zayıf ve iletişim kurmakta 

zorluk yaşayan bireyler ortaya çıkmaktadır. 

Bostancı televizyon için sadece bir prestij eşyası değil, aile fertlerinin etrafına 

toplandığı fakat birbirinden habersiz bir şekilde her birinin kendi dünyasına gömülü 

olarak izlemeyi tercih ettikleri, mahremiyetlerine kapanarak orada var oldukları 

“tuhaf bir araç” (2004: 105) nitelemesi yapmaktadır. Nitekim sosyolojik anlamda 

yapılacak kaba bir gözlemle bile modern çağda televizyon ekranının bireyleri adeta 
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 https://www.rtuk.gov.tr/rtuk-kamuoyu-arastirmalari/3890/5637/2018subat-ayi-izleyici-bildirimleri-

ve-sektorel-istatistikler-raporu.html (Erişim Tarihi: 09.10.2018).   
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mıknatıs gibi kendine çektiği, bireylerin sosyalleşme ihtiyaçları ve bu ihtiyacı 

gidermeye yönelik faaliyetlerinin azaldığı; insanların televizyon izlemeyi, sosyal 

ilişkilerini güçlendirmeye tercih ettikleri fark edilmektedir. Gernber’in ifadesiyle de 

imgelerin ve mesajların en yaygın paylaşıldığı kaynak günümüzde artık internet 

olmuştur (2014: 281).  

Burton da medyanın/televizyonun esas gücünün dünya görüşümüzü 

şekillendirmesi olduğunu söylemekte; fikirlerimizin temel kaynağı olarak 

televizyonu göstermektedir (1994: 90). İnsanları neredeyse günün her saati açık olan 

bir bilgi ekranına bakmaya mahkûm eden televizyon, zamanla insanları enformasyon 

bombardımanına tutan bir aygıta dönüşmüştür. Bu enformasyon bombardımanı 

karşısında birey zihinsel anlamda savunmasız bırakılmış ve dolayısıyla bireyin 

bilinci de manipülasyona açık hale getirilmiştir.  

Televizyonu “sembolik bir baskı aracı” olarak tanımlayan Bourdieu nüfusun 

çok büyük bir bölümünün algılarının/düşüncelerinin oluşturulmasında televizyonun 

bir tür fiili tekele sahip olduğunu iddia ederken (2000: 2) Esslin ise televizyonu 

“dramatik bir araç” olarak nitelendirmektedir. Esslin bu nitelemeye gerekçe olarak 

televizyonun aktardığı şeylerin büyük kısmının oyuncuların daha önceden 

hazırlanarak sunduğu “kurgusal malzemelerden oluşmasını” göstermektedir. 

Dolayısıyla da televizyonun; konusu, konuşmaları, karakterleri, kostümleri -yani 

dramatik ifade araçlarının hepsini- kullanan geleneksel drama biçiminde olduğunu 

(2001: 17) savunmaktadır. Postman televizyonu “öldüren eğlence” olarak 

tanımlarken esasında sorunun televizyonun eğlendirici temalar sunmasından ziyade 

“bütün temaları eğlence olarak sunması” olduğunu (2017: 112) ve eğlencenin 

televizyondaki ‘her türlü söylemin üst ideolojisi’ olduğunu savunmaktadır.  

Postman gibi Otan da televizyonun içeriğinin tamamen eğlence odaklı 

olduğunu söylerken bu durumu televizyonun “magazinsel içerik üretimini en düşük 

ortak payda olarak belirlemesine” bağlamaktadır (2014: 21). Dolayısıyla eğlence 

televizyonun sunduğu her şeyde, en ciddi sayılabilecek programlarda dahi mutlaka 

başvurduğu bir biçimdir. Televizyon, izleyicilere ciddi haber programlarını, 

belgeselleri veya kültür-sanat içeriklerini bir “eğlence kabının” içerisine koyarak 
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sunmaktadır. Bir başka ifadeyle televizyon için eğlence; bu işin bir tür çerçevesidir 

ve yayınlanacak her ne olacaksa bu çerçeveye göre ayarlanmak, biçimlendirilmek 

zorundadır. Çerçeveye uymayan bir program olması durumunda ise gözden 

çıkarılacak olan çerçeve değil, program olmaktadır. Çünkü televizyon kuruluşları 

yalnızca kazanç sağlamak amacıyla parayı ödeyen izler kitlenin taleplerini göz önüne 

almaktadır. Kitlenin talepleri ise düşük bir beğeni ölçüsünü yansıtan, derinliksiz, 

eğlendirici, sadece zaman geçirmeye yönelik, gerçek yaşamın gerçek durumlarından 

kaçmaya elverişli olan ürünlerdir (Mutlu, 2008: 23). Kültürel bir endüstri olan 

televizyon izleyicilerin kişisel kaprislerini doyurması gerektiğinin bilincindedir ve 

cazibesi olmayan şeyler; mesela belli bazı haber öyküleri bu nedenle Matelski’nin 

ifadesiyle baştan ıskartaya çıkartılabilmektedir (1996: 111).  

Cemil Meriç 1986 yılında kendisiyle yapılan bir röportajda televizyonu “aylak, 

şuuru iğdiş edilmiş, hiçbir zaman okumak ve düşünmek alışkanlığı kazanamamış 

sokaktaki adam için icat edilmiş bir nevi afyon” (2017: 492) diye tanımlarken, hem 

televizyonun fikir dünyasından çok hayalî bir eğlence dünyası yaratmasından hem de 

anlatı düzeyinin düşük seviyede olmasından yakınmaktadır. Nitekim televizyon 

dilinin 12 yaşındaki bir çocuğun dahi anlayabileceği şekilde oluşturulduğu bilinen bir 

gerçektir (Esslin, 2001: 95). 

Meriç “Kültürden İrfana” adlı eserinde konuyla ilgili olarak ise “televizyonun 

kitabı ilk rauntta öldürdüğünü” söylemekte ve düşüncenin sakin bir iklimde gelişip 

kitap sayfalarında muhafaza edilmesi gerekmesine karşın, televizyonun her şeyi 

basitleştirip, adileştirdiğini (2016: 400) dile getirmektedir. Nitekim Avrupa İstatistik 

Kurumu Eurostat'ın raporuna göre Türkiye’de günlük kitap okuma süresi ortalama 7 

dakikayken
21

 Medya Takip Merkezi Ajans Press’in RTÜK verilerini baz alarak 

yaptığı bir araştırmaya göre yine Türkiye’de televizyon izleme süresi günlük 330 

dakika
22

 olarak belirlenmiştir. Bu durum televizyon izleme süresinin kitap okuma 

süresiyle karşılaştırıldığında yaklaşık 47 katına tekabül etmektedir. Araştırma aynı 

                                                 
21

 https://tr.euronews.com/2018/09/08/turkiye-de-kitap-okuma-oranı (Erişim Tarihi: 18.10.2018). 
22

https://www.mynet.com/turkiye-gunluk-330-dakika-televizyon-izleme-oraniyla-dunya-lideri-

110102970860. (Erişim Tarihi: 18.10.2018).   
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zamanda televizyon izleme ve kitap okuma süreleri bağlamında Meriç’in 

yakınmasını ve eleştirilerini doğrulamaktadır. 

Televizyonun en önemli özelliğinin insanları alıkoymak, oyalamak ve 

eğlendirmek olduğunu söyleyen Sartori ise televizyonun “başarılı bir düzenleyici” 

olarak tüm yaşamı istila ettiğini ileri sürmektedir (2004: 49). Sözel kültürden yazılı 

kültüre, oradan da görselliğin ağırlık kazandığı günümüz kültürel yapısına kadar tüm 

süreçlerdeki kültürel üretim şekillerini kendi üretim araçları ve sektörel üretim 

dinamikleri çerçevesinde kullanan televizyon Otan’a göre konuşma, okuma vb. 

iletişim şekillerinin de içinde yer aldığı karmaşık bir yapıya sahiptir (2014: 61). 

Nitekim günlük gazeteler televizyonda yayınlanan sabah programlarında 

‘okunmakta’, köşe yazıları “sesli makale” başlılarıyla bir şekilde izleyicilere 

ulaştırılmakta, sinema filmleri kültür sanat programlarında değerlendirilmekte, 

böylece televizyon karmaşık yapısını korumakta ve sürdürmektedir.  

Günümüzde televizyonla birlikte insanların durumu eski çağlardaki kabile 

toplumlarında bir kabile lideri veya din adamlarını dinlemek üzere bir araya gelerek 

bir birliktelik oluşturan insanların durumuna benzemekte (Esslin, 2001: 11-12), bu 

durum tüm coğrafya için o kadar benzerdir ki insanlar bunun sonucunda evrensel bir 

köyün sakinleri haline gelmektedir. 

Bu bağlamda bu denli öneme sahip bir aracın tarihini bilmek aracı daha 

yakından tanımaya imkân vereceği kadar diğer KİA’lardan farkının anlaşılmasına da 

katkı sağlayacaktır. 

 

1.2.1. Televizyonun Tarihsel Gelişimi 

Televizyonun tarihsel gelişiminin anlatılacağı bu bölümde ilk olarak 

televizyonun icadında rol oynayan buluşlar aktarılmıştır. Sonrasında Dünyada 

televizyonun tarihsel olarak gelişimi, Avrupa’da ve Amerika’da yaygınlaşma süreci 

paylaşılmıştır. İkinci bölümde ise Türkiye’de televizyonun gelişimi üzerinde 
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durulmuş, Türkiye’nin diğer Dünya ülkeleriyle kıyaslandığında televizyon 

yayıncılığının daha yavaş ilerlemesinin nedenleri tartışılmıştır. 

 

1.2.1.1 Dünyada Televizyonun Tarihsel Gelişimi 

Hareketli veya sabit görüntülerin kablo ya da elektromanyetik dalgalar 

aracılığıyla kitlelere hızlı bir şekilde ulaştırılmasına dayanan bir telekomünikasyon 

biçimi olan televizyonun icadında pek çok farklı buluş rol oynamıştır. Selenyumun 

keşfi, ışığın elektrokimyasal etkilerinin keşfi, tarama diskinin icadı gibi farklı bilim 

adamları tarafından farklı amaçlarla yürütülen çalışmalar ve sonuçları 1900’lü yıllara 

gelindiğinde sonradan televizyon adı verilen aletin fikrinin doğmasını sağlamıştır 

(Şeker, 1999: 39).  Teknik özellikleri ve işleyiş biçimiyle radyoya bir hayli benzeyen 

televizyonun kurumsallaşması radyo için yapılan sistemin televizyona 

uyarlanmasıyla gerçekleşmiştir (Ünlüer, 2005: 32).
23

 Alexander Graham Bell’in 

1876’da ses dalgalarını elektriğe dönüştüren buluşuyla başlayan süreç, İskoç fizikçi 

James Clerk Maxwell’in bulduğu elektromanyetik dalgalar aracılığıyla görüntünün 

de aktarılması yöntemiyle birleşerek televizyonun temeli oluşturulmuştur (Real, 

1980: 251, Akt: Cereci, 2016: 49). 

Televizyonun icadı John Logie Baird adındaki İskoç mucidin çalışmalarıyla 

birlikte başlamıştır. John Logie Baird, 1924 yılında İngiltere'nin Hastings 

kasabasında görüntüyü aktarabilen ilk televizyonu icat etmeyi başarmıştır (Ünlüer, 

2005: 30).  Ancak icat edilen bu alet tamamen mekanik bir sistemle çalışmakta 

olduğu için modern televizyonlar açısından yalnızca bir protip olarak kabul 

edilmiştir. Bugün kullanılan televizyonların icadı ise Philo Taylor Farnsworth’un 

çalışmaları sonucunda gerçekleşmiştir. Bu nedenle her iki isim de televizyonun 

mucidi olarak anılmaktadır. Aysel Aziz de televizyonun icadında en büyük pay 

sahibi olarak May, Nipkow, Jenkins, Baird, Farnsworth, Zworykin isimlerini 

saymaktadır (1981: 12). 

                                                 
23

 Nitekim ilk televizyon istasyonlarının radyo kuruluşları tarafından kurulup işletilmesi de bunun 

kanıtıdır (Ünlüer, 2005: 32). 
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Her ne kadar çalışmalar 1800’lü yılların son çeyreğine dayansa da elektronik 

tarama tekniğini kullanarak yapılan halka açık ilk düzenli televizyon yayını 1936 

yılında İngiltere'de yapılmıştır. Londra'da Alexandra Palace'de kurulan televizyon 

stüdyosundan yapılan bu ilk yayın büyük ilgi uyandırsa da televizyon alıcı sayısının 

azlığından dolayı izleyici kitlesi çok geniş olamamıştır (Aziz, 1981: 14). İngiltere'den 

sonra televizyon yayınlarını başlatan ilk ülke Amerika Birleşik Devletleri olmuştur. 

Her ne kadar deneysel yayınlara RCA (Radio Corporation of America) 1936 yılında 

başlamışsa da resmi nitelikte 1939 yılındaki ilk yayında New York’taki Dünya 

Fuarı’ndan izlenimlerle verilmiştir (Aziz, 1981: 15). Williams ise Amerika Birleşik 

Devletleri’nde ilk yayının 1939 yıllarında başladığını söylemektedir (2003:2 4). 

Fransa’da ABD’yle aynı yıl (1939) Eiffel Kulesi etrafında haftada on beş saat yayın 

yapmaya başlamıştır. 

Televizyon icadından sonra alıcı ve verici tesisleri için tam bir yatırım 

yapılması 1940’ların sonları ve 1950’lerin başlarını bulmuştur. Bu çalışmaların 

yapılmasıyla televizyon çok hızlı bir şekilde büyüme/yayılma imkânı bulmuştur 

(Williams, 2003: 25).  Televizyon İngiltere’de doğmuş olmasına karşın, ABD’de her 

açıdan daha hızlı bir gelişme alanı bulmuştur. Televizyon yayıncılık tarihi 

incelendiğinde görülmektedir ki televizyon Amerika’da gelişerek dünyaya 

yayılmıştır. ABD dünya televizyon program üretimi ve dağıtımında da hâlen çok 

geniş bir Pazar payını elinde tutmaktadır (Yengin, 1994: 36). Amerika’da 1946 

yılında sadece 10 bin civarında televizyon alıcısı varken, bu sayı 1949 yılında 1 

milyona, 1955’te ise yaklaşık 33 milyona yükselmiştir (Mutlu, 2008: 76). 1955’ten 

bu yana ise ABD bu alandaki üstünlüğünü korumaya devam etmektedir. Nitekim 

Türkiye ve Avrupa ülkeleri de dâhil olmak üzere yayınlanan program ve dramaların 

yarıdan fazlası Amerika’dan ithal edilmiş yapımlardır. 1939 yılında deneme 

yayınlarına başlayan diğer ülkeler ise Almanya ve Fransa’dır. Avrupa’da televizyon 

yayıncılığının gelişiminde II. Dünya Savaşı’nın (1939-1945) olumsuz etkisi ise çok 

fazla olmuştur. Savaş Avrupa ülkelerinde televizyonu yaygınlaştırma girişimlerini 

engellemiştir. Her ne kadar 1930’lu yıllarda televizyon yayınları başlamış olsa da 

savaş döneminde söz konusu yayınlar sıklıkla kesintiye uğramış, bu nedenle de 

kitleler savaşın seyrini radyo aracılığıyla takip edebilmiştir. 
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Düzenli televizyon yayınlarını başlatan üçüncü ülke o dönemdeki adıyla 

Sovyetler Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ise gerek mekanik gerekse 

elektronik taramayla denemeler sırasında bu teknik buluşlara katılabilmiş, ilk düzenli 

yayın 1939 yılında başlamıştır. SSCB’deki 30 dakika ve yavaş hareketli olan bu ilk 

yayın ancak 100 kadar alıcı tarafından izlenebilmiştir (Aziz, 1981: 15). 

Bugün teknoloji konusunda son derece önemli ve etkili bir yere sahip olan 

Japonya ise II. Dünya Savaşı’nın ağır yükü nedeniyle yayınlarına ancak 1953 yılında 

başlayabilmiştir. Televizyon izlemede ayrıcalıklı bir yere sahip olan Latin ve Orta 

Amerika ülkelerinden olan Meksika ve Brezilya ise televizyon yayınlarına 1950 

yılında başlamıştır: Çin'de ilk televizyon yayınları ise 1958’de Pekin'de başlamıştır 

(Aziz, 1981: 15). 

CRT (Cathode Ray Tube) yani tüplü televizyonlar çok uzun süre evlerdeki 

konumunu, önemini ve değerini muhafaza etmiştir. Belli teknik sınırlar nedeniyle 

tüplü televizyonların ekran boyutları çok büyük olamamıştır. 20. Yüzyılın ikinci 

yarısından itibaren ise Dünyada televizyon teknolojisinde önemli gelişmeler 

yaşanmıştır. Ortalama ekran boyutu 27 inç olan televizyonlar zamanla yerlerini daha 

büyük/geniş ve ince televizyonlara bırakmıştır. Ekran boyutuna paralel bir şekilde 

görüntü kalitesi de yükselmiştir. 2000'li yıllara gelindiğinde ise CRT teknolojisi artık 

yerini plazmalara bırakmaya başlamıştır. Tüplü televizyonların aksine düz ekran olan 

bu televizyonların görüntü kalitesi çok daha yüksekti ve çok daha büyük/geniş ve 

daha ince ekrana sahiptiler. LCD TV'ler 2007 yılında CRT'lerin pazar payını ilk kez 

geride bırakmıştır.
24

 Daha sonra plazma modellerin de ortadan yavaşça kalkmasıyla 

LCD ve LED TV'ler dünyada en yaygın modeller haline gelmiştir. LED TV’ler 

(Light Emitting Diyote) ise günümüzde hayli popüler olan bir model olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Daha net bir görüntünün yanı sıra renklendirme açısından izleyicilere 

farklı izleme deneyimleri yaratan LED TV’ler yandan aydınlatma deneyimiyle ön 

plana çıkmaktadır. Teknolojinin bu denli hızlı ilerlediği günümüz dünyasında 

televizyon açısından gelecekte ne gibi gelişmeler olacağı tartışılmaktadır. Lazer 

TV’ler bu noktada aslında bir ipucu vermektedir. Söz konusu TV’lerde görüntü 
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 https://www.cnnturk.com/teknoloji/televizyonlarin-evrimi (E.T: 22.12.2018). 
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ekran tarafından doğrudan seyircilerin gözüne yansıtılmaktadır. Teknoloji çağında 

televizyon gün geçtikçe ilerleme kaydetmekte hemen her ay yeni bir model farklı 

özelliklerle piyasaya sunulmaktadır. 

 

1.2.1.2. Türkiye’de Televizyonunun Tarihsel Gelişimi  

Türkiye’de gerçekleştirilen ilk televizyon yayını çalışmaları İstanbul Teknik 

Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde Yüksek Frekans Tekniği Bilim Dalı öğrencilerine 

teorinin yanında pratik/uygulamalı eğitim de verebilmem amacıyla, yani bilimsel 

araştırma maksatlı başlamıştır. İlk televizyon deneme yayınları, kapalı devre olarak 

yapılmış ve üniversite binasının belirli yerlerine konan üç televizyon alıcısından 

izlenebilmiştir (Yengin, 1994: 67). Her ne kadar belirtildiği gibi öğrencilere 

pratik/uygulama yaptırmak, bu konuda deneyim kazandırmak amacıyla da olsa sonuç 

olarak Türkiye’de “televizyon” yayıncılığının fikir aşamasından ilk kez uygulamaya 

geçmesi 1951 yılında olmuştur (Kıvanç, 2002: 26). Türkiye’deki ilk düzenli yayın ise 

17 yıl sonra, yani 1968 yılında TRT bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Dünyada ilk 

düzenli televizyon yayının İngiltere’de 1936, Amerika’da 1939 yılında başlaması, 

Türkiye’de ise yaklaşık 30 yıl sonra başlaması televizyonculuğun Avrupa ülkeleri ve 

Amerika’yla kıyaslandığında gecikmiş olduğunu göstermektedir. Üstelik söz konusu 

yayınlar haftanın sadece belirli günlerinde kısıtlı imkânlarla yapılmış yayınlardır. 

Her ne kadar 30 yıl uzun bir süre olarak gözükmese de yaşanan teknolojik 

gelişmedeki baş döndürücü hız nedeniyle bu sürede teknolojik, içerik ve işlev 

bağlamında devrim niteliğinde önemli olay ve gelişmeler yaşanmıştır. Televizyon 

gibi tecimsel olduğu kadar kültürel ve ideolojik bir teknolojinin geliştirilmesi ve 

dünyaya pazarlanmasının
25

 21. yüzyıl yenidünya düzeninin oluşmasında önemli bir 

payı olmuştur (Tekinalp, 2003: 128). 

Türkiye’nin diğer ülkelerle kıyaslandığında televizyon yayıncılığına en son 

başlayan ülkelerden biri olması televizyon yayıncılığının maddi boyutuyla 
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 Shayegan bu bağlamda Batı bilimi için “Hristiyan teolojisinin sekülarizasyonu” tanımlaması 

yapmaktadır (2017: 29). 
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açıklanabilir. Yani televizyon yayıncılığı ülkelerin gelişmişliklerine paralel bir 

gelişme göstermiştir (Tekinalp, 2003: 128). Renkli yayın konusunda da Türkiye 

gecikmiş, Avrupa ülkelerinde henüz Türkiye’de televizyon yayıncılığının olmadığı 

1964 yılında başlayan renkli yayın dönemi Türkiye’de ancak 1982 yılında 

başlayabilmiştir. 

İlk çalışmaların yapıldığı tarihlerde İstanbul’da televizyon alıcı sayısı sadece 

on tanedir ve bunların da dördü de İTÜ’dedir (Uygun, 1987: 29). TRT’nin (Türkiye 

Radyo Televizyon Kurumu) tam anlamıyla yayına başlaması ise ancak 1968 yılında 

gerçekleşebilmiş, o tarihe kadar yayın yapan İstanbul Teknik Üniversitesi 

Televizyonu (İTÜ-TV) televizyon konusunda deneyimli pek çok elemanın yetiştirme 

misyonunu üstlenmiştir. Bu sayede TRT kurulduğunda yayın yapacak hazır bir kadro 

bulunabilmiştir. 

31 Ocak 1968 yılında ilk gerçekleştirilen yayın, TRT Ankara Televizyonu 

Ankara’da Mithat Paşa Stüdyosu’nda TRT'nin ilk TV Program Dairesi Başkanı 

Mahmut Tali Öngören’in açılış konuşmasıyla başlamıştır. 
26

 Haftada üç gün, üçer 

saat olarak başlayan deneme yayınları 1 yıl sonra (1969) Salı, Perşembe, Cumartesi 

ve Pazar olmak üzere haftada 4 güne çıkmıştır. İlk düzenli televizyon yayınları TRT 

Kurumu’nun bünyesinde sadece Ankara iline yönelik başlamıştır (Yengin, 1994: 69). 

Televizyon yayınlarının haftanın tüm günlerine yayılabilmesi ancak 1974 yılında 

mümkün hale gelebilmiştir. Renkli yayına geçiş ise 1 Temmuz 1982 tarihinde 

gerçekleşmiştir. 

Türkiye’de TRT yayınları 1974’te toplam nüfusun yüzde 55’i tarafından 

izlenirken, 1977 yılı sonunda, nüfusun yüzde 81'i televizyon yayınlarıyla 

buluşmuştur.
27

1968 yılında 7 bin civarında televizyon alıcısı varken, bu sayı 1970 

yılında 50 bin, 1971 yılında 100 bin, 1972 yılında 121 bin ve 1976 yılında 1 milyona 
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 Halit Kıvanç Türk Televizyonlarında yapılan ilk dil sürçmesinin söz konusu yayında yapıldığını ve 

“sayın izleyicilerimiz” yerine Mahmut Tali’nin “sayın dinleyenler” dediğini nakleder (2002: 35). Bu 

anekdot televizyonu radyodan ayıran şeyin sadece kulağa değil aynı zamanda göze hitap ettiğini 

göstermesinin yanı sıra o yıllarda radyonun halk ve gazeteciler tarafından ne kadar içselleştirildiğinin 

de bir başka kanıtı niteliğindedir. 
27

 Söz konusu veriler T.C Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı’nın yayınladığı ve 1979 -1983 

yıllarını kapsayan dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’ndan alınmıştır. 
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ulaşmıştır. 1980 yılına gelindiğinde ise alıcı sayısı 3 milyon 400 bine kadar 

yükselmiştir (Kaptan, 2002: 42). Interpress'in Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden 

derlediği bilgilere bakıldığında ise günümüzde Türkiye’de evlerin %98’inde TV 

bulunmaktadır
28

. Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere çok kısa bir zaman diliminde 

televizyon inanılmaz bir yayılma imkânı elde etmiş, evlerin vazgeçilmez aracı haline 

gelmiştir. 

Yaşanan sosyal, ekonomik ve teknolojik gelişmelere paralel olarak TRT’nin 

yayın yapan kanal sayısında da artış olmuştur. TRT’nin ikinci kanalı “TRT 2” 1 

Nisan 1986 tarihinde TRT Genel Yayın Planı’na göre kültür ağırlıklı olmak üzere 

eğitim, drama, müzik, eğlence ve spor programları ile haber ve reklamlardan oluşan 

bir içerikle yayın hayatına başlamıştır (Yengin, 1994: 74). TRT daha sonraki yıllarda 

GAP TV, TRT 4, TRT-INT kanallarını açmıştır (Ünlüer, 2005: 104). Mevcut 

Anayasa gereğince 1990’lı yıllara kadar TRT yayıncılık tekelini elinde tutmuştur. 

1983 genel seçimlerinde Başbakan olan Turgut Özal’ın Neo-liberal politikaları 

hayata geçirerek özelleştirme yanlısı bir çizgiyi takip etmesiyle başlayan süreç, 

1980’lerin ortalarından başlayarak Türkiye’de yayıncılık alanında yaşanacak 

gelişmelerin de habercisi olmuş, sırasıyla önce devlet tekelindeki radyo-televizyon 

yayıncılığı çeşitli girişimlerle delinmiş, ardından bizzat dönemin hükümetinin 

(ANAP) desteğiyle açılan ilk özel televizyon kanalından yayın başlamış, daha sonra 

ise 1990-94 yılları arasında yayıncılık açısından kaos ve karmaşa olarak da 

tanımlanabilecek bir dönem yaşanmıştır (Yıldız, 2003: 24) 

1990 yılına gelindiğinde Eutelsat F5 uydusundan test sinyallerini yayınlamaya 

başlayan Magic Box- Star 1 kanalı 7 Mayıs 1990 tarihinde günde 5 saat yayına 

başlamıştır (Yengin, 1994: 117). Türkiye’nin ilk özel televizyon kanalı olma 

statüsünü elde etmiş bir başka deyişle televizyon alanında var olan devlet tekelini 

yıkmayı başarmıştır. Fakat belirtilen yıllarda özel televizyon kanalları için yasal bir 
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https://www.sozcu.com.tr/hayatim/kultur-sanat-haberleri/turkiye-dunyanin-en-cok-tv-

izleyenikinulkesi/?utm_source=dahafazla_haber&utm_medium=free&utm_campaign=dahafazlahaber 

(E.T:31.12.2020). 
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düzenleme mevcut olmadığı için söz konusu kanalın yayınları bir bakıma “korsan 

yayın” olarak algılanmış, yayınlar ise o dönem hukuksal bir yaptırımla 

karşılaşmamak için Almanya’dan uydu aracılığıyla gerçekleşebilmiştir.
29

 Bu sürecin 

sonunda, özel televizyon kanalının kurulmasından 4 yıl sonra Radyo Televizyon Üst 

Kurulu (RTÜK) kurulmuş; radyo ve televizyon yayıncılık alanını düzenleme ve 

denetleme yapmakla görevlendirilmiştir. 

Bu yıllardan itibaren Türkiye’de medya genelinde televizyon özelinde yapısal 

anlamda büyük değişimler yaşanmış, yayıncılık alanında devletin hâkim olduğu bir 

yapıdan, liberal ekonominin söz sahibi olduğu ticari bir yayıncılık faaliyetine geçiş 

olmuştur. 

Daha sonra yapılan düzenlemelerle yasal bir zemine kavuşmuş olan özel 

kanallar televizyon yayıncılığı alanında TRT’ye rakip olmuştur.
30

 8 Ocak 1992 

tarihinde ikinci özel kanal Teleon, yine aynı yıl Show TV kurulmuş (Yengin, 1994: 

143) ve televizyon ekranlarındaki çeşitlilik hızla artmıştır. Bu tarihten sonra Kanal 6 

(1992), HBB (1992), Flash TV (1992), Kanal E (1992), BRT (1992), TGRT (1993), 

Kanal D, ATV (1993), Samanyolu TV (1993) gibi pek çok özel kanal yayın hayatına 

başlamıştır. 1993 yılının mart ayında deneme yayınına başlayan Cine 5 ise 

Türkiye’de ilk defa paralı yayın yapan şifreli televizyon kanalı olmuştur. Radyo ve 

Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Davut Dursun’un “Yeni Anayasada Bilişim 

ve Haberleşme Sempozyumu’nda paylaştığı 2012 yılı verilerine göre Türkiye’de 

karasal 247, uydu üzerinden 205, kablo üzerinden 101 televizyon kanalı olmak üzere 

toplam 553 televizyon kanalı yayın yapmaktadır.
31

 Yaşanan bu gelişmeler beklendiği 

üzere televizyon alanında bir rekabet oluşmasına; oluşan bu rekabet de kanalların 

içeriğinin büyük ölçüde etkilenmesine yol açmıştır. Televizyon kanalları ticari bir 
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 İlk korsan yayını başlatan televizyonun kurucularından birisi, dönemin Cumhurbaşkanı Turgut 

Özal’ın oğludur ve Özal, o dönem yaptığı bir açıklamada, yurtdışından Türkiye’ye yayın yapmanın 

suç olduğunu sanmadığını söylemiş ve kısa sürede yasal dayanaktan yoksun ancak kamu ve özel 

olmak üzere ikili bir yayıncılık sistemi fiili olarak gerçekleşmiştir (Ünlüer, 2005: 121).  
30

 Özel televizyon yayıncılığının zorlanmasının bir nedeni gelişen ve çeşitlenen ticari hayatın istek ve 

beklentilerine TRT’nin cevap verememesi olmuş, daha fazla reklam üstelik yaptıkları reklama 

karışmayan yayın kuruluşları isteyen özel sektör de özel yayıncılığı desteklemiştir (Ünlüer 2005: 122). 
31

 https://www.milligazete.com.tr/haber/1096938/yeni-anayasada-bilisim-ve-haberlesme-sempozyumu 

(ET: 13.11.2019). 
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şirket gibi hareket etmiş, dolayısıyla da programlar izleyicilere satılan mal/ürün 

olmaktan öteye gidememiştir. Küçükerdoğan yaşanan bu değişimi ve değişim 

öncesini aktararak şu sözlerle ifade etmiştir: “Önceleri sonradan gördüğümüz düşük 

düzeydeki programlar yoktu; iyi filmler, nitelikli, doyurucu yayınlar vardı. Bunun 

nedeni, başlangıçta rekabet hemen hemen yoktu ve izleyicilerin istekleri bu denli 

gelişmemişti; izleyici daha seçiciydi ve bu doğrultuda yapımlar daha seçkindi” 

(2009: 18). 

Küçükerdoğan’ın dile getirdiği konu ve sorunlar gün geçtikçe artarak devam 

etmiştir.  Günümüzde ticari bir ürün olarak görülen televizyon programları, daha çok 

reklam alabilmek amacıyla kaliteden çok sansasyona, nitelikten çok niceliğe önem 

verir hale gelmiştir. Bu durum her ne kadar izleyicinin çoğalmasını dolayısıyla 

reklam gelirlerinin artmasını sağlasa da televizyon içeriğinde kalitenin düşmesine de 

yol açmıştır. Sonuçta televizyonun misyonu, bilgi vermekten çok eğlenmeye 

indirgenmiş, televizyon kanalı sahipleri program içeriğini belirlerken izleyici 

kitlesinden çok maddi çıkar sağlayan reklam firmalarının tercihlerini dikkate 

almışlardır. İncelenecek herhangi bir televizyon kanalının günlük yayın akışı bu 

durumun en açık kanıtıdır. 

Bütün bunlar televizyonun önemini ortaya koyarken aynı zamanda televizyon 

sonrası hem bireysel hem sosyal anlamda yeni bir düzenin başladığını tarihsel bir 

okuma yapıldığında televizyon öncesi/televizyon sonrası gibi bir ayrımın 

yapılmasının gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

1.2.2. Televizyon Sonrası Yaşam 

Dünya ve insanlık tarihinde televizyon öncesi ve televizyon sonrası yaşam 

olarak bir ayrım yapmak yanlış olmayacaktır. Teknolojinin hızla gelişmesinin sonucu 

önce görüntüyü sabit bir biçimde kaydeden fotoğraf makinesinin, ardından kamera 

gibi hareketli görüntüyü kayıt altına alan araçların; sinema ve televizyon gibi bu 

görüntülerin iletildiği zeminlerin icadıyla, anlam ve anlatımın kurulmasında mutlak 

egemen olan yazının yerini, dünyayı imgelerin ve görsel kültürün kendine özgü 
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kurallarıyla açıklayan, aktaran sürekli devinim içerisindeki görsel bir yapı almıştır 

(Otan, 2014: 11). McLuhan’ın meşhur ifadesiyle genelde medya, özelde ise 

televizyon dünyayı “global bir köy” (global village) haline getirmiş, bir başka 

ifadeyle dünyayı küçültmüş, insanları birbirine yakınlaştırmıştır. Televizyonun 

ortaya çıkışına kadar insanın görmesinin iki yönde geliştiğini iddia eden Sartori 

insanın mikroskop aracılığıyla en küçük cisimleri bile büyütebilip gördüğü, dürbün 

yardımıyla da uzakları rahatça görebildiği bir zamandan; televizyonun icadıyla 

birlikte olayların hiçbir bedel ödemeksizin ve olaylarla eşzamanlı bir şekilde 

evlerimize kadar girmelerine, uzakların yakın olmasına yol açtığını (2004: 23) 

söylemektedir. Herkes her an, -televizyon yayınlarını izleme koşuluyla- evrende olup 

bitenleri izlemiş, görmüş, anlamış, yorum yapabilmiştir (Aziz, 1981: 69). Böylece 

televizyon, izleyicilerin duygularını harekete geçirmiş ve küresel köyü oluşturarak 

yeni bir topluluk türü yaratmıştır (Mattelart, 2016: 94).  

Televizyon insan yaşamında pek çok değişikliğe yol açmış, sosyal yaşamın 

tüm unsurlarını bir şekilde etkilemiş, ekonomiden ülkelerin savaş stratejilerine kadar 

pek çok alanda etkisini hissettirmiştir. Sartori’nin “görmenin iktidarı”, Jacques 

Ellul’un “sözün düşüşü”, Baudrillard’ın “simülasyon çağı”, Debord’un “gösteri 

toplumu”, McLuhan’ın “global köy” nitelemeleri televizyonun gerçekleştirdiği bu 

değişimin kavramsallaşmış ifadeleridir.
32

  

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bu değişim güçlü/fark edilir bir 

biçimde hissedilmiştir. Türkiye’de örneğin, televizyonun yayınlamaya başladığı ilk 

zamanlar; evlerinde televizyon bulunmayan ailelerin televizyon bulunan evlere 

misafirliğe gidenleri Halit Kıvanç telesafir olarak adlandırmıştır. Telesafir kavramı 

Türk toplumunun bir geleneği olan misafirlik ve misafir olmayı bile değiştirip 

dönüştürmesi açısından ilginç bir örnektir
33

. Televizyon sonrası dünyada Bauman’ın 

deyişiyle evlerdeki aile sıcaklığının ve sofraların yerini başköşeye yerleştirtilen 

televizyon almış, insanlar kendi kabuklarına çekilmiştir (2018a: 12). Bu noktada 
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 2018 yılı TUİK verilerine göre kütüphane kullanıcı sayısı 28.242.986 iken; sinema seyirci sayısının   

64.772.380 olması konu açısından dikkate değer bir veridir. (www.tuik.gov.tr) Erişim Tarihi: 

16.09.2019. 
33

 Kavram hakkında ayrıntılı bilgi için Bknz. Kıvanç, H. (2002). Telesafir, İstanbul, Remzi Kitabevi.   

http://www.tuik.gov.tr/
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“televizyonu evlerine almış olan herkesin yaşam tarzı ve gündelik alışkanlıkları 

değişmiştir” tespiti yerinde olacaktır.  

Televizyonun çıkışı yoğun, yalnız başına, dikkate dayalı okuma alışkanlığına 

dayanan bir kültürü de derinden değiştirmiş, bu kültür yerine daha rahat, daha 

yayılmış, çok boyutlu ve hazır yeni bir düşünce tarzına, yeni bir gerçeklik algılama 

tarzına geçirmiştir (Esslin, 2001: 15). Ellul bu durumu “Sözün Düşüşü” şeklinde 

tasvir etmiştir.  Ellul KİA’yla oluşturulan olguların teknik olarak belirlenen tercihi, 

dilin medya yoluyla tahrifi ve iletişim araçlarının “düşünmeyi teşvikten çok zihni 

şaşkına çevirerek meşgul etme eğilimleri” olduğunu söylemektedir (Ellul, 1998: 9). 

McLuhan da bu konuda ekranda saniyenin otuzda biri kadar bir zaman içinde ardışık 

olarak yanıp sönen noktalarla sükûnet bulan sol beynin başat olmayan tarafsız bir 

duruma geçtiğini iddia etmektedir (2001: 145). Bu noktada televizyonun bir iletişim 

aracından çok iletim aracı olduğu söylenebilir. Zira televizyon iletilerini reklamlar 

aracılığıyla birer meta/ürün haline getirip izleyicisinin zihnine kodlamaktadır. Söz 

konusu iletişim süreci ise tek yönlü bir süreçtir, izleyicilerin geri dönüşü/geri 

beslemesi çok da mümkün olmamaktadır. Nitekim televizyon adlı aracı keşfeden akıl 

zaman içerisinde ona dilini de öğretmiştir ve söz konusu dil ise kullanan herkesi 

kendi nesnesi kılmaktadır (İslamoğlu, 2012: 225).  

Geçmişte insan ve çevresi arasında bulunan fark bugün kalmamış; televizyon 

sayesinde elde edilen uzakta olana anında ulaşabilme kapasitesi, habitatı interaktif 

bireyin habiti (elbisesi) haline getirmiştir (Robins, 2013: 223). Televizyonla birlikte 

çevre genişlemiştir. McLuhan’ın ifadesiyle “karakterlerimizi artık sadece hevesli ve 

el yordamıyla çalışan iki uzman ebeveyn şekillendirmemekte, artık tüm dünya bu 

konuda söz sahibi olabilmektedir” (2012: 14).  

Sözlü kültürün yerini ‘göze dayalı bir kültürün almasında en büyük etkenlerden 

biri hiç şüphesiz televizyondur. Kültür, sözün eseri olmakla birlikte resimden 

hiyeroglife, alfabeden televizyona kadar her iletişim aracıyla yeni baştan 

yaratılmaktadır (Postman, 2017: 20). Söz merkezli bir kültürde düşünmeyle görüntü 

merkezli bir kültürde düşünme arasındaki farklı Postman şu sözlerle anlatır: “… 

Richard Nixon’ı, Jimmy Carter’ı, Billy Graham’ı, hatta Albert Einstein’ı düşünün; 
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aklınıza gelecek olan, bir görüntü, bir yüz resmi, çok büyük ihtimalle televizyon 

ekranındaki bir yüz, Einstein örneğinde ise bir yüz fotoğrafıdır. Onların söylemiş 

oldukları sözlerin hemen hiçbiri akla gelmeyecektir” (Postman, 2017: 81). Bu örnek 

esasında yazılı kültürden tamamen kopuk, görmeye dayalı bir kültüre geçildiğinin en 

büyük delillerinden birisidir. Postman bu bağlamda televizyonu kitabın/yazılı 

bilginin antitezi hatta düşmanı olarak görmektedir. Bir diğer ifadeyle göz bu süreçte 

kulağa baskın gelmiştir. Görmediğine inanmayan ilkel insanla, görmediğine hiçbir 

değer atfetmeyen, yaşamını görsel olanın etrafında şekillendiren günümüz modern 

insanı arasında fark olduğunu söylemek bu noktada pek mümkün görünmemektedir 

(Düzgün, 2017: 117). 

Televizyonun yarattığı görsel kültür bireylerin ilgisini konu ve yoğunluk olarak 

pek çok açıdan değiştirmiştir. Televizyonun bir güç olarak ortaya çıkmasına kadar 

insanların politika ve uluslararası ilişkiler konulu haberlerle ilgilendiğini savunan 

Sartori, gazetelerin de zaman içerisinde bu ilgiyi besleyen yayınlar yaptığını ancak 

bu ilgi zamanla azaldığını söylemiştir.  Çünkü televizyonla birlikte gelen görsel-

politikalar halkın ilgi ve merak ateşini söndürmüştür (Sartori, 2004: 68). 

Televizyonla birlikte yeni bir siyaset biçimi doğmuş, oturma odaları oylama kabinine 

dönüşmüştür (McLuhan, 2012: 22). Baudrillard’ın “Nasıl olur da gösteri yapan 

birkaç yüz kişiye karşılık tam yirmi milyon insan edilgen kalır? Üstelik yalnızca 

edilgen kalmaz, bir futbol maçını bilerek, isteyerek politik ve insancıl bir drama 

yeğler?” (2017: 20) sorusu ve yanıtı aslında televizyon sonrası yeni yaşamın 

şifrelerini gözler önüne sermektedir. Aynı soru televizyonun etkilerini, özellikle de 

olumsuz etkilerini göstermesi açısından da önemli bir sorudur.  

Sanders televizyon sonrası çağdaş yaşamda en zor isteklerinden birinin 

televizyonu kapatıp bir şeyler konuşmak olduğunu söylerken, televizyonun bireyler 

arası ilişkileri nasıl öldürdüğünü, öldürmese de zayıflattığını gözler önüne 

sermektedir. (2017: 50). George Comstock’a atıfla televizyonun çıkışıyla birlikte 

“artık hiçbir şey eskisi gibi değil” saptaması yapılmaktadır (Mutlu, 2008: 36). 

