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KiTLE iLETIşiM ARAÇLARıNıN SANATıN YAYıLMASıNDAKI ROLO

Doç. Dr. Nacl GOÇHAN*

Uneseo eski genel sekteterlerlnden Rıene Ma'heu'nün hoş bfır

saptarnası va,r: «Artık ebeveynler üçleşti...D diyor, u ... aına, baba ve
televizyon; sonuncunun etkisi ilik iıkisinden hiç de eksik değil, bel
ki de fazla». Ta,rihte'iılik kez Ikarşıilaşl,lan. bir clayla yüzyüzeyiz: Anaı.

babasından çok şey bilen çooulkila,r dolaşsyor etrefta, Özd1eyi'şılle'/1i

miızde bile değlşiiklik yaıpacağız g'a,fli'ba: Hlink demiş, televizyon tü
püındieın düşmüş, giib'i. Ya, da psjkolo]! IkitaıpJa1rındaıki Oldipus ve
EI~ktra Ikompleks'leır,iıne bilr de, ((Teievlzyorı ikompl1eiksiD mi ekıeye
ceğliz?

Durum be,l'ki böyıl'e ema, yıiHaıdıır ta'rtışageldi:ğ1iımiz sorunun can
alıcı noktası, oda'ğı, sanırım şu 'anıalhtaır slözcü!k: Sorumluluk duygusu.
Yani' televızvon (ısırter Devlet 'Salba'ının olsun, 'isteır özel') Mr arına

babanın çocuklarına karışı diuydiuğu sorumlululk dıuygusunıu izl1eyic'i'le..
rine karşı duyuyor mu? Duyuyorsa gereklerini yerine getiriyormu?
Getiriyorsa nasıl? insanın gerıçekten insan olduğunun bilincine var
ma sürecindeki katkısım. payını iyi hesaplamış mı?

Sorular uza,yaibiıllr.

Gellişldın blr jnsernrı en mutlu dldiuğu, ((,iyi Iki yaşıyorum» dediği,

yüreğinin coşkuyla daldıuğu anlar, gerçek sanat eserleriyle yüzyıüze

(*) Anadolu ÜniversHesi lletlşim Bilimleri Faıküi test öğretim üyesi
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geNp, onu duyumsadığı anlardıır; biHyoruz bunu. Yan:i Insana yapıııa

biiecek em büyük iy iıl'iik , onu sanat eise1rleriyle yüzyüze getirmelk,
bunlardan tadı alacağıkıonıumag'eılmeısine yardımcı olmaktır denlle
bHir. O zaman düz ıbik mantıkla, kitle Hetlşlrrı araçları, özeHiilde TV,
sanata ve sanata +IWkin olayı/ara, yorumlara çok yer vermelidir g'iibi,
kalın çizgili, ,kimsen'in 'ıreddedıemeyeceği, heokesln lk!dlaıylı!~I'a söyle
yeibUeceğ i (nliteıkJim sık sıık slö~lend'iıği) bk 'g'örüş ileıriye sürülür, An
cek, ülkerniz açısından sorunlan bu noktada başiarrıaktadı«. l'rdie,le.
Iemeye çalışalrm biraz.

Kalite (Niicelik) Sorunu: Ne Kadar?

Sanat eseri ve ondan tad almak «giÜzel» bir şey. Ancak her gü
zefe u/aşmak gibi, ona da ulaşmek Jçln çaba sarfetmek. yorulmak,
belli zorlukları yenmek ge1relk. Bunlann üeteslnden gelen blreylerlrı

savısının göreli olarak az olduğu kabul ediiıldliğine göre', taleblo de
az olduğu varsayılrnakta. dolayısıyıla tüil<ıeticisi minıimum g'ruplaır

arasında görmme'kted'iır. Bu da, televlzyon kanallerınm, gazetelerin,
dergiıleırin, hatta radyolarm ti'cari ık,ayg'ul'aırıyla çeltşmekteolr. Bu çe
Ilşkin'in 'keslkiinliğ;j, aikıılh, biılinıçli 'bir yayın politiikasl'Yıla yon:lulaıb'iHr,

