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 ÖZ 

 

Bu çalışmada uluslararası televizyon yayıncılığının tarihsel süreci irdelenmekte ve  

Fransa’dan uluslararası yayın yapan TV5 MONDE televizyonu ile Türkiye’den uluslararası 

yayın yapan  TRT-INT, TRT-TÜRK televizyonlarının karşılaştırmalı incelemesi 

yapılmaktadır. 

 

Çalışmamızda uluslararası televizyonların yayın alanları, amaçları, yayın dilleri ve 

içeriklerinin oluşmasında insanoğlunun ilk küresel hareketlerinden bugüne uzanan tarihsel 

gelişimlerin etkisi olup olmadığı sorusunun yanıtı aranmakta; bu bağlamda Fransa ve 

Türkiye’nin uluslararası kamu hizmeti televizyon yayını uygulamaları karşılaştırmalı olarak  

incelenmektedir. 

Araştırma yöntemi olarak literatür taraması ve yüz yüze görüşme tekniklerinin 

uygulandığı çalışmada varılan sonuç: Tarihsel gelişmelerin uluslararası televizyonların yayın 

alanları, amaçları,  yayın dilleri ve içeriklerinde etkili olduğudur.  
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The Historical Development Process of The International Television Broadcasting:  The 

Comperative Analysing  TV5 MONDE of France to TRT-INT and TRT TURK of 

Turkey. 

 

Cenk DEMİRKIRAN 

 

ABSTRACT 

 

In this study the historical development process of the international television publishing is 

explicated and the comperative analysis of public channels  TV5 MONDE broadcasting 

internationally from France to TRT-INT and TRT-TURK broadcasting internationally from 

Turkey is made. 

 

On the other hand in this study the answer of the question if the historical developments from 

the first global movements of human beings until today effect occuring the broadcasting 

areas, targets, languages and contents of international television broadcasting; in this context 

the applications of international television broadcasting as public service of France and 

Turkey are analised comperatively. 

 

The finding of the study which has used researching literature and interviewing as a method 

of searching: The historical events have had effects on publishing languages, areas and 

contents of international television broadcasting. 
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ÖNSÖZ 

 

Eğer elinizde uydudan yayın yapma imkanınız varsa, istediğiniz mesajı dünyaya 

gönderebilirsiniz. Bunu yapmak için istediğiniz uydu şirketi ile anlaşıp, etki altında bırakmak 

istediğiniz coğrafyayı seçerek oraya sinyallerinizi gönderecek olan uyduda yerinizi 

alabilirsiniz. Tabii ki televizyon yayını internet gibi bireysel bir düzeyde kullanılabilen bir 

araç değil ama tecimsel televizyon ağlarını bir kenara bırakırsak, diasporik topluluklar ve 

siyasi tezlerini savunmak isteyen devletler için bulunmaz bir fırsattır. Dünyanın neresine 

dağılmış olursa olsun yurttan ayrı olanlar, memleketlerinden gelen televizyon sinyalleri 

evlerine kadar girdiğinde iki ülkeyi bir arada yaşarlar. Göçtükleri ve göç ettikleri...  Ulusal 

televizyonlarda seslerini duyuramayan sosyal, etnik ve dilsel gruplar, uydu kanallarında 

kendilerini ait hissedebilecekleri bir ekrana kilitlenme isteğindedirler. Uydu yayıncılığı ile 

ortaya çıkan şey alternatif seslerin daha az maliyetle dünyaya seslenebilmesidir. Televizyon 

artık sınırlarını aşmıştır. Her yayıncı istediği bölgeye sinyalleriyle çıkartma yapma şansına 

sahiptir.  

 

Türkiye’de uydu yayınlarının ilk başladığı yıllara şahit olduğum ve farklı ülkelerin 

kültürlerinin televizyon ekranıma gelişini heyecanla izlediğim yıllardaki merakım Radyo TV 

Sinema Bölümü lisans eğitimine ve oradan da bu alanda doktora çalışması yapmaya kadar 

uzandı. Upuzun 3 yıl boyunca incelemeye çalıştığım küresel ekrandan bana desteğini 

esirgemeyen o kadar çok değerli insan geçti ki... 
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zaman destekleriyle yanımda olan Doç. Dr. Ceyhan KANDEMİR ve Yrd. Doç Dr. Rengin 

OZAN’a; alana inip inceleme yapmam için gereken her şeyi hazırlayan İstanbul Fransız 

Konsolosluğu İşitsel-Görsel Eski Ataşesi, Canal France International Afrika Sorumlusu Sayın 
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GİRİŞ 

1926’da Sovyetler Birliği’nin Romanya’ya yönelik yapığı propaganda yayını 

ile başlayan ilk sınırötesi radyo yayınları İkinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde,  

sırasında ve soğuk savaş döneminde güçlenerek devam etmiştir. İkinci Dünya Savaşı 

nedeniyle teknolojik gelişimi sekteye uğrayan televizyon yayınları uyduların gelişimi 

ile birlikte 80’lerin ikinci yarısında ortaya çıkmıştır. 

Uluslararası televizyonların ortaya çıkışına kadar televizyon, ‘ulus-devlet’ inşasına 

hizmet etmekteydi. Ancak uyduların bu alanda kullanılmasına kadar geçen sürede teknik 

olarak televizyon sinyallerinin bütün ülkeyi kapsaması için birbirini gören linklere ihtiyaç 

bulunmaktaydı. Bu teknik engelin aşılması ile yayıncılar istedikleri coğrafyaya yayın 

yapabilme fırsatını elde etmişlerdir. Uydularla yapılan ve sınırları aşan televizyon yayınları 

her etnik, dilsel, dinsel,  ulusal ve sosyal grup ile siyasi ve ekonomik çıkar gruplarına 

fikirlerini uzak mesafelere görsel olarak yayma özgürlüğü sağlamıştır. Öte yandan 

“ulus-devlet” aşınmaya başlamıştır.  

Günümüzde dünya, uydu, kablo ve yeni medya vasıtasıyla uluslararası televizyon 

sinyallerinden oluşan ağlarla çevrilmiş durumdadır. Artık izleyiciler sadece ulusal 

yayınlarla yetinmek zorunda değildirler. Öte yandan ulusal ve yerel yayınlar da 

uyduya çıkarak teknik açıdan uluslararası seviyeye erişmişlerdir. Karasal ağda 

olmayan ve sadece uyduyu kullanan birçok televizyon kanalını da bunlara 

ekleyebiliriz.  

Dünya genelindeki uluslararası işitsel-görsel manzarada hedef kitleleri, yayın 

alanları ve yayın dilleri farklı birçok uluslararası televizyon yayını olduğu görülmektedir.  

Üç bölümden oluşan bu çalışmada uluslararası televizyonların yayın alanları, 

amaçları, yayın dilleri ve içeriklerinin oluşmasında insanoğlunun ilk küresel hareketlerinden 

bugüne uzanan tarihsel gelişimlerin etkisi olup olmadığı sınanmakta; bu bağlamda 

 1



Fransa ve Türkiye’nin uluslararası kamu hizmeti televizyon yayını uygulamaları 

karşılaştırmalı olarak incelenmektedir. 

Çalışmamızda dünyada uluslararası televizyon yayınlarının gelişimi ABD, 

Avrupa, Güney Amerika, Asya, Afrika ve Avustralya kapsamında belli başlı örnekler 

verilerek incelenmekte; Fransa ve Türkiye’nin uluslararası televizyon yayıncılığı iki 

ülkenin kamu yayıncıları ile sınırlandırılarak işlenmektedir. 

Çalışmanın birinci bölümünde dünyanın küreselleşme sürecinde insanoğlunun 

ilk küresel hareketleri, coğrafya keşifleri, sömürgecilik ele alınmakta; merkantilist ve 

fizyokrat dönemin liberalizme evrilmesi işlenmekte; emperyalizmin tanımı yapılarak 

dünya siyasi tarihinde neden olduğu önemli gelişmelere yer verilmektedir. Tüm bu 

tarihsel gelişmelerin ışığında bugünkü anlamıyla küreselleşmenin içeriğine değinilmekte 

ve uluslararası televizyon yayıncılığından önce başlayan küresel haber ajanslarının haber 

operasyonları ile uluslar arası gazete ve dergi yayımcılığından örnekler verilmektedir. 

İkinci bölümde uluslararası televizyon yayıncılığının gelişim süreci ilk sınırötesi 

radyo yayınlarından başlayarak ele alınmakta; dünyanın farklı kıtalarındaki gelişimi 

incelenmekte; uluslararası yayın yapan televizyonlar çeşitli açılardan değerlendirilerek 

sınıflandırılmakta; birçok uluslararası televizyon kanalından örnekler yer almakta ve 

bu yayıncılığın etkenleri tartışılmaktadır. 

Üçüncü bölüm ise uluslararası televizyon seviyesinde büyük sorumluluklar üstlenen 

kanallara sahip olmalarıyla dikkati çeken Fransa ve Türkiye’nin, kamu hizmeti veren 

uluslararası televizyonlarına ayrılmıştır. Bu bölümde karşılaştırma yapılmak üzere, 

Fransa’nın TV5 MONDE ve Türkiye’nin TRT-INT, TRT-TÜRK televizyonlarının 

incelenmesinin nedeni:  Fransa’nın bugün geçmişindeki büyük sömürge 

imparatorluğunun manevi mirasını taşıması ve Türkiye’nin, Batı’nın karşısında önemli 

bir doğulu güç olarak Asya, Avrupa ve Afrika’ya yayılmış Osmanlı 

İmparatorluğu’nun manevi mirasına sahip olmasıdır.  

Bu çalışmada yöntem olarak literatür taramasını müteakiben TV5 MONDE ve 

TRT-INT, TRT-TÜRK kanallarının üst düzey yöneticileri ile yüz yüze görüşme 
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gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerde kanalların yapılanmaları, yayın politikaları konusunda 

bilgiler toplanmıştır.  

Çalışmamızın, uluslararası televizyon operasyonlarının geçmişi ve bugününü 

değerlendirerek uluslararası televizyon yayıncılığının geleceğine ışık tutmasını 

ummaktayız.    
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. DÜNYANIN KÜRESELLEŞME SÜRECİ VE ULUSLARARASI 
YAYINCILIĞIN BAŞLANGICI 

1.1. İLK KÜRESEL HAREKETLER  

Günümüz dünyasına hakimiyet kuran küreselleşmenin başlangıcını insanlığın 

başlangıcına kadar götürmek mümkündür.  

 

“Bazı tarihçiler küreselleşmenin (globalisation, mondialisation) kökenini, ilk insanın 
(homosapien) yıllar önce (100 bin ile 300 bin yıl) Afrika’nın göbeğinden dünyanın 
öteki kıtalarına doğru göçe başlamasına kadar götürmektedirler. 15 bin yıl ya da daha 
önce Asya’dan Bering Boğazı’nı yaya geçerek Amerika kıtasına yayılanların bu eylemi, 
küreselleşmenin bir başka aşamasını oluşturmuştur. 4 bin yıl önce neolitik çağda tarımın 
keşfedilmesi, yerleşik düzene geçilmesine neden olmuş ancak bu gelişme bile göçebe 
ruhlu insanın evrensel yayılma düşleri görmesini engelleyememiştir.”1

 

İnsanoğlunun Afrika’dan diğer kıtalara doğru yayılışının ilk küresel hareketleri 

oluşturduğu görülmektedir. Homo Sapiens’in Afrika’dan Uzak Asya’ya göç ettiğinde, 

buraya daha önce göç etmiş olan Homo Erectus ile karşılaşması; Avrupa’da Neanderthal 

türü ile teması kıtalararası iletişimin ilk adımları olarak değerlendirilebilir. Bu ilk 

karşılaşmaların bugünkü insan ırklarının temelini oluşturduğu söylenebilir. İlk Çağ’da 

deniz ulaşımı ile yapılan ticaret, ticaret kolonilerinin de kuruluşuna neden olur. Bu 

dönemdeki ticaret sömürgeleri ve istilalarla yayılmalar göz önünde tutulduğunda 

küresel ilişkilerin güçlendiği de görülmektedir. Ancak: 

 

“Aslında modern çağların ve günümüzün bir ürünü olan sömürgecilik ile eski çağların 
‘halkı başka yerlere yerleştirme’ amacı güden sömürgeciliği arasında hiçbir ilgi yoktur. 
Gerçekten de, herkesin modern sömürgecilikle hiçbir ilgisi bulunmadığını gördüğü 
Fenike ve Yunan kolonileri bir yana, Romalıların istilaları bile çok ayrı bir nitelik 

                                                 
1 Defarges’dan aktaran; Atilla Girgin, Haber Ajansları ve A.A., İstanbul, Der Yayınları, 2002. s.21. 
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taşımaktadır. Kuşkusuz, bunlarda modern sömürge imparatorluklarını andıran bazı 
noktalar vardır ve bir halkın başka bir halkı ezmesinin bütün türlerinde elbette ortak 
noktalar bulunacaktır.”2

 

İlk Çağ koloniciliği sömüren ile sömürülen toplumların uygarlık ve teknik düzeyleri 
açısından da daha sonraki dönemlerdeki sömürgecilik faaliyetlerinden farklı bir durum 
sergilemektedir. Bu açıdan Roma ve Roma’nın sömürgeleri iyi bir örnek oluşturmaktadır. 
Şöyle ki: 

 

“En önemli nokta, Roma’nın egemenliğine girmiş olan bütün insanların, genellikle, 
Roma’nınkine eşit ya da pek az farklı bir teknik düzeyde olmalarıydı. Kartacalılar’da, 
Yunanlılar’da, Mısırlılar’da bu düzey Roma’nınkinden daha yüksekti. Galyalılar’da 
ve Cermenler’de bu düzey Romalılar’ınkinden daha düşüktü, ama nitelik yönünden 
değil de nicelik yönünden bir fark söz konusuydu. Eski dünya, köleliğe dayanan, çoğunluk 
tarımsal toplumlardan oluşmuştu. Üretim zanaatkârlığa ve el emeğine, ticaret de kıyı 
gemiciliğine dayanıyordu.”3

 

Roma’nın Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmasının ardından, Batı Roma’nın yıkılışı 

ile Avrupa’nın siyasi coğrafyasına feodalizmin hakim olduğu görülmektedir. “Bu 

dönemde Batının toplumsal örgütlenmesi feodalizmle, kimliği ve siyasetinin 

tanımlanması ise Hıristiyanlıkta karşılığını bulacaktır.”4

Dönemin Avrupası’nın siyasi yapısına bakıldığında feodal beyliklerle bölünmüş 

bir kıta olduğu ve kilisenin bu bölünmüşlüğün tamamen dağılmamasını sağlayan bir 

güç olarak öne çıktığı görülmektedir. Feodal sisteme sahip Avrupa’da kilisenin bölünmüş 

Avrupa’yı Hıristiyanlık ortak değeri ile birbirine bağlayan bir güç olduğu söylenebilir. 

Kilisenin siyasi ve ekonomik hayattaki rolü şöyle özetlenebilir: 

 

“Bin yıl süren ortaçağ boyunca kilise Batı kimliğinin en zor koşullarda üretilmesi/ 
sürdürülmesi konusunda hem maddi hem manevi rol üstlenmiştir. Ağırlıklı rolü dönemin 
ideolojisin üretmekle sınırlı kalmaz. Üretimden başlayarak toplumsal alanda da görev 
üstlenmiştir. Hıristiyanlık, Batı kimliği kilise aracılığıyla sürdürülmüş üretilmiştir. 
Toprak üretime Kilise aracılığıyla açılmıştır. Yoksul kilise aracılığıyla doyurulmuştur. 
Güçlü manastırlar hem bir direnme noktası hem de bir güvenlik alanı olmuştur. Devlet 

                                                 
2 Sömürgecilik Tarihi, Raimondo Luraghi, Çev. Halim İnal, İstanbul, 2000, s.14. 
3 a.e., s.14. 
4 Oya Okan, Batı Düşüncesinde Liberalizm ve Tarihi Koşulları, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 2001, s.28.  
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kilise aracılığıyla sürdürülmüş, imparatorluk kilise yapılanması içinde varlığını sürdürmüştür. 
Bu anlamda, kilise Ortaçağın Roma’sıdır, onun mirasçısıdır.”5

 

Doğu Roma’nın 1453’te yıkılması Doğu’ya açılan ticaret yollarının Osmanlıların 

kontrolüne geçmesine neden olur. Batı ile Doğu zenginlikleri arasında Osmanlı, aşılması 

güç bir engel konumuna gelir. Bu nedenle Batı, Doğu’ya ulaşmak için başka yolların 

düşünüldüğü bir döneme girer. Bu döneme Batı’dan dolaşarak Osmanlı ile karşılaşmadan 

Doğu’ya erişme fikri hakim olur ve coğrafya keşifleri dönemi başlar.  

Ekonomik arayışların itici gücünü oluşturduğu coğrafya keşifleriyle birlikte, 

önce İtalya’da, sonra Avrupa’da Rönesans dönemi başlar.  

 

“ ‘Yeniden doğuş’, Rönesans Avrupa tarihinde XIV. Yüzyıl sonu ile XV. ve XVI. yüzyılları 
kapsayan ve en belirgin özelliği Eski Yunan kültürünün canlandırılması olan dönemdir. 
Bizans’ın tarih sahnesinden silinmesi ile Batı’nın Yunanlılığa sahip çıkmasından ve 
1453 İstanbul’un fethi ile birlikte birçok doğulu araştırmacının Batıya kaçarak önemli 
kitaplar ve el yazmaları ile Yunan geleneğini İtalya’ya taşıdıklarından söz edilmektedir. 
Böylece Batı kültürünün kaynakları papazlar aracılığı ile İtalya’ya taşınacak ve 
zengin mirasın Batı’ya yayılması da İtalyanlar aracılığıyla gerçekleşecektir.” 6

 

Başka bir deyişle Rönesans: 

Coğrafya keşifleriyle kazanılan zenginliklerin burjuva sınıfının yükselmesini 

sağlamasıyla Batı Avrupa’da edebiyat ve sanatın yeni bir yöne çevrilmesidir. Orta 

Çağ’ın dini ve Tanrı’yı yaşama nedeni olarak gören birleşmiş toplum anlayışının tersine 

bireyin ön plana alındığı Rönesans, Batı için Orta Çağ ile modern dünya arasında bir 

basamak olarak değerlendirilebilir veya burjuvazinin kültür devrimi olarak 

özetlenebilir. 7

                                                 
5 İsmail Coşkun, “Modernliğin Kaynakları: Rönesans Üzerine Bir Değerlendirme” İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, İstanbul, No: 6, 2003, s.61. 
6 Okan, a.g.e., s.46 
7 Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, İstanbul, Alkım Yayınevi, 2006, ss.81-82. 
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Rönesans’ın kilisenin salık verdiği hayat tarzına başkaldıran anlayışı beraberinde 

reform hareketlerini de tetikler. Din tekeline karşı duruş yeniden yapılanmayı beraberinde 

getirir. 

 

“10. yüzyıldan 14. yüzyıla değin Katolik Kilisesi kendi içindeki bozuklukları, kendi 
kendine düzeltmeyi başarmıştı zaman zaman. 14. ve 15. yüzyıllarda ise bu konuda 
acze düşer. O yüzdendir ki, 1520 tarihinden başlayarak, çürüyüşe bir son vermek 
için, kendi dışında bir dinsel ıslahat hareketi başlar. Reform diye adlandırılan budur. 
Bu hereket sonucunda, Avrupa’nın dinsel birliği bozulmuş ve Hıristiyanlardan bir 
kısmı Katolik Kilisesi’nden ayrılarak Protestanlığı kabul etmiştir.”8

 

Rönesans’ın getirdiği aydınlanma ile oluşan yeni düşünce ortamı içinde kilisenin 

yeni durumlar karşısında çözüm getiremediği noktada ortaya çıkan reform süreci, 

Hıristiyanlıkta yeniden yapılanmayı getirdiği görülmektedir.  

 

“Batı Hıristiyanlıktan vazgeçmemekte ama geleneksel otoriteye karşı çıkmaktadır. 
Mevcut sistemin artık geçerliliğini yitirmesine karşı bireylerin farklı çabalarla kendi 
çözümlerini arama isteklerinin ifadesidir. Reform hareketi, İstanbul’un fethinin ardından 
Batı’da oluşan yeni koşullar karşısında bir tepkinin ve mevcut sistemin dışında çözüm 
arayışlarının ideolojik düzeyde gündeme getirilmesidir.”9

 

‘Rönesans’ ve ‘Reform’ hareketlerinin itici gücünü oluşturan ‘Coğrafya 

Keşifleri’, yeni kıtaları iskâna açarken, büyük sömürge imparatorluklarının da 

kurulmasına neden olur. Keşifler ve ardından gelen sömürgecilik; dillerin, dinlerin, 

kültürlerin, toplumların ve ulusların yeryüzündeki yayılımını etkiler. Günümüzün 

siyasi, kültürel, etnografik ve sosyolojik coğrafyasının önemli bir bölümü coğrafya 

keşifleri ve sömürgecilik tarafından şekillendirilmiştir. 

                                                 
8 a.e., s.88, 89 
9 Okan, a.g.e., s.48. 
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1.2. COĞRAFYA KEŞİFLERİ VE SÖMÜRGECİLİK 

1453’te İstanbul’un Türklerin eline geçmesiyle, ticaret kolonileri sayesinde 

önemli bir konumda bulunan Ceneviz ve Venedik devletleri Akdeniz’deki 

kolonilerinin çoğunu kaybederler. Artık Avrupa’nın Hindistan ile olan ticareti 

Osmanlılar’ın denetimine girer. Ancak Venedikliler bir süre daha Hindistan ticaretini 

sürdürmenin yolunu bulurlar. Şöyle ki: 

 

“...Venedikliler Hindistan yolunun hakimiydiler. Anlaşmazlık ve savaş tohumlarını 
taşımakla birlikte, Türklerle bir çeşit geçici anlaşma yapmayı becermişlerdi. Bundan 
başka, Mısır’daki üsleri Osmanlı İmparatorluğu’nun nüfuz bölgesi dışında bulunuyordu. 
Venediklilere ait gemiler İskenderiye’de ambarlarını, hem de bol bol doldurma olanağı 
buluyorlardı. Böylece, doğu ürünleri ve baharat tekeli San Marco Cumhuriyeti’ne 
kalmıştı.”10  

 

Cenevizliler ise Bizans’ın yanıbaşındaki Galata’yı kaybettikten sonra, Ege 

adalarındaki ve Anadolu kıyılarındaki kolonilerini de terk etmek zorunda kalırlar. Bu 

dönemde bir anlamda Doğu Akdeniz’in Cenevizliler için kapanmış olduğu 

söylenebilir. 

Osmanlı’nın Doğu ile yapılan ticareti denetim altına alması, Batı için hayati 

önem taşımaktadır. Bu nedenle çözüm yolları arayan Avrupa’da 15. yüzyılda beliren 

düşünce Doğu’daki zenginliklere Batı’ya giderek ulaşmaktır. 

İşte böyle bir ortamda bu düşüncelerin yoğunlaştığı yer Lizbon’dur. Cenevizliler 

Doğu Akdeniz’deki varlıklarını buraya taşımışlardır. Çünkü Lizbon, Akdeniz’in batı 

çıkış kapısı olarak alternatif bir ticaret merkezi niteliğindedir. Başka bir deyişle Doğu’nun 

kapısı İstanbul kaybedilince, onun yerine Lizbon Batı’ya ve açık denizlere açılan kapı 

olarak ticari bir üs haline gelir.  

 

“Venedik’in en büyük rakibi olan Ceneviz, Kuzey Avrupa’ya giden elverişli bir yol 
ve aynı zamanda Afrika’nın kuzeydoğusuna doğru çıkıntı yapan ayrıcalıklı bir bölge 

                                                 
10 Luraghi, a.g.e., s.28. 
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olan Lizbon’dan Sudan’daki altına giden bir deniz yolu bulmak için destek alır. Portekiz’in 
Kuzey Afrika’daki ilk başarıları ve Batı Afrika’nın zenginliklerini keşfetmesiyle (altın, 
fildişi ve esirler), Prens Henri’nin krallığı neredeyse kanatlanır, çabucak Cenevizlilere 
mesafe alır. Onlar da iki Akdeniz arasında bir başka limana yönelirler. İtalyanlar sayesinde 
bir ticaret ve finans merkezi haline gelen bu liman Sevilla limanıdır.”11  

 

Bu dönemde ticari açıdan bir üs haline gelen Lizbon’da, Cenevizli bir denizci 

olan Kristof Kolomb’un da Hindistan’a ulaşmayı düşünenler arasında olduğu görülmektedir.  

Tarihçiler yaygın olarak Kolomb’un Marco Polo Seyahatnamesi’nden etkilendiğini 

düşünmektedirler. Gerçekten de Marco Polo’nun seyahatnamesinde anlattıkları yeryüzü 

cennetleri ve zenginliklerdir. Bugün bu seyahatname, nitelikleri açısından ütopya olarak 

da değerlendirilmektedir.12  

Coğrafya keşiflerinin ilk dönemine bakıldığında; Avrupalıların, Marco Polo’nun 

seyahatnamesinde anlattığı ve anlattıklarına benzeyen saklı zengin yeryüzü cennetlerine 

ulaşma isteğiyle dolu oldukları söylenebilir. Bu dönemde Avrupa’nın ekonomik çıkış 

yolu olarak yeni kaynakların ve zenginliklerin arayışına yönelir. 

Baykan Sezer dönemin keşiflerinin arkasında yatan sebebi şöyle açıklamaktadır: 

 

“Vasco de Gama’yı olsun, Christophe Colombe’u olsun serüvene iten ne deniz ne de 
gezi aşkıdır. Türklerin Bizans’ı yıkarak Avrupa’ya Akdeniz’den ve karadan Hindistan 
yolunu kapamalarıdır. Colombe, bugün bize tanıtılanın aksine bilimsel kaygılardan çok 
Marco Polo’nun anlattıklarıyla kabaran iştahı sonucu para ve ticaret aşkına serüvene 
atılmıştır.” 13

 

Luraghi ise aynı dönemde Avrupa’nın bir altın buhranı yaşadığından söz eder:  

 

“XV. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’da çok az altın bulunuyordu. Para kıtlığı içine 
girilmişti, yani para olarak basılan altın külçeleri bütün hızıyla genişlemekte olan ticareti 
karşılamaktan çok uzaktı. Kapitalistler yatıracak sermaye bulmakta güçlük çekiyorlar ve 

                                                 
11 Jacques Adda, Ekonominin Küreselleşmesi, Çev. Sevgi İneci, 2.bs., İstanbul, İletişim Yayınları, 
2003, s.28,29. 
12 Ayşen Şatıroğlu, “‘Marco Polo’nun Gezileri’ Bir Ütopya Olarak Okunabilir mi?”, İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, İstanbul,  No: 6, 2003, ss. 29-43.  
13 Sezer’den aktaran: Okan, a.g.e., s.51 
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yüksek faiz ödemek zorunda kalıyorlardı. Aşağı yukarı bütün altın, Floransalı, Cenevizli, 
Milanolu, Siennalı ve Venedikli bankerlerin kasalarında saklıydı. Avrupa’nın, altın açlığı 
ve susuzluğu denilecek kadar umut kırıcı ölçüde altına ihtiyacı vardı. Kelimenin tam 
anlamıyla gerçek bir ‘altın buhranı’ içindeydi.”14  

 

Kolomb, Hindistan’a farklı yoldan ulaşma konusundaki projesini önce Portekiz’e 

sunar. Ancak Portekiz’in bu konuyla ilgilenmediği görülür. Zira 1488’de kaptan Bartolomeo 

Diaz’ın Ümit Burnu’nu dolaşarak Hint Okyanusu’na çıkması, zaten Portekiz’e Hindistan 

bağlantısını açmıştır. Aynı zamanda Afrika yolu da Portekizlilerin denetimindedir. 

 

“Afrika yolunun keşfedilmesi ve Lizbon’un buradan gelen malların ticaretinin yapıldığı 
bir üs olması, kuşkusuz Portekiz Hükümdarlığı’nın, Batı’ya doğru giderek Hindistan’a 
ulaşabileceğini iddia eden Cenevizli Kristof Kolomb’un yolculuğunu finanse etmeyi 
reddetmesini açıklamaktadır.”15

 

İngiltere ve Fransa’dan da net bir yanıt alamayan Kolomb, 1479’da Aragon kralı 

Fernando’nun Kastilya kraliçesi Isabella ile evlenmesiyle birleşmiş olan İspanya’ya 

başvurur. İspanya kraliçesinin sıcak yaklaşımına karşın, kurulan karar komisyonundan 

red cevabı alır.  

İspanya’da kurulan komisyondan olumsuz karar çıkmasına rağmen kralın hazinedarı 

Santangel, Kolomb’a destek verir. Göze alınacak basit tehlikelere karşı sağlanacak 

çıkarların büyüklüğünü ortaya koyar ve kendisi de bu seferin finansmanına kısmen 

katılmayı önerir. İspanya’ya yerleşmiş olan Cenevizli Francesco Pinelli ve Floransalı 

Bernardi adlı bankerlerin de para vermeyi üstlenmesi seferin amacını belirler.16

Kolomb’a bankerlerin ve hazinedarın destek vermesi, Sezer’in sözünü ettiği 

keşfin para ve ticaret aşkıyla yapıldığını doğrular niteliktedir. Luraghi, Sömürgecilik 

Tarihi adlı kitabında Kolomb’un keşif seferinin amacını ve anlaşmanın ayrıntılarını 

vermektedir: 

                                                 
14 Luraghi, a.g.e., s.29.  
15 Adda, a.g.e., s.29. 
16 Luraghi, a.g.e., s.40. 
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“Sefer, ticari genişleme ve fetih amacıyla doğdu böylece. Kolomb’la İspanya hükümdarları 
arasında yapılmış olan anlaşma da bu esaslara dayanılarak kaleme alındı. Antlaşmaya 
göre, Kolomb bulunacak bütün adalar ve kıtaların amiralliğine atanıyordu. Bu unvanın 
evlatlarına da geçmesi kabul olunmuştu. Aynı zamanda keşfedilecek bütün toprakların 
Kral naipliğine ve valiliğine atanmıştı. Bu topraklardan üretilecek ya da bu topraklarda 
bulunacak altının, gümüşün, incilerin ve değerli taşların, her türlü vergiden muaf olarak 
onda birinin kendisine kalması sağlanmıştı. Bu denizlere ileride gönderilecek gemilere 
ait masraflarla kazançların sekizde birine katılması da kararlaştırılmıştı”17

 

Tahmini hesaplarla ve öngörülerle bilinmeyen bir yolun takip edildiği bu 

yolculuğun sonunda, bilindiği üzere 1492 sonbaharında kara görünür. Kolomb’un 

Hindistan sandığı bu topraklar aslında Amerika kıtasının adalarıdır.  

Kolomb’un ulaştığı yer Bahama takımadalarından birisi olan Guanahani Adası, 

ya da Kolomb’un verdiği adla San Salvador’dur. Kolomb, burada yerlilerle ilk teması 

kurar. Kolomb, bu adanın Japonya’nın (Cipangu) kuzeydoğusundaki adalardan biri 

olduğunu düşünür ve tekrar yola çıkar. Adalar arasında dolaşılarak Küba keşfedilir.18

İlk seferinde ulaştığı yeri Hindistan zanneden Kolomb buralardaki yerli halkı 

Hintliler diye adlandırmıştır. Bu nedenle bugün hala Amerikan yerlilerine Indian veya 

Amerindian denmektedir. Kolomb ilk seferinden dönüşünde İspanya’ya yerli halktan 

birkaç örnek, çeşitli kuşlar ve biraz da altın getirmiştir 

Coğrafya keşiflerine İspanya ve Portekiz’in başlamış olmalarında ve kısa sürede 

büyük sömürge imparatorlukları kurmalarında dönemin Papası tarafından dünyanın 

bu iki ülke için pay edilmiş olmasının büyük etkisi olduğu söylenebilir.  

Portekizli ve İspanyol denizcilerin uzak denizlere ilk kez açılmaya başladıkları 

bu yıllarda İspanyol Papa, VI. Alexander Borgia o zamanki bir dünya haritası (mappemonde) 

üzerinde kutuptan kutba, Doğu Yarıküre’yi Portekiz’e ve Batı’yı da İspanya’ya vererek, 

                                                 
17 a.e., s.41. 
18 a.e., ss.45, 46. 
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bir hatla dünyayı ikiye ayırır. Bu yolla zamanın iki büyük denizci ulusu arasında gelecekte 

çıkabilecek çatışmayı önleyebileceğini umar.19

Bu ilk paylaşımın hemen ardından Portekiz ve İspanya arasında çıkan ihtilafı 

takiben 1494’teki ünlü Tordesillas Antlaşması ile paylaşım çizgisi adil hale getirilmeye 

çalışılmıştır. Bu yeni haliyle antlaşmanın İspanya’ya gelecekte kuracağı sömürge 

imparatorluğu için manevra olanağı sağladığı görülmektedir. 

Bu paylaşıma karşın İngilizler 1497’de Kral VII. Henry Tudor döneminde 

Giovanni Cabot ile Kuzey Amerika’da Terre-Neuve ve Labrador’un yakınlarındaki 

kıyılara adım atarlar. 

Kristof Kolomb’un Yeni Dünya’ya ayak basması İspanya’ya önemli bir üstünlük 

kazandırsa da aynı dönemde Portekizli Vasco de Gama da 1498 yılında Hindistan’da 

Kalikut’a ulaşır. Böylece Hindistan ile Avrupa arasında direkt bir irtibat başlar. Batı 

Avrupa Portekiz sayesinde aracısız olarak Doğu’yla bağlantı kurmaya başlar. 

Vasco de Gama’nın Kalikut ziyaretinden dönüşünün ardından Portekiz, bölgede 

siyasi ve askeri güç olarak ekonomik nüfuz elde etmek amacıyla silahlandırılmış bir 

filoyu buraya yollamıştır. Bu seferlerden biri tesadüf eseri Brezilya’nın keşfine yol 

açar.  

1500’de Alvares Cabral komutasında Ümit Burnu’na yönelmiş olan bu Portekiz 

filosu, alize rüzgarlarıyla batıya doğru sürüklenmiş ve çok eskilerden beri Golf Stream 

akıntısının Portekiz kıyılarına kadar sürüklediği Pao do Brezil (Brezilya tahtası ya da 

Pernambuco tahtası) denilen ünlü tahtanın bol bulunduğu sahillere yanaşır. Bu sahillerin 

bulunduğu toprağı Portekizliler, Brezilya diye adlandırırlar. Buranın büyük bir ada 

olduğunu sanan Portekizliler, daha önce Papa tarafından çizilmiş olan sınırın doğusunda 

olduğu için de buraya el koyarlar.20

 

                                                 
19 Gianni Guadalupi, Antony Shugaar, Ekvator Hikayeleri, Çev. Nazmiye Özgüç, Ankara, Tübitak, 
2004, s.177. 
20 Luraghi, a.g.e.,, ss.58,59 
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Brezilya’dan tekrar yola çıkan Portekiz filosu Hindistan’a ulaşmayı başarır ve 

Kalikut’a saldırır. Müslüman tüccarların hakimiyetinde yoğun bir ticaretin bulunduğu 

ve çeşitli devletlerden oluşan Hindistan’ın bölünmüş siyasi yapısının Portekiz için bir 

avantaj sağladığı görülmektedir. Portekiz, 1502’de Vasco de Gama komutasında gönderdiği 

filolarla saldırılarını devam ettirir. Bu saldırılar Hint Denizi’nde Portekizlilerin kuracağı 

deniz sömürge imparatorluğunun ilk adımları olarak değerlendirilebilir.  

Kolomb’un bulduğu topraklarda bol altın olduğu hayali ona başka seferler de 

yaptırır. İkinci seferinde Japonya’yı aramaya devam eden Kolomb Jamaika’yı keşfederken, 

İspanyol çeteleri Haiti’ye saldırarak bu adayı toptan köleleştirirler. Bunu İspanyollar 

içinde başlayan Kolomb’a karşı ayaklanmalar takip eder. Üçüncü seferinde daha çok 

Japonya’yı keşfetme hevesiyle hareket eden Kolomb’un popülaritesi hükümdarlar nezdinde 

düşer. Zira onlar Kolomb’un kendini büyük bir tehlike içinde bulunan sömürge yönetimine 

adamasını istemektedirler.21

Dünyayı bugünkü anlamda küreselleşme sürecine götürecek olan ilk adımların 

tüccarların ve bankerlerin desteklediği Kolomb’un girişimiyle atıldığı söylenebilir. 

Keşfedilen topraklar sömürülürken oluşturulan sistem imtiyaz sahipliğine dayanan 

‘encomienda’ sistemidir. 

İmtiyaz sahibine (encomiendero) yalnız bir toprak değil, köle gibi dilediği 

biçimde kullanabileceği bir miktar yerlinin de verildiği encomienda sistemi nedeniyle 

ağır çalışma koşullarına ve hızla yok edilmelerine dayanamayan yerlilerin sayısı 

oldukça azalır. Ve böylece 1501’de Afrikalı zenci köle ticareti başlar.22

Bu dönemde Portekizlilerin Afrika’yı Hindistan’a giden bir yol olarak kullandıkları 

ve içerilere girmedikleri görülmektedir. Amerika’nın keşfi ile birlikte ilgi Yeni Dünya’ya 

kaydığından, henüz gizemini koruyan Afrika’nın sömürülmesi ve paylaşılması en 

sona kalacaktır. Ancak Yeni Dünya’da Kızılderililerin büyük ölçüde yok edilmesiyle 

ortaya çıkan insan gücü ihtiyacı, köle ticaretini de tetiklemiştir. Böylece Amerika’nın 

köle ihtiyacı Afrika sahillerinden sağlanmaya başlanmıştır.  

                                                 
21 a.e., s.50. 
22 a.e., ss.57,58. 
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Köle ticaretinde Afrikalıların kullanılmasının nedenini Luraghi şöyle açıklamaktadır: 

 

“Afrika’da çok eski çağlardan beri köle ticareti yapılıyordu: Antik çağlardaki köle 
ticaretinin devamından başka bir şey değildi bu. Afrika hükümdarlarının saraylarında 
her zaman köleler bulunurdu ve Araplar, kendi şehirlerine köle sağlamak için bu 
ticareti yaparlardı. Ama Araplar’ın karayoluyla yaptıkları bu köle ticareti Afrika halkının 
küçük bir bölümüyle ilgiliydi. Ticaretini yaptıkları kölelerin sayısı çok az insanı 
ilgilendiriyordu, ellerinde bulundurdukları savaş tutsaklarının sayısı ihtiyaçlarına fazlasıyla 
yetmekteydi. Asıl işin kötüsü, İberik yarımadasından kovulan Arapların, İspanyollara 
ve Portekizlilere zenci köle kullanmayı öğretmiş olmalarıydı. Zenciler, tatlı bir yaradılışa 
sahip, güçlü, kolayca disiplin altına alınabilen insanlardı. Portekizliler bu usulü unutmadılar 
ve XV. yüzyılın ortalarına doğru denizyoluyla köle ticaretine başladılar.”23

 

Zamanla bütün Afrika kıtasını saran köle ticaretinin Afrika’daki kabileler 

arasında da yayıldığı görülmektedir. Güçlü Afrikalı grupların zayıf grupları yakalayıp, 

Portekizlilere satmaları ile birçok Afrikalı Amerika kıtasına götürülür. Bu kölelerin 

götürüldükleri yerlerdeki yerlilerle ve daha sonrasında Avrupalılarla karışmasıyla 

zaman içinde yeni uluslar ve toplumlar oluşur. 

İspanyollar bir yandan Yeni Dünya’da kölelik sistemini yerleştirirken, diğer 

yandan da keşiflerine devam ederler.  

Kolomb’un seferleriyle Antiller’de başka adalar bulunmuş, Venezuella’ya, Orta 

Amerika’ya ulaşılmıştır. Ne var ki, bütün bu girişimleri hayal kırıklığına uğratmıştır. 

Her seferinde az altınla dönmüş ve baharat diyarına giden yolu bulamamıştır. Saint-

Dominigue’yi sömürgeleştirme girişimi de boşa çıkmıştır. Kolomb’un seferleri vaad 

ettiği başarıyı sağlamayınca, Kraliçe Isabelle tarafından kral naipliğinden azledilmiştir.24

Kolomb 1502’deki son seferinde de Japonya’ya ulaşan yolu bulamamıştır. Kolomb 

Asya kıtasında dolaştığını düşünürken, Avrupa’da bu yeni toprakların yeni bir kıta olduğuna 

dair fikirlerin ortaya çıktığı görülür. Aslında 1497’de Cabot Amerika kıtasının kuzey 

                                                 
23 a.e.,, s.212 
24 Server Tanilli, Yüzyılların Gerçeği ve Mirası: 16.-17. Yüzyıllar: Kapitalizm ve Dünya, C.III, 
2.bs., İstanbul, Alkım Yayınevi, 2007,s.39. 
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kıyılarına, bugünkü Kanada’ya ulaşmıştır ancak buranın bir kıta olarak varlığını ispatlamaya 

çalışan Vespucci ve Waldseemüller’dir. 

Floransalı coğrafyacı Amerigo Vespucci, Güney Amerika’nın doğu kıyılarına 

kadar gitmiş, Kristof Kolomb’un Hindistan zannettiği toprakların yeni bir kıta olduğunun 

farkına varmış ve 1504-1505 yıllarında yayınladığı mektuplarında, bu kıtanın yeni bir 

dünya olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır. Lorrain’li bir yayımcı, 1507’de yayımladığı bir 

kitabın önsözünde Amerigo Vespucci’nin onuruna Kolomb’un bulduğu kıtayı Amerika 

olarak adlandırır.25  

Aynı dönemde bu toprakların yeni bir kıta olduğunu ilan eden bir başka isim 

daha vardır. Luraghi, Amerika’nın bir kıta olduğunun Vespucci’den önce farkına varan 

Waldseemüller’in talihsizliğine dikkati çeker: 

 

“1507’de, coğrafyacı Martin Waldseemüller, bu toprağı yeni dünya diye adlandırarak 
vaktinden önce kesin bir sonuca vardı. Kaderin cilvesiyle, Vespucci yol anılarına daha 
önceki tarihi attığından, buraya, keşfeden adamın değil, Floransalı gemicinin adı verildi.”26

 

Kolomb’un 1506’da ölümünden sonraki dönemde İspanya’nın Güney Amerika’daki 

sömürge imparatorluğunun gelişimi söz konusudur. Bu sırada keşifler de devam 

etmektedir.“1513’te, İspanyol Balboa, Orta Amerika’yı, en dar bölümünde, Panama’da 

yaya olarak aşıyor ve uçsuz bıcaksız bir okyanusla karşılaşıyordu: Pasifik Okyanusu’ydu 

bu.” 27

Kolomb ile Yeni Dünya’nın kapılarını açan İspanyollar ilk etapta az altınla 

karşılaşmışlar ancak keşfettikleri bölgelerde encomienda sistemini kurarak yerlileri az 

olan madenlerde ve tarlalarda çalıştırmaya başlamışlardır. Yerlilerin sayısı azaldığında 

Afrika’dan köle getirerek düzeni devam ettirmeye çalıştıkları görülmektedir. Yeni keşfedilen 

topraklara İspanya’dan aralarında soyluların da bulunduğu, altın hayaliyle yaşayan 

birçok kişi gelmeye başlamıştır.  

                                                 
25 a.e., s.39. 
26 Luraghi, a.g.e., s.55. 
27 Tanilli, a.g.e., s.39. 
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Portekizliler ise aynı dönemde Hindistan’daki varlıklarını güçlendirmek için 

uğraşmakta ve kurmakta oldukları sömürge imparatorluğunun alanını belirlemektedirler. 

Buraya kral naibi olarak gönderilen Don Francisco de Almeida’nın Hindistan’da deniz 

üslerinden ve limanlardan oluşan bir hâkimiyet kurmak için uğraştığı görülür. Bu açıdan 

bakıldığında Almeida’nın kara istilalarına girmenin başarı sağlamayacağını düşündüğü 

söylenebilir. Zira, Hindistan’ın güçlü inanç yapısı, karmaşık siyasi ve coğrafi koşulları 

karada egemenlik kurmayı oldukça zorlaştıran bir yapıdadır. 

Hint Okyanusu’nun Lizbon’un egemenliğine girmesini sağlayan kişi olan Almeida, 

Portekiz kudret ekseninin deniz egemenliği olduğunu çok iyi anlamıştır. Böylece Asya’da 

deniz ablukasına benzeyen bir rejimi yürütmeye başlamıştır.28

Almeida’nın ardından göreve gelen Albuquerque’in ise onun tersine bir kara 

imparatorluğu kurmaya çalıştığı, bazı yerlerde başarı elde etmesine karşın 1515 yılında 

ölmesiyle bu ilerlemenin durduğu görülmektedir.  

Portekizliler, Hint Okyanusu’nda kurdukları deniz hakimiyeti içinde, Müslümanların 

egemenliğindeki ticareti kontrolleri altına alırlar. Tanilli, Portekizlilerin bölgede yeni bir 

ticaret düzenini nasıl kurduklarını şöyle özetlemektedir: 

 

“Sadece, ticaretin kimi dallarını kendi tekellerine aldılar; öteki dalları ise, Müslüman 
tacirleri kovmayıp sömürebilmek için, çeki düzene soktular. Topçuluktaki üstünlükleri 
satesinde, Müslüman gemilerini ele geçirip, içindekileri açıkça kesip doğrayarak, çevreye 
dehşet saldılar. Kurallar koydular: Portekiz gemilerinin dışındakilere, Hint’le Afrika’nın 
doğu kıyıları ya da Çin’le Japonya arasında ticaret yasaklanmıştı; yasağa uymayan yok 
edilecekti.”29  

 

Böylelikle Hindistan’daki sömürge imparatorluğunun temelini atan Portekizliler 

buradan Çin ile de bağlantı kurarlar. 1517’de Çin kıyılarına ulaşan Portekizlilerin ilk 

temasları olumlu olsa da, Portekizliler’den bir grubun işgale başlaması nedeniyle Çin 

ile savaşa girilir. Çinliler işgalcileri geri püskürtür ve hapseder.  

                                                 
28 Luraghi, a.g.e., ss. 124, 125 
29 Tanilli, a.g.e., s.456. 
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Öte yandan Altın Adam-El Dorado efsanesi ve her yeri altınlarla dolu ülke 

hayali ile Yeni Dünya’ya gelen İspanyol serüvenciler, İspanyol sömürge imparatorluğunu 

adım adım gerçekleştirmektedirler. Özellikle Meksika ve Peru’nun keşfi ve ardından 

sömürge haline getirilmeleri ile neredeyse bütün Güney Amerika İspanya’ya ait olur. 

Meksika’nın keşfi ve Aztek uygarlığının yok edilmesine kadar varan fetih, 

Küba Valisi Velasquez’in, Yucatan sahillerine sürüklenmiş bir İspanyol soylusu olan 

Hernan de Cordova’nın yolculuk notlarını ele geçirmesi ve bu notlarda anlatılan büyük 

zenginliklerin etkisiyle 1518’de Juan de Grijalva yönetiminde bir sefer düzenlemesiyle 

başlar. Yerlilerle temas kuran Grijalva altın eşyalarla dönerken Cortés komutasında 

bir istila seferinin hazırlığı yapılmaktadır. Cortés ile vali Velasquez’in ters düşmesine 

rağmen Cortés validen habersiz yola çıkmıştır. 30  

Cortés’in hedefi Meksika ve burada bulunan altın uygarlığını ele geçirmektir.  

 

“Karaya çıkar çıkmaz, Azteklerin boyun eğdirdikleri ve onlardan tiksinen kabilelerin 
desteğini sağlar kendisine.Arkadan Meksika’nın başkenti olan Tenoçtitlan’ı -bugünkü 
Meksiko- kuşatır. Azteklerin imparatoru Moktezuma’yı, kalleşçe aldatıp ele geçirir 
ve hazinelerine el koyar. Tenoçtitlan’ın kendisinin olduğunu sandığı bir sırada, bir 
başkaldırı patlak verir; Cortez ve askerleri kaçmak zorunda kalırlar. 1521 yılında, Cortez, 
güçlü bir orduyla gelir, uzun bir kuşatmadan sonra kenti alır; yağmalar ve hemen 
bütün genç erkekleri öldürtür.” 31

 

Cortés’in istilası başladığında aynı dönemde 1520 yılında Portekizli kaşif Magellan, 

Güney Amerika’nın en güneyinde bulunan boğazı geçerek Pasifik okyanusuna ulaşır. Bu 

geçiş ile Amerika kıtası deniz yolu ile geçilmiş olur.  Amerika kıtası deniz yoluyla aşılmış 

ve Magellan’ın adı bu boğaza verilmiştir.  

İspanyollar, sömürge imparatorluklarını Güney Amerika’da geliştirirlerken 

Kuzey Amerika’ya da altın umuduyla bir kaç sefer düzenlemiş iseler de bir şey 

bulamadıklarından dolayı kıtanın bu kısmıyla pek ilgilenmemişlerdir. Bu nedenle 

Kuzey Amerika, Papa’nın paylaştırmasının dışında kalmış olan İngiltere ve Fransa’nın 

                                                 
30 Luraghi, a.g.e., ss.59-62. 
31 Tanilli, a.g.e.,s.45. 
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dikkatini çeker. İspanyollar ve Portekizlilerden uzak olmaları nedeniyle bu topraklar 

daha rahat ele geçirilebilecektir. 

Papa’nın İspanya ve Portekiz arasında yaptığı paylaşımın, dışlanan devletlerin 

desteklediği korsanların Yeni Dünya’nın İspanyol ve Portekiz egemenliğindeki sulara 

girmesiyle sonuçlandığı görülür. İngiltere, Fransa ve Hollanda destekledikleri korsanlar 

yoluyla ganimet paylaşımındaki varlıklarını gösterirler.  

Fransızlar 1524 yılında yine İtalyan bir denizci olan Giovanni de Verazzano 

ile Yeni Dünya’ya ulaşırlar. Verazzano’nun ardından 1534’te Jacques Cartier kuzeyin 

sömürgeleştirilmesine başlar. Keşfettiği ülkeye yerlilerden duyduğu kadarıyla Kanada 

ismini verir. Cartier 1535’te ve 1541’de tekrar Kanada’ya dönerek Montreal’i kurar. 

Ancak buraların soğuk olması şehirleşmelerini geciktirir. Fransızlar daha güneye inerek 

kral IX. Charles’ın şerefine Caroline’i kurarlar fakat bu yerleşim biriminin İspanyolların 

yönetimindeki Florida’ya yakın olması nedeniyle bu kolonidekiler İspanyollar tarafından 

topluca öldürülürler. Bugün sadece Caroline, Beaufort ve Port-Royal adları bu topraklara 

ilk kez Fransızların gelmiş olduğunun kanıtı olarak kalmaktadır.32

Cortés’in Meksika’ya hakim olması ise İspanyolların bol miktarda altın ve 

gümüş kaynağına ulaşmasına ve burayı sömürgeleştirmesine neden olur. 1532’de Francisco 

Pizarro Peru’yu ele geçirerek İnkaları sömürgeleştirir. Cortés ve Pizarro’nun keşifleri 

ve istilaları tarihe büyük insan kıyımlarıyla geçer. Meksika ve Peru haricinde de İspanyolların 

kıtadaki ilerlemeleri “conquistador” (fatih) ların istilaları ile devam eder.  

 

“Diego Almagro, Şili’nin kuzeyini fetheder (1535-1536), ve Queseda ve Belalcazar 
adlı fatihler de, bugünkü Kolombiya’yı alırlar. Pizarro’nun birliğinden bir emektar, 
Francisco Orellana da, Amazon’un kaynaklarını keşfeder ve ırmağın denize döküldüğü 
yere kadar tüm akışını izler (1541-1542).”33

 

Bir süre sonra İspanya’nın genişleyen sömürge topraklarında, İnka başkentinin 

alınışıyla birlikte iktidar sorunları da baş gösterir: 

                                                 
32 Luraghi, a.g.e., ss.101,102 
33 Tanilli, a.g.e., s.46. 
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Pizarro ve Almagro’nun arasındaki iktidar mücadelesi sonucunda 1541 yılında 

Pizarro öldürülür ve İnkaların da başkaldırışı ile Peru’da iç savaş başlar. Bu iç savaş 

1550’ye kadar sürecektir.34

İç savaş sırasında, 1545 yılında Peru’daki Potosi dağlarında gümüş madenlerinin 

bulunması ve altın üretimi sayesinde Avrupa’ya büyük bir maden akışı gerçekleştiği 

görülmektedir.  