Gerçekten de hiçbir şey televizyon öncesi olduğu gibi olmamış, savaşlar dahi biçim 

değişikliğine uğramamıştır.  
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Bu bağlamda Körfez Savaşı, insanların televizyondan izledikleri ilk savaş 

olması sebebiyle ayrı bir önem arz etmektedir. Nitekim Körfez savaşının “İletişim 

Savaşı” olarak adlandırılmasında da bu durumun delilidir. Bunun nedeni ise 

öncelikle Pentagon’un haber ve sansür stratejileridir. Mattelart’a göre Public Affairs 

Officier olarak tanımlanan bir subay büyük bir özenle seçilen gazetecilere olay 

anında (Körfez Savaşı) eşlik etmiş, görüşme yapacak grupları belirlemiş ve 

hazırlamış, televizyon haberlerinin seçimini denetleyip, fotoğrafları incelemiş 

yapılan röportajları gözden geçirmiş ve “hassas” olarak nitelendirilen haberleri 

değiştirmekten ve yayılmasını engellemekten çekinmemiştir (2016: 113). Körfez 

savaşı aynı zamanda “haber alma güçlerinin” bir haber ve iletişim teknolojisidir. 

Çünkü cephede sonuç alıcı vuruşların gerisinde, sınırlarda konuşlanan bilgisayar 

tarafından yönetilen füzeler, tanımlama uyduları, her türlü savaş aygıtının, silahın ve 

sinir hücresi ağlarının yerine geçen kumanda sistemleri yer almaktadır (Mattelart, 

2016: 113). Sonuç itibariyle iletişimin dünyayı küresel bir köy haline getirmesine 

paralel olarak dünyada pek çok şey değişmiş ve bu değişimden savaşlar da nasibini 

almıştır. Savaşlar artık silahlardan çok iletişim ağlarıyla, başta televizyon, radyo, 

internet gibi KİA’nın yarattığı ortamlarda kazanılıp kaybedilmektedir. 

Görüldüğü üzere televizyonun ne olduğunda çok ne işe yaradığı sorusunun 

yanıtı/yanıtları önem kazanmaktadır. İnsanlık, uygarlık, medeniyet tarihinde böylesi 

önemli bir rolü olan televizyonun işlevleri bu anlamda ayrı bir önem arz etmektedir. 

 

1.2.3. Televizyonun İşlevleri 

Televizyonun işlevlerinin konu alındığı bu bölümde sırasıyla televizyonun 

sosyal, ekonomik, kültürel ve politik işlevleri üzerinde durulmuştur. Televizyonun 

gündelik yaşamın vazgeçilmez bir aracı haline gelmesiyle birlikte sosyal, ekonomik, 

kültürel ve politik hayatta ne gibi roller yüklendiği kuramsal örnekler üzerinden 

açıklanmış; birbiriyle bağlantılı olan bu alanların televizyon aracılığıyla nasıl 

şekillendirildiği eleştirel bir okuma yapılarak tartışılmıştır. 
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1.2.3.1. Televizyonun Sosyal İşlevleri 

21. yüzyılda haber, olay ve bilgi kamuya KİA içinde en çok televizyon 

aracılığıyla aktarılmaktadır. Televizyon söz konusu aktarımı yaparken aynı zamanda 

belirli işlevleri de yerine getirmektedir.
34

 

Bu işlevlerin başında sosyal işlevler gelmektedir. Bireyin sosyal yaşama uyum 

sağlamasından toplum tarafından bireye bir statü verilmesine kadar televizyon, 

sosyal yaşamın hemen her aşamasında söz sahibi olan aktif bir araçtır. 

Televizyonun önemli işlevlerinden birisi bireyleri yaşadıkları toplumun bir 

parçası hâline getirme, yani sosyalleştirme/toplumsallaştırma işlevidir. Bir diğer 

ifadeyle de bireyin sosyalleşmesine aracılık ve yardım etmesidir. Sosyal terimi 

Latince socius sözcüğünden türetilmiştir. Socius’un anlamı ise “birliktelik, birlikte 

oluş”tur (Fichter, 2016: 23). Sosyalleşmenin
35

, bir bireyin sosyal grup etkinliklerine 

katılması ve kendinden beklenen uygun rol ve ilgili sosyal norm
36

lardan haberdar 

olmasıyla gerçekleştiği (Cereci, 2016: 44) Sosyalleşme süreci ise sosyal bir olgu 

olarak ferdin doğumundan itibaren toplum üyeliğini kazanmasında geçirdiği 

safhaların hepsine verilen bir addır (Erkal, 1993: 69). İnsanın iletişim kurma ve 

varlığını sürdürebilmesi için topluma katılma ihtiyacı, modern çağ öncesinde yüz 

yüze iletişim ve geleneksel kültürle karşılanırken, teknolojinin egemen olduğu 

modern çağda araçlar ve roller değişmiş, insanlar pek çok gereksinimini makineler 

ve elektronik aygıtlar aracılığıyla gidermeye başlamıştır.  

Thompson’a göre KİA’nın gelişimiyle birlikte bireyler, günlük yaşamlarında 

karşılaşma olasılığı bulunmayan olayları tecrübe edebilmiş, diğerlerini 

                                                 
34

 Literatürde kitle iletişim araçlarının işlevlerine dair pek çok kaynak bulunsada UNESCO 

Komisyonunca hazırlanan ve “MacBride Raporu” adıyla bilinmekte olan çalışma daha kapsayıcı 

olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışmada kitle iletişimin şu sekiz işlevinden bahsedilmektedir: 

Haber ve bilgi sağlama işlevi, sosyalleştirme işlevi, güdüleme işlevi, tartışma ortamı hazırlama işlevi, 

eğitim işlevi, kültürün gelişimine katkı işlevi, eğlendirme işlevi ve bütünleştirme işlevi.   
35

 Sosyalleşme (sosyalizasyon), “bir toplumun kendi dünya görüşünü, ideolojisini, davranış şekillerini, 

gelenek, görenek, kültür ve ananelerini üyelerine aktarmak suretiyle yaygın bir kişilik tipini oluşturma 

sürecidir” (Kurt, 2018: 799). 
36

 Latince norma (marangoz gönyesi) sözcüğünden alınan norm, kural ya da ölçü anlamında 

kullanılmaktadır. “Sosyal normlar ise insan davranışlarının kendilerine göre ölçüldüğü, 

değerlendirildiği, beğenildiği veya kınandığı ölçü ve kurallar bütünüdür” (Kurt, 2018: 73). 
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gözlemleyebilmiş ve genelde –hem gerçek hem de hayali- dünyaları 

öğrenebilmişlerdir (2008: 274). Mutlu’nun ifadesiyle “insanlık tarihinde hiç olmadığı 

kadar çok sayıda insanı odamızın dört duvarı arasına getirip birlikte olmamızı 

sağlama kabiliyeti” (2005: 87) televizyonun sosyalleştirebilme özelliğinin bir 

parçasıdır. Televizyonun yaşam tarzlarının, kültürünün değişiminde oynadığı rol 

kadar, sosyal alışkanlıklarının gelişiminde de büyük bir etkiye yol açtığı 

görülmektedir (Esslin 2001: 9). Modern bireyler televizyonla hem bir arkadaşıymış 

gibi eğlenceli zaman geçirmekte, hem öğretmeninden alacağı bilgileri televizyondan 

öğrenebilmekte, hem de kimi zaman televizyona ebeveynleri gibi nasihat 

alabildikleri bir araç olarak bakabilmektedir. Görüldüğü üzere birey her açıdan 

gelişimini ekran camının renkli dünyasına bırakmaktadır.  

Bir KİA olarak televizyon hem ailedeki çocukları hem de onları yetiştirecek 

anne ve babalarını (ebeveyn) yetiştirmekte, diğer bir ifadeyle sosyalleştirmektedir. 

Bu anlamda televizyon; çocukların zihin dünyalarını şekillendirdikten sonra 

yetişkinleri de bilgilendirerek biçimlendirmeyi ya da etkilemeyi sürdürmektedir 

(Sartori, 2004: 49). Thompson’un benliğin inşası diye adlandırdığı bu süreçte birey 

söz konusu inşayı gerçekleştirirken en büyük yardımı medyadan, medya içinde de 

ağırlıklı olarak televizyondan almaktadır. Özellikle henüz inşa aşamasında olan 

çocuk zihni bir şekillendirmeye maruz kalmaktadır. Televizyon sadece bireyin değil, 

toplumların da ortak yaşam dünyasını görselleştirme, hikâye etme ve yorumlama 

niteliğiyle topluma dair bir imgelemi (tahayyül) ortaya koyma gücüne sahip bir 

araçtır (Çelenk, 2005: 13).  

Televizyonu bizleri içten fetheden, kendisine isteyerek teslim olduğumuz ve 

yüzümüze gülerek bizi (kişiliğimizi, aklımızı) yiyip bitiren bir “canavara” benzeten 

Postman’a göre; en küçük çocuklar dahi televizyon izlemekten menedilmemekte, en 

yoksul kesim bile televizyondan vazgeçmemektedir. En iyi eğitim sistemi bile 

televizyonun belirleyiciliğinden kurtulamamakta ve en önemlisi kamuoyunu 

ilgilendiren politika, haber, eğitim, din, bilim, spor gibi hiçbir konu televizyonun ilgi 

alanının dışında kalmamaktadır. Yani, halkın bu konuları kavrayış biçimi tamamen 

televizyonun yönelimleriyle şekillenmektedir (2017: 90)  
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Kültür, gelenek ve görenekler televizyon aracılığıyla bireylere aktarılırken, 

bireyler tüm bunları içselleştirerek yaşadıkları topluma yabancı kalmayıp, toplumun 

bir parçası haline gelmektedir. Tutulan bir futbol takımının ekrandaki görüntüsü, 

bireyi aynı takımın diğer taraftarlarıyla arasında bağ kurmasına neden olurken, siyasi 

parti mitingleri de benzer işlevi görmektedir. Böylece birey toplumun dinamikleri 

içerisinde kendisine bir yer edinmekte, bunu yerine getirirken de kaynak olarak 

televizyonu kullanmaktadır. Günümüzde KİA ve özellikle televizyon çok farklı 

kaynaklardan enformasyon sunarak çocuğun sosyal kimliğinin/kişiliğinin 

biçimlenmesinde dolayısıyla sosyalleşmesinde etkin bir rol oynamaktadır. Kısaca 

modern çağda bireyin doğumundan itibaren yanında olan televizyon, çağın bütün 

unsurlarını, önceliklerini ve çekiciliklerini insanların belleklerine yerleştirmekte, 

kişilerin çağla, dolayısıyla toplumla bütünleşmesini de hızlandırmaktadır (Cereci, 

2016: 45). Televizyon bu bağlamda bireyin diğer bireylerle kurduğu iletişimin bir 

aracı haline gelmektedir. Nitekim Lee ve Lee (1995) izleyicilerin televizyon 

seyretmesinde televizyonun “toplumsal gres yağı”
37

 adı verilen ve diğer insanlarla 

ortak bir televizyon deneyimi üzerinde konuşmaktan alınan hazzı dile getiren 

işlevinin etkili olduğunu belirtmektedir (Mutlu, 2005: 97). Bunların yanı sıra 

televizyon karşısında oturan bireye bir konu/olay veya bir şahıs hakkındaki doğru ya 

da yanlış kanaatlerini de etkilemektedir. Yani 21. yüzyılda sosyalizasyon sürecinin 

baş aktörlerinden biri, belki de en güçlüsü televizyon olmuştur. Sosyolojik işlevleri 

göz önüne alındığında televizyon yayınladığı haber programları, dizi-filmler, eğlence 

programlarıyla toplumun tüm kesimlerine birtakım normlar aktarmaktadır. Birey 

televizyon karşısında zihinsel anlamda bir doğru-yanlış tanımlamasını 

öğrenebilmektedir. Televizyonda kullanılan dil izleyicilerin doğru yanlış tanımlaması 

yapacakları ölçüleri belirlemektedir. Hall ve Whanel “İktidar Seçkinleri” adlı 

çalışmalarında konuyla ilgili olarak şu tespitleri yapmaktadır: Medya, kitle insanına 

kim olduğunu anlatmakta ve ona kimlik kazandırmaktadır. Medya kitle insanına ne 

olmak istediğini anlatmakta ona hırs, beklenti ve tutkular kazandırmaktadır. Medya, 

                                                 
37

 Araştırmacıların bu ilişkiyi “toplumsal gres yağı” kavramıyla nitelendirmelerinin nedeni, televizyon 

programları üzerine konuşmanın insanları gerginliğe ve çatışmaya yöneltmeyecek, güvenilir bir ilişki 

olmasıdır. Çünkü nihayetinde bu konuşmaların konusu ‘hafif ve nötrdür’, tıpkı televizyonun kendisi 

gibi (Mutlu, 2005: 97). 
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kitle insanına buna nasıl ulaşacağını anlatmakta, ona bu tekniği kazandırmaktadır. Ve 

medya, kitle insanına öyle olmadığı halde öyle olduğunu nasıl düşüneceğini 

anlatmakta ve ona kaçış imkânı vermektedir (Akt.: Mutlu, 2005: 309).  

Öte yandan bireyin televizyon karşısında geçirdiği zaman göz önüne 

alındığında bireyin toplumun içine girip, farklı bireylerle karşılaşmasındaki en büyük 

engellerden birinin televizyon olduğu ortaya çıkmaktadır.  Modern bireyin 

televizyonla kurduğu bu ilişki beraberinde birtakım problemler de getirebilmektedir. 

Televizyona bağımlılığın artmasıyla sosyallik yanılsamasının arttığını söyleyen 

Mutlu buna karşılık gerçek anlamda sosyalleşmenin azaldığını ve bu çelişkili 

eğilimin televizyonun buna benzer sayısız eğilimlerinden biri olduğunu iddia 

etmektedir (2005: 87). Öyle ki “mahalle arkadaşlığı” tabiri zaman içinde kaybolmuş, 

“komşu çocuğuyla oyun oynama” ritüeli televizyonla birlikte tarihe karışmıştır. 

Çünkü televizyon insanın kendine ait olan zamanına el koymakta, bu anlamda insan 

yaşamının bir bölümünü fiilen denetim altına almakta, sömürgeleştirmektedir 

(Mutlu, 2005: 89). Rol model seçme konusunda da durum pek farklı olmamakta, bir 

zamanlar anne veya babasını kendisine model alan çocuklar artık televizyonun 

yarattığı kahramanlara özenir hale gelmiştir. Giyindikleri kıyafetlerden yürüyüş 

tarzlarına konuşma şekillerinden dinledikleri müziğe kadar, yaşamın hemen her 

alanında kendilerine örnek aldıkları kişileri televizyonun kendilerine dayattıkları 

kişiler arasından seçer hale gelmiştir.  

 

1.2.3.2 Televizyonun Ekonomik İşlevleri 

Televizyon sosyal alanda olduğu kadar ekonomi alanında da etkili bir araçtır. 

Televizyon ekonomik işlevleriyle kuşkusuz kapitalist sistemin vazgeçilmez bir 

unsuru olmuştur. Nitekim televizyon kanalları diğer ticari kurumlar/şirketlerin işleyiş 

mantığıyla hareket etmektedirler. Bu nedenle televizyon ekranında gördüğümüz her 

şey pazarlanmak üzere üretilmiş ticari mal olmanın ötesinde bir anlam 

taşımamaktadır. Bugün iletişim olgusunun ekonomik süreçlerle tamamen iç içe 

geçmesiyle, televizyonun sunduğu iletiler de pazarda alınıp satılabilen meta haline 
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gelmiştir (Işık 2002: 4). “Medya artık bir endüstridir” yargısı geçerli bir yargıdır. 

Dolayısıyla televizyonun işlevlerinin ekonomik alandan bağımsız olarak 

değerlendirilmesi mümkün değildir. 

“Tüketim çağı” olarak adlandırılan 21. yüzyılda tüketim çılgınlığının önemli 

bir nedeni reklamlar olarak görülmektedir. Reklamların tüketicilere iletilmesinde en 

etkili araç ise kuşkusuz televizyondur. Bu anlamda televizyonun bizzat kendisi de bir 

ticari emtia kategorisinde değerlendirilebilir. Bir araç anlamında televizyon birçok 

yeni teknolojiyle birlikte izleyicilere göstermiş olduğu reklamlarla popüler kültürün 

dönüşümünde büyük rol oynamış ve eğlence endüstrilerinin kapitalistleşmesinin en 

tipik örneğini oluşturmuştur (Marshall, 1999: 484). Öyle ki Esslin televizyon 

programlarının/dizilerinin taşıdığı diğer vasıflar ne olursa olsun, katkıda bulundukları 

temel amacın reklamların arasındaki boşluğu doldurmak ve insanları (tüketicileri) 

koltuklarında oturtarak reklamları seyrettirmek olduğunu iddia etmektedir (2001: 

113). Bundan dolayı da televizyonda kesintisiz bir şekilde bilgi, haber, program, 

eğlence vb. akışının zorunluluğu medyanın seri üretim yapmasını gerektirmektedir. 

Çünkü televizyon ekranı yirmi dört saat boyunca izleyiciye sürekli bir “şeyler” 

göstermek zorundadır.
38

 Bir başka deyişle sürekli görüntü isteyen ve görüntüleri 

adeta bir değirmen gibi öğüterek sürekli yenilerini bekleyen televizyon karşısındaki 

program üreticileri bir yandan görüntü üretmek bir yandan zamanla yarışmak 

zorundadırlar (Ünlüer, 2005: 86).  

Televizyon kuruluşları ürettikleri ürünün maliyet giderlerinin yanı sıra aynı 

zamanda kârlarını da izleyicilerden değil reklâm piyasasından sağlamaktadır. Yani 

televizyon yayınları sonucunda elde edilen kâr; tüketici durumundaki izleyici 

kitlelerden değil, izleyicilerin ilgisini etkin bir biçimde satın alan reklam 

şirketlerinden elde edilmektedir (Söylemez 1998: 19). Diğer bir ifadeyle televizyon 

şirketleri bizim zamanımızı, ilgimizi, dikkatimizi alıp reklam şirketlerine 

pazarlamakta ve maddi bir gelir elde etmektedir. Bu nedenle örneğin bir dizi veya 

filmde reklam aralarından önceki sahne bir “doruk noktayla”, her biri giderek 

                                                 
38

 Nitekim teknik aksaklıklardan veya yapılan bir hatadan dolayı ekranın 2 saniye olsa dahi kararması 

yayıncılık dünyasında “siyah ekrana düşmek” olarak nitelendirilirken söz konusu 2 saniye büyük bir 

hata olarak görülmektedir ve bu hatayı aksaklığı yaşayan televizyon kanalları eleştirilmektedir. 
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yoğunlaşan bir gecikmeyle tamamlanmaktadır. Böyle yaparak izleyicinin reklam 

arasının bir an önce bitip sahnenin devamını görme isteğiyle hem reklamları 

izlemeleri hem de reklam nedeniyle anlatıda meydana gelen kesinti yüzünden bir 

başka kanalda program aramaya girişmemeleri sağlanmış olmaktadır (Mutlu, 2011: 

110). Bu anlamda izleyiciler televizyon izlerken bir yandan da reklamcılar için mesai 

yapmaktadır. Bu mesainin ücretini ise televizyon programlarının sağladığı haz, 

doyum, korku, eğlence, oyalanma, kaçma gibi duygular karşılamaktadır (Mutlu, 

2005: 107).
39

 

Bauman tüketim toplumunun gelişimindeki en büyük devrimi “ihtiyaçların 

giderilmesinden ihtiyaçların yaratılmasına” geçilmesi olarak görmektedir (2013: 

139). Bu süreçte bireylerde bir ihtiyaç yaratılması, arzuların kışkırtılması, ayartılması 

ve güçlendirilmesinde televizyon aktif bir biçimde çalışmakta ve deyim yerindeyse 

kapitalizmin pazarlamacısı olarak görev yapmaktadır. Aynı anda milyonlarca insana 

bir ürünün tanıtımını yapmak, tüketme arzularını harekete geçirmek mal/ürün 

satmaya yönelik bir sistem için olmazsa olmazdır. Televizyon ise bunları sağlamak 

için son derece uygun bir araçtır. Televizyon izleyen biri reklamları izlemese dahi 

izlediği programda yer alan ürün yerleştirmelerine maruz kalmakta, reklamdan 

kaçması mümkün olmamakta, dolayısıyla da tüketim çarkı dönmeye devam 

etmektedir. 

Televizyon; reklamlar aracılığıyla bireye sınıf atlayacağı, yaşamının olumlu 

anlamda değişeceği, bir gruba ait olacağı ya da farklı/elit biri olacağı gibi iletiler 

sunmakta, ürünün kendisinin tanıtımı ise geri planda yer kalmakta hatta kimi zaman 

hiç yer almamaktadır (Dağtaş, 2003: 78). Televizyonda yayınlanan reklamlarda ev 

kadınına ev kadının diliyle seslenmeyi, memura ya da sekretere patronu ya da iş 

arkadaşıymış gibi seslenmeyi, içimizden her birine arkadaşı yahut üst beni olarak ya 

da itiraf halindeki bir iç ses olarak seslenmeye çalışılmaktadır (Baudrillard, 2017: 
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 II. Dünya Savaşı sonrasında başlayan reklam çalışmalarının ilki 1 Temmuz 1941 tarihinde New 

York’ta WNBT TV kanalında yayınlandığı ve bir saat markasına ilişkin olduğu belirlenmiştir (Fırlar, 

2009: 113).  Reklamın sahibi firma aynı zamanda ilk radyo reklamını da 1926 yılında veren, 1875 

yılında kurulan lüks saat markası Bulova’dır.  Türk televizyonlarında yayınlanan ilk reklam ise 1972 

Mart ayından itibaren TRT Ankara Televizyonu'nda yayınlanmaya başlanmış bir meyve suyu 

reklamıdır.  
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208). Öyle ki reklamları izleyen kişiler örneğin bir deterjanda kimyevi maddelerden 

başka bir şey bulunmadığını ve bunların diğer deterjanların çoğunda bulunan 

maddelerle tamamen aynı olduğunu bilmelerine rağmen yine de belirli bir deterjanda 

mucizevi bir madde bulunduğuna, bir şampuanda sadece o ürüne özgü güzellik veren 

malzeme bulunduğuna dair şarkıyla söylenen iddiaya, sırf bir dizide doktor rolü 

oynadığı için sağlık konusunda uzman tavsiyesi verebilen tanınmış bir aktöre olumlu 

tepki verebilmektedir (Esslin, 2001: 65). Bu nedenle televizyonda görünenlerin çoğu, 

benimsenip tüketilmek üzere tasarlanmış çekici unsurlar olarak izleyicilerin karşısına 

çıkarılmaktadır (Cereci, 2016: 29). Adorno ve Horkheimer televizyonda insanların 

milyonlarca dolara mal olmuş bir filmi bedava izlediğini, dünyanın en iyi 

orkestralarının evlere ücretsiz teslim edildiğini söylemektedir (1996: 50). Fakat söz 

konusu filmler yahut konserlerin “ücretsiz” izlendiği varsayılsa da bir saatlik yayında 

onlarca reklam kitlelere empoze edilmekte ve kitle tüketime zorlanmaktadır. Aynı 

zamanda bireyin zamanı da çalınmaktadır. Yani televizyon endüstrisinin dolaşıma 

soktuğu esas mal programlar değil, izleyiciler olmaktadır (Mutlu, 2005: 106).  

Almanya’da bulunan intelliAd tarafından yapılan bir araştırmaya göre 

televizyonun en çok izlendiği saatlerde online (çevrimiçi) alışveriş miktarı dahi 

artmaktadır. Araştırmada tüketicilerin en çok 20.00 ile 23.00 arasında internetten 

alışveriş yaptığı bulgulanmıştır
40

. Yani televizyonların en çok izlenme aralığı olan 

"Prime Time"da
41

 online (çevrimiçi) alışveriş trafiği en yüksek noktaya ulaşmakta, 

daha çok harcama yapılmakta ve alışveriş sepetlerinin doluluk oranı artmaktadır. 

Araştırma sonuçlarına göre prime time aralığında online mağazalarda günlük 

ortalamalarından yüzde 57 daha fazla trafik görülmektedir. Bu veriler bireyin 

televizyon ekranında gördüğü nesneleri ve/veya bu nesnelerin çağrıştırdığı diğer 

ürünleri hemen alma ihtiyacı hissettiğini göstermekte, ekranda beliren reklamların 

başarıya ulaştığını bir bakıma kanıtlamaktadır.  
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 İzleyici kitlesinin en yoğun olduğu zaman dilimi. Prime Time’ın her bir saatinin ortalama 16 

dakikası reklam ile geçmektedir.   
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Televizyonun ekonomik işlevlerinin başında reklam yoluyla kitleleri tüketime 

teşvik etmek gelse de bunun dışında ekonomi haberlerini tüketiciye, hedef kitleye 

iletme işlevi de vardır. Hemen tüm televizyon kanallarının ekran köşelerinde 

borsayla ilgili bilgiler hiç durmadan akmakta, dövizde yaşanan gelişmeler anlık 

olarak izleyicilere aktarılmaktadır. Öte yandan sporla (özellikle futbol) televizyonun 

doğrudan bir bağlantısı vardır. Nitekim Türkiye’de futbol kulüplerinin gelirlerinin 

çoğu maçları yayınlayan yayıncı kuruluştan sağlanmaktadır. Bu da televizyonun ne 

denli büyük bir ekonomik güç olduğunu göstermektedir. 

Bütün bu ekonomik işlevlerin yanı sıra televizyonun bizzat kendisi ekonomik 

bir aygıttır. Dizi, film, tartışma programlarının her biri ticari bir üründür ve bu 

ürünler ortaya çıkarken televizyon hammadde alıp onu işlemekte, üretmekte ve 

satmaktadır. Dizi/film oyuncularından sanatçılara, şovmenlerden sanatçılara kadar 

pek çok kişi için bir istihdam sahası yaratmaktadır. Her televizyon kanalı bünyesinde 

pek çok çalışan barındırmaktadır. Kimi zaman uluslararası ticaret dahi yapabilmekte, 

üretilen televizyon içerikleri bir başka ülkeye satılabilmektedir. Tüketimi arttırıp 

hızlandırırken aynı zamanda kendisi de tüketmektedir. Her televizyon kanalı 

vergisini vermekte ülke ekonomisi içerisinde kendisine bir yer edinmektedir. 

 

1.2.3.3. Televizyonun Kültürel İşlevleri 

Televizyon bireyleri olduğu kadar toplumları da etkileyebilme kabiliyetine 

sahiptir. Çünkü televizyonun kültür üzerine etkisi bir hayli fazladır. Televizyonun 2. 

Dünya Savaşı sonrası inanılmaz bir biçimde yaygınlaşması ve bireylerin günlük 

yaşamını her şeyden ve her zamankinden çok etkilemesi, birçok kavramın yanı sıra 

kültür kavramını, kültür üzerindeki medya etkisini de tartışmaya açmıştır. Medya-

kültür ilişkisi akademik çevrelerde sorgulanmaya incelenmeye ve tartışılmaya 

başlanmıştır.  

Bir toplumun üyeleri tarafından paylaşılan ortak inanç, tutum ve değerler 

olarak tanımlanan kültür Fichter’e göre toplumdaki kişilerin ortaklaşa paylaştığı 

toplam kurumların bir bileşkesidir (2016: 155). Fichter’in bahsettiği kurumların en 
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başında aile geldiği ve televizyonun da ailelerin yaşam tarzı/gündelik yaşamı 

üzerinde ne derece etkili olduğu düşünüldüğünde televizyonun kültürü 

oluşturma/etkileme/dönüştürme potansiyeline sahip bir aygıt olduğu görülmektedir. 

Frankfurt Okulu temsilcilerinden Adorno ve Horkheimer’ın kültür endüstrisi üzerine 

olan çalışmaları, Roland Barthes’ın mitler üzerine teorileri, Umberto Eco’nun 

popüler kültür analizleri ve İngiltere’deki Kültürel Çalışmalar/araştırmalar, yine 

Raymond Williams’ın televizyona kültürel değer atfettiği çalışmaları kültür ve 

televizyon ilişkisine dikkat çekmektedir. Söz konusu çalışmalar televizyonun kültürel 

değerler ve normlar aktaran, davranışları standardize eden ve yönlendirici modeller 

oluşturan bir aracı/araç olarak irdelenmesi ve eleştirilmesi gerektiği İngiltere ve 

Amerika gibi ülkelerin dışında da kabul görmesine neden olmuştur (Şentürk, 2009: 

186-200).  

Televizyonun yaygınlaşmasıyla birlikte sosyal etkileşim, fiziksel mekândan 

ayrılmış, bu sayede bireyler, ortak bir zaman-mekân bağlamını paylaşmasalar bile 

aynı mesaja maruz kalabilmişlerdir (Thompson, 2008: 130). Televizyon bu sayede 

bir toplumun dilini kullanış biçiminden giydiği kıyafete, dinlenilen müzikten, okunan 

kitaplara kadar pek çok konuda bireylerin sözünü dinlediği/inandığı bir kanaat önderi 

konumuna yükselmiştir. Elbette bunları belirlerken küresel kapitalist düzenin 

kitlelere satmak için ürettiği ürünleri pazarlamanın dışına çıkmamaktadır. Bugün 

dünyanın her bir ülkesinde mevcut olan kimi gazlı içecekler, fast food veya blue 

jeans pantolonları bu durumun en açık delilidir. Dış dünyayı görmemizi sağlama 

işlevi televizyonun dünyanın küresel bir köy haline gelmesinde oynadığı rol 

bakımından önemlidir. Nitekim artık dünyanın en ücra bölgelerinde yaşayan 

kabilelerin kültürlerinden Amerika’daki yaşam tarzlarına kadar her kültürle ilgili 

bilgi sahibi olmak televizyon aracılığıyla mümkün hale gelmiştir. Televizyon dizileri 

başta olmak üzere diğer içerikleriyle de bunun taşıyıcılığını yapmış ve modern insana 

uzak olan, yabancı gelen hiçbir şey kalmamıştır.
42
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 Konuyla ilgili olarak verilebilecek şu örnek ilginçtir: Araştırma için Afrika’da bulunan bir 

araştırmacı, bir gece eğlencesine davet edildiği evde o topluluğun gelenekleri hakkında bilgi edinmeyi 

amaçlarken, eğlencenin televizyonda Temel İçgüdü (Basic Instinc) filmini izlemekten ibaret olduğunu 
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Küresel bir kültür yaratan televizyon, izleyicilerine günlük yaşamda 

karşılaşmaları pek mümkün olmayan kültürleri gösterip tanıtmakta, kilometrelerce 

uzakta yaşanan pek çok yaşam biçimini (yeme içme kültürü, mimari yapı vs.) evin 

içerisine getirerek ortak bir kitle kültürü yaratmaktadır. James Jull yaptığı bir 

çalışmada Çinli izleyicilerin uluslararası haberleri izlerken haberlerin açık 

içeriğinden çok yabancı şehirlerdeki sokak görüntülerini, yabancı evlerdeki yaşamla 

ilgili sahneleri izlediklerini ve genel olarak kendi yaşam koşulları hakkında eleştirel 

bir şekilde düşünmelerini sağlayarak bir algıyı, başka diyarlarda insanların nasıl 

yaşadıkları algısını edinme fırsatını yakaladıklarını ortaya koymuştur (Thompson, 

2008: 321). Bauman da KİA’nın günün hâkim modasını ve en son biçimlerini 

inanılmaz bir hızla dünyanın en uzak noktalarına ulaştırdığını söylemekte, medyada 

gösterilmeye değer bulunan ve dünyanın her tarafında milyarlarca izleyici tarafından 

seyredilecek olan yaşam tarzlarının taklit edilmeye değer tarzlar olduğunu da 

eklemektedir (1998: 43). Hemen her toplumda, insanın uykusunda gördüğü rüyaların 

bireysel ve özel olduğunu söyleyen Gernber, endüstriyel kültürün popüler rüyalarının 

ise ortak arzuları ifade eden bir piyasa için, özel kuruluşlar tarafından kitlesel olarak 

üretildiğini söylemektedir (2014: 130). 

Televizyon öncesinde insanlar anne babası başta olmak üzere aile ve aile 

çevresinin kültürü içinde büyümekte, okulla birlikte kendisiyle aynı çevreyi paylaşan 

insanların arasında yaşayarak bir yaşam tarzı geliştirmekteydi. Fakat televizyon yüz 

yüze kazanılan bu etkileşimi yıkmış ve örneğin Amerikan yapımı dizilerle, yurt 

dışından ithal televizyon programlarıyla kültürün öğrenilme sürecini başka bir biçime 

sokmuştur. Ahmet Oktay bu anlamda popüler kültürün giderek kitle kültürü 

tarafından emilmesi ve KİA’nın -özellikle televizyonun- yaygınlaşarak kırsal kesimi 

de kuşatmasının siyasal ve kültürel sonuçları da olan gelişmelere yol açtığını 

belirtmektedir (1987: 8). Bu bağlamda “küresel köy” diye tanımlanan dünyada 

kültürlerden çok tek bir kültürden (popüler kültür-kitle kültürü), Ritzer’in 

kavramsallaştırmasıyla McDonaldlaşma’dan bahsetmek yanlış olmayacaktır.  

                                                                                                                                          
görmüştür. İlginç olan ise Afrika’da videoyla izlenen film o sıralarda henüz Londra Sinemalarında 

dahi vizyona girmemiştir (Ünlüer, 2005: 88). 
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Kitle kültürü Bennett’in ifadesiyle yukarıdan dayatılan, iş adamlarının tuttuğu 

teknisyenler tarafından imal edilen, izler kitlesi pasif tüketiciler olan ve bu 

tüketicilerin katılımlarının almak ya da almamak arasındaki seçimle sınırlandırıldığı 

bir kültürdür (2013: 25). Modern toplumlarda televizyon yoluyla geleneği icat etme, 

karizmayı ve kutsalı imal etme ve konsensüsü manipüle etme girişimleri hız 

kazanmış (Bennett, 2013: 211) ve bu sayılanlar bir toplumun kültürünü var eden 

temel unsurlar haline gelmiştir. 

Televizyon dizilerindeki yaşam tarzı, filmlerde kullanılan dil, reklamlarda 

özendirilen ürünler, programlarda anlatılan hikâyeler kitleleri etkilemekte ve 

toplumun kültürü üzerinde etkili olmaktadır. Bireyler –özellikle çocuklar ve gençler- 

televizyon dizilerinde hayranlıkla izledikleri karakterler gibi giyinip onlar gibi 

konuşmakta, programlarda sürekli dinledikleri müzikleri dinlemeye başlamaktadır. 

Bu nedenle ailesinden kimi zaman tepki görüp bir bocalama içerisine girmektedir. 

Kısaca benzer koşullarda yaşayan insanların genellikle benzer şekilde düşünecekleri 

(Arsev, 1996: 78) gerçeğinden hareketle televizyonun dünya insanlarının büyük 

çoğunluğunun ortak çevresi haline geldiği ve insanların bu nedenle dünyanın hangi 

bölgesinde yaşadıklarına hangi millete mensup olduklarına bakılmaksızın ortak bir 

kültürün yurttaşları haline geldiği saptaması yapılabilir. 

 

1.2.3.4. Televizyonun Politik İşlevleri 

Televizyon bireylerin fikir, inanç ve davranışlarını/eylemlerini etkileme gücüne 

sahip bir araçtır, bu nedenle de kamuoyunu yönlendirme gücüne sahiptir (Kalender 

2005: 229). Televizyon, günümüzde seçmenlerin ve siyasi adayların ortak buluşma 

mecrası olmasının yanı sıra seçmen karar ve davranışlarını etkilemede aktif rol 

üstlenen önemli bir teknolojik aygıttır. Örneğin, siyasal liderlere ve bunların 

politikalarına dair sahip olunan bilgi, büyük ölçüde televizyon başta olmak üzere, 

diğer KİA’ndan alınan bir bilgidir. Bu şekilde edinilen bilgi kurumsallaşmış siyasi 

güç sistemine katılma biçimlerini derinden etkilemektedir (Thompson, 2013: 251).  
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Televizyonun etkileme potansiyelinden kaynaklanan bu gücünü bilen siyasi 

liderler de propaganda etkinliklerini bu mecra üzerinden yapmaya, vaatlerini bu 

mecra aracılığıyla kitlelere ulaştırmaya çalışmaktadır. Bu nedenle seçim 

dönemlerinde adaylar televizyonu etkin bir şekilde kullanmakta, seçmenlerine 

ekranlar üzerinden vaatlerini sıralamakta ve oy verme davranışlarını etkilemeye 

çalışmaktadır. Televizyon bu yolla bireylerin siyasal olaylar ve konular hakkındaki 

düşüncelerini şekillendirme yeteneğini elinde bulundurmaktadır (Burton 1995: 85). 

Seçime girecek olan adaylar hiçbir mitingde bir araya getirilmesi mümkün olmayan 

büyüklükte bir kitleyi televizyon ekranı sayesinde bir araya getirebilmekte ve onlara 

hem söylev hem de beden diliyle hitap edebilmektedir. Bu bağlamda günümüzde 

siyasal aktörlerin televizyona çıkmak için adeta mücadele ettikleri, muhalefet 

partilerinin sürekli kendilerine televizyonda yeterli zaman verilmediği yönündeki 

şikâyetleri, televizyonun önemli bir siyasal iletişim aracı olduğu noktasında güçlü 

birer delildir (Gökçe, 1993: 89). Kısaca televizyon gerek adayların seçiminde gerek 

onların seçim yarışında mücadele etme biçiminde, gerekse kazananı kazandırmada 

seçim sürecini büyük ölçüde etkilemektedir (Sartori, 2004: 50).  

Medyanın kamuoyu oluşturma gücü elbette sadece seçim dönemleriyle 

sınırlandırılamaz. Haberlerin öncelik sırası, göz ardı edilen haberler/olaylar elbette 

kamuoyunun gündemini etkilemekte ve belirlemektedir. Bu bakımdan televizyonun 

işlevlerinden biri olan kamuyu oluşturma/gündem belirleme işlevi aynı zamanda 

genelde medya, özelde televizyonun dördüncü güç
43

 olmasını sağlayan temel 

unsurlardan birisidir. Bu noktada Sartori’nin sorduğu şu soru önem kazanmaktadır; 

“Eğer demokrasi yönetilenlerin kanaati tarafından yönlendirilen ve denetlenen bir 

hükümet sistemiyse bir kamuoyu nasıl doğmakta ve oluşmaktadır?” (2004: 52). Bu 

sorunun cevabı sürecin elbette KİA ile halka verilen enformasyonun içeriği, aynı 

şekilde gizlenen, göz ardı edilen olayların halkın gündeminden uzak tutulmasıyla 

gerçekleştirildiği şeklinde olmaktadır. Yani kamuoyu oluşma/oluşturma noktasında 

televizyon devreye girmektedir. Kişilerin siyasi tutumlarını, ilettikleri mesajlar 
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 Liberal-çoğulcu yaklaşıma göre medya yasama, yürütme ve yargıdan sonra ‘dördüncü güç’ olarak 

kabul edilmektedir. Medya dördüncü güç işlevini, halkın sesini duyurma, gündeme getirme ve siyasal 

iktidarın faaliyetlerini denetleme işlevleriyle yerine getirmektedir.   
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sayesinde yönlendirebilme ve değiştirebilme potansiyelini bünyesinde barındıran 

televizyon, iletilmek istenen mesajları birkaç kanalda birden yineleyerek kişileri 

inandırma yolunu seçen propagandacıların en sık kullandıkları KİA’dır (Vural, 1994: 

62). Görüldüğü gibi televizyon sadece izleyicilerine siyasal bilgileri aktaran bir araç 

değildir. Televizyon aynı zamanda izleyicilerinin siyasal tercih ve oy verme 

davranışları üzerinde etkili olan bir araçtır.  

Daha önce de belirtildiği üzere televizyon, gündemi belirleyen, oluşturan hatta 

kimi zaman manipüle eden ve insanların fikir ve eylemlerini yönlendiren bir 

KİA’dır. Bu özellikleriyle de seçim kampanyalarının olmazsa olmaz aracı 

televizyondur. Öte yandan düşünce ve kanaatleri manipüle edebilme özelliğine sahip 

olan bu aracın tek bir elde toplanması, demokrasi açısından büyük bir sorun ve 

tehlike olmaktadır. Böylesi bir ortamda seçmenler kendilerini yönetenleri kendi 

seçtiklerini, bunun da demokratik bir eylem olduğunu, bu yönetim biçiminin de 

demokrasi olduğunu düşünseler de aslında kendi algı ve düşüncelerini 

yönlendirenleri seçememektedir. Demokrasi açısından büyük bir sorun teşkil eden bu 

durum siyasi iktidarı elinde bulunduranlar tarafından gündeme getirilmemekte, 

aksine –yine medya aracılığıyla- gizlenmektedir. Bir başka ifadeyle demokrasiyi 

görünüşte destekleyen ama aslında zayıflatan video egemenliği, büyük ölçüde 

güdülenmiş bir kanaat ürettiği sürece demokrasinin tam anlamıyla gerçekleşmesi 

giderek zorlaşacaktır. Çünkü Sartori’nin ifadesiyle kamuoyunun megafonu olarak 

görülen televizyon, aslında kendi sesinin dönüşümlü yankısından başka bir şey 

değildir (2004: 55). 

Schiller “Zihin Yönlendirenler” (Mind Managers) adlı eserinde medyayı 

toplumun hâkimiyetini elinde bulunduran seçkinlerin, kitleleri kendi amaçları 

doğrultusunda biçimlendirmesinin vasıtalarından biri olarak görmekte ve medyanın 

kamuoyu oluşturma işlevini yerine getirirken paketlenmiş bilinçler
44

 oluşturduğunu 

savunmaktadır. Dolayısıyla enformasyon hazırlayıcıları ve sunucuları, yalnızca 

gündem belirleyen ve bu çerçevede geçerli olan görüşleri tespit eden kimseler olarak 
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 Kavram hakkında detaylı bilgi için Bkz. Herbert Schiller (1993), Zihin Yönlendirenler, (Çev.: 

Cevdet Cerit), İstanbul, Pınar Yayıncılık.   
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görülmektedir (Bourdieu, 1997: 41). Medya iktidarların istemedikleri konuları 

gündemine almayarak bir bakıma kamuoyunun iktidara yönelik tepki gösterme 

olasılığını azaltmakta; diğer yandan yaratmış olduğu suni gündemle iktidarın 

meşruiyetini devam ettirmesine hizmet etmektedir. Bu bağlamda televizyon gibi 

etkin ve yaygın bir aracın tüm bu sıralanan politik işlevler bağlamında öne çıkması 

da beklendik bir gelişmedir. 