yıı.ımuşatl'laıb'İliir düşünceelndeylm, «ıEnitel taklilmalk» gibi ga,reibe,t blr
deylştrı dilim!i'ze yerlesmeetnden 'hemen tüm aydınlarm rahatsızhk

duyduğuna eminim.ins,anla:r kendtlerlrıe neyin ge1re1kN oldiuğiunıun faır

kmda ol mayablli:r. Onlara göre !bunun tarlkına varmalanrn sağlayıcı

polttlkala» gelHştitilmesinde, senetın ekmek, su g'iibi gereıkli olduğu

düşüncesiinin yenleşti,ril:mes'indlekiitle iletişim araçlanrur, öneml'i
rolü kuşkusuzdur. Böyle bir yayın politikası qeltştlrlllrken yapıla

caik düzenlemelertrı, izleyiciwolkiuyıucu kitlesiniin sayıısını, düş'Üreceğ'ini'

öne süreb'jı(jIr miyiz? Sanmıyorum. ÇÜln1kiü bunılaır kitlen'in Hgi'sini, be
ğıeınisiin1i çeken bir dolu pl'lOlglraımıın, yazının, ç1izin'in içine rahatlıkla,

yeıl'lleştirilebi:/ıir, büt!Ü:nle'ştiırileibill'ir. Bu daı bi'Z'i nasıl yapacağmuza,

başka deyişle kalite sorunıma genriyor. -

Kali~ (N,icelik) Sorunu: Na~ıI?

Medyadaıki her eracm kendine özgü karekte1risUği, yapabilHnl'ilk
lel'1i var. Gazetede blr orkestra ş'efiıni ve seslendtreceğl parçayı ta
nıtıp, derqlde konsertn.avrmnlı yorumunu ve eıleştliiris1ini yapıp, rad
yoda dlnletebtitrelnlnz. Yine hasıh b'ir materyalde b'ir film yönetme
ninin es1e'I"'inii yapıselc i çözümle~eibiHrsinliz ama televizyon ya da si
nemada kendisini izi e,trt'i1r:ebHi rsinlz, GenelliMe' bu durumlarda yapı-
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lan şey, örneğinbir resim sergıistnli tanrtırken, karnera bir pan
Içevrlnrne) hareketi yapaırak s.e,ııgiyi tarar, bir • lkf resimden yakın

çe1kİmle sorun «hallediil/iır». Bı.mka./ım onu, olduıkça yaygın bir izle
yİcisıi olan Klasik Türk Müiiği'n'in surnıluşu nesıldır? Blr sanatçı,

arkada, saz heyeti, yanıp söneo acayip birtalkımampıuUer, blr-lkl ba
eamaklık b1k derkor ve bir o kameraya, bir bu kameraya, geçme.
Şimdi bütün bunlar ne i'ç'in yapjlrnektadrr? insanlarda duyaırhlık ya
ratmak, bedü zevk/ıer üretmek, kendlslnı daha geNşkin kılmasına

yardımcı olmak için. Peki bu iş bu kadar kolay mıdır? Yani televlz
yonun dtltnden, zenaatından biraz anlayan herkes bunu yapabilir mi?
Yoksa yaparsa böyle mi olur? Şöyle biraforizma1ya ne derslnlz :
Ahmet Harndi Tsnoıner'm Huzur ve Saatleri Ayarlama Enstitüsü 1"0

manılarını ol~umayanla'r, ressam Şevket Dağ He Nazmi Ziya'nın re
slrrrlerlndekl içerik ve 'renık armoniis'ik!onıuısunda beş.daikika konu
şamayanlar Klasik Türk Mü~iği proqremlarmm yapımcı ya, da yönet
meınl:iğine adayolamazlar. Ya da evinde Wagneır ve Beethoven'ln
senforıllerl olmayanlar radyo, televizyon ya, da gazetede Oktay
Rıfat'ı, Zü'htü Müır'idioğılu'nu, Mu'hsin Eirtuğrul'u anma programları ya~

pamazlar, Çünkü terst olunca, Atatüıık'Üın o güze'l'im deyişi akla ge
liyor: Ehven-i Şer, şerler ln en şerrldtr,

-Kısacası bu (masll»!n yafıwı:ı, kuHanılan aracm özeHİikleııine, ha.
kimiyetle, bireysel donanım ve yeteneklerlrı pekışttrllmeslnde, uyu
munda yatmaktarhr, diyerbil'iriz herhaide.