Böylece Avrupa’daki yıllık 60.000 kilo üretimin karşılığında Amerika’da 

266.200 kilo gümüş üretilmeye başlanmıştır. Altın ise Avrupa’da yılda 1000, Afrika’da 

2000 kilo üretilirken Amerika kıtasında 5400 kilo üretilmiştir.35

Sömürgecilik döneminde Yukarı Peru’da bulunan Potosi günümüzde Bolivya 

sınırları içinde yer alan bir kenttir. 

Meksika’dan Peru’ya ve Güney Amerika’nın en uç noktasında Magellan’ın adı 

verilen boğaza kadar genişleyen imparatorlukta madenlerin çıkarılması için encomienda 

sistemi ile yine yerliler kullanılır.  

Altın ve gümüşün ana kıtaya akmasının, değerli maden sıkıntısındaki 

Avrupa’nın uzun süredir istediği şeye ulaşmasını sağladığı görülmektedir. Böylece 

kıtanın çehresi de değişmeye başlar.  

 

“Altın ve gümüş akınına, beslenme alışkanlıklarında devrim yaratacak yeni yabancı 
ürünler (kahve, kakao, şeker, patates, domates, mısır, pirinç, tropik meyveler vb) ve yeni 
ticaret yollarını kontrol etmeyi başaran tüccarların inanılmaz kazançlar elde etmelerini 
sağlayan mamul maddeler (pamuk, çivit, Brezilya ahşabı, fildişi vb.) eklenir.” 36

 

Sömürgelerden gelen madenlerin Avrupa’ya akması yeni bir anlayışı da beraberinde 

getirir. Değerli maden akışının çok fazla olduğu bu dönemdeki ticaret anlayışı, değerli 

madenleri stoklamayı ve devleti zenginleştirmeyi hedefleyen merkantalist anlayışı yaratır. 
                                                 
34 Luraghi, a.g.e., ss.87-89. 
35 a.e., s.89. 
36 Adda, a.g.e., s.29. 
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Bu sırada Hindistan’da üslenmiş olan Portekizliler ise Çin’e yaptıkları ilk saldırılarının 

sonrasında uzun bir süre etkin olmadıkları bir dönem içindedirler. Çin’de ticaret üssü 

elde etmeye uğraşan Portekizliler bir yandan da keşiflerine devam ederler. Şöyle ki: 

 

“1542 yılından başlayarak, Portekizliler, Japonya’ya ayak basıyorlardı. Portekizliler, 
birkaç yıl içinde, Malakka, Çin ve Japonya arasında büyük bir ticaret başlattılar. 
Onları Çinliler izledi. Ancak bir üs yoktu ellerinde., 1577’de, Çinlilerden onu elde 
ettiler; Çin imparatorunun vassalleri olarak görünüp bir koya yerleştiler: Makao’yu 
kurdular. Bir kale yapmamak ve gümrük ödeme koşuluyla, hoşgörüyle karşılandılar 
orada.”37

 

Yaklaşık aynı dönemde İspanyolların da Çin’in tam karşısında Filipinler’e ulaştıkları 

ve Çin ile ilişkiler kurmaya çalıştıkları görülür. Tanilli bölgedeki ticari durumu şöyle 

özetlemektedir:  

 

“Her yıl, Fu-Kien’den kalkan on iki ya da on beş Çin yelkenlisi, Luçon adasında Manilla’ya 
geliyorlardı. Kimi Japonlarla beraberlerinde, ipekliler, pamuklular, porselenler, kalay 
getiriyor ve dönüşlerinde altın ve balmumu alıp götürüyorlardı. İslama dönmüş olan 
Filipinler’den Moro’lar, bu Çin ve Japon ürünlerini de adalarda dağıtıyorlardı. Legazpi, 
1571 Mayıs’ında, Manilla’da bu Moro’ların başlıca yerleşme merkezini ele geçirdi 
ve Filipin şeflerini kendine bağımlı hale getirdi.”38

 

Yeni Dünya’da yerleşmeyi planlayan İngilizler ise keşfettikleri topraklarda 

sömürgelerini genellikle koloni şirketleri vasıtasıyla kurmuşlardır. Bu şirketler İngiltere’ye 

bağlı bir koloni kurmak üzere krallıktan izin alan ve belli imtiyazları olan şirketlerdir.  

İngilizler Yeni Dünya’da ilerlemeye başlarken, Afrika’nın Atlantik kıyılarında 

dolaşan ve köle ticareti yapan Portekizliler 1575 yılında Angola’da “100 kolonici aile ve 400 

askerle” 39 bir sömürge kurarlar. Angola’nın, diğer sömürgelerden önemli bir farkı vardı.  

                                                 
37 Tanilli, a.g.e., s.493 
38 a.e., s.494. 
39 (Çevrimiçi) http://www.angola.org/history.html, 10 Şubat 2008 
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Çünkü burada ticaret daha çok Brezilya ile yapılmaktaydı. Launda ve Bengueala 

limanlarında sayıca en fazla olan gemiler Brezilya gemileriydi. Portekiz sömürgesi 

olan Angola paradoksal bir şekilde aslında diğer bir Protekiz sömürgesi olan Brezilya’nın 

sömürgesiydi.40

İngilizler 1585’te Yeni Dünya’ya yerleşim çabalarına başlamışlardır. Chesapeake 

Körfezi’nin güneyine bir sefer düzenlemişler ve buraya Kraliçe Elizabeth onuruna 

Virginia adını vermişlerdir. Virginia’ya ilk bırakılan insanların hastalık ve yerlilerin 

saldırılarıyla ölmeleriyle, bir süre için bu koloninin gelişimi durmuştur.41

Virginia örneğinde olduğu gibi İngilizler, yerleşmeye çalıştıkları bölgelerin 

İspanyol ve Portekiz sömürgelerinden uzakta olmasına dikkat etseler de bulundukları 

bölgelerdeki Kızılderililerle çatışmalar kaçınılmazdır. 

Virginia’nın yeniden canlanması 1607’de Christopher Newport’un seferiyle 

gerçekleşir. Bölgede altın bulunmadığından, koloni tarıma yönelir ve 1612’den sonra 

büyük bir tütün üreticisi haline gelir. Bu arada bazı kızılderili kabileleriyle savaştıkları; 

bazılarıyla da iyi ilişkiler geliştirdikleri görülür. 

İngilizler, siyasi geleneklerinde var olan kendini yönetme sistemini burada 

uygulamaya koyarlar. 

1619’da burjuvalar meclisi denilen ilk temsilciler meclisi Jamestown Kilisesi’nde 

toplanır ve yürütmenin İngiltere’nin seçtiği valiye, yasamanın da kendi kurdukları 

temsilciler meclisine bırakıldığı bir yönetim kurulur.42  

Zaman içinde yürütmenin İngiltere’de, yasamanın kolonilerdeki meclislerde 

olduğu 13 adet koloni kurulmuştur. İleride Amerika Birleşik Devletleri’nin temelini 

oluşturacak olan bu kolonilerin her birinin kendi kanunları bulunmaktaydı. Bugün 

A.B.D eyaletlerindeki kanunların farklılığının da bundan ileri geldiği söylenebilir. 

                                                 
40 a.e.,  
41 Luraghi, a.g.e., s.102. 
42 a.e., s.104 
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Amerika’daki İngiliz kolonileri bu yöntemle demokratik anlayışı benimsemişlerse 

de, aynı dönemde bununla tezat oluşturacak kölelik sistemi de uygulanmaya başlanmıştır. 

Çünkü: 

 

“Sömürge tarımı gelişmeye başlar başlamaz, el emeği sorunuyla karşılaşılmıştı. Burada, 
encomiendas sisteminin uygulanma olasılığı yoktu. Kızılderililerin sayısı çok azdı; 
çalışmaya yöneltilemeyecek kadar kaba ve vahşiydiler. Çok ilkel olmakla birlikte özgürlükten 
ve şiirden yoksun olmayan bir kültürleri vardı. Ama ne beyazlar gibi üretimi biliyorlar 
ne de üretmek istiyorlardır. Bu nedenle, aynı yıl Virginia’da zenci köleliği başladı. 
Yeni Dünya için ileride sarsıntılara, bölünmelere ve büyük acılara yol açan bir yara 
olacaktı bu.”43

 

Amerika’daki İngiliz sömürge düzeni gün geçtikçe gelişirken İngilizler aynı 

dönemde, Hollanda’nın etkin olduğu Hindistan’a da ulaşırlar.  

1612’de İngilizler, özellikle kumaş ticareti yapmak üzere Sourât’da bir şirket 

kurma iznini alırlar. Bunun arkasından da, 1641’de Masulipatam’da bir şirket kurarlar. 

Aynı yıl içinde, Madras’da, Vijayanagar hanedanından gelen birinden bir toprak parçası 

satın alınır ve buraya Saint-Georges Kalesi inşa edilir. 1668’de Catherine de Bragance’la 

evlenmesinden sonra, İngiltere Kralı II. Charles, daha önce Portekiz’e ait bulunan 

Bombay’ı elde eder. 44

Aynı yıl Fransızlar Hindistan’a ulaşır. İngilizler karada fetihlere yönelmek ve 

Hindistan’ın içlerine doğru genişlemek istemişlerse de Moğolların karşısında yenilgiye 

uğramışlardır. Bu dönemde Fransa Avrupa’da önemli bir güçtür ve Fransızlar 1674’te 

Pondichery ve 1686’da Chandernagor’da ticari üsler edinirken 1690’da ise İngilizler 

Kalküta’yı kurmuşlardır. 

Yeni Dünya’ya Avrupalıların ve özellikle de İngilizlerin 17. yüzyılın ilk yarısında 

büyük göç hareketleri olmuştur. Bu göçlerin kökeninde birçok neden yatmakla beraber 

ekonomik ve siyasi sıkıntılar ile dinsel baskılar ağırlık kazanmıştır. Şöyle ki: 

 
                                                 
43 a.e., ss.103-104 
44 a.e., s.143. 
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“Avrupalı göçmenlerin çoğu, siyasal baskılardan kaçmak, dinsel inançlarını özgürce 
yerine getirebilmek, maceraya atılmak ya da ülkelerinde kendilerine tanınmayan fırsatlardan 
yararlanabilmek için vatanlarından ayrıldılar. İngiltere’de 1620’den 1635’e kadar büyük 
ekonomik güçlükler yaşandı. Pek çok kişi iş bulamadı. Usta zanaatkârlar bile ancak 
geçinebilecek kadar para kazanıyordu. Ürünlerdeki verimsizlik sıkıntıları yoğunlaştırdı. 
Bunlara ek olarak, Endüstri Devrimi, hızla gelişen bir tekstil sektörü yaratmıştı ve dokuma 
tezgâhlarının sürekli çalışabilmesi için giderek artan bir yün üretimi gerekiyordu. Toprak 
sahipleri çiftlikleri kapatıyor ve koyun beslemek için köylüleri bu topraklardan kovuyorlardı. 
Kolonilerin yayılması, yerlerinden edilen bu köylüler için bir çıkış yolu oluşturdu.”45

 

Avrupa’nın birçok yerinden göç almaya başlayan Kuzey Amerika’nın 17. yüzyıldaki 

göçmen dağılımı şu şekildedir: 

 

 “XVII. yüzyılda Amerika’ya gelen göçmenlerin büyük bir çoğunluğu İngiliz’di; fakat 
ayrıca, orta bölgelerde Hollandalılar, İsveçliler ve Almanlar, South Carolina ve diğer 
bazı bölgelerde az sayıda Fransız Hügenotlar, özellikle Güney’de Afrikalı köleler, ve 
kolonilere dağılmış İspanyollar, İtalyanlar ve Portekizliler vardı. 1680’den sonra İngiltere 
başlıca göçmen kaynağı olmaktan çıktı. Savaştan kaçmakta olan binlerce göçmen kıta 
Avrupası’ndan uzaklaştı. Pek çoğu, hükümet baskılarından ve mülk sahiplerinin toprakları 
başında bulunmayışından kaynaklanan yoksulluktan kurtulmak için evlerini terk ettiler.”46  

 

İngiliz sömürgeleri bu şekilde nüfus açısından büyümekte ve güçlenmekteydi. 

İngiltere’den getirilen kendi kendini yönetme şekli de aynen uygulanmaktaydı. İngiltere’ye 

bağlı olsa da her koloni kendi başına bir devlet gibi hareket etmekteydi. Bu dönemde 

İngilizlerin Kuzey Amerika’daki 13 kolonisine karşılık Fransızların tek bir tane kolonisi 

bulunmaktadır. 

İngiliz kolonilerinin sınırlarının dayandığı Alleghany dağlarının öbür tarafında 

Kızılderilililer ve Yeni Dünya’daki yerleşimlerine Kanada’dan başlamış olan Fransızlar 

bulunmaktaydı. Fransızlar, kolonilerine insan getirmekte sıkıntı çekmekteydiler. 

Önceleri Fransız kalyonları ile insan getirmek planlanmıştı ancak bu pek verimli 

olmamıştı. Atlantik kıyısında, İngilizlerin kurduğu değişik yaratılışta, çeşitli ekonomik 

kuruluşlara, farklı geleneklere ve hayata sahip on üç sömürge gelişirken, Kanada’da bir 
                                                 
45 Howart Cincotta, Ana Hatları ile Amerikan Tarihi, y.y.Uluslararası Enformasyon Programları 
Ofisi ABD Dışişleri Bakanlığı, 2002, s.13. 
46 a.e., s.30. 
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tek, dayanışma halinde ve merkeziyetçi bir sömürge gelişiyordu. Ancak, Fransa’daki feodal 

rejimin kolonilerde de devam etmesinden dolayı Kanada’ya fazla insan gelmiyordu. 

Kolonilerine insan getirmekte zorlanan Fransızlar 9. Louis döneminde sömürgeciliğin 

yeniden ele alınmasıyla birlikte tekrar atağa geçmişlerdir.47

İngiliz kolonilerinin yönetim şekilleri itibarıyla Avrupa’daki politik, ekonomik 

sıkıntı ve baskılara karşı özgürlük ve yeni bir hayat vaad etmesinin yeni göçmenlerin 

buraya gelmesi açısından önemli olduğu söylenebilir. Fransız kolonilerinde ise 

Fransa’daki feodal sistemin devam etmesi göçmenler için cazip görünmüyor olsa 

gerektir. Rejim, Fransa’daki rejim olduğundan dolayı aynı düzenin yeni topraklarda 

devamının buralara gelmeye istekli insan sayısını arttırmadığı düşünülebilir. Tabii, ilk 

yerleşilen toprakların ikliminin soğuk olmasını da dikkate almak gerekir. 

Fransızlar bazı Kızılderili kabileleriyle savaşsalar da, bazılarıyla kürk ticareti 

yapmayı becerirler. Bununla birlikte daha güneye inerek Detroit ismini verdikleri yöreye 

ve Mississipi nehrine ulaşmışlardır. Batı Hindistan şirketinin ortağı olan bir aileden 

gelen Cavalier de la Salle liderliğinde Fransızlar 1682’de çıktıkları seferde Alleghany 

dağlarının çevresinden dolaşarak İngiliz kolonilerini çevrelerler. Bu durum İngiliz kolonilerinin 

batıya genişlemesini engeller. Cavalier de la Salle’in bir cinayet sonucu ölmesinden sonra 

İskoç kökenli John Law krallıktan aldığı imtiyazla Paris’te bir banka kurarak sermaye 

toplar ve bu yolla insanları altın aramaya yönlendirir. Ancak altın bulunamayınca kurduğu 

sistem çöker.48  

17. yüzyılda sömürgeciliğe başlayan bir diğer devlet de Hollanda’dır. Hollandalıların 

keşif ve sömürgecilik ilerlemeleri oldukça hızlı olur. Portekiz’in İspanya’nın egemenliğine 

girmesi ve bölgedeki gücünü yitirmesiyle birlikte Hint Okyanusu’nda Hollanda öne çıkar. 

Hollandalılar, Portekiz’in elindeki sömürgelere saldırırlar ve önemli yerleri ele geçirirler. 

Tanilli, Hollandalıların 17. yüzyıldaki keşiflerini ve sömürgecilikteki ilerlemelerini 

şöyle özetlemektedir: 

 

                                                 
47 Luraghi, a.g.e., s.108. 
48 a.e., ss.110,111,112,113. 
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“XVII. yüzyılın ilk on yılları boyunca, Hollandalılar, Hint Okyanusu’ndaki deniz yolları 
üzerinde denetimlerini kurdular, Malezya takımadalarına yerleştiler ve Molük adalarını 
ele geçirdiler; Yeni Dünya’da da, Güyam’ın bir bölümü ile Küçük Antiller’de birkaç 
adayı fethettiler; Sona takımadalarında, Cava’ya sıkı sıkıya yerleştiler ve orada Batavya-
bugünkü Jakarta kentini kurdular. 1602 yılında kurulan ‘Doğu Hint Hollanda Ortaklığı’ 
orada dal budak saldı; bu ortaklık, kollarını ta Çin ve Japon limanlarına değin uzattı. 
Hollandalılar 1600 ile 1644 yılları arasında, Avustralya’nın batı ve kuzey kıyılarını 
keşfettiler. 1642 ve 1643 yılları arasında ise, bir Hollandalı denizci Abel Tasman, Hint 
Okyanusu ile Büyük Okyanus’ta sefere çıktı ve Yeni Zelanda ile Fiji ve Tonga adalarını 
buldu.”49

 

Ayrıca Hollandalılar 1626 yılında bugünkü New York’u Yeni Amsterdam 

adıyla bir sömürge olarak kurarlar. 1641’de Portekizlerden Malakka’yı alırlar ve 1652 

yılında Ümit Burnu’na yerleşirler. 1664’te İngilizler Yeni Amsterdam adlı Hollanda 

sömürgesini ele geçirerek buraya New York adını verirler. 

Fransızların 1674’de Hindistan’da Pondichery’de, 1686’da Chandernagor’da 

ticari üsler edinmeleri ve 1690’da da İngilizlerin Kalküta’yı kurmaları sonucunda Hindistan, 

Fransız ve İngiliz rekabetinin mekanı olur. Artık Hollanda geri planda kalmaya başlar. 

18. yüzyıla gelindiğinde ise Fransızların Yeni Dünya’dan çıkartıldığı görülür. 

1756’da Fransa ve İngiltere’nin Yeni Dünya’daki sömürgeleri ve dünya siyasetindeki 

hegemonyaları ekseninde geçen Yedi Yıl Savaşları Fransız Sömürge İmparatorluğu’nun 

kaderini de belirler. Yedi Yıl Savaşları’ndan yenik çıkan Fransa, 1763’te Paris’te yapılan 

barış antlaşması ile Amerika kıtasındaki topraklarını İngilizler’e vermek zorunda kalır. 

Ayrıca Hindistan’da sahip oldukları birkaç ticaret üssü ile İngiltere’yle rekabet içinde 

olan Fransızların Hindistan’daki sömürge imparatorluğu da aynı antlaşma ile sona erer. 

Fransa’nın bu antlaşma ile Amerika ve Hindistan’daki topraklarını kaybetmiş 

olsa da 1789’daki Fransız ihtilaline kadar İngiltere’nin savaştığı Hint devletlerine destek 

vererek İngilizlerin yayılmasını engellemeye çalıştığı görülmektedir. İngilizlerin, Hindistan’daki 

parçalanmış idari yapıyı iyi değerlendirdiği söylenebilir. Zira, İngiltere’nin Hindistan 

yarımadasının önemli devletlerinin birbirleriyle aralarındaki ilişkileri kullanması ve 

güçleri bölerek aşama aşama yarımadaya sahip olma yolunu tercih etmesi dikkati 

                                                 
49 Tanilli, a.g.e., s.47. 
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çekmektedir. Fransızlar ise ülkelerindeki ihtilal nedeniyle bölgeden uzaklaşmak zorunda 

kalmışlardır. 

Bu olayların ardından Kuzey Amerika’daki manzara: İngilizlerin egemenliği 

ve kolonilerinin daha çok güçlendiği; Fransa’nın kıtadan çıkartıldığı; İspanyol sömürge 

imparatorluğunun zayıflamaya başladığı bir görünüm arz etmektedir. 

İngiltere Paris Antlaşması’ndan sonra Kuzey Amerika’da kendi ülkesinden 

çok daha geniş bir bölgeye sahip olmuştur. Yeni bir imparatorluk politikası gütmeye 

karar veren İngiltere ekonomik anlamda yeni düzenlemeler yapma gereğini duyar. 

Ancak bu düzenlemeleri koloni halklarını rahatsız eder. İngiltere, 1764’ten itibaren 

ticari birçok yasa çıkartır ve bu yasalar ile kolonilere ağır vergiler getirir. Koloniler bu 

vergilere önce boykotlarla cevap verirler, daha sonra çatışmalar başlar. 1774’te kurulan 

“Kıtasal Birlik”in ardından İngilizlerle yapılan savaşlar sonunda Thomas Jefferson’ın 

öncülüğünde 4 Temmuz 1776’da ilan edilen “Bağımsızlık Bildirisi” ile Amerika Birleşik 

Devletleri’nin temelleri atılır. Bu tarihten sonra Fransızların da desteği ile bağımsızlık 

savaşına başlanılır ve 1782’deki Paris Antlaşması ile İngiltere, 13 koloninin bağımsızlığını 

tanımak zorunda kalır. 1787 yılında ise Amerika Birleşik Devletleri kurulur. 

İngiliz kolonilerinin bağımsızlık savaşı ilk sömürge bağımsızlık savaşı olarak 

tarihe geçse de, aslında kökleri İngiltere ve Avrupa’da olan halkların, uzantısı oldukları 

anayurtlarına meydan okumalarıdır.  

Kısaca; başkaldıran kitle kıtanın yerlisi Kızılderili halkları değil, Avrupalılardır. 

Savaşın nedenlerine bakıldığında ticari çıkarlar göze çarpmaktadır.  

Kuzey Amerika’daki İngiliz kolonilerinin bağımsızlığını kazanmalarının ardından 

19. yüzyılın ilk yıllarında Güney Amerika’nın veya başka bir deyişle Latin Amerika’nın 

bağımsızlık hareketi görülmektedir. 1808’de başlayan Latin Amerika’daki ayaklanmalar 

1810 yılında yaygınlaşır. Latin Amerika’nın bağımsızlık hareketine, kendi bağımsızlığını 

yakın zamanda kazanan Amerika Birleşik Devletleri’nin destek verdiği bilinmektedir. 

Birleşik Devletler Başkanı James Monroe, 8 Mart 1822’den önce, Kongreye 

bir mesaj göndererek Arjantin’in, Kolombiya’nın, Şili’nin, Peru’nun ve Meksika’nın 
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bağımsızlıklarının tanınmasını ister. Kongre, egemenliklerine yeni kavuşmuş olan 

devletlere siyasi temsilciler gönderilmesi için harcanacak yüz bin dolarlık bütçeyi 

onaylayarak cevabını verir. Bu, Güney Amerika’da başkaldıranların ilk kez resmen 

tanınmasıdır.50

1817’de Şili bağımsızlığına kavuşurken, 1819’da Kolombiya Cumhuriyeti kurulur, 

1821’de Venezuella ve Peru bağımsızlıklarını ilan ederler. Portekiz sömürgesi olan 

Brezilya’nın bağımsızlık ilanı da aynı döneme rastlamaktadır. Bağımsızlığın Portekiz 

kraliyet ailesince ilan edilmesi oldukça ilginç ve dikkat çekici bir tarihsel olaydır.. 

Şöyle ki: 

“Brezilya’daki göçmenlerin kazançlarının büyük bir bölümünün 17’nci yüzyıl boyunca 
Portekiz krallığınca ellerinden alınmasına kızmasıyla Brezilya milliyetçiliğinin ilk heyecanları 
duyulmaya başlandı. Daha 18’nci yüzyılın sonlarına gelinmeden, “Tiradentes” olarak 
tanınan Brezilyalı Joaquim José da Silva Xavier Fransız İhtilali ve Amerikan Bağımsızlık 
Savaşının ideallerinden esinlenen bir ihtilal girişimine (“Inconfidência Mineira” - Minas 
Komplosu) kalkışınca, sözkonusu duygular açıkça dile getirilmiş oldu. Sonunda Brezilya’nın 
bağımsızlığı elde edildi, ancak büyük ölçüde Portekiz Kraliyet Ailesinin 1808’de Brezilya’da 
zorunlu sürgüne mahkum edilmesi sonucunda... Napolyon’un Portekiz’i istilası sarayın 
Brezilya’ya taşınmasına neden oldu. Bundan sonrası, yani, siyasî bağımsızlık; özellikle 
ülke Genel Valiliğe yükseltildiği ve bir ölçüde otonomi verildiği için çabuk ve nisbeten 
basit bir adımdı. 7 Eylül 1822’de, ailesinin geri kalan kısmının yurduna dönmesi üzerine 
Genel Vali olarak Brezilya’da kalan Portekiz kralı Kral João VI’nın oğlu ve Portekiz 
tahtının varisi Prens Pedro, Lizbon’un, Brezilya’nın artan otonomisini azaltma girişimini, 
kolonyal toplum yönetim sektörünün de desteği ile reddetti. Brezilya’yı bağımsız 
imparatorluk olarak ilân etti.”51

 

1824 yılına gelindiğinde ise Latin Amerika’nın büyük bir kısmı bağımsızlığını 

kazanmıştır..“1824’te Ayacucho’da son İspanyol direnişi çöker; Madrid’in elinde kala 

kala Küba adaları ile Porto Rico kalmıştır.”52

Hem Kuzey, hem de Güney Amerika’daki bağımsızlık mücadeleleri, sömürgelere 

yerleşmiş Avrupalılar tarafından Avrupa’ya karşı verilmiştir. 1823’te James Monroe’nun 

açıkladığı ünlü Monroe doktrini ise karşıtı, Amerika’daki sömürgelerin bağımsızlıklarının 

                                                 
50 Luraghi, a.g.e., s. 261. 
51 (Çevrimiçi) http://www.brasembancara.org/tr/Defaulttr.htm,13 Nisan2008 
52 Server Tanilli, Yüzyılların Gerçeği ve Mirası: 19. Yüzyıl: İlerlemeler ve Çelişmeler, C.V., 7.bs., 
İstanbul, Alkım Yayınevi, 2007, s.83 
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devamını savunan, sömürgecilik karşıtı ve Avrupa’ya karşı Amerikalılık bilincini 

yerleştirmeye yönelik bir metindir.  

Amerika’daki sömürgelerini yitiren İngilizler, Hindistan’ın tamamını ele geçirme 

girişimindedirler. Daha önce İngilizler’in Hindistan’dan çıkarttıkları Fransızlar ise Fransız 

İhtilali sonrasında tekrar Mısır ve Hindistan’a yönelseler de “Fransız deniz kuvvetlerinin 

1805’te Trafalgar’da yok edilmesi üzerine, artık Hindistan’ın fethini önleyecek hiçbir 

engel kalmıyordu.”53 Yine de Hindistan’ın İngilizler tarafından fethedilmesinin yavaş 

ilerleyen uzun bir sürece yayıldığı görülmektedir. 

Hindistan’daki etkisini kaybeden Fransa 1830 yılında Cezayir’de sömürgeciliğe 

başlamıştır. Fransız iç politikasındaki darbe planları ve uluslararası alandaki emperyalist 

yarışın etkili olduğu gözlemlenen bu girişim, Cezayir Beyi ile Fransız konsolosu 

arasındaki yaşanan bir olayın diplomatik krize dönüşmesi bahane edilerek 

gerçekleştirilir. Şöyle ki: 

 

“Yüzyılı aşkın bir süreden beri, İstanbul’daki padişahın ismen naibi olan Cezayir 
Beyi, Fransa’ya karşı her zaman dostça davranmış, önemli bir borç vermeyi de kabul 
etmişti. Verilen borç henüz tümüyle ödenmemişti. Yılar geçiyordu ve Cezayir Beyi 
sabırsızlanıyordu. 29 Nisan 1830’da, Kralı temsil eden Fransız konsolosunu huzuruna 
çağırarak, uluslararası taahhütleri yerine getirmek gerektiği konusunda esaslı bir 
nutuk çekti. Konsolos, bu nutuktan pek hoşlanmamıştı. Diplomatik sayılmayacak sözler 
edilmiş ve Cezayir Beyi, konsolosu at kılından yapılma sineklikle okşayıvermişti.”54

 

 Bu diplomatik kriz Fransa tarafından savaş bahanesi yapılır ve 1830’da Fransızlar 

Cezayir’i ele geçirirler. Ancak Fransız iç politikasındaki darbe girişimi başarısız olur 

ve Temmuz devrimiyle beraber Louis-Philippe d’Orléans tahta çıkar.  

 Fransızlar 1830’da Cezayir’e asker çıkararak burada kuracakları sömürgenin ilk 

adımlarını atarlar. Askeri egemenliği sağlamalarının ardından burada sivil yerleşimlere 

başlayarak sömürgelerini kurarlar.  

                                                 
53 Luraghi, a.g.e., ss. 158,159. 
54 a.e., s. 232. 
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1836’da Cezayir topraklarında ilk Fransız sömürgesi Boufarik’te kurulur. General 

Bugeaud’nun Cezayir’de görevi devralmasından sonra sömürgecilik hızlı bir gelişme 

gösterir. General, 14 Mayıs 1840’da delegelerin önünde şu sözleri söyler: “Koloniciler 

burada içilebilir suyun ve verimli toprakların olduğu her yere sahiplerini sormadan 

yerleşmelidirler.”55

Bugeaud bu açıklamayı yaparken bir yandan da 1839’da başlayan Abdülkadir’in 

önderliğindeki Cezayirlilerin gerilla direnişi sürmektedir.  

Sonunda Fransızlar, Emir Abdülkadir ile müzakereye girerler. İmzaladıkları 

antlaşmayla Abdülkadir, geniş topraklar üzerinde bir çeşit bağımsızlık kazanır. Ama 

kısa bir süre sonra, Paris’te, Abdülkadir’in satın alınması için harcanan çabaların boşa 

gittiğinin anlaşılması üzerine yeniden kuvvete başvurulur. Köylerin sistemli bir şekilde 

yakılmasıyla, portakal bahçelerinin ve buğday tarlalarının tahrip edilmesiyle birlikte 

idamlar, adam öldürmeler ve el kesmeler başlar. Abdülkadir 23 Eylül 1847’de teslim 

alınır.56

Fransızlar Cezayir’deki sömürgelerini sağlamlaştırmaya çalışırlarken; ertesi 

yıl yani 1848’de, Fransızları 1805’te Trafalgar’da yenerek Hindistan egemenliğinin 

dışına atmış olan İngilizler, Hindistan’ın bölünmüş siyasi yapısını kullanarak 

Hindistan Yarımadası’nı ele geçirirler. 

Hindistan’ı ele geçiren İngilizler’in aynı zamanda Çin’e nüfuz etmeye çalışmakta 

oldukları da görülür. Ancak Çin’in devlet örgütlenmesi, kültürel temelinde güçlü 

felsefi düşüncelerin yatması, teknik ve sanatsal açıdan ilerlemiş bir toplum olması klasik 

sömürgecilik yöntemleriyle bu ülkenin elde etmeye yetmeyeceği anlaşılır. Luraghi 

İngilizler’in Çin’e sızma politikasından şöyle söz etmektedir: 

  

“Yüzyıllar boyu, Batılılar, Çin’den ipek, çay, tütün, reçine, porselen satın almışlar ve 
Avrupa’da yüksek karlarla satmışlardı; buna karşılık Çin, Batlılar’dan hemen hemen 
hiçbirşey satın almıyordu. Oysa, sanayi devrimi, satın alma zorunluluğunu ikinci plana 

                                                 
55 (Çevrimiçi) http://algerian-history.info/, 4 Ağustos 2007. 
56 Luraghi, a.g.e., ss.14, 234, 235. 
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itti ve satma gerekliliğini ön plana çıkardı. Bunu yapabilmek için, ayak direyen Çinlileri 
“ticaret özgürlüğüne” inandırmak gerekiyordu. Ve de İngilizler, Çin’de büyük karla 
satılabilecek bir mal bulmuşlardı, bu da afyondu. Hindistan’daki İngiliz Kumpanyası, 
büyük çapta afyon üretmeye koyuldu. İmparatorluk hükümeti afyonun ithalini yasaklamakta 
gecikmedi, ama İngiliz tüccarları, çoğunluk silahlandırılmış olan kaçakçı gemileriyle 
el altından Çin’e afyon sokmayı becerdiler. Bunun üzerine, İmparatorluk hükümetinin 
sabrı tükendi ve karşı koymaya karar verdi. ” 57

 

Tarihe “afyon savaşları” olarak geçen savaşların ardından yapılan antlaşmalarla 

İngilizler ve diğer batılı sömürgeci devletlerin Çin üzerinde büyük imtiyazlar elde ettikleri 

görülmektedir. 

1842'de imzalanan Nanjing ve 1843'te imzalanan Bogue Ek Antlaşmaları Çin’in 

İngilizler’e verdiği imtiyazlar ve burada yarı sömürgecilik sisteminin başlaması açısından 

dikkat çekmektedir. Zira Çin’i tazminat ödemekle yükümlü tutmanın yanında beş limanını 

İngilizlere ticaret ve yerleşim hakkıyla birlikte teslim eden antlaşmaların ayrıca buradaki 

İngiliz yurttaşlarını yargılama yetkisini de İngiliz mahkemelere verdiği görülmektedir. 

İngilizler’in Çin’den imtiyazlar alması üzerine diğer Batılı devletlerin de Çin’e 

benzer ayrıcalık talepleriyle başvurdukları görülmektedir. Sömürgeci devletler bağımsızlık 

ilanlarıyla Amerika’dan uzaklaştırılmış, sömürgeci güçler için Uzakdoğu ilgi odağı 

haline gelmiştir.  

Bu sırada Amerika’da sınırların bağımsızlık ilanı sonrasında zaman içinde 

belirginleşmekte olduğu görülmektedir. 

 

“Bağımsızlığına kavuşan İspanyol Amerika kendi içinde federal bir yapıya erişemezken, 

Amerika Birleşik Devletler’i, 1812-14 savaşının sonunda, toprak kazanımlarını çarpıcı bir 

biçimde sürdürür ve Büyük Okyanus kıyılarına varır. 1850’de kesin sınırlar çizilmiştir.” 58

 

                                                 
57 a.e., s. 178 
58 Luraghi, a.g.e., s.84. 
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İlk kurulan kolonilerden sonra batıya doğru genişleyen Birleşik Devletler, bir 

yandan sınırlarını belirlerken; öte yandan Avrupa’dan gelen göçlerle uzak batıda yeni 

yerleşimler oluşur. Böylelikle Birleşik Devletler’in bünyesinde Batı’da yeni devletler 

kurulur. Bunların federatif birlikteliğe eklenmesi bugünkü ABD’yi oluşturmaktadır. 

O sıralarda Rus toprağı olan Alaska ise daha sonra Rusya’dan 1867’de satın alınarak 

Birleşik Devletler’e katılacaktır. 

19. yüzyıl yarılandığında büyük sömürge imparatorluklarını yaşamış olan Yeni 

Dünya’da sömürgeciliğin, çok büyük ölçüde yerini bağımsız ve federal devletlere bıraktığı 

görülmektedir. Kıtanın kuzeyindeki Birleşik Devletler gittikçe güçlenirken, Güney’in 

kendi düzenini sağlamlaştırmaya çalıştığı dikkati çeker. 

Yeni Dünya’da büyük darbe alan sömürgecilik sisteminin, doğuya doğru yayıldığı 

gözlemlenmektedir. Ancak Yeni Dünya’da uygulanan klasik sistemin bu bölgenin 

siyasi, kültürel, tarihi ve coğrafi yapısından dolayı işlevsel olmadığı göz önüne alındığında, 

Çin’de uygulanan sistemin farklılığı göze çarpmaktadır. 

Sömürgeciliğin yeni yöntemi: Önce ticaret üssü elde etmek, bu üsleri sömürülecek 

ülke toprağından ayrı bir yönetim ve devlet toprağı olarak kabul ettirmek ve zaman 

içinde bu toprakların sayısını arttırırken, çeşitli bahanelerle çıkarılan savaşlar ile ülke 

içlerine nüfuz etmek olarak özetlenebilir. 

Çin’de oldukça iyi yürütüldüğü gözlemlenen bu yöntem sonucunda İngiltere 

ve Fransa tarafından 1856 yılında II. Afyon Savaşı çıkartılır. 

"Ok Savaşı" olarak da bilinen II. Afyon Savaşı, ticari ayrıcılıklarını arttırmak 

isteyen İngilizlerin Ok adlı gemideki İngiliz bayrağının indirilmesini bahane ederek 

1856 yılında başlattıkları savaştır. Bir Fransız misyonerinin öldürülmesini bahane eden 

Fransa da İngiltere yanında savaşa girer. Savaş sonucunda İngiltere ve Fransa 1858 

yılında Çin hükümetini Tianjin Antlaşması'nı imzalamaya zorlarlar. Ancak Çin, antlaşmayı 

onaylamayı reddedince savaş yeniden başlar. 1860 Pekin Sözleşmesi'yle Çin, Tianjin 

Andlaşması'na uymayı kabul eder. Bu andlaşmaya göre yabancı elçiler Pekin'de 

yerleşebilecek, birçok yeni liman ticaret ve yerleşim için Batılılara açılacak, yabancılar 

Çin'in iç bölgelerine seyahat edebilecek ve Hıristiyan misyonerlere hareket serbestîsi 
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tanınacaktır. Ayrıca 1858'de Shang-hai’da yapılan görüşmelerde de Çin'e yapılan afyon 

ihracatı da yasallaşmış durumdadır. Sonuç olarak Çin’in, 19. yy.'da ve 20.yy'ın 

başında Batılı devletlerle, Tianjin benzeri egemenlik ve toprak bütünlüğünden büyük 

ödünler verdiği antlaşmalar yaptığı görülmektedir.59

Bu antlaşmalarla Portekiz, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri de Çin’e nüfuz 

etmişler ve Çin’de koloniler kurmuşlardır. Böylelikle Çin yarı-sömürge haline getirilmiştir. 

Bu antlaşmaların uzantılarını yakın tarihe kadar görmek mümkündür. Zira İngiliz 

egemenliğindeki Hong-Kong limanı ve kolonisi ancak 1997’de Çin’e devredilmiştir. 

ABD’nin kurulması ile Kuzey Amerika’daki kolonilerini kaybeden İngiltere 

Hindistan ve Çin’de güçlü sömürgecilik faaliyetlerine yoğunlaşır ama Kuzey Amerika’dan 

tamamıyla ayrılmış değildir. Nitekim ABD’nin kuzeyinde 1867’de İngiltere’ye bağlı 

Kanada dominyonu kurulur. Bu sırada Yeni Dünya’da federalizmi kuran Birleşik Devletler 

de aynı yıl 36 devlet haline gelir. Kanada’ya daha önce gelmiş olan Fransızlar ve İngilizler 

kurulan Kanada dominyonunda birlikte yaşamaya başlarlar. Fransızca konuşan toplum 

Kebek’te ve İngilizce konuşanlar da diğer bölgelerde yoğunlaşırlar. Ancak Kanada’nın 

Batı’dan yerleşimci çekmesi uzun zamana yayılmış durumdadır. 19. yüzyılın sonunda 

göçmen sayısının arttığı görülmektedir. Örneğin nüfus “1851’de 2 milyon kadarken 1900’de 

5 milyonu aşar.”60

Aynı dönemde 1770’de Kaptan James Cook’un Britanya topraklarına kattığı 

ve Kaptan Arthur Phillip tarafından ilk İngiliz kolonilerinin kurulmaya başlandığı 

Avustralya’da kolonileşme sürmektedir. Yeni Zellanda’da ise 1840’a kadar balina 

avcıları ve tacirlerin yerleşimleri görülürken; bu tarihten sonra İngilizlerin sistematik 

kolonileşmesi başlar.  

Keşiflerle ve yağmalarla başlayan sömürgeciliğin ticari imtiyazlar yoluyla 

toprak edinip, bölerek ele geçirme ve sonra da sömürgeleştirme yöntemine evrildiği 

19. yüzyılda keşiflerin de başka bir boyut kazandığı görülür. İlk zamanlarda altın 

hayali ile yola çıkan kaşiflerin yerini, dünyayı tanıma isteği ve yeni yerler keşfederek 

ün, unvan ve makam kazanmak gibi duygularla yola çıkan kaşifler alır. Ayrıca bilimsel 
                                                 
59 (Çevrimiçi) http://stu.inonu.edu.tr/~scamsari/C.html, 12 Ağustos 2007. 
60 Luraghi, a.g.e., s.302. 

 32



araştırma yapan kişilerin de bilinmeyen topraklara doğru yolculuk yaptıkları görülür. 

19. yüzyılda dünyanın gizemli topraklarının gün ışığına kavuşması toplumsal hayata, 

edebiyata, bilime ve diğer birçok alana yansır. Özellikle edebiyat alanında bu konularla 

ilgili birçok eser verilmiştir. 

 

“Kitaplar, geziler, rehberler bilgi verir ve merak uyandırırlar. 1842’de yayımlanmaya 
başlayan bir resimli gazete, The illustrated London News 5 milyon basar. Robenson 
Crusoe’nin Serüvenleri’nin altın yıllarıdır; Avrupa’nın bütün dillerine çevrilmiştir ve 
başka Robinson’ların yazılmasına yol açar kitap. Uzak diyarları anlatan romanların 
ustaları çıkar ortaya: Amerikalı Melville, İskoçyalı Stevenson ve dünyanın güzelliklerine 
hayran, tek başına bir ülkeden ötekine dolaşan bahriyeli Pierre Loti. Coğrafi romanın 
yaratıcısı olan Jules Verne de dünya gezisine çıkar; ne var ki, çalışma masasını terk 
etmeden, ülkelerin ve toplumların doğrulanmış bilgisine bilim kurguyu karıştırır, 
gençlerin pek hoşuna giden kahramanlar çizer:”61

 

Dünyanın keşfi ve tanınmaya başlaması edebiyatı etkilediği gibi, bilimsel 

çalışmaların gelişmesine de yol açar. Kâşifler dünyayı keşfettikçe edindikleri bilgiler 

ışığında haritalardaki bilinmeyen bölgeler de netleşmeye başlar. Coğrafya üzerine 

çalışmalar yoğunluk kazanır. Yerküre ve iklimlerle ilgili çalışmalar yapılır. Haritalarda 

bilinmeyen topraklar olarak gösterilen yerlere ilgi oldukça artar. Dünyanın keşfedildiği 

bu dönemde en çok bilinmezliğe sahip topraklar Afrika kıtasındadır. Afrika’nın içlerinin 

keşfedilmesi ve sömürgeleştirmesi 19. yüzyıla kalmıştır. Ancak Afrika ile ilgili planlar 

zaten 18. yüzyılın sonunda yapılmaya başlanmıştır. 

 

“Bilinmeyen topraklara uzanmak, yalnız dünyaları keşfetmek değil, aynı zamanda 
insanlığın coğrafya bilgisini de artırmak, üzerinde yaşadığı dünyayı egemenliği altına 
almasına yardım etmek demekti. Afrika’ya sızma girişimini bir bilim derneği ele 
almıştı: 1788’de Londra’da, Nijer Nehrini bulup incelemek için bir Afrika Derneği 
kurulmuştu.”62

 

                                                 
61 Tanilli, a.g.e., ss.118,119. 
62 Luraghi, a.g.e., s.218. 
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Mungo Park, Richard Lander, René Caillé, James Bruce, John Speke, Grant, 

Carlo Piagga Giovanni Miani David Livingstone, Henry Morton Stanley gibi isimler 

18. yüzyılın sonunda başlayan ve 19. yüzyıla uzanan süreçte Afrika’ya keşif yapanlar 

arasındadır. Özellikle David Livingstone, misyoner kimliğinden de kaynaklanan bir ruhla 

Afrikalılarla iyi ilişkiler kurmuş ve onlar tarafından sevilmiş, köle ticaretiyle mücadele 

etmiş bir isim olarak öne çıkmaktadır. Livingstone’un ikinci seferinde uzun süre haber 

alınamaması üzerine yola çıkan ve kendisine ulaşan New York Herald gazetesinin 

desteklediği gazeteci Henry Morton Stanley’in ise Livingstone’la simgelenen kâşif 

tipini değiştirdiği ve sömürgeciliğe hizmet etmeye başladığı görülmektedir. 

Kongo’nun sömürgeleştirilmesinin söz konusu olduğu bu dönemde Fransa, 

Cezayir’deki direnişi kırmak için Fransız olma duygusunu ve kimliğini oturtmaya 

çalışmaktadır.  

Fransızların 1871’den sonra uyguladıkları “kendi içinde eritme yöntemi”, iki 

paralel tedbirden oluşmaktaydı. Bir taraftan Cezayirliler Fransız yapılmaya çalışılıyordu 

ancak Fransız olmanın nimetlerinden yararlanamayan Cezayirliler en ağır yükleri 

sırtlanıyor ve ikinci sınıf yurttaş kabul ediliyordu. Öte taraftan da, her türlü ayrıcalıktan 

ve yerli köylülerden zorla alınan topraklardan faydalanacak olan Fransızlar, Cezayir’e 

gitmeye teşvik ediliyordu.63  

Böylece birçok Fransız Cezayir’e yerleşmeye başlamıştır. Cezayirliler, 

Fransa’dan gelip Cezayir’e yerleşenlere “Pied Noir” (Kara Ayak) ismini 

vermişlerdir. Diğer sömürgelerinden farklı olarak Fransa’nın Cezayir’i ayrılmaz bir 

parçası olarak değerlendirdiği gözlemlenmektedir.  

1876 yılından itibaren Belçika da Kongo’yu sömürgeleştirmek için harekete 

geçer. Kongo’daki sömürgeleştirme süreci, aynı yıl Kral II.Leopold’ün başkanlık ettiği 

ve coğrafyacılar ile kaşiflere yönelik düzenlenen bir konferansla başlar. 

Keşiflerin bilimsel önemi ve köle ticaretinin durdurulmasının insani önemi üzerine 

yapılan, yedi gün süren tartışmalardan sonra konferans, Afrika Uluslararası Birliği’ni 

                                                 
63 a.e., ss. 307, 308. 
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kurmaya karar verir. Kral başkan olarak seçilir. Derneğin açıkça söylenen hedefi Orta 

Afrika’nın “araştırılmamış ve barbar” bölgelerini medeniyete açmak, bir “bilimsel ve 

sağlık istasyonları” ağı kurmaktır.”64  

İngiltere’nin Kıbrıs’ı Osmanlı İmparatorluğu’ndan kiraladığı yıl olan 1878’de, 

Kongo’nun sömürgeleştirilmesinde  planların netleştiği ve harekete geçildiği görülür.  

28 Kasım 1878’de Yukarı Kongo’yu İnceleme Komitesi, Brüksel’de Kraliyet 

Sarayı’nda kurulur. Komitenin adı aldatıcıdır, çünkü hemen gerçekleştirmek istediği, 

Aşağı Kongo’yu fethetmektir. Yerlilerden arazi satın alınarak, karayolu, demiryolu ve 

vapurlarla bir iletişim ağı oluşturularak, nehir boyunca “ticari amaçlarla” kurulacak tüm 

istasyonlara birliğin üzerinde tek bir altın yıldız olan açık mavi renkli bayrağını dikecek 

heyetin başkanlığına gazeteci Henry Morton Stanley getirilir.65  

Kral II.Leopold adına Kongo’da keşif ve yerleşme çalışmalarına başlayan 

Stanley komitenin belirlediği gibi, Kongo nehri boyunca istasyonlar kurmaya ve karayolları 

açmaya başlar. Ancak Kongo’ya yerleşmeye giden başka bir ekip de mevcuttur. 

Stanley’in Belçika kralı adına Kongo’daki icraatları sürerken; Fransızlar da Pierre 

Savorgnan de Brazza liderliğinde yerli halkla anlaşarak topraklar edinmektedirler. İki 

sömürgeci gücün Kongo nehrinin karşılıklı yakalarında ilerlemeleri sonucu, Kongo 

iki devlet tarafından pay edilerek sömürge haline getirilir. Brazza, Kongo nehrinin 

bir yakasında Fransa adına Brazzaville kentini kurar. Nehrin diğer yakasında ise 

Stanley Belçika kralının adını verdiği Leopoldville kentini kurar. Kongo nehri iki 

Kongo sömürgesini birbirinden ayırır: Belçika Kongosu ve Fransa Kongosu. 

Kongo’daki sömürünün yoğunlaştığı noktanın kauçuk olduğu gözlemlenmektedir. 

Batı’da otomobillerin tarih sahnesine çıkmasıyla lastik üretimi için gereken hammadde 

kauçuktur. Kongo ise, kauçuk açısından zengindir. Kongo’daki bu iki sömürge devleti, 

kölelik sistemi kurarak Batı’ya en ucuz yolla kauçuk temin etme yolunu bulur. 

Özellikle Belçika Kongosu, sömürgeci devletin geldiği nokta açısından dikkati 

çekmektedir.  

                                                 
64 Guadalupi, Shugaar, a.g.e., s.163. 
65 a.e., s.164 
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Afrika’nın doğu bölgelerinde Arap köle tacirlerine karşı kölelik karşıtı kampanya 

Avrupa basını tarafından desteklenirken, Kongo’da dünya üzerinde o zamana kadar 

var olmuş en utanç verici köleci devlet oluşur. Yerli halklar zorla askere alınır, erkekler 

yeni hükümet tarafından talep edilen miktarlardaki ham kauçuk kotasını doldurabilmek 

için kendi tarlalarından koparılır ve yağmur ormanlarında çalıştırılır. Halk Kuvvetleri 

anlamına gelen ‘Force Publique’, beyaz subaylar tarafından komuta edilen ve zorla 

askere alınmış yerlilerden oluşturulur. Yiyecek depolarına Force Publique tarafından 

el konulur, kadınlar ve çocuklar rehin alınır ve çoğu kez ya açlıktan ya da kötü beslenme 

yüzünden ölürler. Tüm direnmeler ölümle cezalandırılır, öldürülen isyancıların elleri 

kesilerek bürokratlara gönderilir.66

Orta Afrika’da Kongo’yu sömüren Fransızlar, 1881 yılında Kuzey Afrika’da 

Tunus’u ele geçirirler. 1883’te ise Madagaskar’a girerler. Sömürgecilikte geç kalan 

Almanya ve İtalya da sömürgecilik rekabetinden pay almaya girişirler.  

Almanya 1884’ten itibaren Afrika’da sömürgeciliğe başlar. Doğu Afrika’da 

Ruanda-Urundi, Tanganika, Wituland, Kionga (Alman Doğu Afrikası), Güney Batı 

Afrika’da Botswana ve Namibya (Alman Güney Batı Afrikası), Batı Afrika’da Kamerun 

ve Togoland (Alman Güney Batı Afrikası), Paisifik Okyanusu’nda adalardan oluşan 

Alman Yeni Ginesi ve Alman Samoa’yı sömürgesi haline getirir. Asya’da Çin’de kendisine 

imtiyazlı limanlar sağlar. 1884 Berlin Afrika Konferansı ile bu toprakların Almanya’ya 

ait oldukları teyid edilmiş olur. Berlin Afrika Konferansı, Avrupa devletlerinin Afrika’yı 

kendi aralarında paylaşmaları açısından önemlidir. 

Portekiz ise bu paylaşımda gelişme sağlayamaz, Angola ve Mozambik’teki eski 

topraklarıyla yetinmek zorunda kalır, öteden beri süre gelen kötü yönetimine devam 

eder.67

İtalyanlar ise İngiltere Fransa rekabetinden faydalanarak İngilizlerin teklifi ve desteği 

ile Mısırlılardan Massaua’yı alırlar. Ardından Eritre’yi sömürgeleştirirler ve Somali’ye 

nüfuz ederler. Etiyopya’yı (Habeşistan) sömürgeleştirmeye çalışırlar. İtalya, 1889’da 

                                                 
66 a.e., ss.170,171. 
 
67 Luraghi, a.g.e., s.237. 
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Ucciali Anlaşması ile Etiyopya’yı alma imkanını yakalasa da 1896’da Etiyopyalılar 

tarafından yenilecek ve Etiyopya’yı sömürgeleştiremeyecektir. “1934-41 dönemindeki 

İtalyan işgali hariç tutulursa Afrika ülkeleri içinde sömürgeci yönetim altında idare 

edilmeyen tek ülke Etiyopya’dır.”68

Bu sırada Uzakdoğu’da Çin, Avrupalı devletlerin ve ABD’nin serbestçe 

ticaret alanı haline gelen bir ülke haline gelmiştir. Pekin’i dahi kaybeden Çin’in 

sömürgeleştirilmesinden pay almak isteyen bir diğer devlet ise komşusu Japonya’dır. 