 

1.3. Haber Kavramı 

Tarih boyunca insanlar yakın ve/veya uzak çevresinde olan biten olayları 

öğrenme isteği duymuş, bu isteğini ve ihtiyacını gidermek için pek çok yola 

başvurmuştur. Haber kavramı sözlükte “Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, 

salık”, “iletişim veya yayın organlarıyla verilen bilgi” (TDK, 2019) şeklinde 

tanımlanmaktadır. Haberi genel manada ‘olan her şey, dün bilmediğimiz her şey 

haberdir, haber bir olayın raporudur, haber zamana uygun her şeydir’ (Tokgöz, 2015: 

242) şeklinde tanımlamak mümkündür. Bir başka deyişle haber herhangi bir 

zamanda geçende olay, fikir ya da sorunun özetidir (Tokgöz, 2015: 248). Bu noktada 

şunu belirtmek gerekir ki haberin tanımını ‘olay’ ‘yaşanmış bir hadise’ şeklinde 

yapmak eksik bir tanımlama yapmak manasına gelecektir. Daha net bir tanımla 

haber; yaşanan bir olayın işlenerek tüketiciye/izleyiciye hazır hale getirilmesidir. 

Yaşanan bir olay günümüzde ham haliyle değil, efektler eklenerek bir bakıma 

üzerinde oynanarak olayın bir başka boyuta taşınmasıyla haber haline gelmektedir. 

Neil Postman ve Steve Powers, hâkim Oliver Holmes’un hukuk kavramı için yaptığı 

‘hukuk; mahkemeler ne derse odur’ tanımından uyarlamayla haberin haber müdürleri 

ve muhabirler ne derse o olduğunu’ söylemektedir (Postman, 1996: 19). Haber 

müdürlerinin, editörlerin, muhabir ve kameramanların her birinin farklı ideolojiye 

sahip oldukları düşünüldüğünde, bunun yanı sıra söz konusu alanda yani iletişim 

alanında pek çok kuram ve yaklaşım olduğu göz önüne alındığında haber kavramının 

tanımında bir uzlaşı olmaması anlaşılır hale gelmektedir. Çünkü her yaklaşım tanımı 

kendi penceresinden yapmakta ve ortaya pek çok farklı tanım çıkmaktadır. Haber; 

“gazeteciliği meslek edinmiş kişilerin, haber konusu olarak seçtikleri konularda 
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topladıkları ve kuralına göre formatladıkları, yine gazeteciliği meslek edinmiş 

KİA’nın sorumluları tarafından seçilerek, yazılı, sesli ya da görüntülü mesajlar 

şeklinde, okuyucu, dinleyici ya da izleyiciye ulaştırılan bilgilerdir’ (Soygüder, 2002: 

34). Bu noktada televizyonun kendine has dili olduğu gerçeğinin göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir. 

Dil bir mesajı, söylemi, düşünceyi ve/veya ideolojiyi taşıyan temel araçtır. 

Fakat dil salt bir iletişim ve iletim aracı değildir. Dil bir iletişim aracı olmanın 

ötesinde içinde ideolojik kodlar barındıran bir araçtır. Öte yandan dil, diğer hiçbir 

şey gibi, gerçekliği birebir yansıtamaz. Bu açıdan bakıldığında haber metinlerinin 

dili kullanması, haberin daha başından ideolojik etkilere açık olduğu iddiasını 

gündeme getirmektedir (Akca, 2009: 96). Haber olayı sadece verbal anlamda dilden 

oluşmaz. Özellikle televizyon haberlerinin sunumunda ışık, tonlama, görseller, 

haberin süresi ideolojinin yaratılmasında büyük rol oynamaktadır. Olayları, olguları 

veya kişileri tanımlarken bile dil ve ideoloji devreye girmektedir. Bu nedenle de her 

bir gazete/televizyon kendi dünya görüşü çevresinde bu tanımlamalardan birini 

kullanmaktadır. Bu tanımlama kendi başına ideolojik olduğu kadar metin yazarının 

bakış açısını da yansıtmaktadır. Dolayısıyla ‘dil’ haberin her aşamasına etki 

etmektedir.  

Örneğin özellikle kış mevsiminde sıkça yayınlanan ‘soğuklar yine can aldı’ 

tarzındaki haber başlıkları örneklerden biridir. Böylesi bir başlık, hem yaşanan olayın 

faili olarak soğuk havayı göstermekte, eleştirinin yöneltilebileceği bir faili ortadan 

kaldırmakta, hem de soğuk havada hayatını kaybeden kişini yoksulluğundan dolayı 

sokakta yaşadığı gerçeğini gizlemektedir (Akca, 2009: 100). Ve gerçeklik denilen 

şey bu noktada dilsel pratikler yoluyla desteklenip üretilmekte ve temsil edilmektedir 

(Poyraz, 2002: 17).  

Televizyonda kullanılan dil konusunda en dikkat çekici ve etkili yöntemlerden 

birisi “bağlamdan koparma”dır. Bağlamdan koparma, haber metinlerinde olayların 

geçmişleriyle ilgili bilgiler içine oturtulmamasını, yalnızca yaşandığı anda kameranın 

görebildiği kadarıyla verilmesini ifade etmektedir. Olaylarda yer alan kişilere de aynı 

şekilde yaklaşılmakta, bunların kim oldukları, olay yerinde neden bulundukları, ne 
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yaptıkları gibi temel bilgilere bile yer verilmemektedir (Akca, 2009: 100). Örneğin 

gösteri yürüyüşleri, grevler olayın aktörlerinin amaçlarından yalıtıp 

tipleştirilebilmekte ve gösterinin haberde sunuluş biçimi ‘çatışma’ ‘hayatın 

aksaması’ gibi çerçeveler üzerinden verilebilmektedir (İnal, 1995: 119). Aynı şekilde 

bir gösteri olayının haberleştirilmesinde kullanılan niteleme ve sıfatlar da ideoloji 

yansıtma/yeniden üretme sürecinin bir parçası olmaktadır.
45

 Örneğin “geri kalmış 

ülkeler” denildiğinde, bu ülkelerin geri kalmışlığında önemli rolü olan iç 

dinamiklerinin yanı sıra gelişmelerini önleyen dış dinamikleri de gizlenmiş 

olunmaktadır. Geri kalmışlık, yalnızca bu ülkelerin insanlarının yetersizliklerinden, 

yeteneksizliklerinden kaynaklanan bir durum, bir sorun olarak 

kavramsallaştırılmaktadır (Oskay, 2017: 18).  

Haber dilinin cinsiyetçi kodları da aynı şekilde problemli bir alanı teşkil 

etmektedir. Örneğin haber dilinde kamunun görüşü olarak çoğunlukla “sokaktaki 

adam” ifadesinin kullanılması, habere konu olan aktör kadın ise kadın şoför, kadın 

hakem vs. gibi cinsiyetini belirten bir ifadenin açıkça kullanılması, erkeği merkeze 

alan eş, kız arkadaş, metres vb. ifadelerle kadınların adlandırılması (Dursun, 2013: 

198) bu cinsiyetçi söyleme verilebilecek örneklerdendir. Muhabir veya 

televizyondaki haber sunucusu kendi dünya görüşünü, ekonomik gelir kaynaklarını 

da göz önünde bulundurarak haberin içerisine yerleştirmektedir. Kendi ideolojisine 

yakın insanların haberini yaptığında/sunduğunda farklı bir üslup ve söylem 

geliştirirken, karşıt olarak gördüğü kişilerin haberlerinde daha farklı bir tavır 

geliştirmektedir. Teun Van Dijk bu durumu “ideolojik kare” olarak isimlendirdiği şu 

dört ilkeyle özetlemektedir:  

1- Kendi olumlu ve güzel niteliklerinin ve eylemlerinin vurgulanması.  

2- Ötekinin kötü, olumsuz nitelik ve eylemlerinin vurgulanması.  

                                                 
45

 Pierre Bourdieu’nun bu konuda söyledikleri dikkat çekicidir: “Fransa’da artık patronlar denmiyor, 

“ulusun zinde güçleri” deniliyor; şirketlerin “işten atmasından” değil, spora gönderme yaparak “yağ 

yakmaktan” yani yeniden yapılandırmadan bahsediliyor. Üstelik burada “esneklik”, “çeviklik”, 

“kuralsızlık” gibi kelimelerin yan anlam ve çağrışımlarıyla, Neoliberal mesajın aslında özgürleşmenin 

evrensel mesajı olduğuna inandırmaya yönelik bir kelime oyunu söz konusu (2016, 42). 
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3- Kendi kötü ve olumsuz eylem ve niteliklerinin azımsanması veya üzerinde 

fazla durulmaması.  

4- Ötekinin olumlu ve başarılı eylemlerinin küçümsenmesi ve gereğinden 

daha az dile getirilmesi (Van Dijk, 1998: 33 Akt: Devran, 2010: 123).  

Bu noktadan sonra ise ideoloji habere yazım sürecinde yüklenirken metin, 

okuyucu tarafından okunduğunda haberin içinde saklı olan ideoloji, okuyucu ile 

metin arasındaki söylemsel etkileşim sürecinde yeniden üretilmektedir (Devran, 

2010: 124).  

 

1.3.1. Haber Dilinin İdeolojisi ve Eğlence Anlayışıyla Sunumu 

Televizyon haberlerinde kullanılan dilden, haberin sunumuna kadar her 

aşamasında ideolojik etkiler kendini bariz bir biçimde hissettirmektedir. Tarafsız 

haber nitelemesi ve iddiası bu noktada bir retorikten öteye gidememektedir. Kadına 

yönelik şiddet haberlerinde, rutin olarak mağdurun kendisinden daha çok polis, 

jandarma, adli birim, mahkeme gibi kaynakların görüşlerine başvurarak haberlerin 

kurulması, kadın veya erkek polis-adliye muhabirlerinin başvurduğu bir 

uygulamadır. Saldırganların fotoğraflarından çok şiddete maruz kalan kadınların 

fotoğraflarının verilmesi, cinsel şiddet haberlerinin pornografik veya mizahi 

anlatımlarla verilmesi ve fiziksel şiddet haberlerine ekonomik, cinsel ve psikolojik 

şiddet haberlerinden daha fazla yer verilmesi (Dursun, 2013: 169) gibi örnekler 

ideolojinin yeniden yaratılma sürecinin bir parçasıdır.  

Martin Esslin televizyonda en gerçekçi gibi görünen haberlerin drama gibi 

sahnelendiklerini söylemektedir. Esslin, serbest bırakılan rehinelerin yola çıkışı 

konulu bir haberde kameraların özenle en dramatik açıları yerleştirildiğini, önceden 

tasarlanmış bayraklar, işaretler ve tekrarlanan sloganların –önemli ölçüde gerçek 

olmakla birlikte- bir sahnelenme ve üretim süzgecinden geçirilmiş bir gerçeklik 

içerdiğini söylemektedir (2001: 19).  
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“İletişim araçları haberi sunarken egemen ideolojiyi yeniden üretmektedir” 

önermesine Poyraz’ın verdiği örnek dikkat çekicidir (2002: 19): 1991 yılı Ocak 

Ayında ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Irak’ı bombalamaya başlamadan önce ve 

beş aylık bir savaş propaganda ve inşa sürecinin ardından Amerikan halkının % 50’si 

savaşı desteklemiş; Irak’a 110 binden fazla hava saldırılarının yapıldığı 40 günlük 

dönemde, medyanın 24 saat ‘askerlerimizi destekleyin’ başlığıyla içerikler verdikten 

sonra Başkan Bush’u ve savaşı destekleyenlerin oranı % 80’e çıkmıştır (Flounders, 

2007: 96).  

Televizyon tarafından aktarılan haberlerdeki her kelime, her kavram, her 

tümce, her paragraf, her konu ve her resim belli bir anlam taşımaktadır. 

Kameramanın gözünü kırpmadığı, televizyonun da dünyaya açılan pencere olduğu 

iddiaları, kitle iletişiminde karar vermenin ideolojik boyutlarını kenara itmeye ve 

örtmeye hizmet eden argümanlardır (Poyraz, 2002: 20). Televizyonun aracılık ettiği 

şey teknik örgütlenmesi yoluyla kolayca görselleştirilebilir, kesilebilir ve imgelerde 

okunabilir bir dünya fikridir, ideolojisidir. Tükettiğimiz şey ise hem teknik hem 

efsanevi bir koda uygun olarak parçalanmış, süzülmüş yeniden yorumlanmış 

dünyanın özüdür (Baudrillard, 2017b: 155-156). İnsan etrafına yatay düzlemde 

yaklaşık 180 derecelik bir açıda bakabiliyorken, 50 mm’lik  bir mercek kullanan 

aracın bakış açısı insanın görüş açısını çok daha sınırlandırmaktadır (Orhon, 2004: 

27). Bu teknik detayda bahsedilen sınırlandırma sadece fiziksel değil aynı zamanda 

ideolojik anlamda da sorgulanmalıdır.
46

  Sınırlandırılan sadece merceğin gördükleri 

değil, aynı zamanda ideolojilerini yaymak isteyen grup ve kurumların halkın 

görmesini istemedikleri konu veya fotoğraflardır.  

                                                 
46

 Orhon’un konuyla ilgili olarak verdiği örnek dikkat çekicidir:” İyi giyimli bir adam elinde evrak 

çantasıyla beraber yürümektedir. Aniden koşan, kötü giyimli bir gencin adamın bileğine sarıldığını 

görürüz. Bu noktada haberde yer alan görüntüyü durdurursak büyük ihtimalle gencin adamın çantasını 

çalmaya çalıştığını düşünürüz. Bu olay büyük boy bir çekimde, sadece iki kişinin çerçevede olduğu 

biçimde verilmiş olsun. Daha geniş bir açıya çıktığımızda, daha genel bir ölçekte çevrede olan biten 

olaylar da görülebilecektir. İzlediğimiz olayı baştan oynatmış olalım. İyi giyimli adamın bir inşaat 

iskelesinin altından geçtiğini görürüz ve iskele bağlarından koparak çökmektedir. Bu durumu fark 

eden kötü giyimli adam genç adamı bileğinden çekip kurtarmaya çalışmaktadır.” Bu örnekte bir 

kamera açısını değiştirmenin tüm haberin anlamını nasıl değiştireceğini görmekteyiz (2004: 42)   
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Başat paradigmanın iddia ettiğinin aksine televizyon kamerası ve mikrofonu 

gerçekliği kaydetmez, onu kodlar. Bu kodlama ideolojik olan bir gerçeklik duygusu 

üretir bu nedenle “yeniden sunulan gerçeklik değil ideolojidir” (Poyraz, 2002: 25). 

Orhon’un ifadesiyle “olayın televizyon haberine dönüşmesi sürecinde yer alan birçok 

aşama düşünce sistemlerinin, kalıpların, ideolojilerin etkisi altındadır” (2004: 39).  

Sonuç olarak; tarih boyunca çeşitli disiplinler tarafından tartışılan gerçek ve 

gerçeklik kavramları, KİA’nın hiç olmadığı kadar yaygınlaştığı ve dünyayı bir 

küresel köye çeviren 21. Yüzyılda, İletişim Çağında daha da önemli hale gelmiştir. 

İnsanların zihinlerini manipüle etme, bakış açılarını yönlendirme özelliğine sahip 

olan televizyon bu bağlamda gerçekliği inşa eden, gerçekliği yaratan bir araç da 

olmaktadır. İnsanların televizyon ekranlarında gördüklerini “gerçek sanmaları” 

televizyonun önemini daha da arttırmaktadır. Oysa ekonomik kurumların, ticari 

şirketlerin, siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşların, medya sahiplerinin baskısı 

altında bulunan televizyon kanalları gerçeği değil, söz konusu kurumların istedikleri 

gerçekleri kamuoyuna sunmaktadır. Bu sunumu gerçekleştirirken başta dil olmak 

üzere video teknolojileri, efektler, müzik gibi pek çok unsurdan faydalanmaktadır. 

Benzer bir biçimde haberciler örneğin gerçekleşen büyük işçi grevlerinde, işçi 

mücadelelerini vermek zorunda kalınca içeriği önemsizleştirmekte, izleyicilere 

grevin kaç gün sürdüğü, duyulan rahatsızlıklar, şirketin ve toplumun ettiği zarar ya 

da görüşmelerin nasıl kesildiği anlatılmaktadır. Grevlerin içeriğine, işçi 

ücretlerindeki, işçi haklarındaki kesintilere, kıdem kaybı ya da işletmenin yeni bir 

sözleşme yapma konusundaki isteksizliğine kesinlikle değinilmemektedir. Aynı 

şekilde meclisten hangi yasanın geçeceğine, yasa görüşmeleri sırasındaki gaflara, 

kavgalara değinirken, bu yasadan kimin kâr kimin, zarar edeceğine hiç değinmemesi 

(Parenti, 2007: 51) örnek gösterilebilir. Yine çalışmanın konusu gereği Ramazan 

Ayı’nda yayınlanan haberlerde televizyon lüks iftar sofraları için ekonomik anlamda 

pahalı yemek menüleri tavsiye ederken halkın gelir düzeyini örtbas etmekte hem 

yapılan ibadetin amacını haber kurgusunda hiç hesaba katmamaktadır. Bu noktada 

Poyraz, izleyici olarak hepimizin haber programı adıyla bir tür öykü izlemekte 

olduğumuzu söylemektedir. Poyraz’a göre bu noktada en büyük problem hiç 
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kuşkusuz izleyici olarak öykü izlediğimizin bilincinde olmayışımızdır (2002: 8). 

Orhon televizyon haberinin üretiliş ve tüketilişinde ideolojik açıdan karşılıklı bir 

ilişki olduğunu söylemektedir; yani seyirci de bu sürece örneğin “reyting” yoluyla, 

katkıda bulunmaktadır (2004: 39). Yaşanan tüm bu süreçler kamuoyunun 

gündeminin belirlenmesinde televizyonun önemli bir rol olarak ön plana çıktığını 

göstermektedir. Birey çevresine, yaşadığı ülkeye ve tüm dünyaya ait sahip olduğu 

bilgilerin önemli bir kısmını televizyon haberlerinden öğrenmekte, bakış açısı ekran 

üzerinden yaratılmaktadır. Bu bağlamda televizyon haberlerinin gündem belirleme 

gücü tartışılmıştır. 

 

1.3.2. Haberlerin Gündem Belirleme Gücü 

Walter Lippmann 1922 tarihli “Public Opinion” (Kamuoyu) adlı çalışmasıyla 

medyanın –o dönem için etkin tek medya olan gazetelerin- kamuoyunun gündemini 

belirleme gücünün olup olmadığını incelemiştir. Bu çalışmasında Lippmann, 

medyada baskın olarak yer alan unsurların, medya mesajlarına maruz kalan 

insanların zihninde de baskın hale geldiğini öne sürmüştür. Lipmann aynı zamanda 

haber ve gerçeğin aynı şey olmadığını –olamayacağını- ve birbirinden ayrı 

değerlendirilmesi gerektiğini ileri süren ilk kişi olmuştur. Maxwell McCombs ve 

Donald L. Shaw ise Gündem Belirleme Modeli’ni ampirik olarak sınamak için 

1968’deki başkanlık seçimi üzerinde çalışmışlardır. McCombs ve Shaw Gündem 

Belirleme Modeli’nde medyanın kararsız seçmenleri nasıl etkilediğini araştırmışlar 

ve medyanın önemli gördüğü olayların seçmenler için de önemli olaylar haline 

geldiğini tespit etmişlerdir (Yaylagül, 2016: 81).
47

 Araştırmacılar medyanın siyasi 

konularla ilgili olarak seçmeni etkileyerek kamuoyunun gündemini oluşturdukları 

tezinden hareketle bir takım medyanın (gazete, dergi, televizyon) içerik analizini 

yapmışlar ve sonuçta, medyanın önem verdiği, dikkate aldığı ve gündeme taşıdığı 

                                                 
47

 McCombs ve Shaw 1976 yılında yapmış oldukları bu çalışmada, o dönemde Amerikan Birleşik 

Devletleri toplumunun gündemini oluşturan Watergate skandalını yani siyasi rüşvet olayını örnek 

almışlardır. Medyanın bu konuyu sürekli gündemde tutmasıyla adı geçen olay uzun süre Amerikan 

toplum ve politikasının gündeminde kalmış ve Başkan Nixon istifa etmek zorunda kalmıştır 

(Yaylagül, 2016: 83).   
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konularla, izleyenlerin/kamunun gündeminde olan ve önem verdikleri konular 

arasında bir paralellik olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Televizyonda yayınlanan bir 

program veya gazetede çıkan bir haber ertesi gün kahvede, sokakta, okuldaki 

sohbetlerin ana konusunu oluşturmaktadır. 

Gündem belirleme yaklaşımı, “bireylerin birtakım konuların görece önemini, 

KİA’nın o konuya verdikleri önem doğrultusunda öğrendikleri” varsayımına 

dayanmaktadır. “Medya bireylerin ne düşünmesi gerektiği konusunda başarılı 

olmayabilir, fakat ne hakkında düşüneceklerini söylemede son derece başarılıdır” 

görüşü, modelin temel düşüncesini yansıtmaktadır (Terkan, 2005: 15). Bu yaklaşım 

doğrultusunda yapılan çalışmalara göre medya kısaca kendi ideolojik düşünce ve 

ekonomik ilişkileri doğrultusunda oluşturduğu gündemle okuyucuları/izleyicileri 

zihinsel olarak etkilemiştir. Örneğin Ramazan Ayı haberlerinde medya kuruluşları 

gündemlerine Ramazan Ayı’nı kimi zaman ekonomik anlamda, kimi zaman da siyasi 

birer mesaj anlamında konu ve içerik olarak işlemektedir. Medya özellikle de haber 

medyası gündem belirlemeyi kendi ideolojik bakış açısından bağımsız 

yapmamaktadır. 

Weawer 1976 yılında gerçekleştirilen başkanlık seçimlerini incelemiş ve 

televizyonun kurduğu/yarattığı gündem ile vatandaşın gündemi arasında büyük 

benzerlikler olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bir başka ifadeyle; medyanın olaylara 

verdiği önem ve öncelik kamuoyunun da önem ve önceliği haline gelmiştir 

(Yaylagül, 2016: 82). Bu sonuç sadece gündem belirleme olarak değil, aynı şekilde 

düşünce ve kanaatlerin de ister istemez medya gündeminden, medyada sunulanlardan 

etkilendiğini göstermektedir. Televizyon eş zamanlı olarak olaylar ve hikâyeler 

üretirken, olayları haberleştirerek aktif bir rol içine girebilmekte; mevcut 

enformasyonu toplama ve yeni enformasyon aktarımının ötesinde, hangi konuların 

politik gündemin bir parçası olacağını belirlemeye çalışmakta ve diğer politik 

aktörlerin yapabileceği gibi, gündemleri etkileyerek politika sürecinde, politik bir 

oyuncu haline gelebilmektedir (Terkan, 2005: 16). Örneğin televizyonda yayınlanan 

ana haber bültenlerinde televizyon kuruluşları kendilerine ulaşan olaylar arasında bir 

seçim yapmaktadır. Televizyon kimi haberleri programın başında, çarpıcı başlıklarla 
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izleyicilerine sunarken kimisini ya en son haber olarak kısaca sunmakta yahut hiç 

değinmemektedir. Bu bağlamda gündem belirleme yaklaşımına göre 

medya/televizyon kitlelere yani kamuoyuna ne düşüneceklerini değil “ne hakkında 

düşünmeleri gerektiğini” söylemektedir. Postman’ın ifadesiyle “konuşmalarımızın 

konusunu televizyonun kendisinden çok televizyonda görülenler yani onun içeriği 

oluşturmaktadır” (2017: 102).  

Thompson da medyanın sadece sosyal dünyayı aktarmadığını, bundan ziyade 

bu dünyayı aktif bir şekilde inşa ettiğini söylemektedir. Medyanın kendisinden uzak 

yerlerde yaşayan bireylere imaj ve enformasyon sağlayarak olayların yönünü 

belirlediğini, olayların yönüne nüfuz ettiğini belirten Thompson, gerçekte medyanın 

yokluğunda meydana gelmeyecek olaylar yarattığını da ileri sürmektedir (2008: 

179). Bu konuda verilen örneklerden birisi de New York Journal’ın yayıncısı 

William Randolph Hearst ile gazetenin ünlü çizeri Frederic Remington arasında 

yaşanmış olan olaydır. Hearst çizeri Remington’ı Kübalı gerillaların İspanya’ya karşı 

ayaklanmasını ele alması için Küba’ya göndermiştir. Fakat Remington çektiği 

telgrafta “Burada savaş olmayacak geri dönmek istiyorum demiştir”. Patron 

Hearst’ın Remington’a cevabı medyanın gündem belirleme ve yaratma gücüyle ilgili 

inanılmaz bir örnektir: “Sen resimleri tedarik et; savaşı ben tedarik ederim (You 

furnish the pictures, I’ll furnish the war.)” (Pirocanac, 2007: 176). Konuyla ilgili 

verilebilecek bir diğer örnek ise Körfez Savaşı sırasında televizyonlardan yayınlanan; 

denizde petrole bulanmış karabatak görüntüsüdür. Savaşın doğada yaratmış olduğu 

tahribatı göstermesi sebebiyle yüzlerce televizyondan yayınlanan görüntünün çok 

sonraları savaşla ilgili olmayan bir bölgede Fransa sahillerinde batan bir petrol 

tankerinin yaratmış olduğu kirlilik olduğu ortaya çıkmıştır (Ünlüer, 2005: 86). 

University Of California’da (UCLA)’da suç haberleriyle ilgili yapılan bir 

araştırma medyanın/televizyonun zihinler üzerinde var olan hegemonyasını çarpıcı 

bir biçimde ortaya koymuştur. Yapılan çalışmada insanlara dinletilen bir kasette yer 

alan ses bir suçu tüm detaylarıyla anlatmış fakat suçlunun kimliği konusunda en ufak 

bir ipucu dahi vermemiştir. Kaseti dinleyenlere suçlunun hangi ırktan olduğu 

sorulmuştur. Katılımcıların büyük çoğunluğunun suçluyu siyahi olarak tanımladıkları 
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gözlenmiştir (Flanders, 2007: 86). Aslında medya/televizyon sadece gündemi 

belirlemekle kalmamakta, aynı zamanda bakış açılarını da şekillendirmekte, kimi 

zaman araştırmada da görüleceği gibi önyargılar yaratabilmektedir.  

KİA kamunun gündemini oluşturmada oldukça etkili olmalarına rağmen, bu 

etkinin derecesini belirleyen ve değiştiren faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler şu 

şekilde sıralanmaktadır: kişilerin eğitim düzeyi, sosyal, siyasal ve ekonomik olaylara 

duyarlılık düzeyi, KİA’nı izleme düzeyi ve bireyin önceden edindiği kişisel 

deneyimler (Kalpaklıoğlu, 2009: 230). Dolayısıyla bir KİA olan televizyonun 

gündem belirleme gücü de pek çok faktöre bağlıdır. Toplumun eğitim seviyesi, yine 

toplum üyelerinin siyasal ve ekonomik olaylara duyarlılık düzeyi gibi faktörler 

kamunun gündeminin belirlenmesinde medyanın rolünü arttıran veya azaltan 

faktörlerdendir. 

Sanal bir dünyada hayali yaşam tarzlarının giderek bireyin düşünce dünyasını 

şekillendirdiği ve toplumun bakış açılarını/hedeflerini kuşattığı modern çağda 

televizyon incelemeye muhtaç bir aygıt olarak ön plana çıkmaktadır. 

Tüm bu değerlendirmeler sosyal yaşamın vazgeçilmez bir aygıtı olan 

televizyonun işlevlerini ve gücünü ortaya koyarken televizyonun birey yaşamında ne 

denli etkili olabileceğini de göstermektedir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

DİN, TOPLUM VE MODERNİZM 

 

Bu bölümde ilk olarak “Din” kurumunun kuramsal çerçevesi belirlenerek din 

tanımlanmaya çalışılmıştır. Din kavramına yüklenen anlamlar ve Din kurumunun 

insan ve toplum üzerindeki etkileri tartışılmıştır. Çalışmayla ilgili olarak dinin sosyal 

anlamda işlevleri literatürden faydalanılarak değerlendirilmiştir. Din dili başlığı 

altında uhrevi bir kurum olan dinin kendine has özellikleri ve dili mercek altına 

alınmış, küreselleşen modern/seküler yenidünya düzeninde dinin konumu 

belirginleştirilmeye çalışılmış ve bireyin yeniden tanımlanıp yeni deneyimlerle 

karşılaştığı bu yenidünya düzeninde dindarların pozisyonu tartışılmıştır. 

Medya-Din ilişkisi başlığı altında din-medya tarihi ulusal ve küresel boyutta 

kronolojik sıraya sadık kalınarak paylaşılmış söz konusu ilişkinin birey ve toplum 

yaşamında neden olduğu değişimler analiz edilmiştir. Müslümanların modern çağda 

gelişen teknoloji karşısında ‘Batının tekniğini alalım ahlakını almayalım’ parolası 

McLuhan’ın “medya mesajdır” önermesi ışığında eleştirel bir okumaya tabi 

tutulmuştur. Bölümde çalışmanın konusu gereği Ramazan Ayı’nda toplumsal hayatta 

yaşanan değişmeler ve medyada oluşan farklılıklar mercek altına alınmış ve din 

dilinin ekranda geçirmiş olduğu değişim mercek altına alınmıştır. 

 

2.1. Din Kavramı 

Sosyal bir kurum olan ve insanlık tarihiyle, insanlığın varoluşuyla yaşıt bir 

olgu olan “Din” “d-y-n” kökünden türeyen Arapça kökenli bir mastar-isimdir. 

"Yükümlülük, belirli zamanda ödenmesi gerekli borç" anlamlarına gelen ve “deyn” 

kelimesinden türeyen din kelimesinin Latincedeki karşılığı “religio” kelimesidir.  

Din, religio sözcüğünün religare ve religere olarak farklı iki kökten gelen kavram a) 

Allah’a saygı ve korku ile bağlılık, b) Kendini ibadete verme, tören ve ayinlere 

katılma anlamlarını ifade etmektedir (Peker, 1993: 22). Terim anlamıyla din; akıl 
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sahiplerini kendi arzularıyla bizzat hayırlara sevk eden ilahi bir nizam, Allah 

tarafından konulmuş ve insanları O’na ulaştıran bir yoldur (Karagöz, 2007:122). 

En geniş kapsayıcı haliyle “bir inanç ve ahlaki
48

 değerler sistemi” olarak 

tanımlanabilecek din kavramına bakıldığında tarih boyunca kavrama pek çok anlam 

yüklendiği görülmektedir. Conklin dini; “Beşer üstü bir kuvvete inanmak (1975: 64) 

olarak tanımlanırken; Özbaydar ise “fertlerin kendilerini Allah’la, tabiatüstü bir 

dünyayla ve birbirleriyle münasebete girdiği, yaşanılan dünyadaki hadiseler hakkında 

hüküm verdirecek bir değerler sırası çıkardıkları tutumlar, adetler, ayinler, 

merasimler ve inançlar sistemi” (1970: 5) şeklinde tanımlamıştır. William James’a 

göre din psikolojik bir bakış açısıyla “yaşanan ruhi tecrübe” iken; Melfrod Spiro’nun 

sosyolojik bakış açısına göre ise daha önce de belirtildiği üzere “sosyal bir kurum” 

dur (Haberli, 2014: 20). 

Dini “insanlık tarihinin şahit olduğu, kökü insanlık kadar derinlerde olan bir 

olgu” olarak tanımlayan Güler; insanın olduğu her yerde dinin de olduğunu 

söylerken (2016: 11) Çiçeron “Tanrının Mahiyeti” adlı eserinde din kelimesinin 

“Religere” kökünden geldiğini ve “bir işi tekrar tekrar ve dikkatlice yapmak” 

anlamını taşıdığını söylemektedir (Günay, 2000: 193). 

Orhan Hançerlioğlu’nun “Felsefe Sözlüğü” ne bakıldığında ise din ‘inanca 

dayanan doğaüstü tasarımlar ve işlemler sistemi’ olarak tanımlanmıştır 

(Hançerlioğlu, 2012: 63).  

Yine bir başka tanıma göre din “inanış ve davranış şekilleriyle, insanlar arası 

ilişkileri düzenleyen ve insanların iyi, topluma faydalı işler yapmasını sağlayan, 

toplumun barış ve huzur içinde, bir arada yaşamasını sağlayan genel kurallar 

bütünüdür” (Tümer ve Küçük, 2002: 2). Sosyolojinin kurucularından olan Fransız 

sosyolog Émile Durkheim’a göre din ‘bütün kısımları birbirine bağlı inanç ve 

törenlerden (ibadetlerden) oluşmuş, kutsal şeylere ilişkin ve mensuplarını aynı bir 

                                                 
48

 “Ahlâk, insanların toplum içindeki davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini düzenlemek amacıyla 

başvurulan kurallar dizgesi ve başka insanların davranışlarını olumlu veya olumsuz biçimde 

yargılamakta kullanılan ölçütler toplamıdır” (Subaşı, 2014: 214). 
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toplumda birleştiren bir bütün’ olarak tanımlanırken; Eliade’ye göre ise din, 

“İnsanın, karmaşık ve anlamlandırılması zor dünyada sırtını dayadığı ve psikolojik 

olarak kendini güçlü hissettiği kutsal bir sığınaktır”. Nitekim tarih boyunca fıtri
49

 bir 

ihtiyaç olan ontolojik gerçeklik olarak dinin, insanlık tarihi boyunca yok sayıldığı 

veya etkisinin olmadığı bir döneme rastlamak mümkün değildir (Eliade, 1995: 23). 

TDK sözlüğüne (2019) göre ise din; inanılıp çok bağlanılan düşünce, inanç veya 

ülkü, kült anlamlarına gelmektedir. Bellah dini “insan varlığının nihai mevkilerine 

bağlayan sembolik bir şekiller ve ameller bütünü” olarak (Akt: Subaşı, 2016: 21) 

tanımlamaktadır. Geertz ise dini “İnsanlarda uzun süreli, geniş kapsamlı ve güçlü 

güdüler yerleştirmeye çalışan bir semboller sistemi” şeklinde tanımlamaktadır 

(Günay, 2000: 197). Dini kısaca ilahi bir kanun” şeklinde tanımlamak da 

mümkündür. 

Din insanın yaşadığı her yer ve her zamanda varolagelmiş sosyal hayatın 

vazgeçilmezlerinden olan bir kurumdur. Tarih boyunca insan ilişkilerinin ve bu 

ilişkilerden meydana gelen sosyal yapının belirlenmesinde din en etkin unsurlardan 

birisi olmuştur (Kurt, 2018: 11). Çok eski ve çok yaygın bir kavram olmasına karşın 

kavramın tanımını yapmak kolay değildir. Kehrer’in de belirttiği gibi dinin 

evrenselliği, çeşitli şekillerde tezahür etmesi ve heterojen yapısı, kapsamlı ve yeterli 

bir tanımını yapmayı güçleştirmektedir (1998: 19). Fakat modern çağda yeni 

konumlandırılış ve tanımlama biçimlerine bağlı olarak “din” kavramının ayrıcalıklı 

konumunu koruduğu ve toplumların değerlendirilme süreçlerinde başat rol oynamayı 

sürdürdüğü göz önüne alındığında (Tekin, 2003: 11) kavram kadar kavramın 

tanımlanması da önem kazanmaktadır.  

İnsanlar tarih boyunca kendilerinden üstün bir kuvvete inanma ihtiyacı 

duymuşlardır. Bu ihtiyaç toplumdan topluma farklı tapınma biçimlerini ortaya 

çıkarmış, toplumun yaşayış tarzı tapınma biçimlerinin belirlenmesinde başat rol 

oynamıştır. Örneğin tarımla uğraşan eski topluluklarda güneş bir tapınma nesnesi 

olmuş, insanlar gök olaylarını bu yolla, bu çerçevede yorumlamıştır. Tek tanrılı 

dinlere (semavi) mensup insanlar ise evreni ve kendilerini yaratan tek bir varlığın 
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 Doğuştan gelen. 
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olduğuna inanmışlar ve ona tapmışlardır. Bu inanç ve tapınmaya neden olan ise 

genellikle o toplum(lar)a gönderilen peygamberlerdir. Bu anlamda Din; insanın 

bulunduğu her yer ve zamanda, onun ilkel veya gelişmiş durumu gözetilmeksizin, 

varolagelmiş sosyal bir kurumdur (Düzgün, 1997: 6).
50

 

Dinin bu kadim, bu kadar önemli, değerli, etkili ve güçlü olması kuşkusuz 

insanlar ve toplumların gereksinimlerini gidermesinden kaynaklanmaktadır. Bir 

başka ifadeyle din insanlar ve toplumların maddi ve manevi gereksinimlerini giderir, 

yani onlar için işlevseldir. Bu nedenle dinin işlevlerinin ayrı bir başlık altında 

açıklanması ve tartışılması gerekli ve yararlı görülmüştür.  

 

2.1.1. Dinin İşlevleri 

Din, insanoğlunun hem içkin (mündemiç) hem aşkın (müteal, transandantal) 

boyutuyla ilgili bir kurum olduğu için bireysel anlamda işlevlerinden bahsedileceği 

gibi sosyal veya tarihsel işlevlerinden de bahsedilebilir. Nitekim din bireylerin aşkın 

bir alanla irtibatını sağlayabileceği gibi aynı zamanda dünya üzerinde bireyin yerini 

belirlemede önemli bir rol üstlenmektedir. Mardin’in de belirttiği gibi din hem 

dünyayı nasıl anladığımızı hem de kendimizi o dünyada nasıl bir yerde 

konumlandırdığımızı ortaya koymakla ilgili işlev de görmektedir (1983: 13).  

Bunun yanı sıra bireye kendilik bilgisi veren din insanın hem kendisini daha iyi 

tanıyıp tanımlaması hem çevresini anlama ve anlamlandırması gibi önemli bir 

işlevlere sahiptir. Güler’e göre din, insanın insanlığını en iyi şekilde 

gerçekleştirebilmesi; birey ve toplum planında fıtrata uygun, insan onuruna yaraşır, 

ahlaklı bir hayat imkânının sağlanması; insanın, kendi özüne yabancılaşmasının 
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 “2002 yılında gerçekleştirilen bir çalışmada kırk dört ülkeden seçilen örneklem gruplarına “Din 

hayatınızda ne kadar önemlidir” sorusu yöneltilmiş ve katılımcıların dört şıklı “çok önemli, biraz 

önemli, çok önemli değil, hiç önemli değil” cevap kategorilerinden birini seçmeleri istenmiştir. 

Sanayileşmiş ülkeler arasında en yüksek oranda “dinin hayatlarında çok önemli yerinin bulunduğunu 

söyleyen yüzde 59 ile ABD halkı olmuştur. Dinin hayatlarında çok önemli yeri olduğunu 

söyleyenlerin oranı İslam ülkelerinde daha yüksek çıkmış, yüzde 97 ile Senegal, yüzde 95 ile 

Endonezya çıkarken Türkiye’de çok önemli diyenlerin oranı yüzde 65 gibi yüksek bir oran çıkmıştır 

(Kurt, 2018: 256). 
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önlenmesi; özellikle aşkın alan hakkında doğru bilgilenmenin temini ve değerler 

alanında keyfiliğin imkânlar nispetinde ortadan kaldırılması için vardır (2016: 19). 

Din bu anlamda en küçük sosyal yapı olan aileden bir toplumun kültürüne, 

siyasetine, eğitim sistemine, hukuk normlarına kadar pek çok alanda etkisini 

göstermektedir. Her din kendi mensuplarından çerçevesini kendi çizdiği kurallara 

göre yaşamasını talep etmektedir ve bu nedenle din, bireyin benliğini oluşturmasında 

olduğu kadar, getirdiği dünya görüşü, ritüelleri, ibadetleri ve kültürüyle 

medeniyetlerin de oluşmasında etkili ve işlevseldir. Dinin tarihsel anlamda sahip 

olduğu işlevlerin başında ise meşrulaştırma işlevi gelmektedir. Din olağanüstü 

durumlarda ve dönemlerde halk için bir (mitos) ideoloji görevi yapmış ve her zaman 

önemli bir meşrulaştırma aracı, yolu ve yöntemi olmuştur. (Aydın, 2016: 48).  

Çalışmanın konusu gereği dinin sosyal anlamda işlevleri önem arz etmektedir. 

Aydın; dinin genel sosyal işlevlerini 5 ana başlık altında incelemiştir (2016: 55): 

1. Sosyal kontrol ve denetleme işlevini yerine getirmek 

2. Bütünleştirici olmak 

3. Dinin değerler arasında bir hiyerarşi sağlamak 

4. Kimlik ve kişilik oluşturmak 

5. Güncel sorunları çözmek 

Yapıları incelendiğinde, bütün dinlerde bireyin sosyal yaşamda yapması veya 

yapmaması gereken kurallar ve nasihatlerin var olduğu görülecektir. Hırsızlık 

yapmamak, yalan söylememek, yalancı şahitlik yapmamak, insan canına kıymamak 

bu kuralların en bilinenlerindendir. Bu kurallar ve nasihatler sosyal yaşamın düzenli 

bir şekilde sürmesinde, bireyin oto-kontrolünü sağlamasında önemlidir. Din bir 

yandan toplum içerisinde yer alan yerleşik düzeni muhafaza etme noktasında işlevler 

üstlenirken bir yandan da mevcut düzeni daha yüksek bir irade ve inanç evreninde 

değiştirmeyi arzulamaktadır (Subaşı, 2014: 314).  Modern iktisat ve sosyolojinin 

kurucularından kabul edilen İslam düşünürü İbn-i Haldun, Durkheim ve Weber de 

dinin bütünleştirici, bireyleri kaynaştırıcı rolüne vurgu yapmıştır. Berger dinin sosyal 

işlevlerini “Sembolik bütünleştiricilik, sosyal kontrol, sosyal yapılandırma” şeklinde 

3 başlık altında incelemektedir (2002: 129). Sembolik bütünleştiricilik işlevi sosyal 
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hayatın içerisinde yaşayan binlerce kimi zaman milyonlarca insanın bir düzen 

etrafında kümelenmesini ifade etmektedir. Çalışmanın konusuyla ilgili olarak 

örneğin Ramazan Ayı’nda gerek Türkiye’de gerek Dünyada yaşayan Müslümanlar 

belli kavramlar, değerler etrafında birleşmektedir., Öyle ki Müslüman bir toplumda 

yaşayıp İslam dinini benimsemeyen pek çok insan dahi bu birleşmeye katılmaktadır. 

Oruç tutmamasına rağmen iftar davetleri veren veya katılan pek çok insan Sembolik 

bütünleştiricilik işlevinin en somut örneklerini oluşturmaktadır. Dinin sosyal 

hayattaki bir diğer işlevi “sosyal kontrol” dür. Din birçok toplumda aile, devlet gibi 

sosyal kurumlar ağının üzerini kaplayan, onlara meşruiyet, doğruluk ve istikrar 

sağlar (Güler, 2016: 19). Din sosyolojisinin öncüleri arasında kabul edilen Max 

Weber sosyalleşme sürecindeki etkenlerin başında dinin geldiğini iddia ederken; 

Durkheim dini insani dayanışmanın temel karakterini belirleyen baskın bir unsur 

olarak görmektedir (Subaşı, 2014: 25). Din tanımlamalarında sıkça karşılaşılan 

“müminleri bir sosyo-dinsel topluluk içinde birleştiren inançlar, semboller ve 

pratikler kümesi” (Subaşı, 2014: 64) ifadesi bu gerçeğin farklı tezahürlerindendir. 