Kültürel Ortamla'rın Bütünl'üğü Sorunu

insan çevreslnln ürünü, kÜlltüirel bir mahfuk, Çevresıinin ürünü
ama, kendlslrr! yeratan o çevreyi, değiştirebriıl'iyor da. (Zaten sosyo
IOjinin de temel problematiğ'j bu). Dol,a'yısıylıe kendıstnt orta'ya Çı

karan tüm Ikıül1üreıl ortamların, öz'e,IH'kle' de kilile Iletlstm ortamian
mn payı var bunda. Şöyle, Mr yanlJ'glya düşrnernemlzt öneriyor tletl
ştrnctlere Televlzyon t~ik başına ÇOIk e:tJki/1j olur; gazeteıler tek baş

larına ço1k etkilıdiırler; hayır. B'ir örnek vermeye çalışalım. Sanat ke
llmeslnln özünde, 'kavram olarak yatan, eMnense/Jıiktir. Yanlj blr sa.
nat eseri tüm insanlığın anıayaoaği bir ba,ğıştır; sanatçının diili de
tüm insanların anlayacağı bir dildir. Oysa.günıüık hayatımızda dik
kat edince görüyoruz Iki, çok Hglisiz, evrensel dille uaakten yakından

alekast olmayan kıştlere de sanatçı denHiyor; rop'llUımun büyülk blr
ıkesimi de bunu kabullenrnlş görünüyor. Şimdi, eline aldığı gazete
de, derqlde, kimi zaman bir televizyon programında y,a,nçıpl'aik gö
rünen blr hamrruaanetçı, terasım sanat ola'ralk okuyan, dinıleyen kl-
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şlye slz başka bi:r araç ya diayıöntemle i'şin aslını sıöyleırsen:iz, bir
kavram ka.rgaşası doğaealk; hangi ortam Han) ın e'~kiH olduğuna ka..
ral" vermeda güçlük çekecekstnızdlr.

Dolayıaıyle sanatın yay ııImasında, benlmsetllrnesfnde kitle i1e
tlşlrn ortamlarının hepsinde bir bütünlük, tutaırlılılk, politikalarda blr
uyum ya daı paralelttk olması, ge1re:kıf'iıdil". Böyle topyekün btr tavır

yar,arlı sonuçlar doğıurabiii.r.

Son ylHa'rda birgörüş, bk aırgüman daha ortaya atıldı. TekniI.
ğin geHşme,s'iyle çOğalltllaibi,lıen, yeniden üretllen '(=,reproduee) sa
nat es'erle'l1i, kitl ell'e1re ulaştmldıkça, yoğıunllUklarmden, aniamlanndan
birşeyler yiıtiri'yar, gideırek bjr meta, bir mal haHni alıyor dliye. BIi'r
eserin orij'imiliyıle, yeniden üırıeti.Im!lş1i arasında eılihette faI1k vardır

ama bu, antları. lile1Jişimaraçl'aırıyla ıinsaınilaıl"lda duyarlı,lık yaırartmaya

çalışmak gibi blr aırrı,aç uğ'l'Iuna ı~ullanmaıda vezqeçlrteoek neden gibi
gıörünmemektedir;gide,re'küıl1kem'iz açıamdan oldukça lüks bir argü
man 'gibi görünmekted'iır. Unut!mayahm iki herşeyde olduğu gibi tek
nolo]! de insan lçindtr. Te1knaloji-s,anat 'iHşık,isin1in ternşılrnaeı, dlOğ,11J

uy;gulandığı, taktirde', bize ufulk açıcı öneriler üretecektır.