Sömürgecilerin, ülke çapındaki yerel güçlerin birbiri ile savaştığı bir ada olan Japonya’yı 

sömürmek yerine yerel kuvvetlere ateşli silah pazarlamasına giriştiği görülmektedir. 

Zaman içinde sömürgeci güçlerin silahlandırdığı Japonya onların beklemedikleri bir 

şekilde Çin üzerinde sömürgeciliğe başlar. Kore ve Mançurya bu amaca hizmet edecek 

önemli bölgelerdir.  

Japonlar; gelenekçi, düzenli ve barışsever olan Çin’e bağlı bir hanedanın 

yönettiği Kore’ye girme bahanesi olarak, Koreliler’in sabrını taşıran sürekli baskının 

yol açtığı Japon düşmanlığını dile getiren gösterileri kullanır. 1885 tarihli Çin-Japon 

antlaşmasına dayanarak Kore’de bir reform hareketine girişeceğini ilan eder. Böylece 

Çin ile Japonya arasında başlayan savaşta Japonlar Mançurya’ya girerler. Çin yenilir, 

1895’te Shimonoseki Antlaşmasını imzalamak zorunda kalır. Bu antlaşmayla Çin, 

Japonya İmparatorluğu’na Formoza Adası’nı, Pescadores takımadalarını ve Sarıdeniz’e 

hakim olan Liao-tong yarımadasını bırakır, ağır bir savaş tazminatını kabullenir ve öbür 

sömürgeci devletlerin yararlanmakta oldukları imtiyazları tanır. Ama sömürgeci 

devletler biraraya gelerek Liao-tong yarımadasının Çin’e geri verilmesini zorla kabul 

ettirirler. Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya, Japonya’ya gereken savaş tazminatını 

ödeyebilmesi için Çin’e yüksek faizli borç para verirler.69  

Çin’in iyice zayıf düştüğü bu savaştan sonra sömürgeci devletlerin yeni imtiyazlar 

elde etmesinin daha da kolaylaştığı görülmektedir.  

                                                 
68 Hayrettin Yücel, Sevilay Bayar, Hasan Köse, Etiyopya Ülke Raporu 2005, (Çevrimiçi) 
http://kobi.mynet.com/pdf/Etiyopya.pdf, 19.04.2008 
69 Luraghi, a.g.e., s.187 
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Almanya, imtiyaz koparmak için, Tsing-tao’yu topa tutar ve işgal eder. Fransa, 

Çin Hindi’ne asker çıkarır ve Çin’e bağlı olan ülkeleri kuvvet kullanarak boyunduruğu 

altına alır. İngiltere, topa tutma tehdidiyle, Pekin-Han-k’eou demiryolunda imtiyaz elde 

eder. Rusya ünlü Liao-tong yarımadasını ele geçirir ve burada güçlü Port-Arthur 

deniz üssünü kurar70

 Sömürgeci devletlerin Çin’den imtiyazlar koparması Batı’nın ticaret, üretim gücü ve 

parasının Çin’e yerleşmesini de beraberinde getirir. 

 

“Geniş bölgeler ticarete açılır, yığınla sanayi kuruluşu kurulur (Japonya da bu hakkı 
elde etmiştir), yeni demiryolları döşenir, madenler işletmeye açılır. Batı sermayesinin 
yayılışının simgesi olarak da, sekiz önemli banka kurulur.”71  

 

Görüldüğü üzere 19. yüzyıl, sömürgeciliğin klasik yöntemleri bıraktığı ve 

yeni yöntemler geliştirdiği bir dönemdir. Afrika’nın içlerine girilerek, buranın 

sömürgeleştirilmesi de bu yüzyılda gerçekleşmiştir. 19. yüzyılda İngiltere yeryüzüne 

iyice yayılmıştır ve gerçekten de Büyük Britanya ismini karşılayacak genişliğe sahiptir. 

Kanada dominyonu kurulmuş, Avustralya ve Yeni Zellanda İngilizler tarafından meskûn 

hale getirilmektedir. İngiltere birçok yerde imtiyazlı limanlar elde ederek ticaret üsleri 

kurmuştur. 

19. yüzyılın en büyük sömürgeci gücü olan İngiltere’nin siyasi coğrafyası şu 

şekildedir: 

İngiltere, Yeni Dünya’nın Atlantik’e bakan yüzündeki adaların çoğuna sahiptir 

ve hepsi bir arada, Avrupa’dan Güney Afrika’ya doğru dev yığınlar oluştururlar. Bunların 

yanında Hint Okyanusu’na serpili ve Çin Denizi’nin girişini tutan adalar da ona aittir. 

Çevresini kontrol altında tutabilmek için Perim’i Aden’e, Çin ticaretini kendine çekmek 

amacıyla da Hong Kong’u Singapur’a eklemiştir. Kıbrıs’a yerleşmiş, Bahreyn adalarına 

inmiş, Fiji adalarını ele geçirmiştir. Komşu topraklar üzerine açılmış pencere görevini 
                                                 
70 Luraghi, A..e., s.188 
71 Server Tanilli, Yüzyılların Gerçeği ve Mirası: 19. Yüzyıl: İlerlemeler ve Çelişmeler, C.V., 7.bs., 
İstanbul, Alkım Yayınevi, 2007, s.421 
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görecek yığınla üs vardır elinde: Singapur Malezya devletlerine, Labuan adası Borneo’ya, 

Aden Arap art bölgesine, Lagos Nijerya’ya, Mombaz Doğu Afrika’ya açılan pencerelerdir. 

Ayrıca Zenzibar, Hindistan, Afrika’nın batı kıyılarında Gambiya ile Sierra Leone, Accra’ya 

hükmederken; Batı’da Antiler, Jamaika, Guyan’ların büyük bir bölümü ve Honduras’ın 

bir parçası elindedir. Mısır’ın işgali ile de Ceblitarık, Malta ve Kızıldeniz yoluyla, 

Londra’dan Bombay’a bir imparatorluk zinciri tamamlanmış olur. Cap’ta İngiliz damgasını 

taşıyan geniş bir Güney Afrika gelişir. Afrika’da 1880 ile 1902 yılları arasında 11 

milyon kilometre kare toprağa sahip olunur.72

19. yüzyılda sömürgeciliğin en önde gelen aktörleri İngiltere ve Fransa’dır. 

Keşiflere başlayan ve ilk sömürge imparatorluklarını kuran İspanya ve Portekiz bu 

üstünlüklerini İngiltere ve Fransa’ya kaptırmışlardır. Hollanda’nın da bu yüzyılda 

sömürgeci gücünün iyice zayıfladığı gözlemlenmektedir. İngiltere ve Fransa arasındaki 

dünyaya hükmetme rekabeti sürerken, o güne kadar sömürgecilikten pay alamamış ve 

yeni topraklar için gecikmiş olan devletler de kendilerine bir yer edinmeye 

çalışmışlardır. Belçika, Almanya ve İtalya bu ülkelerdendir.  

Sömürgeciliğin doruk noktasına ulaştığı 19. yüzyılda sanayi devrimi ile büyük 

fabrikalar kurulur. Üretimleri artan ve yeni pazarlar arayan sömürgeci devletler arasında 

rekabet artar. Daha önce sadece köle ticareti için kullanılan ve içine pek girilmeyen 

Afrika, sömürgecilikten bu yüzyılda nasibini almaya başlar. 

20. yüzyıla gelindiğinde İngilizlerin, daha önce kurulan Kanada dominyonu 

gibi Avustralya, Yeni Zellanda ve Güney Afrika’yı da kraliyete bağlı ve aynı zamanda 

kendi kendini yöneten dominyonlar haline getirdiği görülmektedir. 1901’de Avustralya, 

1907’de Yeni Zellanda dominyon statüsüne geçer. Güney Afrika’da ise bu süreç savaşlarla 

tamamlanır.17. yüzyılda Hollanda tarafından bölgeye yerleştirilen ve 1881’den itibaren 

iki egemen devlet kurarak orada yaşayan Hollanda kökenli kolonlarla (Boerler) yapılan 

savaş sonrasında Güney Afrika Birliği kurulur. 1910’da ise bu birlik İngiltere’ye 

bağlı dominyon haline gelir. 

                                                 
72 a.e., ss.193,194. 
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Fransa 1830’da Cezayir’e adım attığında, Cezayir’in hemen yanındaki Atlantik 

kıyısında kalmış olan Fas’ı da işgal etmeyi planlamıştır. Ancak bu hemen gerçekleşmemiştir. 

Birleşik Krallık’ın 1904’te Fransa’nın etki alanını tanıması Fas’ta Alman reaksiyonunu 

tetikler. 1905-1906 krizi, Fransa’nın ‘özel durumu’ nu resmiyete döken Algeciras Konferansı 

(1906) ile çözülür ve Fas’ın siyasi durumu Fransa ve İspanya’nın ortaklığına bırakılır. 

İkinci “Fas Krizi” Berlin tarafından tetiklenir. Avrupalı büyük güçlerin tansiyonları artar, 

fakat 1912’deki Fes Antlaşması ile Fas, Fransa’nın himayesine bırakılır. Aynı antlaşma 

ile İspanya, Kuzey ve Güney bölgelerde koruyucu güç rolünü üstüne alır. İspanya, ülkenin 

güneyinde yer alan bugünkü Batı Sahra ve Kuzey’deki Akdeniz kıyılarına sahip olur.73  

Bu arada ABD genişlemesini sürdürmektedir ve aynı yıl 48 devlet haline gelir. 

20. yüzyılda sömürgecilik yayılmaya devam etse de, özellikle yüzyılın ortalarında sömürge 

yönetimi altındaki toplumların bağımsızlıklarını kazanmaya başladıkları gözlemlenmektedir.  

Osmanlı İmparatorluğu Balkan Savaşları’nı yaparken; sömürgeciliğe geç başlayan 

İtalya Osmanlı’nın elinden Trablusgarp’ı ve Bingazi’yi alır. Sömürgecilik yarışına, 

sömürgecilikte geç kalmış olan Almanya ve İtalya’nın da dahil olmaları 1914’te Birinci 

Dünya Savaşı’nın başlamasının nedenlerinden biri olarak değerlendirilebilir. Savaşın 

sonlarına doğru 1917’de Rusya’da Bolşevik devrimi olur ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 

Birliği kurulur. Lenin liderliğindeki Sovyetler Birliği, bağımsızlıklarını kazanmaları 

doğrultusunda sömürge halklarına destek kararı alır. 

Birinci Dünya Savaşı sonrasında 1919’da kurulan Milletler Cemiyeti ise mandacılık 

sistemini getirir. Bu sistem, savaşta mağlup olan Almanya’nın sömürgeleri ve Osmanlı 

Devleti’nin kaybettiği toprakların yönetimi ile ilgili bir çözüm olarak ortaya atılır. 

Buna göre mandacılık üç coğrafyaya göre tanzim edilir. A sınıfı manda yönetimleri 

Osmanlı İmparatorluğu’nun kaybettiği toprakları kapsar: Irak ve Filistin İngiltere’ye, 

Suriye ise Fransa’nın yönetimine ayrılır. B sınıfı mandalar Almanya’nın Afrika’daki 

sömürgelerini kapsamaktadır. Bugünkü Tanzanya topraklarını içine alan Tanganika 

İngiltere’nin manda yönetimine verilirken; Kamerun ve Togoland İngiltere ve Fransa’ya 

                                                 
73 (Çevrimiçi), http://www.bookrags.com/wiki/History_of_Morocco#_note-LOCprof, 05 Şubat 2008 
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paylaştırılır. Ruanda-Urundi Belçika’ya verilir. C sınıfı mandalar ise Okyanusya’daki 

adaları ve Alman Güney Batı Afrikası olarak bilinen Namibya’yı kapsamaktadır. 

Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasındaki dönemde Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliği, Nasyonal Sosyalist Almanya, Faşist İtalya ve militarist Japonya’nın 

var olduğu bir dünya siyaseti oluşur. 

1939 yılında başlayan İkinci Dünya Savaşı ise; Birinci Dünya Savaşı’ndan 

yenik çıkan Almanya’nın Hitler’in liderliğinde genişleme planı; İtalya’da faşizmin 

iktidara gelişiyle Roma İmparatorluğu’nu canlandırma isteği, Japonya’nın 

emperyalist tutumu ile tetiklenir. 

Büyük emperyalist devletlerin ve onların etkin olduğu Milletler Cemiyeti’nin 

Japonya’nın 1931’de Mançurya’yı işgaline ve Çin üzerindeki emperyalist saldırılarına 

tepki vermemelerinin, İtalya’nın 1936’da Habeşistan’ı ilhak etmesine neden 

olduğu gözlemlenmektedir. Almanya ve Japonya 1936’da SSCB ve komünizme karşı 

Mihver Devletleri ittifakını ve Anti-Komintern Paktı’nı oluşturur ve 1937’de İtalya 

da bu ittifaka katılır. Buna rağmen 1939’da SSCB ve Almanya arasında saldırmazlık 

paktı imzalanır. Savaş Almanya’nın 1939’da Polonya’ya saldırısı ile başlar, bunun 

üzerine İngiltere ve Fransa Almanya’ya savaş açarlar. Almanya’nın ardından SSCB de 

Polonya’ya girer Polonya iki ülke arasında paylaşılır. 1941’de Almanya’nın, saldırmazlık 

paktına karşın SSCB’ye girmesi ile İngiltere, Fransa ve SSCB arasında müttefiklik 

antlaşması imzalanır. İngiltere’ye silah desteği vererek savaştan uzak duran ABD ise 

Japonya’nın Pearl Harbour saldırısından sonra İngiltere, Fransa ve SSCB’nin 

yanında savaşa girer. 

İkinci Dünya Savaşı Avrupa için büyük yıkım olur. Bu savaş sırasında Avrupalı 

devletler sömürgelerinde yaşayan halktan asker desteği de alarak savaşırlar. Örneğin 

birçok Cezayirli Fransa adına savaşır. Dünyayı iki bloğa ayıran İkinci Dünya Savaşı 

1945 yılında, Mihver Devletleri’nin yenilgisi ile sona erer. 

Dünyanın siyasi coğrafyasını yeniden şekillendiren İkinci Dünya Savaşı dünya 

siyasetini kutuplaştırmış ve soğuk savaş yıllarının temelini atmıştır. 1945’ten itibaren 
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SSCB’nin oluşturduğu komünist blok ve Batılı devletlerin oluşturduğu kapitalist blok 

arasında soğuk savaş dönemi başlamıştır.  

2. Dünya Savaşı sonrası, birçok eski sömürgenin bağımsızlığına kavuştuğu bir 

dönemdir. Örneğin; 16. yüzyılda İspanyol sömürgesi olan ve İspanyol-Amerikan savaşının 

ardından 1898’de ABD’ye devredilen Filipin Adaları, 1935’te kendi kendini yönetme 

hakkını elde eder ve bağımsızlık sürecine girer. Ancak İkinci Dünya Savaşı sırasında 

1942’de Japonlar tarafından işgal edilir. 1944’ten 1945 yılına kadar ABD ve Filipinliler 

Japonlara karşı birlikte savaşırlar. ABD’nin Japonya’ya attığı atom bombası ile 1945’te 

Japonların teslim olmasının ardından, 4 Temmuz 1946’da Filipinler Cumhuriyeti 

ABD’den ayrılarak bağımsızlığını ilan eder. 

Uzun süre iç karışıklıklarla kaynayan Çin’in, Sovyetler Birliği’nin kurulması 

ve Bolşeviklerin sömürge halklarına destek kararından sonra Rusya’ya yüzünü 

döndüğü gözlemlenir. Çin, aldığı komünist destek ile mücadelesine başlar. İkinci 

Dünya Savaşı’na kadar olan süreçte ülke içi güç mücadeleleri devam ederken, bir 

yandan da Mao Zedong lider olarak öne çıkar. Köylerde başlayan ihtilalin ucu İkinci 

Dünya Savaşı’nda Japonların yenilgisine kadar uzandıysa da iç savaşın devam etmesi 

nedeniyle sömürgecilerin uzaklaşması ancak 1949’da gerçekleşmiştir. 

Tunus’un bağımsızlık mücadelesinde Fransızlar şiddete başvururlar. Burgiba 

bu süreçte önemli bir isim olarak öne çıkmaktadır. Luraghi, “Sömürgecilik Tarihi” 

adlı kitabında Burgiba’nın başlattığı siyasi girişimler sonucu yaşananları şöyle 

anlatmaktadır: 

 

“Tunus’taki mücadele, Düstur ve daha radikal olan Yeni-Düstur Partileri tarafından 
yürütülüyordu. Yeni-Düstur Partisinin lideri, Tunus ve Fransız kültürlerini birleştirmiş, 
ölçülü, ama kararlı bir adam olan Habib Burgiba’ydı. 1950’de Burgiba, iç özerklik davasını 
savunmak için Paris’e gitti ve hem sosyalistleri hem de Dışişleri Bakanı Robert Schuman’ı 
ikna etmeyi başarmış olduğu sanıldı. Ama Tunus’taki Fransızlar’ın, sağcı partilerin ve 
askeri şeflerin baskısı üzerine hükümet, bazı idari ödünler dışında herhangi bir taahhüde 
girmeyi reddetti. 1950 sonundan beri kargaşalıklar devam ettiğinden, Hautecloque’daki 
Fransa temsilcisi de 1952’de sertliğe başvurma zamanının geldiğine inandı. Korkunç 
baskılar (kökten temizlik) başladı. Burgiba hapse atıldı. Tunuslular, silahlı direnme 
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ve terör hareketleriyle buna karşılık verdiler. Tunus’taki Fransızlar da kendi hesaplarına 
teröre başladılar (Kırmızı El Örgütü).”74

 

1950’li yıllara damgasını vuran ve bu tarihten sonra özellikle Afrika’daki 

sömürge devletlerinin bağımsızlıklarında itici güç olarak değerlendirilebilecek Bandung 

Konferansı 1955 yılında Endonezya’da toplanır. Konferansa önderlik edenler, daha 

önce bağımsızlığını kazanmış olan Asya ve Afrika ülkeleridir. 

Bandung Konferansı Endonezya, Seylan (bugünkü Sri Lanka), Burma (bugünkü 

Myanmar) ve Filipinler’in desteğinde yapılır. Bu ulusların en önde gelen figürü Endonezya 

devlet başkanı Ahmed Sukarno’dur. Diğerleri, Hindistan başbakanı Jawaharlal Nehru, Altın 

Kıyı (daha sonra Gana ismini alır) başbakanı Kwame Nkrumah, Mısır başbakanı Gamal 

Abdel Nasser, Çin lideri Chou En Lai, Vietnam başbakanı Ho Chi Minh ve ABD 

kongresinden Adam Clayton Powell’dır. Bandung Konferansı’nda 29 Afrika ve Asya 

ulusu sosyal ve ekonomik gelişme alanında birbirlerine nasıl yardımcı olacaklarını mütalaa 

etmek için bir araya gelirler. Gündemleri ırk, din, sömürgecilik, ulusal egemenlik ve 

dünya barışı başlıklarından oluşmaktadır. Bu konferans gelecekteki soğuk savaşı ve 

siyasi kimlikleri şekillendirmesi açısından önemlidir. 75

Bu konferanstaki toplantılara Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile katılan 

Türkiye’nin batı yanlısı ve anti-komünist tutum sergilediği, Başbakanı Jawaharlal Nehru 

ile katılan Hindistan’ın ise tarafsızlığı desteklemesiyle öne çıktığı görülmektedir.  

Bu konferans, “bağlantısızlar” hareketinin ilk adımını ve “Üçüncü Dünya” 

tanımının temelini oluşturur. Daha sonraki konferanslarda daha da netleşen “Bağlantısızlık” 

ve “Üçüncü Dünya” kavramlarının 60’lı yıllarda uluslararası politika terminolojisine 

de girdiği görülmektedir. Bu hareketin içindeki ülkeler kendilerini Nato ve Sovyet 

Bloku dışında tarafsız olarak niteleyerek iki bloğa da mesafeli durmayı tercih etmişlerdir. 

                                                 
74 Luraghi, a.g.e., s.299 
75 (Çevrimiçi) http://www.spunk.org/texts/pubs/lr/sp001716/bandung.html, 09 Şubat 2008 
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“Bandung Konferansı, aynı zamanda, hâlâ sömürge halindeki ülkelerde bulunan insanlar 

üzerinde de kamçılayıcı bir etki yapmıştı.”76  

Bu sırada, verdiği bağımsızlık mücadelesinin sonucunda Tunus’un özerklik 

kazanması, Bandung Konferansı ile aynı yıla; bağımsızlığını ilan etmesi ise 1956’ya 

rastlar. 1957’de ise Tunus Cumhuriyeti kurulur. Aynı yıl Malezya ve Gana da bağımsızlığını 

ilan eder. 1957 yılının bir diğer önemi, ilk uydu olan Sputnik 1’in Sovyetler Birliği 

tarafından uzaya gönderildiği tarih olmasıdır. İlk uydunun yörüngeye oturması küresel 

iletişim ağlarının kurulmasına yönelik bir adım olduğu kadar öte yandan savaşların ve 

sömürgecilik yöntemlerinin geleceğini belirleyecek bir gelişmedir.  

Bir diğer Kuzey Afrika ülkesi olan, Fransız ve İspanyolların paylaştığı ve 

sömürgeleştirdiği Fas’ın bağımsızlığını elde etmesi Tunus’un bağımsızlık ilanından 5 

yıl sonra gerçekleşir. 

Fas’ta Fransız ve İspanyol güçlerine karşı direniş, ihtilalci Abdülkerim’in 

1921-1926 yılları arasında Rif dağlarındaki mücadelesi ile simgeleşir.77

1956 yılında Fransa ve İspanya ile yapılan antlaşmalar sonucunda ise Fas, 

bağımsızlığını kesinleştirir. 

1956 Mart ayında Fransa, Fas üzerindeki haklarından vazgeçer; Nisan’da İspanya 

himaye altına aldığı bölgeyi teslim eder; Ekim ayında Tanca uluslararası anlaşma ile 

Fas’a verilir. İspanya, Güney Himaye Bölgesi’ni 1958’de terk eder.78

Fransızların Fransa ana karasıyla bir bütün olarak gördükleri ve diğer sömürgelerinden 

farklı bir konumda tuttukları Cezayir’deki direniş ve bağımsızlık mücadelesi, 

buradaki Fransız işgalinin başladığı zamandan beri varlığını göstermektedir. Ancak 

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Cezayirliler’e vaad edilenlerin gerçekleşmemesinin 

bağımsızlık amaçlı örgütlenmeleri arttırdığı görülür. 

                                                 
76 Luraghi, a.g.e., s.301 
77 a.e., İstanbul, s.297 
78 (Çevrimiçi) http://www.encyclopedia.com/doc/1E1-Morocco.html, 05 Şubat 2008 
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Fransızlar Birinci Dünya Savaşında, ‘vatan’ uğruna ölmek üzere binlerce Cezayirliyi 

askere çağırırlar, buna karşılık da, kendilerine bir dizi söz verirler. Savaş sona erdiğinde 

Fransızlar her şeyi eski halinde bırakınca Cezayir’in bağımsızlığı için Kuzey Afrika 

Yıldızı adlı örgüt kurulur. 1927’den sonra da o zamana kadar yalnız Fransa’daki Kuzey 

Afrikalı işçilerle sınırlandırılmış olan örgüt, çalışmalarını 1936’da Cezayir topraklarına 

yayar. Bunu üzerine Kuzey Afrika Yıldızı hemen yasaklanır. Öte yandan 1931’de 

çağdaş İslam okulları açmaya başlayan Ulemalar Derneği baskıyla karşılaşır, 1937’de 

Cezayir Halk Partisi kurulur ve bu parti de kapatılır.79

Ortaya çıkmakta olan Cezayir milliyetçiliğinin birbirinden farklı yapılarda ve 

görüşlerde olan üç akımdan ilerlediği gözlemlenmektedir:  

Fransız entegrasyonuna İslam’a dayanarak direnen ve ulemalardan oluşan 

gelenekselci akım; Ferhat Abbas’ın liderliğinde yasal yolları kullanan modernist burjuva 

ve entelektüeller akımı ve devrimci akım.80

Kendi içlerindeki bölünmelere karşın bu örgütlerin çalışmaları sonucu gelinen 

nokta 1954 yılındaki Cezayir Kurtuluş Savaşı’dır. Kurtuluş hareketini kesin olarak 

başlatan örgütün, kısa adı FLN olan Front Libération Nationale (Ulusal Kurtuluş 

Cephesi) adlı örgüt olduğu görülmektedir. 

Bu süreçte Fransa’nın baskıyı arttırması, toplama kampları oluşturması, Alman 

SS subaylarıyla dolu olan yabancılar lejyonunun işkenceleri, karşılıklı kurşuna 

dizmeler yaşanır.81  

Savaşın şiddetinin artmasıyla birlikte ile bir süre sonra Charles de Gaulle’ün 

söylemleri Cezayirlilerin toprağını Cezayirlilere terk etme yönünde gerçekleşir. Ve 

1962’deki bağımsızlık kazanımıyla FLN de ülkenin yönetimini ele alır.  

Fransızların Afrika’da oluşturdukları sömürge federasyonları olan Fransız Batı 

Afrikası ve Fransız Ekvatoral Afrikası’nın da bu dönemde çözüldüğü görülmektedir.  

                                                 
79 Luraghi, a.g.e., s.308 
80 (Çevrimiçi) http://guerredalgerie.free.fr/pageprincipale1.htm, 04.Ağustos 2007 
81 Luraghi, a.g.e., s.s14, 308, 314. 
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Fransız Batı Afrikası, 1895’te Kuzey ve Batı Afrika’daki Fransız topraklarını 

sağlamlaştırmak için kurulan 8 Fransız sömürgesinden oluşan bir federasyondur. Dahomey 

(şimdi Benin), Fransız Ginesi, Fransız Sudan, Fildişi Sahili, Moritanya, Nijer, Senegal 

ve Yukarı Volta (şimdi Burkina Faso) dan oluşan bu federasyon 1959’da lağvedilmiştir.82

Federasyon henüz lağvedilmeden önce Fransız Ginesi, 1958’de Charles de 

Gaulle’ün yönetiminde yapılan referandum sonrası bu federasyon içinde bağımsızlığını 

ilk ilan eden sömürge olmuştur. Bu bağımsızlık ilanı bugünkü Gine’nin temellerini 

oluşturur. 

Federasyonun lağvedilmesinin ardından 1960’da federasyonu oluşturan ülkelerden 

Nijer, Moritanya, Dahomey, Fildişi Sahili, Yukarı Volta ve Fransız Sudan’ı bağımsızlıklarını 

elde eden ülkeler olur. Fransız Sudan’ı ve Senegal federasyondan birleşik devlet olarak 

ayrılırlar. Aynı yıl Senegal’in bu birleşik devletten ayrılmasıyla Fransız Sudan’ı Mali 

adını alır.  

Öte yandan aynı dönemde  Fransız Ekvatoral Afrikası’nın da dağıldığı görülmektedir. 

Orta Afrika’da Fransa’nın sahip olduğu sömürgeler ve Gabon, Orta Kongo, Çad ve 

Ubangi-Shari’yi birleştiren bir sömürge federasyonu olan Ekvatoral Fransız Afrikası’nın 

orijinal ismi Fransız Kongosu’dur. 

Fransız Ekvatoral Afrikası olarak da adlandırılan Fransız Kongosu’nun başkenti 

Brazzaville olarak belirlenmişti. Savorgnan de Brazza’nın 1910’da kurduğu federasyon, 

Brazzaville’de yaşayan bir genel vali tarafından yönetilmekteydi. İkinci Dünya Savaşı 

sırasında bu sömürge federasyonu, özgür Fransa’yı desteklemiştir. Dördüncü Fransız 

cumhuriyeti, Fransız Ekvatoral Afrika’ya Fransız parlamentosunda ve Fransa Birliği 

asamblesinde temsil hakkı vermiştir. 1958’de ise Fransız Topluluğu içinde otonom 

cumhuriyetler haline gelmek için oy verildiğinde federasyon lağvedilmiştir. Federasyonu 

oluşturan devletler 1959’da gevşek bir birlik olan Orta Afrika Cumhuriyetleri Birliği’ni 

oluşturmuş ve 1960’da Fransız Topluluğu içinde bağımsız cumhuriyetler haline gelmişlerdir.83

                                                 
82 (Çevrimiçi) http://www.encyclopedia.com/doc/1O48-FrenchWestAfrica.html, 10 Şubat 2008 
83 (Çevrimiçi) http://www.encyclopedia.com/doc/1E1-FrenchEq.html,10 Şubat 2008. 
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Bu federasyonun dağılması ile ortaya çıkan devletler: Gabon, Çad, Orta Afrika 

Cumhuriyeti ve Kongo Cumhuriyeti’dir.  

Belçika Kongosu ise Patrice Lumumba’nın yürüttüğü özgürlük mücadelesi ile 

bağımsızlığını kazanmıştır. Şöyle ki: 

 

“Patrice Lumumba, Kongo’da ilk bağımsızlık bildirisini hazırlayan arkadaşlarıyla 
birlikte 1958 yılında kurduğu Kongo Ulusal Eylem Parti’sinin çevresinde çeşitli milliyetçi 
kuvvetlerden oluşan bir cephe yarattı. Belçikalıların dayattığı planı kabul etmeyerek, 
seçimleri boykot etti. Sömürgeciler buna Kongolu Afrikalıların kanını dökerek ve 
Lumumba’yı tutuklayarak cevap verdiler. Ancak Lumumba’nın önderlik ettiği bu eylem 
büyük bir halk hareketi getirerek Kongo’nun ve Afrika’nın kağıt üstünde kalmayan gerçek 
bağımsızlığının habercisi oldu.”84

 

Bugün Kongo, Fransız ve Belçikalıların paylaşımının bir uzantısı olarak iki ayrı 

bağımsız devlet halinde dünya siyasi coğrafyasında var olmaktadır. Başkenti Kinşasa 

olan eski Belçika Kongosu, 1960 yılında bağımsızlığını elde eden eski adı Zaire olan 

bugünkü Demokratik Kongo Cumhuriyeti’dir. Başkenti Brazzaville olan eski Fransa 

Kongosu’nun bugünkü adı ise Kongo Cumhuriyeti’dir. 

1878’de Osmanlı Devleti’nden Rusya’ya karşı diplomatik destek karşılığında 

geçici olarak aldığı Kıbrıs’ta sömürge yönetimi kuran İngiltere, 1960’da bu adada bir 

üs bırakarak ayrılır. Türk ve Rum toplumlarının eşit egemenliğine dayalı Kıbrıs Cumhuriyeti 

kurulur. Ancak adadaki Rum toplumunun adanın tamamını ele geçirmek amacıyla 

Türk toplumuna saldırması üzerine Türkiye 1974’te Kıbrıs’taki Türk toplumunu korumak 

amacıyla adaya asker çıkartır ve dünya ülkelerinin siyasi anlamda tanımadığı bugünkü 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulur. Kıbrıs adı ile uluslararası alanda tanınan ülke 

ise Kıbrıs Rum Kesimi’dir. Kıbrıs sorunu 2008 itibarıyla devam etmektedir.  

İngiliz Batı Afrikası’ndaki bağımsızlık hareketleri sonucunda 1957 yılında Gana, 

1960’da Nijerya, 1961’de Sierra Leone, 1965’te Gambiya bağımsız olur. İngiliz Doğu 

                                                 
84 Murat Özkan, Afrika Ayağa Kalkarken Lumumba Oradaydı: En Önde ve Asla Uzlaşmadan, 
http://www.turksolu.org/20/arka_sayfa.htm, 09 Ağustos 2007. 
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Afrikası’na dahil Tanzanya 1961’de, Uganda 1962’de, Kenya ve Zanzibar 1963’te 

bağımsızıklarını kazanırlar. 

Goa ve Portekiz’in Hindistan’daki toprakları ile ilgili müzakerelerin sonuç vermediği 

görülünce, Hint Ordusu 1961’de harekete geçer ve bu topraklar tekrar Hindistan’a 

kazandırılır.85  

 15. yüzyılda Portekizlilerin kolonileştirdiği 1778’de İspanyolların eline geçen 

ve bir dönem İspanya’nın denizaşırı eyaleti olarak yönetilen Ekvator Ginesi 1968 

yılında İspanya’dan bağımsızlığını alır. 

Portekiz sömürgesi olan Angola’nın 1950’lerde başlayan bağımsızlık mücadelesi 

70’lerde başarıya ulaşır ve 1975’te bağımsızlığını ilan eder. 

16. yüzyıldan itibaren Portekiz himayesine giren ve statüsü 1951yılında denizaşırı 

eyalet olan Mozambik ise 1975’de Portekiz’den bağımsızlığını kazanır. 

1961’de referandum ile İngiliz Milletler Topluluğu’ndan ayrılarak bağımsızlığını 

ilan eden Güney Afrika uyguladığı ırkçı ve köleci rejimi 90’lı yıllara değin sürdürür.  

Güney Afrika’daki köleci rejim 1961’de bağımsızlık için yapılan referandumda 

da belirgindir. Çünkü bu referandum sadece beyazların katılabildiği bir oylama 

olmuştur. Güney Afrika’da ırkçı sistemin uygulanışı Birinci Dünya Savaşı sonrasında 

oldukça net bir şekilde gözlemlenmektedir. 

İngiliz Milletler Topluluğu’na bağlı Güney Afrika’da Birinci Dünya Savaşı 

sonrasında ırkçı hareketler yükselir. 1924’te ise ırkçılığın yasal zemine oturmasının 

ardından 1934’te siyahların yurttaşlık ve siyasi hakları ellerinden alınır. Beyazların 

yönettiği ve siyahların onlara hizmet ettiği bir sistem yerleştirilir.  

 

 
“1961'de Güney Afrika Cumhuriyeti adını aldığında daha güçlü, daha ırkçı, daha kendi 
kendine yeten, dış baskılara aldırmayan ülke görünümündedir. Bir yandan güçsüz 
Afrika ülkeleri üzerinde doğrudan veya dolaylı hükümranlığını sürdürür diğer yandan 

                                                 
85 Luraghi, a.g.e., s.335. 
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öğrenci hareketlerini kanlı bir şekilde bastırır. 1962'de pek çok zenci lider gibi Mandela 
da hapse atılır, 1968'deki öğrenci hareketleri din adamlarınca da desteklenir, 1976'daki 
öğrenci hareketlerinde ise binlerce zenci öldürülür. 1982'de Nabibya'da başlayan özgürlük 
savaşı ülkenin her yanına sıçrar, 1989'da rejim iflasını ilân eder. Uluslararası baskılar, 
ayaklanmalar sonrası rejim yumruğunu gevşetir, Mandela serbest bırakılır, partisi ANC 
ezici bir çoğunlukla 1994'te iktidara gelir, ırkçı rejim tamamen sona erer.”86

 

19. yüzyılda Alman sömürgesi olan ve Alman Güney Batı Afrikası’nda yer 

alan Namibya’nın 80’lerde başlattığı ve ülkeyi saran özgürlük mücadelesinin sonucu 

bağımsızlık olur. 1990’da Namibya Güney Afrika’dan bağımsız bir devlet olarak ayrılır. 

60’lardan 90’lı yıllara uzanan sömürgelerin bağımsızlığı ve sömürgeci 

devletlerin çekilme süreci 2000’li yıllara doğru devam etmektedir. İngilizlerin 1842 

yılında Nanking Antlaşması ile sömürgeleştirdiği Çin toprağı olan Hong-Kong ancak 

1997’de Çin’e devredilmiştir. Portekiz ise Makao’yu 1999’da Çin’e devretmiştir.  

1.2.1. MERKANTİLİZM 

Eski Dünya’nın Yeni Dünya’nın zenginlikleri ile tanışmasının ardından girilen 

dönem daha sonra Merkantilist dönem olarak adlandırılmıştır.  

Merkantilizm, geleneksel biçimde ele alındığı zaman Avrupa iktisadi düşüncesinde 

ve ulusal ekonomi politikasında 1500 ile 1800 yılları arasında kalan dönemi kapsar. 

Bu kadar geniş bir zaman dilimi içinde çok çeşitli ülkelerde, çok çeşitli konularda ve 

çok çeşitli yazarlar tarafından öne sürülen düşünceleri toplayıp açıklamak o kadar büyük 

sorunlara neden olmuştur ki iktisat tarihçilerinin pek çoğu ‘merkantilizm’adı altında 

topluca bir açıklamanın mümkün olmadığını söylemiştir.87

Bu tarihleme birçok tarihçi tarafından farklı şekilde yapılsa da merkantilizmin 

16. yüzyıla egemen olduğu aşikârdır.  

Merkantilist dönemde Avrupa alışık olmadığı bir durumu yaşamaktadır. Yeni 

bir dünya bulunmuş ve keşfedildikçe yeni zenginliklere ulaşılmıştır. Ve bu zenginlikler 

okyanusu aşarak Eski Dünya’ya gelmektedir. Başka bir deyişle Avrupa’ya gizemli bir 

                                                 
86 (Çevrimiçi) http://www.aksiyon.com.tr/detay.php?id=25132, 03.Nisan 2008. 
87 W.R.’den aktaran: Vural Savaş, İktisatın Tarihi, 4.bs., Ankara, Siyasal Kitabevi, 4. baskı, 2000, s.137. 
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dünyanın kapıları açılmıştır. Bu kapının ardındaki hazineler Avrupalıların kazanç hırslarını 

kamçılamıştır. Yeni Dünya’nın zenginlikleri büyük bir hırsla ele geçirilmiştir. İşte 

Merkantilizm bu hazinelerin toplanmasını simgeler. 

 

“Temel ilkesi büyük stoklar halinde altın ve gümüş sağlamak olan merkantil anlayışa 
göre devleti madenler zenginleştirir. Devlet kıymetli madenlerin elden çıkmasını önlemelidir. 
Stokların azalmasına karşı devletin alacağı önlem altın ve gümüşün elden çıkmasını 
engellemek yani dış alımı kısıtlamak olmalıdır.”88

 

Özellikle 16.yüzyılın ticaret anlayışına damgasını vuran merkantilizmde ticaret 

ve para biriktirmenin esas olduğu açıkça görülmektedir. Ancak bu ticaretin üstünde 

devlet eli bulunmaktadır. Yani devlet kontrolünde bir ticaret söz konusudur. Merkantilist 

anlayışa göre, dış ülkelerle yapılan ticaret ise devletin kendi tüccarları ve filolarıyla 

yapılmalıdır. Devlet müdahaleciliğinin yoğunluğunun merkantilizmin güçlü devleti 

hedeflemesinden ileri geldiği gözlemlenmektedir. Devlet, diğer devletlerin karşısında 

iyi bir birikim yapıp güçlü olmalıdır.  

 

“Merkantilist politikanın başarıya ulaşabilmesi için devletin iktisadi alana karışması 
da gerekir. Bu karışma ve denetimden amaç, ‘kapitalist sermaye birikimi’ni ulusal 
sınırlar içinde sağlamak, böylece başka uluslar karşısında devleti güçlendirmektir. 
Çünkü, ticaret üstünlüğü siyasal üstünlüğü sağlar. Doğaldır ki, merkantilizmin öngördüğü 
devlet karışması aslında tümüyle ticaret burjuvazisi yararına bir karışmadır ve birikim 
de bu sınıfın elinde olmaktadır.”89

 

Merkantilist dönemin Avrupa’nın siyasi yapısında da değişimlere yol açtığı 

görülmektedir. Şöyle ki: 

 

“Gelişen ticaret burjuvazisinin, güçlenebilmek ve yeni bir dünya kurabilmek için, 
herşeyden önce kendisini koruyacak bir üst kuruluşa, ulusal sınırlara, mal ve can 
güvenliğinin sağlanmasına, belli bir sınır içinde ölçü ve kanun birliğine gereksinmesi 

                                                 
88 Okan, a.g.e., s.60. 
89 Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, 23.bs., İstanbul, Alkım Yayınevi, 2006, s.97. 
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vardır. Bu gereksinmeler ise, ancak “ulusal devlet” biçmindeki bir kuruluşça 
gerçekleştirilebilirdi. Nitekim, merkantilist ekonomi ve burjuva sınıfı geliştikçe, ulusal 
devletin kuruluşu da hız kazanmıştır.” 90

 

Ticaret burjuvasını koruyan ulus devletler bu dönemde kapitalizm temelli 

gelişme sağlamışlardır. 

 

“Yeni yeni beliren ulusal devletler, doğmakta olan “ticaret kapitalizmi”ne kökten 
bağlıdırlar. Böyle olunca da, 16. yüzyılda devletin, kapitalizmi geliştirici bir nitelik 
taşıması gerekmektedir. Öteki ülkelerden çok daha önce ulusal devlet niteliğini kazanmış 
olan İngiltere, merkantilizmin İspanya ile birlikte ilk uygulandığı ülkedir. Fransa bu 
rejimi daha geç, 17. yüzyılda uygulamaya başlayacaktır.”91

 

Merkantalist dönemde sömürgelerden gelen değerli madenler stok yapılırken, 

ülkeler farklı yöntemler geliştirmişlerdir. 

Örneğin: İngiliz-Hollanda Okulu serbest ticaret ve üretime yönelirken; Fransız 

okulu sanayici ve devletçi bir anlayışı benimsemiştir. İspanyollar ise her şeyi ellerinde 

tutarak parayla ilgilenmişlerdir.92

Avrupa’nın merkantilizm uygulamaları ile büyük zenginlik elde ettiği, ancak 

bu zenginliğin topluma aktarımında sıkıntılarla karşılaştığı görülmektedir.  

Elde edilen zenginliğin sürekli kılınamaması, söz konusu zenginliğin akışına 

rağmen, tüm Batı’yı bu zenginliğe ortak edememeleri ve en önemlisi Doğu bağımlılığına 

çözüm getirmemeleri merkantil politikaların geçerliliğini ortadan kaldırmıştır. Kazanılan 

zenginliğin mevcut politikalarla değerlendirilemeyişi, madenlerin aktarımındaki sorunlar, 

kaynakların aktarılmasında süreklilik sağlanamaması ve kaynakların tükenmesi, 

zenginliğin bir anda yoksulluğa dönüşmesi ile sonuçlanmıştır.93

                                                 
90 a.e., ss.96, 97. 
91 a.e., s.97. 
92 Okan, a.g.e., s.61. 
93 a.e., s.61. 
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16. ve 17. yüzyıla hakim olan merkantalist anlayışın karşısına daha sonraki 

yüzyılda fizyokrasi çıkacaktır. Fizyokrasi, ticareti destekleyen merkantilizme karşı 

tarımı desteklemektedir.  

1.2.2. FİZYOKRASİ 

Fizyokrasi, 18. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da ortaya çıkmıştır. Fizyokrasi, 

merkantilizme bir tepkidir. Merkantilizmin getirdiği kısıtlamalara doğal yasaların 

uygulanmasının savunulması ile verilen bir karşı çıkıştır. Fransa’da ortaya çıkmasının 

nedenleri şöyle özetlenebilir: 

 

“Fransız ekonomisi esas itibariyle tarıma dayalı olduğu için, Jean Baptiste Colbert 
tarafından getirilen ve sanayileşmeyi teşvik eden önlemlerden fazla bir yarar sağlayamamıştı. 
Bunun yanında Fransa, başarısız koloni savaşları ve sarayın savurgan harcamaları nedeniyle 
gittikçe fakirleşiyor, yeni gelir kaynakları yaratmak için de halkın vergi yükü devamlı 
arttırılıyordu. Ruhban ve asil sınıflar vergi muafiyetinden yararlandıkları için, vergiler 
büyük ölçüde toprak sahipleriyle köylüler üzerinde yoğunlaşıyordu. 

... Bu durum, sonunda Fransız İhtilali’ne yol açan büyük bir sefalet ve sosyal huzursuzluk 
yaratmıştı. Bu huzursuz ortamda fizyokratlar, halk ayaklanmasını önleyecek ve bir 
anlamda ‘yukarıdan ihtilal’ sayılabilecek bir takım ekonomik düzenlemeler önererek, 
ortaya çıktılar.”94

  

Fizyokrasi tanrısal düzeni, üretimi ve serbestliği savunan bir tutum olarak 

dikkati çekmektedir. Liberalizmi önceleyen bir hareket olarak da değerlendirilebilecek 

olan fizyokrasi, ekonomik gelişmeyi tarımsal üretime dayandırmaktadır. Fizyokrasinin 

kurucusu François Quesnay’dır. Fizyokrat politikanın yapısı şu şekildedir: 

 

“Bireysel özgürlük ve mübadele serbestisini savunan fizyokratlar tarıma önem vermişler, 
Fransa’nın tarıma dayalı eski politikasına dönmek istemişlerdir. Fizyokratlara göre 
üretim madde yaratmaktır ve bunu sağlayan uğraş da tarımdır. Ekonomik faaliyetler 
ve sosyal yaşam her yerde geçerli, değişmez doğal ilkelere bağlıdır. Doğal düzen 

                                                 
94 Savaş, a.g.e., s.225. 
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ilahi bir düzendir ve devletin müdahalesi olmadan kendi kendine kurulur. Doğal düzenin 
temelinde özel mülkiyet ve ekonomik serbestlik ilkesi yer alır.”95

 

Fizyokrat dönemde eski kurumlarla yeni dönemin kurumlarının birarada 

yaşatılmaya çalışıldığı görülmektedir. Ekonomik serbestlik ve çiftçinin üretiminin ön 

planda oluşu dikkati çekmektedir. Fizyokrasi, ekonomik serbestlik ilkesi ve mülkiyeti 

desteklemesi açısından liberalizmin öncüsü bir hareket olarak değerlendirilebilir. Ancak 

fizyokrasinin ömrü kısa sürmüştür.  

Fransa’da fizyokrasinin etkisi ancak birkaç yıl devam etmiştir. Tarım ürünleri 

ihracatındaki sınırlamaların kaldırılmasını takip eden kuraklık ve bunun sonucu olarak 

yükselen yiyecek fiyatları, tarım ürünleri ihracatında eski yasaklara yeniden dönülmesini 

gerektirmiştir. Ekonomik yaşamda liberalizmi savunan fizyokratik yazarlar, en iyi yönetim 

biçimi olarak mutlak monarşiyi desteklemişlerdir. Bir diğer önemli çelişkileri de sanayi 

devriminin ufukta göründüğü bir dönemde tarımı savunmalarıdır. Sanayi ürünü ihracatına 

karşı çıkmaları, Fransa’nın sanayi ürünü ihracatına başladığı bir döneme rastlamıştır.96

Merkantil dönemden beri ortaya çıkmaya başlayan liberalizm fizyokratik 

dönemin ardından kendini hissettirmeye başlamıştır.  

1.2.3. LİBERALİZM 

Köklerinin merkantilizm döneminde filizlenmeye başladığı gözlemlenen 

liberalizmin öncüsü olarak, fizyokrasi dönemi gösterilebilir. Zira fizyokrasi, savunduğu 

ekonomik serbestlik ilkesi ile liberalizmin öncül uygulamalarının hissedildiği bir 

dönem olarak dikkati çekmektedir. Öte yandan merkantilizm sürecinde üzerinde 

çalışılan ekonomik model fikirlerinin sonucu olarak liberalizmin doğduğu 

görülmektedir. Merkantilist ve fizyokrat dönemden geçerek olgunlaşan liberalizmin 

ortaya çıkışında endüstri devriminin de büyük itici gücü söz konusudur. 

Avrupa Hindistan yolunu ararken yeni bir dünya ile karşılaşmış ve bu dünyada 

elde ettiği zenginlikleri değerlendirmek için merkantil anlayışı benimsemiştir.  

                                                 
95 Okan, a.g.e., s.62. 
96 Savaş, a.g.e., ss. 255, 256. 
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Yağma ile ana karaya getirilen zenginliklerin stoklanması şeklinde uygulanan 

merkantilist anlayış döneminde Batı’nın çıkış yolu aradığı gözlemlenmektedir. Keşfedilen 

ve sömürülmeye başlanan toprakların genişlemesi yeni koşullar oluşturmuş ve yağma 

ile elde edilen zenginliklerin ana karaya aktarılması ve stoklanmasının ötesine geçilmesi 

gerekmiştir. Bu arayışlar yeni bir anlayış üzerine çalışmaları başlatmıştır. Şöyle ki:  

 

“Merkantilizme tepkiler 17. yüzyılın ortalarında başladı ve bu tarihten itibaren ekonomik 
düşünce bir geçiş dönemine girdi. Ekonomik konularla iş adamlarının yanında ve 
onlardan daha çok, bir takım düşünürler ilgilenmeye başladı. ‘Klasik Teori’ adı verilen 
ve 18. yüzyılın son çeyreğinde kendini gösterecek teorinin, teorik ve metodolojik ilk 
adımları bu dönemde atıldı.”97

 

Liberalizm ile endüstri devriminin oldukça ilintili olduğu gözlemlenmektedir. 

17. yüzyıl sonlarından itibaren icat edilen buhar makinelerinin 1712’de Thomas Newcomen 

tarafından daha kullanışlı bir hale getirilmesi ve ardından James Watt’ın buhar makinesini 

daha da geliştirmesiyle buharın makineleşmede yaygın şekilde kullanılmasının yolu 

açılmıştır. Böylece buhar makinesi 18. yüzyılda başlayan ve 19. yüzyıla damgasını 

vuran Endüstri Devrimi’nin sembolü olmuştur. Endüstri Devrimi 18. yüzyılda geniş 

sömürge imparatorluğu haline gelmiş olan İngiltere’de yaşanmış ve Avrupa’ya yayılmıştır. 

Buharlı makineler sanayide kullanılmaya başlamıştır. Öncüsünü madenlerde kullanılan 

raylı sistem ve vagonların oluşturduğu trenin ortaya çıkması, yeni yolların yapılması, 

buharın gemilerde kullanılması ulaşım sürelerini kısaltmıştır. Bu dönemde sayısız 

icat yapılmış, üretimde makineleşmeye geçilmiştir. Tarımda kullanılan makineler tarımsal 

üretimin uzmanlaşmasını sağlamıştır. Nüfus yükselmiş, burjuva sınıfı güçlenmiş, kentleşme 

artmıştır.  

Endüstri Devrimi’nin gelişme çizgisi içinde, genellikle iki aşama birbirinden 

ayrılır ve başka başka adlandırılır: Bunlardan ilk aşama yaklaşık olarak 1750’den 1890’lara 

değin sürer. İkinci aşama ise 19. yüzyılın sonlarında başlar. 98

                                                 
97 a.e., s.165. 
98 Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, 23.bs., İstanbul, Alkım Yayınevi, 2006, s.121. 
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Endüstri Devrimi 19. yüzyıla hakim olmuştur. Endüstri Devrimi ile Avrupa, 

sömürgelerindeki işgücünü de bu sisteme katarak üretimini arttırmıştır. Böylelikle 

Batı’nın, Merkantilizm döneminden beri üzerinde düşündüğü çıkış yolunu bulduğu 

görülmektedir. 

 

“Endüstri devrimi Batı’nın üretim ve nüfus sorunlarına getirdiği çözümdür. Batı rastlantıların 
kendisine sağladığı zenginliği bir anlamda deneme yanılma yoluyla değerlendirebilmiş 
ve dünya egemenliğine giden yolu bulmuştur. Liberalizm Batı’nın bu arayışlarının bir 
ürünüdür. Liberalizm, Batı’nın XVII. Yüzyılda karşılaştığı sorunlara bulduğu çözümün 
ideolojik düzeydeki ifadesidir.”99

 

Bireysel girişimler veya başka bir deyişle özel girişimler devletin üretimdeki 

atılımını sağlamış, 17. yüzyılın sonlarına ve 18. yüzyılın başlarına denk gelen bu dönemde 

devletin tavrı laissez faire (bırakınız yapsınlar), laissez passez (bırakınız geçsinler) 

olmuştur. Çünkü: 

Ekonomik gelişme, kişisel çıkar dürtüsü ve yüksek düzeyde kişisel tüketim 

sayesinde ortaya çıkabilirdi. 17. yüzyılın sonlarında ve 18. yüzyılın başlarında bu düşünce 

‘bırakınız yapsınlar’ sloganı ile belirlenen ‘liberalizm’ doktrinine dönüşmüş ve kendi 

kendini düzenleyen ekonomik sistemin işleyiş ilkelerini belirlemek temel bir amaç 

haline gelmiştir.100

Liberalizm, Adam Smith ve onun 18. yüzyılda yayınladığı bir kitap ile özdeşleşmiştir. 

Adam Smith’in kitabı liberalizmin kutsal kitabı olarak nitelendirildiği gibi, onun klasik 

iktisat teorisi günümüzde de faydalanılan bir ekonomik düşünce sistemi olmuştur.  