Dinler kendi müntesiplerini bu anlamda belirlenmiş kural, kaide ve değerler 

etrafında şekillendirmeye çalışır. Dolayısıyla bir dine bağlı olmak demek o dinle 

kurulacak ilişkinin düzeyine bağlı olarak değişiklik gösterse de sonuçta sembol, atıf, 

aidiyet ve bağlılık vurguları gibi pek çok konuda yeni bir tabiiyet gerektirir (Subaşı, 

2014: 32). Freyer, dinin zihinsel yapısıyla kültürün bütün alanlarını etkisi altına 

aldığını söylerken (1964: 75), Eliade ise ilk insanın ‘dindar adam’ olduğunu ve bu 

yüzden anlamlı bir dünyanın kuruluşunun ancak kutsalın yeniden keşfedilmesiyle 

mümkün olabileceğini ileri sürmektedir (1995: 4). 

Türkiye özelinden konuyu örneklendirmek gerekirse halkın çok büyük bir 

çoğunluğunun doğduğu zaman kulağına ezan okunmakta, erkekler belli bir yaşa 

gelince dinin emrettiği şekilde sünnet olmaktadır. Kız isteme kültüründe “Allah’ın 

emri Peygamberin kavliyle” gibi dini ifadeler kullanılırken devam eden süreçte 

nişan, düğün, nikâhta da dini ritüeller devam etmektedir. Aynı şekilde kişi öldüğünde 

dini ritüellere göre yıkanıp kefenlenmekte, dine uygun olarak cenaze namazı 

kılınmaktadır. Konuyla ilgili olarak ölüm gerçeğinde, aile için son derece önemli 
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olan birinci derecede sosyal bir gerçekliğe işaret eden Kehler; “bir insanın ölümü, 

grubu/aileyi parçalamakla tehdit eder, kaçma içgüdüsü uyandırır fakat defin 

ayinleri/cenaze ritüelleri ortak sosyal davranışa zorlar ve yeniden bütünleşmeyi 

sağlar” (1998: 32) diyerek dinin ve dini ritüellerin ölümde dahi sosyal işlev 

gördüğünü çarpıcı bir biçimde açıklamaktadır. Nitekim tören ve ayinlerin grup 

üyelerini birbirine bağlamada çok önemli bir işlev gördüğünü söyleyen Durkheim da 

topluca yapılan törenlerin, insanların kendilerini önemli hissetmelerini sağladığını ve 

grup dayanışmasını pekiştirdiğini iddia etmektedir (2019: 55). Dolayısıyla din 

toplum içinde, hemen her olayda dinamik ve güçlü bir şekilde varlığını 

sürdürmektedir. Konuyla ilgili verilebilecek diğer bir örnek de Amerika’da Katolik 

Hristiyanların Protestan Hristiyanlara göre daha az boşandıklarını ortaya koyan bir 

araştırmadır (Kehrer, 1998: 86). Kehrer bu durumu dini normların bir sonucu olarak 

açıklamaktadır. Çünkü Katolik inancı boşanmayı yasaklarken, Protestanlık buna bir 

yasak getirmemiştir. Bir anlamda birey davranışının arkasındaki itici güç, temel 

etken olabilmektedir. Bu ritüeller kişiler arası bağlılık meydana getirmektedir. Din; 

hayatın akışı içerisinde ve yönlendirmesinde koyduğu normlarla, üretmiş olduğu 

değerlerle en nihayetinde bireyin kişilik, kimlik ve tahayyülünün oluşumunda önemli 

bir rol üstlenmektedir (Subaşı, 2014:155). Dolayısıyla din sosyalleştirme, 

meşrulaştırma ve anlamlandırma gibi bütünleştirici işlevleri sayesinde bireyin 

yaşamış olduğu/yaşayabileceği hayal kırıklıklarının ve engellenmelerinin üstesinden 

gelmesine de bir anlamda yardımcı olmaktadır (Kurt, 2018: 45). Cirhinlioğlu ve 

Ok’un kavramsallaştırmasıyla “baş etme stratejisi olarak din” bireyin yaşamında 

karşılaştığı stresli durumlarla baş edebilmesi için bir araç olabilmekte ve tramvatik 

olayların ve stresin etkilerini hafifletebilmektedir (2013: 94). Bu çerçevede din, 

sevgi, saygı, huşu kavramları etrafında zuhur eden bir rahatlama ve iç huzura karşılık 

geldiği kadar; kimi zaman da bireyin kendisiyle bir iyileştirme sürecine sokulduğu 

“rehabilitasyon” kavramına da denk gelen bir algılayışın konusudur (Tekin, 203: 23). 

Genellikle bir eylem aracı olarak din (Mardin, 1986: 3), dindarlık tipinin türlü 

değişkenlikleri içindeki yansımalarına da zemin hazırlamakta, sadece değer 

yargılarını belirlemekle kalmayıp, yerleşik tutum ve davranışları da üretmeyi 

sürdürmektedir (Weber, 2000: 245). 
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Din bu işlevleriyle beraber bireyin eğitim hayatında, kişisel yaşamında çoğu 

zaman davranışlarını etkilemekte, bireyin hal ve hareketlerine yön verebilmektedir. 

Nasıl ki ebeveynlerinin göstereceği muhtemel tepkilerden dolayı onları kızdıracak 

davranışlardan kaçınan çocuk/birey aynı şekilde kendisine öğretilen dini bilgilerden 

dolayı Tanrı’nın kendisine öfkelenmemesi/Tanrı sevgisinden mahrum olmaması gibi 

referanslarla pek çok eylemden uzak durabilmektedir. Nitekim lise öğrencilerinin 

örneklem olarak seçildiği bir çalışmada dine verilen önem ve dini 

ritüellerde/ibadetlerde bulunma sıklığı ile okula silah götürme, bireylere şiddet 

uygulama, içki içme, uyuşturucu madde kullanımı gibi pek çok riskli davranış 

biçimleri arasında negatif bir ilişki kurulmuştur (Wallace ve Forman, 1998, Akt. 

Cirhinlioğlu ve Ok, 2013: 94). Dolayısıyla günah, haram gibi dini yasaklar bireyin 

davranışlarında etkili olmaktadır. Farklı yaş gruplarından 3245 katılımcıyla 

gerçekleştirilen bir başka araştırmada da kiliseye gitme sıklığı ile çeşitli iyilik hali 

ölçümleri arasında anlamlı bir ilişki, kiliseye gitme sıklığı ile yalnızlık arasında ise 

negatif bir ilişki saptanmıştır (Cirhinlioğlu ve Ok, 2013: 102). Bu bağlamda toplu bir 

şekilde gerçekleşen dini ibadetlerin (cemaatle kılınan namaz, yağmur duası vs.) yanı 

sıra bireysel anlamda yapılan dini ibadet ve ritüellerin de bireyin psikolojik hali 

üzerinde olumlu etkiler yaptığı bilinmektedir. 

Daha önce de belirtildiği gibi din, kendisi etrafında birleşen bireylerin 

birbirleriyle kaynaşmasında, bir cemaat haline gelmesinde etkin bir rol 

oynamaktadır. Ortiz’in kavramsallaştırmasıyla din “ortak hafızadır” (2007: 208). Her 

dinin ibadet mekânı şehrin merkezi yerine konumlandırılırken, o ibadethanede bir 

araya gelen din müntesipleri, bir arada olma ve birlikte yaşama duygularını hissedip, 

toplumla bütünleşme noktasında birbirlerinden güç alabilmektedir. Öte yandan 

sosyal anlamda birleştirici bir rolü olan din, sosyal bir ayrışma nedeni de 

olabilmektedir. Bir dine ait inanç ve düşünceler o dine mensup bireyleri birleştirici 

bir hüviyete sahipken, diğer yandan aynı mekânı, ülkeyi paylaşan bireylerin de inanç 

farklılıklarından ötürü karşı karşıya gelmelerine de yol açabilmektedir (Kurt, 2018: 

45). Öyle ki kimi zaman Türkiye’de de şahit olunabileceği gibi aynı dine mensup 

insanların dahi kimi zaman (mezhepsel farklılıklardan ötürü vs.) ibadet üzerinden 

ayrı düştüklerine, hatta kutuplaştıklarına şahit olunmaktadır. Bunların yanı sıra din 
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sosyal yaşama bireye bir rol/statü verebilmekte, kişi kendini tanımlarken 

“Müslümanım”, “Yahudiyim” örneklerinde görüldüğü gibi dini üzerinden bir 

tanımlama yolunu seçebilmektedir.
51

 Bu tanımlama biçimi bireye kimlik 

kazandırmanın yanı sıra ait olma duygusunu da yaşatabilmektedir. Durkheim’in din 

sosyolojisi çalışmalarında dinin toplumlarda büyük bir birleştirici, bütünleştirici güç 

olarak yorumlanmasının (2019: 55) sebebi de budur. Bu çerçevede her dinin o din 

mensuplarında paylaşılan karakteristik bir tutumu, bir dünya görüşünü ve bir hayat 

anlayışını da beraberinde getirdiği unutulmamalıdır (Tekin, 2003: 27). 

Sosyal hayatla din arasındaki etkileşimin benzeri yine din ve politik hayat 

arasında da vardır. Dinin politik yaşamı etkileme işlevine Kehrer de dikkat çekmiş ve 

seçim sosyolojisiyle ilgili araştırmaların din faktörünün etkili olduğunu gösterdiğini 

söylemiştir. Örneğin farklı Hristiyan mezheplerine mensup olan kişilerin oy verme 

davranışları üzerine yapılan bir araştırmada 1. Söz konusu mezhebin sosyal 

pozisyonu 2. Seçimde ortaya konan alternatiflerin şekli ve muhtevası 3. Kültür 

kalıbının taşıdığı dini izlerinin belirleyici olduğunu ortaya çıkmıştır (1998: 89). 

Bütün bunlar dinin gerek bireysel anlamda gerek sosyal anlamda gerekse 

politik/siyasal anlamda pek çok işlevinin olduğunu ve dinin etkilediği daha pek çok 

alanın mevcudiyetini göstermektedir. Bu anlamda kişilerin ve toplumların üzerinde 

bu denli etkili olabilen din, modern çağda yine kendisi gibi sosyal yapı ve yaşam 

üzerinde etkili olan televizyon ekranlarında da boy göstermeye başlamıştır. Ancak 

televizyon ekranı dinin içeriğinden çok getireceği reytingle ilgilenmiş ve kavramın 

içini boşaltmıştır. Televizyonda gösterilen, özellikle de televizyon haberlerinden 

konu ve içerik olarak işlenen din, televizyon dilinde kutsal hüviyetinden sıyrılıp bir 

seyirlik malzemeye ve hatta eğlenceye dönüşmüştür. Bu amaçla televizyon 

haberlerinde kullanılan dini argümanların izleyiciye nasıl aktarıldığı, dini sembol ve 

değerlerin bu aktarımda bir “yol kazası” geçirip geçirmediği tartışılmalıdır. 

 

                                                 
51

 Türkiye’de gerçekleştirilen bir çalışmada “Kendinizi nasıl tanımlarsınız” sorusuna ankete 

katılanların yüzde 41’inin “Müslüman” şeklinde cevap vermesi (Kurt, 2018: 85) konuyu 

örneklendirme açısından dikkate değer bir veridir 
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2.1.2 Dinin Modern Dünyada Yansımaları ve Dindarlar 

Modern çağ dünyada dini açıdan büyük değişimlerin yaşandığı bir çağ 

olmuştur. Bu anlamda din ve dindarlık
52

 tanımlarının modern paradigmaların yaygın 

olduğu ve küreselleşmenin bir sonucu olarak Batılı değer ve sembollerin İslami 

değerlerin yaşandığı toplumlara da rahatça girebildiği seküler dünya düzeninde 

yeniden tanımlanması gerekmektedir. Çünkü modern dünyada dinin konumu, önemi 

ve işlevleriyle ile ilgili yapılan tartışmalarda kaçınılmaz olarak gündeme gelen 

sekülerleşme kavramı, tüm dünyada küresel anlamda bir tartışma alanı olarak 

varlığını sürdürmeye devam etmektedir (Wilson, 2017: 2) Batı dünyasının Tekno-

bilimsel alandaki gelişimi sonucu Batılı paradigmaların başrolde olduğu, araçsal 

rasyonalitenin hüküm sürdüğü modern dünyada Müslüman birey/toplum ve ülkeler 

bu gelişmeler karşısında karmaşık bir zihin dünyası ve ruh haline bürünmüştür. 

Geleneksel dünyada dinlerin sahip olduğu yeri modernizm doldurmuş, dünya büyük 

bir hızla değişip dönüşmüş, bu değişim hızını yakalamayan toplumlar gelenek ile 

modernlik arasında bir tercih yapmak zorunda kalmış, çoğu zaman iki tarafa da ait 

olamama durumuyla karşılaşmıştır. Batı ile Doğu, gelenek ile modernlik arasında 

kalan birey ikircikli ruh halinden dolay ne kendi değerlerinden ödün vermeye 

yanaşmış ne de değişen çağın dışında kalabilmeyi başarabilmiştir. 

Seküler ontolojinin modern bilimsel anlayışı tüm dünyada referans olarak 

kullanılmaya başlanmasıyla beraber mimari dahi bu durumdan nasibini almıştır. 

Örneğin modern öncesi dönem şehirlerinin ortasında yahut köy meydanlarında camii, 

kilise, katedral gibi dini yapılar, ibadethaneler mevcuttur. Fakat Sanayi Devrimi 

sonrası oluşan modern dünyanın şehirlerinin ortasını ise alış-veriş merkezleri, plaza 

ve Tower’lar süslemektedir. Modern dünyanın seküler bakış açısıyla yarattığı sosyal 

mekânlar olan çarşı-mağaza, kafe-bar-restoranlar insanın biyo-psişik 

içgüdülerini/arzularını tahrik ve tatmin etmeye çalışırken böyle bir dünyada kişinin 

                                                 
52

 Dindarlığı, “bir kişinin belirli bir dinin yaygın öğretilerini ya da o din mensuplarının çoğunluğunun 

doğrudan ya da dolaylı olarak onayladığı davranışları gönülden özümsemesi ve yerine getirmesi 

olarak” tanımlamak mümkündür (Cirhinlioğlu, Ok, 2013:8). Mustafa Tekin, dindarlığı “insan 

yaşamına dinin nüfuz derecesi (2003:26) olarak tanımlarken, Kemaleddin Taş “kişinin günlük 

hayatında dinin önemini ifade eden, kişinin dine inanma ve bağlanma derecesini gösteren bir kavram” 

şeklinde tanımlamaktadır (2006: 177). 
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manevi tarafı, ruhu unutulduğu için, onun birer marifeti olan iman-ibadet ve ahlak 

büyük ölçüde zayıflamaya başlamıştır (Güler, 2010: 130).
53

 İngilizcede facilitiy 

deyimiyle ifade edilen insana kolaylık veren ve rahat ettiren araçların hızla çoğaldığı 

modern dünyada şehirli insanın gündelik hayatında din geri planda kalmaya, insanın 

yaşamından çıkmaya başlamıştır. 

Bu bağlamda “şehir” anlamında kullanılan kelime Kur’an’da belde kelimesiyle 

karşılanıp belde teriminin (b-l-d) kökünden geldiğini ve kafa karışıklığı manasına 

geldiğini söyleyen Düzgün; “Bu durumda belde, kafa karışıklığının en fazla 

yaşandığı, kimliklerin bulanıklaştığı, insanların melez kimliklerle yaşamlarını devam 

ettirdikleri yeri temsil etmektedir” tespitinde bulunmaktadır (2017: 66). Modern 

insanın söz konusu din olduğunda kendisini nasıl tanımlayacağı özellikle Türkiye 

gibi geleneksel hayattan modern hayata geçiş sürecini tamamlayamamış ülkelerde 

ciddi bir epistemolojik sorun olarak durmaktadır (Subaşı, 2014: 189). Zihniyet 

dönüşümünün aceleye getirilmeyecek kadar uzun süreli ve hassas bir uyum ve amaç 

olduğu göz önüne alınacak olursa, İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e,
54

 dini dünya 

görüşünden laikliğe, toprağa dayalı ekonomiden üretim ekonomisine vs. geçiş 

süreçleri (Akgül, 2002: 401) sancılı olmuş, modern ve aynı zamanda dindar bireyin 

zihin dünyası karmaşıklaşmıştır. Modernizmin manevi değerlerine karşı bir tehdit 

olduğunu düşünen dindar birey korumacı refleksle kimi teknolojik ürünlere karşı bir 

tutum geliştirse de dayatılan yaşam biçimine karşı çıksa da zaman içerisinde bu 

hayata adapte olabilmiştir.
55

 Örnek olarak kutsal kitabı Kur’an-ı Kerîm’i bel altına 

                                                 
53

 Sekülerleşme paradigmasından bahsedildiğinde akla gelen ilk isimler arasında bulunan Bryan R. 

Wilson “Religion in Secular Society” (Seküler Toplumlarda Din”) adlı eserinin “İngiltere’de 

Sekülerleşmenin İstatistiksel Bulguları” bölümünde sekülerleşme süreciyle birlikte dinsel törenlere 

katılımın azaldığını ayrıca bireyin yaşam süresi boyunca dini katılımında bir düşüş olduğunu 

belirtmektedir (2017: 13). 
54

 Türk modernleşmesi Cumhuriyet’ten önce Osmanlı’da başlayan ve devam eden bir süreçtir. 

Osmanlı’nın Batı’dan örnek olarak aldığı ilk kurumlar savaşta alınan mağlubiyetlerden dolayı askeri 

okullardır. İlk olarak yaygın düşünce “Ehl-i İslam’a (Osmanlı) Gâvuru taklit yakışmaz” olsa da 

Batı’nın askeri alanda galibiyetleri, bu galibiyetlerin diplomatik alanda da sürdürülmesi ve teknolojik 

gelişme hızı güç dengesini Batı lehine çevirmiş ve Osmanlı Batı’nın bu gücüne talip olmuştur. 

Cumhuriyet’le birlikte bu süreç hızlanmıştır (Aytekin, 2017: 53) Nitekim Osmanlı, daha önceleri 

Batı’yı küffar” şeklinde eski kodlar çerçevesinde tanımlarken, daha sonraları bu tanım “modern” 

şeklinde farklılaşmıştır (Tekin, 2003: 94). 

55
 Mehmed Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nda medeniyeti “tek dişi kalmış canavar” olarak 

nitelerken ünlü eseri Safahat’ta ise "Alınız ilmini garbın alınız san´atını/Veriniz hem de mesainize son 
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indirmemeye ve bu nedenle ona saygısını göstermeye çalışan dindar birey; modern 

dünyada akıllı telefonuna, tabletine Kur’an-ı Kerîm’in yer aldığı programlar 

yüklemekte ve telefonu arka cebine rahatlıkla koyabilmektedir. Yine sözgelimi; 

Kuran’a abdestsiz dokunmak Müslümanlar arasında günah olarak telakki edilen bir 

davranış biçimiyken, modern Müslümanlar Kuran’ın yüklendiği CD’lere veya flaş 

belleklere abdestsiz dokunabilmektedir. Modernleşme deneyimi bir bakıma yeni 

dindar tipini/dindarlık modellerini yaratmaktadır. Özetle Türk politik yaşamında 

laikliğin kazandığı yeni anlamlar ve dinselliğin seküler biçimleri şaşırtıcı bir şekilde 

İslam’ın ve modernliğin karmaşık ilişkilerinden doğan melez desenleri ortaya 

çıkarmıştır (Göle, 2000: 49). Göle’nin ‘melez desenler’
56

 kavramına benzer anlamda 

‘yaralı bilinç’
57

  kavramının sahibi Shayegan günümüz Müslümanın bu halini 

“tekniği ve ateşli silahları seçip, bunların temelinde yatan laikleştirici ve yıkıcı 

fikirleri kahramanca reddetmek” diye özetlerken bunu yapan bireyin protipini ise 

“hem şeriatın her yerde varlığına tamamen boyun eğen tam bir Müslüman hem 

girişimci bir kapitalist hem iş bitirici bir teknokrat” şeklinde çizmektedir (2017: 27). 

Yani modern ve dindar bireyler tüketim kültürünün tüm imkânlarından sonuna dek 

faydalanmakta, Batılı
58

 bir yaşam biçimine eklemlenip bir yandan sekülerleşirken öte 

yandan gerek iç gerek dış dünyasında İslami bir söylem içerisine girmekte ve dini 

tutum ve davranışlarından da taviz vermemektedir. Arslan’ın ifadeleriyle yaşadıkları 

coğrafyalarda modernleşme deneyiminin; globalleşmeyle yaygınlık kazanan post-

modernitenin sunacağı imkânlarla tedavi edilebileceği fikri bugün Müslümanlara 

cazip gelmektedir (2017: 11). Duygusal bir ifadeyle dindar insanın gönül gözüyle 

gören bakışı modern insanın görsel bakışına dönüşmüştür (Shayegan, 2017: 44). 

Televizyonda dini kanallar açarak yahut seküler dünya görüşüne sahip TV 

kanalarında dini programlar yaparak teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmasının 

                                                                                                                                          
süratini. /Çünkü kabil değil artık yaşamak bunlarsız” demesi esasında Müslüman zihnin yaşadığı 

düşünsel parçalanmayı göstermektedir. 
56

 Kavram hakkında detaylı bilgi için Bknz: Göle, N. (2000). İslam ve Modernlik Üzerine Melez 

Desenler, İstanbul, Metis Yayınları. 
57

 Kavram hakkında detaylı bilgi için Bknz: Shayegan, D. (2017). Yaralı Bilinç, (Çev: Haydun 

Bayrı), İstanbul, Metis Yayınları. 
58

 “Batılı” terimi çalışma coğrafi anlamda bir nitelemeden çok bir zihin dünyasını/dünya görüşünü 

işaret etmektedir. 
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vicdan azabını hafifletmek isteyen dindar kesim bunu yaparlarken bile süreci tersine 

çevirememektedir. Bir başka deyişle; “Batı’nın karşısına dikileyim” derken kendisi 

daha fazla Batılılaşmakta, “Dünyayı manevileştireyim” derken bizzat kendisi maddi 

yaşamın içine girip kutsallıktan uzaklaşmakta ve “Tarihi reddedeyim” derken tarihe 

gömülü hâle gelmektedir (Shayegan, 2017: 93). Örneğin “televizyonlarda dindarlar 

da olsun” veya “podyumlarda Müslüman genç kızlar da gözüksün” anlayışının 

sonucunda İslam’ın bir emri olan başörtüsü podyumlarda sergilenmekte; tesettürün 

bir aracı olması gereken başörtüsü tam tersi bir hüviyete bürünerek daha baştan 

çıkarıcı bir hale sokulabilmektedir. Modern çağ tam da bu nedenle “katı olan her 

şeyin buharlaştığı” bir çağ olarak nitelendirilmiştir. 

Sonuç olarak geleneksel dindarlık kentlileşme sürecinde ortaya çıkan yeni 

değer, norm ve kurumlarla girdiği ilişkide yeni işlevler kazanarak, kendini yeniden 

üretebilmiştir. Bu etkileşim sürecinde mevcut din anlayışı ve uygulamalarının da 

değişim ve modernleşme tecrübelerine çeşitli etkiler bıraktığı anlaşılmaktadır. Belli 

kesim ve kategorilerle özdeşleştirilmeye imkân vermeyecek şekilde geleneği 

sorgulayan, bireyselci ve cemaatçi eğilimleriyle çeşitlenen yeni dindarlık anlayış ve 

yorumlarının da toplumun geneline yayılma eğilimi taşıdığını belirtmek 

gerekmektedir” (Çelik, 2002:170). 
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2.2. Medya-Din İlişkisi 

Televizyon modern çağda bireylerin yaşamlarında, evlerinde vazgeçilmez bir 

aygıt konumuna gelmiştir. Bireysel ve sosyal hayatlarında modernizmin getirdiği pek 

çok araçla birlikte modern/seküler dünya düzenine uyum sağlamak isteyen bireyler 

bu uyum sürecinde pek çok zorlukla karşılaşmıştır. Modern/seküler aklın ürünü olan 

televizyonda uhrevi bir hüviyete sahip din kavramı yer almaya başlamış, bu buluşma 

modernizmin lehine, bundan daha güçlü bir biçimde dinin ve dindarların aleyhine bir 

süreç olarak belirmiştir.  

KİA’nın dinle ilişkisi aslında sanıldığının aksine yeni değildir. Söz konusu 

ilişkiyi; Martin Luther’in o dönemin tek KİA olan ve günümüzde de görevini ifa 

eden matbaayı, matbuatı Protestan Reformunu gerçekleştirmek için kullandığı 15. 

yüzyıla kadar götürmek mümkündür. Gutenberg’in matbaasında basılan ilk kitap 

İncil olmuştur. Yine verilebilecek diğer bir örnek; 1844 yılında telgrafı icat eden 

Samuel Morse’un ilk telgrafına yazdığı yazıdır. Morse ilk telgrafını Eski Ahid 

Sayılar 23:23’te geçen “What hath God wrought?”
59

 pasajını kullanarak göndermiş, 

bu mesaj matbaa ile din ilişkisinin elektronik çağda da devam edeceğinin habercisi 

olmuştur. Yine 15.yüzyılda Avrupa’da en çok satan ve okunan kitabın bir dua kitabı 

olma özelliği taşıyan Saatler Kitabı olması bu düşünceyi destekleyen bir örnek olarak 

karşımızda durmaktadır (Haberli, 2014: 41). Bu tekil örneklerden sonra bulunan her 

iletişim aracında tıpkı önceki örneklerde olduğu gibi kutsal metinler kendilerine yer 

bulmuş, yazılı-işitsel veya görsel her araç kutsal metinleri kullanmaya başlamıştır. 

Yine 24 Aralık 1906 tarihli Noel Arifesinde dünyanın ilk radyo yayını Amerikalı 

Reginald Aubrey Fessenden tarafından okunan İncil’de yer alan pasajlar
60

, Batı Hint 

Adaları açıklarında seyreden United Fruit Company’e ait muz taşıyan bir 

gemiye kadar ulaştırılmıştır (Haberli, 2014: 41). Osmanlı döneminde Rum 
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 Tanrı nelere kâdir? 
60

 The Verses from  Gospel According to Luke -Luka İncil’inden Ayetler 

https://www.britannica.com/topic/United-Fruit-Company
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matbaasında basılan ilk kitap Maksimos Margunios adlı bir ilahiyatçı tarafından 

kaleme alınan Omilie  (Dini Sohbetler) kitabı olmuştur (Anagnostopulos, 2004: 139). 

Günümüzde de durum hemen hemen aynıdır. Televizyondan dini bilgileri öğrenen 

birey, sormak istediği bir soru olduğunda telefon aracılığıyla Alo Fetva hatlarını 

aramakta yahut bilgisayar ve interneti kullanarak fetva sitelerinde cevaba ulaşmaya 

çalışmaktadır. Dinlerin bireylere aktarılması gereken mesajları vardır ve günümüz 

küresel dünyasında bu işlevi medya yapmaktadır. Medya bireye dini bilgilerin 

aktarılmasında etkili bir rol oynamaktadır. Fakat bu rol aracın yapısından ötürü din 

gibi kutsallık özelliği bulunan bir kurumun iletilmesi için uygun olup olmadığı 

tartışılagelmiş bir konudur. Çünkü bu durumda dinin değersizleştirilmesi bir tarafa, 

aynı zamanda ticarileşmesi de kaçınılmazdır. Medya ve Din ilişkisi incelenirken göz 

ardı edilmemesi ve unutulmaması gereken önemli nokta; Din, kutsallıkla ilişkili 

uhrevi, öteki dünya temeline sahip, televizyonun ise seküler-dünyevi bir araç 

olduğudur (Zengin, 2014: 78). Nitekim sosyolojik paradigmaya göre kutsal (sacrê) 

ve kutsal olmayan (profane) kategorik olarak birbirlerinden tamamen ayrı birer alan 

meydana getirmektedir (Subaşı, 2014:243). 

Medya kurumlarının ticari kaygılarının olması, söz konusu kurumların birer 

eğlence ve zaman geçirme aracı olarak görev yapması ve kullanılması ve en önemlisi 

dünyevi bir anlayışa sahip olması medyanın dinin aktarılması rolünü nasıl 

gerçekleştirileceği meselesinin sorunlu bir alan olmasına yol açmaktadır. Gernber ve 

arkadaşlarının yapmış oldukları araştırmada televizyonun etkisinin uzun süreli 

olduğunu, davranışlardan çok tutumları etkilediği ve televizyonun benzer 

tekrarlardan dolayı belirli bir dünya görüşü ortaya koyduğu sonuçlarına ulaşılmıştır 

(Yaylagül, 2016: 76). Toplumun gündemi olan ve hatta deyim yerindeyse kıyametler 

koparan birçok konunun din kurumunun öncelikleri arasında yer almadığı dikkate 

alındığında, dinsel olanın insanın günlük ve anlık kullanımı için ne kadar istismara 

açık olduğu ve istismar edildiği görülmektedir (Düzgün, 2017: 119). 

Günümüzde sosyalleşme sürecinin en önemli iki gücü olan din ve KİA topluma 

şekil vermek, değer yaratmak ve benimsetmek, düzen kurmak ve kontrol etmek gibi 

işlevlere sahiptir (Okumuş, 2014: 93). KİA İslami bilginin yüz yüze iletişimdeki gibi 
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sadece hiyerarşik biçimde yukarıdan aşağı değil, aynı zamanda yatay bir biçimde 

üretilmesinin de önünü açmıştır (Narmanlıoğlu, 2014: 165-200). Din ise medyanın 

kendi kutsal inancına hizmet eden medyatik alanlarından biri olmuştur (Gülnar, 

2014: 2). Süreç olması gerekenden farklı, hatta tersine işlemiş, dönüşüme uğrayan 

medya değil din olmuştur. Çünkü din, televizyonun üst ideolojisi olan eğlence 

kültürünün kullanışlı bir malzemesi olmak için hayli geniş bir içeriğe sahipti. Öte 

yandan herhangi bir içerik kutsal olanı, kutsal bir alanı içerisinde barındırıyorsa 

medyanın vazgeçilmez bir ilgi alanı ve ayrılmaz parçası olmaktadır. Din ve medya 

ilişkisinde de böyle olmuştur. Ve sonuçta televizyon ekranlarında boy gösteren din, 

diğer her şey gibi seyre, gösteriye, şova dönüşmüş ve renkli ekranlarda din, kültür 

endüstrisinin bir alt-kolu olan inanç-endüstrisi çerçevesinde alınır-satılır bir meta 

halini almıştır (Demirci, 2019: 46). Bu noktada yaşamsal öneme sahip olan konu 

şudur; “Bilgi bir kez bir paradigmadan alınıp başka bir paradigmada (seküler 

paradigma) kullanılmaya başlandığında artık o ilk kaynağına ait kalamaz” (Arslan, 

2017: 37). 

KİA’nın dini konu ve içerik olarak işlemesinden kaynaklanan bir diğer 

olumsuzluk ise reyting kaygısı ve bu kaygının sonuçlarıdır. Nitekim özellikle 

Ramazan aylarında televizyon programlarında anlatılan menkıbeler genellikle 

kitleleri pasifize eden bir içeriğe ve etkiye sahiptir. Reyting kaygısıyla yapılan 

kelimenin tam manasıyla popüler ve sığ tartışmaların insanları dine bağlama, dini 

sevdirmeden çok dinden soğumaya yol açtığı şeklinde tartışmalar bulunmakta ve her 

geçen bu tartışmalar yoğunlaşmaktadır. Televizyon endüstrisi için en önemli 

motivasyonun ‘reyting’ olduğu göz önüne alındığında tartışmaların içeriğinin neden 

böyle olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Çünkü Mutlu’nun deyimiyle televizyon 

karşısında yer alan herkes reyting listesinde yer alan %10, 15, 20’nin oluşturucu 

unsurlarından birisidir (2005: 107). Bilimsel seviyeden ve bilimsel ahlaktan uzak bu 

programlarda karşı karşıya getirilen “hocalar” gibi ekran başında da taraftar edasıyla 

programı takip eden kitleler de bulunmaktadır. Bu tür programların bir kazananı, çok 

kaybedeni vardır. Bu tür programlardan tek kârlı çıkan televizyon, kaybedenler ise 

hem din kurumu hem din kurumunun kutsallığı hem de “hocaların” değeridir. Öte 
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yandan reytingi ve sosyal fanatizmi ihlas zanneden, dini zahire
61

 ve şekle indirgeyen, 

her dünyevi sorun için bir dua icat eden, duanın sayısını da itinayla belirleyen, gül 

suyuna üflenmiş Ayet-el Kürsi’yle kurtuluş reçetesi sunan tele-vaizler, dinin 

sayılabilir ve insani gerekçelerini hızla unutturup örneğin namaz gibi bir ibadeti 

şekilci detayla boğmaktadır. (Demirci, 2019: 78). 

Dini programlarda konuşmacı olarak yer alan insanların dini alanlarda 

yetkinlik ve yeterlilikleri ise bir başka sorunlu alandır. Konu bağlamında 

verilebilecek çarpıcı örneklerden bir tanesi ise önce siyaset, sonra spor daha sonra ise 

magazin programlarında gördüğümüz bir figür olan Rasim Ozan Kütahyalı’nın 

Ramazan ayında dini program yapmasıdır. Doğan Heper Milliyet Gazetesi’nde 

yazdığı bir köşe yazısında durumun vahametini şu şekilde açıklamaktadır: “Din; 

inanç meselesidir, fazla tartışma kaldırmaz. Ama televizyon çıktı, din, İslam, itikat 

ve ibadet öyle tartışılır hale getirildi ki, bu tartışmaları izleyenler neredeyse dinden, 

imandan çıkar hale getirildi. Önüne gelen, uzman veya uzman zannedilen, kendine 

göre bir içtihat yaratır oldu. Birinin söylediğini öteki tekzip eder oldu... 

Konuşmacıların kendi farklı görüş ve yorumları, derken sade vatandaş şaşırdı, kör 

kuyuya atılmış gibi oldu, etrafını göremez oldu. Bazılarının inancı sarsıldı.”. Bu 

nedenle televizyonda yayınlanan çeşitli programlarda din olgusu ne kadar ciddi ele 

alınırsa alınsın, dini algılamanın gerçekleşmesi aracın yapısı itibariyle mümkün 

olamamaktadır (Gülerarslan, 2010). Çünkü televizyon denilen araç kitlelere 

ulaştırmak istediği içerikleri ham haliyle değil, yeniden kurgulayarak ve bu yolla 

yeniden üreterek iletmekte, bunu da ‘ideolojik bir yeniden üretimle yapmaktadır 

(Fiske, 1999: 31). 

Dinin ahkâm
62

 ve pratikleri medya teknolojisinde yeniden üretilmektedir. Din 

bu anlamda teknolojik bir kurum olan medyada yeniden yorumlanmakta gerek 

yaratıcı ile kul gerekse insan ile insan arasındaki mahremiyet tekno-dönüşüme 

uğramaktadır. Bu nedenle de dinin ve dinselliğin öngördüğü mahremiyet yerini yeni 
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 Görünürdeki, görünen. 
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 Karar, yargı; ilim, anlayış gibi anlamlara gelen hüküm kelimesinin çoğul şekli. 



72 

bir medyatik mahremiyete bırakmakta, dini vacipler
63

 medyanın vaciplerine 

karışmakta ve medyanın olmazsa olmazlarıyla harmanlanmaktadır (Çamdereli, 2018: 

121). 

Çocuklar açısından bakıldığında ise KİA’nda dinin temsili sorunu daha büyük 

ve tehlikelidir. Nitekim bir dönem hemen her kanalda görülen Sır Kapısı, Kalp Gözü, 

Sırlar Dünyası gibi ezoterik
64

 temaların işlendiği mistik programlar çocukların ruhsal 

dünyasında ciddi sorunlara yol açmış ve hedeflenenin (!) aksine insanlar küçük 

sayılabilecek yaşta bir daha yaklaşmamak üzere dinden uzaklaşmışlardır. Ayrıca 

dinin ve kaçınılmaz olarak da sunumunun ideolojikleştirilmesi, amacından 

saptırılması da sık karşılaşılan durumlardan, aslında sorunlardan biridir. Tüm bu 

yaşananlar sonucunda daha önce belirtildiği üzere din ticarileştirilmiş ve 

değersizleştirilmiştir. Demirci’nin ifadesiyle alınan reytingin, reytingle alınan 

reklamın, reklamla alınan paranın bedelini terapi odasındaki şaşkın çocuklar 

ödemektedir. Yaşanan bu olumsuzlukların neticesinde insanın tüm 

parçalanmışlıkların üzerinde gördüğü din, saf ve iyi niyetle bel bağladığı hakikat, 

yine Demirci’nin ifadesiyle sanal tezgâhın kızgın ızgaraları üzerinde eritilmektedir 

(2019: 97, 83). 

Ülkemizde toplumun önemli sayılabilecek bir kesimi dini olanı, bilgi de dâhil 

olmak üzere dinle ilgili olanı medyadan öğrenmektedir. Nitekim Diyanet İşleri 

Başkanlığı tarafından yapılan bir araştırmaya göre çalışmaya katılanların %24,6’sı 

dini bilgi kaynağı olarak medyayı göstermişlerdir.
65

 Bir diğer ifadeyle her 4 kişiden 

birini ifade eden bu oran hiç de azımsanamayacak bir orandır. Toplumun böylesine 

büyük sayılabilecek bir kesiminin dinini medyadan öğrendiği gerçeği tartışılan bu 

konuların önemini şüphesiz daha da arttırmaktadır. Ruşen Çakır 30 Ekim 2017 tarihli 

“Rusen Cakir Medyascope” adlı youtube kanalında yayınlanan “Din elden gidiyor” 

adlı programda konuyla ilgili şunları söylemektedir: “Şu anda bakın televizyonlara, 

medyaya, sosyal medyaya, din adına konuşanların büyük bir kısmı gerçekten 
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 Yapılması, yerine getirilmesi gereken. 
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 Büyüsel, gizemli. 
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  https://www.aa.com.tr/tr/yasam/turkiyede-dini-hayat-arastirmasi/141424 Erişim Tarihi: 25.10.2019 
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seviyesizlikleriyle öne çıkıyorlar. Yaptıkları kadın aşağılama, başkalarını aşağılama 

üzerine kurulu bir din anlayışını empoze etmeye çalışıyorlar.”
66

 

Prof. Dr. Mustafa Öztürk 2-3 Nisan 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen 

Medya ve Din Sempozyumu’nda
67

 sunduğu “Görsel Medyada Din Temalı 

Programların Bilgi, Etik ve Estetik Düzeyi” başlıklı bildirisinde konuya şöyle 

değinmiştir: “Televizyon programlarının içeriklerindeki bilgi düzeyi kamuyu, kitleyi 

bilmediği konuda veya yanlış bildiği bir konuda bilgilendirmekten ziyade, aslında 

onun bildiğini doğrulukla yanlışlığı mevzu bahis etmeden alımlı bir şekilde, cazip bir 

şekilde, bazen sansasyonel şekilde tekrar iade ediyor ve ona bir bakıma eğlence 

sunuyor.” 

Postman ise “Televizyon: Öldüren Eğlence” adlı eserinde televizyondaki dini 

içerikli programlar hakkında iki sonuç çıkarmaktadır. Sonuçlardan ilki, televizyonda 

yayınlanan dini program ve haberlerin, televizyonda yayınlanan her konuda olduğu 

gibi, herkesin anlayabileceği yalın bir biçimde ve hiçbir şekilde utanma belirtisi 

gösterilemeden, bir eğlence olarak sunulmasıdır. Bu programlarda dinin tarihsel, 

derinlikli ve kutsal özellikleri silinmiştir ne gelenek ne teoloji ne ruhsal bir aşkınlık 

mevcuttur (2004: 132). Postman’ın çıkardığı ikinci sonuç ise, televizyonda 

yayınlanan dini program veya haberlerin zayıflıkları dinden değil, televizyonun 

eksikliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu durum; dinî bir şeyi ontolojisine tamamen 

yabancı, hatta aykırı bir araçla iletme sıkıntısıdır. Postman bunu “İletide kaybolan 

nedir?” sorusuna verdiği: “Kaybedilen şey; eğitimin kayda değer bütün nitelikleridir” 

(2017:26) cevabıyla açıklamaya çalışmaktadır. Unutulmamalıdır ki televizyon 

gerçeklik duygumuzu çarpıtarak yok etmektedir (Berger, 1991: 54). 

Daha önce de değinildiği üzere “Sorun televizyonun bize eğlendirici temalar 

sunması değil, bütün temaları eğlence olarak sunmasıdır” diyen Postman’a göre 

televizyon ekranı bir sekülerizm psikolojisi yaratmaktadır. Ekran, belleklerimizi 

dinsel olmayan olaylarla o kadar doldurmaktadır ki, ticaret ve eğlence dünyasıyla o 

kadar içli dışlı hale getirmektedir ki, televizyonun kutsal olaylara bir çerçeve 
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hazırlayacak şekilde yeniden düzenlenmesi artık çok zordur. Televizyon ekranının 

hem tarihi hem de şimdiye kadar sunmuş olduğu olanaklar, televizyon açıkken iç 

gözleme kaymanın ya da manevi aşkınlığın mümkün olabileceği fikrini temelinden 

çürütmektedir (Postman, 2004: 135). 

Sonuç olarak şunu söylemek mümkündür ki televizyon teknoloji olarak fikri 

konuların tartışılmasına uygun bir araç değildir (Bostancı, 2004: 22). 

 

2.2.1. Türkiye’de Televizyon ve Din İlişkisi 

Tek kanallı (TRT) dönemde dini içerikli ilk yayın İsmail Cem dönemi olarak 

adlandırılan 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtı’nda şehit düşenler için Ankara 

Maltepe Camii’nden canlı olarak yapılan mevlit yayınıdır (Çamdereli, 2018: 32). 