Sözünü edeg-eıldiğ'im'iz konuların, sorunlaırın çıö~ümünde birçok
,göırüş 'ileriye sürülebili'r, önerller geıt:keibilliır. Ancalk ben bu konuda
atırl'maısı ge'1"e'kn en tvedr adımı,n, kitle Hetişıim araçlannda ça'lışaıea1k

personeli yetlştlren kurumlar], hunıların eğitimlerini ve halen faaH·
yette 'bulunan kuruluşlaırıın hizmet·'içl eğ'it!imlerinıi eidkfiiye, hem de
çok clddlye elmaları ve alınmalaırı geıreıl<tiğine inanıyorum. Jean-Paul
sartre': 18.yüızyll flHo~ofu, SOrre'alizmi ftztkte blr kanun, John Ford'u
ABD devlet 'adamı zanneden krştlerle (bunla.r iıle"t'iş'im eğitimi veren
deığişilk o~uHardaiki ki'şiilerin ıbiJ.g'i'leıriidlir) üstesinden gelinemeyecek
bir iştir. Çünkü önünde sonunda bu e,ğ1itimi göremle'r kontrol ede
ceklerdir bu araçları: bu Insanler yaratmaya çalışacalkilaıııdı'r sanat
sal duyarlıılıkları. Öneımlli oları bu konoda bir gelenelk yara"t'mak ve,
geleneğin Içlndekt bireysel yeterıeklerln kendilerini ortaya. çıkaıra..
bllrnelerl tçln ortam o.Jıuşturmıa:ktlir. Buda yalruzca iletişim eraçları

nın nasıl kuii aınııl a,eağ i öğretiJen ınsaolarla değH, s'Olrumlıul'uk duy
gU's'u ge,lişkin, bu duygunun g'ere1kl'eırinl yerine getiretb'jileeeik dona
tımlı; dünya şllrirıden, müzi ğiinden , resmlrıden, en son bll lrnsel bu
luşlara' de:k şiddetle' merak diuyan, araştıran: IJir anlamda çağının,

tanığı olabHmeik rçin didinen insanlar yetiştlrebllrnekle mümlkündıür.

Buinsanlaır sektörde istihdam ediildi!kıçe. bHg'j. ve yeteıne1kJieırin!i 01"

taya kıoyımailairı enlgel,lenme-dlilkçe,. kitle lletlşlrn araçlan bu konudaıki

gerçek işlevlerini' yerine getJirebHeeelkti:r sanıyorum.
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B1u 'konuda 'gel'eeeğe lylrnser baik:tığımı da belirtrnek Isterfm.
Mesleğim'iz gereği g6~I'emleyebiliyoruz. Gençler yine kitap okumaya
başladılar, sarıatsa'l eıt'kiınıJilkıler diolup taşıyor, bu k,onulaırdaıkii açlı;k

larım dile 'getirrip, taleplerde bulunuyerler. Selktö'r, «okulfusian ara
maya başladı: öğıre1ndilerimiz'in 'güzel, şeyler üretebildiklerine tanık

oluyoruz. Oılkemi~de özellikle yüzyılın son çeıyreğinde yaşanan kaotik
ortarndan sl}'1rılıp,21. yüzYıl'a çok daha kendini aşmış, ye,tlşmiş in
sanıgücüyle giıreceğiıne Hişlkin lyh1ıise'rI'iğilnli koruyor, sanann toplu
mun çok deği'şik katmanılarında iıIgiodağl ol,acağHıa Inanıyorum.

Kıtle Iletlşfm araçlan da bu konuda üstüne düşenli kuşkusuz yeırine

g'etirecek,ti1"; çünıkü ünlü YU'gos,lav düşünür Mirosıl'a,v Kı1rloija,'mn da
dediği gıbı:

«Sanatla şaka. etmeye ,geılmez; çÜinıkü O, herşeyden önce biıl"

s:arumlululk duygusudut».
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