 

“İktisatın, pozitif ve normatif içerikli bir bilim olarak doğuşu Adam Smith(1723-
1790) ile başlar. Onun iki kitabından biri olan ve kısaca “Ulusların Zenginliği” diye 
anılan Ulsuların Zenginliğinin Niteliği ve Nedenleri Hakkında Bir Araştırma (An 
Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations) adlı kitabı 1776 yılında 
yayınlanmıştır. 

                                                 
99  Okan, a.g.e., s.70. 
100 Savaş, a.g.e., s.165. 
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... Smith, sadece “klasik iktisat” diye adlandırılan bir ekonomik düşünce sisteminin 
kurucusu olmakla kalmamış, kendisine tamamen zıt görüşler öner süren Karl Marx’ı 
ve Marksist İktisatı derinden etkilediği gibi günümüzde Yeni Klasik iktisat diye 
adlandırılan çağdaş bir düşünce sisteminin de özünü oluşturmuştur.”101

 

 

 

1.2.4. EMPERYALİZM 

Latince imperium kelimesinden gelen emperyalizm sözcüğü Türk Dil Kurumu 

sözlüklerinde şu şekilde açıklanmaktadır:  

Bir devletin sınırlarını genişletme siyasası; bir ülkenin sömürü temeline dayanarak 

başka bir ülkeyi siyasi ve iktisadi egemenliği altına alıp yayılması veya yayılmak 

istemesi; uluslararası sermaye dışsatımıyla tanımlanan, sanayi sermayesi ile banka 

sermayesinin birleşip mali sermayeyi oluşturduğu kapitalizmin en yüksek aşaması.102

 Emperyalizm, dar anlamda kullanıldığında coğrafya keşifleri ile ortaya çıkmış 

bir tutum olarak durmaktadır. Oysa geniş anlamda bakıldığında İlk Çağ’da geniş 

coğrafyalara yayılmış büyük imparatorlukların da emperyalizm kapsamında olduğu 

görülebilir. Dolayısıyla emperyalizmin sözlük tanımında yer alan, ‘sınırları genişletme 

siyasası’ yayılmacılığa işaret eder ki; zaten İlk Çağ’da da imparatorluk seviyesi 

yayılmacılıkla paralel büyümektedir. Yayılmacılık sömürgeciliği de beraberinde getirir. 

Ancak İlk Çağ’daki kolonileşmenin daha önce de değinildiği üzere 15. yüzyılda adımları 

atılan sömürgecilikten ayrılan birçok yönü bulunmaktadır.  

İlk Çağ’ın büyük emperyal gücü Roma İmparatorluğu yıkılınca Avrupa 

feodal beyliklere bölünür. Ortaçağ’a damgasını vuran feodalizm coğrafya keşifleri ile 

başlayan merkantil dönemle birlikte yerini ulus-devletlere bırakmaya başlar.  

16. yüzyıldan itibaren yeni bir döneme giren sömürgecilik ve emperyalizm büyük 

sömürge imparatorluklarının dünyayı paylaşmalarıyla somutlanır.  

                                                 
101 a.e., 259. 
102 (Çevrimiçi) http://tdkterim.gov.tr/?kelime=emperyalizm&kategori=terim&hng=md,28.Şubat 2008 
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“19. yüzyılın sonlarıyla 20.yüzyılın başlarında, Batı, tarihte emperyalizmin yeni bir 
örneğini ortaya koyar. Her şeyden önce, kapitalizmin, Sanayi Devrimi’nden sonra 
bünyesinde ortaya çıkan bir büyük değişikliğin sonucudur bu emperyalizm. Nedir o 
değişiklik? O değişiklik ‘yarışmacı kapitalizm’den ‘tekelci kapitalizm’e geçiştir. Özgür 
yarışmanın yerini tekellerin alması, emperyalizmin temel ekonomik çizgisidir, özüdür.”103

 

Emperyalist yarış dünyayı Birinci Dünya Savaşı’na sürükler. Birinci Dünya 

Savaşı sonrasında kapitalist dünyaya karşı sosyalist bir devletler topluluğu olan Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kurulur ve yine savaş sonucunda 1918’de emperyalist 

devletlerin işgaline uğrayan Osmanlı İmparatorluğu yıkılır. Emperyalist devletlere karşı 

başlayan savaş sonunda 1923’de Anadolu ve Doğu Trakya ile sınırlarını çizen Türkiye 

Cumhuriyeti kurulur. 

Sömürgecilik ve emperyalist çekişmelerin doğurduğu bir diğer küresel savaş 

ise İkinci Dünya Savaşı’dır. 

Almanya, İtalya ve Japonya’nın emperyalist tutumları İkinci Dünya Savaşı’nı 

tetikler. Mihver devletleri olarak bilinen bu üç ülkenin yenilgisi ile sonuçlanan savaş 

dünyada yeni bir düzenin oluşmasına sebep olur. Dünya ülkeleri iki bloğa ayrılır ve 

soğuk savaş yılları başlar. İkinci Dünya Savaşı sonrası, birçok sömürgenin 

bağımsızlığını elde ettiği bir dönem olur. Dünya siyasi haritası değişirken sömürgecilik 

ve emperyalizm de şekil değiştirmeyi tercih eder. 

İki dünya savaşı arasında sosyalist bir ülkenin kuruluşu; işçi hareketleri ile 

ulusal kurtuluş hareketlerinin gelişmesi; anti-emperyalist bir cephenin ortaya çıkarak 

dünya ölçüsünde serpilip gelişmesi; kapitalizmin genel bunalımının gitgide yoğunlaşması, 

emperyalist politikada da -ister istemez- değişikliklere neden olur. Sömürgeciliğin 

geleneksel biçimleri olan askerî istila ve sömürge halklarının güç kullanılarak köleleştirilmesinin 

yerine, başka bir eğilim ortaya çıkar. Bu eğilime bugün yeni sömürgecilik denmektedir.104

                                                 
103 Server Tanilli, Uygarlık Tarihi, Alkım Yayınevi, 2006, 23. baskı, İstanbul, s.129,130 
104 Tanilli,a.g.e., 131. 
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Askeri istila veya ekonomik imtiyazları araç olarak kullanan sömürgecilikten 

farklı olarak yeni sömürgeciliğin ekonomik imtiyaz metodunu devam ettirmekle birlikte 

siyasi, diplomatik, kültürel v.b. araçları kullandığı gözlemlenmektedir.  

Bağımsızlık sonrasında eski sömürgeleri üzerindeki etkilerini sürdürebilmek 

için sömürgeci devletlerin, sömürgelerindeki bağımsızlık hareketlerini sezip 

kademeli olarak özerklik vererek onları bağımsızlığa hazırlama süreci yarattıkları 

görülür. Bu yöntemle bağımsızlık hazırlıkları sömürgeci devlet tarafından yürütülmüş 

olur. Böylece hazırlık sürecinin sonunda bağımsızlığını alan devletin 

yapılandırılmasında da sömürgeci devletin söz sahibi olduğu gözlemlenmektedir. 

Tanilli, sömürgeciliğin bu yeni formunu şöyle özetlemektedir: 

 

“Yeni sömürgecilik kapitalist sömürgecilik ve emperyalizm, az gelişmiş ülkede ulusal 
bağımsızlık kazanıldıktan sonra süren biçimine verilen ad. Ulusal bağımsızlık kazanılmıştır 
ama, eski sömürgeci ülkeye iktisadi bağlantılar sürmektedir ya da başka birtakım kapitalist 
ülkelerle- yine sömürülmeye dayanan- yeni ilişkiler kurulmuştur. Yeni sömürgecilik 
araksında koşan devletler de, sömürecekleri ülkelerde sağlam bir sosyal temele dayanabilmek 
için kendi kültürlerini yaymak, özellikle ‘yabancı sermaye ile kalkınma zorunluluğu’ 
gibi kavramları benimsetmek yoluna gitmekte, hatta gerektiğinde kendilerine yakın 
çevreleri iktidara getirmek için siyasal tertiplere girişmekten kaçınmamaktadırlar.” 105

 

1.3. KÜRESELLEŞME 

Başlangıcı dünyadaki ilk küresel hareketlere değin indirilebilen ‘küreselleşme’nin 

itici gücünü İstanbul’un fethiyle başlayan süreçten aldığı söylenebilir. Zira yeni ticaret 

yolları ve Hindistan’a ulaşma çareleri arayan Batı, tesadüfen karşılaştığı yeni dünyalara 

akın etmeye başlayınca dünya üzerinde yeni bir yapılanma ve düzen oluşmaya başlar.  

Batı’nın ekonomik ve siyasi tıkanmışlığını keşiflerle bulunan yeni topraklar 

açar. Zenginlik umutlarını besler ve Yeni Dünya’ya yerleşim başlar. Böylece Avrupa’dan 

Amerika’ya büyük küresel hareketler yaşanmaya başlanır. Bir yandan sömürgeler 

                                                 
105 a.e., s.288 
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kurulurken diğer yandan kıtalararası bir ticaret ağı oluşur. Zaman içinde kurulan 

büyük sömürge imparatorlukları dünya insanlarını harmanlayıcı bir etki yapar.  

Göç bu dönemde önemli bir devinimdir. Avrupa’dan yeni keşfedilen topraklara 

doğru yapılan göçler ileride yeni ulusların, devletlerin oluşumuna neden olacaktır.  

Avrupa’da 18. yüzyılın sonlarına denk gelen Endüstri Devrimi ile üretim ve 

ticaretin büyük bir yoğunluğa ulaştığı gözlemlenmektedir. Ticaret arttıkça ticari çıkarların 

tetiklediği savaşlar da yaşanır. 18. yüzyılın sonlarına doğru İngiltere’nin Amerika’daki 

sömürgeleri birleşerek bağımsızlıklarını ilan ederler ve Amerika Birleşik Devletleri 

kurulur. 1789’da Fransa’da yaşanan ihtilal, çatışmaların itici gücü olur.  

18. ve 19. yüzyıllar, küreselleşmenin daha somut olarak şekil almaya başladığı 

dönemler olarak değerlendirilebilir. Bunda da tabii ki teknik icatlar rol oynamaktadır. 

Beniger küreselleşmenin adımlarını zaman ve uzam sıkışmasıyla açıklar: “Zaman ve uzam 

sıkışması süreci 18. yüzyılda mekanik saatin icadıyla başlamış ve 19. yüzyılda da dünyanın 

zaman dilimlerine bölünmesiyle sürmüştür.”106

Avrupa, coğrafi keşiflerin başlattığı süreçte merkantilist, fizyokrat ve liberal 

aşamalardan geçerek dünya çapında emperyalizmini somutlaştırır. Tüm bunların bugünkü 

anlamdaki küreselleşmeyi hazırlayan gelişmeler olduğu gözlemlenmektedir.  

Zaman ve uzamın sıkışması 19. yüzyılda daha da artar. Çünkü tren, buharlı 

gemiler ve otomobilin icadı mesafeleri kısaltır. Telgraf, telefon, radyo gibi icatlar 

iletişimin hızını arttırır. 

20. yüzyıl, teknolojinin yüksek gelişme gösterdiği bir çağ olarak göze çarpmaktadır. 

Radyonun etkin kullanımı, televizyonun icadı, teleksin kullanımı, faksın ilk örneğinin 

kullanıma girmesi, yüzyılın ikinci yarısındaki gelişmelerin temellerini atan önemli 

gelişmelerdir. Yine bu dönemde mesafeleri önemli ölçüde kısaltan uçak, insanların 

ulaşımını hızlandırır. Trenler, uçaklar, gemiler ve otomobiller yüzyıl süresince teknolojilerini 

geliştirecek ve gittikçe hızlanacaklardır.  

                                                 
106 Beniger’den aktaran: Peter Monge, “Küreselleşme Sürecinde İletişim”, Çev: Cem Pekman, 
Marmara İletişim Dergisi, No:11, Ocak 2001, s.54. 
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20. yüzyılın ikinci yarısında, uydular vasıtasıyla uzayın dünyadaki iletişim için 

kullanımı küreselleşme açısından büyük bir adım olarak değerlendirilebilir. Uydular 

yoluyla küreselleşen iletişim, kıtalararası telefon görüşmelerini kolaylaştırırken radyonun ve 

televizyonun sınırsız bir coğrafyaya yayın yapmasını sağlar. Tüm dünyayı kapsayan 

internet ağı interaktif bir kitle iletişim aracı olarak ortaya çıkar. 20. yüzyılda iletişim 

anlık bir hale gelirken, uzaklıklar yok olarak sanal uzamlar oluşacak ve bu da 21. 

yüzyılın bilişim ağırlıklı karakterinin öncüsü olacaktır. 

 

“...zaman-uzam sıkışması, düşünümsellik yoluyla gelişen küresel bilinç ve insan 

ilişkilerini yeniden yapılandıran yerinden çıkarma mekanizmaları, günümüz küreselleşme 

kuramının üç temel dinamiğidir.”107

 

Bugün bireyler dünyanın herhangi bir yerinden küresel bir konuyla ilgili 

haberlere anında ulaşabilmektedir. Kullandıkları eşyalar dünyada herkesin kullandığı 

markalara ait olabilmektedir. Dünyanın herhangi bir yerinden yapılan radyo, televizyon 

veya gazete yayını anlık bir süre ile takip edilebilmektedir. Kısacası, “küreselleşme mal 

ve ürünlerin devingenliği, haberleşme ve iletişim ürünlerinin, hizmetlerinin devingenliği 

ve insanların devingenliği ile ilgilidir.”108 Küreselleşmenin kavram olarak ortaya 

çıkışı ise 20. yüzyılın ortalarına rastlamaktadır.  

Ancak daha önce 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın ilk yarısında bazı sosyal bilimcilerin 

küresel konulara eğildikleri görülür. 

Örneğin, Drukheim’ın farklılaşma ve kültür üzerine teorileri, Weber’in rasyonelleşme 

ve bürokrasi hakkındaki görüşleri ve Marx’ın kapitalizm ve sınıf mücadelesi teorilerinin 

                                                 
107 a.e., s.57. 
108 Gay’den aktaran: Ceyda Ilgaz Büyükbaykal, Türkiye’de Televizyon Alanında Küresel Yerel 
Birlikteliği, CNN Türk ve CNBC-e Örneği, İstanbul, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Yayınları, 2004, s.9. 
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hepsi küresel, evrensel bakış açılarına sahiptir. Sözün kısası küreselleşme yeni bir kavram 

değildir.109

20. yüzyılın ikinci yarısında küreselleşme bir kavram olarak kendinden söz 

ettirmektedir. 

Sözcük kökeni olarak 400 yıl kadar eskiye dayanan “küresel” (global) sözcüğünün 

bir kavram (globalization) olarak ortaya çıkışı ilk olarak 1960’lı yıllarda gözlemlenmektedir. 

1980’li yıllarda dünyada yaşanan teknolojik gelişmeler, bilgi ekonomisinin öne çıkması 

ve yakın tarihte yaşanan neo-liberal politikaların yükselişi gibi olayların sonucunda 

sıkça sözü edilen bu kavram, tam olarak 1990’larda bilimsel alanda da kabul edilip 

tartışılan kilit konulardan birisidir artık.110

Üzerinde çok tartışılan ve tartışılmakta olan bir kavram olan küreselleşme 

aslında Batı’nın sömürgecilik döneminin bir uzantısı ve emperyalizmin yeni bir 

biçimi olarak da kendini somutlamaktadır. Şöyle ki: 

  

“Küreselleşme süreci çağdaş emperyalizmin 1980’lerden itibaren yaygınlaşan ve Sovyet 
sisteminin çöküşünden sonra tek ve kaçınılmaz bir olgu gibi dünyaya sunulan yeni 
adıdır. Nasıl ulusal devletlerde egemen sınıfların ideolojisi geniş ölçüde ezilen sınıflara 
da nüfuz ediyorsa, küreselleşme ideolojisi de ileri kapitalist ülkelerin ideologları 
tarafından tüm dünyaya empoze edilmiştir.111

 

İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünyada oluşan iki zıt kutuplu siyasi ve ekonomik 

sisteme kendini Üçüncü Dünya ülkeleri olarak tanımlayan üçüncü bir kutup da eklenmiştir. 

Ancak komünist kutbun 90’ların başındaki çöküşü kapitalist kutbun rakipsiz olarak 

tüm dünyaya hâkimiyetinin önünü açmıştır. Küresel kapitalizme ulaşılan bu dönemde, 

çok uluslu şirketler oluşmuş; yeni pazarlar yaratılarak yeni üretimler yapılmaya başlanmıştır. 
                                                 
109 Monge, a.g.e., ss.51-52. 
110 Mehtap Yılmaz Gür, “Çok Bilinmeyenli Kavram: Küreselleşme”, Karizma, No:10, Niisan-Mayıs-
Haziran 2002, s.93. 
111 Timur’dan aktaran: Ceyda Ilgaz Büyükbaykal Türkiye’de Televizyon Alanında Küresel Yerel 
Birlikteliği, CNN Türk ve CNBC-e Örneği, İstanbul, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Yayınları, 2004, s.9. 
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Bugün küresel markalar tüm dünya toplumlarını pazar olarak değerlendirmektedirler. 

Küresel üreticiler kendi tüketici kategorizasyonlarını yaparlar. İletişimin hızlanması ve 

küreselleşmesi ise bu yayılımı kolaylaştıran bir olgudur. Küresel hale gelen iletişim yoğun 

bir kültür aktarımını da sağlamaktadır. Ancak bu aktarımın yoğunluğunun Batı’dan 

Doğu’ya, Kuzey’den Güney’e yoğun; tam tersi istikametlerde az olduğu gözlemlenmektedir. 

Küreselleşmenin en gözle görülür olduğu yer kültür dünyasıdır. Küresel medya 

ve bilgi sistemleri ve kapitalist tüketim kültürü; dünya etrafındaki ürünleri, imajları 

ve fikirleri sarmaktadır. Körfez Savaşı gibi olaylar, sosyal eğilimler ve modalar, 

Madonna, Rap müzik ve popüler Hollywood filmleri gibi fenomenler küresel kültürel 

dağılım ağları üzerinden yayılmakta ve bir ‘küresel popüler’i oluşturmaktadır. Bu 

küresel kültür, belirli izleyicileri hedef alan farklı ürünlerin, hizmetlerin ve gösterilerin 

titizlikle çoğalması ile yürümektedir. Tüketici ve medya endüstrileri giderek daha 

farklılaşmakta izleyici ve müşterilerini giderek daha fazla kategoriye ayırmaktadır. 

Pek çok durum da, bu moda ve stilin ufak değişikliklerin –önemliymişçesine- simülasyonunu 

içermektedir. Ama genişleyen çeşitlilik ve farklılıktaki kültürel eserler, ürünler ve hizmetler 

açısından oldukça farklılaştırılmış bir kültür ve toplumun çoğalımını da içermektedir. 

Bununla birlikte, küreselleşme ve homojenleşmeye karşı kültür ve toplumun belirgin 

şekillerini muhafaza etme çabasında direniş gösteren alt kültürlerin belirgin bir patlaması 

mevcuttur.112  

Görüldüğü üzere küreselleşme sömürgecilik ile güçlenen batı toplumlarının 

lehinde bir kavram olarak bugünün dünya düzenine hakim olmuştur. 

  

“Küreselleşme şüphesiz dünya çapında ekonomik alanda gelişmemiş ülkelerin aleyhine 
büyümeyi hızlandırmakta, medya sektörü de toplumun diğer kurumları ile küresel 
kültürün yaratılmasında gelişmiş ‘batı dünyasına’ hizmet etmektedir. Batı merkezli 
küresel kitle kültürünün yönlendirici güç kaynakları da, batılı toplumların yaşam 
tarzı ve görselliği olmaktadır.”113

 
                                                 
112 Douglas Kellner, “Küreselleşme ve Postmodern Dönüş”, Çev. Sevil Kaya, Karizma, No:20, 
Ekim-Kasım-Aralık, 2004, s.12 
113 Atılgan’dan aktaran: Ceyda Ilgaz Büyükbaykal Türkiye’de Televizyon Alanında Küresel Yerel 
Birlikteliği, CNN Türk ve CNBC-e Örneği, İstanbul, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Yayınları, 2004, ss.43,44. 
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İletişim bugün küresel hale gelip, tüm dünyayı sarmış ve küreselleşmenin 

önemli bir aracı görevini üstlenmiştir. İlk küresel iletişim araçlarının oluşumunun 

kökleri ise yine coğrafya keşifleri dönemi ile ilintilidir. Küresel iletişim araçları 

haber kağıtlarından internete doğru evrilmiştir.  
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1.3.1. KÜRESEL HABER AJANSLARININ KURULMASI 

Romalıların duvar gazeteleri, Çinlilerin saray genelgeleri ilk gazetelerden sayılmaktadır. 

Bugünkü anlamdaki gazetenin ortaya çıkışı ise 15. yüzyılda baskı makinesinin icadına 

dayanır.  

15. yüzyıldan itibaren ve 16. yüzyıl boyunca, bugünkü gazetelerin ataları olan 

“el yazması haberlerin” gelişiminin de tanıklık ettiği, giderek yoğunlaşan bir bilgi dolaşım 

ağının kurulduğu görülmektedir. Özellikle Almanya ve İtalya’daki büyük iş merkezlerinden, 

ekonomik ve politik durum hakkında özetlenmiş bilgiler yola çıkıyordu. Bunlar uç uca 

ekleniyor ve yazıcılar tarafından 100, 200, 300 nüsha halinde hızla çoğaltılıyordu. 114

Bu dönemdeki haber kağıtları ilk başlarda düzensiz yayınlansalar da daha 

sonraları daha da çeşitlenip, 17. yüzyılla birlikte düzenli yayınlanan gazeteler ortaya 

çıkmıştır. Bugünkü biçimiyle ilk süreli gazete 1605’te Belçika’nın Anvers kentinde 

yayımlanmaya başlamıştır. 19. yüzyılın sonlarına doğru ise iletişimin küreselleşmesi 

söz konusudur. 

 

“19. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa ülkelerinde ve Amerika’da yaygınlaşan sömürgecilik, 
sömürgeci ülkelere, sömürgelerinde kendi ideolojilerini ve politikalarını yaygınlaştırmak 
için medyayı kullanma ihtiyacı yaratmıştır. Bu ülkeler emperyalist yönetimlerini 
sürdürebilmek için, kendi medyalarını, sömürgelerindeki medya üzerinde belirleyici 
olmasına zemin hazırlamışlardır. Aynı dönemlerde su altından döşenebilen kabloları 
kullanılmaya başlaması iletişim teknolojileri açısından önemli imkanlar yaratmıştır.”115

  

Teknolojik ilerlemelerin, iletişim araçlarının gelişiminde ve bilginin hızının 

artmasında önemli itici güç olduğu görülmektedir. Böylece: 

 

“Gelişen kapitalizmle hızlanan ticari ilişkilerin kazandırdığı ivmeyle başlayan teknolojik 
gelişmeler iletişim devrimini başlatmıştır. Bilginin hızlı iletimi ticari faaliyetleri de 
hızlandırmıştır. Küresel ticareti geliştiren ve hızlandıran iletişim araçları ve teknolojileri 

                                                 
114 Jean-Noël Jeanneney, Medya Tarihi, Çev.Esra Atuk, İstanbul Yapı Kredi Yayınları, 1998, s.24. 
115 “Küresel Medya Sermayesinin Hareketliliği ve Türk Medyasına Etkileri”, Yayınlanmamış 
Doktora Tezi, İstanbul, s.25. 
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de böylece ekonomik değer kazanmıştır. İletken tellerle yola çıkan uluslararası haber 
ajansları küresel medyanın ilk formunu oluşturmuştur.”116

 

19. yüzyılda basım tekniği ile ilgili ilerlemeler makine gücü ile birleşince 

gazete ve kitap üretimi ile bunların geniş kitlelere dağıtımı sağlanır. 

Matbaa alanında klişe tekniği ilerler. Lord Stanhope madeni bir baskı makinesi 

icat eder; 1810’da onun yerini, Anglosakson Koenig’le Lonrdalı basımcı Bensley’in 

buldukları bir başka makine alır. 29 Kasım 1814’te, ilk kez olarak, Londra’nın ünlü 

bir gazetesi buhar gücünün harekete geçirdiği bir makinede basılır. Koeing daha sonra 

iki turlu baskı makinesini bulur; Rousselet de, 1837’de tepkili baskı makinesini yapacaktır. 

1846 yılında gelecekte kullanılacak olan rotatifin öncüsü olan silindir sistemi icat 

edilince üretim artar. Örneğin; 1814’te saatte 1.100 sayfa basılırken, bu tarihlerde 8.000’e 

çıkar bu sayı. Böylece geniş dağılımlı gazete çağı başlar.117

Haber ajanslarının medya tarihinde ilk görünüşü de 19. yüzyıla dayanmaktadır. 

Kurulan ilk haber ajansları kar amaçlıdır. 

ABD’de tüccarlar Avrupa’dan gelen gemilerin getirdiği haberlerle diğer 

ülkelerdeki gelişmeler hakkında bilgi almaya başlamışlardır. Bir ticaret merkezi 

olan Boston’da Samuel Gilbert bu talebi dikkate alarak bir handa okuma ve çay 

salonu düzenlemiştir. Gemilerden gelen günlük haberleri defterlere kaydederek 

haber ajansçılığının öncüsü olan bir girişim başlatmıştır. 

Gilbert’in bu girişiminin ardından gerçek anlamda ilk haber ajansı Paris’te 

ortaya çıkmış ve kısa zamanda uluslararası boyuta ulaşmıştır. 

İlk haber ajansı ise 1835 yılında Fransa’da Paris’te  Charles Louis Havas 

tarafından kurulmuştur. Havas kurduğu büroda yurtdışındaki muhabirlerinin 

gönderdiği haberleri çevirerek satmaya başlamıştır. Telgrafın icadı ile birlikte 

Havas’ın haber aktarımı daha da hızlanmıştır. Havas aynı zamanda ilk uluslar arası 

haber ajansı olarak kabul edilmektedir.  
                                                 
116 a.e., s.25  
117 Server Tanilli, Yüzyılların Gerçeği ve Mirası: 19. Yüzyıl: İlerlemeler ve Çelişmeler, ss.33,34. 
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Havas 1944 yılından sonra Agence France Presse (AFP) adını alacaktır.  

1844’te Morse’un telgrafı icadı ile haber akışının hızlandığı bu dönemde 1848’de 

New York’taki gazetelerin temsilcileri bir araya gelerek kooperatif formunda New 

York Associated Press adıyla Associated Press haber ajansının temellerini atmış; 

1851 yılında Londra’da Reuters Haber Ajansı; 1885 yılında ise Almanya’da Wolff 

haber ajansı kurulmuştur. Bu haber ajansları uluslararası haber akışını sağlamaya 

başlamışlardır.  

Teknolojik gelişmelerin haber ajanslarının uluslararası boyutunu güçlendirdiği 

görülmektedir. Örneğin Reuters’in gelişimi şu şekilde olmuştur: 

 

“1851 yılının Ekim ayında, Almanya doğumlu bir göçmen olan Paul Julius Reuter, Londra’da, 
yeni Calais-Dover sualtı kablosu vasıtası ile telgraf göndererek, Londra ve Paris 
arasında hisse senedi piyasası/borsa cari fiyatlarını nakleden bir ofis açmıştı. Bu tarihten 
iki yıl önce, telgraf hattındaki eksiklik giderilmeden bir sene öncesine kadar, Reuter, 
Aachen ve Brüksel arasında güvercin uçurmak suretiyle hisse fiyatlarını bildiren bir 
hizmet vermişti. Ajansın kısa bir süre sonra tanınmasını ardından, Reuters, hizmetlerini 
bütün İngiliz basınına ve diğer Avrupa ülkelerine ulaştırmaya başladı. Yerüstü ve denizaltı 
telgraf olanakları geliştikçe, iş, Avrupa’nın sınırlarının ötesine taşarak, 1872 yılında Uzak 
Doğuyu, 1874 yılında ise Güney Amerika’yı kapsadı. Reuters 1883 yılında, mesajları 
Londra gazetelerine elektriksel yollarla iletmek için bir “sütun yazıcısı/telgraf alıcısı” 
kullanmaya başladı ve 1923 yılında da haberleri uluslararası bazda iletmek üzere telsiz 
telgraf/radyo alıcısı kullanmanın öncülüğünü yaptı. 1925 yılında, Londra gazetelerine 
haber iletmekte teleks kullanımını hizmete sundu. ” 118

 

1907 yılında kurulan United Press International (UPI) ise gazete yayıncısı E.W. 

Scripps’in üç bölgesel haber ajansını birleştirmesiyle oluşmuştur.“UPI kurulduğu zaman 

Latin Amerika Havas’ın tekelindedir, Uzak Doğu da Reuter’in. Scripps hem bu 

ajanslara karşı savaş açmıştır, hem de AP’ye karşı.”119

                                                 
118 (Çevrimiçi) http://about.reuters.com/turkey/companyinfo/history.asp, 16.Şubat.2008. 
119 Hıfzı Topuz, “Dış Ülkeler Ajansı”, Genç Gazeteciler Eğitim Semineri, y.y., Haz. Vedii 
Evsal,v.d., Gazeteciler Cemiyeti Yayınları,1986, s.130. 
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60’lı yıllarla birlikte dünyada bölgesel veya uluslararası nitelikte birçok ajans 

kurulduğu görülür: 1962’de, Organization of Asian News Agency (OANA), 1964’te 

International Press Service (IPS), 1972’de International Islamic News Agency (IINA) 

ve Caribbean News Agency (CANA), 1976’da Bağlantısız Ülkeler Haber Ajansları 

Pool, 1979’da Pan African News Agency (PANA).  

Bu ajanslardan IPS, İtalyan-Arjantinli ekonomist Roberto Savio ve Arjantinli 

siyaset bilimcisi Pablo Paicentini tarafından kurulmuş kar amaçlı olmayan bir 

uluslararası gazeteciler kooperatifidir. Gelişme, çevre, insan hakları ve sivil toplum 

gibi konularda yayın yapan uluslararası bir haber ajansıdır. IPS daha çok, Avrupa ve 

Latin Amerika arasındaki enformasyon boşluğunu doldurmaya odaklanmıştır.120  

OANA, PANA, CANA Unesco’nun yardımlarıyla kurulmuşlardır. Bu ajansların 

yanında ulusal kimlikli olan ancak dünyada belli bölgelere yönelik haber toplama ve 

dağıtma görevi gören, ajanslar da bulunmaktadır. Bunlar Alman DPA, İtalyan ANSA, 

Rus ITAR-TASS, Çinli XINHUA, İspanyol EFE ve Japon KYODO’dur. 

Günümüzde ulusal, bölgesel ve uluslararası birçok haber ajansı bulunmaktadır. 

Kökleri 19. yüzyıla dayanan ve uluslararası nitelikte ortaya çıkan ajansların bir bölümü 

bu niteliklerini kaybetseler de (Wolff ve Stephani gibi), büyük çoğunluğu 20 ve 21. 

yüzyılda dünyayı kapsar hale gelmiştir. Televizyonun görsel gücünün fark edilmesiyle 

birlikte ulusal ve uluslararası haber ajansları hizmetlerine görüntülü haberleri de 

eklemişlerdir. Bugün birçok ulusal ve uluslararası haber ajansının görüntü servisleri 

bulunmaktadır. Ayrıca sadece görüntülü haber sağlayan ajanslar da vardır.  

1.3.2. ULUSLARARASI GAZETE YAYIMCILIĞININ BAŞLAMASI 

Günümüzde teknolojik ilerleme ve bilişim alanının olanakları sayesinde birçok 

gazete dünyanın birçok yerinde aynı anda basılı halde bulunabilmektedir. Bunun 

yanında hedef kitlesi ne olursa olsun bugün her ülkenin, toplumun, grubun gazeteleri 

internet ortamında yayınlandıkları andan itibaren uluslararası alana dahil olmaktadırlar. 

                                                 
120 (Çevrimiçi) http://www.ips.org/institutional/get-to-know-us-2/our-history/, 16 Şubat 2008 
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Ayrıca gazetelerden ayrı olarak sadece internet ortamında yayın yapan haber siteleri 

de bulunmaktadır.  

Bugün küresel haber dolaşımı uluslararası radyo, televizyon ve haber ajansları 

yanında en yoğun şekilde, internet adı verilen yeni mecra üzerinden yapılmaktadır.  

İnternet, herkesin olduğu gibi gazetelerin de uluslararası alana ucuz ve kolay 

erişimlerini sağlamaktadır. Ancak bu çok yeni bir kitle iletişim aracıdır. İnternet 

yayıncılığının henüz olmadığı 70’lerin ortalarında basılı gazetelerin küresel dolaşımının 

çoktan başladığı gözlemlenmektedir.  

Küresel gazeteler daha çok ekonomi basını alanında belirgindir. Bu alanda iki 

dev kuruluş, 1888’de kurulan ve günümüzde Britanyalı Pearson grubunun kontrolünde 

olan Financial Times ve 1889’da kurulan ABD kökenli Wall Street Journal’dır. Ekonomi 

basınının uluslararasılaşmasının öncülüğünü 1976 yılında Wall Street Journal yapmıştır. 

Wall Street Journal, Hong Kong’taki haftalık bir ekonomi dergisinin ve gazetenin 

hisselerini alarak, Singapur ve Malezya’daki yeni ortakları ile Asian Wall Street Journal’ı 

oluşturmuştur. Söz konusu gazeteye, günlük New York baskısında çıkan yazıların en 

fazla yarısı alınarak yayım yapılmaktaydı. Financial Times ise Avrupa’ya yönelik atılımını 

1979 yılında gerçekleştirerek Amerika ve Asya pazarlarına girmiştir.121

Uluslararası gazeteler denince akla gelen The Wall Street Journal, International 

Herald Tribune, Financial Times ve USA Today gibi gazetelerdir. Küresel okuyucu 

tarafından referans konumunda bulunan bu ve benzeri gazetelerin yanında birçok ülkenin 

gazeteleri, sınırları dışına çıkarak uluslararası alana ulaşmaktadırlar. Bu tür yayımların 

çoğunun diasporaya yönelik yayınlar olduğu görülmektedir.  

Anayurtta çıkan gazetenin yurt dışı versiyonu statüsündeki bu gazeteler teknik 

olarak uluslararası gazete kabul edilebilirlerse de küresel okuyucuya seslenmediklerinden, 

bu okuyucular tarafından bilinmezler ve referans kabul edilmezler. Dolayısıyla dünyanın 

                                                 
121 Güliz Uluç, “Medya Yapılarının Küreselleşmesi”, Doğu-Batı, No:18, Şubat-Mart-Nisan 2002, 
ss.292-293. 
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nabzını tutan, küresel anlamda kitlesi olan ve dünya kamuoyuna haberleriyle yön veren 

gazeteler küresel uluslararası gazete olarak değerlendirilmelidir. 

Bugün Avrupa ve ABD’nin gazeteleri dünyanın birçok ülkesinde bulunabilir 

durumda iken, aynı zamanda birçok doğu ülkesinin gazeteleri de Avrupa ve ABD 

dahil dünyanın birçok yerinde ulaşılabilir haldedir. Özellikle kozmopolit bir nüfus içeren 

ve yabancı yerleşimcilerin önemli sayıda olduğu ülkelerde bu gazetelere ulaşmak mümkündür. 

Nitekim Paris sokaklarındaki gazete kiosklarında Japon, Türk, Çin, Arap gazetelerini 

bulmak çok kolaydır. 

Uluslararası gazetelerin yerleşik bulundukları ülke baskıları ile yurtdışı baskıları 

arasında farklar bulunabilmektedir. Gazetelerin yurt dışı baskıları, yurt dışında hitap 

ettikleri bölgeleri ilgilendiren konularda haberlere yer verirler. Reklamlar ise bu 

bölgelerden alınmaktadır. 

Dergilerdeki uluslararası yayıncılık ise isim hakkı satma ile gerçekleşmektedir: 

İsim sahibi olan şirket lisans hakkı bedeli karşılığında hakkını ulusal bir yayıncıya 
bırakır. Günümüzün acente (franchising) sisteminden farkı olmayan bu sistem, yerli 
yayıncıya, aşırı masraflara girmeden ve başarısızlık riskini azaltarak yeni bir isim olanağı 
sunar. Lisans hakkını alan şirket markadan, onun ününden, uzun yılların tecrübesine 
dayalı bir üslûptan ve bilgi-beceriden faydalanır. Uluslar ötesi bir ağın parçası haline 
gelir.”122

Bugün hemen her ülkede aynı isimle, farklı dillerde görülebilen dergiler uluslararası 

alana bu şekilde yayılmışlardır. Bu dergilerin çoğunluğu Avrupa ve ABD kökenlidir. 

“Uluslararası piyasaya çıkan ilk dergi, 1922’de kurulan ve yabancı dildeki yayınını 
1940’ta yapan Reader’s Digest’tir. Fransız kadın dergisi Elle ve Amerikan Cosmopolitan, 
Playboy, Glamour dergileri ise bundan yaklaşık yarım yüzyıl sonra piyasaya çıkmıştır. 
Diğer küresel yayın örneklerine çoğu Amerikan kökenli olan, Time, Business Week, 
Newsweek ve National Geographic verilebilir. Bu yayınların küresel olarak değerlendirilebilmesi 
için en az üç kıtada büyük kitlesel tiraja, en az 50.000’lik dünya tirajına ve uluslararası 
basımlar için yurt içindeki tirajın en az yüzde 10 oranında bir tiraja; küresel kapsamlı ve 
esas olarak İngilizce yayına; tüm basımlarda merkezi bir büro aracılığıyla satın alınan 
reklamlara sahip olmaları gerekmektedir.”123

                                                 
122 Armand Mattelart, Beyin İğfal Şebekesi, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 1995, s.111. 
123 a.e.,s.291,292. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2. ULUSLARARASI TELEVİZYON YAYINCILIĞI 

Radyo veya televizyon yayın sinyallerinin ülke sınırları dışına gönderilmesi 

uluslararası literatürde “transnational broadcasting”, “cross-border broadcasting” veya 

“international broadcasting” İngilizce terimleriyle yer almaktadır. Bu terimler ışığında 

bu yayıncılık türünü Türkçe’de “uluslararası yayıncılık”olarak adlandırmak yanlış 

olmayacaktır. Teknik olarak bu yayıncılık türü içine ülke sınırlarını aşarak, uydular 

aracılığıyla başka ülkelerden yayınları alınabilen bütün televizyon kanalları dahil 

olmaktadır. Bu televizyon kanallarının kimi bölgesel (Pan Avrupa kanalları gibi), kimi 

küreseldir (CNN, TV5 Monde, MTV gibi). Kültürel, dilsel, etnik, tarihi, politik ve 

ekonomik etkenler uluslararası televizyon kanallarının yayın çizgisini tayin eder. Ayrıca 

diasporik toplulukların uluslararası televizyon kanallarının yayın politikaları ve 

alanlarını belirleyen önemli bir etken olduğu gözlemlenmektedir. Ulusal sınırlar 

içinden uydu üzerinden yayın yaparak, yayınlarını uydunun kapsadığı alanlardaki 

diasporalara ulaştıran kültürel, etnik, siyasi, dini grupların da televizyon kanalları 

bulunmaktadırlar. Bu kanallar içerik yönünden her zaman olmasa da teknik yönden 

uluslararası televizyon konumunda bulunmaktadır. Ayrıca günümüzde pek çok ulusal 

kanal da uyduyu kullanmaktadır. Bu, uydunun kapsama alanına giren coğrafyalarda 

izlenebilir olmak demektir. Dolayısıyla uluslararası televizyon yayınları denildiğinde 

teknik bağlamda şu genelleme yapılabilir: Uydu üzerinden yayınlarını başka coğrafyalara 

ileten televizyon yayınları. Oysa teknik bağlamda uluslararası sayılan her televizyon 

kanalı yayın içeriği, hedef kitle ve diğer birçok açıdan uluslararası olmayabilir.  

Bu bağlamda görülen şudur ki: Uluslararası televizyon yayıncılığı kapsamında 

yapısı, hedef kitlesi ve teması farklı olan birçok kanal türü mevcuttur. Bu kanalların bir 

kısmının hedef kitleleri tüm dünya izleyicileri olarak belirlenmişken; diğerleri küresel 

hedef kitle içinde özellikle seslenmek istediği coğrafyada yaşayanlara, ulaşmak istedikleri 

kitleye yönelik yayın yapmaktadır. 
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Uluslararası televizyon yayıncılığı ilk dönemlerde sadece uyduları kullanmaktayken 

bugün yeni medya ile entegre olmaktadır. Böylece uluslararası televizyon yayınlarının 

dağıtımının daha kolaylaştığı ve çeşitlendiği gözlemlenmektedir. Sayısal yayıncılık 

platformlarında izleyici farklı paketler içinden seçim yapabilmektedir. Bu paketlerde 

ulusal ve uluslararası televizyonlar, platforma özgü özel içerikli kanallar, sinema ve 

program seçme imkanları yer almaktadır.  

 

“Ayrıca elektronik-posta göndermek/almak, çeşitli bilgi bankalarına bağlanmak, uzaktan 
bankacılık işlerini halletmek ve uzaktan alışveriş yapmak da mümkündür. Sistem tek 
bir kullanıcıyı bile izleyip ona göre fiyatlandırma yapabilmektedir. Sayısal televizyon 
yayıncılığında bunları mümkün kılan üç kanaldan biri, yayını gönderen uydu teknolojisi; 
ikincisi evinizdeki telefon hattı; üçüncüsü televizyon alıcısının bağlı olduğu “akıllı 
elektronik kutu”dur. Ayrıca sayısal televizyon yayıncıları kullanıcılara farklı paketleri 
sunarlar. Örneğin bir paket, büyük ölçüde ücretsiz sinema kanallarını içeriyor olabilir. Diğer 
bir paketse, ağırlıklı olarak futbol maçı naklen yayınlarını kapsayabilir. Yayıncı bunların 
her biri için farklı ücret ister. Hangi televizyon alıcısının hangi pakete dahil olduğu 
da gene yukarıda belirtilen üçlü sistem yardımıyla kontrol edilir.”1  

 

Sayısal yayıncılık aynı zamanda izleyiciye, abonesi olduğu pakette yer almayan 

sinema filmini televizyon karşısında kumanda üzerinde tuşlayarak satın alarak izleyebilme 

fırsatını da sunmaktadır.  

Uluslararası televizyon kanallarının küresel dağıtımını kolaylaştıran bir başka 

yeni medya ise IPTV’dir. Açılımı Internet Protocol Television olan bu sistem televizyon 

kanalları ve çeşitli videoları geniş bant internet teknolojisini kullanarak izleyiciye 

ulaştırmaktadır.  

Internet alt yapısını kullanan bu sistem uluslararası yayıncıların internet ağı 

sayesinde küresel alana uzanmalarını sağlamaktadır. İnternet aracılığıyla gelen veriler 

izleyicinin televizyonu ile uyumlu bir dönüştürücü cihaz ile televizyona aktarılmaktadır.  

                                                 
1 Haluk Geray, İletişim ve Teknoloji, Ankara, Ütopya, 2002 ss. 19-20.  
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IPTV ve isteğe bağlı yayın VOD (Video on demand) uygulaması ile izleyici kendi 

kanal akışını belirleme imkanına sahip olmaktadır. Hatta haber bültenlerinde kendi 

haber akışını belirleme ayrıcalığına da sahiptir.  

Bugün Fransa ADSL’yi kullanarak televizyona entegre edilen tek bir cihaz ile 

internet, ücretsiz uluslararası telefon konuşmaları, televizyon yayınları ve IPTV, VOD 

uygulamalarını başarıyla uygulamakta ve bunlar için sabit ücret almaktadır. IPTV, 

ABD, Japonya ve Avrupa’nın bazı ülkelerinde de uygulanmaktadır.  

Uluslararası televizyon yayıncılığının geldiği son aşama böyleyken; 1920’lerden 

bu yana yaşanan siyasal gelişmeler uluslararası yayıncılığı önce radyo vasıtasıyla gerçekleşmesine 

neden olmuştur. Uluslararası televizyon yayıncılığının bugüne uzanan gelişimini incelemek 

için önce 1926’daki ilk uluslararası radyo yayınına ve sonrasındaki gelişmelere değinmek 

gerekmektedir. 

2.1. SINIRÖTESİ RADYO YAYINLARININ BAŞLAMASI 

Televizyonun gelişiminden çok önce uluslararası yayıncılığın ilk adımları radyolar 

aracılığıyla atılmış ve sınırlar ötesine yapılan ilk radyo yayınları 20. yüzyılın başlarında 

gerçekleşmiştir. İlk sınırötesi radyo yayını 1926’da Sovyetler Birliği tarafından Romanya’ya 

yönelik başlatılan ve kısa süreli yapılan propaganda amaçlı yayındır.  

 Sovyetler Birliği’nin sınırötesi radyo yayınlarını propaganda amaçlı kullanma 

kararı almasında 1927’deki Bolşevik Devrimi kutlamalarının etkili olduğu görülmektedir. 

Kutlamalar sırasında yapılan yayın bu alandaki çalışmalara eğilme fikri vermiştir.  

 

“1927’de Bolşevik Devrimi’nin onuncu yıl kutlamalarında, birçok yabancı ziyaretçi, 
şenlikler için Moskova’ya gelmiş, Moskova yayıncılık otoriteleri de onlar için bir 
program hazırlamışlardır. Hazırlanan bu programda ziyaretçilere sistem kendi dillerinde 
anlatılmıştır. Kutlamalar bittiğinde sona eren yayın, Sovyetler Birliği’ne devamlı bir 
“politik ideolojik” yayıncılık servisinin kurulması için cesaret veren bir tecrübe olmuştur. 
Bunun üzerine 1929’da, birçok dilde devrimle USSR’de nelerin yapıldığı konularını 
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içeren “Moskova Bot Fabrikası’nda Yaşam”, “Rus Folk Müziği” gibi programlar yayınlanmaya 
başlamıştır.” 2

 

Bu ilk yayınların Sovyet ideolojisini ve Bolşevik Devrimi’nin ürettiklerini 

tanıtmaya, başka ülkelerdeki insanları etkilemeye yönelik olduğu açıkça görülmektedir. 

Aynı dönemde Avrupa’da kolonilere yönelik radyo yayınları başlamıştır. 

 

“Farklı ülkelerdeki dinleyiciler için ilk sürekli yayıncılık 1927’de Hollanda’da 
gerçekleştirilmiştir. Bu yayınlar, Hollanda’nın yerli radyolarından oluşuyordu ve Hollanda 
halkı ile çok geniş bir alana yayılmış kolonilerini kapsıyordu. Kullanılan dil ve yayın 
içeriği itibarıyla Hollanda vatandaşı olmayan veya vatanından ayrı yaşayan Hollandalıların 
haricindekilerin bu yayına ilgi gösterdiği söylenemezdi. Fakat bu yayınlar bir basamak 
oluşturmuş, daha sonra birçok ülke vatandaşları için benzer kuruluşlar kurmuştur. 1929’da 
Almanya, 1931’de Fransa, 1932’de İngiltere ve 1934’de Japonya.”3

 

Bu dönemde dini yayın yapan birçok radyo istasyonu da kurulmuştur. Uluslararası 

alanda halen bu tür radyolara sıkça rastlanmaktadır.  

 

“Şubat 1931’de Papa tarafından kutsanarak Vatikan Radyosu açılmıştır. 1931 Aralık 
ayında da HCJB (Müjdeleyen İsa Peygamber Kutsaması) Ekvator’da yayına başlamıştır. 
Amerikan tabanlı protestan misyon organizasyonu tarafından kurulan bu tür yayıncılık 
kuruluşları, daha sonraki yıllarda beş kıtaya da yayılmıştır. Uluslararası dini yayıncılıkta 
hıristiyanlık etkin iken Mısır’ın “Kutsal Kur’an Sesi” ile Libya ve Suudi Arabistan’daki 
benzer istasyonlar bu yayıncılığın İslami kanadı olmuştur.”4

 

Sınırötesi radyo yayınlarının çoğaldığı bu dönemde ülkelerin uluslararası 

alanda radyo yayını yapmalarındaki amacın, devletin siyasi görüşlerini diğer devletlerin 

halklarına anlatmak; sömürgelerindeki halka seslenmek, yurt dışında yaşayan yurttaşlarına 

                                                 
2 Feyzan Nizam, “ Uluslararası Yayıncılığın Tarihsel Gelişimi”, Uluslararası İletişim, Haz. Gürsel 
Öngören, İstanbul, Der Yayınları, t.y. s.13.  
3 Donald R Browne, International Radio Broadcasting, New York, Traeger Publishers, 1982, p.52. 
4 Nizam, a.g.e., s. 14. 
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ulaşmak olduğu görülmektedir. Ayrıca dini radyolar aracılığıyla da misyonerlik faaliyetleri 

yürütülmektedir. Dünyadaki siyasi gelişmeler radyoların yayın amaçlarını da etkilemiştir. 

1933’de Hitler’in Almanya’da başa gelmesine kadar, diğer milletler ve ideolojilerine 

karşı saldırgan bir tutum göstermeyen Moskova Radyosu, Hitler’in güç kazanmasından 

sonra yayınlarının niteliğini değiştirmiştir. Sovyet saldırılarının cevapları politik ve ideolojik 

anlamda uluslararası yayıncılığın başlamasına neden olur. İtalya 1935’de Radyo Bari’den 

Ortadoğu’ya Arapça olarak yayınlar yapar. Bu yayınlar, İngiltere’nin Ortadoğu politikasına 

saldırmaktadır. BBC Kraliyet Servisi de buna karşılık İngilizce dışında bir dil kullanmaya 

başlar ve Arapça yayın yaparak Radyo Bari’nin saldırılarına cevap verir. Japonya ise 

bu tür yayınlara 1930 sonlarında Çin ile olan savaş sırasında başlamıştır. Böylece Milletler 

Cemiyeti’nin radyonun düşmanca amaçlar için kullanılmasına engel olmak amacıyla 

gösterdiği tüm çabalara rağmen (Cemiyet kendi uluslararası radyo servisini 1932’de 

kurmuştur), “Kısa Dalga Savaş” diye adlandırılan bu savaş devam eder.5

Sınırötesi radyo yayıncılığı aynı dönemde korsan yayıncılık yöntemini benimsemiştir. 

Tahmin edileceği üzere bu yayıncılık da propaganda amaçlı olmuştur.  

Korsan istasyonlar kimliklerini ve yerlerini belirtmeden veya düşman toprakları 

içinden yayın yaptıklarını iddia eden radyolardır. Tam olarak kanıtlanmasa da bu işin 

öncülüğünü 1931’de Sovyetler Birliği, Çekoslovakya’ya karşı yapmıştır. İspanya Sivil 

Savaşı sırasında özellikle Almanya ve Sovyetlerin, her iki savaşan tarafa da verdiği 

büyük yardımla korsan yayıncılık kullanılmıştır.6

Türkiye’nin ilk sınırötesi yayını da bu dönemde gerçekleşir. 1937 yılında Hatay 

sorunu üzerine Arapça yapılan yayınlar, Hatay’ın anavatana katılmasıyla son bulmuştur. 

1926’da John Logie Baird tarafından icat edilen televizyonun gelişimi İkinci 

Dünya Savaşı nedeniyle sekteye uğramış, öte yandan savaş sırasında sınırötesine yapılan 

radyo yayınları birçok ülke tarafından önemli bir propaganda silahı olarak kullanılmıştır.  

                                                 
5 a.e., s. 13.  
6 a.e., s. 19. 
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 Korsan istasyonların en gözde dönemine II. Dünya Savaşı sırasında ulaşılmıştır. 

Özellikle Almanya’nın, Avrupa ülkelerine başlattığı yumuşama aleyhtarlarına yardım 

amacındaki yayınları öncüdür. Korsan radyolar daha önceden herhangi bir tanıtım yapmadan, 

bulabildikleri frekanstan yayın yaptıklarından dolayı dinleyicilerin dikkatini tamamıyla 

çekebilmeleri zor oluyordu. Bu nedenle daha çok dinleyicinin kendilerini keşfetmesini 

sağlamak için, yerel radyoların frekanslarına yakın frekanslardan yayın yapmışlar ve 

bunda da başarılı olmuşlardır.7

İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler, radyo aracılığıyla propaganda konusunda 

oldukça iyi örgütlenmiştir.  