Kur’an okuma ve marşlarla başlayan bu süreç özel televizyonların da yayına 

başlamasıyla elbette izleyicilerin taleplerine/reyting savaşı yolunda bir mücadeleye 

dönüşmüştür. Mesela dinleyici bir genç kızın “yeşil pop” tan bir parçanın “hidayetten 

uzaklaşanlar” için çalınmasını istemesi, İslam’ın yüzyıllardır alışılagelmiş tebliğ 

anlayışının sekülerleşen yeni boyutları hakkında ipucu vermektedir (Arslan, 2017: 

190). Abdurrahman Arslan’a göre Müslümanların Cumhuriyet’le beraber gelişen 

süreçlere belirli dönemlerde aktif olarak katılmaları dört alanda ve bu alanlarla ilgili 

–önlerine İslami kelimesi ilave edilerek- dört kurumsal yapılaşmanın aracılığıyla 

gerçekleşmiştir.  Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır (2017: 187): 

i. Politik alan: Demokrat Parti’den, Refah Partisine 

ii. Eğitim Alanı- İmam Hatip Okullarından İslami Kolejlere 

iii. Ekonomik Alan- İslami Finans kurumlarından, Menkul değerlere 

iv. Medyatik alan- İslami radyolardan, İslami televizyonlara  

Dinin Türk toplumunun modern vizyonu içindeki konumunun her zaman 

sancılı olduğuna ilişkin var olan akademik mutabakat din-modernizm bileşeninin 

okunmasını gerekli kılmaktadır (Subaşı, 2014: 99). 1980’lerde modernizme, 

kapitalizme ve bunların beraberinde getirdiği tüketim kodlarına karşı çıkan İslami 
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camia, 1990’lara gelindiğinde siyasi ve ekonomik olarak güçlenmenin ve 

komünizmin yıkılmasıyla tek alternatif olmanın verdiği özgüvenle her şeyin 

İslamisini oluşturmaya başlamıştır (Demirezen, 2015: 72). Modern ve Aydınlanma 

çağına ait değerlerin bir anlamda İslam Dünyasına meydan okumasının özellikle 19. 

Yüzyıldan itibaren farkına varan başta askeri olmak üzere sosyal, ekonomik, siyasi 

pek çok alanda yeni atılımlar yapılmasını düşünen İslam uleması ve daha sonra 

aydınlar, Batı dünyasının akıl, pozitif düşünce vurguları karşısında İslam’ın akla, 

pozitif düşünceye ve fenne uygun olduğu argümanını sıklıkla dile getirmeye 

başladılar (Tekin 2003: 79). Bu sürecin sonunda ise Batı teknolojisinin ürünleri olan 

radyo, televizyon gibi KİA’lar rahatlıkla evlere girmeye başlamıştır. Batı’da yaşanan 

hızlı gelişme ve değişimler Müslüman düşünür ve halkları da yeni bir yoruma 

zorlamış, modern değerler ile İslam arasında sıkışan İslam dünyası bu ikisini (İslam-

modernizm) uzlaştırma arayışlarına girerek sıkışıklıktan kurtulmaya çaba sarf 

etmiştir (Tekin, 2003: 81). Bu sürecin sonuna, bir dönem Türkiye’de yoğun olarak 

tartışılan “Resim, heykel olan evde namaz kılınır mı, bu evlere melekler girer mi?” 

sorularını soran dindar kesimin
68

 dev ekran plazmalar karşısında Kâbe’nin 

videolarını izleyip, aynı odada namazını kılan Müslüman tipine evrilme süreci bir 

diğer dikkate değer konudur. Karşılaştıkları yeni veya adına “Modern” dedikleri 

dünya karşısında Müslümanların çözüm arama mücadeleleri, her şeyden önce yine 

modern dünyanın “meyvesi” olan iki olgu tarafından şekillendirilmiştir: Teknoloji ve 

sekülerizm. (Arslan, 2017: 184). Kilisenin dünyayı aşağılayan ve kurtuluş olarak 

kilisenin dolayımına bağlayan uhrevi yaklaşımı karşısında Rönesans’la başlayan ve 

Aydınlanmayla devam eden sekülerleşme, öteki kutbu öncelemiştir (Tekin, 2003: 

55). Bu süreç karşısında modern ve Müslüman bireyin günlük hayat akışı da 

değişmiş, bu değişim dini hayatı da şüphesiz etkilemiştir. Bostancı’nın 

örneklendirmesiyle artık sabahları minareden gelen ezan sesine değil Kore malı bir 
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 Subaşı; modernleşmenin sıradan deneyimler içerisinde dahi müdahale, maruz bırakma, bozma ve 

ana çerçeveyi rayından çıkarma gibi anlamları da içermesi sebebiyle Müslümanların bu imaların 

İslam’la ilişkilendirilmesine dair birtakım hassasiyetlere sahip olmalarının anlaşılır nedenlere 

dayandığını belirtmektedir (2014:221). 
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saatin yaşamdan yoksun mekanik ezan sesine kulak vererek ibadetini
69

 yerine getiren 

bir Müslüman’ın mistik olanı tecrübe etmesinde ve tahayyülünde de bir değişim 

kaçınılmaz olmaktadır (2004: 90). Tüm bu çabalar “İslam; teknik olaylarda ve 

kültürel modellerde daha iyi olan şeyleri Batı’dan ödünç alarak bir sosyal ve maddi 

ilerleme yoluna düşecek ve yeniden bir medeniyet inşa edecek” (Tekin, 2003: 81) 

şeklinde formüle edilmiştir. Yapılan bu uyarlamalar beklenen sonucu vermemiştir. 

Çünkü toplumu kendi tarihsel oluşunun dışında başka bir kültürle kaynaştırmak 

gerçeğe aykırıdır (Akgül, 2002:218). Bu noktada Kara’nın sormuş olduğu “en geniş 

manada dini alanı tahrip etmeye, zaafa uğratmaya, gerilere doğru itmeye, 

dönüştürmeye müteveccih olan modernleşme teşebbüslerinin nasıl olup da bizde aynı 

zamanda dini bir hüviyete bürünmüştür?” (2001:184) sorusu ayrıca önem arz 

etmektedir. 

Arslan “Modern Dünyada Müslümanlar” adlı çalışmasında durumu şöyle 

özetlemektedir: “Günümüz Müslümanları muhalifin silahlarına sahip olmak istediği 

için Kartezyen geleneği çağrıştırır biçimde iki alan; “maddi alan” (fen/teknik) ve 

manevi alan (maneviyat/kültür) ayrımı yaparak bu arzusunu gerçekleştirmiş, ama bu 

arada da manevi alanın zarar görmemesi için özel dikkat göstererek onu yaptığı bu 

ayrımla koruyacağını sanmıştır. Modernitenin “maddi” olarak varsaydığı bütün 

araçlarını kendisinin “maddi alanına” aktarırken, kalp rahatlığına olmasa bile zihin 

rahatlığına ulaşmıştır. Bundan sonra modernitenin maddi alanına karşı duyduğu 

ürkekliği yavaş yavaş üstünden atarken, manevi olarak tanımladığı alana yönelik 

şiddetli bir muhalefete, geleneği de yanına alarak girişmiş olur fakat bu süreç, 

savunduğu İslam’ı giderek kendi ellerinde modernize etmiştir”. Öyle ki “Hz. 

Muhammed zamanında medya”, “İslami Medya” vb. eserler yazan İslami camiaya 

müntesip yazarlar Hz. Muhammed’in tebliğ amacıyla yazdığı mektupları dönemin 

KİA olarak nitelendirmiş ve günümüzde televizyonu kullanmak için meşrulaştırıcı 

örnekler olarak anlatmışlardır
70

. “İslam ilerlemeye karşı değildir”, “İslam akla uygun 

                                                 
69

 Arapça asıllı bir kelime olan “ibadet” kelimesi, “A, B, D” kökünden türemiştir. Türkçe’ye daha çok 

“ibadet” ve “kulluk” şeklinde çevrilen bu kelime, sözlükte “kulluk etme, boyun eğme, perestij, tazimle 

Allaha boyun eğme” anlamlarına gelmektedir (Tekin, 2003:239).  
70

 Kur’an-ı Kerim’de yer alan örneğin “Bir fasık size haber getirirse doğruluğunu araştırın” ayetini 

kurulması muhtemel bir İslami medyanın ilkesini anlattığını savunan İslamcı yazarlar yine Kur’an’da 
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bir dindir” türünden yaklaşım ve şablonlar esasında bir yandan iktidar sahiplerinin 

modernleşme çabalarının bir noktaya ulaşmasını sağlarken; bir yandan da bütün bu 

açıklama tarzları, Batı’ya karşı aşağılık kompleksi duyan çevrelerin dilinde, kendi 

durumlarını örten bir söyleme dönüşmektedir (Subaşı, 2014:227). 

Müslümanlar televizyon kanallarını tebliğ amaçlı kurmuş olsalar da çok 

geçmeden hepsi kaçınılmaz olarak kültür endüstrisinin
71

 bir parçası haline gelmiştir.  

Haenni’nin “Piyasa İslam’ı”
72

 dediği kurumun bir parçası olmuş, dahası bu 

endüstrinin dindarlar tarafından meşruiyet kazanmasında büyük rol oynamışlardır
73

. 

Öte yandan ülkemizdeki ilk sürekli dini televizyon yayını 1975 yılında 

başlayan “İftara Doğru” programıdır (Baydar, 1994: 13). Ramazan ayında başlayan 

program Prof. Dr. Asaf Demirbaş tarafından hazırlanıp yayınlanmış içeriğini dini 

sohbetler ve ilahiler doldurmuştur. 1980 sonrası özel TV kanallarının da yayın 

hayatına girmesiyle her bir cemaat kendi TV kanalını kurma yoluna gitmiş ve tele-

vaizler çoğalırken “Dini Kanal” tabiri de gündelik hayata girmeyi başarmıştır. 

Azak’ın ifadeleriyle İslamcı hareketin politik ve kültürel anlamda kitlelere 

ulaşmasında özel televizyon kanallarının büyük rolü olmuş, 1990’lı yıllarda 

yayıncılıkta devlet tekelinin yıkılmasıyla birlikte sayısal olarak hızla artan televizyon 

kanallarına İslami cemaat ve gruplar hızla katılmıştır (2017: 93). Gerek radyo 

gerekse televizyon kanalları furyasına hızla dâhil olan İslami kesime laik çevrelerden 

“anti-laik” propaganda yapıldığı gerekçesiyle karşı çıkışlar olurken İslamcılar ise 

teknolojinin içerikten bağımsız olamayacağını (medium is message) sorgulayıp 

eleştiri getirdiler (Azak, 2017:97). Örneğin Arslan İslami camianın Batı tarafından 

üretilmiş olan teknolojik ürünleri–televizyon- İslami örtüyle örterek tükettiklerini, 

                                                                                                                                          
yer alan “liTearafü” (Karşılıklı olarak birbirinizle iletişim, tanışım ve bildirişim düzeni içinde hayat 

süresiniz) ayetini de bu bağlamda yorumlamış ve kurulması muhtemel dini kanalları için meşruiyet 

zemini üretmişlerdir. 
71

 Kültür endüstrisinin en önemli özelliği kültürel değere sahip ürünleri (TV, kitap, sinema vb.) 

standartlaştırması; dahası bu ürünleri tüketenleri de standartlaştırmasıdır. Kültür Endüstrisi kavramı 

hakkında daha fazla bilgi için Bkz: Adorno Theodor W. (2013). Kültür Endüstrisi, İstanbul, İletişim 

Yayınları. 
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 Kavram hakkında detaylı bilgi için bknz: Haenni, P. (2014). Piyasa İslamı, İstanbul, Heredit 

Yayıncılık. 
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 Nitekim 80’li yıllarda “gâvur icadı” denilerek evlerine TV sokmayan pek çok dindar aile “dini 

kanalları izlemek” maksadı ve motivasyonuyla evlerinde televizyona yer açmaya başlamıştır. 



78 

fakat tüketimi ve tükettiklerini sorgulamadıklarını, dolayısıyla modernizmi usul 

değil, esas yönden eleştirmedikleri eleştirisini getirmiştir (2017: 57). Ruşen Çakır 

İslami kesimin bu yıllarda modernlikle özdeş halde olan her yeniliğe İslami bir öz 

ekleme gayreti içinde oldukları tespitinde bulunmuştur (2017: 301) 

Uydu üzerinden yayın yapma kolaylığı pek çok dini gruba kanal kurma 

kolaylığı sağmış ve 1990’lardan itibaren televizyonlarda pek çok dini gruba ait 

kanallar gözükmeye başlamıştır. Doksanlı yıllarda televizyon kanallarının 

çoğalmasıyla “medya vaizliği” gelişmiştir. İslami kesimin ilk televizyon kanalı 1993 

yılında yayına başlayan TGRT (Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu) olmuştur 

(Demirezen, 2015: 68).  13 Ocak 1993 tarihinde o dönem kamuoyunda Gülen 

Cemaati olarak bilinen grup Samanyolu TV’yi,
74

 dönemin Başbakan’ı Necmeddin 

Erbakan tarafından İslami ölçülere göre yayın yapan bir televizyon olması amacıyla
75

 

1994 yılında Kanal 7’yi, 1996 yılında Kadiri tarikatının icmal kolunun da lideri 

olarak bilinen Haydar Baş Meltem TV’yi kurmuştur.
76

 Günümüzde pek çok İslami 

cemaate ait televizyon kanalı yayın hayatına devam etmektedir. Bunların yanı sıra 

kamusal ve tecimsel yayın sistemi içerisinde çoğu kanal dini programlara yer 

vermekte, özellikle Ramazan Ayı’nda hemen her kanalda farklı formatlarda dini 

program yayınlanmakta, haber kanallarının ana haber bültenleri dini içerikli pek çok 

habere yer vermektedir. Bu anlamda televizyonda konu ve içerik olarak işlenen dinin 

televizyon çerçevesi içerisinde nasıl yansıtıldığı ve ne tür anlam kaymalarına 

dönüştüğü tartışılmalıdır. 
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 Kanal Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandaları yaptığı gerekçesiyle, Tivibu platformu 

üzerindeki yayınları 27 Eylül 2015; Turkcell TV platformu üzerindeki yayınları 03 Ekim 2015; 

Digiturk platformu üzerindeki yayınları 08 Ekim 2015 ve Teledünya ile Kablo TV platformu 

üzerindeki yayınları 12 Ekim 2015 tarihinde sonlandırılmıştır. 
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 http://www.gazetevatan.com/kanal-7-nasil-kuruldu--201116-ekstra/ (E.T: 10.03.2020). 
76

 Doksanlı yıllarda TGRT’de Orhan Karmış’ın başlattığı tefsir dersleri, daha sonraları Yaşar Nuri ve 

Zekeriya Beyaz’ın popüler-magazinel vaazlarıyla devam ederken; Abdulaziz Bayındır’ın radikal 

Kur’ancılığı eklenmiştir. İki binli yıllarda ise kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca lakabıyla bilinen 

Ahmet Mahmut Ünlü tek başına medya vaizliğinde bir fenomen olmuştur (Güler, 2016: 99). 

http://www.gazetevatan.com/kanal-7-nasil-kuruldu--201116-ekstra/
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2.2.2. Seküler Televizyon, Uhrevi Din 

Küreselleşen modern dünyada yüzyıllardır sahip oldukları yazılı gelenek ve 

sözlü kültürü bırakan Müslümanlar televizyonun yardımıyla görüntü geleneğine 

geçiş yapmışlardır. 

Maksat Kuran ve Sünnetin yardımıyla “teknoloji” ve “bilim” gibi bazı “yeni 

araçları” kendi bünyelerine aktararak sahip olmak; kendine ait hayat ve değerler 

dünyasını korumak, böylece muhalifine karşı güçlü duruma gelmek olsa da; 

başlangıçta zahmetsiz bir çözüm bulma yolu olarak kolayca benimsenen bu 

“indirgemeci zihin” halinin, giderek İslam’a ait kavramları da bir “araca indirgeyerek 

içeriklerin anlamlarında sorumsuzca değişiklik yapmaya başladığını söylemek 

mümkün hale gelmiştir.
77

 Bourdieu’nun konuyla ilişkilendirilebilecek tespiti son 

derece önemli ve çarpıcıdır.  Bourdieu, televizyon yapımcılarının bazen bile bile, 

bazen de bilinç dışı bir şekilde ayrı tutulması gerekeni, kutsal olanla din dışı olanı bir 

araya getirerek “gerçek birer ritüel barbarlık” yaptıklarını ve bunun ise “kutsala 

tecavüz” olduğunu belirtmektedir (2016: 186).  

Televizyon doğası gereği bir soruna, bir probleme odaklanması imkânsız bir 

araçtır. Dolayısıyla ortaya bir odak problemi çıkarmaktadır. Televizyonun yaygın 

olarak malumat, biraz zorlanırsa belki bilgi aktarabildiği, doğası gereği “hikmet” 

aktaramadığı göz önüne alındığında; diğer yandan daha çok şimdiyi, somut 

gerçeklikleri yansıtmak üzere kurgulanmış bir araçla ezeli ve ebedi bir bilgiyi 

(Yalsızuçanlar, 1997: 55), Ahiret, melekler gibi asla somuta indirgenemeyecek 

metafizik bir âlemi yansıtabilmek imkânsızdır. Yansıtılabildiği farz edilse dahi; 

elinde kumandayla televizyon karşısında oturan bir birey tek bir tuşla yok 

edebileceği bir görüntüye/bilgiye nasıl ve ne derece odaklanabilecektir? Modern 

teknolojik ürünlerin hepsinin içerisinde o ürünleri üreten zihin dünyasının felsefi 

kodları vardır. Televizyonun en büyük şanssızlığını modern Batı uygarlığının eliyle 
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 Bu bağlamda konuyla ilgili olarak İsmet Özel “Müslüman olarak görevimiz Batı medeniyetine 

İslami bir aşı yapmak mıdır? Veya günümüze kadar gelen bazı gelişmeleri mükemmelleştirmek midir? 

Sorusunu yöneltir ve sonuç olarak “Ne biri, ne öteki. Müslüman olarak biz; solucanın solucan olarak 

kalmasında bir hikmet bulunduğuna inanıyor ve de kirpiyle solucanın aynı potada eritilmesinden 

hayırlı bir sonuç beklemiyoruz” cevabını vermektedir (2016:285).  
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keşfedilmiş olması olarak gören İslamoğlu “kâşif zaaflarını keşfine bulaştırmıştır” 

saptamasını yapmıştır. İslamoğlu, televizyonu ise “kutsalla eşya arasındaki bağı 

koparan, bütünü parçaya indirgeyen, hazcı ve zevkperest bir aklın tüm zaaflarıyla 

arz-ı endam ettiği bir sahne olup çıkmıştır” şeklinde tanımlamaktadır. (2012: 338).  

Her ne kadar modernite dini sosyal yaşamdan çıkartmaya çalışsa da dini olan 

karşısında seküler olan daha yaygın gözükse de 21. Yüzyılın ortasından itibaren din 

canlanmaya başlamış, özü ve geçmişten çok farklı olsa da dindarlık eğilimleri 

artmaya başlamıştır. Bu noktada bu canlanma hareketlerinde siyasal İslam ve 

kapitalizmin pazar sahası yaratabilmek amacıyla “önce üretim” mantığıyla 

çalışmalarının etkisi tartışması gündeme gelmektedir. Kapitalizm bir pazar 

yaratabilmek hedefiyle girdiği dinin yoğun olarak yaşandığı topraklarda dinin 

yeniden canlanma yoluna girmesi beraberinde üretim ve dolayısıyla tüketimi 

arttırmıştır. “Tanrı öldü” sloganı yerini “Kutsalın dönüşü”ne bırakmıştır. 

15 ve 16. Yüzyıllarda yaşanan Rönesans ve Reform Hareketleri sonrası 18. 

yüzyılda İngiltere’de başlayan ve daha sonra tüm dünyayı sarsan sanayi devrimi 

sonrası modernleşen ve küreselleşen dünyada sekülerleşme adı verilen süreç ön plana 

çıkmıştır. Teknolojik gelişmelerin hız kazanması, bilimsel çalışmaların artması ve 

tüm dünyanın modernleşme çabası içerisine girdiği bu süreç içerisinde dine/dinlere 

olan inancın zayıfladığı iddia edilse de dinlere olan inanç zayıflamamış fakat modern 

insan Tanrının yerine başka tanrılar bulmuştur. Laik ve demokratik yönetim 

biçiminin kendisini en rasyonel yönetim biçimi olarak kabul ettirdiği bu süreç 

içerisinde insanların kutsal olan şeylere bağlılıklarını azalttıkları ise bir realite
78

 

olarak kabul edilmiştir. Fakat bu süreç içerisinde dinin yeniden dönüşü, kutsalın 

dönüşü,
79

  dinin denetim gücünü arttırması gibi adlarla bir canlanma trendi içerisinde 

din kendini adeta yeni baştan var etmiştir. Bir başka deyişle moderniteyle birlikte 

dinin zayıflaması veya çökmesinden ziyade dini meşrulaştırmanın tonunda bir 

farklılık meydana gelmesi söz konusudur (Okumuş, 2005: 104). Bilgi çağına geçiş 

sürecine girildiği bir zaman diliminde dinin bütün dünyada yeniden yükselen değer 
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 Gerçeklik. 
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 Konu hakkında detaylı bir çalışma için Bknz: Köse, A. (2014). Kutsalın Dönüşü, İstanbul, Timaş 

Yayınları 
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haline gelişini tesadüflere bağlamanın yanlış bir okuma olacağını belirten Güler, bu 

durumun daha insani bir bilim ve teknoloji arayışının, değerler alanındaki erozyonun 

doğurduğu bunalımın doğal sonucu olduğunu iddia etmektedir (2016: 13). Türkiye 

özelinde de yaşanan dönüşüm, tarihsel bir okumayla dinî bir dünya görüşünün sahip 

olduğu alana modern seküler bir anlayışın ikame edilmesidir. Yaşanan deneyimlerin 

değerlendirilmesinde yapılan yanlışlık ise, tarihsel bir olgu olarak evrensel bir boyut 

kazanan sekülerleşmenin, biçimi ve içeriğinin karıştırılmasında yatmaktadır (Akgül, 

2002: 261). 

Son yıllarda iletişim ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte 

İslam dünyasında rasyonelleşme ve pozitivist ilkeler yaşama ilişkin 

değerlendirmelerde belirleyici bir konuma yükselirken; ilerlemeye/çağdaşlaşmaya 

duyulan derin istek ve inanç, TV, internet gibi modernizmin ticaret ve kâr anlayışının 

sonucu var olmuş araçları sosyal yaşama davet etmiştir.
80

 Sonrasında form olarak 

İslami kelimesi kullanılarak seküler/modern içerikler özümsenmiştir (Arslan, 2017: 

32). İslami banka, Muhafazakâr otel vb. oluşumlardan sonra İslami kanal da çok 

geçmeden dindar insanın dünyasında yer almıştır. Medyatik din, ürettiği simülatif 

dinsel gerçeklik ve dayattığı sosyal kabulden ötürü gerçek din değildir. Bir başka 

ifadeyle medyanın dini öncelikle kendi dinidir ve kendisinden başka bir din 

tanımamaktadır (Çamdereli, 2018: 17). 

Medyanın her şeyi yüzeyselleştirdiği kabulü, doğal olarak, medyatik ortamın 

vahyi de peygamberi de Ramazan Ayı ve Oruç ibadetini de yüzeyselleştireceğini, 

hatta yüzeyselleştirdiğini kabulünü de zorunlu kılacaktır. Din, eğlence kültürünün 

malzemesi olmak için bir hayli zengin bir içeriğe sahiptir. Hele de Din kavramı 

Demirci’nin ifadesiyle “sorgulanamaz bir kutsallık alanı” olunca, duygusal 

manipülasyonları cömertçe beslemekte, vicdani söylemlerin uygun manivelası 

olabilmektedir (2019: 5). Enformasyonun tümüyle eğlendirici bir nitelik kazandığı 

günümüz televizyonculuğu, hurafeyi yapay bir dramaturjiyle sunarken seyirciyi 
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 Seküler paradigmaların insan yaşamının temel etik problemleriyle uğraşma araçları olarak yetersiz 

olduğunu savunan Thompson’a göre seküler hümanizma ahlaki olarak yetersizdir. 
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edilgen
81

 bir hale getirmektedir (Yalsızuçanalar, 1997: 134). Medyaya düşen her 

konu/olay gibi yüzeyselleşmiş bir din anlatısı, doğası gereği her zaman medyada 

görünmek isteyecek, ama içinde gerçek dinden eser kalmayacak, yeni bir din, sanal 

bir din, dijital bir din kurgusuyla yeniden formatlanmış olacaktır (Çamdereli, 2018: 

48). Bir başka ifadeyle “Günümüzde geçerliliğini koruyan televizyon diliyle İslam’ın 

(veya bir başka dinin) içerdiği perspektifleri anlatabilmek ne kadar mümkündür?” 

sorusu gündeme gelmektedir. “Referansı uhrevi olmayan bir araçla kutsal bir içerik 

aktarılabilir mi?” sorusu da aynı şekilde tartışılmalıdır. Zira Ellul’un formülüyle 

“teknik kendi ideolojisini beraberinde getirmektedir” (1998: 28) 

Bostancı’ya göre televizyonda dini konulu program ve dini içerikli haberlerin 

yayınlanmasının iki önemli etkisi olmaktadır. Bunlardan ilki “katmanlara ayrılmış, 

üstelik iyi işlenmemiş, kışkırtıcı bir dille kurgulanmış anlatımlardan birisine yakınlık 

duymak, dini anlayışını temsil eden bir söylem olarak kabul etmek”, ikinci ise “şifahi 

ve yazılı bir kültürün canlılığı ile sistematiğine sahip dinin anlam dünyası yerine 

seyirlik kültürün sığ söylemini ikame etmek” (2004: 25). 

Televizyonda metafizik bir temele sahip olan dini program yapmak esasında 

Türkiye’nin modernleşme serüveninin doğal bir sonucudur. Türk modernleşme 

tarihinde “Avrupa’dan sadece bilim ve teknik almak” ve “güçlü olmak için 

Avrupalılar gibi olmak” bağlamında, Batı’yı bir bütün olarak gören ya da Batı 

fenomenini parçalara ayırarak (teknik/ahlak) belli özelliklerini öne çıkaran 

anlayışlardan kaynaklanmaktadır. Nitekim “Batı’nın bilim ve tekniğini almalıyız”
82

 

görüşünü savunanlar bir teknik olarak gördükleri televizyonu evlerine almışlar, fakat 

Batı’nın ahlakı olarak niteledikleri televizyonun içeriğini kendi din ve kültürleriyle 

doldurmuştur. Bu durum ise beraberinde pek çok sorunu getirmiştir. Nitekim bir 

ülkenin/medeniyetin maddi düzeni ile manevi tarafı arasında net bir ayrım yapmak 
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  Televizyonda yayınlanan kimi komedi dizilerinde verilen gülme efektleri bu bağlamda çarpıcı bir 

örnektir. İzleyici konumunda olan bireye adeta nerede gülmesi gerektiğini belirten bu efektler 

televizyon karşısında oturan bireylerin kanal yöneticileri tarafından ne derece edilgen görüldüklerini 

anlatması bakımından dikkate değerdir. 
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 Erol Güngör’e göre “Batı’nın sadece bilim ve tekniğini almalıyız” görüşü, toplumun yaşamının 

maddi alanını kurmada yaşanılan sıkıntılardan kaynaklanmakta –askeri, ekonomik vs. – temelde 

teknolojinin tek başına bir değer yaratmadığı düşüncesine dayanmaktadır (Akgül, 2002: 64) 
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çok da mümkün değildir. Nitekim maddi dünya ile manevi dünya (akıl-kalp, madde-

ruh) sürekli bir etkileşim halindedir. Dolayısıyla bir medeniyetin sadece tekniğini 

(Örn: televizyonunu) alıp, ahlakını (Ör: dizi-film içeriklerini) almamak çok da 

mümkün gözükmemektedir. Televizyonu alıp televizyonda dini vaazlar vermek ise 

arzu edilen sonuçları doğurmamaktadır. Batının tekniğini alıp ahlakını bırakmak 

görüşü her ne kadar pek çok taraftar bulsa da
83

 McLuhan’ın “araç mesajdır” 

önermesi bu fikrin olmazlığını ve çelişkilerini ortaya koyması açısından önemlidir. 

Bu nedenle modernleşme sürecinde teknolojik aletlerin dönüşüme uğratılarak 

kullanılması “araç mesajdır” önermesi karşısında önemsiz bir hal almaktadır. 

Buradan hareketle “araç mesajdır” önermesinin tartışılması konunun anlaşılması 

bakımından önemli hale gelmektedir. 

 

2.2.3. Araç Mesajdır: Teknoloji, Ahlak Tartışması 

Dünyanın tarihsel süreç içerisinde geldiği noktayı tanımlarken kullanılan 

“Küresel köy” (The Global Village) kavramının sahibi Kanadalı iletişim uzmanı 

Marshall McLuhan’ın (1911-1980) ünlü “Araç mesajdır” (The medium is the 

message) sözü kitle iletişim alanında adeta bir slogan haline gelmiş, üzerinde pek çok 

akademik çalışma yapılmış ve yıllarca tartışılmıştır. McLuhan “araç mesajdır” 

önermesiyle aslında bir söylemin içeriğinden çok, nasıl ve hangi ortamda iletildiğinin 

önemli olduğunu vurgularken, toplumları iletişimin içeriğinden çok, iletişim 

araçlarının doğasının şekillendirdiğini iddia etmektedir. Bu noktada Batılı olmayan 

toplumların Batı’nın teknoloji ve biliminden geri kalmasının sonucunda adeta birer 

sihirli formül gibi dillendirdikleri “Batı’nın ilmini alalım ama ahlâkını almayalım” 

sözü bir başka ifadeyle teknik katkıyı muhafaza edelim, tekniği kuran metafiziği 

atalım (Shayegan, 2017: 33) düşüncesi McLuhan’ın “araç mesajdır” formülü 
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 Batı’nın bilim ve tekniği tezini ileri sürenler ve savunanlar genellikle gelenekçi tavrın temsilcileri 

olurken, bu görüşü savunanların bilim derken kastettikleri ise daha çok fen bilimleri yahut uygulamalı 

bilimler olmuştur. Botanik biliminin verdiği bilgilerle bitki yetiştirmeye itiraz edilmiyordu fakat 

Darwin teorisinin düşünce sistemimizde yer alması kolay hazmedilir şey olmamıştır (Güngör, 1999: 

24). 
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karşısında geçerliliğini bir kez daha kaybetmektedir.
84

 Çünkü aracın mesaj olması; 

ilmini, teknolojisini/televizyonunu aldığın medeniyetin aynı zamanda kültürünü, 

yaşama biçimini, yaşam tarzını almak manasına gelmektedir. Bu şekilde bir 

medeniyetin tekniğini alıp, fikirleri/ahlakı/hayat görüşünü almamak, Shayegan’ın 

tabiriyle “kuruyu yaştan ayırma yanılsaması” (2017: 27) olarak kalmaktadır. 

Gündelik hayat içerisinde örneğin geleneksel bir ısınma aracı olan soba yerine 

kalorifer sistemine geçen bir evde değişen şey sadece teknik anlamda bir ısınma 

biçimi değil aynı zamanda ev halkının oturma düzenidir. Evde ısınmak için 

mecburen etrafında toplanmaları gereken ve dolayısıyla aile bağlarını da bir şekilde 

kuvvetlendiren bir araç (soba) yerine herkesin odasını ısıtma özelliğine haiz bir araç 

(kalorifer) konulduğunda her aile bireyi odasında zaman geçirebilmekte, bir araya 

toplanmalarını sağlayan maddi bir neden kalmamaktadır. Dolayısıyla eve alınan şey 

sadece kalorifer değil, kaloriferle birlikte bir yaşam biçimidir. Bir başka ifadeyle 

bireylerin araç gereçle (televizyon, bilgisayar vb.) birlikte tükettiği şey aynı zamanda 

o aracı üreten aklın/zihin ideolojik bakışı ve ontolojik çerçevesi olmaktadır.   

KİA’nın neden olduğu pek çok değişimin insan yaşamını olumsuz etkilediğini 

söyleyen McLuhan televizyonu “zemini olmayan bir figür” bir “fantezi yapımcısı” 

olarak nitelendirmektedir. Televizyon da diğer tüm teknolojik araçlar gibi araç 

tarafından amaçlar için kullanılmaya yarayan bir aygıttır. Dolaysıyla bir topluma/bir 

eve Batı sermayesinin bir başka deyişle Batı teknolojisinin girmiş olması o yere aynı 

zamanda aydınlanma akılcılığının, seküler mutlakiyetçiliğin ve Batı tarzı yaşama 

alışkanlıklarının da girmesi/gireceği anlamına gelir.
85

 McLuhan ayrıca bu bağlamda 
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 Aytekin “evimize kabul ettiğimiz misafirin ayaklarını ve bedenini içeri alıp başını dışarıda 

bırakmak gülünç bir şeydir” örneğiyle bu düşüncenin geçerliliğini sorgularken, “garbın kafası, garplı 

denilen şey, onun edebiyatı, musikisi, ahlakı ve aile hayatıdır, bunları tekniğinden ayırmak mümkün 

değildir diyerek söz konusu argümanın tutarsızlığını da eleştirmektedir (2017:151). 
85

 Köylünün çarık giymekten vazgeçip lastikli pabuç giymeye başlaması üzerinden konuyu ele alan 

Özel “Köylünün çarık giymesi gerilik, lastik pabuç giymesi ilerilik sayılmıştır. Çarık imal etmek için 

köylünün hayvanı yeterli teknolojik (!) donanımı vardır ama lastik pabuç için petrol gereklidir. Bir 

lastik pabuç için laboratuvarlar, fabrikalar, karmakarışık bir ticaret şebekesi ve bankacılık gereklidir” 

diyerek modern üretim biçiminin sunduğu bir ihtiyacı benimsemek, modern dünyanın mekanizmasına 

teslim olmak, kendini teknolojinin eline bırakmak anlamına geleceğini savunmaktadır (2016: 296). 

Yine Özel konuyla ilgili olarak Anadolu ve Rumeli topraklarının İngilizler tarafından işgal edildiği 

dönemde din adamlarının “demir kaşıkla yemek günahtır” fetvalarının gerilik ve yobazlıktan öte bir 

bilinçli eylem olduğunu söylemekte “sistem; demir kaşıkla yemek yenmesini istiyordu çünkü Batı 

medeniyeti kendi teknolojisini hâkim kılmak, mal satmak ve hayat tarzını satabildiği mala göre 
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teknolojik araçların yalnızca insanların kullandığı icatlar şeklinde değil, aynı 

zamanda insanları yeniden icat eden araçlar şeklinde görülmesi gerektiğine de dikkat 

çekmektedir (2001: 186-187). 

Uygarlığı inşa eden ve değiştiren gücün iletişim teknolojileri olduğunu 

söyleyen McLuhan’a göre toplumlar her zaman iletişimin içeriğinden ziyade, bir 

medyanın doğası tarafından şekillendirilmektedir (2012: 8). Bir olayın radyoda 

dinlenmesi ile televizyonda izlenmesi arasında fark vardır. İzleyicinin/dinleyicinin 

her iki mecrada duydukları aynı etkiyi yaratmamaktadır. Dolayısıyla da “araç 

iletidir” önermesiyle her iletişim aracının kendine özgü bir anlatımı olduğunu 

savunmaktadır (Kars, 2010: 74). Baudrillard da KİA’nın anlatı ve/veya içeriğinin 

çoğu zaman aracın gerçek işlevini izleyicilerden sakladığı yönünde ilgi çekici bir 

saptama yapmaktadır (2017b: 155).  

Televizyonun sunduğu içerik ve iletiler bir bütün halinde incelendiğinde 

birbirinden bağımsız ve kopuk olduğu görülecektir. Haberlerde onlarca yaralama, 

gasp, cinayet olayları sunulduktan hemen sonra ışıltılı reklamlar, müzik eşliğinde 

dans programları gelmekte; bir dini programın ardından cinselliğin yoğun olduğu bir 

film türü yayına girebilmektedir. Televizyon o kadar çok şey sunmaktadır ki 

izleyicinin ayrım yapma gücü bir şekilde işlemez hale gelmektedir (Bauman, 2018: 

292). Televizyonun birbirine zincirlenerek sunduğu bu programlarda haber dramaya, 

sonra reklam aralarına, sonra kısa haberlere zincirlenmektedir. Bütün bu farklı 

program bölümleri öylesine tekbiçim bir üslupla sunulmaktadır ki televizyonda 

kurmaca ile kurmaca olmayanı birbirinden ayırmak olanaksız hale gelmektedir 

(Mutlu, 2008: 73). Bauman neden-sonuç ilişkisi ve mantık bulunmayan bu durumu 

şöyle açıklamaktadır: “Dünya Kupası’nı Diana’nın ölümü, onu Bill Clinton’un 

çapkınlıkları, onu Sırbistan’daki bombardımanlar ve Mozambik’teki sel takip eder. 

Sıra kolaylıkla tersine çevrilebilir; çünkü hiçbir neden-sonuç bağlantısı ve mantık 

yoktur” (2018: 243). Öte yandan ciddiye alınması gereken bir olayın haberiyle 

                                                                                                                                          
düzenlemek istiyordu. Yemek bu yüzden demir kaşıkla yenmeliydi. Bir kere demir kaşıkla yemek 

yenildiği zaman gerisi kolay, kaşığı siz imal etseniz bile iş işten geçmiştir” Demektedir (2016:333). 

Topçu’da Batı’nın tekniğini alalım ama ahlakını atalım düşüncesini bu bağlamda “adi ve amiyane bir 

müşahede” olarak nitelemektedir (2010: 40). 
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herhangi bir eğlence haberi arasında hiçbir ayrım kalmamaktadır. Bir pop yıldızının 

üçüncü evliliğinin tarihi veya bir futbolcunun gol atması, son savaşı kimin kazandığı 

yahut kadınların seçme ve seçilme hakkını hangi tarihte elde ettikleri kadar önemlidir 

(Bauman, 2018: 242).  

Bauman’ın bu eleştirel saptaması tam da McLuhan’ın bahsettiği medyanın 

(medium) yapısından kaynaklanmaktadır. Her şeyi “vizyona” indirgeyen bir araç 

olan televizyonun izleyicisi bu duruma öyle alışmıştır ki asla yadırgamamaktadır. 

Yani mesajın içeriği önemini yitirmiş, mesajın biçimi galip gelmiştir. Örneğin 

internetle birlikte izleyiciler takip ettikleri dizileri internetten reklam arası olmadan, 

olsa dahi televizyonla kıyaslanmayacak kadar kısa, izleyebilmektedir. Fark edileceği 

üzere aynı dizinin farklı mecralardan izlenmesi izleyiciyi, algılarını, anlayışını 

yapısal olarak değiştirebilmektedir. McLuhan insanların yazılı kültürün etkisiyle 

kitapta verilen mesajı daha zor, fakat televizyonda verilen mesajı daha kolay 

unutabilmesinin aracın yapısından kaynaklandığını iddia etmektedir. Baudrillard’ın 

karikatürize ettiği biçimde söylenecek olursa; “bir savaşın imgeleri karşısında 

televizyon izleyicisi gevşemekte, ters yöne açılan bir pencere olarak televizyonun 

resimleri bir odaya bakmakta ve dış dünyanın zalimliği sıcak bir hale gelmektedir”. 

Baudrillard bu durumu “sapkın bir sıcaklık” olarak nitelendirmektedir (2017b: 28).  

Baudrillard, McLuhan’ın “medya mesajdır” önermesi için şu değerlendirmeyi 

yapmaktadır: “McLuhan’ın peygamberce lafı medium is message, içinde yaşanan bir 

türlü kitle iletişim araçsal ‘cool’ kültürel evreyi kapsayan tipik bir formüldür. Bu 

evre özden yoksun bir ‘ether’in bütün mesajları uyutup, nötralize ettiği, anlamı 

dondurduğu bir evredir” (2017: 36). Erol Mutlu ise “McLuhan’ın ünlü provakatif 

‘araç mesajdır’ spekülasyonu için; iletişim araçlarının bizzat birer tür olduklarının 

tartışılmasında oldukça yararlı ipuçları sağlamaktadır” diyerek iletişim araçlarının 

salt dolayımladığı olayı kendi biçimine dönüştürdüğünü iddia etmektedir. Mutlu 

profesyonel Amerikan futbolunun Amerikan televizyon şebekelerinin prime-time’ına 

taşındığında, futbolun eğlence değerini-tecimsel değerini arttıran kimi kural 

değişmelerine gidilmesini bu duruma örnek olarak göstermekte ve oyunların bu kural 

değişiklikleriyle daha hızlı, daha gerilimli, dolayısıyla televizyon formatına daha 
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uygun hale geldiğini söylemektedir (2008: 37-38). Mutlu’nun örneğine şampiyonlar 

ligi takım sayılarının 16’dan 32’ye çıkarılması da eklenebilir ki bu değişiklikteki 

amaç maç sayılarının arttırılarak aslında televizyon gelirlerinin artırılmasını 

sağlamaktır. Yani modern dünyanın bilim ve teknolojisinin icatları kendisini üreten 

zihin dünyasından, dünya görüşünden bağımsız bir yapı değildir. İthal edilen 

modern-teknolojik cihazla beraber gelen bir dünya görüşünün varlığı asla göz ardı 

edilmemelidir. 

Otan, Mcluhan’ın önermesinden yola çıkarak, bu önermenin tam da simülasyon 

evrenine denk düştüğünü, araç ile mesaj arasında olması gereken mesafenin 

kaybolduğunu vurgulamaktadır. Otan medium is message önermesinin yalnızca 

mesajın değil aynı zamanda iletişim aracının da sonu olduğunu iddia etmektedir. 

Otan bunun gerekçesi olarak medium’un gerçeğin içine yayılmış ve dağılmış 

olduğundan algılanmasının imkânsızlaşmış olmasını göstermektedir (2014: 94-95). 

Esslin ise “yeni sözlü medeniyetimizde yatay, insicamsız düşünce tarzının yerine, 

McLuhan’ın sözünü ettiği gibi esas itibariyle imaja dayalı algı ve düşünce çeşidi 

geçerli olmuştur” demektedir (2007: 14). Nitekim McLuhan televizyon ekranında yer 

alan görüntünün “izleyicinin bakması için değil etkilenmesi için yaratıldığını” 

söyleyerek konuyu özetlemiştir. 

Bu bağlamda teknoloji-ahlak meselesi televizyon açısından 

değerlendirildiğinde söz konusu iki kavramı birbirinden net çizgilerle ayırmanın 

mümkün olamayacağı, televizyon aygıtını evine alan herkesin aynı zamanda bir 

yaşam biçimi, dünya görüşü, ahlak anlayışı da aldığı görülecektir. 

Öte yandan televizyonda yayın yapmak isteyen herkesin amacı/niyeti her ne 

olursa olsun televizyonun ekonomik, siyasal ilişkilerini dikkate almadan ve dünya 

düzeninin televizyona biçtiği rolün dışına çıkarak bu işi yapması da mümkün 

gözükmemektedir. 
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2.3. Ramazan Ayında Televizyonda Yaşanan Değişimler 

Ramazan Ayı Türkiye gibi Müslüman ülkeler için dini anlamda önemli bir 

aydır. Ramazan Ayı’nın girmesiyle birlikte yaşanan değişimlerden medya da 

etkilenmekte ve bir takım gerek teknik gerek içerik değişikliklere gitmektedir. 

Kanalların yayınladıkları reklamlardan haberlerin içeriğine kadar pek çok alanda 

gözle görülür biçimde farklılıklar meydana gelmektedir. Nitekim Ramazan Ayı İslam 

dinine inanan Müslümanlar için son derece önemli ve kutsal olarak kabul edilir. 

Kur’an-ı Kerîm’in inmiş olmasının yanı sıra
86

, Ramazan ayı kendine has ibadetler 

barındıran bir aydır. Nitekim Ramazan Orucu
87

, Teravih Namazı,
88

 fitre,
89

 itikâfa 

girmek
90

 gibi ibadetler Ramazan Ayı’nın önemli sembol ibadetlerindendir. Bunun 

yanı sıra Ramazan, sonunda Bayram olan bir aydır. Ramazan’da hayatın her alanında 

dini sembollerin kullanımında gözle görülür bir artış söz konusudur. Örneğin Cuma 

namazı kılmakla karakterize olunan ibadet hayatının Ramazan’da teravih ile görünür 

olması, yine medyanın Ramazan’la birlikte dinsel ögeleri içeren içerik ve 

promosyonlarla (Kur’an-ı Kerim, Dini filmler vs.) görünmesi ifade edilen olgunun 

somut tezahürleridir (Tekin, 2003: 111). Nitekim Optimar Araştırma Şirketi’nin 2019 

yılında yapmış olduğu bir anket
91

 konuyla ilgili olarak ilginç verilere sahiptir. 

Çalışmanın sonuçlarına göre düzenli olarak namaz kılanların sayısı yüzde 39,1 iken; 

Ramazan Ayı’nda düzenli olarak oruç tutanların sayısı yüzde 66 oranında olmuştur. 

Sosyolojik anlamda yapılacak kaba bir gözlemle Ramazan Ayı’nda örneğin düzenli 
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 Müslümanların kutsal kitabı Kur’ân-ı Kerîm Ramazan ayı içerisinde indirilmeye başlanmıştır. 

Kur’ân-ı Kerîm’in Cebrail aracılığıyla Hz. Muhammed’e vahyedilmeye başlandığı Kadir Gecesi “bin 

aydan hayırlı bir gece” olarak nitelendirilmiştir. 
87

 Allah’a ibadet etme amacıyla belli bir süre için yeme, içme, cinsel ilişki ve benzeri dünya 

zevklerinden kendini alıkoyma olarak tanımlanabilecek oruç ibadetini Müslümanlar her yıl Ramazan 

ayında yerine getirirler. Kameri takvime göre hesaplanan ve bazen 30 bazen de 29 gün olan Ramazan 

ayında tutulan bir aylık oruç tüm Müslümanlara farzdır. 
88

 Sözlükte “rahatlatmak, dinlendirmek” anlamındaki tervîha kelimesinin çoğulu olan Teravih Namazı 

Ramazan ayı içerisinde Müslümanların her gece kıldığı bir namazdır. 
89

 Belli bir maddi geliri olan Müslümanların Ramazan ayı içinde vermeleri gereken sadakaya verilen 

isimdir. 
90

 İtikâf, belirlenmiş günler içerisinde ibadet etme, bu günlerde kendini ibadete adama ve dünyevi 

işlerden uzak durma amaçlı yapılan İslami bir uygulama/ibadettir. Çoğunlukla Ramazan Ayı’nın son 

10 günü içerisinde yapılır. 
91

https://tr.sputniknews.com/analiz/201905151039059892-optimardan-din-inanc-anketi-yuzde-39-

duzenli-namaz-kiliyor-oruc-tutanlarin-orani-yuzde-66/ (E.T: 20.06.2020). 
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https://tr.sputniknews.com/analiz/201905151039059892-optimardan-din-inanc-anketi-yuzde-39-duzenli-namaz-kiliyor-oruc-tutanlarin-orani-yuzde-66/
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olarak içki içenlerin ay boyunca bu eylemlerine ara verdikleri, normal zaman 

içerisinde yapmadığı kimi dini ibadetleri yapmaya çalıştığı, cami cemaatinin sayısal 

anlamda bir artış yaşadığı görülmektedir. Aynı şekilde suç işleme oranlarının 

Ramazan Ayı’nda düştüğü bilinmektedir. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Ramazan 

ayı suç işleme oranlarına ilişkin istatistikler
92

 de bu durumu doğrulamaktadır. 

Emniyet raporları incelendiğinde Ramazan Ayı’nda suç işleme oranlarında ortalama 

yüzde 15 civarında düşüş olduğu, günlük 105 ile 110 arasında gerçekleşen hırsızlık 

rakamlarının 90-95’e kadar gerilediği görülmektedir. Ramazan Ayında günlük hayat 

içinde sokakta/çarşı-pazarda kullanılan dil dahi değişmekte; “sahura kalkmak, iftar 

daveti vermek, oruç tutmak, teravihe gitmek” gibi ifadeler gündelik dilde kendini 

göstermekte, pide, güllaç, hurma gibi genelde Ramazan Ayı’na özgü bir yemek 

kültürü oluşmakta, zaman ve zamana dayalı planlamalar “imsak vakti, iftar zamanı” 

gibi kavramlarla ifade edilmektedir. Bu anlamda Ramazan kavramı tüm sosyal, 

ekonomik, kültürel içeriğiyle beraber giderek toplum hayatındaki etkilerini 

genişleten bir anlam dünyası olarak dikkat çekmektedir (Tekin, 2003: 121). Özetle 

Ramazan Ayı içerisinde hem bireysel hem de sosyal anlamda hayat yeniden 

biçimlendirilmektedir. 

Bu denli öneme sahip bir ay televizyonlar için de son derece önemlidir. 

Ramazan ayının televizyonlar için taşıdığı önem kutsallığından, manevi nedenlerden 

değil, aksine maddi nedenlerden kaynaklanmaktadır. Ramazan ayı televizyonlar için 

de bir gelir kapısıdır, reyting yükseltme aracıdır. Nitekim dini duyguların son derece 

yükseldiği, manevi bir atmosferin oluştuğu Ramazan Ayı’nda televizyonlar bu 

ortamı kazanç sağlama adına kullanmaktadırlar. Televizyonlar ekranlarını ilahiyatçı 

hocalara açmakta, dini programlar yayınlamakta, İslam dinini anlatan veya dinî 

motifleri konu ve içerik olarak işleyen dizi ve filmlere sıkça yer vermekte, haber 

bültenlerinde dinî içerikli haberlere her zamankinden çok ve uzun yayınlamaktadır. 

Bunu yapan televizyonlar dinî tebliğ ve dinî faaliyetten çok ticari gelirlerini 

arttırabilmek, reyting raporlarından üst sıralarda, hatta mümkünse en üst sırada yer 

almak ve bunun sonuncunda ise daha fazla reklam alıp, daha çok para kazanmak 
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amacıyla yapmaktadırlar. Bu anlamda, kapitalizmin en önemli araçlarından olan 

ticari reklamlarda dinî duyguların ve hassasiyetlerin istismar edilmesi için sonuna 

kadar kullanılan Ramazan imajı eleştirel anlamda üzerinde durulması ve ciddi olarak 

tartışılması gereken bir konudur (Kırbaşoğlu, 2014: 38). Televizyonda dini program 

veya haberlerde Ramazan Ayı dini önemi olan bir ay, insanı arındıran bir zaman 

dilimi, bireyin manevi yolculuğunda ona destek olan ibadetleri barındıran kutsal 

günler olarak mı yer almakta, yoksa kapitalizm her şeyi kullandığı gibi Ramazan’ı da 

televizyonda bir istismar aracı olarak mı kullanılmaktadır? Ramazan Ayı’nda 

gerçekleştirilen ibadetlerin kişinin yaşamına, davranışlarına nasıl etki edebileceği, 

Oruç tutmanın kişinin çevresine yönelik davranışlarını nasıl şekillendirebileceği gibi 

konular mı tartışılmakta, yoksa Ramazan Ayı’nın bir yeme içme ayı olduğu, ardından 

gelen Bayramın bir tatlı festivali olduğu, Teravih namazını hangi imamın daha hızlı 

kıldırdığı gibi konular mı kendisine yer bulmaktadır?” Bu sorular 

cevaplandırılmalıdır. İslam’a göre halk değil, halka göre İslam’ın esas alındığı 

popülizmin de buna bağlı olarak hurafeciliğe çanak tutan, araştırmadan, 

incelemeden, eleştiriden uzak, şabloncu bir Müslümanlığın da İslam diye ekranlarda 

arz-ı endam et(tiril)mesi bu anlamda önemli bir konu ve sorundur (Kırbaşoğlu, 2014: 

38). Ramazan Ayı’nda televizyon ekranlarında boy gösteren ilahiyatçılar da dinin 

değil özellikle görsel medyanın hassasiyetlerini dikkate alır hale gelmektedir. 

Demirci’nin ifadeleriyle “reytingi ve sosyal rağbeti izzet sanan, fanatizmi ihlas 

zanneden, dini zahire ve şekle indirgeyen, her dünyevi sorun için şipşak bir dua icat 

eden, duanın sayısını da itinayla belirleyen, gül suyuna üflenmiş ayetlerle kurtuluş 

reçetesi sunan tele-vaizlere” dinin sayılabilir ve tartılabilir görüntülerini biteviye 

dolaşıma soktukça, dinin insani gerekçelerini hızla unutturmaktadır. (2019: 78). 

Ramazan Ayı yaklaşırken reyting garantili hocalarla röportaj için yarışa girdiğini 

söyleyen Prof. Dr. İlhami Güler piyasa sisteminde dinî yorum ve vaazların, dinî 

içerikli haberlerin arz-talep kanuna bağlı oluşturulduğunu söylemektedir (2016: 139).  

Televizyon içeriğine eklediği her şey gibi dini de magazinleştirmekte ve 

eğlence formatı seviyesine indirgemekte çok yetkin ve deneyimlidir. Ramazan 

Ayı’nda seküler dünya görüşüne sahip birçok gazetenin dahi dini haberlere yer 
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verdiği, birçok gazetenin Kur’an-ı Kerîm, İlmihâl gibi dini kitapları hediye ettiği, 

televizyon kanallarının da hangi dünya görüşüne sahip olursa olsun, siyasi anlamda 

hangi tarafta yer alırsa alsın Ramazan Ayı’nda dine/dini sembol ve değerlere yer 

verdiği görülmektedir. Konusu ve içeriği kutsal olsa da bu yayınlar, bir futbol maçı 

yayınından farksızdır. Çünkü her iki yayında da amaç izleyiciyi ekran karşısında 

tutmaktır. Özetle televizyon ekranında yayınlanan her türlü içeriğin yayınlanma 

amacı ekran karşısında bulunan bireylere reklamı izletebilmek ve dolayısıyla o 

bireyleri reklam şirketlerine sayısal anlamda sunarak pazarlayabilmektir. Yayının 

türü (dizi, program, haber vs.) ve yayının içeriği (haber programında yer alan haber 

çeşitleri) bu amaç dışında değerlendirilmemektir. Ramazan Ayı’nda Müslümanların 

çoğunlukta olduğu toplumlarda dini duygular daha yoğun yaşandığından birçok 

haberin içeriği de dini sembollerden oluşmakta, dolayısıyla kapitalist düzen o ayda 

bu şekilde para kazanmaktadır. Nitekim kapitalist düzenin belirgin sembollerinden 

biri olan Coca-Cola şirketi de Ramazan Ayı içerisinde yayınlamış olduğu 

reklamlarda “iftar sofralarının vazgeçilmez lezzeti” sloganını kullanmakta, sözgelimi 

reklamda söylenen şarkıdaki “kap şuradan bir Coca-Cola bir de pide yanına” sözleri 

izleyicinin kulağında yankılanmaktadır. Pide gibi Ramazan Ayı’na has bir sembol, 

hemen her ülkede satışı yapılan Coca-Cola gibi kapitalist sistemin sembol içeceğinin 

reklamında çok kolay bir şekilde kullanılabilmektedir. Değerler bu anlamda 

piyasalaşmakta, semboller sahip oldukları anlamın dışına çıkartılabilmektedir. Bir 

sinema salonunda verilen film arasında yapılan Coca-Cola reklamı ile Ramazan 

Ayı’nda iftar sofrasında gösterilen Coca-Cola reklamı arasında bir farklılık yoktur, 

modern ekonomik sistemin piyasa şartları bunu gerektirmektedir. 

Tüm bu değerlendirmeler ışığında Ramazan Ayı içerisinde yayınlanan 

haberlerin incelenmesi televizyonun seküler bir zihnin ve kapitalist dünya görüşünün 

ürünü olmasının sonuçlarını ve televizyon yayınlarının kapitalist düzene kopmaz 

bağlarla nasıl bağlı olduğunu göstermesi açısından önem arz etmektedir. 

Ramazan Ayı’nın gelmesiyle birlikte gazeteler dini yayınları, dini film 

DVD’lerini doğrudan veya kuponla okuyucularına verme yarışına girerken 

televizyon kanalları ise içeriklerini büyük ölçüde değiştirmektedir. Ramazan Ayı 
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dışında neredeyse hiç kimsenin televizyon seyretmediği saatlere sahur vakitleri denk 

geldiği için yüksek ücret karşılığında ilahiyatçılarla program anlaşmaları yapılmakta, 

dizi-film kuşağında dini filmler yayınlanmakta, mümkün olan her şekil ve şartta 

reytingler yükseltilmeye çalışılmaktadır. Ana akım kanalların haberlerinde de 

tematik haber kanallarının haberlerinde de dinî haber sayısı artmaktadır.
93

 

Hayri Kırbaşoğlu’nun ‘tuzu kurulara münasip dini bilgiler’ şeklinde 

tanımladığı haber kanallarının içeriği oldukça dikkat çekicidir. Ramazan Ayı 

medyanın reyting garantisi gözüyle baktığı bir aydır. Zira haber kanallarında 

uzmanların tavsiyeleri alınarak hazırlanan haberlerde verilen bilgiler belli maddi 

gücü olan dindarlara yönelik olduğu görülecektir. Örneğin; Ramazan Ayı’nda orucun 

sağlık açısından faydalarına dikkat çekilen haberlerde, ayrıca iftar ve sahurlarda 

aşırıya kaçmanın ve tıka basa yemenin zararlarına sürekli dikkat çekilmesi, ama öte 

yandan, Kırbaşoğlu’nun ifadesiyle “bırakın tıka basa yemeyi, karnını doyuracak 

lokma bulamayanlar, yoksulluk, fakirlik ve açlık çekenlerin unutulması, hatta 

çöplüklerden buldukları yemekleri yemek zorunda kalanlarla ilgili hemen hemen 

hiçbir şey söylenmemesi, onların yok sayılması” dikkate değer tartışmalardır (2014: 

40). Esasında az yeme, az içme, az tüketme, perhiz, sade yaşama tecrübesi olarak 

görülmesi gereken Ramazan, giderek tüketimin arttığı, daha doğru bir deyişle 

arttırıldığı, insanların tüketime teşvik edildiği ve hatta tüketmeye şartlandırıldığı bir 

“tüketim ayına” dönüştürülmektedir. Bu süreçte temel felsefesi tüketim, hatta 

tüketim çılgınlığı olan kapitalist zihniyetin dine ait ne varsa, bunları da bir tüketim 

nesnesi haline getirmekten çekinmeyen fütursuzluğu, değer tanımazlığı başrol 

oynamaktadır (Kırbaşoğlu, 2014: 80). Endüstriyel din bunu gerektirmektedir. 

 

2.4. Din Dilinin Ekranda Değişimi 

Dil, din ve medya birlikteliğinin önemli konularından birisidir. Çünkü dil 

sosyal yaşamda önemli sosyo-kültürel bir olgudur. Semavi dinlerin hepsinde bir 

                                                 
93

 https://www.haberturk.com/medya/haber/548871-tv-kanallarinin-ramazana-ilgisi-artti. Erişim 

Tarihi: 01.12.2019 



93 

kutsal kitap vardır. Tanrının sözleri olduğuna, Tanrı tarafından yazıldığına inanılan 

bu kitapların kendilerine has bir dili/üslubu vardır. Bunun yanı sıra, Peygamber 

sözlerinin, dini vaazların, dini/ahlaki metinlerin kendilerine has birer biçimi vardır. 

Metafizik bir niteliğe sahip olan dinin, insanın manevi boyutuna, aşkın tarafına hitap 

etmesi sebebiyle dinin dili konuşma dilinden/gündelik dilden ayrılmakta, 

farklılaşmaktadır.  

Çalışmanın konusu gereği din dilinin, modern teknolojinin bir ürünü olan 

televizyonlarda konuşulmasının bireyin aşkın tarafına etki edebilmesi noktasında 

birtakım problemleri de beraberinde getirdiği söylenebilir. Zira eğer kullanılan dil, 

kutsallık/tevhid ortak paydasını yitirmiş sekülerize olmuşsa, kavramların içeriği 

değiştiği için gerçeğin kavramsal inşasında her defasında seküler olanın değişik bir 

formunu elde edecek ve her defasında dinin oluşturmak istediği gerçekten 

uzaklaşarak kötü birer taklide varacaktır (Arslan, 2017: 45). Bourdieu’ya göre 

“konuşma biçim vermek” demektir (2016: 168). Bu noktada, ortalamanın altında bir 

insan için kurgulanmış, her malzemeyi seyirlik bir şova dönüştüren, dramatik bir 

dilin yoğun olarak kullanıldığı, tamamen kurguya dayalı bir araçla İslami olmayan 

bir format aracılığıyla seyirciye İslami olanın nasıl anlatılacağı konusu üzerinde 

durulması gereken bir konudur.  

Ramazan ayı örneği üzerinden açıklanacak olursa; ruhun ve bedenin arınması 

amacıyla yapılan bir ibadet olan oruç ibadetinin, Ramazan ayına has bir ibadet olan 

fitrenin, yine Ramazan Ayı’na özgü bir ibadet olan teravih namazlarının her birinin 

ayrı birer bireysel ve sosyal bazda dini değeri ve amacı vardır. Bu ibadetler, 

televizyon diliyle televizyon ekranından aktarılırken ibadetlerin kişinin manevi 

taraflarını besleyen özellikleri göz ardı edilmekte; dil üzerinden deyim yerindeyse bir 

sansür uygulanmaktadır. Örneğin; oruçlu bir insanın yeme içmesi yasaklandığı gibi; 

aynı zamanda kötü söz sözleme, küfretme, dedikodu yapma gibi dini anlamda günah 

sayılabilecek eylemler de yasaklanmıştır. Fakat televizyonda “Oruçluyken 

dedikodu/gıybet yapmak ibadetime zarar verir mi?” sorusu; “Oruçluyken 

öpüşülebilir mi?” sorusu kadar reyting getirmeyeceğinden ekranda pek fazla yer 

alamamaktadır. Yine aynı şekilde oruç tutan bir insanın, tüm kötülüklerden uzak 
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kalması, kendisini ibadete vermesi, Allah’a ibadet ederek bir gün geçirmesi, açların 

halinden anlayıp malından mülkünden paylaşım yapması ibadetin ruhuna uygunken; 

televizyon ekranlarında oruç ibadetinin sadece birer yeme içmekten men gibi 

yansıtılması aynı durumun farklı tezahürlerindendir. Çünkü televizyon adlı aracı 

keşfeden akıl, ona dilini öğretenin ta kendisidir (İslamoğlu, 2012: 338). Gıybet 

etmemekten çok sakız çiğnememenin birer hassasiyetmiş gibi yansıtılmasının altında 

televizyonun ticari bir ürün olması yatmaktadır. “Ramazan Ayında İhlas ve İbadet… 

Az Sonra” gibi bir altyazı seyirciyi ekran karşısında oturtmaya yetmezken, 

“Orucumu cinsel ilişkiyle açtım, orucum kabul olmaz mı? az sonra” gibi bir altyazı 

reytingleri yukarı taşımakta, televizyon yetkilileri daha fahiş fiyatlarla reklam 

almakta, televizyonun gelir seviyesi yükselmekte ve bunlar olup biterken en büyük 

hatta telafi edilemez zararı gören din olmaktadır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM UYGULAMA 

RAMAZAN AYINDA TELEVİZYON HABERLERİNİN İÇERİK ANALİZİ 

Ramazan Ayı’nın gelmesiyle birlikte pek çok kurumda değişiklik yaşanmakta 

televizyon da bu değişimleri yaşayan kurumların başında gelmektedir. Haber 

kanalları Türkiye’de her zaman reyting listelerindeki sıralamaların başında gelmekte 

özellikle ana haber bültenlerinin izlenme oranları diğer haber saatlerinde yapılan 

bültenlere kıyasla daha yüksek çıkmaktadır. Bu nedenle çalışmanın bu bölümünde 

Ramazan Ayında televizyon kanallarının ana haber bültenleri içerik analizi yöntemi 

ile incelenecektir. 

Medya-Din alanında yapılan çalışmalara göz atmak bu bağlamda yerinde 

olacaktır. 

DİB’E bağlı bir yayın olan Diyanet Vakfı Yayınları tarafından 1994 yılında 

Mustafa Çetin Baydar tarafından kaleme alınan “İslam ve Radyo Televizyon” adlı 

eser devletin resmi bir kuruluşu tarafından bastırılması sebebiyle dikkate değer bir 

çalışmadır. Bu eserde radyo ve televizyonlarda gerçekleştirilen dini yayınlarla ilgili 

istatistiki verilerin yanında bu nitelikte yer alan yayınlara bakış açısının nasıl olması 

gerektiği sorgulanmıştır. Eserin özel TV kanallarının kurulduğu yıllarda 

yayınlanması dikkat çekicidir. 

Abbas Abalı tarafından 1997 yılında yayınlanan “Ekranın Büyüsüne 

Kapılmadan” adlı eser TV’nin hiçbir iletişim aracıyla karşılaştırılamayacak ölçüde 

otoriter ve baskıcı olduğu” şeklinde bir kabulle yazarın dönemin haftalık “Ülke” 

dergisinde “Televizyon Notları” başlığı altında yazdığı yazılardan meydana 

gelmiştir. Televizyonda dini yayınların niteliklerinin anlatıldığı eserde yazar konuya 

İslami bir perspektiften bakma yolunu tercih etmiştir. Yine aynı yıl yayınlanan 

“Televizyon ve Kutsal” adlı eserde Sadık Yalsızuçanlar çelişkili ve tartışmalı bir dizi 

sorunu içerdiğini iddia ettiği TV’nin kutsalla ilişkisini mercek altına almıştır. 

Naci Bostancı’nın “Televizyon Dilindeki İslam” adlı eseri konu bağlamında 

verilebilecek diğer bir çalışmadır. 2004 yılında yayınlanan bahse konu çalışmada 
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yazar iletişim araçları ve kutsal konusunu ele almış İslam Dininin televizyonda 

geçirmiş olduğu dönüşümleri örnekler vererek açıklamıştır. 

Recep Vardi’nin 2013 yılında kaleme almış olduğu “İletişim Araçları ve Din” 

adlı eseri dinin iletişim araçları olan ilişkisini ele almıştır. 2014 yılında Mehmet 

Haberli’nin doktora tezinin genişletilmiş haliyle müstakil bir eser olarak yayınladığı 

“Sanal Din” adlı eser dinin günümüz toplumlarında kendini nasıl ifade ettiği, 

dindarlık ve tinsellik biçimlerinin nasıl şekillendiğini gözler önüne sermesi açısından 

dikkate değer bir diğer çalışmadır. 

Mete Çamdereli’nin editörlüğünü üstlendiği “Medya ve Din” adlı çalışma 2014 

yılında yayınlanmış, medya ve din yelpazesi altında 14 makalenin yer aldığı eserde 

ekranda yer alan dinin hem Türkiye tezahürlerini el almış hem de küresel açılımlarını 

irdeleyen çalışmaların bir araya gelmesiyle meydana gelmiştir. Çalışmanın 2015 

yılında yayınlanan Medya ve Din-2 alt başlığıyla “Dijitalleşen Din” adıyla okura 

sunulan eserde ise 12 makale yer almış ve dinin dijital ortama yansımaları 

çözümlenmeye çalışılmıştır. 

Nazife Şişman’ın “Dijital Çağda Müslüman Kalmak” adlı eseri 2017 yılında 

yayınlanmış ve Yazar “işitmenin yerini görmenin aldığı, görüntünün daha gerçekmiş 

gibi kabul gördüğü bir dünyada feraseti ve basireti nasıl kuşanacağız?” sorusundan 

hareketle modern dünyada ve iletişim araçları karşısında modern Müslümanın ruh 

halini anlatmıştır. 

Mete Çamdereli’nin “Din Ekranda Nasıl Durur” alı çalışması ise medyada 

dinin popüler temsillerini ele almış ve medyanın ihtiyaçları doğrultusunda dini nasıl 

araçsallaştırdığını gözler önüne sermiştir. 2019 yılında yayınlanan “Oruç Çiğnemek 

Sakızı Bozar mı Hocam” adlı eserinde Senai Demirci ise televizyon ve sirk arasında 

bir bağlantı kurmuş televizyonda anlatılan dinin tıpkı sirk kurallarına bağlı olduğunu 

iddia etmiştir.  
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3.1. Yöntem 

Haberler incelenirken “İçerik Analizi” yöntemi uygulanmıştır. Gözlemden çok 

bir çözümleme yöntemi olarak tanımlayabileceğimiz içerik analizi, çalışma içerisinde 

elde edilen mevcut verileri standardize eden, birbiriyle karşılaştıran veya başka bir 

şekle dönüştüren bir yöntemdir. İçerik analizi, 19. Yüzyılın başlarında, Columbia 

Gazetecilik Okulu’nun gazetelerin nicel analizine ilişkin çalışmalarıyla ortaya çıktığı 

söylenmekle birlikte, kavramın esas gelişimi 1940’lı yıllardan sonra olmuştur 

(Gökçe, 2001: 5). Bernard Berelson içerik çözümlemesini “iletişimin belirgin 

(yazılı/açık) içeriğinin objektif, sistematik ne niceliksel tanımlarını yapan bir 

araştırma tekniği” (Gökçe, 2001: 6) olarak tanımlamaktadır. Belirgin içerik üzerinde 

objektiflik, sistematiklik, niceliksellik ilkeleri uygulanarak yapılan çalışmalar içerik 

analizi kavramının özünü oluşturmaktadır. Holsti ve Stone ise içerik analizini “bir 

metinde özelleştirilmiş karakteristiklerin nesnel ve dizgeli olarak 

kimlikleştirilmesinden çıkarımlarda bulunma” (Aziz, 1994: 119) olarak içerik 

analizini tanımlamaktadır. Klaus Krippendorff’a göre içerik analizi “iletişimin 

yazılı/açık (manifest) özelliklerinden yazılı/açık (manifest) olmayan içerik 

özelliklerine yönelik çıkarımlar yapmayı” amaçlarken (Gökçe, 1995: 24). 

Krippendorff’tan hareketle Merten'in geliştirdiği tanım ise şöyledir: “İçerik 

çözümlemesi sosyal gerçeğin yazılı/açık (manifest) içeriklerinin özelliklerinden 

içeriğin yazılı/açık (manifest) olmayan özellikleri hakkında çıkarımlar yapmak 

yoluyla sosyal gerçeği araştıran bir yöntemdir” (Gökçe, 1995: 24). Oya Tokgöz ise 

içerik analizi için “haberleşmenin içeriği hakkında tümdengelim yapabilmek için 

aynı içeriğin temelini oluşturan çok geniş kapsamlı sonuçları incelemek bakımından 

geliştirilmiş bulunan çok amaçlı bir araştırma yöntemidir” tanımını getirmektedir. 

Karasar ise içerik analizini “Metin, kitap, belge vb. Malzemenin belli özelliklerinin 

belirlenmesi amacı ile yapılan bir tür tarama olan içerik analizi, nicelleştirme 

ölçülerini önceden geliştirerek, malzemeyi belli beklentiler ışığında incelemek” 

(1995: 184) şeklinde tanımlamaktadır. İçerik analizinin temel amacı, sözel olmayan 

dokümanı nicel verilere dönüştürmektir. İçerik analizi; metodolojik araç ve teknikler 

bütünü, kontrollü yorum yapma, nesnel, sistematik ve nicel yollardan betimleme, 

önceden belirlenmiş ölçütlere göre inceleme, anlam çıkarma, açık talimatlara göre 
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nicelleştirme işlemi, niteli nicele dönüştüren bir işlem, kavramların ölçülmesi ve 

belirli bir anlam çıkarılması için kategorilere ayırma olarak tanımlanmaktadır 

(Tavşancıl ve Aslan,2001: 21-22). 

Çalışma kapsamında incelenen ilgili TV kanallarının Ramazan Ayı boyunca 

yayınlanan ana haber bültenleri Youtube
94

 video izleme sitesi üzerinden izlenerek 

analiz edilmiştir. 

Kategorik verileri ait değerler frekans ve yüzde değerleri ile verilmiş olup, 

analizlerde Pearson Ki-Kare (Pearson Chi-Square) ve Fisher Freeman Halton 

Testleri kullanılmıştır. Veriler ve değişkenler kategorik yapıda olduğu için Pearson 

Ki-Kare testi kullanılmıştır. Kategorik değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemede 

sıkça kullanılan bir yöntem olan Ki-Kare testi frekanslar arasındaki bulunan 

farklılıkların anlamlandırılması temeline dayanmaktadır. Çalışmada istatistiksel 

analizler ise IBM SPSS statistics 22.0 programında yapılmış olup, anlamlılık düzeyi 

0,05 alınmıştır.  

Çalışmada öncelikle haberin yayınlandığı kanal, haberin süresi ve haberin 

yayınlandığı gün bültende toplam yayınlanan haber sayısı tespit edilmiştir. 

Haber bülteninin süresi eşit üç bölüme bölünerek ilk, orta ve son bölüm 

şeklinde tanımlanmış incelenen haberin hangi bölümde yayınlandığı ve dini 

haberlerin en çok yayınlandığı bölüm belirlenmeye çalışılmıştır. 

Haberin içeriği/konusu/teması belirlenirken haberin sunumu, sunumundaki 

arka plan görüntüsü, haberin altyazısı ve içeriği göz önüne alınarak hepsi bir bütün 

olarak değerlendirilmiş tüm bu değerlendirilenler bir bütünlük arz etmesi durumunda 

haberin konusu tespit edilmiştir. Örneğin “yemek-içmek” kategorisi belirlenmiş fakat 

bu kategorinin çok genel bir tanım içerdiği düşünüldüğünden alt kategoriler 

eklenmiştir. Örneğin “yemek-tatlı tarifi, yemek-içmek tavsiyeleri, yöresel yemek 

                                                 

94
 Video barındırma web sitesi. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki San Bruno, 

Kaliforniya şehrinde olan web sitesi 15 Şubat 2005'te kurulmuştur. 

(https://tr.wikipedia.org/wiki/YouTube). 
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içmek örnekleri” vs. Haberin genel konusu belirlenirken içerik göz önüne alınmasına 

rağmen altyazı, görüntüler, müzikler haberin alt kategorilerden hangisine uygun 

olduğunu belirlemede etkili olmuştur. Örneğin bir kebap yemeği haberi yemek-

içmek kategorisinde değerlendirilirken, haberin içeriğinde “Adana Kebap” vurgusu, 

Adana yöresine ait müzikler eşliğinde verilip haberin içeriğinde Adana Şehrinden 

görüntülerle birlikte altyazıda “Adana” ön plana çıkartıldığı takdirde haber Yeme-

İçme kategorisinin alt kategorisi olan “yöresel yemek-içmek örnekleri” kategorisine 

dahil edilmiştir. 

Yine örneğin içerik belirlenirken oluşturulan “siyasi demeçler” kategorisinde 

verilen demecin haber içeriğinde dini bir ifade, sembol olmasına dikkat edilmiş 

belirtildiği gibi olmayan haberler değerlendirilmeye alınmamıştır. Örneğin bir 

Belediye Başkanı’nın yaptığı bir miting konuşması siyasi bir haber olacağından 

çalışmaya dahil edilmezken; Belediye Başkanı’nın vermiş olduğu bir iftar yemeğinde 

konuşması, konuşmasının içeriğinde geçen dini terim/ifade veya sembollerin haberin 

içeriğinde vurgulanıp, altyazının dini ifadelerle oluşturulması söz konusu haberi 

çalışmamızın içerisine dahil edilmesini sağlamıştır. 

Haberlerin 5N 1K
95

 kuralına uyup uymadıkları yine çalışmanın analiz ettiği 

sonuçlar arasındadır. Çalışma içerisinde 5N 1K kuralının soruları olan “ne, ne 

zaman, nerede, nerede, nasıl, neden, kim? Sorularının her biri tek tek 

değerlendirilmiştir. Bahse konu sorulardan olan veya olmayan tek tek belirlenip 

işaretlenmiştir dolayısıyla 5N 1K kuralına uyuyor veya uymuyor gibi genel bir 

yargıdan çok soruların hangisine çok cevap verilip hangisine verilmediği tespit 

edilmiştir. 

Haberin altyazısında/spotunda yer alan ifadeler “dini ifadeler, magazinel 

ifadeler, mizahi ifadeler, polemik/kavga ifadeleri” vs. kategorilere ayrılıp, dini 

haberlerin altyazılarında geçen ifadelerin içeriği ve sayısal çoğunluğu belirlenmiştir. 

                                                 

95
  Bir gazetecilik terimi olan 5N 1K; bir haberin öğelerini oluşturan "ne? ne zaman? nerede? 

nasıl? neden? kim?" sorularını içermektedir. Bir olayın haberi yapılırken tüm bu sorulara cevap 

verilmediği takdirde haber tanımlamasından yoksun en azından eksik olacağı kabul edilmektedir. 
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Örneğin haberin altyazısında geçen “Ünlü çiftten komik Ramazan anıları” ifadesi 

“magazinel ifade” kategorisine dahil edilirken, bir belediye başkanının “Ramazan 

Ayında kul hakkı yediler” altyazısı “polemik/kavga” kategorisinde 

değerlendirilmiştir. Altyazının haberin içeriğiyle uyumu çalışmanın bir başka 

konusunu oluşturmuştur. Altyazı haber içeriğiyle uyumlu mu sorusuna çalışmada 

“evet, hayır” cevapları verilmiştir. Örneğin “Komşuları açken onlar iftar açıyor” 

altyazısıyla verilen bir haberin içeriğinde birbirine yakın olan Ordu ve Samsun 

şehirlerindeki iftar saatlerinin 2 dakikalık farkına dikkat çekilmesine rağmen 

altyazının “komşuları açken onlar…” gibi bir ifadeyle verilmesinden dolayı altyazı-

haber içeriği uyumsuz olarak kodlanmıştır. 

Çalışmada incelenen bir diğer konu haberin sunumunda anchorman ‘in (haber 

sunucusu) arka planında yer alan görüntü olmuştur. Arka planda “camii, Kâbe, türbe 

vs.” gibi yerler “dini mekân” olarak kodlanırken, herhangi bir yiyecek/içecek 

görüntüsü “yemek-tatlı” kategorisinde değerlendirilmiştir. Altyazı-haber uyumunun 

değerlendirilmesi gibi arka plan görüntüsü ile haber içeriğinin uyumu çalışmanın 

incelediği bir diğer alan olmuştur. Haberin sunumunda yer alan arka plan görüntüsü 

haber içeriğiyle uyumlu mu sorusuna “evet, hayır” cevapları verilmiştir. Örneğin 

herhangi bir iftar menüsü tavsiyesinde arka planda yer alan tartı görüntüsü haberinde 

içerik-görüntü uyumlu mu sorusuna “hayır” cevabı verilmiştir. 

Çalışmada incelenen bir diğer konu haberlerin içeriğinde müzik kullanılma 

oranı ve kullanılan müzik türü olmuştur. Dini haberlerin sunumunda müzik kullanılıp 

kullanılmadığı, kullanıldıysa hangi tür müzik kullanıldığı sayısal olarak 

belirlenmiştir. Müzik kullanılmış mı sorusuna “evet, hayır” cevapları verilmiş, eğer 

müzik kullanılmış ise “İlahi, fon müzik, yöresel müzik vs.” kategorilerden birisine 

dahil edilmiştir. 

Dini haberlerin içeriklerinin analiz edildiği çalışmada haberlerin içeriğinde 

referans/kaynak olup olmadığı incelenen bir başka alanı oluşturmuştur. Dini referans, 

bilimsel referans ve sayısal referans olarak üç ana kategori belirlenmiş dini referansın 

alt kategorileri “Kur’an-ı Kerim, Hadis-i Şerif”, bilimsel referansın alt kategorileri 

“doktor ve diyetisyen” olarak belirlenirken sayısal referansın alt kategorileri ise 
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“TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), TZOB (Türkiye Ziraat Odaları Birliği) ve resmi 

kurum verileri” olarak işaretlenmiştir. Örneğin iftar menüsünde tuz kullanım 

oranının önemini doktorla yapılan bir röportajla desteklenen haberde referans/kaynak 

bilimsel kaynak kategorisinden “doktor” olarak işaretlenirken, tuzun zayıflattığını 

iddia eden bir diyetisyenle bir röportaj yapıldıysa şayet yine bilimsel kaynak 

kategorisinde “diyetisyen” işaretlenmiştir. 

Haberde röportaj konusu ayrı kategoriler belirlenerek analiz edilmiştir. 

Röportaj olup olmadığı belirlendikten sonra röportajın “kiminle, hangi konuda ve 

nerede yapıldığı sorusuna cevaplar aranmıştır. Kiminle sorusuna verilen cevaplarda 

röportaj esnasında ekranda röportaj yapılan ismin altında yazılan unvanı baz 

alınmıştır. Hangi konuda yapıldığı ise röportaj sorularının konusuna bakılarak 

belirlenmiştir. Nerede yapıldığı sorusuna ise haber izlenerek gözlem yoluyla 

belirlenmiştir. 

Haberde ürün yerleştirme bulunup bulunmadığı belirlenen bir başka konuyu 

oluşturmuştur. Haberin içeriğinde reklamı yapılan bir ürün/lokanta/mal olup 

olmadığı sorusuna “evet, hayır” cevabı verildikten sonra reklamı yapılan şey 

“yeme/içme, tekstil, lokanta/restoran” gibi kategorilere ayrılarak belirlenmiştir. 

3.2. Amaç 

Çalışmada Medya-Din üst başlığı altında televizyon haberlerinde dinin nasıl 

temsil edildiği incelenmiş, Ramazan Ayı içerisinde yayınlanan ana haber 

bültenlerinde din dilinin medya diline nasıl ve ne şekilde dönüştürüldüğü söz konusu 

dönüşüm gerçekleşirken medyanın kullandığı araçları (müzik, görsellik) incelemek 

amaçlanmıştır. 

3.3. Evren ve Örneklem 

Çalışmanın Evreni dinin temsil edildiği tüm televizyon haberleridir. Ancak 

Evrenin son derece geniş, hatta kontrol edilemeyecek kadar geniş olması nedeniyle 

çalışmada Örneklem alma zorunluluğu ortaya çıkmıştır.  
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Çalışmada İradi Örneklem veya Kasıtlı Örneklem olarak adlandırılan 

çalışmanın amacına uygun olabildiğince nesnel ve sadece örneklemine genellenebilir 

veriler sağlamamaya olanak tanıyan yöntem tercih edilmiştir.  

Çalışmada 2019 yılının Ramazan Ayı içerinde (6 Mayıs 2019- 3 Haziran 

2019)
96

 yayınlanan ve izlenme oranları en yüksek olan üç televizyon kanalının ana 

haber bültenlerinin tamamı incelenmiştir. Yöntem olarak içerik çözümlemesinin 

kullanıldığı bu araştırmada 6 Mayıs 2019 ile 3 Haziran 2019 tarihleri arasında olmak 

üzere 29 günlük periyotta en fazla reyting alan 3 ana haber bülteninin yayınlandığı 

kanallar esas alınarak toplamda 87 farklı ana haber bülteni incelenmiştir. Seçilen üç 

televizyon kanalı (FOX TV, SHOW TV, ATV) TİAK (Televizyon İzleme Araştırma 

Komitesi)
97

 üzerinden alınan verilerle reyting sıralamasına göre en üst sırada yer 

almalarına göre seçilmiştir. Ramazan Ayı boyunca hem TOTAL’de hem AB’de
98

 

”FOX TV
99

 Ana Haber Bülteni” reyting sıralamalarında birinci olmuştur. ATV
100

 ve 

SHOW TV
101

 ise FOX TV’yi takip etmiştir.  

 

Tablo 1- Ramazan Ayı’nın ilk günü (6 Mayıs 2019) TOTAL’de reyting 

sıralaması 

                                                 
96

 Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı kameri ay hesaplamalarına göre, 

Şevval Ayının hilali, ramazanın 29'uncu gününün akşamı (3 Haziran 2019) görüleceği için Ramazan 

Ayı 2019 yılı içerisinde 29 gün sürmüştür. 
97

 TİAK A.Ş. Aralık 2010'da televizyon izleme araştırmalarını organize etmek ve denetlemek 

amacıyla kurulmuş olan bir anonim şirkettir. Televizyon İzleme Ölçümleri alanında ilgili taraflar olan, 

Reklam Verenler, Medya Planlama Ajansları ve TV Kanallarının bir araya gelmesiyle tüm sektör 

değişkenlerinin, dünya standartlarına uygun ortak bir platformda fikir birliğiyle hareket ettikleri, ilgili 

bütün tarafları temsil eden yönetim anlayışı ile kurumsal bir yapıdır. (http://tiak.com.tr/hakkimizda) 

Erişim Tarihi: (10.14.2019). 
98

 Nitekim yapılan reyting ölçümlerinde dört grup göz önünde bulundurulmaktadır: A/B, C1, C2, D/E. 