Şöyle ki: Berlin’de kurulan Kısa Dalga Radyo Merkezi dış ülkelere yönelik 

yayın yapmaktaydı. Dünyayı Uzakdoğu, Güney Asya, İngiliz Afrika’sı, Güney Amerika 

ve Kuzey Amerika olarak beş yayın alanına ayıran Naziler bu radyo merkezinden 53 

dilde yayın yapmaktaydılar ki, bu o dönem için mutlak bir rekordu. Örneğin; Kudüs 

başmüftüsü bu radyodan Arapça olarak Yahudilere karşı cihat çağrısında bulunuyordu. 

Naziler işgal ettikleri ülkelerdeki vericileri de kullanıma sokuyorlardı. Gezici küçük 

verici kamyonları da tasarlanmıştı.8

Dönemin sınırötesi radyo yayınlarında Almanya’nın yayın alanı çok geniştir. 

Buna karşılık diğer Avrupa ülkelerinin yayınları onlarınki kadar çeşitliliğe sahip değildir. 

Örneğin: “1939’da, 53 dilde yayın yapan Alman rakibi karşısında BBC’de sadece 6 dil 

konuşuluyordu.”9

II.Dünya Savaşı’nın başlangıcında, 1939 yılında Fransızlar ve İngilizlerin Nazi 

Almanyası’na savaş ilanından Maginot hattının 1940’taki düşüşüne kadar geçen bekleyiş 

döneminin (Drôle de guerre dönemi) ardından BBC’nin, yayınlarındaki dil çeşitliliğini 

arttırdığı görülmektedir.  

1940 yılının başından itibaren, BBC yurtdışına 16 dilde ve farklı dinleyici kitlelerinin 

duyarlılıklarına uyarlanmış 51 farklı haber bülteniyle yayın yapmaya başlamıştır. Buna, 

                                                 
7 a.e., s.19. 
8 Jean-Noël Jeanneney, Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi, Çev. Esra Atuk, Yapı Kredi 
Yayınları, İstanbul, 1998, ss. 172, 173. 
9 a.e., s. 175. 

 75



hızlı bir şekilde orta dalganın işgal altındaki Avrupa’ya yönelik kullanımı eklenmiştir. 

Böylece yayın dalgaları Manş Denizi’ni kolaylıkla aşar hale getirilmiştir.10

Fransa Alman işgali atındayken BBC, Charles de Gaulle’ün tarihe geçen Fransız 

halkına ünlü seslenişini yayınlamıştır. Bu tarz yayınların, yenilen müttefik halkın 

moralini yüksek tutmak için yapıldığı açıktır. 

Sovyetler Birliği’nin Almanya’ya yönelik propaganda yayınları Ağustos 

1939’da Almanya ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan anlaşmanın ardından 

durmuştur. Haziran 1941’de ise Naziler anlaşmayı bozup SSCB’yi işgale başlayınca, 

Stalin yönetimi Alman propagandasının Sovyet halkına ulaşmasını engellemek için 

radyo alıcılarını toplattırmıştır. Tekrar radyo propagandasını arttıran Sovyetler, düşman 

hatları yönünde yayın yapan hoparlörler yerleştirmeyi ve Alman esirlerin adlarının 

bulunduğu listeleri radyodan okuyarak Alman askerlerin yakınlarına Almanca seslenme 

yöntemini seçmiştir.11

ABD ise, 1941’deki Pearl Harbour saldırısını takip eden dönemde Savaş 

Enformasyon Ofisi’ni kurarak Voice of America (Amerika’nın Sesi) adıyla 1942’de 

radyo propaganda savaşına katılmıştır.  

İkinci Dünya Savaşı sonrasında da radyo savaşları devam etmiştir. Bu kez radyolar, 

iki kutuplu dünyada soğuk savaş silahı olarak kullanılmışlardır. Bu dönemin ana aktörleri 

ABD ve SSCB’dir. Her iki ülke de, kendi siyasi bloğundaki ülkelere ve kendi topraklarına 

yerleştirdikleri vericiler ile kısa dalgadan yaptıkları yayınlarla propagandaya girişmişlerdir.  

Savaş sonrasında ABD’nin, Voice of America radyosunu daha etkin hale getirdiği 

görülmektedir. ABD’nin 40’lı yıllardaki sınırötesi radyo yayın politikasından Jeanneney 

şu şekilde bahsetmektedir:  

 

“Soğuk savaşın başlarında, 1946-1947’den itibaren, Washington, radyo propagandası 
için federal devletin bütçesinden büyük harcamalar yapmaya karar verdi. Resmi radyo 
Voice of America, Amerikan siyasetinin tüm yönlerini -onu çevreleyen “olayları” ve 

                                                 
10 a.e., s. 175. 
11 a.e., ss. 173, 174. 
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tartışmaları- sunacaktı. Gerçeği söylemek gerekirse, tüzüklerde belirtilen ‘siyaset ağırlıklı 
tartışma’ uzun süre, tanıtımı yapılan hedef ve kaynaklara göre açıkça geri kaldı. Başlangıçtan 
itibaren, gazeteciler ve yapımcılar için basit bir tema kurulmuştu. Söz konusu olan şu 
kesin olguları işlemekti: İlk olarak, Amerikalılar iyi bir halktır; ikinci olarak, Amerika 
cömert ve tarafsızdır, üçüncü olarak, Amerika bir demokrasidir, Amerikalılar düşünce 
ve ifade özgürlüğüne inanırlar ve onların ülkesinde tüm ırklar, tüm gruplar mutlu 
yaşar. Dördüncü olarak da, Amerikalılar diğer halkların özgürlüğüne olumlu bakarlar. 
Amerikan hükümeti ve halkı, hiçbir zaman sömürgeci bir politikaya yardım etmez 
(1946 yılındayız); onlar emperyalist değildir, barışa derinden bağlıdır.”12

 

Jeanneney 70’li yılların sonunda dereceye girebilecek radyolar sıralamasını 

ise şöyle yapmaktadır: 

 

“Başta, 60’lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri’ni geçen SSCB geliyordu. 
Amerika, federal hükümete bağlı Voice of America ve Münih’te üslenen iki “özel” 
radyo, 1950’de kurulan Radio Free Europe ve 1953’te kurulan Radio Liberty ile ikinci 
sıradaydı. Üçüncü sırada Çin, dördüncü sırada da Federal Almanya vardı. Almanya’nın, 
30’lu yıllardan mğras kalan, Almancayı savunarak değil, çok sayıda farklı dil kullanarak 
Deutsche Welle ve Deutschland Rundfunk’la, her zaman etkili olmuş son derece 
dinamik bir politikası vardı. İngiltere, Almanya’yı topuk farkıyla izliyor, ardından da 
Arap dünyasında bu yolla lider rolünü üstlenmeye çalışan Mısır geliyordu. Papalığın 
1931’den beri, inancı yaymak için hizmete soktuğu ve yaklaşık olarak kırk dilde 
yayın yapan Radio Vaticano’yu da saymalıyız.”13

 

Radio Free Europe ve Radio Liberty Doğu Avrupa’nın komünist halklarını 

hedef kitle olarak belirlemiştir ve Jeanneny’nin de belirttiği gibi bu yayınların verdiği 

mesaj “özgürlük” tür. Bu radyoların adlarında özgürlük kelimesinin olması da tabii ki 

tesadüf değildir.  

Soğuk Savaş döneminde propaganda için radyoya yapılan yatırımların oldukça 

fazla olduğu görülmektedir. Şöyle ki: 

 

                                                 
12 a.e., s. 313. 
13 a.e., ss. 309, 310. 
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“Amerika Birleşik Devletleri, toplam gücü 15 milyon Watt olan 100 verici yerleştirmişti. 
Vericiler, halk demokrasilerine yönelik özel bir çabayla, 38 dilden haftada 800 saat 
yayın yapıyordu. Voice of America, hızla Bulgarca, Çekçe, Slovakça, Solevence, 
Macarca, Romence, Lehçe... konuşmaya başladı. Mayıs 1949’dan itibaren Avrupa’ya 
dağılmış 60 İngiliz ve Amerikan vericisinden 24 saat yayınlanan Rusça programlar 
özellikle yüklüydü Buna ek olarak, Tanca, Yunanistan’da Selanik ya da Rodos, Uzakdoğu’da 
Okinawa, Pasifik, Colombo, Vietnam’da Hue, Afrika’da Monrovia, vs. vericilerini de 
saymalıyız. Diğer tarafta SSCB de güçlü bir biçimde, eşit kaynaklarla -1955’te, tüm 
dünyaya günde toplam 500 saatlik yayın- buna karşılık veriyordu.”14

 

Bu dönemde SSCB gibi yayın alanını geniş tutan ABD.’nin, istediği yere 

yayın yapmak için ilginç tedbirler aldığı görülür.  

ABD bu kapsamda Voice of America’nın yayınlarını ulaştırmak için gerektiği 

takdirde harekete geçebilecek olan gemilere yerleştirilmiş 3 vericiyi de hazır bekletmiştir. 15

Sınırötesi radyo yayınları, uzun yıllar kısa dalga kullanılarak yapıldı. “Soğuk 

savaş yılları, 1947’den yaklaşık 1960’a kadar, kısa dalgadan yayın yapan büyük radyoların 

atılımına sahne oldu.”16 Bu yayınlar, uluslararası yayıncılığın ilk örnekleridir. Radyo 

dalgalarının yeryüzü şekillerine yapışarak uzak noktalara ulaşabilmesi, uluslararası 

radyo yayıncılığı için bir avantaj sağlıyordu. Ancak dezavantaj, bu iletim sürecinde 

atmosferdeki diğer gürültülerin de iletilen ses sinyali ile birlikte alıcıya ulaşmasıydı. 

Frekans modülasyonunun (FM) bulunması ve kullanımının geliştirilmesi ile 

bu sorunlar çözülmüştür. FM bandı yüksek ses kalitesini sağlasa da, uzun mesafelere 

ulaşma ve sınırötesi yayınlar için elverişli değildir.  

Radyo, teknik olarak bu imkanlara sahipken, televizyon yayınlarının net 

izlenebilmesi problemi vardı. Zira televizyon yayıncılığında görüntü sinyallerinin uzak 

mesafelere ulaşımı radyodaki kısa dalganın ulaşımı gibi değildir. Televizyon sinyalleri 

coğrafi şekillerden çok etkilenir. Özellikle dağlar sinyallerin önünü kesmektedir. Uyduların 

gelişiminden önce televizyon yayınları link adı verilen aktarıcı, yansıtıcı cihazlar 

sayesinde iletilebilmiştir. Ancak linklerin birbirini görmesi gerektiğinden televizyon 

                                                 
14 a.e., s. 314. 
15 George A. Codding jr.,Broadcasting Without Barriers, Paris, Unesco, 1959, p. 60. 
16 Jeanneney, a.g.e., s. 309. 
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yayınları uzun süre ulusal sınırlar içinde kalmıştır. Hatta dağlık veya adalardan oluşan 

ülkelerde linkler yetersiz kalmışlardır. 

 Bugün uydular sayesinde radyo ve televizyon yayınları ulusal sınırları aşarak 

dünyanın istenilen bölgesine yüksek görüntü kalitesiyle aktarılmaktadır. Radyo ve televizyon 

yayıncılığı tamamıyla sınırların içinden çıkmıştır. Uluslararası televizyon kanalları 

yanında ulusal televizyonlar da ülkenin tamamını kapsamak için uyduda yer almakta 

ve uydu üzerinde oldukları için de uluslararası alandan izlenebilmektedirler. 

2.2. UYDU YAYINCILIĞI 

İlk uydu fikri bilim adamlarından önce yazarlar tarafından ortaya atılmıştır. 

Edward Everett Halei 1869 yılında bir hikayesinde, Arthur Clarke ise 1945’te 

bu fikirden söz etmiştir. 

 

“Amerikalı rahip-yazar Edward Everett Halei ‘The Brick Moon’ adlı eserinde gökyüzüne 
yerleştirilen bir yörüngedeki uzay gemisinin, okyanuslarda seyir halindeki gemilere 
yardımcı olabileceğini anlatmıştır.”17

  

Halei’nin bu fikri aynı zamanda bir radyo mühendisi olan Clarke tarafından 

20. yüzyılda daha da netleştirilmiştir.  

Clarke, 1945 yılında dünyadan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta bir yörüngede 

uyduların saniyede 3 kilometre hızla hareket edebilmelerinin yeterli olabileceğini, böylece 

bir tam turunu dünyanın dönüş hızına eşit sürede yani 24 saatte tamamlayacağını 

hesaplamıştır. Clarke, bu yörüngedeki bir uydunun iletişimde bir aktarma merkezi gibi 

kullanılabileceğini söylemiştir.18

Uydu iletişiminin başlaması soğuk savaş döneminde gerçekleşmiştir. Sovyetler 

Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri’nin rekabeti sonucu uydu çalışmaları hızla ilerlemiştir.  
                                                 
17 Alper ve Pelton’dan aktaran: Nurdoğan (Erkebay) Rigel, Elektronik Rönesans (Uydu Yayın ve 
Kablolu TV Teknolojisiyle İzlenen Körfez Savaşı), İstanbul, Der Yayınları, 1991, ss. 41, 42. 
18 “A Survey of Space”, The Economist, 15-21 Haziran 1991, p. 9. 

 79



Uzaya ilk uyduyu, 1957 yılında Sovyetler Birliği göndermiştir. Sputnik adındaki 

bu uydu son derece küçük olmasına karşın başarılı bir biçimde çalışmıştır. ABD 1958’e 

kadar başarısız uzay çalışmaları yaptıktan sonra, o yıl yörüngeye oturan bir uydu 

göndermeyi başarmıştır. Radyo vericisi yerleştirilen ilk uydu ise, Amerikan Score 

uydusudur. Bu uydu aracılığıyla Eisenhower’in 1958 yılı yeni yıl mesajı yayınlanmıştır. 

Daha sonra fırlatılan Courier uydusu, yeryüzünden yayımlanan mesajı uzayda kaydedip 

sonra yayımlayabilen bir uydu olmuştur. Bu uydu, Amerika üzerinden geçerken teybe 

kaydettiği mesajı, Avrupa üzerinden geçerken verebilmekteydi. Bundan sonraki adım 

ise, uydularla televizyon ve telefon bağlantısının gerçekleştirilmesi olmuş, 1962’de 

atılan Telstar, 22 dakikalık televizyon ya da telefon bağlantısını sağlamıştır.19

Telstar uyduları iki tanedir ve ilk gerçek zamanlı telekomünikasyon uydularıdır. 

Birer yıl arayla fırlatılan Telstar uydularının hemen ardından telefon haberleşmesi yanında 

televizyon yayıncılığı denemeleri de başlamıştır. Uzay ortamında kıtalararası ilk 

görüntü iletimi ile ilgili şunlar aktarılabilir:  

 

“Uzaydan yapılan ilk yayında, ekranda Amerikan bayrağıyla arka planda Andover’deki 
üs gösterilmiştir. Bu görüntü, uydunun fırlatılmasından 15 saat sonra New Jersey’deki 
ABD’de üssüne, İngiltere ve Fransa’ya da iletildi. İki hafta sonra ise milyonlarca Avrupalı 
ve Amerikalı; Atlas Okyanusu’nun iki tarafında bulunan kişiler tarafından yönetilen 
bir konuşmaları izlediler. Bu kişiler, sadece konuşmakla kalmayıp, uydu aracılığıyla 
birbirlerini izleme olanağını buldular.20

 

Telstar’ın hemen ardından Relay 1, Relay 2, Syncom 1, Syncom 2, Syncom 3 

gibi birçok uydu yörüngeye oturtulmuştur.  

Örneğin Syncom 3, uluslararası gün değiştirme hattının yakınlarında, 19 Ağustos 

1964’te ekvatorun üstüne yerleştirilmiş ve bu uydu Japonya’da yapılan olimpiyatların 

açılış törenini canlı olarak yayınlamıştır.21  

                                                 
19 Emel Ceylan Tamer, Dünü ve Bugünüyle Televizyon, İstanbul, Varlık, 1983, s.27. 
20 Yücel Sarı, “ Uluslararası İletişim Teknolojisi”, Uluslararası İletişim, Haz. Gürsel Öngören, 
İstanbul, Der Yayınları, t.y.,  s. 35. 
21 Sarı, a.g.e., s. 36. 
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ABD ve SSCB’nin başını çektiği uydu yayın denemelerinin ardından kıtalararası 

haberleşmeyi sağlamak üzere bazı sistemler kurulmuştur. Hala geçerliliğini sürdüren 

bu sistemlerin dönemin iki kutuplu siyasi dünyasının yapısına uygun şekilde oluştuğu 

açıkça görülmektedir. Çünkü ABD ve SSCB, kendi bloklarında yer alan ülkeler için 

uydu sistemleri oluşturmuşlardır. Böylece Soğuk Savaş dönemindeki kutuplaşma, 

uzayda da devam etmiştir. Bu iki sistem: Intelsat ve Intersputnik’tir. 

Açılımı “Uluslararası Uydu Sistemi” (International Satellite System) olan Intelsat, 

bir konsorsiyumdur.  

Bu konsorsiyum, 20 Ağustos 1964’te 11 katılımcı ülkeyle başlamış ve 6 Nisan 

1965’te Intelsat’ın ilk uydusu Early Bird, Delta D roketiyle Atlantik Okyanusu üzerinde 

dünya yörüngesine oturtulmuştur. 

Intelsat, ABD merkezli kurulan ve ABD’nin temsil ettiği kutupta bulunan ülkelerin 

katıldığı bir sistemdir. 20. yüzyılın önemli olaylarında ileti aktarımında rol oynadığı 

görülen Intelsat 2001 yılında özelleştirilmiştir. 

İlk ay yürüyüşünün video sinyallerini dünyaya yayınlamak, Beyaz Saray ve 

Kremlin arasını bağlayan “sıcak hat”ın sağlanması ve 1968’den bu yana her olimpiyat 

oyununun canlı televizyon yayını gibi 20. yüzyılın kilometre taşları olan olaylar için 

iletişim kapasitesi sağlayan Intelsat, 200’ün üzerinde ülke ve bölgede 1800’ün üzerinde 

müşteriye ses, veri ve video bağlantısı sağlamaktadır. Intelsat filosu dünya çapında 

51 uyduya kadar genişlemiştir.22

ABD merkezli Intelsat’a karşılık 1971’de Sovyetler Birliği tarafından Intersputnik 

uydu sistemi kurulmuştur. SSCB’nin önderliğindeki bu sisteme doğu bloğu ülkeleri 

üye olmuştur. Bugün 25 üye ülkesi bulunan Intersputnik’in, SSCB’nin dağılması sonrasında 

yeni bir yapıya dönüştüğü görülmektedir. Kuruluşun stratejik değişimi 1990’larda 

başlamıştır. Eski komünist bloğun uydu sistemi Intersputnik, bugün birçok ortaklığa 

sahiptir.  

                                                 
22 (Çevrimiçi) http://www.intelsat.com/investors/, 29 Ağustos 2006. 
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1996-97 yılında Interspuntik yönetim kurulu, ticaret ve operasyonlara yeni bir 

yaklaşım gerekliliğinden yola çıkarak yeni bir strateji belirlemiştir. Bu yeni stratejinin 

bir parçası olarak Intersputnik, küresel bir şirket olan Lockhead Martin Corporation 

ile birlikte Haziran 1997’de ortaklık kurmuştur. 2000’de Intersputnik yeni coğrafi 

bölgelere girmeyi planlamış ve yeni hizmet tiplerini kullanmıştır. Böylelikle müşteri 

sayısını arttırmıştır. Eutelsat ve Gascom ile 2001-2002’de imzaladığı anlaşmaların bir 

sonucu olarak da Intersputnik’in kapsama alanı ve sisteminin kapasitesi, bu şirketlerin 

modern uydu kaynaklarına sahip olarak artmıştır.23 

Görüldüğü üzere sosyalist dünyanın bir yapısı olarak kurulan Intersputnik, 

Sovyetler Birliği’nin dağılması ve Rusya’nın kapitalizmle tanışmasıyla gelen küreselleşmeden 

payını almıştır.  

Intersputnik’in ortakları arasında bulunan Eutelsat, Fransız merkezli bir şirkettir. 

Diğer yabancı şirket ise İsrailli Gilat Satcom’dur. 24

2.3. DÜNYADA ULUSLARARASI TELEVİZYON YAYINCILIĞININ 

GELİŞİMİ 

Soğuk Savaş döneminin iki kutuplu dünyasında, bir ulusa ve bir ülkeye aidiyetin 

öne çıkarıldığı; Üçüncü Dünya’nın bu kutuplardan ayrı durmayı tercih ettiği; genel 

siyasi atmosferin bir kutba ait olmak ve o kimliği kazanmayı teşvik eder nitelikte olduğu 

gözlemlenmektedir. Bu dönemde dünya çizilmiş sınırlardan ibarettir ve iletişim de bu 

yapıya göre şekillenmiştir. ABD merkezli Intelsat ve Sovyetler Birliği merkezli Intersputnik 

uydu sistemleri de bu kutupların iletişim boyutunu oluşturmaktadır. Medyanın tavrını 

dünyanın genel siyasi eğilimine göre değiştirdiği gözlemlenmektedir. Bu durum bugün 

de devam etmektedir. 

 

“Medya bir zamanlar (ve hala) dünyanın nispeten sınırlarla parçalanmış halini, bu 
parçalara mensubiyet hissini ve fikrini teşvik etmek suretiyle nasıl berkitmişse, bugün 
de dünyanın bir tek mekan haline geldiği fikrini ve hissini yayma işlevini görmektedir.” 25

                                                 
23 (Çevrimiçi) http://www.intersputnik.com/history.htm, 29 Ağustos 2006. 
24 (Çevrimiçi) http://www.intersputnik.com/partners.htm, 29 Ağustos 2006. 
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Bugün medyanın ve özellikle de televizyonun uydu vasıtasıyla sınırları aşması 

“tek mekan dünya” söylemini fiilen ispatlamaktadır. Artık iki kutuplu dünya tek kutba 

inmiş ve üretim ilişkileri iç içe geçmiştir. Uydu sistemleri de artık siyasi blokların değil, 

tek bir küresel köyün olmuştur. 

Dünyanın iletişim teknolojileri nedeniyle “küresel bir köy” olduğu görüşü 

1960’larda Marshall McLuhan tarafından ortaya atılmıştır. Fakat o zamanlar ulus kurma 

temeline dayanan görüş ve politikalar egemen olduğu için McLuhan’ın görüşü 1980’lere 

kadar marjinal kalmıştır.26

Gelişen uydu teknolojisinin de etkisiyle 1980’lerde küresel köy görüşünün 

ağırlık kazandığı ve ilk uluslararası televizyon yayınlarının başladığı görülmektedir.  

24 saat haber kanalı kimliği ile Ted Turner’ın 1980’de ABD’de kurduğu 

CNN, ilk uluslararası yayıncılığı gerçekleştiren kanaldır. Uluslararası televizyon 

yayınlarının ABD’de başladığı ve Avrupa’ya yayıldığı gözlemlenmektedir. CNN, 

1985’ten itibaren CNN International kanalı ile yayınlarını Avrupa’ya yaymaktadır.  

Music Television (MTV) 1981’de yayınına başlamış ve 1987 Temmuz’unda 

ise Avrupa yayınına geçmiştir. MTV’nin Avrupa yayınından önce Avrupalı uluslararası 

televizyon kanalı TV5 1984’te Fransa’da kurulmuştur. Diğer birçok Pan-Avrupa 

Televizyonu ise 1990’larda yayına başlayacaktır.27

Chalaby 1990’lara kadar olan dönemin uluslararası televizyonların gelişiminin 

birinci evresi olduğunu söylemektedir: 

                                                                                                                                          
25 Erol Mutlu, “Globalleşen Medya”, Karizma, No: 5, Ocak-Şubat-Mart 2001, s.17. 
26 İrfan Erdoğan, Korkmaz Alemdar, Öteki Kuram, 2002, Ankara, ERK, ss. 509-510. 
27 Jean K. Chalaby, “Transnational Television in Europe, The Role of Pan-European Channels”, 
European Journal of Communication, C.XVI, No:2, June 2002, p 188.  
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Bu ilk evrede sınırlararası televizyonlar zorlukları deneyimlemekteydiler ve 

bu dönemde yayına başlayan birçok kanal, birkaç yıldan fazla yaşayamadı.28

Başlangıç evresini bu şekilde geçiren uluslararası televizyonların 1990’larla 

birlikte yeni bir döneme girdiği görülür. Chalaby’nin uluslararası televizyonların ikinci 

evresi olarak nitelediği bu dönemde uluslararası televizyonların sayısı da artar. 

Chalaby’nin sözünü ettiği uluslararası televizyonculuğun ikinci evresi 1990’ların 

ortasında, uluslararası televizyon Avrupa’da göze çarpan şekilde geliştiğinde başlar. 

Bu sırada, endüstri olgunlaşır ve sağlamlaşır. WH Smith gibi televizyon endüstrisine 

Pan-Avrupa yoluyla girmeye çalışan yeni gelenler pazarı terk eder. Sınır-ötesi kanalların 

çoğunluğu çocuk, eğlence türünden, film ve spora kadar sıralanan türlerde özelleşir. 

Bunların içinde aşağı yukarı 15 kanalın olduğu bir grup, geniş dağıtımları ya da içeriklerinin 

doğası nedeniyle daha yüksek bir profil ortaya çıkarmıştır.29

Uluslararası televizyonların bu ikinci evresinde uzmanlaşmanın başladığı açıktır. 

Tematikleşmiş kanalların yanı sıra kanal sayısının da önemli oranda arttığı görülmektedir. 

“1991’de 15, 2000’de tahminen 108”30

Günümüzde tüm dillerde uydudan 13.570 yayın sayılmıştır. Bunların yaklaşık 

olarak 10.000 tanesi şifreli ve 8000’in üstünde bir sayı da abonelik gerektiren paketlerin 

içindedir.31 

Amezaga, 2002’de yaptığı araştırmada dünya çapında 160 uydunun yayın yaptığını 

belirtirken uydu aracılığıyla yayın yapan televizyon sayısı konusunda net bir sayı 

verememektedir.  

Amezaga’nın hesabına göre bu sayı tahminen 6000 televizyon kanalıdır. Ancak 

bu sayı bir uydudan fazla yayın yapan kanalların tekrarını da içerir. Farklı kanalları 

                                                 
28 Jean K. Chalaby, “Television For a New Global Order”, Gazette: The International Journal For 
Communication Studies, C.LXV, No:6, 2003, p. 458. (Çevrimiçi) 
http://gaz.sagepub.com/cgi/content/abstract/65/6/457, 29 Kasım 2007. 
29 Chalaby, a.e., p. 458.  
30 Screen Digest, Mart 2001.  
31 Josu Amezaga Albizu, “Geolinguistic Regions and Diasporas In The Age of Satellite Television”, 
Gazette: The International Journal For Communication Studies,, C. LVIX, No:3, 2007, p. 242, 
(Çevrimiçi) http://gaz.sagepub.com/cgi/content/refs/69/3/239, 29 Kasım 2007. 
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yayınlarını hesaplamaya çalışmak farklı faktörleri de beraberinde getirir. Şöyle ki: Bazı 

durumlarda aynı kanal veya aynı içerik farklı uydularda farklı isimlerde veya tam 

tersi şekilde bulunmaktadır. Başka bir durum da aynı yayının farklı dillerde yayınlanmasıdır. 

Veya bir yayın diğerinin aynısı olup farklı bir zaman planlaması ile ya da içeriği 

farklı yapılanabilmektedir. Bu nedenle uydu aracılığıyla yayın yapan kanal sayısı için 

kesin bir rakam vermek güçtür. Amezaga yaptığı araştırmanın sonucunda bu sayının 

3000 ile 4000 arasında olduğunu söylemektedir. 32

2.3.1. A.B.D.’DE ULUSLARARASI TELEVİZYON YAYINCILIĞININ 

GELİŞİMİ  

Televizyon yayıncılığının tecimsel olarak başladığı Amerika’da kamu televizyon 

yayıncılığı 50’lerde tecimsel yayınlara tepkiler nedeniyle ortaya çıkmıştır ve bu eksikliği 

gidermek üzere kamu televizyonları örgütü olan PBS kurulmuştur.  

 

“ABD’deki tv kurumları 4 büyük grupta toplanabilir: 
1) Büyük Networkler 
2)  Networklere bağlı yerel istasyonlar 
3)  Bağımsız yerel istasyonlar 
4)  Kamusal televizyonlar örgütü (PBS)”33 

 

İlk uluslararası televizyon kanallarının da özel girişime dayalı ekonomiye sahip 

olan ABD’de ortaya çıktığı görülmektedir. ABD’de tecimsel televizyon kanalları olarak 

yayınlarına başlayan uluslararası televizyon kanalları daha sonra Avrupa’ya yayılmaya 

başlamıştır. Bunu ilk gerçekleştiren CNN olmuştur  

Açılımı Cable News Network olan CNN; CNN Headline News, CNN International, 

CNN en Espanol, CNN+, ve CNN Türk kanallarıyla uluslararası yayın yapmaktadır. 

Ayrıca CNN Newsource dünyadaki kanallara haber görüntüsü geçmektedir. 

                                                 
32 Josu Amezaga, “Linguistic space: satellite television and languages around the world and in the 
European Union” , (Çevrimiçi) http://www.aber.ac.uk/~merwww/images/Josu.pdf, 7 Aralık 2007. 
33 Nizam, a.g.e.,  s. 4. 
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CNN’in kanallarından CNN Headline News, 1982’de CNN2 kanalı olarak 

kurulmuş ve ertesi yıl CNN Headline News ismini alarak yayınına başlamıştır. 

CNN’in İspanyolca yayın yapan iki kanalı olduğu dikkati çekmektedir: 1997’de 

yayına başlayan CNN en Espanol ve 1999’da kurulan CNN+. Bu kanalların yayın alanları, 

hedef kitleleri ve bulundukları ülkeler farklıdır. Şöyle ki: CNN en Espaňol ABD’den 

uluslararası yayın yapan bir haber kanalıdır. Özellikle Kuzey ve Güney Amerika’daki, 

Afrika’daki İspanyolca konuşan nüfusa yöneliktir. Başka bir deyişle Hispanik dünyaya 

yayın yapar. CNN+ ise, Sogecable ve Time Warner şirketi Turner Broadcasting System 

ortaklığı ile İspanya’da 24 saat İspanyolca yayın yapan haber kanalıdır. CNN en Espanol 

ABD merkezli İspanyolca yayın yapan uluslararası televizyon kanalıdır. CNN+ ise 

televizyonculuktaki küresel-yerel birlikteliğine bir örnek oluşturur. Tıpkı Türkiye’deki 

CNN Türk kanalı gibi...  

 

“CNN Türk kanalı Doğan Medya Grubu’nun girişimleriyle uluslararası bir haber 
kanalı olan CNN arasında oluşan joint-venture (ortak yatırım) olarak nitelendirebileceğimiz 
bir birliktelik sonucu 2000 yılında yayın hayatına başlamıştır. Time Warner gibi küresel bir 
şirketin Türkiye’de yerel bir şirketle oluşturduğu bir birlikteliğin ürünü olan CNN 
Türk 24 saat yayın yapmakta olan bir haber kanalıdır.”34

 

CNN Türk ve CNN + ortaklık çerçevesinde yayın yapan kanallardır. CNN en 

Espanol ise bir Time Warner şirketi olan Turner Broadcasting System tarafından 

yayınlanmaktadır.  

CNN’in de bünyesinde bulunduğu Turner Broadcasting System Inc. (TBS, Inc) 

şirketinin diğer yayın ağları şunlardır: TBS, Turner Network Television (TNT), Cartoon 

Network, Turner Classic Movies (TCM), truTV, Adult Swim, Boomerang, TNT Europe, 

Cartoon Network Europe, TNT Latin America, Cartoon Network Latin America, TNT 

& Cartoon Network/Asia Pacific, Cartoon Network Japan.35 

                                                 
34 Ceyda Ilgaz Büyükbaykal, Türkiye’de Televizyon Alanında Küresel Yerel Birlikteliği, CNN 
Türk ve CNBC-e Örneği, İstanbul, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Yayınları, 2004, s. 89. 
35 (Çevrimiçi) http://www.turner.com/about/corporate_history.html, 31.Mayıs 2008. 
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Ayrıca MTV, TNT, Sci-Fi Channel, USA Networks ve Cartoon Network gibi 

ABD dışındaki en geniş televizyon pazarı kanalları 1980’in sonlarında ve 1990’ın başlarında 

öncelikle yoğun kablo ağına sahip İskandinav ve Benelüks ülkelerinde ve Birleşik 

Krallık’taki BskyB uydusu yoluyla yayınlanmaya başlamıştır. Çeşitli karasal yayına 

sahip Almanya, Fransa ve İtalya gibi daha büyük Batı Avrupa ülkelerinde ise büyüme 

daha yavaştır.36

ABD kökenli kanalların ödemeli televizyon ağlarını küresel ticaretin yoğun 

olduğu kentlere ve Güney Amerika’ya yönelik kurdukları gözlemlenmektedir. Şöyle ki: 

Ödemeli ağ merkezleri Singapur, Londra ve Hong-Kong gibi küresel iş şehirlerinde 

toplanmıştır. Miami, Latin Amerika içindeki ağ yayılması için operasyon merkezi haline 

gelmiştir. Latin Amerika’daki PAY-TV (ödemeli televizyon) sistemleri çoğunlukla ABD’li 

şirketlerindir ve Meksika, Brezilya, Arjantin ve Venezuella’nın en geniş pazarlarında 

toplanmaktadır. ABD ve Latin Amerikan medya şirketleri sık sık birbirleriyle ortak 

olmaktadırlar.37

Uluslararası Amerikan menşeli televizyonların Hindistan ve Güneydoğu Asya 

bölgelerine girişleri de 90’lı yıllarda olmuştur. 

Asya’da 1991’de yayına başlayan STAR TV, İngilizce spor, film, müzik ve haber 

kanallarını taşıyan bir yerel uydu hizmetidir. 1993’te News Corporation tarafından 

alındığında Hollywood filmlerine Hintçe altyazı eklemeye başlamış ve yerel olarak 

üretilen Hint dilindeki programlama ile ortaklık kurma yoluna gitmiştir. 1990’ların 

ortasında Güneydoğu Asya ekonomilerinin gücü ve uydu kapasitesi HBO, Cartoon 

Network, Cinemax, MTV, Hallmark ve Discovery kanallarını bölgeye yayınlamak için 

gereken şartları yaratmıştır. 1998’de diğer kanallar Discovery, Sony, CNN, Disney ve 

CNBC de dahil olmuştur.38

                                                 
36 John Mc Murria, “Global Channels”, Contemporary World Television, Haz. John Sinclair, 
London, bfi Publishing, 2004, p.39. 
37 John Sinclair’den aktaran: McMurria, a.g.e.,  s.39. 
38 McMurria, a.g.e., s.39. 
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1989 yılında kurulan ABD’li kanal CNBC uluslararası yayınlarına 1995’ten itibaren 

başlamış ve dünyanın birçok bölgesine yayılmıştır. “CNBC, dünyanın canlı yayın yapan 

ilk ekonomi haberleri ağıdır.”39

 

“CNBC kanalının arkasında iki büyük güç vardır: NBC ve Dow Jones. 1926 yılında 
General Electric’e ait olan NBC (National Broadcasting Company), 70 yılı aşkın bir 
süredir, sürekli kendini yenileyen televizyon yayıncılığıyla sektöründe lider konumunda 
yer almaktadır.”40 

 

CNBC World, CNBC Europe, CNBC Asia, CNBC Latin America NBC Universal’a 

ait olup, İtalya’da Class CNBC, Hindistan’da CNBC-TV18 ve CNBC Awaaz, Pakistan’daki 

CNBC Pakistan, Güney Afrika’daki CNBC Africa, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki CNBC 

Arabiya, Türkiye’deki CNBC-e Japonya’daki Nikkei CNBC, Polonya’daki CNBC Biznes 

isim hakkı veya ortaklıkla kurulmuştur.  

Örneğin: 

İtalya’da Class CNBC: Class Editori, Mediaset ve NBC Universal ortaklığında 

kurulmuştur.41 

İtalya’daki Class CNBC İtalyanca yayın yaparken; Hindistan’da CNBC-TV18 

İngilizce, CNBC Awaaz Hintçe yayın yapmaktadır.  

Hindistan’daki CNBC-TV18 ve CNBC Awaaz, Network 18 ve NBC Universal 

ortaklığında yayın yapmaktadırlar.42

 Türkiye’deki CNBC-e kanalı ise gündüz ekonomi kanalı kimliğinde; akşam 

ise dizi ve sinema yayını yapmaktadır. Yayınlar gündüz Türkçe, akşam Türkçe alt yazılıdır.  

 

                                                 
39 Ilgaz Büyükbaykal, a.g.e.,  s.103. 
40 a.e., s. 102. 
41 (Çevrimiçi) http://www.classeditori.com/storia.asp, 30 Mayıs 2008. 
42 (Çevrimiçi) http://www.network18online.com/aboutus.html, 30 Mayıs 2008. 
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“CNBC-e lisans ücreti ve kardan pay ödenmesi esasına dayanan bir know-how transferidir. 
Doğuş Grubu ile CNBC arasında yapılan anlaşma gereğince Kanal E belli bir lisans 
ücreti ve reklam gelirlerinden pay karşılığında CNBC’nin ismini, yazılımını ve belirlenen 
olanakları kullanma hakkına sahiptir.”43

 

2.3.2. AVRUPA’DA ULUSLARARASI TELEVİZYON YAYINCILIĞININ 

GELİŞİMİ 

Amerikan yayıncılık sistemi tecimsel yayıncılığa dayanmaktadır. Televizyon 

kanallarının gelişimi de özel teşebbüsün elinde gerçekleşmiştir. Avrupa televizyon yayıncılığı 

ise bunun tam tersi bir şekilde kamu yayıncılığı formunda gelişmiştir. 80’li yıllarda Amerikan 

kanallarının Avrupa’ya yayın yapmaya başlamasına kadar kıtaya hakim olan yayıncılık 

da kamu yayıncılığıydı. “Birkaç istisna (özellikle Büyük Britanya ve Benelüks ülkeleri) dışında, 

80’li yılların başında Avrupa’da özel televizyon yoktu.”44 Avrupa kamu yayıncılığı yaparken 

İngiltere ITV ile tecimsel televizyon yayıncılığa başlamış ve karma sisteme adım atmıştır.  

İngiltere’nin ilk özel televizyonu ITV, 22 Eylül 1955 yılında yayın hayatına başlamıştır. 

Yarı kamusal nitelik taşıyan ITV, bölgesel programlar oluşturmakla yükümlüdür.45

İngiltere’de ITV’nin tecimsel olmasına karşın yarı kamusal niteliğinin de bulunması, 

Avrupa’daki kamu yayıncılığı rejimi içinde özel teşebbüse sınırlandırılmış bir yer verilmesi 

açısından dikkat çekicidir. 

İtalya’nın kuzeyinde gelişen sanayi Güney’den Kuzey’e göçü tetiklemiştir. 

Bu dönemde televizyon da büyük atılım yapmıştır. Bu yoğun göç dönemi 60’lı yılların 

sonuna kadar sürmüştür. Aynı dönemde özel radyo ve televizyon girişimleri olduysa 

da Anayasa Mahkemesi’nin kararı buna izin vermemiştir. 1975’te RAI’nin, iktidar partisinin 

güdümünde değil, bütün partilerin eşit temsil edildiği bir kurul tarafından yönetilmesi için 

kanun çıkartılmıştır. 

                                                 
43 Ilgaz Büyükbaykal, a.g.e.,  s. 104. 
44 Sylvain Flanagan, Caroline Collard, “Programların tüketilmesinde bir Avrupa Bütünleşmesine 
Doğru”, Medya Dünyası, Haz. Jean Marie Charon,, Çev. Oya Tatlıpınar, İletişim, 1992,  s. 133. 
45 Nizam, a.g.e., s. 9  
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RAI’nin parlamenter bir kurul tarafından yönetilmesinin başlamasının ardından 

İtalya’da 1976 yılında özel televizyonlar yayına başlamıştır. Bu ilk tecimsel yayınlar 

genellikle bölgesel yayınlardan oluşmaktaydı. Bu yayınların dayanağı Anayasa 

Mahkemesi’nin 1976’da çıkarttığı yerel düzeyde radyo ve televizyon programlarına izin 

veren yasadır.46 

Özel televizyonların kurulmaya başlamasıyla İtalya’da bu alanda bir patlama 

yaşandığı görülmektedir. Hatta bu sayı öyle çoğalmıştır ki, “1983 başlarında 

İtalya’da 600 özel televizyon istasyonu, 5000’den fazla da radyo istasyonu 

bulunmaktadır.”47 

Alman televizyonculuğunda tecimsel yayıncılık, Almanya’nın bölünmüş döneminde 

doğal olarak Federal Almanya’da başlamıştır. 1981 yılında alınan kararla özel televizyona 

izin verilmesi ve siyasetteki değişimlerin de etkisiyle yayıncılık açısından yeni bir döneme 

geçilir.  

Siyasetteki değişim ise 1982’de sosyal demokratların bir CDU (hristiyan demokratlar) 

koalisyonu ile hükümetten çıkması sonucu özel yayıncılığa daha uygun bir siyasi iklime 

yer gösterilmesiyle olmuştur.48

1984’te ilk Alman tecimsel kanalı PKS (Programmgesellschaft für Kabel und 

Satellitenrundfunk) yayına geçer. Kanal 1985’te Sat 1 adını alır. Fransa’nın ilk tecimsel kanalı 

Canal Plus ise 1984’te yayına başlamıştır. Aynı yıl Fransa’nın önderliğinde Fransızca 

konuşan Avrupa ülkelerinin bir araya gelerek kurduğu uluslararası televizyon kanalı TV5 

de yayına geçer. İspanya’da ilk özel televizyon istasyonunun kuruluşu 1988’de gerçekleşir. 

Antena 3 İspanya’nın ilk tecimsel televizyon kanalıdır. Belçika’da tecimsel televizyon 

yayınları 1983’te Lüksemburg’dan RTL kanalının Belçikalı Frankofon izleyicilere yönelik 

programlar yayınlaması ile başlamıştır. Bir Belçika askeri uçağının RTL’nin vericisine 

çarpması sonucu tazminat olarak alınan bir hakla yapılan bu yayın, daha sonra 1987’de 

Belçikalı bağımsız tecimsel kanal olan RTL-TVI’ye dönüşmüştür. Portekiz’de tecimsel 

                                                 
46 (Çevrimiçi) http://www.museum.tv/archives/etv/I/htmlI/italy/italy.htm, 01Nisan 2007. 
47 Tamer, a.g.e., s. 75. 
48 Rob Burns, “German Television”, Contemporary World Television, Haz. John Sinclair, London, 
bfi Publishing, 2004, ss.72-73. 

 90



televizyon yayıncılığı 1992’de SIC adlı kanalın kurulması ile başlamıştır. İsveç’te 

80’lerde kablo şirketlerinin uluslararası uydu yayınlarını dağıtmaya başlamasının 

ardından ilk tecimsel televizyon kanalı kurulmuştur. Bu kanal 1987’de İngiltere’den yayına 

başlayan TV3’tür.Yayın alanı İsveç olarak belirlenmiştir. Bu kanalın ardından yine İngiltere 

merkezli olarak Kanal 5, 1989’da Nordic Channel adıyla yayına başlamıştır.  

Görüldüğü üzere, 80’ler Avrupa’da tecimsel yayıncılığın gelişmeye başladığı 

bir dönem olmasının yanında Amerikan merkezli uluslararası televizyon kanallarının 

da kıtaya yayın yaptığı bir dönemdir. Bu dönemde: Ulusal alana yönelik tecimsel yayınlar 

da uydudan yapılmaya başlanmış (İsveç örneği); Avrupa kendi uluslararası kanallarını 

kurma yönünde girişimlerde bulunmuştur. (TV5) Lüksemburg’da kurulan televizyon 

şirketlerinin öncelikle Fransa, Almanya ve Belçika’ya yönelik yayın yapma girişimleri 

ve daha sonra tüm Avrupa’yı kapsayacak yayınların merkezi haline gelmelerinin ilk adımları 

bu dönemde atılmıştır. Uluslararası yayıncılık bu başlangıç döneminde yaklaşık bir 

10 yıllık gelişimi yaşamıştır: 

 

“1980’lerin başlangıcına kadar, Avrupa’daki televizyon yayıncılığı güçlü karasal ve 
ulusal eğilimlere sahipti. Birkaç istisna ile Avrupa yayıncıları faaliyet alanlarında 
ulusaldı. Ulusal yayıncıların sinyalleri ulusal toprakları, ulusun başkentinden, kırsal 
alanın en uzak yerlerine kadar boyundan enine kapsamaktaydı. Birçok durumda Fransa’da 
olduğu gibi yayıncılık üzerinde ulusal hava dalgalarının kontrolünü devlete veren bir 
devlet tekeli vardı. Yabancı yayıncıların ulusal topraklar üzerinde yayın yapma izinleri 
yoktu ve buna kalkışmak ulusal egemenliğin delinmesi olarak görülmekteydi. 1980’lerden 
beri televizyonda iki gelişme aynı zamanda oluşarak onun ulus-devletle ilişkisini 
yeniden tanımladı. İlk olarak sorumluluğun dağıtılması (yerinden yönetim) televizyonun 
gelişimini alt-ulusal seviyede gördü. Avrupa’nın her yerinde yerel ve bölgesel televizyon 
yayıncılık sistemleri ortaya çıktı. Bölgesel televizyon ağlarının gelişimi her zaman siyasi 
desteğe sahipti ve İspanya’da geniş çaplı anayasal reformların bir sonucuydu. İkinci 
olarak, televizyon üst-ulusal seviyede geliştiği gibi baştan başa bir ulusötesileştirme süreci 
olarak ilerlemekteydi. Bu evrimin uluslararası televizyon ticaretinin yayılması ve ulusötesi 
medya şirketlerinin büyümesi dahil çeşitli yönleri vardır.” 49

 

                                                 
49Jean K. Chalaby, “Transnational Television in Europe, The Role of Pan-European Channels”, 
European Journal of Communication, C.XVI, No:2, June 2002, p 188. 
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Uluslararası televizyon yayınlarının ortaya çıkışında uyduların teknik gelişiminin 

etkisi kadar, deregülasyon politikalarının Avrupa’da uygulanmasının da büyük etkisi 

bulunmaktadır. 

 

“1980'lerden beri Avrupa'da hızlanan ve bütün dünyaya hızla yayılan Amerikan örgütlenme 
sistemi deregülasyon, liberalleşme, özgürlük, sloganlarıyla, ve örgüt ve pazarda globalleşme, 
entegrasyon, birleşme, gruplaşma ve ortak girişimlerle gittikçe güçlenmiştir ve 
güçlenmektedir.”50

 

Yalın anlamda regülasyon devlet tarafından yapılan kamu ve özel sektör ile ilgili 

düzenlemeler yapılmasını ifade ettiği kadar, deregülasyon serbestleştirmeyi anlatmaktadır. 

Regülasyon devlet müdahaleciliği olarak görülmekte, deregülasyon ise pazar güçlerini 

aktif kılmaktadır. 

 

“Amerika'da deragulasyon iletişim pazarının gelişimi ve gelişmelerle gelen çıkar-kar 
alanlarındaki rekabetin neticesi ve bu neticenin ideolojik alanda yasasal ifadesidir. 

Amerika'da regulasyon hiçbir zaman özel teşebbüsün dışında ve özel teşebbüse karşı 
olmamıştır. Deragulasyon, regulasyonda olduğu gibi, Amerika'da, yeni teknolojileri 
kontrol etme ve pazarı paylaşma yarışının önemli bir parçasıdır. Deregulasyonla 
düzensizlik gelmedi, düzen ortadan kaldırılmadı, yeniden paylaşmalar oldu, yeniden 
düzenlemeler yapıldı. Bunu da devlet yapmadı, aktif pazar güçleri yaptı.”51

 

Deregülasyonların Avrupa’da da uygulanmasının uluslararası televizyon kanallarının 

çoğalmasında etkili olduğu görülmektedir. Uluslararası televizyonlara ev sahipliği yapma 

fırsatını Britanya iyi değerlendirmiştir.  

On yıl içinde Avrupa’da yayın yapan 100’den fazla uluslararası kanal vardır 

ve yaklaşık olarak 80 kadarı Britanya Bağımsız Televizyon Komisyonu (ITC)’den 

lisanslıdır. (British Independent Television Commission). ITC gözde bir düzenleyicidir 
                                                 
50 İrfan Erdoğan, Uluslararası İletişim Düzeni, (Çevrimiçi) 
http://media.ankara.edu.tr/~erdogan/intrntnl.html, 26 Nisan 2006
51 a.e.
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çünkü ITC lisansları ucuzdur (250 Sterlin) ve elde etmek kolaydır. Ana koşullardan biri 

bu yayıncıların Birleşik Krallık’ta kurulu olmaları zorunluluğudur. Bu da Londra’yı 

Avrupa uluslararası televizyonculuğu için merkez yapar. ITC’nin sponsorluk ve reklam 

kuralları birçok Avrupa ülkesininkinden daha esnektir, böylece ITC lisansları yayın 

yaptıkları ülkelerin ulusal kurallarından kaçmayı mümkün kılmaktadır. ITC ile kayıt 

edilen bazı kanallar birçok Arap kanalının yaptığı gibi bu yolla ülkelerindeki sansürden 

kaçmışlardır.52 

Ortaya çıkan uydu kanallarının izleyiciye ulaşması önceleri bugünkü gibi değildi. 

Linklerin birbirini görmesi esasına dayalı karasal yayıncılığın tersine, uydu yayıncılığında 

uzaydaki uyduya giden sinyalin geri döndüğünde bir antenle alınması gerekiyordu. 

Bunun için büyük çanak antenler gerekliydi.  

 

“İlk olarak uydu kanalları sadece kamu kablo sağlayıcıları aracılığıyla ulaşılabilir 
idi. 1980’lerin sonunda televizyon yayınlarını küçük çanak antenle evden alabilecek 
yeterlilikte güçlü hale gelmiştir. Eve direkt uydu yayıncılığı Avrupa hanelerine ulaşan 
kanal sayısının çoğalmasına yardım etti ve karasal -ve ulusal- yayıncıların monopolünü 
kırdı.”53

 

Kırılan bu monopolün, uluslararası televizyon yayıncılığı alanında birçok Pan-

Avrupa kanalının ortaya çıkmasını sağladığı gözlemlenmektedir. 1984’te Avrupa’da yayın 

dili Fransızca olan ve Fransızca konuşan Avrupa ülkelerinden Fransa, Belçika ve İsviçre 

kamu televizyonlarının programlarıyla besledikleri TV5 kanalı yayına başlamıştır. 

1985’te CNN, CNN International adıyla yayınlarını Avrupa’ya ulaştırmıştır.  

MTV 1987’de onu takip etmiştir. 1989’da 3 kanal yayına başlamıştır: Amerikan 

belgesel ağı Discovery, Ebu tarafından başlatılan Pan-Avrupa spor kanalı Eurosport ve 

SkyNews, BSkyB’nin bölgesel haber kanalı.54

                                                 
52 Chalaby, a.g.e., s. 185.  
53 a.e., s. 187.  
54 Jean K. Chalaby, “Television For a New Global Order”, Gazette: The International Journal For 
Communication Studies, C.LXV, No:6, 2003, p. 458. (Çevrimiçi) 
http://gaz.sagepub.com/cgi/content/abstract/65/6/457, 29 Kasım 2007. 

 93



1987 yılında Avrupa yayın alanına dahil olan MTV ağırlıklı olarak İngiliz ve 

Amerikan kökenli müzik klipleri yayınlamakta olan bir kanaldı.  

Müzik televizyonunun iş modeli dağıtım biçiminin yayılması üzerine kuruludur. 

Gelir tüketiciden direkt gelmez ama prestij markası olarak ağlarında MTV’yi taşımak 

için ödeme yapan kablo operatörlerinden gelir. MTV müdürleri ürünlerinin çekiciliğinin 

evrensel olduğuna inanmaktadırlar. Bunun dilin bir yayım olmadığını, çünkü birçok 

Avrupalı’nın özellikle gençlerin İngilizce konuştuğunu düşünmektedirler.55

Ancak MTV, daha sonraki yıllarda yerelleşme gereği duyarak birçok ülkede 

ayrı sinyaller açmış, yayınlarına alt yazı eklemiştir. Artık MTV, yerel ve bölgesel yayınlarında 

bölgeden müziklere de yer vermektedir. Bu, tek tip bir kültür ile küresel izleyiciye 

ulaşmanın zorluğu ve reklam kaygısı nedeniyle alınmış bir karar olarak düşünülebilir. 

Zira MTV’nin gösterdiği sanatçılar, tüm dünyanın izleyicilerine hitap etmiyordu. 