Bu gruplar oluşturulurken ev halkının eğitim ve mesleğine bakılmaktadır. Eğitim düzeyi yüksek olan 

insanlar A/B denilen grubu oluştururken, C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil etmektedir. Reklam 

şirketleri ve reklam verenler bu verileri göz önüne alarak reklam vermektedirler. Ön planda olan ise 

şüphesiz A/B gruplarıdır. Total ise tüm bu grupların toplamı demektir.   
99

 FOX TV News Corporation'ın Türkiye'de yayın yapan televizyon kanalıdır. 22 Nisan 1993'te yayın 

hayatına başlayan İhlas Holding'in yayın kuruluşu olan TGRT'nin yayın haklarının devredilmesinden 

sonra aynı frekans üzerine 24 Şubat 2007 tarihinden bu yana FOX TV olarak yayınlanmaktadır.  
100

 ATV, Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye'de yayın yapan ulusal televizyon kanallarından 

biridir. Dinç Bilgin tarafından kurulan kanal 12 Temmuz 1993'te deneme yayınlarına başlamış, 9 

Eylül 1993'te normal yayına geçmiştir. 
101

 SHOW TV, SHOW Radyo ile birlikte, 1 Mart 1991'de Erol Aksoy, Dinç Bilgin, Haldun Simavi ve 

Erol Simavi tarafından Fransa'da kurulmuş ve yayınına "Başka Bir Alem!" sloganıyla Fransa 

üzerinden başlamıştır. 1 Mart 1992 tarihinde de Türkiye'de yayın hayatına başlamıştır. 

http://tiak.com.tr/hakkimizda
https://tr.wikipedia.org/wiki/News_Corporation
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
https://tr.wikipedia.org/wiki/Televizyon
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0hlas_Holding
https://tr.wikipedia.org/wiki/TGRT
https://tr.wikipedia.org/wiki/Turkuvaz_Medya_Grubu
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye
https://tr.wikipedia.org/wiki/Din%C3%A7_Bilgin
https://tr.wikipedia.org/wiki/12_Temmuz
https://tr.wikipedia.org/wiki/1993
https://tr.wikipedia.org/wiki/9_Eyl%C3%BCl
https://tr.wikipedia.org/wiki/9_Eyl%C3%BCl
https://tr.wikipedia.org/wiki/1993
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Sıra Başlık Kanal Adı Tarih Tür 

1 FOX Ana Haber FOX TV 06.05.2019 Haber Programları 

2 Çukur SHOW TV 06.05.2019 Dizi 

3 Söz STAR TV 06.05.2019 Dizi 

4 Zalim İstanbul KANAL D 06.05.2019 Dizi 

5 Nihat H. ile İftar ATV 06.05.2019 Güncel Program 

6 Yasak Elma FOX TV 06.05.2019 Dizi 

7 Çukur (Özet) SHOW TV 06.05.2019 Dizi 

8 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV 06.05.2019 Gerçek Yaşam 

9 Survivor TV8 06.05.2019 
Eğlence 

Programları 

10 Söz (Özet) STAR TV 06.05.2019 Dizi 

11 Show Ana Haber SHOW TV 06.05.2019 Haber Programları 

12 Hava Durumu ATV 06.05.2019 Haber Programları 

13 Esra Erol ATV 06.05.2019 Gerçek Yaşam 

14 ATV Ana Haber ATV 06.05.2019 Haber Programları 
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Tablo 2- Ramazan Ayı’nın ikinci günü (7 Mayıs 2019) TOTAL’de reyting 

sıralaması 

Sıra Başlık Kanal Adı Tarih Tür 

1 Fox Ana Haber FOX TV 07.05.2019 Haber Programları 

2 Kadın FOX TV 07.05.2019 Dizi 

3 
Eşkıya Dünyaya 

Hükümdar Olmaz 
ATV 07.05.2019 Dizi 

4 Sahur Vakti ATV 07.05.2019 Güncel Program 

5 
Nihat Hatipoğlu ile İftar 

Vakti 
ATV 07.05.2019 Güncel Program 

6 

Eşkıya Dünyaya 

Hükümdar Olmaz 

(Özet) 

ATV 07.05.2019 Dizi 

7 Kadın (Özet) FOX 07.05.2019 Dizi 

8 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV 07.05.2019 Gerçek Yaşam 

9 Survivor TV8 07.05.2019 Eğlence Programları 

10 Zuhal Topal’la Sofrada STAR TV 07.05.2019 Eğlence Programları 

11 Esra Erol’la SHOW TV 07.05.2019 Gerçek Yaşam 

12 Leke KANAL D 07.05.2019 Haber Programları 

13 SHOW Ana Haber SHOW TV 07.05.2019 Gerçek Yaşam 

14 ATV Ana Haber ATV 07.05.2019 Haber Programları 

 

Ramazan Ayı’nın ilk günü (6 Mayıs 2019) Fatih Portakal’ın sunduğu “FOX 

Ana Haber” tüm yayın gruplarında birinci olurken; Ece Üner’in sunduğu “SHOW 

Ana Haber” 11. Sırada yer almış fakat ana haber bültenleri sıralamasında ikinci 

olmuştur. Cem Öğretir’in sunumunu yaptığı “ATV Ana Haber” ise tüm yayın 

grupları incelendiğinde 14. Sırada yer alırken ana haber bültenleri sıralamasında 3. 

olmayı başarmıştır. Ramazan Ayı’nın ikinci günü (7 Mayıs 2019) FOX ana haber 

tüm yayın gruplarında birinci, SHOW Ana Haber tüm yayın gruplarında 13. Fakat 

ana haber bültenleri sıralamasında 2. ATV ana haber ise tüm yayın gruplarında 14. 

fakat ana haber bültenlerinde 3. olmuştur.  
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Tüm yayın grupları incelendiğinde FOX Ana Haber’in tüm sıralama içerisinde 

yeri kimi zaman değişse de (Örneğin 9 Mayıs 2019 tarihinde “Bir Zamanlar 

Çukurova” dizisi tüm yayın gruplarında birinci olurken, FOX Ana Haber ikinci 

olmuştur) ana haber bültenlerinin sıralamasında FOX Haber’in birinciliği Ramazan 

Ayı boyunca değişmemiştir. SHOW Ana Haber ile ATV ana haberin sıralamaları da 

Ramazan Ayı boyunca dikkate değer bir değişim göstermemiştir. Tüm yayın grupları 

sıralamasında reyting sıralamasında yerleri değişmiş olsa dahi ana haber bültenleri 

sıralamasında kanalların yeri değişim göstermemiştir. Bu nedenle çalışmaya 3 kanal 

(FOX, ATV, SHOW) dâhil edilmiş olup, bu üç kanalın Ramazan Ayı boyunca 

yayınlanan ana haber bültenlerinin tamamı incelemeye konu olmuştur. 

İncelenen üç ana haber bülteninde Ramazan Ayı boyunca (29 gün) 1362 haber 

yayınlanmış, bu haberlerden dini içerikli haber sayısı 122 olarak tespit edilmiştir. 

Çalışma 122 haber incelemesi üzerinden yapılmıştır.  

 

3.4. Bulgular ve Yorum 

Yapılan analizler sonucunda Ramazan Ayı boyunca (6 Mayıs 2019-3 Haziran 

2019) TİAK üzerinden alınan verilere göre reytingi en yüksek olan üç haber 

kanalının (FOX TV, SHOW TV, ATV) ana haber bültenlerinde farklı konulardan 

toplam 1362 haber yayınlanmıştır. Bu haberler içerisinde dini içerikli olan, 

altyazısında dini kavramların kullanıldığı, dini sembol ve mekânların görüntülerinin 

bulunduğu, içeriğinde Ramazan Ayı’na has ibadetlerin geçtiği haber sayısı “122” 

olarak tespit edilmiştir. FOX TV’de yayınlanan toplam 348 haberden 12 tanesi, 

SHOW TV’de yayınlanan 609 haberden 82 tanesi ve ATV’de yayınlanan 405 

haberden 28 tanesi dini içerikli haber kategorisine alınıp çalışmanın temelini 

oluşturmuştur. 

Evren ve Örneklem başlığı altında ayrıntılı olarak seçim gerekçeleri açıklanan 

kanallardaki ana haber bültenleri içerik analiz yöntemine tabi tutularak aşağıdaki 

sorulara yanıt aranmıştır:  
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S.1- Televizyonların en çok izlenen ana haber bültenlerinde Ramazan Ayı 

içerisinde dini haber olarak nitelenebilecek haberlerin sayısı ne kadardır?  

S.2- Televizyonda yayınlanan haber bültenlerinin süresi ne kadardır? 

S.3- Dini haberler bültenin hangi bölümünde/sırasında yer almaktadır? 

S.4- Dini haberlerin içerikleri hangi konulardan oluşmaktadır? 

S.5- Dini Haberlerin haber yazma kurallarından olan 5N 1K kuralına riayet 

etme oranları nedir? 5N 1K sorularından hangi sorulara cevap verilip hangi sorulara 

cevap verilmemektedir? 

S.6- Dini haberlerin sunumunda ve yayınında altyazıda yer alan ifadelerin 

içeriği nedir?  

S.7- Dini haberlerin altyazısında yer alan ifadelerle haberin içeriği uyumlu 

mudur? 

S.8- Dini haberlerin sunumunda arka planda yer alan görüntülerin içeriği 

nedir? 

S.9- Dini haberlerin sunumunda arka planda yer alan görüntüyle haberin içeriği 

uyumlu mudur? 

S.10- Dini haberlerin sunumunda, içeriğinde müzik kullanılmış mıdır, 

kullanılmışsa müzik kullanım sıklığı ve oranı nedir?  

S.11- Dini haberlerin içeriğinde en çok kullanılan müzik türü hangisidir? Hangi 

haberlerde müzik kullanılmaktadır? 

S.12- Dini haberlerin içeriğinde kaynak/referans kullanılmıştır? Kullanılmışsa 

bu referanslar ne tür referanslardır ve bu referansların oranı nedir? 

S.13- Haberlerin içeriğinde röportaj yapılmış mıdır? Yapılmışsa yapılan 

röportajlar kiminle, nerede ve hangi konu üzerine yapılmıştır? Röportajlarda müzik 

kullanım oranı kaçtır? 
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S-14- Ürün yerleştirme/reklam yapılmış mıdır? Yapılmışsa eğer reklamı 

yapılan şey (gıda, tekstil, lokanta vs.) nedir? Haberlerde ürün yerleştirme kullanım 

oranı kaçtır? 

 

 

 

Grafik 1- Üç TV kanalında yer alan haberlerin dini haber sayısına oranı 

 

C.1- Çalışmanın örneklemini oluşturan televizyon kanalları içinde en çok 

haberi SHOW TV, en çok dini içerikli haberi yine SHOW TV vermiştir. Her iki 

kategoride de (haber ve dini haber) en az haberi veren FOX TV olmuştur. Bu 

noktada dikkat çeken veri Ramazan ayı olmasına karşın dini içerikli haberlerin 

toplam haber sayısına oranının düşük olmasıdır. Çalışma kapsamında incelenen her 

üç kanalın yaklaşık yüzde 10’lar civarında dini haberlere yer vermesi dikkat çekici 

bir veri olarak kaydedilmiştir.
102

  

                                                 

102
 Dini içerikli haber sayısının görece az olması kanaatimizce Ramazan Ayı’nın zamanı ile 

ilgili bir durumdur. Nitekim Türkiye’de 31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimler yapılmış, YSK 

(Yüksek Seçim Kurulu) 6 Mayıs 2019 tarihinde aldığı kararla (Ramazan Ayı’nın ilk günü) İstanbul 

Büyükşehir Belediye seçimlerinin 23 Haziran 2019 tarihinde yenilenmesine karar vermiştir. Türk 
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SHOW TV’de yayınlanan 82 haberin 41 tanesinin yeme-içme, sağlıklı 

beslenme-diyet üzerine olduğu, 18 tanesinin ise röportaj-haber şeklinde olduğu 

belirlenmiştir. SHOW TV’de yayınlanan 41 tane yeme-içme konulu haberde 

“Osmanlı Mutfağından lezzetler, Tepsi Kebabı, Baklava Yapımı” gibi pek çok 

haberde iftar menüsü için tavsiye yemek tarifi verildiği görülmüştür. 

Ramazan Ayı boyunca Ramazan-Ramazan Nostaljisi konulu 18 röportaj yapan 

söz konusu televizyon kanalı Orhan Gencebay, Mahmut Tuncer, Muazzez Ersoy gibi 

popüler şarkıcıların yanı sıra Hamdi Alkan, Yavuz Seçkin gibi komedyenlik yapan 

oyuncularla da röportaj yapmıştır. Röportaj yapılan isimler arasında sanatçı olmayan 

tek isim olan Canan Karatay’ın medyada adından sıkça söz ettiren, yaratmış olduğu 

polemiklerle sıkça gündeme gelen bir doktor olması, bir başka deyişle reyting getirisi 

yüksek bir ismin tercih edilmesi çalışmanın konusu bakımından anlamlı bir veri 

olarak işaretlenmiştir. Röportaj yapılan 18 isimden Canan Karatay dışında kalan 17 

ismin hepsinin sanatçı/oyuncu/komedyen olması ve hiçbir ilahiyat uzmanıyla, din 

adamı/hoca/imam sıfatı taşıyan hiç kimseyle röportaj yapılmamış olması, bunun yanı 

sıra komedyen, oyuncu, sanatçı ve doktorla röportaj yapılmış olması medyanın 

Ramazan Ayı’nı dini amaçlardan çok reyting amaçlı kullandığını göstermektedir. 

Ramazan Ayı boyunca 28 haber yayınlayan ATV’nin 9 haberi sağlıklı 

beslenme-yemek tarifi üzerine olmuş, 9 tanesi ise Türkiye’nin muhtelif yerlerinden 

(Eyüp Sultan, Sultanahmet Cami vs.) yapılan canlı yayınlarla gerçekleşmiştir. 5 tane 

ekonomik içerikli haber yayınlayan kanal, 5 tane de siyasilerin Ramazan içerikli 

konuşmalarından haber hazırlamıştır. Kanalın dini içerikli haber sayısının %35 gibi 

bir oranını yeme-içme üzerine yayınlaması Ramazan Ayı’nın televizyonlarda ne 

şekilde yansıtıldığı konusunda fikir vermesi bakımından önem arz eden bir sayısal 

veri olarak işaretlenmiştir. 

FOX TV’nin ise yayınladığı 12 haberden 7 tanesi ekonomik içerikli haberken, 

4 tanesi ise siyasilerin Ramazan’la ilgili sözlerinden oluştuğu görülmüş, 1 haberde 

ise Bosna Hersek’ten bir iftar vakti canlı yayın gerçekleştirilmiştir. 

                                                                                                                                          
siyaseti açısından önemli bir karar olarak kabul edilen bu olay ana haber bültenlerinin uzun bir süre en 

önemli gündem maddesi olmuş, geriye kalan haberler bu olayın gölgesinde kalmıştır. 
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Çalışmada incelenen kanallarda yayınlanan haberlerin toplam süreleri de analize tabi 

tutulmuştur. Bu noktada kanalların incelenen haber süreleri Ramazan ayı boyunca 

yayınlanan bültenler değil, sadece dini içerikli haberlerin çıktığı gün toplam süreleri 

alınmıştır. Aşağıdaki tabloda kanalların bülten sürelerine göre sıralamasıyla birlikte, 

kanal ve bülten süresi arasındaki ilişki sorgulaması yapılmıştır. 

 

Tablo 3- Bültenlerin Yayın Sürelerinin Kanallara Göre İncelenmesi 

 

Fox TV ATV Show TV 
p değeri  

n % n % n % 

Bültenlerin yayın süreleri 

20-30 dk. 0 0 2 7,1 0 0 

<0,001 

30-40 dk. 1 8,3 2 7,1 2 2,4 

40-50 dk. 11 91,7 7 25 68 82,9 

50-60 dk. 0 0 5 17,9 12 14,6 

60-70 dk. 0 0 12 42,9 0 0 

Fisher Freeman Halton Testi , p<0,05 

 

C.2- Fox TV, ATV ve Show TV’de yayınlanan bültenler yayın süreleri 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. (p<0,001) Fox 

TV’de yayınlanan haber bültenlerinin süreleri incelendiğinde %91,7’sinin ise 40-50 

dk. %8,3’ünün 30-40 dk. sürdüğü, sürdüğü görülmektedir. ATV’de yayınlanan haber 

bültenlerinin süreleri incelendiğinde %42,9’unun 60-70 dk. %25’inin 40-50 dk., 

%17,9’unun 50-60 dk., %7,1’inin 20-30 dk., %7,1’inin 30-40 dk., sürdüğü 

görülmektedir. Show TV’de yayınlanan haber bültenlerinin süreleri incelendiğinde 

ise %82,9’unun 40-50 dk., %14,6’sının ise 50-60 dk. %2,4’ünün 30-40 dk., sürdüğü 

görülmektedir. Elde edilen bulgulara göre genel olarak en uzun bülten sürelerinin 

ATV’de, en kısa bülten sürelerinin ise Fox TV’de olduğu görülmektedir. En uzun 

süreli haber bülteni: 2 Haziran 2019 tarihinde “64 dakikalık” yayınla ATV Ana Haber 

Bülteni olurken; en kısa süreli haber bülteni: 31 Mayıs 2019 tarihinde “29 dakikalık” yayınla 

yine ATV Ana Haber Bülteni olmuştur. İncelenen üç kanalda (ATV, FOX, SHOW) hafta 

sonu yayınlanan haber bülteni süresinin ve haber sayısının artış göstermesi bir saha notu 

olarak işaretlenmiştir. İncelenen kanallar arasında hafta içi SHOW TV Ana Haber Bülteni’ni 

kadın sunucu, FOX TV ve ATV’yi erkek sunucu sunarken; üç kanalın hepsinde hafta sonu 
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yayınlanan ana haber bültenlerini kadın sunucu sunmuştur. Her üç kanalın hafta sonu 

yayınlanan bültenlerinde daha fazla haber yayınlandığı tespit edilmiştir. 

Çalışmada haber bültenlerinde yer alan dini nitelik taşıyan haberlerin süreleri 

incelenen her kanal için ayrı ayrı analize tabi tutulmuştur. Aşağıdaki tabloda 

incelenen her üç kanalda yayınlanan dini haberlerin süreleri gösterilmektedir. 

 

Tablo 4- Haber Sürelerinin Kanallara Göre İncelenmesi 

 

Fox TV ATV Show TV 
p değeri  

n % n % n % 

Haber süresi 

1-3 dk. 11 91,7 20 71,4 43 52,4 

0,007 3-6 dk. 1 8,3 6 21,4 38 46,3 

6-9 dk. 0 0 2 7,1 1 1,2 

Fisher Freeman Halton Testi, p<0,05 

 

Fox TV, ATV ve Show TV’de yayınlanan dini haberler süreleri bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. (p=0,007) Fox TV’de yayınlanan 

haberlerin süresi incelendiğinde %91,7’sinin 1-3 dk., %8,3’ünün 3-6 dk. sürdüğü 

görülmektedir. ATV’de yayınlanan haberlerin süresi incelendiğinde %71,4’ünün 1-3 

dk., %21,4’ünün 3-6 dk., %7,1’inin 6-9 dk. sürdüğü görülmektedir. Show TV’de 

yayınlanan haberlerin süresi incelendiğinde ise %52,4’ünün 1-3 dk., %46,3’ünün 3-6 

dk., %1,2’sinin ise 6-9 dk. sürdüğü görülmektedir. Elde edilen bulgulara göre en 

uzun haber süresinin Show TV’de olduğu, en kısa haber süresinin ise Fox TV’de 

olduğu görülmektedir.  İncelenen haberler içerisinde yarıda kesilen tek haber 6 

Mayıs 2019 tarihinde yayınlanan ATV Ana Haber Bülteninde bir Oruç haberi olmuş, 

seçimlerin yenilenme kararından dolayı stüdyoya dönülüp seçimin yenilenme 

olayının haberi Son Dakika olarak verilmiştir. İncelenen Ana Haber Bültenleri 

arasında gün içerisinde en az haber yayınlanan bültenler FOX TV’nin hafta içi 

yayınlanan bültenleri olmuş, bu durumun oluşmasında kanalın Ana Haber Bülteni 

Sunucusu Fatih Portakal’ın haber öncesi ve sonrası haberleri yorumlaması etkili 

olmuştur. 
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Çalışmada dini haberlerin Ana Haber Bülteni içerisinde yayınlandıkları bölüm 

tespit edilmeye çalışılmıştır. Bültenin toplam yayın süresi üçe bölünerek “ilk, orta ve 

son bölüm” tanımlaması yapılmıştır. (Ör: 45 dakikalık bültenin ilk 15 dakikasında 

yayınlanan haberler ‘ilk bölümde, 15-30 dakikaları arasında yayınlanan haberler orta 

bölümde, 30-45 dakikaları arası yayınlanan haberler ‘son bölümde’ olarak 

işaretlenmiştir. 

 

Tablo 5- Dini Haberlerin Yer Aldığı Bölümlerin Kanallara Göre İncelenmesi 

 

Fox TV ATV Show TV 
p değeri  

n % n % n % 

Haberin yer 

aldığı bölüm 

İlk bölüm 4 33,3 7 25 5 6,1 

0,003 Orta bölüm 4 33,3 3 10,7 16 19,5 

Son bölüm 4 33,3 18 64,3 61 74,4 

Fisher Freeman Halton Testi, p<0,05 

 

C.3- Fox TV, ATV ve Show TV’de yayınlanan dini haberler yer aldığı bölüm 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. (p=0,003) Fox 

TV’de yayınlanan dini haberlerin yer aldığı bölümler incelendiğinde %33,3’ünün ilk 

bölümde, %33,3’ünün orta bölümde, %33,3’ünün son bölümde yer aldığı yani dini 

haberlerin bölümlere eşit dağıldığı görülmektedir. ATV’de yayınlanan dini 

haberlerin yer aldığı bölümler incelendiğinde %64,3’ünün son bölümde %25’inin ilk 

bölümde, %10,7’sinin ikinci bölümde, yer aldığı görülmektedir. Show TV’de 

yayınlanan dini haberlerin yer aldığı bölümler incelendiğinde %74,4’ünün son 

bölümde %19,5’inin orta bölümde %6,1’inin ise ilk bölümde yer aldığı 

görülmektedir. 

Elde edilen bulgulara göre ATV’de ve Show TV’de yayınlanan dini 

haberlerin büyük çoğunluğunun son bölümde yer aldığı ve Show TV’de son bölümde 

ve orta bölümde yayınlanan dini haber sayısının ATV’dekinden daha fazla olduğu 

görülmektedir. Dini haberlerin çoğunluğunun son bölümde yer almış olması 

kanaatimizce reyting amaçlı yapılmış bilinçli bir seçimdir. Nitekim incelenen haber 

bültenlerinde çalışmaya konu olan dini haberlerin bülten boyunca “az sonra”, 
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“birazdan” gibi altyazılarla izleyiciye aktarıldığı görülmüştür. Ramazan Ayında dini 

duyguların daha ön planda olduğu bir ay olması sebebiyle izleyiciler dini içerikli 

haberlere daha fazla ilgi göstermektedir. Bu nedenle nasıl ki bir dizinin en heyecanlı 

sahnesi dizinin sonunda verilip bölüm bitirilip izleyicinin haftaya diğer bölümü 

izlemeye davet edilmesi gibi ana haber bültenleri de dini içerikli haberleri bültenin 

son bölümüne saklayarak ekran karşısında bulunan izleyiciyi bülten boyunca kendi 

kanallarını izlemek durumunda kalmalarını sağlamaktadır. Din kavramı ciddi ve 

kutsal bir alan olmasına karşılık televizyon gayrı-ciddi ve seküler bir aygıttır ve bu 

aygıtta dini içerikler ciddiyetten uzak bir şekilde yansıtılmaktadır. 

Çalışmada incelenen dini nitelikteki haberler içerik olarak kategorilere ayrılıp 

değerlendirilmiştir. Örneğin incelenen dini haberin içeriğinde bir yemek/tatlı tarifi 

varsa “yemek/tatlı tarifi” kategorisinde değerlendirilirken, bir iftar yemeğinde 

konuşan ve siyasi mesajlar veren bir parti liderinin haberi “siyasi demeçler” 

kategorisinde değerlendirilmiştir. Tüm kategorilerin üst başlığı çalışmanın 

konusundan dolayı “dini haberdir”. Söz konusu kategoriler çalışmanın incelediği 

süre zarfında yayınlanan tüm haberler değil “tüm dini haberler” in alt kategorileridir. 

 

Tablo 6- Dini Haberlerin İçerik/Tema/Konusunun Kanallara Göre İncelenmesi 

 

Fox TV ATV 
Show 

TV 
p 

değeri  
n % n % n % 

Haberi

n 

içeriği/

konusu

/teması 

Yemek/Tatlı Tarifi  0 0 1 3,6 6 7,3 

<0,00

1 

Yöresel Yemek/Tatlı Örnekleri  0 0 1 3,6 18 22 

Yeme-İçme Tavsiyeleri 0 0 2 7,1 4 4,9 

Özel Mekânlardan İftar/Sahur 

Sofraları 
0 0 0 0 4 4,9 

Ünlülerin Yaşamları  0 0 0 0 18 22 

Ramazan Eğlenceleri 0 0 2 7,1 8 9,8 

Siyasi Demeçler 
2 

16,

7 
1 3,6 0 0 

Siyasilerin Ramazan 3 25 0 0 1 1,2 
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Davetleri/İftarları  

Siyasilerin Camii/Namaz haberleri 0 0 1 3,6 0 0 

Sağlıklı Yaşam İçin Öneriler   0 0 0 0 1 1,2 

Sağlıklı Beslenme Tavsiyeleri  0 0 1 3,6 7 8,5 

Dini Günlerin Önemi  
0 0 5 

17,

9 
0 0 

Dini Tavsiyeler  0 0 1 3,6 0 0 

Kutsal Emanetlerin Sergilenmesi 0 0 2 7,1 2 2,4 

Ramazan Yardımları 1 8,3 0 0 1 1,2 

Davulcu Kavgaları   0 0 0 0 1 1,2 

Oruç Kavgaları  0 0 0 0 3 3,7 

Sahur/İftar Vakti Yaşanan Adli 

Olaylar 
0 0 0 0 1 1,2 

Bayramda Trafik/Uyarı Haberleri  
0 0 5 

17,

9 
1 1,2 

Bayramda Tatlı/Yemek Önerileri   0 0 0 0 1 1,2 

Bayram Alışverişi/ Ekonomisi  
5 

41,

7 
3 

10,

7 
2 2,4 

Mültecilerin Bayram Haberleri  0 0 1 3,6 2 2,4 

Darülaceze Ziyaretleri  0 0 2 7,1 1 1,2 

Zam Haberleri 1 8,3 0 0 0 0 

Fisher Freeman Halton Testi , p<0,05 

 

C.4- Fox TV, ATV ve Show TV’de yayınlanan dini haberler içerik/tema/konu 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. (p<0,001) Fox 

TV’de yayınlanan haberlerin çoğunluğu bayram ekonomisi, siyasilerin ramazan 

davetleri, siyasi demeçler kategorisinde olduğu belirlenmiştir. ATV’de yayınlanan 

haberlerin çoğunluğu ise dini günlerin önemi, bayramda trafik ile ilgilidir. Show 

TV’de yayınlanan haberin içeriğinde ise büyük oranda yeme-içme olsa da hemen 

hemen her konuya yer verilmiştir. Ramazan Ayı gibi Müslümanlar için kutsal bir 

ayda dini içerikli yapılan haberlerin eğlenceli, zihin konforunu bozmayan haberler 
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olması dikkat çekicidir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan araştırma
103

 

neticesinde halkın dörtte birinin dini bilgi edinme kaynağı olarak TV’yi göstermesi 

elde edilen verilerle değerlendirildiğinde haberlerin bu tür içeriklerle sunulmasının 

sıkıntılı bir sonuç doğuracağı kesindir. Medya ve din ilişkisinde dikkat çeken konu 

ise; medyanın dini aktarırken, dini olanı yeniden üretmesi ve popüler kültürün bir 

unsuru haline getirmesidir. 

Her üç kanal kendi yayın politikaları doğrultusunda dini haberleri vermeyi 

tercih etmiştir. FOX TV ana haber bültenlerinin içeriğini genellikle ‘ekonomi’ 

üzerine yaparken bu durum dini haberlere de yansımış farklı olarak Ramazan 

Ekonomisi başlığı altında verilmiştir. SHOW TV genel olarak haber içeriklerinde 

eğlence temalı bir dil ve magazinel içerikli ifadelere yer verirken dini haberlerde aynı 

şekilde yeme-içme konulu haberlere ve renkli sahur-iftar manzaralarına yer 

vermiştir. Aynı şekilde siyasi haberlerin yoğun olarak verildiği ATV’de dini haberler 

siyasilerin vermiş olduğu iftarlar, dini mesajlar üzerinden yayınlanmıştır. Bu durum 

TV’nin tek amacının izleyiciyi reklam şirketlerine pazarlamak amacıyla ekran 

karşısında oturtmak olduğunun ve bu sebeple yayınlanan her şeyin buna hizmet 

ettiğini göstermektedir. Nasıl ki bir futbol maçının olduğu gibi değil de spikerin 

anlatımıyla, önemli pozisyonların tekrar edilen görüntüleriyle kimi zaman bir spor 

yorumcusunun yayın esnasında anlık olarak yaptığı yorumlarla renklendirilmesi gibi 

dini haberlerde renklendirilip izleyicinin seyir zevkini yükseltmek amaçlanmıştır. 

Haberlerin 5N 1K kuralına riayet edip etmedikleri çalışmanın bir diğer alanını 

oluşturmuştur. 5N 1K kuralını oluşturan soruların (ne, ne zaman, nerede, nasıl, kim) 

sorularının her biri için haberin içeriği incelenmiş ve bu sorulara cevap verilip 

verilmediği analiz edilmiştir. Bir haberin kelimenin tam anlamıyla ‘haber’ sıfatına 

sahip olabilmesi için 5N 1K kuralına riayet etmesi gerekmektedir. Edilmediği 

takdirde yayınlanan haberin eksik olduğu kabul edilmektedir. 

                                                 

103
 https://www.aa.com.tr/tr/yasam/turkiyede-dini-hayat-arastirmasi/141424 Erişim Tarihi: 
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Tablo 7- 5N 1K Kuralına Riayet Edilme Durumunun Kanallara Göre 

İncelenmesi 

 

Fox TV ATV Show TV 
p değeri  

n % n % n % 

Ne 
Var 11 91,7 27 96,4 79 96,3 

0,602 
Yok 1 8,3 1 3,6 3 3,7 

Ne zaman 
Var 11 91,7 25 89,3 60 73,2 

0,133 
Yok 1 8,3 3 10,7 22 26,8 

Nerede 
Var 8 66,7 20 71,4 62 76,6 

0,730 
Yok 4 33,3 8 28,6 20 24,4 

Neden 
Var 8 66,7 22 78,6 61 74,4 

0,723 
Yok 4 33,3 6 21,4 21 25,6 

Nasıl 
Var 7 58,3 20 71,4 75 91,5 

0,002 
Yok 5 41,7 8 28,6 7 8,5 

Kim 
Var 11 91,7 18 64,3 71 86,6 

0,026 
Yok 1 8,3 10 35,7 11 13,4 

Pearson Ki-Kare, Fisher Freeman Halton, p<0,05 

 

C.5- 5N1K kurallarından biri olan “Ne” sorusuna riayet etme durumu kanallar 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir. (p=0,602) Diğer 

bir ifade ile her üç kanalında ne sorusuna riayet etme durumları aynı düzeydedir. Fox 

TV %91,7 oranı ile, ATV %96,4 oranı ile, Show TV ise %96,3 oranı ile ne sorusuna 

riayet etmektedir. Bu verilere göre incelenen üç kanalın 5N 1K sorularından olan 

‘ne’ sorusuna haberlerinde yüksek oranda cevap verdiklerini göstermektedir. 

“Ne zaman” sorusuna riayet etme durumu kanallar bakımından istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık göstermemektedir. (p=0,133) Diğer bir ifade ile her üç 

kanalında ne zaman sorusuna riayet etme durumları aynı düzeydedir. Fox TV %91,7 

oranı ile, ATV %89,3 oranı ile, Show TV ise %73,2 oranı ile ne zaman sorusuna 

riayet etmektedir. Bu verilere göre incelenen üç kanalın 5N 1K sorularından olan ‘ne 

zaman’ sorusuna haberlerinde yüksek oranda cevap verdiklerini göstermektedir. 
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SHOW TV diğer iki kanala nazaran ve ‘ne’ sorusuna verdiği cevap oranına göre 

daha düşük bir seviyede kaldığı anlamlı bir veri olarak belirlenmiştir. 

“Nerede” sorusuna riayet etme durumu kanallar bakımından istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık göstermemektedir. (p=0,730) Diğer bir ifade ile her üç 

kanalında nerede sorusuna riayet etme durumları aynı düzeydedir. Fox TV %66,7 

oranı ile, ATV %71,4 oranı ile, Show TV ise %76,6 oranı ile nerede sorusuna riayet 

etmektedir. Söz konusu verilere göre her üç kanalın ‘nerede’ sorusuna verdiği cevap 

diğer iki soruyla (ne, ne zaman) kıyaslandığında daha düşük olarak belirlenmiştir. 

“Neden” sorusuna riayet etme durumu kanallar bakımından istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık göstermemektedir. (p=0,723) Diğer bir ifade ile her üç 

kanalında neden sorusuna riayet etme durumları aynı düzeydedir. Fox TV %66,7 

oranı ile, ATV %78,6 oranı ile, Show TV ise %74,4 oranı ile neden sorusuna riayet 

etmektedir.  

“Nasıl” sorusuna riayet etme durumu kanallar bakımından istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık göstermektedir. (p=0,002) Fox TV %58,3 oranı ile, ATV %71,4 

oranı ile, Show TV ise %91,5 oranı ile nasıl sorusuna riayet etmektedir. Elde edilen 

bu sonuçlar nasıl sorusuna en çok riayet eden kanalın Show TV, en az riayet eden 

kanalın ise Fox TV olduğunu ortaya koymaktadır.  

“Kim” sorusuna riayet etme durumu kanallar bakımından istatistiksel olarak 

anlamlı farklılık göstermektedir. (p=0,026) Fox TV %91,7 oranı ile, ATV %64,3 

oranı ile, Show TV ise %86,6 oranı ile kim sorusuna riayet etmektedir. Elde edilen 

bu sonuçlar kim sorusuna en fazla riayet eden kanalın Fox TV, en az riayet eden 

kanalın ise ATV olduğunu ortaya koymaktadır.  

Fox TV’nin en az riayet ettiği 5N1K sorusu “Nasıl”, ATV’nin en az riayet 

ettiği 5N1K sorusu “Kim”, Show TV’nin en az riayet ettiği 5N1K sorusu ise “Ne 

zaman” sorusudur. Her üç kanalın en az cevap verdiği 5N 1K sorusunun farklılık arz 

etmesi çalışmanın tespit ettiği bir diğer anlamlı veri olarak belirlenmiştir. 

Tablo 8- Haberin Altyazısında/Spotunda Yer Alan İfadelerin Kanallara Göre 

İncelenmesi 
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Fox TV ATV Show TV p 

değeri  n % n % n % 

Haberin 

Altyazısında/Spotunda 

Yer Alan İfadeler 

Dini İfadeler  
1 8,3 11 39,3 5 

13,

9 

<0,001 

Yemek/Tatlı 

Tavsiyesi  
0 0 5 17,9 32 39 

Mizah 0 0 1 3,6 2 2,4 

Magazinel 0 0 3 10,7 23 28 

Siyasi 3 25 0 0 1 1,2 

Polemik/Kavga  
2 

16,

7 
0 0 4 4,9 

Gündelik Hayat  
0 0 7 25 11 

14,

8 

Ekonomik 6 5 0 0 2 2,4 

Sağlık 0 0 0 0 2 2,4 

Trafik 0 0 1 3,6 0 0 

Fisher Freeman Halton, p<0,05 

 

C.6- Haberin altyazısında/spotunda yer alan ifadeler kanallara göre 

istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. (p<0,001) Fox TV haberlerinin 

altyazısında dini, siyasi, polemik ve ekonomik ifadeler, ATV haberlerinin 

altyazısında dini, yemek/tatlı tavsiyeleri, mizah, trafik, gündelik hayat ve magazinel 

ifadeler yer almaktadır.  Show TV haberlerinin altyazısında ise yeme-içme 

çoğunluğu oluştursa da hemen hemen incelenen her ifade yer almaktadır.  

TV karşısında yer alan seyirciye haberi tanıtmak, hatırlatmak ve özetlemek 

adına veya yayınlanan habere sonradan katılan izleyiciye bilgi vermek adına haber 

görüntüsün altında ‘altyazı’ sunulur. Altyazı genellikle çarpıcı ifadelerden, 

magazinel veya sansasyonel bir dille kaleme alınır ve eğlencenin dozu iyice arttırılır. 

Kimi zaman ise “Son Dakika, Flaş Flaş” gibi ifadelerle izleyicinin dikkati çekilmeye 

çalışılır. Eğlencenin televizyondaki her türlü söylemin üst ideolojisi olduğunu 

belirten Postman’ın (2017: 112) bu tespiti verilerle birlikte değerlendirildiğinde bir 

kez daha doğrulanmaktadır.  



118 

 

 

 

 

 

Grafik 2- Haberin Altyazısında/Spotunda Yer Alan İfadelerin Dağılımı 

 

Haberlerin altyazısında %30,3 oranı ile yemek/tatlı tavsiyesi %21,3 oranı ile 

magazinel ifadesi, %6,6 oranı ile ekonomik %1,6 oranı ile sağlık ifadesi, %14,8 oranı 

ile gündelik hayat ifadesi, %4,9 oranı ile polemik/kavga ifadesi, %3,3 oranı ile siyasi 

ifadesi, %2,5 oranı ile mizah ifadesi, %3,9 oranı trafik ifadesi ile %0,8 oranı ile ise 

dini ifadeler kullanılmıştır. 

Haberlerin altyazılarında en çok “yemek tatlı tavsiyesi” nin kullanılmış 

olması medyanın Ramazan Ayı’na bakışını gösteren anlamlı sayısal verilerden 

birisidir. Yine yemek tatlı tavsiyelerinden sonra en çok magazinel ifadelerin 

kullanılması reytingi ön plana alan bir mecrada dinin kendisine yer bulmasının ne 

gibi sonuçlar doğurduğunu ve doğuracağının ispatlarından birisidir. Haberlerin 

altyazılarında en çok ‘yemek tatlı tavsiyesinin’ kullanılmış olması medyanın 

Ramazan Ayı’na bakışını gösteren anlamlı sayısal verilerden birisidir. Ramazan Ayı 

medya/televizyon için bir reyting getirme aracı olduğundan ve haber 
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şekillendirilirken tek kriter ‘izlenme oranı’ olarak belirlendiğinden yerleştirilen 

görsellerden altyazılara kadar her şey eğlence anlayışıyla oluşturulmaktadır. 

Televizyonda kanallar arasında gezinen bir izleyici ilk olarak altyazıyı göreceğinden 

bir haberin altyazısında “baklavada hileye dikkat”, “bu içecekler zayıflatıyor” türü 

altyazılar “Tevhid kavramının önemi” yahut “İhlasla İbadet Nasıl Olmalı” türünden 

altyazılardan daha çok izleyici çekeceğinden yazılar bu duruma göre 

oluşturulmaktadır. Yine yemek tatlı tavsiyelerinden sonra en çok magazinel 

ifadelerin kullanılması reytingi ön plana alan bir mecrada dinin kendisine yer 

bulmasının ne gibi sonuçlar doğurduğunu ve doğuracağının ispatlarından birisidir. 

 

Tablo 9- Kanallarda Yayınlanan Haberlerin Altyazısında Yer Alan İfadelerin 

Haberlerin İçeriği ile Olan Uyum Durumunun Kanallara Göre İncelenmesi 

 

Fox TV ATV Show TV p değeri  

Altyazı haber uyumu 
Evet 11 91,7 24 85,7 76 92,7 

0,478 
Hayır 1 8,3 4 14,3 6 7,3 

Fisher Freeman Halton Testi , p<0,05 

 

C.7- Kanallarda yayınlanan haberlerin altyazısında yer alan ifadelerin 

haberlerin içeriği ile olan uyum durumunun kanallara göre istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık göstermemektedir. (p=0,478) Her üç kanalın da altyazı haber uyum 

düzeyleri aynı seviyededir. Fox TV’de yayınlanan haberlerin içeriğinin %91,7’si alt 

yazısında kullanılan ifadeler ile uyumlu, ATV’de yayınlanan haberlerin %85,7’si alt 

yazısında kullanılan ifadeler ile uyumludur, Show TV’de yayınlanan haberlerin ise 

%90,7’si alt yazısında kullanılan ifadeler ile uyumludur. Bu sayısal veriler haberlerin 

altyazılarında yer alan cümlelerin büyük bir çoğunlukla kanallarda haber içeriğiyle 

uyumlu olduklarını göstermektedir. 
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Grafik 3- Haberlerin İçeriğinin Alt Yazılarında Kullanılan İfadeler ile Uyum 

Durumunun Dağılımı 

 

Kanallarda yayınlanan haberlerin %91’inin içeriği altyazısında kullanılan ifadeler ile 

uyumlu, %9’u ise uyumlu değildir. 

Çalışmada incelenen bir diğer konu haberlerin sunumunda sunucunun arka 

planında yer alan görüntüyle haber içeriğinin uyumu olmuştur. Örneğin Kadir Gecesi 

kalabalık bir şekilde kılınan teravih namazının haberinin anlatıldığı bir sunumda arka 

plandaki görüntüde namaz kılan insanların yer alması görüntüyle içeriğin “uyumlu” 

olduğunu gösterirken; iftar menüsünün paylaşılacağı bir haber sunumunda arka 

planda yer alan görüntüde görece kilolu bir insan fotoğrafının yer alması halinde 

“uyumsuz” olarak işaretlenmiştir. 
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Grafik 4- Haberlerin Arka Planlarında Kullanılan Görüntülerin Dağılımı 

 

C.8- Haberlerin arka planlarında %31,1 oranı ile yemek/tatlı görüntüsü, %13,9 oranı 

ile olayın taraflarının görüntüsü, %9 oranı ile ünlü sanatçı–oyuncu görüntüsü, %8,2 

oranı ile dini mekân görüntüsü, %4,1 oranı ile yol/trafik görüntüsü, %3,3 oranı ile 

siyasetçi görüntüsü, %2,5 oranı ile manzara görüntüsü, %1,6 oranı ile doktor ya da 

diyetisyen görüntüsü kullanılmıştır. Sofra başında oturan insan ve sporcu/antrenör 

arka planları ise daha küçük yüzdelerle arka plan görüntüsü olarak kullanılmıştır. 

Veriler analiz edildiğinde haber sunumlarında arka planda ilk sırada yemek/tatlı 

görüntülerinin olması televizyonun Ramazan Ayı’nı yeme/içme ayı olarak lanse 

ettiğini göstermektedir. TV kanalları, reklam gelirleri ile ayakta duran ve reklam 

gelirlerini ise reyting raporlarına göre ticari şirketlerden alan kuruluşlardır.  