Avrupa Konseyi üyesi devletler ile Avrupa Kültür Sözleşmesi’ne taraf olan 

diğer devletler “Avrupa Konseyi'nin hedefinin, ortak mirasları olan idealleri ve ilkeleri 

korumak vs gerçekleştirmek üzere üyeleri arasında daha sıkı birliğe ulaşmak 

olduğunu dikkate alarak”56 imzaladıkları Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi ile 

uluslararası televizyon yayıncılığı ile ilgili prensipleri de belirlemişlerdir.  

 

Bu sözleşmenin 3. maddesinde uygulama alanı şöyle tanımlanmaktadır: 

 

“Bu Sözleşme hükümleri, kablo, yer vericisi veya uyduyla taraflardan birinin hukuki 
yetki alanındaki teknik araçlarla iletilen veya yeniden iletilen ve bir veya birden fazla 

                                                                                                                                          
 
 
55 Jean K. Chalaby, “Transnational Television in Europe, The Role of Pan-European Channels”, 
European Journal of Communication, C.XVI, No:2, June 2002, p 188. 
56 Avrupa Sınır Ötesi Televizyon Sözleşmesi, (Çevrimiçi) 
http://www.avrupakonseyi.org.tr/antlasma/aas_132.htm, 30Ağustos 2008. 
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Taraf ülkede doğrudan ya da dolaylı olarak alınabilen herhangi bir program hizmetlerine 
uygulanacaktır.”57

 

Sözleşmenin 10. maddesinde Kültürel Hedefler başlığı altında belirtilen: “Taraflar, 

yayıncılar arasında ayırım yapmadan öncellikle görüntülü sesli eser üretimi düşük veya 

konuşulan dil alanı sınırlı olan ülkelerde, Avrupa yapımlarının üretimini ve geliştirilmesini 

destekleyecek en uygun vasıtalar ve yöntemleri birlikte araştırma yükümlülüğünü kabul 

ederler” ve 4. maddede Yayın İzleme ve Yeniden İletim başlığı altında belirtilen: “Taraflar, 

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesinin: maddesine uygun 

olarak ifade ve haber alma özgürlüğünü sağlayacak, yayın izleme özgürlüğünü garanti 

altına alacak ve bu Sözleşme hükümlerine uygun bulunan program hizmetlerinin kendi 

toprakları üzerinde yeniden iletimini kısıtlamayacaktır” ifadeleri uluslararası televizyon 

yayıncılığı konusunda sözleşmeye taraf Avrupa ülkelerinin işbirliğini ön görmektedir.  

 Bu sözleşmenin ABD kaynaklı görsel ürünlerin Avrupa’yı istila etmesine karşın 

yapılan bir ittifak olduğu söylenebilir.  

1989’da İspanyol kamu kanalı Televisión Espaňola (TVE) TVE Internacional 

kanalı ile uluslararası yayıncılığa başlamıştır. TVE Internacional yayınları dünya çapında 

olup, özellikle İspanyolca’nın yoğun olarak konuşulduğu Güney Amerika, Orta Amerika 

ve Kuzey Amerika (ABD’nin güney eyaletleri) ve Afrika’da Ekvator Ginesi’ne yayın 

yapar. 

1990’da Türkiye kamu televizyonu bünyesinde TRT-INT kanalını kurarak 

Avrupa’daki Türklere yönelik uluslararası yayını başlatmıştır. Bugün TRT, TRT-INT 

ile Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya, Kuzey Afrika’ya ulaşırken TRT-TÜRK kanalı 

ile Avrasya bölgesine ulaşmaktadır. 

Yunanistan da aynı yıl yurtdışında yaşayan Yunan ve Rum yurttaşlarına ulaşabilmek 

için Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile ortak yayın yapacağı ERT Sat adlı kanalı yayına 

sokmuştur. Bugün bu kanal ERT World olarak bilinmekte ve küresel alanda yayın 

yapmaktadır. 
                                                 
57a.e. 
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ERT World yayınları Kıbrıs, Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Amerika, Afrika ve 

Avustralya’yı kapsamaktadır.58 

1992’de Polonya, kamu televizyonu Telewizja Polska, TVP Polonia ile 

uluslararası operasyonuna başlayan bir diğer ülkedir.  

2002 yılından itibaren Romen devlet televizyonu TVR International adlı kanalla 

Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’ya yayın yapmaya başlamıştır. 2005 yılında kaspama 

alanını ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zellanda’ya genişletmiştir.  

Rusya’nın devlet televizyonu ORT, Pervy Kanal (Birinci Kanal) adıyla uluslararası 

yayıncılık yapmaktadır. 

Görüldüğü gibi birçok Avrupa ülkesi, kamu televizyonları aracılığıyla 

uluslararası yayıncılığa başlamıştır. Bu televizyonlar öncelikle Avrupa’da olmak 

üzere küresel çapta yayın yapma eğilimindedirler. 

Pan-Avrupa televizyon kanalları kısa ve düzensiz bir tarihe sahiptirler. Çoğu 

1980’ler ve 1990’larda yayına başlayan bunların birçoğu yok olmuş veya farklı bir 

formatta yeniden ortaya çıkmışlardır. Bunlar TV endüstrisinin her iki yeni geleni WH 

Smith ve Virgin- tarafından ve isim hakkı ortakları BBC ve ITV gibi daha deneyimli 

ortaklar tarafından işletilmektedir.59

Bu televizyonların yayına başlaması Chalaby’nin uluslararası yayıncılığın birinci 

evresi olarak belirttiği döneme tekabül etmektedir. Bu dönemde Amerikalı televizyonlar 

yayınlarını Avrupa üzerinde genişletirken Avrupa da kendi kanallarını oluşturmaktadır. 

Pan-Avrupa kanalları Avrupa’nın bütününü kapsamaktadır. Bunlara Euronews, 

Eurosport, Mezzo, Lagardère Media’nın klasik müzik kanalı ve Fox Kids dahildir. 

Bu kanallar her bir Avrupa pazarında temsil edilmezler, fakat en az 30 ülkeye ulaşırlar. 

                                                 
58 (Çevrimiçi) http://tvradio.ert.gr/en/world.asp, 12 Haziran 2008. 
59 Jean K. Chalaby, “Deconstructing the transnational: a typology of cross-border television channels 
in Europe”, (Çevrimiçi) http://nms.sagepub.com/cgi/content/refs/7/2/155, 5.Aralık 2007. 
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Fox Kids ve Eurosport 15 farklı dilden fazla 56 ve 55 ülkede yayın yapan en geniş 

kapsama alanına sahiptir.60

Televizyonun tecimsel geliştiği ABD’de uluslararası televizyon yayınları da 

tecimsel başlamıştır. Avrupa’da da televizyon yayınlarının başlangıcı ve gelişimi 

kamu yayıncılığı şeklinde olmuş, uluslararası yayın yapan ilk televizyonlar da kamu 

yayın kuruluşları tarafından oluşturulmuştur. 

Pan-Avrupa televizyon kanalları zorlukları deneyimlemişlerdir çünkü Avrupa 

televizyon hizmetleri için çok rekabetli bir pazardır. Bununla birlikte kablolu ve 

uydulu evler Avrupa’da 100 milyon sınırını ilk defa 2000’de aşmıştır. Kanalların 

hızla yükselen sayısı bu pazarda rekabet etmektedir. Avrupa’daki ulaşılabilir kablo 

ve uydu kanallarının sayısı 1991’de 145’ten 2000’de 1013’e yükselmiştir.61

90’lı yıllar birçok uluslararası televizyon kanalının Avrupa’da yayına başladığı 

bir dönemdir. 

Örneğin; Arte, 1991’de kültürel bir kanal yaratmayı amaçlayan Franko-Alman 

Antlaşmasını takiben yayına başladı. 1993’te EBU’nun 11 üyesi tarafından Euronews 

kanalı yayına girdi. 1994’te Cartoon Network onu takip etti. (Turner Broadcasting System 

tarafından yönetilen çocuk kanalı) BBC, 1995’te pan-Avrupa içeriğini bir eğlence kanalı 

olan BBC Prime’a ve haber kanalı olarak BBC World’e ayırdı. Aynı yıl iş haber kanalı 

CNBC kanalı Avrupa’da yayına başladı ve New York temelli finansal enformasyon şirketi 

Bloomberg 1996’da onu takip etti.62

1992’de Portekiz kamu kanalı RTP, RTP Internacional adlı kanalla Portekizce 

uluslararası yayınına başlamıştır. RTP’nin yayınları eski sömürgecilik döneminin kalıntısı 

olarak Portekizce konuşan ülkeler ve toplulukların yer aldığı Güney Amerika, Afrika, 

Hindistan ve Avustralasya bölgelerine ulaşmakta, aynı zamanda tüm dünyayı kapsamaktadır.  

                                                 
60 Josu Amezaga Albizu, “Geolinguistic Regions and Diasporas In The Age of Satellite Television, 
Gazette: The International Journal For Communication Studies, C. LIX,  No:3, 2007, s.461, 
http://gaz.sagepub.com/cgi/content/refs/69/3/239, 29.11.2007. 
61 Jean K. Chalaby, “Deconstructing the transnational: a typology of cross-border television channels 
in Europe”, (Çevrimiçi) http://nms.sagepub.com/cgi/content/refs/7/2/155, 5.Aralık 2007. 
62 Jean K. Chalaby, “Transnational Television in Europe, The Role of Pan-European Channels”, 
European Journal of Communication, C.XVI, No:2, June 2002, p 188. 
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Kamu kanallarından İtalyan RAI televizyonu da 1995’te RAI International 

televizyonunu kurarak 3 kanaldan küresel yayına geçmiştir.  

Bu kanallar Kuzey ve Latin Amerika’ya yayın yapan Raitalia1, Avustralya’ya 

yayın yapan Raitalia 2, Asya ve Afrika’ya yayın yapan Raitalia 3’dür. 63

1996’da İrlanda Tara TV adıyla başlattığı ve öncelikle Britanya’da yaşayan 

İrlandalılar’ı hedeflediği uluslararası yayınını mali nedenlerden dolayı durdurmuştur.  

Abonelik sistemine göre yayın yapan kablo kanalı Tara TV, RTÉ’ye 1.8 milyon 

Avro borç bırakarak kapanmıştır.64  

İrlanda bu başarısız deneyiminin ardından 2009’da yayına başlayacak yeni bir 

kanalın hazırlığı içindedir.  

Bu yeni kanalın yayın tarihi 17 Mart 2009 olarak planlanmıştır. Kanal, RTÉ 

International olarak isimlendirilmektedir.65

Chalaby’nin ikinci evre olarak adlandırdığı dönemde Avrupa kamu yayıncıları 

tarafından oluşturulan tematik kanalların yanı sıra Amerikan menşeli uluslararası televizyon 

kanallarının da Avrupa yayın sahasına girişleri devam etmiştir. Bu dönemde uluslararası 

televizyon yayıncılığının daha oturmuş bir düzende ve daha istikrarlı bir şekilde gelişmekte 

olduğu görülmektedir. 

Avrupa görsel peyzajında bugün hem Avrupa, hem de Amerika kökenli kanallar 

genişlemelerini gerçekleştirmiş ve ün kazanmıştır. 

Uluslararası televizyon kanalları arasında 17 tanesi özellikle ünlüdür. En az beş 

Avrupa ülkesinde güçlü bir dağıtıma ve uluslararası yayılma bağlantısına sahiptirler. 

Bunlar Arte, BBC Prime, BBC World, Bloomberg, Cartoon Network, CNBC, CNN 

International, Discovery, Euronews, Eurosport, Fox Kids, MTV, National Geographic, 

Sky News, TV5, Universal Studios Networks ve VH1’dir. Kanalların beşi dışında hepsi 
                                                 
63 (Çevrimiçi) http://www.international.rai.it/engl/tv/index.shtml, 16 Haziran 2008. 
64 John Burns, “RTE to Launch Expat Service”, (Çevrimiçi), 
http://www.timesonline.co.uk/tol/news/uk/article1292777.ece, 30 Haziran 2008. 
65 “RTÉ International: It’s coming soon!” , (Çevrimiçi) 
http://www.irishpost.co.uk/news/story/?trs=qlojidoj&cat=news, 30.Haziran 2008. 
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ITC ile kayıtlıdır; Arte, Euronews, Eurosport, TV5 ve Universal Studio Networks lisanslarını 

Fransız yayıncılık düzenleyicisi Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (İşitsel-görsel Yüksek 

Konseyi)’den alırlar. Ortalama olarak bu kanallar 24 Avrupa ülkesine yayın yapmaktadır 

ve yaklaşık 40 milyon Avrupa hanesi tarafından alınmaktadır (M&M Europe, Pan-

European Television, London:Emap Media, 2000).66 

Bu kanallar içinde Avrupalı kamu yayıncısı BBC güçlü bir kamu yayıncısı 

olarak yer almaktadır. BBC’nin BBC Worldwide bünyesinde birçok uluslararası televizyon 

kanalı bulunmaktadır.  

BBC’nin kamu hizmeti yardım fonundan faydalanan ayrı ticari girişimleri olan BBC 

kanalları dünya çapına şu isimlerle yayılmıştır. BBC Prime, BBC America, BBC 

Canada, BBC Food, BBC Kids (Kanada), BBC World News, Animal Planet, People+Arts, 

UKTV, UKTV (Avustralya), BBC Worldwide on YouTube.67

Bunların yanında Polonya, Singapur, Hong Kong ve Endonezya’ya yayın yapan 

BBC Knowledge68 belgesel, kültür, eğitim temalı bir kanaldır. Polonya, Singapur, Hong 

Kong’a yayın yapan BBC Lifestyle69 yaşam kültürü teması ile yayın yapar. Polonya, 

Kore, Hong Kong, Hindistan, Malezya, Singapur, Tayland’a yayın yapan BBC 

Entertainment70’ın teması eğlence, dinlencedir. Polonya, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, 

Singapur’a yayın yapan CBeebies kanalı ise çocuk kanalıdır.  

2002’den bu yana Britanya’ya yayın yapan okul öncesi çocuklara yönelik bir 

kanal olan CBeebies kanalı uluslararası yayınına 2007 yılında öncelikle Hindistan’da 

başlamıştır. BBC, 2008 yılında Kuzey Afrika ve Ortadoğu’ya yönelik yayın yapan 

BBC Arabic Television’ı yayına geçirmiştir. BBC Japan kanalı ise 2004-2006 yılları 

arasında yayın yapmıştır.  

                                                 
66 M&M Europe, Pan-European Television, London:Emap Media, 2000 araştırmasına göre aktaran: 
Jean K. Chalaby, “Transnational Television in Europe, The Role of Pan-European Channels”, 
European Journal of Communication, C.XVI, No:2, June 2002,  p. 188. 
67 (Çevrimiçi) http://www.bbc.co.uk/info/channels/, 4 Haziran 2008. 
68 (Çevrimiçi) www.bbcknowledge.com, 4 Haziran 2008. 
69 (Çevrimiçi) www.bbclifestyle.com, 4 Haziran 2008. 
70 (Çevrimiçi) www.bbcentertainment.com, 4 Haziran 2008. 
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CBeebies çocuklara İngilizce öğretmek için çift dilli yayın yapmaktadır. Kanalın 

öncelikle Hindistan’da yayına başlamasına özen gösterilmiştir. 71

BBC’nin dünyadaki ağını, küresel ölçekli kanalların yanında, çok yöreli kanallar 

ile yerelleşerek kurduğu gözlemlenmektedir. 

Rekabetçi bir çevrede pan-Avrupa televizyon kanalları iki seçenekle ayrılırlar. 

Uluslararasını kendi kimliklerine entegre edebilirlerse ulusal kanallar ile direkt rekabetten 

uzak durabilirler ve programlamalarını göze çarpan bir özellikte yapabilirler. Kendilerini 

uluslararası kanallar olarak konumlandıramazlarsa yerel izleyicilerle ilgili, yerel televizyon 

servisi olmak zorundadırlar ve yerelleşme programı üzerine yüklenirler.72

2.3.3. ASYA ÜLKELERİNDE ULUSLARARASI TELEVİZYON 

YAYINCILIĞININ GELİŞİMİ 

Asya ülkelerinin uluslararası televizyon yayıncılığına başlamasından çok önce 

Endonezya’nın uyduları kullanarak yayın yapmaya başladığı gözlemlenmektedir. 

Endonezya, coğrafyasının getirdiği engellerden dolayı televizyon yayınlarını ulusal 

sınırlarına ulaştırmak için uyduları kullanmıştır.  

1949 yılında Hollanda’dan bağımsızlığını kazanmış olan Endonezya’nın coğrafyası 

ve etnik yapısı oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Şöyle ki:  

Endonezya, dünyanın en geniş takımadalarına sahip, Pasifik ve Hint Okyanusu 

arasında bir kavşak noktasında bulunan, Asya ve Avustralya’nın arasında köprü olan 

bir ülkedir. Ülke 17.508’den fazla adadan müteşekkildir. 220 milyondan fazla nüfusu 

ile dünyanın dördüncü kalabalık ülkesidir. 350’den fazla etnik grup ve 583 farklı 

diyalekt bu ülkede birlikte yaşamaktadır. Bu diyalektlerden başka, takımadanın her 

tarafında konuşulan “Bahasa Endonezya” ulusal dildir.73 

                                                 
71 (Çevrimiçi) http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/5325006.stm, 4 Haziran 2008. 
72 Jean K. Chalaby, “Deconstructing the transnational: a typology of cross-border television channels 
in Europe”, (Çevrimiçi) http://nms.sagepub.com/cgi/content/refs/7/2/155, 5 Aralık 2007. 
73(Çevrimiçi) Hhttp://www.indonesia-bern.org/gen_info.htmH, 09 Haziran 2008. 
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Böyle bir coğrafya, dil ve etnik yapıya sahip olan Endonezya ulus-devlet çatısını 

kurmak için daha 1976’da ilk uydusunu fırlatmıştır. PALAPA uydu sistemi olarak adlandırılan 

sistemin ilk uydusu Palapa A1’dir. Palapa uyduları Endonezya’nın birliğini sağlamak 

ve ulus-devleti oluşturmak için fırlatılmışsa da, aynı zamanda Malezya, Filipinler, Singapur, 

Tayland gibi bölge ülkelerinin de kullandığı bölgesel bir uydu sistemi haline gelmiştir.  

Uluslararası televizyonların gelişim sürecinde, ABD’de yayına başlayan uluslararası 

televizyonlar, yayınlarını Avrupa’ya olduğu gibi, Asya’ya da genişletmişlerdir.  

1990’ların ortasından itibaren birçok uydu Asya üzerinde, geniş bir kapsama 

alanında uluslararası televizyon kanallarının yayınını yapıyordu. (CNN ve STAR TV 

gibi) Erken küresel/bölgesel uydular ve onların televizyon kanalları Batı emperyalizminin 

enstrümanları olarak görülmekteydi, bunlar çok geçmeden kıtadaki ulusal, alt ulusal 

ve diasporik pazarlara hedeflenmiş olarak gönderilen uydular ve/veya kanallar tarafından 

takip edildiler. Hatta bazı Asyalı hükümetler uydudan yarı-ticari yerel kanallarını bile 

yayınlamışlardır.74

1990’lı yıllarda Asya’nın uluslararası televizyon yayın alanına giren Batı kaynaklı 

Star TV ve Hint kökenli Zee TV’nin Güney Asya’da önemli aktörler haline geldikleri 

görülmektedir.  

Güney Asya’da Star TV ve Zee TV, devlet yayıncılarına başarılı şekilde meydan 

okumuş ve televizyon pazarını açmışlardır.75

Star TV, Rupert Mordoch’ın News Corporation şirketi tarafından 1991 yılında 

Hong Kong’ta kurulmuştur. 

1991 yılında 5 televizyon kanalıyla yayına başlayan Star TV Asya’da uydu 

televizyonuna öncülük etmiş ve bölge bütününde medya endüstrisinin büyümesi sürecini 

kolaylaştırmıştır. Bugün Star TV on dilde 60’tan fazla servisle yayın yapmaktadır. 
                                                 
74 Amos Owen Thomas, “Broadcast Satellites and Television for Asia: Global Actors on a Continental 
Stage”, http://www.tbsjournal.com/Archives/Spring99/Articles/Thomas/thomas.html, 5 Aralık 2007. 
75 Banerjee, Page ve Crawley’den aktaran: Jean K. Chalaby, “Television For a New Global Order”, 
Gazette: The International Journal For Communication Studies, C.LXV, No:6, 2003, p. 458. 
(Çevrimiçi) http://gaz.sagepub.com/cgi/content/abstract/65/6/457, 29 Kasım 2007. 
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Asya’da 53 ülkede 300 milyon izleyiciye ulaşan STAR her gün yaklaşık 100 milyon 

kişi tarafından izlenmektedir. Star TV 20.000 saatin üstünde Hintçe ve Çince yayın 

programlamasını kontrol etmektedir. Asya’daki başlıca şirketler ile ortaklığı da bulunan 

Star TV; film, televizyon yapımı, kablolu ve kablosuz sistemler ve dijital servisleri 

de işletmektedir.76 

Zee TV ise 1992’de kurulmuş, kısa sürede yükselmiş ve Hindistan’da birçok 

ilk uygulamayı da hayata geçirerek (Sinema, haber kanalı v.b.g.) etnik kimliği ile 

küresel bir konuma ulaşmıştır.  

Zee TV, Hindistan’ın ilk uydu kanalıdır. 30.000 saat özgün program ile 

dünyadaki Hindu program yapımının üreticisi ve dağıtımcısı konumundadır. ABD, 

Kanada, Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Güneydoğu Asya, Avustralya ve Yeni Zellanda 

dahil 120 ülke üzerinden tahminen 500 milyon izleyiciye sahiptir. 77

Geniş kapsama ağıyla Zee TV, her kıtadaki Hintlilere ulaşabilmektedir. 

Ulusal kimliği Hintli olmasına karşın uluslararası duruşu Hintli değil, Asyalı olan bu 

kanal komşu ülke Pakistan’a da hitap etmektedir. Kanal, geçmişte Hindistan’la tek 

devlet olan ve bugün hala zaman zaman sorunlu bölgeler nedeniyle siyasi krizler 

yaşayan Pakistan’ın izleyicilerine yönelik programların bir kısmını yine bu ülkeden 

temin etmektedir.  

Pakistan ise yurtdışında yaşayan yurttaşlarına 2006 yılından itibaren PTV Global 

ile ulaşmaktadır. Ayrıca PTV News adlı uydu kanalına da sahip olan Pakistan kamu 

televizyonu İngilizce ve Urduca 24 saat uluslararası yayın yapmaktadır.  

Güney Asya’da diğer güçlü televizyon ağı ise Sony’nindir. Sony, Sony Entertainment 

Television ve Sony Entertainment Television Asia kanalları ile bölgesel ve küresel 

operasyonunu Hintçe yayınları ile sürdürmektedir.  

Sony Entertainment Television, 1995 yılında Hindistan alt kıtası ve Ortadoğu’da 

yayına başlamıştır. Kanal, Sony Pictures Entertainment ve Singapur merkezli Güney 
                                                 
76 (Çevrimiçi) http://www.startv.com/corporate/about/index.htm, 9 Haziran 2008. 
77 (Çevrimiçi) http://www.zeetelevision.com/html/AboutZee.asp, 9 Haziran 2008. 
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Asyalı program yapımı ve medya hizmeti konusunda uzman Argos Communications 

Enterprises arasında bir ortaklıktır. Sony Entertainment Television’ın başarısının ardından 

Sony Entertainment Television Asia kanalı uluslararası yayına sokulmuş ve dünyanın 

her yerindeki Güney Asyalılara ulaşılmıştır. Sony Entertainment Television Asia’nın 

yayınları Birleşik Krallık ve Avrupa, ABD, Afrika ve Avustralasya’yı kapsamaktadır.78

Öte yandan Hindistan’ın kamu yayıncısı Doordashan kurumu Doordashan World 

ve Doordashan News kanallarıyla uluslararası operasyonunu gerçekleştirmektedir.  

Chalaby’ye göre, 5 yayıncı Asya pazarında rekabet etmektedir: Zee Network, 

B4U (iki Hint eğlence kanalı), Sony TV Asia, Hindistan’ın devlet yayıncısı (Doordashan 

World ve Doordashan News) ve Pakistanlı Prime TV)79

Çin uluslararası televizyon yayıncılığına 1992’de Çin’in yaygın olan Mandarin 

lehçesi ile 1997’ye kadar İngiliz sömürgesi olan Hong-Kong’a, 1999’a kadar 

Portekiz sömürgesi olan Makao ve Çin Halk Cumhuriyeti ile birleşmeyi reddeden 

Tayvan’a yönelik yayın yaparak başlamıştır.  

Bugün Çin’in devlet televizyonu China Central Television (kısaltması:CCTV; 

Türkçesi: Çin Merkez Televizyonu) CCTV-4 ile Çince (yaygın olan Mandarin lehçesi), 

CCTV International (CCTV-9) ile İngilizce, CCTV-E ile İspanyolca, CCTV-F ile 

Fransızca uluslararası yayın yapmaktadır.  

2000’lere gelindiğinde Çin, uluslararası televizyon yayınlarına CCTV-9 kanalını 

eklemiştir. 

CCTV International (CCTV-9) 24 saat İngilizce yayın yapan haber kanalıdır. 

25 Eylül 2000 tarihinde yayına giren CCTV International, küresel izleyiciye Çin’in 

özel bakış açısı ile haber ve enformasyon akışına sağlamaktadır. CCTV International 

                                                 
78 (Çevrimiçi) http://www.setasia.tv/aboutus.php, 10 Haziran 2008 
79 Jean K. Chalaby, “Deconstructing the transnational: a typology of cross-border television channels 
in Europe”, (Çevrimiçi) http://nms.sagepub.com/cgi/content/refs/7/2/155, 5 Aralık 2007. 
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dünyayı 6 uydu ile kapsamaktadır. Programları Çin’in dışında 45 milyon abone tarafından 

izlenmektedir. 80 

Sonraki yıllarda Çin yayın dillerini çeşitlendirerek sömürgecilik döneminin 

kalıntısı olarak dünyada yaygın olarak konuşulan İspanyolca ve Fransızca dillerinde 

kanalları yayına sokmuştur.  

1 Ocak 2004 tarihinde CCTV İspanyolca yayına başlamıştır. Aynı yılın 1 Ekim’inde 

CCTV, İspanyolca ve Fransızca bir kanal kurmuştur. CCTV E & F logosu ile kanal 

günde 12 saat İspanyolca, 12 Saat Fransızca, toplam 24 saat yayın yapmaya başlamıştır. 

Dünyanın çeşitli ülkelerindeki ve bölgelerindeki izleyicilerinin isteklerini karşılamak 

amacıyla, CCTV 1 Ekim 2007’den itibaren İspanyolca programlarının içeriğini genişletme 

ve yayın saatini uzatma kararı almıştır. Bundan sonra İspanyolca kanal, CCTV-E 

dünyanın karşısına bölünmemiş bir şekilde uluslararası ve bağımsız bir kanal olarak 

çıkmıştır.81

Bugün CCTV-E ve CCTV-F tek bir kanal halinde değil, iki ayrı kanal olarak 

yayın yapmaktadır. 

Çin devlet televizyonunun bu uluslararası yayınlarının yanında, yakın zamana 

kadar İngiliz sömürgesi olan ve 1997’de Çin’e devredilen Hong-Kong’dan yayın yapan 

tecimsel kanal Phoenix TV önemli bir uluslararası yayıncıdır. 

Phoenix Chinese Channel (Phoenix TV) 31 Mart 1996 yılında yayına 

başlamıştır. Mandarin Çincesi’nde 24 saat haber yayını yapan bir kanaldır. Yayınları 

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Tayvan, Japonya, Güneydoğu Asya, Avustralya, Yeni 

Zellanda, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Rusya’yı kapsar. 82

Phoenix TV küresel boyutta yaptığı Çince yayınlarla dünyanın önemli bir 

kısmına ulaşmaktadır. Yayın dili olan Çince’nin Mandarin lehçesi, Çince’nin birçok 

lehçesinin konuşulduğu Çin Halk Cumhuriyeti’nde en çok konuşulan lehçedir ve 

                                                 
80 (Çevrimiçi) http://english.cctv.com/english/about/index.shtml, 10 Haziran 2008. 
81 (Çevrimiçi) http://www.cctv.com/espanol/20070930/106006.shtml, 10 Haziran 2008. 
82 (Çevrimiçi) http://www.ifeng.com/phoenixtv/77406722402025472/20040713/11899.shtml,  
10 Haziran 2008. 
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Kuzey Çin lehçesi olarak da bilinir. Hong-Kong, Tayvan, Singapur ve Makao’da da 

konuşulmaktadır.  

Çin’in ekonomik reformlarının doğal bir sonucu olan medya özgürlüğünü Çin’e 

getirme sürecinde bir anahtar oyuncu olan Phoenix’in Çin’de şifreli yayın yapan bir 

sinema kanalı ve kablo ile Hong Kong’a ve uydu ile Tayvan’a, Çin ana karasına ve 

Doğu Asya’nın geri kalanına yayın yapan 24 saat haber kanalı da mevcuttur. Phoenix, 

uluslararası yayınlarıyla Güneydoğu Asya, Avustralasya, Avrupa ve ABD’de izlenebilmektedir. 

Fakat en büyük izleyici kitlesi, 140 milyon izleyiciden daha fazlasına tekabül eden 

42 milyon haneye ulaştığı Çin ana karasındadır.83 

Hong Kong Borsası’nda da yer alan Phoenix kanalının ortakları Star TV’nin 

de sahibi olan News Corporation firması ve Today's Asia şirketleridir. 

Asya’nın en doğu ucundaki Japonya’nın devlet kanalı NHK 1992 yılında NHK 

World TV ve NHK World Premium kanalları ile uluslararası yayınlarına başlamıştır. 

Bu yayınlar Japon ulusal kamu kanalı tarafından kurulmuş olan Japan Satellite TV 

(JSTV) adındaki şirket ile yürütülmektedir.  

Arap ülkeleri yurt dışı televizyon yayınları için girişimlerine 1967’de Arabsat 

projesi ile başlamışlardır. Arabsat, Arap ülkelerinin uydu haberleşme organizasyonudur. 

Arabsat, üye ülkelerin sosyal ve kültürel aktivitelerin tamamlayıcı amacı ile 

Arap Devletleri Birliği’nin üye ülkeleri tarafından kurulmuş, konsorsiyum ilk uydusunu 

1985’te fırlatmıştır. Bu Arap ülkelerinin kamu ve özel kanallarına programlarını ulus-devlet 

ötesine giden bir alan boyunca yayınlamalarına izin verir ve en azından bütün Arapça 

konuşulan ülkelere ulaştırır. Böylece Arap ulusal ya da pan nasyonal duyguların gelişimini 

desteklemektedir. Şu anda Al Jazeera (El Cezire) kanalı Arap kamu alanının enformasyon 

ve tartışma içinde formasyonunu desteklemektedir.84

                                                 
83 (Çevrimiçi) http://phtv.ifeng.com/200802/d415591/overview.html,10 Haziran 2008. 
84 Josu Amezaga, “Linguistic space: satellite television and languages around the world and in the 
European Union”, (Çevrimiçi) http://www.aber.ac.uk/~merwww/images/Josu.pdf, 7 Aralık 2007. 
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1996’da Katar’ın Doha kentinde kurulan Arapça 24 saat haber kanalı Al Jazeera 

(El Cezire) kısa zamanda elde ettiği başarılarla Batı tekelindeki haberciliğin karşısına 

güçlenerek çıkan bir kanaldır. Özellikle CNN’in Körfez Savaşı ile birlikte gelişmeleri 

anında sıcağı sıcağına izleyicilere aktaran, habere en yakın televizyon kanalı imajını 

sarsan başarılara imza atmıştır. ABD büyükelçiliklerine yapılan bombalama eyleminin 

ardından Usame Bin Ladin ile yapılan görüşme; İngiliz ve Amerikan bombardımanı 

sonrasında Saddam Hüseyin ile yapılan görüşmelerle kendini gösteren Al Jazeera, 

ABD’nin Afganistan’a müdahalesini ve Irak’a saldırışını CNN’den önce vererek CNN’in 

karşısına güçlü bir rakip olarak çıkmıştır. Al Jazeera 2006 yılında İngilizce yayınlarını 

Al Jazeera English adıyla başlatmıştır. Kanal, Ortadoğulu ama küresel bir kimliğe sahiptir 

ve dünyanın sıcak bölgesi Ortadoğu’dan dünyaya Arapça ve İngilizce seslenmektedir. 

Bugün Al Jazeera kanalı Arap dünyasına yönelik Arapça yayın yapan çocuk, belgesel ve 

spor kanallarını da kurmuştur.  

Ancak Al Jazeera’dan önce yayına başlayan ve yayınlarını küresel çapta genişleten 

birçok Arap uluslararası televizyonu da bulunmaktadır. Al Jazeera başarılarıyla kısa 

zamanda öne çıkmış ve bu kanalların arasından sıyrılmayı bilmiştir. Al Jazeera dışında, 

önemli konumlarından dolayı diğer Arap uluslararası kanallarından bazılarına da 

değinmek gerekir. 

Al Jazeera’dan daha önce kurulan ve yayına başlayan ART, küresel Arapça 

içeriği nedeniyle dikkati çeken bir kanaldır. Arab Radio Television Network (ART), 

Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde 1993 yılında tecimsel yayına başlayan uluslararası 

bir televizyon yayıncısıdır. Yayınları küresel boyuttadır. ART’nin küresel çaptaki yayınları 

5 kanaldan yapılmaktadır. ART, Kuzey Amerika’ya ART America ve ART Movies 

America, Avustralya ve Pasifik bölgesine ART Variety, Avrupa’ya ART Europe, 

Latin Amerika’ya ART Latino kanalları ile ulaşmaktadır. 

Kanalın merkezi Suudi Arabistan’ın başkenti Cidde’de, teknik merkezi Ürdün’ün 

başkenti Amman’dadır ve yapım etkinlikleri ise Ortadoğu’nun hepsine yayılmıştır.85 

                                                 
85(Çevrimiçi) http://www.allied-media.com/ARABTV/art.htm, 11 Haziran 2008. 
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1985’te Lübnan’ın ilk tecimsel kanalı olarak yayına başlayan The Lebanese 

Broadcasting Corporation (LBC) da uluslararası yayınlarına 1996’da başlamıştır. Bu 

tarih 1991’de sonlanan sivil savaş sonrasına denk gelmektedir. 1996’da 24 saat Arapça 

yayın yapan LBCSAT kanalı yayına girmiştir.  

LBC, Arap ülkelerinin yer aldığı Kuzey Afrika bölgesine yönelik yayın yapan 

LBC Maghreb kanalını 2006 yılında yayına sokmuştur. Bugün LBC şifreli kanallarla 

küresel yayınını oluşturmaktadır: LBC Europe, LBC America, LBC Australia. 

Ayrıca kanalın LBC International & LBC Al Fadaia Al Lubnania gibi girişimleri 

ile dünya çapında TV ağı ve geleceğin iletişim aracı olma çalışmaları bulunmaktadır.86

Önde gelen Arap uluslararası kanallarından birisi de MBC grubuna bağlı Al 

Arabiya TV’dir. MBC grubu önce Londra’da kurulmuş olan, sonra Dubai’den yayınına 

devam eden Arap dünyasında güçlü bir medya kuruluşudur. 

Al Arabiya TV Araplarla ilgili içeriğin yanı sıra dünyayla ilgili içerikleri sağlayarak 

“Arap modernizmi” ne örnek oluşturmaktadır. 

Al Arabiya TV, 2003 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’nde Dubai’de yayına 

başlayan, yayınları Ortadoğu, Asya Pasifik, Güneydoğu Asya, Kuzey Afrika, Avrupa, 

Amerika ve Avustralya’yı kapsayan bir kanaldır.  

 Al Arabiya TV bağımsız, Araplardan Araplara yönelik yayın yapan bir Arap 

istasyonudur. Araplara Araplarla ilgili içeriği taşır. Al Arabiya Arap dünyasının dünyaya 

bölgesel ve uluslararası seviyede gerçek sesi olmayı sürdürmek amacındadır.87

Ayrıca 90’ların sonuna doğru Suriye eski devlet başkan yardımcısı Rifaat Al 

Assad tarafından kurulan ve Londra’dan yayın yapan Arab News Network (ANN) adlı 

bir kanal da bulunmaktadır.  

                                                 
86 (Çevrimiçi) http://www.lbcgroup.tv/LBC/En/TopMenu/About+Us/, 11 Haziran 2008. 
87(Çevrimiçi) http://www.allied-media.com/ARABTV/AlarabiyaHIST.htm, 10 Haziran 2008. 
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Bu uluslararası kanalların yanında Amerika’da yaşayan ve Arap Amerikalı 

olarak nitelenen topluluklara yönelik yayın yapan ABD merkezli Arapça kanallar da 

vardır.  

Örneğin; (Middle Eastern Broadcasting) MBN TV Kuzey Amerika’da uydudan, 

Michigan eyaletinde kablodan 24 saat yayın yapan bir kanaldır. MBN TV gençler 

için Arapça, Aramice ve İngilizce programlar yayınlayan tek Ortadoğulu televizyon 

kanalıdır.88 

ABD’deki yayını dikkate alındığında MBN TV’nin hedef kitlesinin Arap 

Amerikalı topluluklar olduğu görülmektedir. Bunun dışında TAC TV ve Dandana TV 

de ABD’de yayın yapan Arapça kanallardır.  

2.3.4. GÜNEY AMERİKA’DA ULUSLARARASI TELEVİZYON 

YAYINCILIĞININ GELİŞİMİ 

İspanyolca ve Portekizce’nin konuşulduğu Güney Amerika İspanyol, Amerikan 

ve Portekiz kökenli uluslararası yayıncılar için hem stratejik bir alan, hem de önemli 

bir pazar konumundadır. Tarihsel süreç içinde önce İspanyol ve Portekizli sömürgecilerle 

tanışan Güney Amerika, bugün bu dönemin her alanda derin izlerini taşımaktadır. Geçmişteki 

sömürgeci istilasının bir mirası olarak Latin Amerika olarak da adlandırılan Amerika 

kıtasının bu bölümü, 20. yüzyılda yükselen sosyalist kimliği nedeniyle ABD ile siyasi 

sıkıntıların yaşandığı ve hala yaşanmakta olduğu bir bölgedir. 

Bugün kıtanın bu bölgesine yayın yapan Avrupalı, Asyalı ve Kuzey Amerikalı 

birçok yayıncı bulunmaktadır. Avrupalılardan İspanyol ve Portekizli yayıncılar için 

bu bölge tarihsel ortak geçmişlerinden dolayı stratejik bir anlam taşırken; ABD’li yayıncılar 

için siyasi ve kültürel etki alanı; Asyalı yayıncılar için coğrafi kaynaklı kültürel ve 

ticari yakınlık söz konusudur. 

1989’da Avrupa’da yayına başlayan İspanyol TVE Internacional Güney Amerika’daki 

Hispanik adı verilen İspanyolca konuşan toplumları kapsamına alarak Güney Amerika 

                                                 
88 (Çevrimiçi) http://www.allied-media.com/ARABTV/tv_orient.html, 11 Haziran 2008. 
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yayın alanına girmiştir. Amerikan televizyonu CNN ise 1997’de kurduğu CNN Espaňol 

kanalı ile Hispanik toplumlara yayın yapmaktadır. 

Portekiz devlet yayıncısı RTP, 1992 yılında yayına başlayan RTP Internacional 

kanalı ile Güney Amerika’daki eski sömürgesi olan ve Portekizce konuşan önemli bir 

nüfusa sahip olan Brezilya’ya yayın sinyallerini göndermektedir. 

Batı kaynaklı uydu kanallarının istilası altındaki Güney Amerika’da Küba, 

Venezüella, Meksika ve Şili’nin uluslararası yayınları dikkati çekmektedir. 

1986 yılında kurulan Cubavisión Internacional kuruluşunun uluslararası yayınları 

bugün Astra, Hispasat, Ontelsat ve Asiasat uyduları ile Kanada, ABD, Güney Amerika, 

Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Güney Asya, Avustralasya ve Avustralya’nın kuzeyine 

ulaşmaktadır. 89

Cubavisión Internacional, Küba’nın başkenti Havana’dan 24 saat yayın 

yapmakta ve küresel bir operasyon sürdürmektedir. 

 Küba’nın yaygın kapsama alanına karşın Şili’nin ise devlet televizyonu TV 

Chile’nin yayınlarını uluslararası alana Direct TV dağıtımcı şirketiyle yaptığı anlaşmayla 

ulaştırmaya çalıştığı görülmektedir.  

TV Chile’nin yayınlarının ulaştığı ülkeler: Kuzey Amerika’da Kanada, ABD, 

Meksika; Güney Amerika’da Arjantin, Bolivya, Kolombiya, Ekvator, Paraguay, Peru, 

Uruguay, Venezuella; Avrupa’da Almanya, Danimarka, İspanya, Finlandiya, Norveç, 

İsveç; Okyanusya’da Avustralya; Orta Amerika ve Karayipler’de Kosta Rika, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Panama, Puerto Rico, Dominik Cumhuriyeti’dir.90

Meksika’da TV Azteca, bünyesinde kurduğu Azteca America adlı kanal ile ABD 

sınırlarının içini hedeflemektedir. 

Meksika ulusal alanını birçok kanalla kapsayan TV Azteca, 2001 yılında yayına 

başladığı Azteca America kanalı ile ABD’de yaşayan İspanyolca konuşan nüfusa yönelik 

                                                 
89 (Çevrimiçi) http://www.cubavision.cubaweb.cu/satelite.asp#, 23.06.2008. 
90 (Çevrimiçi) http://www.tvchile.cl/, 24.06.2008. 
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yayın yapmaktadır. 2007 yılı verilerine göre Azteca America Network, Birleşik Devletler’deki 

Hispanik pazarın yüzde 89’una ulaşmaktadır. 91

Uluslararası yayıncılıkta Güney Amerika’nın kıtaya yayın yapan Batı’lı uluslararası 

yayıncılara siyasi ve kültürel açıdan topyekün meydan okuyuşunun simgesi ise Telesur 

adlı kanaldır. 

2005 yılında kurulan ve Venezüella’nın başkenti Karakas şehrinden yayın yapan 

La Nueva Televisión del Sur (Güneyin Yeni Televizyonu) veya kısa adıyla Telesur, 

frankofon kanal TV5 Monde örneğindeki gibi aynı dili konuşan ülkelerin ortak kurduğu 

bir kanaldır. Arjantin, Bolivya, Küba, Ekvator, Nikaragua ve Venezüella’nın ortaklığıyla 

kurulan kanal, Latin Amerika’nın entegrasyonu amacıyla 24 saat üzerinden yayın yapmaktadır.  

Kanalın program prodüksiyonu: Sosyal örgütler, ortak ülkelerin ulusal ve 

bölgesel kanalları, üniversiteler, ortaklar ve bağımsız yapımcılar tarafından yapılmaktadır. 

Telesur’un editoryal politikası çoğulculuk ve çeşitlilik içinde bölgesel entegrasyonu 

geliştirmek olarak belirlenmiştir.92

Telesur bölgede İspanya’nın uluslararası kamu kanalı TVE Internacional ve 

CNN Espanol kanallarıyla rekabet etmektedir. Öte yandan Telesur, 2006 yılında Al 

Jazeera televizyonu ile işbirliği anlaşması imzalamış ve bu eylemi ile ABD’nin tepkisini 

çekmiştir. Kanalın yöneticilerinin ve ülke liderlerinin verdiği demeçlere göre Telesur, 

anti-emperyalist, Güney Amerika’nın birliği ve dayanışmasına odaklanan bir kanal olarak 

ortaya çıkmaktadır.  

Telesur, Latin Amerika’nın 20 ülkesinde ve Karayiplerde izlenmekte; Avrupa 

ve Asya’da bölgesel ve bağımsız televizyon kanalları tarafından abonelikle seyirciye 

ulaşmaktadır. Uydu ve internet aracılığıyla dünyanın çeşitli bölgelerinde de izlenebilen 

kanalın kapsama alanı Amerika, Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’dur. Al Jazeera, 

                                                 
91(Çevrimiçi) http://www.corporate-aztecaamerica.com/what/history.shtml, 23.06.2008. 
92 (Çevrimiçi) http://www.telesurtv.net/noticias/canal/index.php, 23.Haziran 2008. 
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Londra BBC, Canal France International, Irib Telesur’un işbirliği anlaşması olan 

televizyonlar arasındadır.93

Yayınları İspanyolca olan Telesur, kıtada Portekizce konuşan devlet olan Brezilya 

için bazı yayınlarını Portekizce’ye çevirmektedir. 

Ayrıca Portekiz’den yayın yapan RTP Internacional yayınlarından başka Güney 

Amerika, Portekizce yayın yapan bir uluslararası kanala da sahiptir. Brezilyalı TV 

Globo Internacional bu hizmeti gerçekleştiren bir kanaldır.  

TV Globo Internacional (TVGI) 1999 yılında yayına başlayan 24 saat 

tamamıyla Portekizce yayın yapan bir kanaldır. TVGI kablo veya uydu yoluyla Afrika, 

Amerika, Asya, Avrupa ve Okyanusya’ya yayın yapmaktadır. Asya yayınları Ortadoğu, 

Orta Asya ve Japonya’yı kapsamaktadır.94

2.3.5. AFRİKA’DA ULUSLARARASI TELEVİZYON 

YAYINCILIĞININ GELİŞİMİ 

Afrika’ya yayın yapan birçok uluslararası televizyon kanalı bulunmasına rağmen 

Afrikalı olan ve bölgesel veya küresel yayın yapan bir Afrikalı televizyon kanalının 

ortaya çıkışı son birkaç yılda gerçekleşmektedir. 

Aslında daha önce Pan-Afrika kimliği taşımayan ancak Afrikalı olan birkaç 

televizyon bulunmaktaydı. Örneğin, Arap Afrika’sında uluslararası bir kanal olarak 1993’te 

Mısır’dan yayına başlayan ve Arapça’nın yanında Fransızca, İngilizce ve İbranice 

programlar yayınlayan, Ortadoğu, Kuzey Amerika, Avrupa ve ABD’de izlenebilen Nile TV 

International ve Nijerya Televizyon Otoritesi’ne bağlı, Britanyalı dijital ödemeli 

televizyon platformu olan Sky üzerinden yayın yapan Nijeryalı NTA International kanalı 

bunlardandır. 

Öte yandan Afrika’da televizyonculuğun geri kalmışlığı da Pan-Afrikalı uluslararası 

televizyon yayıncılığının gecikmişliğinin bir nedeni olarak görülebilir. Uzun yıllar ve 

                                                 
93 a.e. 
94 (Çevrimiçi) http://tvglobointernacional.globo.com/SobreTVGI.aspx?id_submenu=1, 23 Haziran 
2008. 
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hala Afrika’nın birçok ülkesi özellikle Batılı kamu veya tecimsel televizyonlardan beslenmekte 

ve belli bir saatten sonra onların yayınlarına bağlanmaktadır. Örneğin CFI (Canal France 

International) Afrika’daki Frankofon ülkeleri programlarıyla beslemekte ve bir kısmının 

ulusal televizyonlarının kurulmasında veya yenilenmesinde etkin olmaktadır. Özellikle 

CFI’nin ilk zamanlarında Afrikalı televizyonların CFI’nin programlarını direkt alıp 

yayına bağladıkları görülmüştür. Fransızca yayın yapan TV5 Monde’un durumu da 

CFI’ye benzer. TV5 Monde uluslararası dağıtım, pazarlama ve satış genel müdürü 

Jean-Luc Cronel, TV5’in geçmişte Afrika’daki durumu ile ilgili şu bilgileri aktarmaktadır:  

 

“...bu ülkelerde bu topraklardan gelen Fransızca başka bir kanal olmadığında, özellikle 
Magreb’i düşünüyorum ve Fransız kolonizasyonu ile koloni olmuş bir kısım ülkeler 
için TV 5 bazı Afrika ülkelerinde ulusal kanal statüsündeydi. Çünkü ülke nüfusunun 
anladığı bir dilde kendini ifade ediyor.”95

 

Cronel bunlara ek olarak TV5 Monde’un Afrikalı basın için önemini de vurgulamaktadır: 

 

“Şu gerçektir ki Afrikalı gazeteciler bize, RFI’yle aynı şekilde, onlar için uluslararası 
enformasyona ulaşmak için önemli bir kaynak olduğunu söylüyorlar. TV5 muhakkak 
ki gazetecilerin çalışmaları için bir araç. Özellikle, çünkü TV 5 Europe, TV 5 Afrique 
üzerinde teletekstimiz var ve teletekstin en önemli parçası enformasyon, basın ajansı 
vs. Birçok Afrikalı gazeteci bize diyor ki: Teleteksti kullanıyoruz. Teletekst arıza yaptığı 
zaman bu gazetecilerden haber geliyor ‘bizim çalışma biçimimiz olan teletekstimiz yok’ 
diye.”96

 

TV5 dışında kıtada BBC World’ün yayınlarının da kullanıldığı görülmektedir. 

Bazı Afrikalı ulusal televizyon yayınları gece yarısından itibaren BBC yayınına bağlanmaktadır.  

                                                 
95TV5MONDE Uluslararası Dağıtım, Pazarlama ve Satış Genel Müdürü Jean-Luc Cronel’le yapılan 
görüşme, Paris, 5 Ocak 2008. 
96 TV5MONDE Uluslararası Dağıtım, Pazarlama ve Satış Genel Müdürü Jean-Luc Cronel’le yapılan 
görüşme, Paris, 5 Ocak 2008. 
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Ayrıca TV5 Monde Afrique kanalı Afrika’ya özel yayın akışı ile yayın yaparken, 

CNBC ise 2007 yılında bir küresel-yerel birlikteliği olan CNBC Africa kanalını hayata 

geçirmiştir.  

Kanal kendini şöyle tanımlamaktadır:  

CNBC Africa kıtanın 24 saat yayın yapan ilk iş kanalıdır. Kanal, Afrika iş hayatı 

ve Afrika finansal pazarları ile ilgili gerçek zamanlı bilgi ve enformasyon vermektedir. 

CNBC Africa, Multichoice DStv üzerinden ve Afrika boyunca uydu platformu olan 

Sentech Vivid üzerinden yayın yapmaktadır. 97

Afrikalı ülkelerin birçoğunun dünyaya yayılmış diasporalarına ulaşmak için 

imkanlarını zorladıkları gözlemlenmektedir. Birçok Afrika ülkesi yayınlarını yurtdışındaki 

dijital platformlar veya internet üzerinden dünyaya yaymaya çalışmaktadırlar.  

Böyle bir işitsel-görsel peyzajda Afrikalı kimliği ile tüm kıtayı kapsayan ve 

küresel genişleme planını devreye sokan Güney Afrika Televizyon Kurumu SABC’dir 

(South African Television Corporation). 

Daha önce 1996’da uydu deneyimini yaşayan SABC, Astra Plus ve AstraSport 

uydu kanallarını yayına sokmuştur. Bu kanallar ödemeli televizyon olarak geliştirilemeyince 

1998’de yayınlarının durdurulmasına karar verilmiştir. Aynı yıl, Afrikalı ve Afrika 

temalı ödemeli kanal olan SABC Africa ve Africa 2 Africa kanallarının yayınına başlanmıştır.98

SABC Africa yayını ile bölgesel uluslararası yayın yapan SABC, 2007 yılında 

Afrikalı ilk 24 saat haber kanalı olan SABC News International’ın yayınına başlamıştır.  

SABC News International birçok ülkede ulaşılabilen 24 saat haber yayını yapan 

bir kanaldır fakat SABC’nin planı onu dünya çapında bir kanal haline getirmektir. 12 

saat günlük yayın yapan ABD’li yayıncı MHZ ile ve Mauritius ile anlaşmalar imzalanmıştır. 

SABC, Hindistan ve Çin’den ilgi olduğunu da bildirmektedir. Şu anda Güney Afrika’da 

                                                 
97 (Çevrimiçi) http://www.cnbcafrica.com/aboutus/introduction/, 23 Haziran 2008. 
98 (Çevrimiçi) 
http://www.sabceducation.co.za/VCMStaticProdStage/CORPORATE/SABC%20Corporate/ 
Document/About%20SABC/The%20SABC%20In%20Detail/tenyears.doc, 30 Haziran 2008. 
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SABC News International sadece SABC2’nin gece yarısı kuşağında ve şifreli Sentech’s 

Vivid platformunda yayın yapmaktadır. 99  

Kamu yayıncısı SABC’nin uluslararası yayınlarından başka, özel teşebbüs olarak bir 

diğer uluslararası Afrikalı kanal A24’ün hazırlıkları devam etmektedir.  

Projenin sahibi Salim Amin bir uluslararası konferansta kurmak üzere olduğu 

kanal ile ilgili şu yorumda bulunmuştur: 

Afrika hep gündemdeydi fakat Afrikalıların kendileri yoktu. Avrupalı ve Amerikalı 

medya Afrika’yı nasıl kapsayacaklarını konuşuyorlardı. Biz, Afrikalılar buradaydık 

ve hala sesi olmayan izleyicileriz. Bizim hikayemiz yabancılar tarafından 

anlatılıyor.100

A24 (Africa 24), telekomünikasyon teknolojisini kullanmayı planlamaktadır. Ana 

mecra olarak internet ve mobil araçlarla içeriğini yaymayı planlayan kanalın sahibi Amin 

yayınlarla ilgili şu açıklamayı yapmıştır: 

Mümkün olduğunca daha geniş bir kitleye ulaşmak amacıyla ulusal yayıncılara 

şifresiz yayınımızı sağlayacağız ve kanal uyduda da yer alacak fakat ana atılımımız 

görüntü ve internet alabilen cep telefonları olacaktır.101

2.3.6. AVUSTRALYA’DA ULUSLARARASI TELEVİZYON 

YAYINCILIĞININ GELİŞİMİ 

Birleşik Krallık’ın toprağı olan bu kıtadaki uluslararası yayıncılık, Birleşik 

Krallık’ın iki devleti Avustralya ve Yeni Zellanda merkezinde gelişmiştir. 

1990 yılında Avustralya devlet televizyonu Australia Broadcasting Corporation 

(ABC), Australia Television ile ilk defa uluslararası televizyon yayıncılığı girişiminde 

bulunmuştur.102

                                                 
99 (Çevrimiçi) http://www.screenafrica.com/news/television/649018.htm, 30 Haziran 2008. 
100Anver Versi, “All Africa TV channel will bank on mobile technology”, (Çevrimiçi) 
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5327/is_200708/ai_n21294293, 30 Haziran 2008. 
101 a.e. 
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Bu girişim, Avustralasya ve Asya kıtasındaki ülkeleri hedefleyen bir yayın 

kapsama alanını içermektedir. 

Sponsorluklar, ABC fonları ve hükümetten aldığı para ile Australian Television 

International 1993’te Güney ve Güneydoğu Asya’daki 15 ülkeye yayınlarını iletmeye 

başlamıştır. İki yıl içinde günde 18 ülkeye 16 saat yayın yapar duruma gelmiştir. 103

Avustralya’nın Asya ve Pasifik ülkelerine yaptığı yayınların bugün daha stretejik 

bir hale geldiği söylenebilir. Zira bu yayınların yönetiminde Avustralya Dışişleri Bakanlığı 

söz sahibi olmuştur. Şöyle ki:  

2001-2006 arasında ABC Asia Pacific adıyla başarılı bir Avustralya uluslararası 

televizyon servisini yapılandıran ABC Dışişleri Bakanlığı’ndan 5 yıl süreyle departman 

bulundurma hakkı kazanmıştır. Uluslararası televizyon servisinin adı Australia Network 

olarak değiştirilmiştir. 2007 itibarıyla Australia Network 41 ülke ve 21 milyon eve 

ulaşmaktadır.104

Australia Network yayınları Avustralya’nın bölgede siyasi ve kültürel aktör 

olma stratejisini tamamlayan bir özelliğe sahip olduğu gözlemlenmektedir. 

Enformasyon ve genel program sunan Australia Network yayınları Kuzey’de 

Moğolistan’dan, Batı’da Hindistan’a, Güney’de Endonezya ve Papua Yeni Gine’ye 

ve Pasifik’i geçerek Cook Adaları’na ve Doğu’da Fransız Polenezyası’na ulaşmaktadır. 

Programlar özgül olarak bölgesel izleyici için hazırlanmaktadır. 105 

Yeni Zellanda devlet televizyonu Television New Zelland (TVNZ) da Yeni 

Zellanda’da ulusal yayın yapan birçok kanalı bulunmasının yanı sıra yayınlarını 

Pasifik’teki adalara ulaştıran bir diğer yayıncı olarak dikkati çekmektedir. 

                                                                                                                                          
102 (Çevrimiçi) http://www.abc.net.au/corp/history/75years/timeline/, 24 Haziran 2008. 
103 (Çevrimiçi) http://www.abc.net.au/corp/history/75years/timeline/1990s.pdf, 24 Haziran 2008. 
104 (Çevrimiçi) http://www.abc.net.au/corp/history/75years/timeline/2000s.pdf, 24 Haziran 2008. 
105 (Çevrimiçi) http://australianetwork.com/about/, 24.06.2008. 
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Uydu yolu ile alınan tecimsel kanallardan başka 1996’da Avustralya’da, 

2003’te Yeni Zellanda’da yayına başlayan UKTV anayurt Britanya’yı Avustralya ve 

Yeni Zellanda’ya getiren bir kanal olarak simgeleşir. 

UKTV, Birleşik Krallığa bağlı olan Avustralya’ya ve Yeni Zellanda’ya Britanyalı 

içerik sunan bir televizyon kanalıdır. Başka bir deyişle UKTV, Britanya’nın denizaşırı 

toprağına yaptığı bir yayın olarak uluslararası alanda yer almaktadır. UKTV, Avustralya 

ve Yeni Zellanda’ya ödemeli televizyon operatörü Sky ile ulaşmaktadır. 

UKTV’nin %60’ına Foxtel, %20’sine BBC Worldwide ve diğer %20’sine Fremantle 

Media sahiptir.106

2.4. ULUSLARARASI TELEVİZYON KANALLARININ 

SINIFLANDIRILMASI 

Chalaby’ye göre Pan-Avrupa televizyon kanallarının sınıflandırılmasının üç 

yolu vardır:  

 Uluslararası televizyon kanallarını bir çok açıdan sınıflandırmaya tabi tutmak 

mümkündür Örneğin Chalaby, Pan-Avrupa televizyon kanallarının 

sınıflandırılmasının üç yolla yapılabileceğini söylemektedir. Bunlar: içerik, sahiplik 

ve pazar stratejisidir.107 Öte yandan küresel, bölgesel, çok yöreli uluslararası 

televizyon kanalları teknik ve stratejik boyutta kapsama alanlarına göre; siyasi ve 

kültürel boyutta dil temelli, dil ve etnik temelli olarak; organizasyon boyutunda ise 

kurumsal yapılarına göre sınıflandırılabilir. 

2.4.1. KAPSAMA ALANLARINA GÖRE ULUSLARARASI 

TELEVİZYONLAR 

Teknik olarak yayıncılık alanında coğrafi engelleri aşan bir yapıya sahip olan 

uydular ulusal ve uluslararası yayınlar için önemli bir problemi ortadan kaldırmıştır. 

Uydular, Endonezya örneğindeki gibi ulusal yayınların ülkenin her tarafına ulaşmasını 

                                                 
106(Çevrimiçi) http://www.uktv.com.au/about/, 24.06.2008. 
107 Jean K. Chalaby, “Transnational Television in Europe, The Role of Pan-European Channels”, 
European Journal of Communication, C.XVI, No:2, June 2002, pp. 189, 190. 

 116



sağladığı gibi, yayınların bölgesel ve küresel alanlarda da izlenirliğine kadar uzanan yeni 

vizyonlara açılım sağlamıştır. Dünyanın herhangi bir yerinden yollanan yayın sinyalleri 

böylelikle istenilen herhangi bir coğrafyaya yönlendirilebilmektedir. Aynı şekilde 

sayısal yayıncılık, internet ve IPTV ile direkt olarak hedeflenen izleyicilere 

ulaşılabilmektedir. 

Uydu televizyonculuğunun ciddi anlamda iletişimin ulusal alanlarına etkisi 

bulunmaktadır. Aslında bu alanlar 20. yüzyılın çoğuna hakim olan ulus-devlet karakteristiği 

tarafından şekillenmiştir. Bu da ülke topraklarının birleştirilmesi, yasama, piyasa, 

kültür ve özellikle de dildir. Bu ortak bir yasama altında, ticaret yapısı ve aynı ülkedeki 

baskın dil ile iletişimin büyük alanlarının oluşumunu getirmiştir. Uydu televizyonculuğu 

ulusal alanın üstünde iletişimin yeni alanlarını yaratarak bu sınırları geniş bir alana 

yayar. Uydu televizyonları arasında yaratmak istedikleri iletişim alanlarına bakan farklı 

modeller bulunmaktadır. Bunlar: ulusal, tam-ulusal, jeostratejik, dilsel, diasporik ve küresel 

alanlardır. 108

Amezaga’nın sözünü ettiği bu alanlar uluslararası televizyonların kapsama 

alanlarını da belirler. Kanalın yayın amacı ve içeriği seçtiği kapsama alanına yöneliktir.  

Amezaga, ulusal alan bağlamında Endonezya’nın uydu yayınlarına başlamasını 

örnek vermektedir.109

Endonezya, birçok adadan oluşan dağınık coğrafyası ve birçok etnik grubu ile 

ulus-devlet bilincini desteklemek için uydu yoluyla yayınlarını ülke geneline ulaştırma 

yolunu seçmiştir. Türkiye’de TRT de, TRT 2 yayınlarının Türkiye’nin her yerine 

ulaştırılması için 1986 yılında Intelsat’tan faydalanmıştır.  

Amezaga tam-ulusal alanda Arap ülkelerinin yayın taşıyıcısı Arabsat ve Arap 

kanallarını örnek verirken; dilsel alanda İspanyolca konuşan ülkelere yönelik fırlatılan 

Hispasat’tan, jeostratejik alanda ise TRT’nin yayınlarından söz etmektedir. 110

                                                 
108 Josu Amezaga, “Linguistic space: satellite television and languages around the world and in the 
European Union”, (Çevrimiçi) http://www.aber.ac.uk/~merwww/images/Josu.pdf, 7 Aralık 2007. 
109 a.e.  
110 a.e. 
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TRT’nin uluslararası yayınlarından özellikle TRT-Türk, Orta Asya ve Kafkasya’daki 

Türk Cumhuriyet ve topluluklarına seslenen jeostratejik amaçlara sahip bir kanaldır.  

Tüm bu alanlarla birlikte küresel alan, ağırlıklı olarak büyük medya şirketlerinin 

yayınları ile kaplanmış durumdadır. Kamu yayıncılarının da var olduğu küresel alanda 

siyasi, ekonomik, kültürel birçok etken bulunmaktadır.  

İçerikle ve yayın politikası ile ilgili olan bu alanların yanında Chalaby daha 

biçimsel bir sınıflandırma yapmaktadır. 

 Chalaby’nin ulaşım koşullarına göre yaptığı sınıflandırma üç kapsama tipini 

tanımlamaktadır: Çok-yöreli, tam-bölgesel ve küresel.111

Çok yöreli kanalların birden fazla yöreye, ülkeye yayılma operasyonlarını iki 

türlü gerçekleştirdikleri görülmektedir: Seçilen bölgelere merkezi bir yayın ile ulaşmak 

veya yerelleşmek. 

Çok yöreli kanallar tipik olarak 2 veya 6 arasında bir yöre seçimi içinde yayın 

yaparlar. Yayıncılar bu yaklaşımı takip ederler zira tam- bölgesel dağıtıma konuşlandıracak 

kaynakları yoktur veya kanallarının daha geniş kapsama uzanacak marka ve materyalleri 

olmamasından çekinmektedirler.112

Çok yöreli kanalların yerelleşmesi, isim hakkı ve/veya telifli veya ortaklık 

yoluyla olmaktadır. 

Çok yöreli kanallar ülkeden ülkeye genişleme planını takip ederler.  

Her yerel uyarlama kendi yayın çizelgesi, bütçesi, idari takımı ve pazar planı 

olan bir yerli platform üzerinde dağıtılmaktadır. Bu planda rekabet ve izleyici ilgi alanları, 

yörenin kanalları gibi faktörleri yanıtlamak hesaba katılmaktadır. Böylece konumlandırma 

içinde ve görsel kimlik, öncelikli programlama bağımsız olarak geliştirilebilmektedir. 

Yörelerin karşısında kanallar bir yayın felsefesi ve yayın konseptini, bir marka ve 

                                                 
111 Jean K. Chalaby, “Television For a New Global Order”, Gazette: The International Journal For 
Communication Studies, C.LXV, No:6, 2003, p. 458. (Çevrimiçi) 
http://gaz.sagepub.com/cgi/content/abstract/65/6/457, 29 Kasım 2007. 
112 a.e.   
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belirli bir programlama miktarını paylaşırlar. Çok yöreli kanallar tam bölgesel kapsamayı 

gerçekleştirmeyi araştırmazlar fakat pazarların küçük bir seçimini işletirler. 113

Bu yöntemle yayıncı kuruluş yabancı kimliğini yayın felsefesinde konseptinde 

ve grafik kodlarında koruyarak o ülkedeki televizyonlarla rekabete girmektedir. Dolayısıyla 

ortaya çıkan durum şudur:  

Çok-yöreli strateji sınırlı kaynaklara pratik bir çözüm sunarak anahtar marketlere 

konsantre olmaya da izin vermektedir. Bundan başka bu yaklaşım, marka bir tam- bölgesel 

dağıtım planını devam ettirme gücüne sahip değilse benimsenebilir.114

Fransız Canal Plus kanalı bu yayılmanın dikkat çekici bir örneği olarak gösterilebilir. 

15 milyon aboneyle Avrupa’nın en büyük ödemeli TV operatörü olan Canal Plus, 

benzer bir yaklaşıma sahiptir. Kanalın 1984’te yayına başlamasını takip eden Fransa’daki 

başarısından cesaret alan kanal yönetimi uluslararası yayılmayla ilgilenir hale gelmiştir. 

Özellikle güçlü bir unsur olan kanalın yayın çizelgesindeki film ve futbol yayını harmanı 

nedeniyle Avrupa’daki başarılarının bir tam-bölgesel uydu izleyicisinden daha fazla 

olacağını anlamışlardır. Her pazardaki izleyiciler öncelikle yerel futbol televizyon 

hakları kazanımlarını gerektiren yurt içi maçlarla ilgilenmektedirler. Bu durumda 

kanal yöneticileri her bölgede yerel partnerler ile ilk olarak İtalya’da ve sonrasında 

İspanya, Benelüks ülkeleri, İskandinavya ve Polonya’da markalarını ve ödemeli TV 

uzmanlığını ihraç ederek ayrı kanallar kurmaya karar vermişlerdir.115

BBC, BBC Worldwide bünyesinde yaptığı uluslararası yayıncılık ile çok yöreli 

yayılma planı uygulayarak geniş bir küresel alana yayılmıştır. Amerika’ya BBC 

America ile; Kanada’ya BBC Canada ve BBC Kids ile; UKTV ile Avustralya’ya; BBC 

Arabic ile Kuzey Afrika ve Ortadoğu’ya yayın yapmaktadır. Ayrıca BBC Prime, BBC 

Food, BBC World News ve ortaklı kanalları Animal Planet, People+Arts ile küresel 

izleyiciye ulaşır. BBC Lifestyle ile Polonya, Singapur, Hong Kong’a ulaşırken BBC 

                                                 
113 Jean K. Chalaby, “Deconstructing the transnational: a typology of cross-border television channels 
in Europe”, (Çevrimiçi) http://nms.sagepub.com/cgi/content/refs/7/2/155, 5 Aralık 2007. 
 
114 a.e. 
115 a.e. 
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Knowledge Polonya, Singapur, Hong Kong ve Endonezya’ya; BBC Entertainment 

Polonya, Kore, Hong Kong, Hindistan, Malezya, Singapur, Tayland’a; CBeebies kanalı 

Polonya, Hong Kong, Hindistan, Endonezya, Singapur’a yayın yapar. 

BBC Worldwide, kanalların yayılımının ‘bir ülkeden diğerine’ temelinde 

düşünüldüğünü söylemektedir.116 BBC’nin dünya çapında küresel genişlemesi bir 

yana bırakıldığında önemli oranda çok yöreli yayılımı görülmektedir. BBC bu yayılım 

planında 2004 yılında BBC Japan kanalını da kurmuş, ancak kanalın dağıtımını yapan 

firmanın mali sorunları nedeniyle bu yayınlar 2006 yılında sona ermiştir.  

Bir yayılma yolu olan ve yerel pazarlara girme fırsatı veren yerelleşme dublaj 

ve alt yazı yöntemleriyle uygulanmaktadır. Genel eğilim şudur: 

Belgeseller ve filmler daha ucuz olan alt yazı ile verilirken, haber ve spor gibi 

canlı programlamanın eğilimi dublajdır. İngilizce’nin güçlü ikinci dil olduğu, İskandinavya 

ve Hollanda gibi ülkelerde ise alt yazılar çoğunlukla Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca 

yapımlarda kullanılmaktadır.117

Viacom şirketine bağlı küresel bazda uluslararası yayın yapan kanallardan 

Music Television (MTV) da ulusal pazarlara girme yolunu seçerek yerelleşme 

uygulamalarını başlatmıştır. Başlangıçta MTV’nin yayın yaptığı müzik türü 

Anglosakson kökenli müziklerdir. MTV özellikle 90’larda izleyiciler tarafından 

keşfedilse de yayınladığı tek kültüre dayalı müzik türü ile her pazara giremediği 

görülmektedir. Üstelik yayın alanına dahil olan ülkelerde ulusal bazda yayın yapan 

müzik televizyonları izleyiciye kendi coğrafyasının tınılarını da sunduğundan 

MTV’nin bu coğrafyalarda izlenirliği etkilenir hale gelmiştir. 

Küresel genişlemeden önce MTV Europe bütün pazarlarca bilinmeyen uluslararası 

sanatçıları göstermektedir. Turner Broadcasting System’in çocuk kanalı Cartoon Network 

                                                 
116(Çevrimiçi) http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/5325006.stm, 4 Haziran 2008. 
117 Chalaby, a.g.e. 
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de bu dönemde aynı sorunla karşı karşıya kalmıştır. Şöyle ki: Bugs Bunny gibi bir karakter 

bir pazarda klasikken, bir diğerinde tamamıyla bilinmeyendi.118

MTV uluslararası genişlemesine yerelleşmeyi ve çok yöreli kanal stratejisini 

katarak devam etmiştir. Dünya çapına yayılan MTV’nin bu kanallarının yayın dilleri 

yayın yaptıkları bölgelerin ve yörelerin dilindedir. 

Bugün MTV, MTV International ile küresel yayın yaparken; dünyanın bütün 

kıtalarına yayılmış ve küresel-yerel birlikteliği formunda şekillenmiş televizyon kanallarıyla 

küresel ağını güçlü bir şekilde kurmuş bir televizyondur. Genişlediği ülkelerde o ülkenin 

dilindeki MTV yayınının yanında birçok başka kanal ile de ulusal ve bölgesel pazarlara 

girdiği görülmektedir. MTV’nin bu formdaki yayılımında yer alan ülkeler şunlardır: 

ABD, Kanada, Karayipler, Meksika, Kosta-Rika, Şili, Arjantin, Brezilya, Estonya, Litvanya, 

Letonya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Hollanda, Almanya, Yunanistan, Türkiye, İtalya, 

Macaristan, Norveç, Danimarka, İsveç, Finlandiya, İsrail, Polonya, Portekiz, Romanya, 

İspanya, Rusya, Ukrayna, Britanya, İrlanda, Avustralya, Çin, Hindistan, Endonezya, 

Japınya, Güney Kore, Yeni Zellanda, Filipinler, Pakistan, Tayvan, Tayland, Singapur, Malezya, 

Hong Kong. Bu ülkelerin yanında Arapça konuşan ülkelere yönelik MTV Arabia, Eski 

Yogoslavya’dan ayrılan ülkelere yönelik yayın yapan MTV Adria, MTV Base (Africa) 

yayınları da bulunmaktadır. MTV bu ülkelerin bazılarında onlarca farklı kanal yayınlamaktadır.  

Tam bölgesel kapsama tipi, bir bölgeyi tamamıyla kapsamayı ifade etmektedir. 

Pan-Avrupa kanalları buna iyi bir örnektir.  

Avrupa’da belgeselden tele-alışverişe sıralanan türlerde uzman 100’den fazla 

tam-bölgesel kanal bulunmaktadır.119

Pan-Avrupa kanallarının kıtayı kapsayan uluslararası yayınlarının yanı sıra, 

kıtadaki devletlerde yaptıkları çeşitli ortak girişimlerle de çok yöreli bir şekilde genişledikleri 

gözlemlenmektedir. 

                                                 
118 Chalaby, a.e. 
119 Chalaby, a.e. 
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Türkiye ise kamu kanalı tarafından yaptığı uluslararası yayınlarda iki kanal 

üzerinden yayınlarını küresel coğrafyaya genişletmeye çalışmaktadır. 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nın uluslararası yayın yapan iki kanalından 

biri olan, Orta Asya ve Kafkasya’yı içine alan Avrasya alanına yayın yapan TRT-Türk, 

kapsama alanına göre tam-bölgesel bir kanaldır. 

Ancak TRT-Int kanalı için net bir tanımlama yapmak zor görünmektedir. Zira 

TRT-Int 1990 yılında yayınına başladığında hedef kitlesi ilk olarak Avrupa’da 

yaşayan yüksek sayıda Türk göçmeni ve Balkanlardaki Türk azınlıklardır. İkinci derecede 

ise yabancılar gelmektedir.  

Yabancıların Türkiye’yi doğru tanıması ve bilhassa Avrupa toplumunun tarihi 

belleğinde var olan Türk ve Türkiye imajının yerine modern imajı yerleştirme, devletin 

tezlerini savunma misyonlarını taşıdığı gözlemlenen TRT-Int ilk döneminde 

kapsama alanı bağlamında Pan-Avrupalı, ancak etnik ve dil temelli yayın yapan bir 

kanal sınıfına girmektedir. Bu dönemde Pan-Avrupa kimliği sadece kapsama alanı 

bakımından belirgindir. TRT-INT’in Avrupa’sı aslında Türk göçmenlerden 

oluşmaktadır.  

 Zaten bugün bile kanalın yayın içeriğinin nüfuslarının yüksek oluşunun doğal 

bir sonucu olarak ağırlıklı bir şekilde Avrupa’da yaşayan Türk göçmenlere yönelik 

olduğu gözlemlenmektedir.  

TRT-Int’in zaman içinde yayın alanı ABD, Afrika ve Okyanusya’ya da genişlemiştir. 

Bu genişlemedeki amacın, sayıları Avrupa’dakilere göre daha az olan ABD, 

Avustralya ve Yeni Zellanda’da yaşayan Türk göçmenlere ulaşmak olduğu gözlemlenmektedir. 

Yayınların Afrika’ya da ulaştırılmasının amacı Osmanlı İmparatorluğu’ndan gelen tarihsel 

bağlarla açıklanabilir. (özellikle Kuzey Afrika) Görüldüğü üzere, öncelikli hedef kitlesi 

Türk göçmenler olan TRT-Int, küresel kapsama alanını genişletme eğilimindedir. 

Küresel kapsama tipi, genellikle ve daha çok dünya çapında yayın yapan 

uluslararası televizyon ağlarını ifade eder. MTV, CNN, TV5 Monde kanalları küresel 
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kanalların en önde gelen örnekleridir. İlk küresel kapsamaya ulaşan kanal CNN 

International’dır.  

CNN International, 1989 Ağustos’unda bir Sovyet uydusu üzerinden Afrika’ya, 

Ortadoğu’ya, Hint Yarımadası ve Güneydoğu Asya’ya yaptığı yayınlar ile dünya 

çapında 24 saat erişilebilir hale geldiğinde ilk küresel kanal olmuştur.120

Bugün CNN, MTV, TV5 Monde, CNBC ve BBC dünyanın küresel yayın yapan 

büyük televizyonlarındandır. Bu televizyonların bağlı bulundukları şirketler veya kuruluşlar 

küresel ve küresel-yerel formlarında kurdukları ağla dünyayı kapsamaktadırlar.  

Bir Time Warner kuruluşu olan CNN, küresel yayınlarının yanı sıra küresel-

yerel ortaklıklarla kendi küresel ağını kurmuştur. Viacom’a bağlı MTV, MTV International 

ile küresel yayın yapmakta ve yukarıda da söz edildiği gibi bünyesinde kurduğu birçok 

farklı tematik kanal yoluyla yerel pazarlara girmektedir. CNBC, NBC Television ve Dow 

Jones’un gücüyle dünyaya küresel ve küresel-yerel ortaklığı ile yayılmıştır. BBC de 

özgül yörelere yerelleşerek ulaşmış, küresel yayınlarının yanına bunları da ekleyerek ağını 

kurmuştur.  

Tüm bu televizyonların yayınlarına bakıldığında dikkati çeken, ABD ve İngiltere 

kökenli olmaları sebebiyle yayınlarının İngilizce olduğu; ancak küresel-yerel ortaklıklarında 

yayın dilini yerel dil olarak belirledikleridir. 

Fransızca konuşan Avrupa ülkelerinin kamu televizyonlarının kurduğu TV5 

Monde ise her şeye karşın Fransızca yayın yapmaktadır. Dil temelli bir kanal olarak 

ortaya çıkan TV5 Monde’un misyonunun Fransızca’yı yaymak ve korumak 

olduğu gözlemlenmektedir. Sekiz sinyal ile dünyaya yayın yapan bu küresel kanalın 

yerelleşmesi, teletekst üzerinden alt yazı ile yapılmaktadır. Programların dili daima 

Fransızca’dır.  

TV5 Monde kanalı, CNN ve MTV’nin yanında 3. en büyük küresel 

televizyon ağı olarak kendini tanımlamaktadır.121 

                                                 
120 Josu Amezaga Albizu, “Geolinguistic Regions and Diasporas In The Age of Satellite Television, 
Gazette: The International Journal For Communication Studies, C. LIX,  No:3, 2007, s.461, 
http://gaz.sagepub.com/cgi/content/refs/69/3/239, 29.11.2007. 
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2006 yılında kurulan haber televizyonu France 24 kanalı ise yayınlarına 

Fransızca ve İngilizce iki sinyal ile başlamış, 2007 yılında ise bu kanallara Arapça’yı 

eklemiştir. Her ne kadar çok uluslu bir işbirliği kanalı olsa da bütçesinin çoğunu 

Fransa’nın karşıladığı genel maksatlı yayın yapan TV5 Monde’dan farklı olarak 

France 24, 24 saat haber yayını yapan tematik bir Fransız kanalıdır.  

Fransız tecimsel kanalı TF1 ve kamu kanalı France Télévisions’un ortaklığında 

kurulan France 24 kanalı dünya gündemine Fransız bakış açısı sunmaktadır. Uzun 

süre Fransa’da böyle bir kanalın kurulması konusundaki tartışmaların sonucunda yayına 

başlayan France 24’ün Fransızca dışında İngilizce ve Arapça yayın yapması ve yakında 

İspanyolca yayına başlama planının olmasına karşın Fransız Cumhurbaşkanı Nicolas 

Sarkozy bu konuda tereddütlerini bildiren bir açıklamada bulunmuştur.  

Cumhurbaşkanı Sarkozy, Fransa’nın tüm dış işitsel görsel durumunu yeniden 

düzenleme arzusu ile, TV5 Monde, France 24 ve Radio France Internationale (RFI)’i bir 

holding bünyesinde birleştirerek France Monde adıyla yeni bir kamu kanalı istediğini 

belirterek “bu yıl kurulmalı ve Fransızca’dan başka dilde yayın yapmamalı” ve “vergi 

yükümlüsünün parası ile Fransızca konuşmayan bir kanalın yayınına hazır değilim” 

demiştir.122

Bir başka küresel kanal da Katar’da kurulu Al Jazeera (El Cezire) televizyonudur. 

Batılı uluslararası haber televizyonlarının karşısına Ortadoğu’dan güçlü bir alternatif 

haber kanalı olarak ortaya çıkan Al Jazeera televizyonu Arapça yayınının yanı sıra, 

2006 yılında yayına başlayan Al Jazeera International adıyla İngilizce bir kanalla da 

küresel yayın yapmaktadır.  

Kanalın yayın merkezleri Katar’da Doha, Malezya’da Kuala Lumpur, İngiltere’de 

Londra ve ABD’de Washington D.C.’dir.123 

                                                                                                                                          
121(Çevrimiçi)  http://www.tv5.org/TV5Site/tv5monde/presentation.php, 5 Haziran 2008. 
122Daniel Psenny, “La chaîne France 24 dans l'incertitude après les déclarations de Nicolas Sarkozy”, 
(Çevrimiçi) http://www.lemonde.fr/cgi-
bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1020233&clef
=ARC-TRK-D_01, 30 Haziran 2008. 
123(Çevrimiçi)  http://english.aljazeera.net/NR/exeres/DE03467F-C15A-4FF9-BAB0-
1B0E6B59EC8F.htm, 05 Haziran 2008. 
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2.4.2. DİL VE ETNİK TEMELE DAYALI YAYIN YAPAN ULUSLARARASI 

TELEVİZYON KANALLARI 

Dil ve etnik temelli yayınlar diasporayı hedefleyen yayınlardır. Kelime anlamıyla 

diaspora Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde şu şekilde tanımlanmaktadır: 

“1. Herhangi bir ulusun veya inanç mensuplarının ana yurtları dışında azınlık olarak 

yaşadıkları yer. 2. Herhangi bir ulusun yurdundan ayrılmış kolu, kopuntu. 3. Yahudilerin ana 

yurtlarından ayrılarak yabancı ülkelerde yerleşen kolları, kopuntu.”124

Sözlük tanımından da görüldüğü üzere diaspora sözcüğü aynı zamanda 

anayurtlarından ayrı yaşayan Yahudileri de ifade etmektedir. Sözcüğün kökeni Yunanca’dır. 

“Bu terim geleneksel olarak İsrail dışındaki dağınık yahudiler için kullanılmıştır fakat 

şimdi artan sayıdaki göçmen gruplar için kullanılmaktadır.”125

Dağınık uluslararası topluluklar diasporik olarak isimlendirilmektedirler. Diasporik 

iletişimler, uluslararası iletişim sistemlerinin görünen taraflarında değil fakat daha 

çok onların şekillenmesine aktif olarak katılırlar. Uluslararası göçlerle yapılan dünya 

çapında bağlantılar küreselleşmeye anlamlı ölçüde katkıda bulunurlar. Bu insan etkinliği 

yakın zamanlı bir gelişme değildir; yüzyıllardır vuku bulmaktadır ve etnisite, dil, din 

ve kültür gibi sosyal karakteristiklerle bağlanmış diasporaların büyümesine yol göstermektedir. 

Bu gruplar posta, telefon, faks, ses bandı, video bant, uydu televizyonu ve interneti 

içeren medya çeşitliliğini kullanan iletişim ağlarını kıtalararası geliştirmektedir.126

Diaspora toplulukları anayurtla aynı dili ve etnisiteyi paylaşmaktadırlar.  

Diasporanın dağılmış olduğu coğrafya; dil ve etnik temele dayalı yayın yapan 

uluslararası televizyon kanallarının hedeflediği yayın alanlarıdır.  

                                                 
124(Çevrimiçi) 
http://www.tdk.gov.tr/TR/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F754 
56518CA, 4 Mart 2008. 
125 Cristina Archetti, “Transnational Communications Systems III Diasporic Communities and the 
Media”, (Çevrimiçi) http://129.11.188.64/staff/c.archetti/LECTURE_9_-_handout.doc, 11 Aralık 
2007. 
126 a.e. 
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21. yüzyılda Britanya’da Güney Asyalıların, Fransa’da Kuzey Afrikalıların, 

Almanya’da Türklerin ve ABD’de Latin Amerikalıların önemli nüfusu vardır. 20 milyondan 

fazla insan son on yılda savaşlar veya yoksulluğun sonucu olarak ülkelerini terk 

etmeye zorlanmışlardır. Örneğin bununla beraber göçün genişliği küresel Güney 

ülkelerinde yer almaktadır: Birleşik Arap Emirlikleri’nin nüfusunun %90’ı çoğunluğu 

Hindistan alt kıtasından gelen yabancı işçilerden oluşmaktadır. Bu, petrol zengini 

Körfez bölgesini, televizyon kanalları ve film dağıtım ağı ile Hindistan merkezli medya 

organizasyonları için bir anahtar hedef yapmıştır.127

Göçün yarattığı böyle bir ortam uluslararası televizyon yayıncılığında yerini 

bulmuştur. Böylece göç edenlerin geldiği ülkelerdeki kamu hizmeti ve/veya tecimsel 

televizyon kanalları, diasporadaki yurttaşlarına yönelik yayınlara başlamışlardır.  

Bu, kamu kanalları için ulus-devlet sınırlarını genişletmek veya yurt dışında 

yaşayan yurttaşların ülkeyle bağlarını sürdürmeyi ifade ederken; tecimsel kanallar için 

de yeni bir pazar anlamına gelmektedir.  

Bu kanalların hedef kitlesini diaspora oluşturmaktadır. Ortak kültüre, dile, soya 

veya aynı dine sahip izleyici kitlesi bu kanalların hitap ettiği hedef kitleyi oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla bu açıdan bakıldığında her ikisi de uluslararası alanda yayın yapsa da etnik 

kanallar ile küresel kanalların hedef kitleleri birbirinden belirgin bir şekilde farklıdır.  

Etnik kanallar kültürel olarak sınırları geçen homojen izleyiciyi hedeflerken, 

uluslararası kanallar uluslararası ve çok kültürlü izleyiciyi amaçlar.128

Etnik kanalların çalışma modeli var olan programların geri dönüşümü üzerine 

kuruludur. Çoğunluğu yurt içi için özgün üretilmiş programların yeniden akışını yapar ve 

hiç veya biraz özgün içeriğe sahiptir.  

Örneğin TRT-Int ve TRT-Türk kanallarında yayınlanan programların çok büyük 

bir çoğunluğunun TRT’nin yurt içi kanallarında gösterilen programlar olduğu 
                                                 
127 Dayan Kishan Tissu, “Television and Local / Imagined Communities”, Contemporary World 
Television, Haz.John Sinclair, London, bfi Publishing, 2004, p. 30. 
128 Jean K. Chalaby, “Deconstructing the transnational: a typology of cross-border television channels 
in Europe”, (Çevrimiçi) http://nms.sagepub.com/cgi/content/refs/7/2/155, 5 Aralık 2007 
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gözlemlenmektedir. Bu programların ilk yayınının genellikle TRT’nin yurt içi 

kanallarında olduğu görülmektedir. Etnik bir kanal olmamasına karşın TV5 Monde 

kanalında yayınlanan birçok program kanalın ortağı olan frankofon ülkelerin kendi kamu 

kanallarında yayınladıkları programlarından oluşmaktadır. 2006 yılında TV5 Monde, öz 

yapımlarını gerçekleştirmek için girişimlerde bulunmuş ve bazı programları kendisi 

üretmeye başlamıştır. 

Sınırötesi televizyon hizmetlerinin birçoğu ülkedeki karasal kanalların uydu 

çıkışından oluşmaktadır. Bu düşük maliyetli çözüm anayurt ve sınır ötesi izleyicilerin 

her ikisinin çok yakın zaman diliminde yaşadıkları zaman geçerlidir. 

Yurt dışında yaşayan yurttaşlarına ulaşmayı planlayan birçok yayıncı onlara 

yönelik bir uydu servisi kurmayı tercih etmektedir. Bu onlara yayın planlamasını zaman 

dilimine göre adapte etme, kendi karasal kanallarından en popüler programları seçme ve 

imkanlar izin verdikçe bazı özgün programlar ekleme iznini verir.129

Ayrıca bu yayınlar yayıncının yurt dışından reklam almasına olanak taşımaktadır. 

Bugün Türkiye’de birçok ulusal tecimsel kanalın yurtdışı yayını mevcuttur. Bu kanalların 

genellikle kendi yayın planlamaları vardır. Bununla birlikte yayın yaptıkları bölgede 

bulunan hedef kitlenin ilgisini çeken programlara da yer vermektedirler. Bu kanallar, 

yayın yaptıkları bölgelerden reklam alabilmektedirler. Avrupa’ya yayın yapan Türk 

ulusal tecimsel kanalları Avrupa’da yaşayan Türklerin firmalarının reklamlarını yayınladıkları 

gibi; Avrupalı veya küresel firmaların da reklamlarını almaktadırlar. Bir Alman firması, 

ürününün reklamını Almanya’daki televizyonlarda gösterirken; aynı zamanda uydudan 

yayın yapan Türk kanallarına verebilmektedir. Böylelikle, yabancı bir toplumda çoğunlukla 

kendi ülkesinin televizyonunu izleyen göçmene, içinde yaşadığı ülkede üretilen ve 

kendisinin potansiyel tüketicisi olduğu ürünün reklamını izletme şansı yükselmektedir. 

Sadece tecimsel kanallar değil, devlet yayıncısı TRT de, TRT-Int kanalının reklam 

kuşaklarında bu tarz reklamlara yer vermektedir.  

Bu kanallarda yayınlanan reklamlar diaspora izleyicisini direkt ilgilendiren 

reklamlar da olabilmektedir. Özellikle telefon operatörleri ve turizm şirketlerinin reklamları 

                                                 
129 a.e. 

 127



bu kanallarda yayınlandığında doğrudan hedefe ulaşma şansı yüksektir. Telefon operatörlerinin 

reklamlarında diasporadaki izleyiciye anayurt ile nasıl ucuza konuşulacağının mesajının; 

turizm şirketlerinin reklamlarında ise özellikle anayurta uygun fiyata uçuşlar ve kampanyaların 

yer aldığı gözlemlenmektedir.  

2006 yılında Vodafone telefon operatörü özellikle Almanya’da yaşayan Türklere 

yönelik birçok kampanyasının reklamını Türk kanalları üzerinden yürütmüştür. Bu 

reklamlardan bir kısmı Euro D kanalında yayınlanmıştır. İsviçre’de bir Türk markası 

olan Royal Döner ise Türkçe reklamını yine Türk uydu kanallarına vermiştir. Zira 

Avrupa’daki döner restoranlarının çoğu Türk’tür ve döner imalatı Türkiye’deki gibi 

restoranların kendisi tarafından değil, Avrupa’daki Türk döner fabrikaları tarafından 

üretilip, dağıtılmaktadır. Dolayısıyla Royal Döner’in hedef kitlesi doğrudan Türk restoran 

sahipleri ve tüketicileridir.  

Avrupa sınırlararası televizyonu çok önemli bir şekilde özgül (spesifik) bir 

diasporaya hitap eden etnik kanallardan müteşekkildir. Bunlar: Oxfordshire merkezli 

Arap-Hıristiyan kanal SAT 7, Çince haber ve eğlence yayını yapan TVBS, Hint haberleri, 

filmleri ve eğlence tedarik eden ZEE TV ve Farsça haber ve kültür üzerine Sima TV. 

Etnik kanallar en iyi şekilde çok uluslu olarak tanımlanmaktadır. Çünkü onların nadiren 

bir toplam pan-Avrupa kapsama alanı vardır. Tipik olarak diasporanın temellendiği 

ülkelerde güçlü bir dağıtıma sahiplerdir ve başka yerde kendilerini pazarlamazlar. Örneğin, 

MATV ya da Star Plus ve Star News gibi kanallar Asyalı İngiliz pazarına yoğunlaşırlar.130

Bu kanallardan, 1992’de kurulan Zee TV, etnik kimliği ile küresel bir konuma 

ulaşmıştır. Bugünkü haliyle bir medya grubu haline dönüşen Zee TV grubunda Zee 

Marathi, Zee Talkies, Zee Cafe, Zee Studio, Zee Cinema, Zee Muzic, Zee News, 

Zee Sports, Zee Trendz, Asian Sky Shop, Dish TV, Zee USA, Zee UK, Zee Asia, 

Zee UAE, Fun Cinemas, Playwin, Play TV, Essel World kanallarının bulunduğu 

görülmektedir. “Zee TV, 120’den fazla ülkede küresel olarak 500 milyon izleyiciye 

ulaşımıyla Zee Network’ün amiral gemisidir.”131

                                                 
130 Jean K. Chalaby, “Transnational Television in Europe, The Role of Pan-European Channels”, 
European Journal of Communication, C.XVI, No:2, June 2002, pp. 185-186. 
131 (Çevrimiçi) http://www.zee-tv.com/Zee_Aboutus.aspx?zsid=29, 28.Mayıs.2008. 
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Zee’nin popülaritesi, programlamasında yansıyan Hint kültürünü ve inançlarını 

anlamasından ileri gelmektedir. Denizaşırı pazarda Hintli eğlence ihtiyacını fark 

ederek Zee TV 1995’te Büyük Britanya/Avrupa, 1998’de ABD’de, 1998’de Afrika’da 

ve bugün beş kıtada ulaşılabilir duruma gelmiştir. 132

Hintli kökenine karşın Zee TV bugün uluslararası alanda Asyalı olarak 

bilinmektedir. Bu da onun yarattığı kimliğin bir yansımasıdır.  

Zee Network tarafından çizilen bölgesel uyumluluk prensibi yurtta Hintli 

ve yurt dışında Asyalı olmaktır.133

Zee TV’nin, geçmişte tek ülke olan ancak bugün aralarında toprak sorunları 

nedeniyle zaman zaman krizler yaşanan Hindistan ve Pakistan’ın hassas dengelerini 

de gözettiği görülmektedir. 

Avrupa’da bu Hint ağı, Pakistanlı seyirciler tarafından da izlenen bir Asyalı 

kanal olarak konumlandırılmaktadır. Hindistan filmleri ve TV dizileri dikkatlice seçilmekte 

ve bunlar bölgede izleyen Pakistanlı abonelerce saldırgan görülmemektedir. 

Zee TV Pakistanlı izleyicilerine yönelik olarak Pakistan kriket deneme maç 

serileri gibi gösteri ve spor programları yayınlar.134

Zee TV, Hindistan’dan sağlanan içeriğin yanı sıra bölgesel yapımlara yer 

verir ve dış alımlar da yapar.  

Ana kanal planlamasında yüzde 90 (aileye yönelik Zee Cinema) Hindistan’dan 

gelir ve geri kalanını bölgesel yapımlar veya Pakistan’dan satın alınanlar oluşturmaktadır. 

Zee TV’nin Londra bürosu 3 tane haftalık program üretir. Bunlar: bölgesel toplum programı 

Out and About, Hindistan’da üretilen fakat Londra ofisi tarafından yaptırılan Mission 

Bollywood ve bir müzik listesi programıdır.135

                                                 
132 a.e.    
133 Jean K. Chalaby, “Deconstructing the transnational: a typology of cross-border television channels 
in Europe”, (Çevrimiçi) http://nms.sagepub.com/cgi/content/refs/7/2/155, 5 Aralık 2007. 
134 a.e. 
135 a.e. 
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Hindistan yurt dışındaki yurttaşlarına kamu yayıncısı Doordashan’ın 

Doordashan World ve Doordashan News kanallarıyla da ulaşmaktadır.  

Japonya da uluslararası alanda yayına çıkarak yurt dışında yaşayan yurttaşlarına 

seslenmektedir. Japon yayınları NHK World adı altında yapılmaktadır.  

Japon kamu yayıncısı NHK, uydu kolu Japan Satellite TV (JSTV) ile uluslararası 

televizyon yayıncılığı yapmaktadır. Bu Japon şirketi 24 saat haber ve enformasyon 

yayınlayan bağımsız bir kanal olan NHK World TV ve abonelikle beslenen bir eğlence 

kanalı olan NHK World Premium ile 1992’de yayına başlamıştır. Avrupa’da 9000 abonesi 

olan Premium kanalının pazarlaması ve dağıtımı ile Londra’da oluşturulmuş küçük bir 

takım ilgilenmektedir.136 

Pakistan kamu kanalı PTV, PTV Global ile yurtdışında yaşayan Pakistanlı 

diasporaya yönelik yayın yaparken, PTV News kanalı ile İngilizce ve Urduca uluslararası 

yayın yapmaktadır. 

Çin Halk Cumhuriyeti’nin devlet televizyonu CCTV, sahip olduğu uluslararası 

kanallarla İngilizce, İspanyolca, Fransızca yayın yapmaktadır. Çin’in dil ve etnik köken 

yayıncılığı yaptığı kanal CCTV-4 kanalıdır. Çin’in yaygın olan Mandarin lehçesi ile 

yayın yapan bu kanal 1992 tarihinde yayına başlamış ve öncelikle o dönemde İngiliz 

sömürgesi olan Hong-Kong, Portekiz sömürgesi olan Makao ve Çin Halk Cumhuriyeti’ne 

katılmayı reddeden Tayvan’a yönelik yayın yapmıştır.  

Bugün CCTV-4 denizaşırı izleyiciler, Hong-Kong, Makao ve Tayvan’a yönelik 

yayınını sürdürmektedir. Kanal, 8 uydu ile 24 saat küresel yayın yapmaktadır. CCTV-

4, programlarını günde 3 kere tekrar etmektedir. Kanal, amacını karşılıklı anlayışı 

derinleştirmek ve dostluğu geliştirmek olarak belirtmektedir. Son yıllarda CCTV denizaşırı 

medya ile birçok işbirliğine girişmiş ve CCTV-4’ün programları bu ülkelerin kablo ve 

uydu ağlarına girmiştir. Şu an kanal dünya çapında birçok ülkede ulaşılabilir durumdadır. 137 

                                                 
136 a.e. 
137 (Çevrimiçi) http://www.cctv.com/english/20030805/101261.shtml, 10 Haziran 2008. 
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1996 yılında Hong Kong merkezli olarak yayına başlayan ve tecimsel yayın 

yapan Phoenix Chinese Channel (Phoenix Çince Kanalı) Çin’in Mandarin lehçesinde 

uluslararası yayın yapan bir diğer kanaldır.  

Phoenix TV, 3 bölgesel kanal ve 2 uluslararası kanalla yayın yapmaktadır. Bu 

kanallar: 1996’da yayına başlayan Phoenix Chinese Channel, 1998’de yayına başlayan 

sinema kanalı Phoenix Movie Channel, 1999’da yayına başlayan Phoenix Chinese 

News and Entertainment (CNE) Channel, 2001’de yayına başlayan 24 saat haber kanalı 

Phoenix InfoNews Channel ve Phoenix Chinese News and Entertainment Channel ile aynı 

yayını paylaşan Phoenix North America Chinese Channel’dır.138

Görüldüğü üzere Phoenix TV hem bölgesel, hem küresel operasyonlara sahip 

bir yapıdır. Yayın alanlarının Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin ana karasına ait topraklardan 

başlayarak küresel çerçevedeki diasporayı da güçlü bir şekilde kavrayacak şekilde 

olduğu gözlemlenmektedir.  

Phoenix, uluslararası yayınlarıyla Güneydoğu Asya, Avustralasya, Avrupa ve 

ABD’de izlenebilmektedir.139

Phoenix’in yayın içeriği birçok kaynağın karşımından oluşmaktadır. Örneğin: 

Pan-Avrupa alanına ulaşan Phoenix CNE 4 farklı Asyalı ülkeden programlamayı 

harmanlar. Yayın çizelgesinin yarısı Hong Kong’daki Phoenix ağı tarafından sağlanır, 

yüzde 25’i Çin’deki çeşitli televizyon istasyonları tarafından ücretsiz verilir, yüzde 10 

Asian TV’den alınır, bir rakip Hong Kong ağı, yüzde 5’i Tayvan’dan gelir ve yüzde 

2’si Singapur’dan gelir. Phoenix’in yayın planlama karışımı denizaşırı topraklardaki 

Çin izleyicilere devlet yayıncısının uluslararası uydu hizmeti CCTV 4’den daha çekici 

gelmektedir.140

Arap ülkelerinin uluslararası televizyonlarının da hem dil ve etnik temelli, 

hem de dil temelli yayın yapan kanallar sınıfına girdiği söylenebilir. 

                                                 
138 http://www.ifeng.com/phoenixtv/77412215665197056/20070604/908207.shtml, 10 Haziran 2008. 
139. Chalaby, a.g.e. 
140 Chalaby, a.e. 
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Arapça uluslararası televizyon yayınları dil ve etnik temellidir çünkü; yayınlar 

Arap etnisitesine yöneliktir ve Arap kültüründen oluşan içerik Arapça verilmektedir.  

Arapça uluslararası televizyon yayınları dil temellidir, zira Arapça’nın konuşulduğu 

coğrafyada Arap olmayan ancak Arap ülkelerinde yaşayan ve Arapça konuşan farklı 

birçok etnik grup da mevcuttur. Bu gruplar da Arapça kanalların potansiyel izleyicileridir. 

Ayrıca genel bağlamda Arap etnisitesinden söz edilse de, daha özgül bağlamda her 

Arap ülkesinin kendine has kültürü söz konusudur. Bu farklılığa Arap ülkelerinin kullandıkları 

Arapça diyalektlerinin çeşitliliği de eklenmektedir.  

1967 yılında ilk çalışmaları başlayan ve 1985 yılında ilk uydusunu fırlatan Arabsat 

uydu konsorsiyumu ile Arap ülkeleri uluslararası televizyon yayınlarını Arapça konuşanlara 

ulaştırmaktadır. 

Bugün küresel veya bölgesel çapta yayın yapan birçok Arap uluslararası kanalı 

bulunmaktadır. Bunlar arasında Arap modernizmine örnek oluşturan MBC grubuna bağlı 

Al Arabiya TV, son yıllarda dünyada yükselen imajı ile Arap haberciliğinin simgesi 

olan ve CNN tekelini kıran, Al Jazeera TV, Suudi Arabistan merkezli ART, Lübnan’ın 

LBC SAT kanalı, Suriye kökenli olan Londra merkezli ANN kanalları Arap etnik 

kimliğiyle uluslararası yayın yapan Arapça kanallar olarak dikkati çekmektedirler. 

Avrupa’da uluslararası televizyonun gelişim sürecinde Avrupa ülkelerinin kamu 

kanalları da dil ve etnik temele dayalı uluslararası yayıncılığa başlamıştır.  

Çoğunluğu Almanya’da olmak üzere Avrupa’da yaşayan çok sayıda yurttaşı 

bulunan Türkiye bu kitleye ulaşmak için 1990 yılında TRT-Int kanalını kurmuştur. 

TRT-Int genel hatlarıyla yurtdışında yaşayan Türklere yönelik yayın yaparken yayın 

amaçları arasında yurt dışında yaşayan yurttaşların “Türkiye ve Türk kültürü ile bağlarının 

devamını sağlamak, Türkiye’yi ve Türk insanını milli, ahlaki, insani ve manevi kültür 

değerleri ile birlikte sosyal, ekonomik ve turistik olarak her alanda tanıtmak, eğitim ve 

kültür düzeyini yükseltmek, içinde bulundukları ülke toplum ve topluluklarıyla uyumlu 

olmaya özendirmek, morallerini güçlendirip çeşitli konulardaki problemlerinin çözümüne 
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katkıda bulunmak ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerini sürdürmek, Türkiye hakkında 

olumlu kamuoyu sağlamaya katkıda bulunmak” 141 yer almaktadır. 

1990 yılında yayına başlayan TRT-Int’in ardından TRT-Türk 1992’de yayına 

başlamıştır ve hedef kitlesi diğer Türk devletleridir. Yayınların amacı TRT tarafından 

şöyle tanımlanmaktadır: “Kafkasya ve Orta Asya’ya yönelik programlarıyla Türkiye’nin 

ve Türk Devletlerinin tarihi, kültürel zenginlikleri ile turizm, ticaret, sosyal ve ekonomik 

alanlardaki imkanlarının, Türk insanının milli, ahlaki, insani ve manevi kültür değerlerinin 

çok yönlü olarak tanıtılmasını sağlamak, Türkiye ile diğer Türk Cumhuriyetleri arasında 

dil ve düşünce birliği yaratmak, dayanışma ve birliktelik duygusunu artırmak, ilişkilerin 

geliştirilmesine yardımcı olmaktır.” 142

TRT, TRT-Int ile Batı Avrupa’da yaşayan yüksek sayıdaki Türk nüfusa 

öncelikli olmak üzere, ABD ve Avustralya’ya da yayın yapmaktadır. TRT-Türk ise Orta 

Asya’da kültürel, dilsel ve soysal ortaklık temelini esas alarak yayın yapmaktadır. Ancak 

bu noktada diasporanın tanımı temel alındığında diasporik yayından söz etmenin ne 

kadar doğru sayılabileceği tartışmalıdır. Zira Orta Asya’daki Türk toplumları Türkiye’den 

ayrılmış bir ‘kopuntu’ değildir. Tam tersine Türkiye, Orta Asya’dan gelen Türklerin 

Anadolu’da kurmuş olduğu devletlerin bir uzantısıdır. Orta Asya’daki Türk toplumlarının 

önemli birçoğunluğunun bağımsız veya özerk devlet kurumları bulunmaktadır. TRT-

INT öncelikli olarak Türk diasporasına yayın yaparken; TRT-TÜRK kanalı Türk devletlerinin 

ve topluluklarının olduğu coğrafyaya yayın yapmaktadır. Dolayısıyla TRT-TÜRK yayınları 

dil ve etnik ortaklık barındırmaktadır. TRT-TÜRK kanalının uzun yıllar birbirinden 

ayrı kalmış olan Türkiye ve Orta Asya’yı yakınlaştırma misyonu taşıdığı gözlemlenmektedir. 