Programların/haberlerin içeriği bu sebeple gerçeklik kıstasından çok 

getirebileceği reytingi ile ölçülmektedir. Dolayısıyla televizyon bu piyasa kurallarına 

göre hareket etmek zorunda kalmaktadır. Dolayısıyla din dahi bu ölçütlere göre 

işlemezse, daha popülist/eğlenceli bir dil kullanılmazsa, haberlerin arka planlarında 

seyirlik olarak elverişli bir görüntü yer almadığı takdirde reyting alma şansı 

yitirilecek ve bunun sonucu olarak maddi gelir elde edilemeyecektir. Televizyonu 

diğer kitle iletisin araçlarından (gazete, radyo) ayıran en önemli yanının görselliği 

kullanabilme potansiyeli olduğu düşünüldüğünde haberlerin sunumundan içeriğine 

kadar en önemli etkenin görsel malzemeler olacağı açıktır. Dolayısıyla haberin 

sunumunda yer alan arka plan görüntüsü izleyiciyi haberin içeriğine hazırlamanın 
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ötesinde seyircinin elinde bulunan kumanda yardımıyla her an tek tuşla 

değiştirebileceği bir kanal olmamak adına izleyiciyi ekrana daha çok bağlayacak bir 

seyirlik malzeme olmaktadır. Elbette arka plan görüntüsüyle yetinmeyen TV haberin 

içeriğinde çarpıcılığı arttırmak, izlenebilirliği yükseltmek ve kimi zaman görece en 

ciddi olması gereken haberlerde dahi magazinleşmeyi sağlamak adına en önemli 

silahı olan görüntüyü kullanmakta, haber görsel açıdan desteklenmekte olayın 

görüntüsü olmaması halinde ise arşiv, animasyon ve grafiklerden faydalanmaktadır. 

Bu bağlamda dini içerik ve pratikler popüler KİA’ların istekleri/beklentileri 

doğrultusunda yeniden şekillendirilmektedir. Bu noktada mevcut dini semboller 

(oruç, sahur, iftar, teravih vs.) uygulamalar (namaz kılmak, fitre vermek) ve inançlar 

(İslamiyet, Hristiyanlık) medya kurgusunun ham maddesi olarak kullanılmaktadır 

(Eken, 2015: 426). Neticede ise din; tarihi, kutsal ve manevi ruhunu kaybetmektedir. 

Saniyede 1200 kadar çok farklı dinamik ve sürekli değişen resimlerin yer aldığı 

televizyonda görselliğin ön planda olduğunu söyleyen Gülerarslan “Resimler ise 

aklımıza değil duygularımıza seslenmektedir, dolayısıyla televizyon tıpkı Roma 

sirklerinde olduğu gibi albenili bir görüntüye ihtiyaç duyar” (2010:42) tespiti 

televizyon haberlerinde görsel olarak yeme/içme/tatlı görsellerinin neden çoğunluğu 

oluşturduğu konusunda bir fikir vermektedir. Görselliğin vazgeçilmez olduğu 

televizyon yayıncılığında kozmetik sanatların elinden geçmemiş olanlar ne yazık ki 

yarışın dışında kalmaktadır (Postman, 1994; 99). 

 

Tablo 10- Arka Planda Bulunan Görüntülerin Haber İçeriği ile Olan Uyum 

Durumunun Kanallara Göre İncelenmesi 

 

Fox TV ATV Show TV 
p değeri  

n % n % n % 

Arka plan haber uyumu  
Evet 7 58,3 19 67,9 55 67,1 

0,797 
Hayır 5 41,7 9 32,1 27 32,9 

Fisher Freeman Halton, p<0,05 

 

C.9- Arka planda bulunan görüntülerin haber içerikleri ile olan uyum durumu 

kanallara göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemektedir. (p=0,797) Her 
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üç kanalında arka plan haber uyum düzeyleri aynı seviyededir. Fox TV’de 

yayınlanan haberlerin %58,3’ü arka plan görüntüsü ile uyumlu, ATV’de yayınlanan 

haberlerin %67,9’u arka plan görüntüsüyle uyumlu, Show TV’de yayınlanan 

haberlerin ise %67,1’i arka plan görüntüsüyle uyumludur. Sayısal veriler 

incelendiğinde haber kanallarının dini haberlerin sunumunda arka plan görüntüsüyle 

haber içeriklerinin çoğunlukla uyumlu oldukları tespit edilmiştir. 

Grafik 5- Haberlerin Müzik Kullanımına İlişkin Dağılımı 

 

C.10- SHOW TV’de yayınlanan 82 dini içerikli haberden 41 tanesinde bir 

başka ifadeyle yarısında haberin arka fonunda müzik olduğu görülmüştür. FOX 

TV’de yayınlanan 12 haberin hiç birisinde müzik olmaması da anlamlı bir veri olarak 

işaretlenmiştir. Haberlerin %43,4’ünde müzik kullanılmış, %56,6’sında ise 

kullanılmamıştır. İncelenen dini haberlerde %43.4 gibi yüksek bir oranda müzik 

kullanımı haberin izlenebilirlik seviyesini arttırmaya yönelik bir hamle olduğundan 

ve dolayısıyla haberin dini nitelikli bir haber dahi olsa televizyonun önceliğinin 

reyting olduğunu göstermesi açısından anlamlı bir veri olarak görülmüştür. 

Çalışmada elde edilen veriler ışığında bir haberin ortalama süresinin üç dakika 

olduğu düşünüldüğünde haber kurgusunun çok iyi, eğlendirici, çarpıcı olması 

gerekmektedir. Nitekim bir olayı tüm detaylarıyla birlikte üç dakikada 

anlatmak/aktarmak imkânsızdır. Haber kanalları bu bağlamda olayın en çarpıcı, 

dikkat çekici yönlerini izleyiciyle paylaşırken bununla yetinmemekte haberi 

müziklerle daha da çekici hale getirmeye çalışmaktadır. İzleyiciyi ekrana konsantre 
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etmek amacıyla haberin niteliği ne olursa olsun duruma göre (acıklı bir olayda insanı 

kederlendiren müzik, neşeli bir olayda hareketli müzik, dini bir haberde ney 

enstrümanı vs.) bir müzik bulunmaktadır. Postman haberde müzik kullanımını 

eğlenceye uygun bir ruh hali yaratarak bir leitmativ sunmak seklinde tanımlarken 

haberin gerçeklikten sıyrılarak bir oyun sahnesine dönüştüğünü belirtmektedir (2017: 

115). 

 

 

Tablo 11- Müzik Kullanma Durumunun Kanallara Göre İncelenmesi 

 

Fox TV ATV Show TV 
p değeri  

n % n % n % 

Haberde kullanılan müzik 

Yok 12 100 16 57,1 41 50 

<0,001 

İlahi 0 0 1 3,6 3 3,7 

Fon Müzik  0 0 4 14,3 0 0 

Hareketli Müzik  0 0 7 25 11 13,4 

Nostalji/Alaturka  0 0 0 0 12 14,6 

Yöresel Müzik 0 0 0 0 15 18,3 

Fisher Freeman Halton, p<0,05 

 

Kanallarda kullanılan müzik türleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık görülmektedir. (p<0,001) ATV haberlerde %42,9 oranı ile müzik kullanmış, 

%25 oranı ile hareketli müzik , %14,3 oranı ile fon müziği, %3,6 oranı ile ise ilahi 

kullanmıştır. Show TV haberlerde %50 oranı ile müzik kullanmış, %18,3 oranı ile 

yöresel müzik, %14,6 oranı ile nostalji/alaturka müzik, %13,4 oranı ile hareketli 

müzik, %3,7 oranı ile ise ilahi kullanmıştır. Show TV, ATV’nin aksine haberlerinde 

nostalji/alaturka ve yöresel müziklere de yer vermiştir. En fazla müzik kullanan 

kanal Show TV olmakla birlikte hiç kullanmayan kanal ise FOX TV’dir. Modern 

insan televizyonu günlük hayatın stresinden kurtulmak, şehrin gürültülü yaşamından 

bir parça uzaklaşmak için izlemektedir. Televizyon kanalları da bu gerçeği 

bildiklerinden izleyiciyi mümkün mertebe eğlendirmek istemekte sıkmayacak 

yayınlar yapmak zorundadır. Bu noktada müzik adeta kanal yöneticilerinin imdadına 
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yetişmektedir. Sadece dizi-filmlerde değil yayınlanan hemen her programda müzik 

kullanımı yapılmaktadır. Söz konusu müzik haberlerde kullanıldığında hem 

izleyiciye daha izlenebilir bir yayın sunulmakta hem gerçeklikten koparmaktadır. 

Nitekim gerçek hayatta yaşanılan bir olayda müzik yoktur, bu durumda müzik 

kullanılarak aslında gerçekliğe bir müdahale söz konusu olmaktadır. Yayınlanan 

haber dini nitelikli bir haber dahi olsa ciddiyetten uzaklaştırmak adına uygulanan bu 

strateji televizyonda magazinleşme olgusuna verilebilecek çarpıcı örneklerden 

birisidir. 

 

Grafik 6- Haberlerde Kullanılan Müziklerin Dağılımı 

 

C.11- Kanallarda %12,3 oranı ile yöresel müzik, %9,8 oranı ile 

nostalji/alaturka müzik, %14,8 oranı ile hareketli müzik, %3,3 oranı ile fon müziği, 

%3,3 oranı ile ise ilahi kullanılmıştır. Haberlerin %56,6’sında ise müzik 

kullanılmamıştır. Bu anlamda TV, eğlendirme ve eğlendirerek seyretme gibi kendine 

has yayıncılık anlayışını, görece en sade, objektif ve gerçeğe yakın olması gereken 

dini haber metinlerinde dahi sergileyerek, magazinleştirme yapabilmektedir. Son 

gözlemde, bu bozulmanın temelinde ise eğlence öğeleriyle (müzik, efekt) haber 

programlarının içeriğindeki yoğunluğun azaltılabilmesi ve haber metninin 

karmaşıklığından arındırılabilmesi için (programlara müzikal öğelerin 

yerleştirilmesinden görsel öğelerin seçimine kadar) pek çok yöntem kullanılması 
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yatmaktadır (Ergül, 2000: 97). Çalışma verilerine göre en çok kullanılan müzik 

türünün yöresel müzik olması anlamlı bir veri olarak işaretlenmiştir. Nitekim 

Ramazan Ayı’nda yayınlanan dini haberlerin büyük çoğunluğunun yeme/içme-

sahur/iftar olduğu düşünüldüğünde ve TV kanallarının çoğu zaman yöresel tatlar 

başlığı altında yemek tarifleri verdiği düşüldüğünde en çok kullanılan müzik türünün 

yöresel olması anlaşılmaktadır.  

 

Grafik 7- Haber Türlerine Göre Müzik Kullanma Oranına İlişkin Dağılım 

 

Ünlülerin yaşamları ile ilgili haberlerin %26,4’ünde, yöresel yemek/tatlı 

örnekleri haberlerinin %26,4’ünde, ramazan eğlencesi haberlerinin %13,2’sinde 

müzik kullanılmıştır. Diğer haber türlerinde ise küçük oranlarda müzik kullanılmış 

ya da hiç kullanılmamıştır. 
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Tablo 12- Haberlerde Referans Kullanma Durumunun Kanallara Göre 

İncelenmesi 

 

Fox TV ATV Show TV 
p değeri  

n % n % n % 

Haberde kullanılan müzik 

Yok 9 81,8 27 96,4 73 89 

0,243 

Hadis-i Şerif 0 0 0 0 1 1,2 

Doktor 0 0 1 3,6 1 1,2 

Diyetisyen 0 0 0 0 5 6,1 

TÜİK 0 0 0 0 1 1,2 

Kurum Verileri  1 9,1 0 0 0 0 

TZOB  1 9,1 0 0 1 1,2 

Fisher Freeman Halton, p<0,05 

 

C. 12- Haberlerde referans kullanma durumu kanallara göre istatistiksel 

olarak anlamlı farklılık göstermemektedir. (p=0,243) Her üç kanalında referans 

kullanma durumları benzerdir. Fox TV %81,8 oranı ile, ATV %96,4 oranı ile, Show 

TV ise %89 oranı ile referans kullanmamıştır. Fox TV %9,1 oranı ile kurum 

verilerini, yine %9,1 oranı ile TZOB’u referans göstermiştir. ATV %3,6 oranı ile 

doktorları referans göstermiştir. Show TV ise %6,1 oranı ile diyetisyenleri, %1,2 

oranı ile Hadis-i Şerif’leri, %1,2 oranı ile doktorları, %1,2 oranı ile TÜİK verilerini, 

yine %1,2 oranı ile TZOB verilerini referans göstermiştir. Kullanılan referans ve 

kaynakların çoğunluğunu “diyetisyen ve doktorların” oluşturması; dini bir ay 

olmasına rağmen kaynak ve referansların dini metin/din adamı/ilahiyat uzmanı değil 

de “diyetisyen ve doktorlardan” seçilmiş olması televizyonun din sunumunda öne 

aldığı kıstasın din değil “reyting” olduğunu göstermesi açısından anlamlı bir veri 

olarak işaretlenmiştir. 
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Grafik 8- Haberlerde Referans Kullanımına İlişkin Dağılımı 

 

Haberlerin %10,8’inde referans kullanılmış, %89,2’sinde ise 

kullanılmamıştır. Haberlerin %89,2 gibi çok ciddi bir oranda kaynak/referans 

kullanılmaması habercilik açısından ispatlanabilirlik/doğruluk konusunu tartışılabilir 

hale getireceğinden anlamlı birer sayısal veri olarak görülmüştür. Yayınlanan 

haberlerin dini olması söz konusu veriyi daha anlamlı bir hale getirmektedir. Nitekim 

kutsal bir kimliğe sahip olan dinin anlatımı/aktarımında herhangi bir ayet, Hadis-i 

Şerif yahut dini birikimine sahip bir âlim/akademisyen/hoca’dan referans 

getirilmemesi TV’nin olaya ne ölçüde ciddi yaklaştığını göstermektedir. 
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Grafik 9- Haberlerde Kullanılan Referansların Dağılımı 

 

Haberlerin %4,1’inde diyetisyenler %1,6’sında doktorlar, %1,6’sında TZOB, 

%0,8’inde kurum verileri, %0,8’inde TÜİK, 0,8’inde Hadis’i Şerifler referans olarak 

kullanılmıştır. Haberlerin %89,2’sinde referans kullanılmamıştır. En çok kullanılan 

referansın ise diyetisyenler olduğu görülmektedir. Dini bir haber metinde olması 

beklenen bir şekilde dini bir kaynaktan çok tıbbi bir kaynakla referans oluşturulması 

magazinleştirme olgusuna verilebilecek çarpıcı bir örnektir. 

 

 

Grafik 10- Haberlerde Yapılan Röportajlara İlişkin Dağılım 
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C. 13- Haberlerin %91,8’inde röportaj yapılmış, %8,2’sinde ise röportaj 

yapılmamıştır. Bu veriler ışığında röportajların Ramazan Ayında yayınlanan dini 

haberler için vazgeçilmez bir unsur olduğu görülmektedir. Yapılan röportajlar 

magazinsel içeriği yüksek, izlenebilirlik bakımından eğlendirici röportajlardır. 

Sanatçılarla yapılan röportajlarda “Ramazan Nostaljisi” başlığı altında röportajlar 

gerçekleştirilmiş, “nerede o eski Ramazan’lar” sloganı sık sık kullanılmıştır. 

Tablo 13- Röportajların Yapıldığı Kişilerin Kanallara Göre İncelenmesi 

 

Fox TV ATV Show TV 
p değeri  

n % n % n % 

Röportajın yapıldığı kişi 

Doktor 0 0 0 0 4 5 

<0,001 

Oyuncu/Şarkıcı  0 0 0 0 15 18,8 

Komedyen 0 0 0 0 1 1,3 

Diyetisyen 0 0 1 4,2 5 6,3 

Halk 7 77,8 18 75 21 26,3 

Aşçı/Şef  0 0 3 12,5 29 36,3 

Siyasetçi 2 22,2 0 0 0 0 

Esnaf 0 0 1 4,2 2 2,5 

Sporcu/Antrenör  0 0 0 0 1 1,3 

Cami/Türbe Görevlisi  0 0 0 0 1 1,3 

Gıda Mühendisi  0 0 0 0 1 1,3 

Sürüş Uzmanı 0 0 1 4,2 0 0 

Fisher Freeman Halton, p<0,05 

[DEĞER];'%91,
8 

[DEĞER];%8,2 

0 20 40 60 80 100 120

Var

Yok



131 

 

Röportaj yapılan kişiler kanallara göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

göstermektedir. (p<0,001) Fox TV haberlerindeki röportajların %77,8 gibi büyük 

çoğunluğu halk ile yapılmıştır.  Röportajların geriye kalan %22,2’lik kısmı ise 

siyasetçiler ile yapılmıştır. ATV haberlerindeki röportajların %75’i halk ile, %12,5’i 

aşçı ve şefler ile, %4,2’si diyetisyenler ile, %4,2’si esnaf ile, %4,2’si ise sürüş 

uzmanlarıyla yapılmıştır. Show TV haberlerindeki röportajların %36,3’ü aşçı ya da 

şefler ile %26,3’ü halk ile %18,8’i oyuncu ya da şarkıcılar ile, %6,3’ü diyetisyenler 

ile %5’i doktorla ile, %2,5’i esnaf ile %1,3’ü komedyenler ile, %1,3’ü sporcu ya da 

antrenörler ile, %1,3’ü camii ya da türbe görevlileri ile, %1,3’ü gıda mühendisleri ile 

yapılmıştır. 

Veriler incelendiğinde en çok röportaj yapılan unvanın “aşçı” olduğu 

görülmekte, bu verinin televizyonun Ramazan Ayında üstlendiği misyonun, 

televizyon kanal sahiplerinin Ramazan Ayını reyting getirisi yüksek olduğundan bir 

fırsat gibi gördüğünü ispatlar niteliktedir. Bu bağlamda Zeki Coşkun’un haberler için 

yaptığı “televizyon haberleri, profesyonel gösteri teknikleri ile drama düzenleri 

çerçevesinde gerçekleştirilen, kurgulanan ve sahnelenen özel bir gösteri alanı olarak, 

televizyon programlarının bir türüdür” (1994: 20) tanımında geçen “kurgulanan ve 

sahnelenen özel bir gösteri alanı” nitelemesi daha net anlaşılmaktadır. 
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Grafik 11- Röportajların Yapıldığı Kişilerin Dağılımı 

 

Her üç kanalda yer alan haberlerin %37,7’sinde halk ile, %26,2’sinde aşçı ya 

da şeflerle, %12,3’ünde oyuncu ya da şarkıcılarla, %4,9’unda diyetisyenlerle, 

%3,3’ünde doktorlarla, %2,5’inde esnafla, %1,6’sında siyasetçilerle, %0,8’inde 

komedyenlerle, %0,8’inde sporcu ya da antrenörlerle, %0,8’inde cami ya da türbe 

görevlileri ile, %0,8’inde gıda mühendisleri ile, %0,8’inde sürüş uzmanlarıyla 

röportaj yapılmıştır. Veriler değerlendirildiğinde dini haberlerde röportaj yapılması 

beklenen dini alanda uzman kişilerle hiç (%0) röportaj yapılmaması anlamlı bir veri 

olarak işaretlenmiştir. Bu durum TV yöneticilerinin dini haberle örneğin bir magazin 

haberi arasında bir fark görmediklerini desteklemektedir. Dini alanda uzman kişilerle 

röportaj yapılmamasının yanında en çok röportaj yapılan unvanın “aşçı” olması 

Ramazan ayına TV’nin bakış açısını göstermektedir. Ramazan Ayı bir yeme/içme 

festivalinden öteye gitmemektedir. Dolayısıyla bu haberleri izleyenlerin zihninde 

İslam Dininin en kutsal ayı olan Ramazan Ayı birer yeme içme ayı olarak yer 

etmektedir.  

 

Tablo 14- Röportajların Yapıldığı Konunun Kanallara Göre İncelenmesi 
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n % n % n % 

Röportajın 

konusu 

Dini İbadet  1 11,1 0 0 1 1,3 

0,547 

Magazin/Eğlence  0 0 2 8,3 9 11,3 

Ramazan Ayı Ekonomisi  5 55,6 1 4,2 2 2,5 

Yeme/İçme 0 0 4 
16,

7 
31 38,8 

Polemik 2 22,2 0 0 4 5 

Sağlık 0 0 1 4,2 7 8,8 

Ramazan Nostaljisi  0 0 0 0 18 22,5 

Dini Mekânlardan 

İzlenimler 
0 0 6 25 2 2,5 

Bayram İzlenimleri 
1 11,1 7 

29,

2 
3 3,8 

Trafik 
0 0 3 

12,

5 
1 1,3 

Gündelik Hayat  0 0 0 0 1 1,3 

Siyasi 0 0 0 0 1 1,3 

Fisher Freeman Halton, p<0,05 

 

Röportaj yapılan konu kanallara göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

göstermemektedir. (p=0,547) Kanallarda röportaj haberlerin konuları her üç kanal 

içinde benzer niteliktedir. Fox TV haberlerindeki röportajların %55,6’sında Ramazan 

ekonomisi %22,2’sinde siyasi polemikler %11,1’inde dini ibadetler, %11,1’inde ise 

bayram izlenimleri konu alınmıştır. ATV haberlerindeki röportajların %25’inde dini 

mekânlardan izlenimler %16,7’sinde yeme ya da içme %12,5’inde trafik, %11,1’inde 

bayram izlenimleri %8,3’ünde eğlence ya da magazin, %4,2’sinde ramazan ayı 

ekonomisi, %4,2’sinde ise sağlık, konu alınmıştır. Show TV haberlerindeki 

röportajların %38,8’inde yeme ya da içme %22,5’inde ramazan nostaljisi 

%11,3’ünde eğlence ya da magazin, %8,8’inde sağlık/diyet %5’inde polemik 

%3,8’inde ise bayram izlenimleri %2,5’inde dini mekânlardan izlenimler %2,5’inde 



134 

ramazan ayı ekonomisi, %1,3’ünde dini ibadet, %1,3’ünde trafik, %1,3’ünde 

gündelik hayat, %1,3’ünde ise siyaset konu alınmıştır.   

 

Grafik 12- Röportajların Yapıldığı Konuların Dağılımı 

 

Haberlerdeki röportajların %28,7’sinde yeme içme %14,8’inde ramazan 

nostaljisi %9’unda magazin eğlence %9’unda bayram izlenimleri, %6,6’sında dini 

mekânlardan izlenimler, %6,6’sında sağlık %,6’sında ramazan ayı ekonomisi 

%4,9’unda polemik %3,3’ünde trafik %1,6’sında dini ibadetler %0,8’inde siyasi, 

%0,8’inde gündelik hayat konu alınmıştır. 

Veriler analiz edildiğinde dini haberlerde gerçekleştirilen röportajların 

%28,7’sinin yeme içme üzerine olmasına karşılık sadece %1,6’sının dini ibadetler 

üzerine olması bir televizyon gerçeği olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim 

çalışmada elde edilen verilerin tüm haberlerden değil sadece dini haberlerden elde 

edildiği unutulmamalıdır. Dini haberlerde dahi yapılan röportajlarda “din” konusu 

çok küçük birer yer edinirken yeme/içme konulu röportajlar %28,7 gibi bir oranla 

birinci sırada gelmektedir. 

 

Tablo 15- Röportajların Yapıldığı Yerin Kanallara Göre İncelenmesi 

 

Fox TV ATV Show TV p değeri  
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n % n % n % 

Röportajın yapıldığı yer 

Sokak/Cadde  2 22,2 7 28 14 17,5 

<0,001 

Kutsal Mekân  0 0 7 28 4 5 

Ev/Ofis  0 0 1 4 28 35 

Mutfak 0 0 3 12 25 31,3 

Davet/Sofra  0 0 0 0 2 2,5 

Stüdyo 2 22,2 0 0 1 1,3 

Pazar/AVM  5 55,6 3 12 2 2,5 

Otogar/Havaalanı  0 0 2 8 0 0 

Sınır Kapıları  0 0 0 0 1 1,3 

Market/İşyeri  0 0 1 4 2 2,5 

Huzurevi 0 0 1 4 1 1,3 

Fisher Freeman Halton, p<0,05 

 

Röportajların yapıldığı yer kanallara göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık 

göstermektedir. (p<0,001) Fox TV röportajlarının %55,6’sı Pazar/AVM , %22,2’si 

stüdyoda, %22,2’si sokak ya da caddede yapılmıştır. ATV röportajlarının %28’i 

sokak/caddede, %28’ü kutsal mekânlarda, %12’si mutfakta, %12’si Pazar/AVM’de, 

%8’i otogarlarda %4’ü ev/ofiste, %4’ü market/işyerinde, %4’ü huzurevinde 

yapılmıştır. Show TV röportajlarının %35’i ev/ofiste, %31,3’ü mutfakta, %17,5’i 

sokak ya da caddede, %5’i kutsal mekânlarda, %2,5’i davet ya da sofrada, %2,5’i 

Pazar/AVM’de, %2,5’i market/işyerinde, %1,3’ü stüdyoda %1,3’ü huzurevinde 

%1,3’ü sınır kapılarında yapılmıştır.  
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Grafik 13- Röportajların Yapıldığı Yerlerin Dağılımı 

 

Röportajların %23,8’i ev/ofiste, %23’ü mutfakta %18,9’u sokak/caddede, 

%9’u kutsal mekânlarda, %8,2’si Pazar/AVM’ de , %2,5’i stüdyoda %2,5’i markette 

%1,6’sı huzurevinde, %1,6’sı otogar/hava alanında, %1,6’sı davet/sofrada, %0,8’i 

sınır kapılarında yapılmıştır. 

En çok röportajın ev/ofiste ve çoğunlukla bir sanatçı/komedyen/oyuncuyla 

yapılmasının yanı sıra ikinci olarak mutfakta yapılmış olması anlamlı birer veri 

olarak işaretlenmiştir. En çok röportaj ev/ofiste gerçekleştirilmiş bu röportajların 

çoğunluğunu da sanatçıların ev halleri, ev izlenimleri yer almış konu bakımından 

“ramazan nostaljisi” seçilmiştir. 
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Grafik 14- Röportajın Yapıldığı Haberlerdeki Müzik Kullanım Oranına İlişkin 

Dağılım 

 

Röportajın yapıldığı haberlerin %43,8’inde müzik kullanılmış, %56,2’sinde 

ise kullanılmamıştır. Kullanılan müzikler röportajı daha izlenebilir hale getirmeye 

yönelik bir adım olarak belirlenmiştir. 

 

 

Grafik 15- Röportajın Yapıldığı Haberlerdeki Müzik Türlerine İlişkin Dağılım 
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Röportajın yapıldığı haberlerin %16,1’inde hareketli müzik %12,5’inde 

yöresel müzik, %9,8’inde nostalji/alaturka müzik, %2,7’sinde fon müziği, 

%2,7’sinde ilahi kullanılmıştır. Röportajın kurgusunda habere eklenen müzik türleri 

içinde birinci sırada hareketli müziğin yer alması seyir zevkini artırmaya yönelik bir 

hamle olarak değerlendirilmiştir. 

 

 

Grafik 16- Haberlerdeki Ürün Yerleştirmeye/Reklama İlişkin Dağılımı 

 

C-14- Haberlerin %14,8’inde ürün yerleştirmesi/reklam bulunmakta, 

%82,8’inde ise bulunmamaktadır.  
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Grafik 17- ATV Haberlerindeki Ürün Yerleştirme/Reklam İçeriğine İlişkin 

Dağılım 

 

ATV haberlerinin %3,6’sında yeme içme içerikli ürün yerleştirme/reklam 

kullanılmıştır. Söz konusu reklamlar restoran/lokanta reklamları olarak 

belirlenmiştir.  

 

Grafik 18- Show TV Haberlerindeki Ürün Yerleştirme/Reklam İçeriğine İlişkin 

Dağılım 
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Show TV haberlerinin %11’inde yeme içme içerikli, %9,8’inde ise 

restoran/lokanta içerikli ürün yerleştirme/reklam kullanılmıştır. Ekran, seyircilere 

günlük olaylar, reklamlar ve eğlence dünyasıyla sarmalanmış bir benlik telkin 

etmekte dolayısıyla bireylerin zihinlerinin kutsallıkla ilgili bir çerçeve için yeniden 

düzenlenmesi neredeyse imkânsız hale gelmektedir diyen Gülerarslan (2010: 35) 

esasında bu durumun bireyin ruh halini daha da karmaşık hale getirdiğinden 

bahsetmektedir 

Haberlerinde hiç müzik kullanmayan FOX TV’nin aynı şekilde haberlerinde 

ürün yerleştirme/reklam içeriğine de rastlanmamıştır. Bu durum anlamlı bir veri 

olarak işaretlenmiştir. 

3.5. Öneriler 

Medya-Din ilişkisi modern dünyada önemli bir sorun olarak karşımızda 

durmaktadır. Bu anlamda söz konusu alanda yapılabilecek çalışmaların sorunun 

aşılmasına bir katkı sunacağı muhakkaktır. Bu çalışmada Ramazan Ayı’yla ve ana 

haber bültenleriyle sınırlandırılarak medya-din alanına dair bir perspektif 

geliştirilmeye çalışılsa da daha farklı zaman dilimleriyle daha farklı 

bültenler/programlar incelenmesinin literatüre katkı sunacağı açıktır. 

Medya-din alanına dair medya tarafının analiz edildiği bu çalışmada diğer bir 

taraf olan toplum çalışmaya dâhil edilmemiştir. Bu anlamda çalışmamızda analiz 

ettiğimiz TV kanallarının dini haber aktarırken kullandığı straftejilerin (müzik, efekt, 

arşiv görüntüleri) toplum tarafından nasıl karşılandığı ve toplumun dine bakış 

açısında ne gibi değişikliklere neden olduğunun incelendiği bir sosyolojik bir 

araştırma medya-din konusunu daha farklı bir perspektifle görmemize katkı 

sağlayacaktır. Neticede bu çalışmanın konusu dâhilinde incelenen TV kanalları söz 

konusu yayınları topluma sunmaktadır. Toplumun bu durumdan nasıl ve ne şekilde 

ilgileneceğinin araştırılacağı bir çalışma literatüre önemli katkılar sunacaktır. 

Öte yandan Ramazan Ayı’nda haberler dışında TV’nin hemen her sahasında bir 

değişim yaşandığı gözlemlenmektedir. Dizi senaryolarının Ramazan Ayı’yla ilgili bir 

değişim geçirip geçirmedikleri, Show programlarının Ramazan Ayı’nın girmesiyle 
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içeriklerinde değişiklik yapıp yapmadıkları medya-din ilişkisini tüm yönleriyle 

görme açısından önem arz etmektedir.  
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

Modernleşme sürecinin ekonomik, sosyal, kültürel yapıda önemli ölçüde 

belirleyici bir rol üstlendiği 20. Yüzyıl, kutsal olanın yaşamın dışına çıkarılmaya 

çalışıldığı, “dünyanın büyüden arındırılmaya çalışıldığı” bir yüzyıl olmuştur. Modern 

zamanlarda kutsal olan her şey yaşamın içinden çıkarılmaya çalışılmış, 

çıkarılamayan kutsallar ise kapitalist sistemin ekonomik gelir elde edebilmek 

amacıyla kullandığı birer malzeme haline gelmiştir.  Bu süreçte kutsal olan, dini 

hüviyete sahip kavramlar, ibadetler, rutinler sistemin aygıtları tarafından sistemin 

potası içinde eritilmeye başlamış ve dönüştürülmüştür. Televizyon bu noktada 

kapitalist modern sistemin, seküler yaşam tarzını insanlara dayatma işlevini başarılı 

bir şekilde yerine getirmiş, Müslümanlara uzak bir ilkim, kültür ve coğrafyada 

doğmasına karşılık Müslümanların evine çok kolay bir şekilde girmeyi başarmıştır. 

Televizyon Müslümanlara ait anlam dünyasını kökünden değiştirmiş ve 

Müslümanların ontolojik bir kayma yaşamalarına neden olmuştur. Gerçekliğin 

bizatihi kendisi olmayıp, gerçekliğin bir temsili olan ekran modern dünyada bireyin 

gerçekliğini üreten bir araç haline gelmiş, din ise bu araçla, bu araçlar aracılığıyla 

insanlara sunulmuştur. Yaşanan bu sürecin sonunda bir temsil olan ekran kaçınılmaz 

olarak gerçekliğin yerine geçmiştir.  

İncelenen çalışmada Türkiye’de 2019 yılının Ramazan Ayında en çok izlenen 

üç (3) büyük kanalın ana haber bültenleri incelenmiş ve Türkiye gibi Müslümanların 

çoğunlukta olduğu bir ülkede, Müslümanların en kutsal sembollerinden biri olan, en 

mübarek üç ayından birisi olan Ramazan Ayında, televizyonda Ramazan’ın nasıl 

anlamlandırıldığı, Ramazan ayına özgü ibadetlerin ne şekilde yansıtıldığı 

incelenmiştir. Toplamda 1362 haber incelenmiş, bu haberlerden 122 tanesi dini haber 

olduğu belirlenip çalışmanın içerisine dâhil edilmiştir. FOX TV’nin dini içerikli 

haberlerinin büyük çoğunluğunu siyasi-ekonomik haberler oluştururken SHOW 

TV’nin dini içerikli haberlerinin çoğunu yeme-içme haberleri ATV’nin ise büyük 

çoğunluğunu kutsal mekânlardan iftar manzaraları oluşturmuştur. Yine Ramazan 

Ayı’nda en çok izlenen üç haber kanalının dini içerikli haberlerinin %37 gibi yüksek 

bir oranını yeme-içme haberleri oluşturmuş, yayınlanan haberlerin sunumunda 
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spikerin arka planında yer alan görüntülerin %31’ini yemek/tatlı resimleri 

oluşturmuştur. 

ATV’de yayınlanan dini haberlerin %42,9’unda, SHOW TV’de %50’sinde 

müzik kullanılırken FOX TV’de bu kanalların aksine hiç müzik kullanılmadığı (%0) 

tespit edilmiştir. Postman’ın “Niçin haber programlarına müzik konulur” sorusunun 

yanıtını “bunun nedeni tiyatro oyununa ve sinema filmine müzik konmasıyla aynıdır, 

eğlenceye uygun bir ruh hali yaratıp bir leitmotif sunmak” (2017: 129) diye 

yanıtlamasıyla birlikte değerlendirildiğinde söz konusu verilerin önemi daha iyi 

anlaşılmaktadır. 

Toplam dini haberler içerisinde en çok referans olarak “diyetisyenlerin” 

gösterilmesi; yine en çok röportajın aşçı ve diyetisyenlerle yapılmış olması Ramazan 

Ayı’na televizyon haberlerinin nasıl baktığı yönünde anlamlı birer veri olarak 

işaretlenmiştir. 

Dini haberler içerisinde yapılan röportajların verileri analiz edildiğinde 

haberlerde gerçekleştirilen röportajların birinci sırasında %28,7 gibi büyük bir oranla 

yeme içme üzerine olmasına karşılık sadece %1,6’sının dini ibadetler üzerine olması 

bir televizyon gerçeği olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ramazan Ayı Müslümanlar için her ne kadar bedenin ve ruhun manevi 

kirlerden arındırılması, aç ve susuz kalınarak yoksulların halinden anlaşılması, 

paylaşımın arttırılarak sosyal adaletin sağlanması, bireyin iç ve dış dünyasını tanzim 

ederken kendisiyle, çevresiyle ve inandığı yaratıcıyla ilişkisini düzenlemesi gereken 

bir ay olsa da televizyon haberlerine bu ay salt yeme-içme üzerine bir ay gibi 

yansıtılmıştır. İncelenen haberlerin hiç birisinde Müslümanların kutsal kitabı Kur’an-

ı Kerîm’den bir ayet yer almamış, Ramazan Ayı’nın bireyin manevi tarafına etkisi 

hiç tartışılmamıştır. Müslümanların bir ay boyunca günün belirli saatlerinde aç ve 

susuz kalarak yaptığı ibadetin sonunda bir hediye olarak anlaşılabilecek ve 

dostluk/akraba bağlarını kuvvetlendirmesi amacıyla kutlanan özel günlerden biri olan 

Ramazan Bayramı ise bir tatlı yeme festivali gibi yansıtılmıştır. Ramazan 

Bayramı’yla ilgili haberlerin ekseriyeti “Bayram’da tatlıyı fazla yemeyin, Bayram’da 
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bol bol su için” formatında olurken Bayram tatlıya indirgenmiş, ya da “bayramda 

trafiğe dikkat” türü haberlerle Bayram tatil yapmanın bir bahanesi gibi sunulmuştur. 

Sonuç olarak dini medyadan bir süre sonra medyatik dine geçiş sıkıntılı olmuştur. 

Ramazan Ayı haberlerinde bir uçak kazası haberinden sonra iftar yapan askerlerin 

görüntüleri ekrana yansımış hemen ardından iftar sofraları müzikler eşliğinde 

izleyiciye yansıtılmış ve bireyin televizyon karşısında yaşadığı zihin karmaşıklığı 

daha da artırılmıştır. Medyanın/televizyonun aktardığı iletilerin çok çeşitliliğinin 

sembolik bir aşırı yüklenmeye yol açabileceğini söyleyen Thompson konuyla ilgili 

olarak “bireyler, hepsi etkin ve uygun bir şekilde özümsenmeyen benlik oluşumunun 

sayısız anlatılarıyla, dünyanın sayısız vizyonlarıyla, enformasyon ve iletişimin 

sayısız formlarıyla karşılaşan” bireylerin bu akışla başa çıkmalarının çok zor 

olduğunu söylemektedir (2008: 326). 

Aç ve susuz kalarak Ramazan Ayı dışında da bu durumda olan insanların 

durumunu anlamak için yerine getirilen bir ibadet olmasına rağmen Oruç ibadeti için 

televizyonlardan “aç kalmamak için yapılması gerekenler, susamamak için yenilmesi 

gerekenler” haberleri medyada sık sık yer almıştır. Bunun yanı sıra kapitalizmin sık 

sık kullandığı “diyet” listeleri gündeme gelmiş, Ramazan Ayı modern Müslümanlara 

zayıflamak için bir fırsat gibi lanse edilmiştir. Kapitalist mantık fastfood yemekleri 

ürettiği gibi aynı şekilde fast-bilgi üretmekte, izleyiciye hazır, çabuk ve zihinsel bir 

çaba gerektirmeyecek haberler sunmaktadır. Kapitalizm bu anlamda fiyatı olan her 

şeyde olduğu gibi serbest piyasaya sunduğu metalar arasında bir ayrım yapmamakta; 

bir elbise, araba veya dini bir haberi aynı kategoride değerlendirmektedir. 

Batı’nın teknolojik alanda ilerlemesi, hızla sanayileşmesi ve bu duruma karşılık 

İslam Dünyasının geri kalması Batı’nın teknolojisini alalım fakat ahlakını almayalım 

görüşünün yaygınlaşmasına sebep olmuştur. Bu yaygın görüşün tutarsızlığı bir yana, 

bu ikircikli ruh hali (ne doğulu ne batılı) Müslüman toplumlarda Batı teknolojisinin 

birer taklidini yapmaya iterken öte yandan ellerinde bulunan manevi değerlerin, 

kutsalların da o teknoloji eliyle bozulmasına yol açmıştır. Tanzimat’tan bu yana Batı 

karşısında kendisini mağlup olarak gören İslam dünyası bu halden kurtulmak adına 

teknolojiye daha çok adapte olmaya çalışmış kurtuluş reçetesini böyle bulmuştur. Bir 
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başka deyişle Batı tarafından icat edilen teknik alet ve cihazların/aygıtların Doğu 

toplumlarına girmesi Türk aydınları tarafından ısrarla talep ve teşvik edilmesinde 

eski gücünü ve ihtişamını yitirmiş bir devlet/milletin çabaları vardır. Hal böyle 

olunca kullandığı teknolojinin kendisine karşı bir kültürün elinden çıkmış olmasını 

ise “onların silahıyla donanmak” şiarıyla örtbas etmeye çalışmıştır. Fakat 

teknolojisini alıp kullandığı Batı karşısında yenilgiden kurtulmak isteyen İslam 

Dünyası sonuçta teknolojinin tüketicisi olmanın yanı sıra kendi değerlerini kendi 

eliyle yok etmeye başlamıştır. Her ne kadar İslam’ı anlatmak, dini tanıtmak, evde 

dini öğrenmek gibi motivasyonlarla Müslümanlar ilk başlarda şiddetle karşı çıktıkları 

televizyonları evlerinin başköşesine buyur etmiş, daha sonrasında bizim de 

doğrularımızı dinimizi anlatmamız lazım şiarıyla dini kanallar kurmuş olsalar da din 

medyayı değiştirip dönüştürmemiş aksine medya ve medya dili dini değerleri 

değiştirip kendi formatına çekebilmiştir. 

Televizyonun bir eve girmesiyle birlikte sadece bilgi almak maksadıyla 

kullanılan bir teknolojik aygıt olmaktan çıkıp gündelik yaşamı değiştirecek birçok 

güce sahip bir kitle iletişim aracı olmaktadır. Televizyonu kullandığını düşünen insan 

bir süre sonra televizyon tarafından kullanılmaya başlanmış (dolayısıyla televizyonu 

kullananlar tarafından kullanılan) evinin oturma düzeninden vakit programlanmasına 

kadar pek çok şeyini değiştirmek zorunda kalmıştır. Misafirliğe gidilecekse dizi veya 

programının olmadığı bir saat belirlenmeye çalışılmış, dini günlerde camiye gidip 

vaaz dinlemek yerine evinde büyük camilerden gerçekleştirilen canlı yayınlarla 

odasına kadar getirilen hocalardan dinleme yolunu tercih etmiştir. Oysaki camiye 

gidecek bir insanın önce bedensel temizlik olan abdest alarak, toplum içine gireceği 

için temiz elbiseler giyerek gideceği ve daha derli toplu oturup tüm dikkatini vererek 

dinlediği vaazla; evinde kuruyemiş yiyerek, uzanarak izleyeceği üstelik sık sık dinine 

aykırı reklamlarla bölünecek olan yayınlarla dinlediği vaaz arasında televizyonla 

camii kadar fark olduğu muhakkaktır. Bu durumun hanesine bir kazanç getirdiği 

düşüncesiyle davranan modern Müslüman kaybettiklerini düşünmemekte yerinden 

edilen kutsallarını görememektedir. Bir başka deyişle küresel kapitalizm ve araçsal 

rasyonalite seküler dünyada kutsala dair ne varsa yerinden etmiş, değiştirmiş ve 

neticede kutsal olan her şey sekülerleşmeye başlamış, katı olan her şey 
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buharlaşmıştır. Söz konusu değişimin mimarı kapitalist/seküler sistem, 

kullanageldiği araçları kutsal bir ay olan Ramazan Ayı’nda değiştirmek/törpülemek 

yerine daha fazla sömürü amacıyla kullanmıştır. Kapitalist medya sisteminin bir 

zorunluluğu olarak dinin anlatımında dahi magazinel bir dil, eğlence içerikli bir 

yayın anlayışı hâkim olmuş, dini değerler yerlerinden edilerek yerine 

kapitalist/modern/seküler sistemin değerleri oturtulmuştur. 
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