TRT-TÜRK yayınları her ne kadar dil ve etnik yapıya temellendirilmiş olsa da, buradaki 

dil unsuru bir dil ailesini simgelemektedir. Zira, Türkçe birçok lehçeye sahip bir dildir 

ve Türk devletlerinin çoğu birbirinden farklı lehçeler kullanmakta ve kolaylıkla 

anlaşamamaktadırlar. Dolayısıyla Türkiye Türkçesi ile yapılan bu yayınların etnik 

temelinin daha baskın olduğu söylenebilir. 

                                                 
141 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, 2003 Faaliyet Raporu, s. 148. 
142 a.e., s. 149. 
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin devlet televizyonu olan Bayrak Radyo 

Televizyon Kurumu (BRT), TRT-INT’in yayına başladığı ilk dönemde belli saatlerde 

TRT-INT frekansından uluslararası yayın yapmıştır. Bugün Bayrak TV Int adıyla bağımsız 

olarak Turksat 1C uydusundan uluslararası yayıncılık yapmaktadır. Kapsama alanı Avrupa, 

Kuzey Afrika ve Asya’ya uzanmaktadır.  

Yunanistan ise Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile birlikte uluslararası yayına adım 

atmıştır. Böylece yurtdışında yaşayan Yunan ve Rum diasporaya yayınlarını ulaştırmaktadır. 

Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile Yunanistan’ın yaptığı bir anlaşma ile ERT Sat 

uydu kanalı 1990’da yayına başlamıştır. ERT Sat dünya çapında yayın yapmaktadır 

ve ERTWorld olarak yeniden isimlendirilmiştir.143

Yunanistan kamu yayıncısı ERT, yaptığı uydu yayınlarına bakışını kurumun 

internet sitesinde şu şekilde ifade etmektedir:  

Yunan Uydu Televizyonu, “Yurtdışındaki Yunanlılar” ile işitsel görsel bir bağdır 

ve aynı zamanda ERT’nin uluslararası varlığının ana aracıdır. Bu, Yunan dilini canlı 

tutmak ve yurtdışında yaşayan Yunanlıların tarihi hafızasını koruyan iletişim mekanizmalarının 

en önemlilerinden birisidir.144

ERT kurumunun ERT’nin uydu yayınları ile ilgili ifadesi dil ve etnik temelli 

yayın yapan bir kanalın amacını açık bir şekilde ortaya koyan bir şekildedir ve bu sınıfta 

yer alan kanalları tanımlayıcı iyi bir örnek olduğu düşünülebilir.  

ERT uydu kanalı bugün 24 saat temelli, şifresiz olarak Kıbrıs, Avrupa, Ortadoğu, 

Kuzey Amerika, Afrika ve Avustralya’ya yayın yapmaktadır. Ayrıca Belçika, Almanya 

ve Hollanda’nın kablo ağlarında yer almaktadır. ERT uydu yayını Avrupa Yayın Birliği 

EBU inisiyatifi vasıtasıyla kablo ile Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ’a verilmekte 

ve yakında daha fazla Avrupa ülkesinde dağıtımı planlanmaktadır. 145

                                                 
143 (Çevrimiçi) http://www.ert.gr/ertae/en/etaireia/istoriko.asp, 12 Haziran 2008. 
144 a.e. 
145 (Çevrimiçi) http://tvradio.ert.gr/en/world.asp, 12 Haziran 2008. 
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Bu özgül örneklerin yanında Polonya kamu televizyonu TVP Polonia, İtalyan 

RAI International, Romen TVR International, Bulgar TV Bulgaria dil ve etnik temele 

dayalı yayın yapan kamu televizyonlarından bazılarıdır. Ayrıca birçok ülkeden 

diasporadaki yurttaşlara yönelik yapılan tecimsel yayınların büyük çoğunluğunun da 

dil ve etnik temele dayandığı gözlemlenmektedir. 

Dil ve etnik temele dayanan yayınların varlığı sadece ‘ülkeden kopmuş’ olarak 

tanımlanan diasporalar için geçerli değildir. Etnik anlamda bir devlet statüsüne sahip 

olmayan toplumlar uydu teknolojisinden faydalanarak dünya ülkelerine dağılmış olan 

aynı etnik yapıdaki topluluklara ulaşabilmektedirler.  

Uydu aracılığıyla uluslararası alanda var olan ve bir kısmı Avrupa’dan 

Ortadoğu’ya, Afrika’ya yayın yapan Kürtçe televizyon kanalları bu gruba dahil 

edilebilir. Zagros TV, Kurdsat, MMC, Kurdistan TV, Kurdsat, Televizyon Zındî, Roj TV, 

Mezopotamya TV ve Rojava TV gibi kanalların hedef kitlesi çeşitli devletlerde yaşayan Kürt 

topluluklarıdır.  

Irak Türkmenleri de etnik olarak kendi devletleri olmayan topluluklardandır. 

Türkmeneli TV merkezi Kerkük’te olan Ankara’da temsilciliği bulunan ve Irak 

Türkmenleri’nin sesi konumunda olan bir kanaldır. Türkçe yayın yapan Türkmeneli 

TV Arapça reklamlara da yer vermektedir.  

Rumeli TV ise Türkiye’deki balkan göçmenleri ile Balkanlar’daki Türklere yönelik 

Rumelilik kimliği altında yayın yapan bir uydu kanalıdır. Kanalın merkezi ise 1952 

yılında Türkiye’nin Balkanlar’dan gelen Türk göçmenleri yerleştirdiği ve bugün İstanbul’un 

büyük bir ilçesi haline gelen Gaziosmanpaşa’dadır. 

Ayrıca dini grupların kurduğu uluslararası televizyon kanalları da izleyicilerini 

ortak inanç ve ortak inanç kültürü çatısı altında toplama misyonunu taşımaktadırlar.  

İsveç’ten Avrupa, Ortadoğu ve Amerika’ya yayın yapan Süryani kanalları Suroyo 

TV ve Suryoyo Sat bunlardandır. Ortadoğu, Avrupa ve Amerika’da yaşayan Süryani 

izleyiciler bu kanalların hedef kitlesini oluşturmaktadır. Süryani kanalları izleyicilerini 

Hıristiyan-Süryani kimliğinin ve dilinin çatısı altında ekran başına toplamaktadır.  
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Aynı sınıflandırma içine Avrupa veya Türkiye çıkışlı olan, Avrupa ve Türkiye’deki 

alevi inancına sahip kitleye yayın yapan kanallar da alınabilir. 

Bu kanallar Türkçe yayın yapmakla birlikte birçok etnik yapıyı barındırmaktadır. 

Burada dil ve etnik yayın sınıflandırması ile çelişen ve aynı zamanda da örtüşen bir 

durum söz konusudur. Alevilik, her ne kadar İslam dini içinde bir mezhep olsa da, 

aynı zamanda kültürel ve sosyal bir kurumdur. Alevilik, içinde birçok etnik yapı 

barındırmaktadır. Örneğin: Türkmenler, Kürtler, Balkan Türkleri gibi. 

Alevi kanallarının yayınları da bu etnik yapılardan etkilenmektedir. Uluslararası 

alanda Türkçe yayın yapan alevi kanalları, ortak dil temelinde çeşitli etnik gruplara 

da hitap etmektedir. Yayın politikalarında ayrışmalar olsa da hepsinin çok kültürlülüğe 

vurgu yapmakta oldukları gözlemlenmektedir.  

İslam temelli yayın yapan MTA International ve Hristiyanlık temelli yayın 

yapan God TV dini yayınlara örnek verilebilecek uluslararası televizyon kanallarındandır. 

Pakistan kökenli Ahmadiyya Müslüman Cemaati’nin uluslararası televizyon 

kanalı MTA International küresel yayın yapmaktadır.  

MTA International’ın yayınları Avrupa, Ortadoğu, Asya, Uzakdoğu, Orta ve 

Güney Amerika, Kuzey Amerika, Afrika ve Arap bölgelerini kapsamaktadır. Kanalın 

yayınlarında orijinal veya çeviri olarak Urduca, İngilizce, Arapça, Fransızca, 

Bengalce, Türkçe dilleri yer almaktadır.146

Bugün geniş bir ağa sahip olan ve küresel yayın yapan Hristiyan kanalı God 

TV (Tanrı TV), 24 saat yayın yapan bir kanaldır.  

Rory ve Wendy Alec çifti, Büyük Britanya ve Avrupa’da ilk günlük Hristiyan 

televizyon ağını Londra’da 1995’te mutfak masalarından yayına geçirmişlerdir. Şimdi 

11 yıl sonra bu ağ uluslararası bir medya fenomenine dönüşmüştür. Kanal, 2001’de 

                                                 
146 (Çevrimiçi) http://www.mta.tv/programs.asp, 16 Haziran.2008. 
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Kudüs’e taşınmıştır. God TV, yayınlarını Afrika, Asya, Avustralasya, Avrupa, Hong 

Kong, İskandinavya, Birleşik Krallık ve ABD’ye ulaştırmaktadır.147

Kanalın, duacı hattı (prayer line), Tanrı Telefonu (God Phone), kanala bağış 

hattı gibi servisleri de bulunmaktadır. 

2.4.3. DİL TEMELLİ YAYIN YAPAN ULUSLARARASI 

TELEVİZYON KANALLARI 

Tarihsel süreç içinde yeryüzünde dillerin dağılımı yeni jeokültürel alanlar 

oluşturmuştur. Dil dağılımı toplumların yaşadıkları tarih ile birinci dereceden ilintilidir. 

Sömürgecilik dönemi başta olmak üzere toplu göçler, sürgünler, savaşlar gibi birçok 

nedenden dolayı dil temelli jeokültürel alanlar ortaya çıkmıştır. 

Uydu televizyonu, dil temelli özgül jeokültürel pazarları beslemek için uluslararası 

yayıncılara olanaklar açar. Bunların başlıcaları İngilizce, İspanyolca, Çince, Hintçe, 

Arapça ve Fransızca’dır. Bu kanalların yayınları kültürel ve dilsel yakınlık üzerine 

kurulu ulusüstü kamu alanları yaratmak için çalışmayı tanımlamaktadır.148

Dil ve etnik temelli yayın yapan uluslararası kanallar, etnik kökeni aynı olduğu 

için aynı dili veya lehçeyi konuşan topluluklara yönelik yayın yapmakta olduklarından, 

bu açıdan dil temelli yayın yapan kanallar sınıfında da gösterilebilirler. Ancak dil 

temelli yayın yapan kanalların dil ve etnik temelli yayın yapan kanallardan farkı; bu 

kanalların etnik köken gözetmeden aynı dili konuşan izleyicilere hitap etmeleridir. Bu 

izleyici kitlesinin konuştuğu ortak dil, ana dil veya çift dilli toplumlarda ikinci dil olabileceği 

gibi yabancı dil olarak bilinen dil de olabilmektedir. Dil temelli yayın yapan kanallarda 

izleyici ortak dil çatısı altında toplanmaktadır. Örneğin dünyanın hangi coğrafyasında 

olursa olsun İngilizce yayın yapan bir kanalın potansiyel hedef kitlesi İngilizce bilen 

herkestir. 

Bu kanalların yayınlarında kültürel ve dilsel yakınlık üzerine kurulu ulusüstü 

kamu alanları oluşması kaçınılmazdır. Zira her dil kendi kültürünün taşıyıcısıdır. Artık 
                                                 
147 (Çevrimiçi) http://uk.god.tv/Group/Group.aspx?id=1000010088, 16 Haziran 2008. 
148 Sinclair’den aktaran: Daya Kishan Tissu, “Television and Local / Imagined Communities” 
Contemporary World Television, Haz. John Sinclair, London, bfi Publishing, 2004, s.30. 
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günümüzün ‘esperanto’su veya ‘lingua franca’sı olarak sayılabilecek İngilizce, sömürgecilikle 

yayıldığı geniş coğrafyadan dolayı bugün birçok kültürü taşımaktadır. Amerikan, İngiliz, 

Hint, Çin uluslararası televizyonlarının İngilizce ile taşıdığı kültürler farklılık göstermektedir.  

İngilizce, bugün uluslararası iletişim dili olarak kabul görmekte olduğundan 

ana dili İngilizce olmayan birçok ülke uluslararası televizyon operasyonlarına İngilizce 

sinyali eklemektedirler. İngilizce uluslararası televizyon yayınları, özellikle ülkelerin 

kamu yayıncıları için uluslararası alanda devletlerinin tezlerini savunabilecekleri bir 

mecra olarak görülmektedir. 

İngilizce küresel yayın yapan CNN International, CNBC, MTV gibi kanallar 

her ne kadar küresel içerik barındırsalar da yoğun bir anglo-sakson kültürü de yaymakta 

oldukları görülmektedir. CNBC kanalının dizilerinde, MTV kanalının yayınladığı 

müzik videolarında bu kültürel yayılma oldukça belirgin bir şekilde gözlemlenmektedir. 

CNN kanalının yayınlarında Amerikan bakış açısının hakimiyeti ise yadsınamaz derecede 

göze çarpmaktadır. CNN’in özellikle Körfez Savaşları’nda Amerikan Ordusu ile birlikte 

hareket etmesi ve savaşı ilk haber veren kanal olması da herkesçe bilinen bir durumdur.  

İçerikleri böyle olmakla birlikte bu kanallar dil temelli yayın yapan kanal sınıfında 

değerlendirilebilir. Zira yayın dilleri dünyada yaygın bir dil olan İngilizce’dir. Ana dil 

veya yabancı dil olarak İngilizce bilen herkes bu yayınları takip edebilir. Adı geçen 

kanallar küresel-yerel birliktelikleri ile İngilizce bilmeyen izleyicilere de ulaşma yolunu 

seçmişlerdir.  

İspanya’nın TVE Internacional kanalı da dil temelli yayın yapan kanallara bir 

örnek olarak gösterilebilir. 1989’da kurulan İspanyol kamu kanalı Televisión Espaňola 

(TVE)’nın TVE Internacional kanalı ortak dil İspanyolca ile sömürgecilik döneminin 

bir mirası olarak İspanyolca’nın konuşulduğu Güney Amerika, Orta Amerika, Avrupa 

ve Kuzey Afrika’nın bir bölümüne Hispasat 1 C uydusu ile ulaşmaktadır. Hispasat 

projesi, İspanyolca konuşan toplumlarla iletişimde bir köprü projesi olarak geliştirilmiştir. 

Kanal, diğer iletişim uydularını da kullanarak önemli sayıda İspanyolca konuşan nüfusun 

yaşadığı ABD’ye, Afrika, Asya ve Avustralya’ya yayınlarını ulaştırmaktadır. 
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İspanyolca, Afrika’da Fas ve Asya’da Filipinler’de  nüfusun bir bölümünce bilinen veya 

konuşulan bir dildir.  

Portekizce de İspanyolca ve İngilizce gibi sömürgecilik yılları bouyunca dünyanın 

birçok coğrafyasına yayılmış bir dildir. Bugün Güney Amerika’da (Brezilya), Batı ve 

Güney Afrika ile Güney Asya’da Portekizce konuşulan yöreler vardır. Bu bölgelere 

ulaşan tecimsel kanalların yanında Portekiz kamu televizyonu Rádio e Televisão de 

Portugal’in (RTP) uluslararası yayınları önemli bir aktör olarak dikkati çekmektedir.  

RTP, 1992’de RTP Internacional (RTPi) adlı kanalla Portekizce uluslararası 

yayın yapmaya başlamıştır. RTPi’nin yayınları coğrafi keşifler ve sömürgecilik 

döneminin kalıntısı olarak Portekizce konuşan ülkeler ve toplulukların yer aldığı bölgelere 

ulaşmakta ve aynı zamanda tüm dünyayı kapsamaktadır. RTP bundan başka RTP Africa 

kanalı ile Portekizce’nin resmi dil olduğu Ekvator Ginesi, Angola, Cabo Verde, São 

Tomé ve Príncipe, Gine-Bissau, Mozambik gibi ülkelere yönelik yayın yapmaktadır ve bu 

ülkelerdeki ortak yapımları desteklemektedir.  

RTP kurumu Portekizce uluslararası yayınlarının gerekçesini şu şekilde ifade 

etmektedir:  

RTP Internacional (RTPi) dünya çapında Portekizce yayın yapan ilk uydu televizyonu 

kanalıdır. Portekiz dilinin dünya bağlamındaki önemi bu projenin uygulanmasında 

belirleyici olmuştur. Küresel yayına geçen RTPi 5 kıtada Portekizce konuşan 200 

milyon kişi için duygusal bir bağdır. 149

RTP Internacional’in ve RTP Africa’nın yayınları dil temelindeki yayıncılığa 

iyi bir örnek oluşturmaktadır. Kanalın Portekizce ile seslenmek istediği nüfus Portekiz’in 

coğrafi keşifler ve sömürgecilik döneminden kaynaklanan tarihsel bağlarının olduğu 

ülkelerdir. Özellikle Brezilya ve yukarıda adı geçen Afrika ülkeleri Portekizce’nin 

resmi ve güçlü düzeyde kullanıldığı topraklardır. 

Dil temelli yayın yapan kanallar sınıflandırmasında Fransızca yayın kanalı 

TV5Monde, oluşturduğu ağ ve dünyayı kapsayan yayınları ile oldukça önemli bir 

                                                 
149 (Çevrimiçi) http://www.rtp.pt/rtpi/?article=28&layout=13&visual=5&idioma=en, 13.Haziran 2008. 
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örnektir. Avrupa’daki Fransızca konuşan ülkelerdeki televizyonların oluşturduğu bir 

konsorsiyumla 1984’te yayına başlayan TV5Monde bugün CNN ve MTV gibi geniş 

bir küresel ağa ve izleyici kitlesine sahip bir kanaldır. TV5Monde kanalının tüm yayınları 

Fransızca’dır. Kanal, küresel-yerel birlikteliğine girmemekte, ancak Fransızca’nın 

konuşulmadığı veya çok az konuşulduğu bölgelerde yayınlarının izlenmesi için teletekst 

üzerinde alt yazı seçeneği bulundurmaktadır. Frankofoni’nin önemli bir aracı olan 

TV5 Monde, 5 kıtaya yayılmış küresel kanallarına Kanada’nın Kebek eyaletindeki 

yayını da ekleyerek 8 farklı bölgesel yayın yapmaktadır. Kanalın bütçesinin çoğunu 

Fransa karşılamakta ve Fransız Dışişleri Bakanlığı’nda TV5Monde yayınlarıyla ilgili 

bir birim de bulunmaktadır.  

Avrupa’daki Fransızca konuşan ülkeler bir yana, Amerika kıtası, Afrika ve 

Asya’daki frankofon ülkeler ve toplumların büyük bir çoğunluğunun sömürgecilik dönemiyle 

ilintili olarak Fransa’nın denizaşırı imparatorluğunun kalıntıları olduğu 

görülmektedir. TV5 Monde’un hitap ettiği kitleler, öncelikle Fransızca konuşan toplumlar 

(Frankofonlar), Fransızca’yı seven ve yabancı dil olarak Fransızca bilenler -frankofiller-dir. 

Son dönemlerde Fransızca bilmeyen izleyiciler de hedef kitle içine alınmış ve yayınların 

“Fransızca’dan başka bir dilde yapılmaması” konusunda taviz verilmeyerek bu izleyicilere 

alt yazı seçeneği sunulmuştur.  

France 24, Radio France Internationale gibi Fransa’nın sesi niteliğinde olmasına 

karşın TV5 Monde Fransızca konuşan ülkelerin ve toplumların ortak televizyonu konumundadır. 

Fransızca dil çatısı altında frankofon ve frankofilleri birleştirmektedir.  

2.4.4. KURUMSAL YAPILANMALARINA GÖRE ULUSLARARASI 

TELEVİZYON KANALLARI 

Uluslararası televizyon kanalları genel bağlamda kurumsal olarak, kamusal ve 

tecimsel formda yapılanmaktadır. Ancak tecimsel kanalların girdikleri ortaklıklar ve isim 

hakkı anlaşmaları ve kamusal kanalların oluşturdukları konsorsiyumlar farklı 

yapılanmaları da berberinde getirmektedir. 

Bugün birçok ülkenin kamu yayıncısının kanallarından en az birini uluslararası 

yayına tahsis ettiği gözlemlenmektedir.  
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Radyo ve televizyon yayınları genelinde değerlendirildiğinde devletlerin uluslararası 

yayıncılık yapmasındaki amaçlar şu şekilde özetlenebilir: 

a)Yayıncı ülkenin kültürünün en iyilerini ve fikirlerini sunmak; 

b) Dünya haberlerini objektif olarak sunmak; 

c) Önemli dünya sorunları üzerine yayıncı ülkenin bakış açısını 

açıklamak 

ve uluslararası anlaşılmayı desteklemek150

Bu amaçların uluslararası televizyon yayıncılığının öncesinde radyo 

aracılığıyla kısa dalga üzerinden yapılan uluslararası yayıncılık döneminde de geçerli 

olduğu görülmektedir. 50’li yıllarda İsviçre’nin sınırötesi radyo yayınlarında gözettiği 

amaçlar bu konuda iyi bir örnek teşkil etmektedir. Şöyle ki: 

50’li yıllarda İsviçre Yayın Servisi’nin yurt dışı yayınlarında verdiği mesajın 

birincil amacı: İsviçre’nin sadece bir sanayi ülkesi, ticaret ve seyahat ülkesi olmadığı, 

bunların yanında eski bir uygarlığa sahip bir ülke olduğu ve tarihe, Avrupa ve Dünya 

kültürüne katkısı olduğudur.151

Uydu teknolojisinin kullanılmasıyla birlikte ortaya çıkan ve bugün de hala 

devam eden uluslararası televizyon yayıncılığı döneminde ise devletlerin bu türdeki 

yayın politikalarının devam ettiği görülmektedir. Bu bağlamda Chalaby, devletlerin 

uluslararası televizyon yayıncılık yapma nedenleri konusunda şu yorumu yapmaktadır: 

Devlet yayıncıları uydu televizyon kanallarını ülkeyi dışarıda tanıtmak ve yurt 

dışında yaşayan insanlarıyla irtibatta olmak gibi politik ve ulusal gündeme hizmet 

amacıyla kurarlar. Teknolojiyi, ulusal sınırlarını elektronik olarak genişletmek için 

kullanırlar.152

                                                 
150 Codding jr., a.g.e. s. 61. 
151 a.e., s.61. 
152 Chalaby, a.g.e. 
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Chalaby’nin bu yorumu devlet eliyle yapılan uluslararası televizyon yayınlarını 

oldukça net tanımlamaktadır. Devletler, kamu yayıncıları aracılığıyla yaptıkları uluslararası 

yayınlar sayesinde elektronik olarak sınırlarını genişleterek sanal sınırlara sahip olmaktadırlar. 

Ayrıca ulusal kamu yayıncısı kurumlar uluslararası kanalları vasıtasıyla ulusal sınırlar 

içindeki gelişmeleri yurtdışında yaşayan yurttaşlarının evlerine kadar ulaştırmakta ve 

onların anayurt ile bağlarını korumaktadır.  

Televizyonculuk geleneğinin kamu yayıncılığına dayalı olduğu Avrupa kıtasında 

uluslararası yayın yapan birçok kamu kanalı bulunmaktadır. Direkt devlet eliyle yönetilenlerin 

yanında, farklı devletlerin oluşturduğu konsorsiyumlarla yönetilen kanalların varlığı 

da söz konusudur. 

Örneğin; Pan-Avrupa televizyon kanalları iki tip medya organizasyonu tarafından 

yönetilmektedir: Bunlar ya kamu hizmeti (ve Avrupalı) yayıncıları ya da tecimsel  

(ve Amerikan temelli) kuruluşlardır. Kamu hizmeti yayıncıları altı kanaldan oluşmaktadır: 

Arte, TV 5, BBC Prime, BBC World, Euronews ve Eurosport. Arte, Fransız ve Alman 

kamu yayıncılarının ortak girişimi ve TV5 Fransız, İsviçreli, Belçikalı ve Kanadalı 

Fransız kamu kanallarının oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından yönetilmektedir. 

BBC Prime ve BBC World bir kamu hizmeti yayıncısı tarafından bütünüyle yönetilen 

tek örnek olan Pan-Avrupa televizyon kanallarıdır. Eurosport ve Euronews’ın sahiplik 

düzenlemeleri kamu ve tecimsel partnerleri birleştirmektedir.153

Rusya’nın devlet televizyonu ORT, Pervy Kanal (Birinci Kanal) adıyla uluslararası 

yayıncılık yapmaktadır. Yayınları küreseldir. Bu bağlamda uluslararası alana tahsis 

edilmiş uydu servislerine Rusya’nın Uluslararası ORT’si, Çek TV Plus, Norveç’in NRK 

International’ı, Alman Deutsche Welle, Portekizli RTP Internacional ve İrlandalı Tara 

TV dahildir.154

İrlanda’nın, özellikle Britanya’daki diasporasına yönelik yayın yapan Tara 

TV 1996 yılında yayına başlamış ve 2001 yılında yayınları sona ermiştir. İrlanda, 2009 
                                                 
153Jean K. Chalaby, “Transnational Television in Europe, The Role of Pan-European Channels”, 
European Journal of Communication, C.XVI, No:2, June 2002, p. 190. 
154 Fry’dan aktaran: Chalaby, “Deconstructing the transnational: a typology of cross-border television 
channels in Europe”, (Çevrimiçi) http://nms.sagepub.com/cgi/content/refs/7/2/155, 5 Aralık 2007. 
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itibarıyla yayına başlatacağı ve RTÉ International olarak adlandıracağı yeni bir uluslararası 

kanalın hazırlığı içindedir.  

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin ERT World kanalı, Polonya’nın 

TVP Polonia’sı, Romanya’nın TVR International’ı, Türkiye’nin TRT-Int ve TRT-Türk 

kanalları uluslararası yayın yapan Avrupalı kamu yayıncılarındandır.  

Asya’da Çin’in devlet televizyonu CCTV, CCTV-4 kanalı ile Çince başladığı 

uluslararası televizyon yayınlarına CCTV International (CCTV-9) ile İngilizce, CCTV-E 

ile İspanyolca, CCTV-F ile Fransızca olarak devam etmektedir. Hindistan, devlet televizyon 

kanalı Doordashan World’ü uluslararası yayına ayırmıştır.  

Japonya devleti ise uluslararası operasyonunu ulusal kamu kanalının kurduğu 

bir şirket ile gerçekleştirmektedir.  

Japon kamu yayıncısı NHK uydu kolu Japan Satellite TV (JSTV) ile uluslararası 

televizyon yayıncılığı yapmaktadır. Bu Japon şirketi 24 saat haber ve enformasyon 

yayınlayan bağımsız bir kanal olan NHK World TV ve abonelikle beslenen bir eğlence 

kanalı olan NHK World Premium ile 1992’de yayına başlamıştır. Avrupa’da 9000 abonesi 

olan Premium kanalın pazarlaması ve dağıtımı ile Londra’da oluşturulmuş küçük bir 

takım ilgilenmektedir.155 

İtalya’da RAI, Raitalia 1 ile Kuzey ve Latin Amerika’ya; Raitalia 2 ile Avustralya’ya, 

Raitalia 3 ile de Asya ve Afrika’ya yayınlarını ulaştırmaktadır. 

Kamu televizyonları da tecimsel televizyonlar gibi yayın yaptıkları bölgelere 

ve zaman dilimlerine özgü yayın akışları oluşturmaktadırlar. 

CNN, CNBC, MTV, Zee TV, Phoenix TV başta olmak üzere bugün uydu 

transponderleri yüzlerce ülkenin tecimsel kanallarıyla doludur. Tecimsel televizyonlar 

arasında tek bir kanalla yayın yapanların yanı sıra, birçok tematik ve bölgelere özgü 

kanallar kurarak grup haline gelenler de bulunmaktadır. Tecimsel televizyonların 

                                                 
155 Chalaby, a.e. 
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zaman dilimleri ve yayın yaptıkları bölgelerin kültürel yapılarına uygun kurdukları 

birçok kanal bulunmaktadır.  

Tecimsel televizyonlar ve kamu televizyonları küresel yerel birlikteliği formunda 

yeni kanallar kurarak ulusal televizyon pazarına girmektedirler. Tecimsel bağlamda 

CNBC, MTV ve CNN bu formda öne çıkan televizyonlar olarak görünmektedir.  

Bir kamu yayıncısı olarak BBC ise, BBC Worldwide çatısı altında yaptığı 

uluslararası yayıncılık ile çok yöreli yayılma planı uygulayarak geniş bir küresel alana 

yayılmıştır. BBC, kendi kanalları olan BBC America, BBC Entertainment, BBC 

Knowledge, BBC Lifestyle, CBeebies, BBC Prime ve BBC Food yanında kurduğu 

ortaklıklarla yayın yapan birçok kanala sahiptir. 

BBC, Foxtel ve Freemantle Media ile yaptığı ortaklık ile Avustralya ve Yeni 

Zellanda’daki izleyicilere UK.TV’yi ulaştırırken; Discovery Communications Inc ile 

işbirliği halinde uluslararası kanallar Animal Planet and People + Arts channels’ı 

yayınlamaktadır. Animal Planet Canada kanalı BBC Worldwide, DCI ve Kanada 

Televizyonu CTV ortaklığı ile yayın yaparken; BBC, Kanada’daki diğer iki kanalını 

BBC Canada ve BBC Kids’i Can West ile ortaklık çerçevesinde yayınlamaktadır.156

Görüldüğü gibi bazı kamu yayıncıları da dahil olmak üzere, birçok uluslararası 

televizyon zaman içinde radyo, internet, tematik kanallar, spesifik bölgesel kanallar, 

küresel-yerel birliktelikleri ile bir medya grubu haline gelmiştir. Bu gruplar içinde 

telekomünikasyon, e-alışveriş ve tele alışveriş hizmetleri de görülebilmektedir. Bazı 

televizyonlar ise iletişim dışında başka sektörlerde faaliyet gösteren holdingler tarafından 

kurulmakta; Sony Entertainment Television gibi bazı kanallar ise birçok bölge ve 

ülkede ulusal pazarda yayın yapmakta ve yayınlarını kendi prodüksiyon ürünleri ile 

beslemektedirler.  

                                                 
156 (Çevrimiçi) http://www.bbcworldwide.com/bbcworldwide_channels.htm, 17 Haziran 2008. 
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2. 5. ULUSLARARASI TELEVİZYON YAYINCILIĞININ ETKENLERİ 

2.5.1. COĞRAFİ ETKEN 

Uluslararası yayıncılığın uyduların ortaya çıkışıyla başlaması tesadüf değildir. 

Zira uydular televizyon sinyallerinin alıcılara ulaşmasında büyük engel teşkil eden 

yeryüzü şekillerine meydan okuyarak onları etkisiz bırakmıştır. Özellikle geniş ve engebeli 

coğrafyalara yayılmış ülkelerin, ulusal yayınlarını topraklarının her yerine ulaştırmaları 

için uydular iyi bir çözüm olmuştur. Örneğin; farklı etnik yapılar ve dağınık bir beşeri 

coğrafyaya sahip olan Endonezya bu yöntemi uygulamıştır. 

Endonezya, 200 milyondan fazla nüfusunun 6000 adaya dağılmış olmasıyla 

bir ulus-devlettir. Bu koşullar altında uydu yayıncılığı bütün ülkeyi kapsayan bir 

iletişim alanı yaratmak için en iyi yol haline gelmektedir. Endonezya Hollanda’dan 

1949’da bağımsızlığını kazanmış ve yakın zamanda kurulmuştur. Devlet, 300’den fazla 

etnik grubu barındıran bir alanda resmi bir dil altında ulusal bir konsensüs inşa etmek 

için çalışmıştır. Bu şartlar altında uydudan yayın yapmak, ulusal bir radyo televizyon 

sistemini yaymak için en iyi yol haline gelmiştir. 157

1976’da ilk uydusunu yörüngeye oturtan Endonezya’nın PALAPA uydu sistemi 

daha sonra bölgesel hizmet vermeye ve çevre devletlerin yayınlarını da taşımaya başlamıştır. 

PALAPA Endonezya’nın ulus-devlet yapısına katkıda bulunurken, bir yandan da bölgesel 

bir yayın alanı yaratmıştır.  

Uydu teknolojisinin, ulusal iletişim alanı inşaası için kullanıldığı bir diğer yer 

de Kanada’dır. 10 milyon kilometrekarelik bir alan ile nüfusunun yüzde 90’ı ABD 

sınırında yaşayan ve önemli yerli nüfusu uzak kuzey bölgelerinde toplanmış olan 

Kanada’nın uydu aracılığıyla radyo ve televizyon yayınlarının yayılımı, güneydeki 

(ABD) büyük iletişim alanına karşı koyması için ulusal bir iletişim alanı inşa etmesine 

ve kendi topraklarını idare etme seviyesine ulaşmasına yardım etmiştir.158

                                                 
157 Labrador ve Galace’tan aktaran: Josu Amezaga, “Linguistic space: satellite television and 
languages around the world and in the European Union”, (Çevrimiçi) 
http://www.aber.ac.uk/~merwww/images/Josu.pdf, 7 Aralık 2007. 
158 Labrador ve Galace’tan aktaran, Josu Amezaga, a.e.  
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Ulusal yayıncılıkta televizyon kanallarının yayın akışları, yayın yaptıkları 

bölgelerin coğrafi zaman dilimine ve o bölgenin televizyon izleme zamanına uygun 

düzenlenmektedir. Geniş coğrafyaya yayılmış ülkelerde saat farklılıklarından dolayı 

bölgesel yayıncılığın daha fazla gelişmiş olduğu görülmektedir. 

Ulusal yayıncılık ulus-devlet ruhu için önemlidir. Sınırlar dahilindeki her 

bölgeye ulusal yayınların ulaşması, merkezi yönetimin varlığını hissettirmekte ve sesini 

duyurmaktadır. Ulusal televizyon yayınları her yere ulaştığından ülkenin her yerindeki 

izleyiciye başkent ve yurdun bütünüyle iletişim halinde olduğunu hissettirmektedir. 

Ulusal televizyonlar özellikle ulus-devlet yapısını destekleyen bir aktördür. Başka bir 

deyişle izleyicinin kendisini ulusal birliğin parçası olarak görmesini sağlamaktadır. 

Propaganda amaçlı radyo yayınlarının etkin olarak kullanıldığı İkinci Dünya Savaşı 

sırasında radyolar düşman ülkelerde dinlenilebilirliklerini sağlamaya çalışırken bu birliği 

aşındırmayı amaçlamışlardır. Bu dönemde ulusal yayının zayıf olduğu noktada düşman 

ülkenin yayını baskın çıkmıştır. Merkezi yönetimin kendi yurttaşına seslenememesi, 

yurttaşını düşman ülkenin propagandasına maruz bırakmış olması demektir.  

Uydu yayıncılığı ulus-devleti aşındıran bir özelliğe sahiptir. Küresel bir köy 

haline gelen dünyada zaman ve uzam sıkışması gerçekleşmiştir. Fiili siyasi sınırlar 

insanların seyahat özgürlüklerini sınırlasa da, türü ne olursa olsun iletişim sinyalleri 

sınır tanımamaktadır. Uluslararası televizyonlar karasal değil, uzaydan seçtikleri bölgeye 

tepeden inmektedirler. Artık yurttaşlar teknik olarak sadece devlet denetiminde veya 

ticari girişimlerle yapılan yayınları izlemek zorunda değildir. İstediği ülkenin ve dilin 

yayınını çanak anteniyle alıp, evine konuk edebilmektedir.  

Kısacası sınırötesi kapsama alanları, çokuluslu seyirci ve uluslararası prodüksiyon 

operasyonları mekan ve televizyon ilişkilerini kopartır, yayıncılık ve ulus-devlet arasındaki 

ilişkilere meydan okur.159

                                                 
159 Jean K. Chalaby, “Television For a New Global Order”, Gazette: The International Journal For 
Communication Studies, C.LXV, No:6, 2003, p. 457. (Çevrimiçi) 
http://gaz.sagepub.com/cgi/content/abstract/65/6/457, 29 Kasım 2007. 
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Uluslararası yayıncılık farklı zaman dilimleriyle mücadele etmek 

durumundadır. Coğrafi zaman farklılıklarının özellikle küresel veya yarı küresel yayın 

yapan televizyonların yayın planlamalarına büyük ölçüde etki etmekte olduğu 

görülmektedir. Uluslararası yayın yapan televizyonların saat farklılıklarına göre 

geliştirdikleri planlamalar kapsama alanları ile bağlantılıdır. Belli bir coğrafyaya odaklanmış 

kanallar, yayınlarını bu coğrafyadaki ortalama zaman dilimine göre ayarlarken; özellikle 

küresel haber kanalları böyle bir düzenlemeye gitmezler veya gidemezler. Şöyle ki: 

BBC World ya da Discovery’nin sabah 3 ve akşam 3 arasındaki yayın planlamasında 

dünyanın herhangi bir yerinde büyük fark yoktur. Küresel haber ağlarının 24 saat 

operasyonları onlara gerçek zamanda dünyayı kapsamaya izin verir.160 

Her ülkenin ‘prime-time’ının farklı olması ve saat farkları uluslararası 

televizyon yayın planlamasında önemli sorunlardan biri olsa da, uluslararası televizyon 

kanalları, 24 saatlik yayınlarını program tekrarları ile işlevsel hale getirmektedirler. 

Böylelikle geniş küresel alanlarda izleyicilerin ilgisini çekme şansları artmış olur.  

Uluslararası televizyon kanalları eğer küresel yayın yapıyorlarsa, dünyanın farklı 

bölgelerine, özgül kanallar oluşturarak ulaşmayı tercih etmektedirler. Böylelikle zaman 

dilimlerini kontrol altına aldıkları gibi, bölgeye özgü içeriklere daha fazla zaman ayırma 

şansına sahip olurlar. Örneğin; TV5 Monde 8 kanal halinde yayın yapmaktadır. Bu kanalların 

her birinde yayınlanan programlar çoğunlukla aynı olsa da, kapsama alanına yönelik 

özel programlar da bulunmaktadır. TV5 Monde’un her kanalının farklı yayın planlaması 

vardır. 3 kanaldan küresel yayın yapan RAI International da aynı yöntemi izlemektedir. 

Coğrafya ve beşeri coğrafi dağılım uluslararası televizyonların kapsama alanlarını, 

yayın içeriklerini, reklam pastalarındaki paylarını ve dolayısıyla finansmanlarını etkilemektedir. 

Bu nedenle uluslararası televizyon yayıncılığı coğrafyalara özgü kanallar geliştirmiştir. 

Bu da insan topluluklarının tek tip olmadığı ve her coğrafyanın kendine has insan 

profiline sahip olduğunu bir kez daha kanıtlayan bir durumdur. 

 

                                                 
160 Chalaby, a.e.   
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2.5.2. DİLSEL, KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKENLER 

Uluslararası televizyon yayınlarının tercih ettikleri yayın dilleri hedef kitlelerini 
de belirlemektedir. Kültürü taşıyan bir unsur olan dil uluslararası televizyon yayıncılığında 
önemli bir etkeni oluşturmaktadır. Yeryüzündeki bugünkü dil dağılımını çok büyük 
ölçüde sömürgecilik dönemi belirlemiştir. Tarihte İngiltere’nin sahip olduğu geniş 
sömürge coğrafyası ve bugünkü dünya düzeninde Birleşik Krallık’a bağlı topraklar 
da göz önünde bulundurulduğunda İngilizce yayın sayısı yüksektir. İngilizce’nin uluslararası 
iletişim dili olarak kullanılmasının da bunda önemli bir payı vardır.  

Yapılan araştırmalara göre uluslararası televizyonların yayın dilleri açısından 
İngilizce’nin baskınlığı nettir. Uydu televizyon yayıncılarının %28’i İngilizce yayın 
yapmaktadır. Her yarım milyon konuşan için bir kanal düşen bir oranda İngilizce baskındır. 
Şu an dünyada konuşulan binlerce dilin (3000-5000) sadece 74’ü uydu televizyonundan 
yayın yapmaktadır. Bazı dil toplulukları ve gelişimlerini gözeten diğerleri arasında 
da küresel bir seviyede büyük dengesizlik vardır.161

 

Harita 1. Dünyada İngilizce’nin Konuşulduğu Alanlar (Renkli Alanlar)  
Kaynak: (Çevrimiçi) http://www.mapsofworld.com, 18 Haziran 2008. 

                                                 
161 Josu Amezaga, “Linguistic space: satellite television and languages around the world and in the 
European Union”, (Çevrimiçi) http://www.aber.ac.uk/~merwww/images/Josu.pdf, 7 Aralık 2007 
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İngilizce’nin uluslararası yayınlardaki egemenlik oranının yüksek olması, kuşkusuz 

onun küresel bir dil olmasından ileri gelmektedir. İngilizce’nin birinci derecede konuşulduğu 

ana bölgeler ABD, Kanada, Büyük Britanya, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zellanda’dır. 

İkinci derecedeki alanlar ise, İngilizce’nin çoğunluk tarafından konuşulmadığı, 

ancak büyük sosyal ağırlığı ve resmi statüye sahip olduğu ülkelerdir. (Hindistan Yarımadası, 

Filipinler, Malezya ya da Güney Afrika gibi Afrika ülkeleri, Nijerya ve diğerleri)162 

Bu alanlarda İngilizce ortak resmi dil, ticaret dili veya sosyal hayatta yaygın 

olarak kullanılan bir dil konumundadır. Dünyanın geri kalanında ise İngilizce, uluslararası 

ortak yaygın iletişim dili olarak kabul görmekte ve kullanılmaktadır. 

Ana dili İngilizce olan ülkeler merkezli uluslararası televizyonlar, İngilizce yayınlarında 

anglosakson kültürünü ve kültür ürünlerini, yaşam tarzını ve sosyal davranış kalıplarını 

da yayın yaptıkları ülkelere yaymaktadırlar.  

İngilizce’nin küresel bir dil olduğu kadar, İspanyolca’nın dünya yüzeyindeki 

yayılımı da geniş ve dikkat çekicidir. İspanyolca, coğrafya keşifleriyle kurulan İspanyol 

İmparatorluğu’nun yayılımının bir neticesi olarak, ana yurdu İspanya dışında Brezilya 

hariç, Güney Amerika ana alanında ve ABD’nin özellikle güney eyaletlerinde konuşulmaktadır. 

Güney Amerika’da resmi veya ikinci resmi dil olarak varlığını sürdüren İspanyol dili 

ABD’de İngilizce’den sonra en çok konuşulan dil olarak dikkati çeker. Ayrıca Kuzey 

Afrika’da Fas’ta Fransızca ile birlikte toplumsal hayatta konuşulan bir dildir. Afrika’da 

Ekvator Ginesi’nde ikinci resmi dildir. Güney Asya’da Filipinler’de İspanyolca toplumun 

bir kısmının konuştuğu bir dildir. 

                                                 
162 Josu Amezaga Albizu, “Geolinguistic Regions and Diasporas In The Age of Satellite Television, 
Gazette: The International Journal For Communication Studies, C. LIX,  No:3, 2007, p.244, 
http://gaz.sagepub.com/cgi/content/refs/69/3/239, 29.11.2007. 
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Harita 2. Dünyada İspanyolca’nın Konuşulduğu Alanlar (Kırmızı Bölgeler) 
Kaynak: (Çevrimiçi) http://www.wall-maps.com, 18 Haziran 2008. 

İspanyolca’nın uydu televizyonundaki varlığı açısından ikinci dil oluşu ve dünyada 

4. veya 5. dil topluluğunu oluşturmasına rağmen, Asya’ya, Ortadoğu’nun ötesine veya 

Alt Sahra Afrikası’na ulaşan bir düzineden biraz daha fazla yayın sinyali vardır ve 

bunların varlığı Okyanusya’da çok sınırlıdır.163

İspanyolca konuşan ülkelere yönelik olarak İspanya, Hispasat projesini başlatmıştır. 

1989 yılında temelleri atılan ve 1992’de ilk uydusu fırlatılan Hispasat projesi 

İspanyolca konuşulan dünya topraklarını kapsamaktadır. İspanya’nın, sömürgecilik tarihinde 

kendi kültürünü, dilini yaymış olduğu topraklarda bu uydu sistemi ile uluslararası 

yayıncılık yapmasının kültürel ve sosyolojik bir misyon içerdiği söylenebilir. Zira İspanya, 

tarihsel nedenlerden dolayı özellikle Güney ve Orta Amerika ile bugün ortak dil, kültür 

ve belli bir ortak tarihsel dönemi paylaşmaktadır. 
                                                 
163 a.e., 246.  
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Bu kültürel, sosyal ve dilsel birlikteliğin devamının sağlanmasında uluslararası 

İspanyolca yayınları önemli rol almaktadır. 

Hispasat projesi, İspanya ve Latin Amerika arasında köprü olarak geliştirilmiş 

ve ilk uydusu 1992’de yörüngeye oturmuştur. Bu tarih tesadüfi değildir. Uydu ile birlikte 

Amerika’nın ‘keşfi’ olarak adlandırılan 500. yıldönümü, aynı yıl Seville’deki Evrensel 

Sergi ve Barcelona Olimpik Oyunları ile birlikte kutlanmıştır. Üç etkinlik de özellikle 

İspanya’nın İspanyolca konuşan ülkelerin ‘anayurdu’ olduğu fikrini yaymayı amaçlamaktaydı. 

(Buna karşın aslında olimpiyatlarda Katalonya’nın imajının bir ulus olarak yayılmasına 

katkıda bulunuluyordu) Hispasat, uydu ile İber Yarımadası, Güney, Orta ve Kuzey Amerika’yı 

(Kaliforniya hariç) kapsamaktadır.164

 

Harita 3. Dünyada Fransızca’nın Konuşulduğu Alanlar 

(Koyu yeşil bölgeler: Resmi dil. Açık yeşil bölgeler: Ortak resmi dil) 
Kaynak: (Çevrimiçi) http://www.wall-maps.com, 18 Haziran 2008. 

                                                 
164 Josu Amezaga, “Linguistic space: satellite television and languages around the world and in the 
European Union”, (Çevrimiçi) http://www.aber.ac.uk/~merwww/images/Josu.pdf, 7 Aralık 2007. 
 

 151



Fransızca ise uluslararası yayıncılıkta oldukça güçlü bir ağa sahiptir. Bu 

yayınlar geniş küresel ağ bağlamında CNN ve MTV ile birlikte anılmaktadır. Radyo ile 

yapılan uluslararası yayınlarla başlayan bu ağ, TV5’in 80’lerde yayına başlamasıyla 

televizyon alanındaki varlığını pekiştirmiştir. TV5, bugün 8 sinyal ile dünyanın her 

yerine yayınlarını Fransızca olarak ulaştırmaktadır. Fransa 2006 yılında France 24 

adlı haber kanalını da yayın hayatına sokarak haber yayınlarıyla da Fransa, Amerika, 

Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Asya Pasifik alanını kapsamıştır. France 24 yayınları 

şimdilik Fransızca, İngilizce ve Arapça yapılmaktadır. 

 Tecimsel veya kamusal Fransızca yayınlarının diasporadan ziyade Fransızca 

çatısı altında yaşayan toplumlara yönelik olduğu gözlemlenmektedir. Özellikle TV5 

Monde özelinde değerlendirildiğinde Fransızca’nın varlığını sürdürmek ve konuşan 

insan sayısını arttırmak, eski sömürge toplumları ile bağları korumak, bu toplumların 

bireylerine ‘Fransızca’ya aidiyet’ duygusunun devamını sağlamak gibi amaçlar yayınlarda 

kendisini göstermektedir. TV5 Monde böyleyken, France 24 kanalı Fransa’nın sesi 

olarak kendisini ifade etmektedir. Ve olaylara Fransız bakış açısını Fransızca’nın yanında 

İngilizce ve Arapça vermektedir.  

Fransızca, İspanyolca konuşan nüfusun yarısından daha az olan konuşanıyla 

dünya çapında çok daha geniş bir yayın ağına sahiptir. Bu, Fransız Cumhuriyeti’nin 

denizaşırı topraklarının varlığı; Fransızca’nın 20. yüzyıla kadar birçok ülkede koloni 

dili olarak kullanılması ve İngilizce tarafından yeri dolduruluncaya kadar diplomatik 

bir dil olarak önemi ile açıklanmaktadır.165

Sömürge döneminin izleri Fransızca ve İspanyolca gibi Portekizce’nin de uluslararası 

yayın alanlarını belirlemektedir. Portekiz’in eski bir sömürgesi olan Brezilya, nüfusu 

itibarıyla Portekizce konuşanların en fazla olduğu ülkedir.  

                                                 
165 Josu Amezaga Albizu, “Geolinguistic Regions and Diasporas In The Age of Satellite Television, 
Gazette: The International Journal For Communication Studies, C. LIX,  No:3, 2007, p. 246, 
http://gaz.sagepub.com/cgi/content/refs/69/3/239, 29.11.2007. 
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Harita 4. Dünyada Portekizce’nin Konuşulduğu Alanlar (Kırmızı Bölgeler) 
Kaynak:http://www.hku.hk/portugal/portuguese,18 Haziran 2008. 

Dolayısıyla Portekizce yayınların üçte ikisinin yayınlandığı Brezilya, bu açıdan 
önemli bir ağırlık oluşturur. Yayınların kalanını Portekizce’nin olduğu kıtalarda ancak 
çeşitli devletlerde resmi dil olduğu yerlerde küçük bir varlığı ile hem açık, hem 
şifreli yayınlar oluşturur. 166

Coğrafi keşifler ve sömürgeciliğe ilk başlayan devletlerden olan ve bir dönem 
güçlü bir sömürge yayılımına sahip olan Portekiz zaman içinde bu gücünü yitirmiş 
ve sömürgelerini kaybetmiştir. Bu gerilemeye rağmen yine de bugün Portekiz sömürge 
izlerinin en belirgin olduğu ülke Güney Amerika’nın tek Portekizce konuşan ülkesi 
Brezilya’dır. Ayrıca Afrika ve Avustralasya’daki birkaç ülke ve Atlantik’teki adalarda 
da Portekizce konuşulmaktadır. Uluslararası Portekizce televizyon yayınları Portekizce’nin 
dünyanın bu bölgelerinde yaşaması için önemli bir misyon taşıdığı anlaşılmaktadır. 

İngilizce, Portekizce, İspanyolca gibi Flamanca’nın da uluslararası yayın alanlarında 
eski sömürge topraklarının yönlendirici olduğu düşünülebilir.  

Çünkü Flamanca’nın, Avrupa’ya yönelik yayınlara ve resmi dil olduğu diğer 
bölgeler olan Güney Afrika Cumhuriyeti ve Karayip Adaları’na (Hollanda Antilleri ve 
Surinam) yoğunlaşmış olduğu görülmektedir. Bununla beraber bu yayınlar Latin 
Amerika’nın geniş bir bölümünü kapsamaktadır. Aynı zamanda ABD ve Okyanusya’da 
da 2-3 dikkate değer yayını vardır.167

                                                 
166 a.e., p. 447.  
167 a.e.,  p. 447. 
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Bir milyardan fazla insanın tek bir ülkede konuştuğu Çince, dünya çapına yayılmış 
göçmenleri nedeniyle dünyanın birbirinden çok farklı bölgelerinde de konuşulmaktadır. 

Dünyanın farklı yerlerine yönelik yayın yapan Çince kanalların izdüşümünde 
diasporanın önemi vardır. Aslında Çince yayınların yüzde 28’i Çince’nin resmi statüsü 
olmayan ülkelerde yayınlanmaktadır. Bu Güneydoğu Asya’yı büyük Çince televizyon 
sinyallerinin olduğu bir bölgeye dönüştürür. Bu bölgede bazı yazarlar tarafından 20 
milyon insan olarak tahmin edilen önemli bir Çinli ikameti vardır. Çince dil bölgesinin 
ve Güneydoğu Asya’nın komşuluğunun ötesinde Amerika bu kıtaya ulaşan üçte ikisi 
sadece ABD’ye yönelik olan 70 televizyon sinyaliyle Çince yayınların önemli bir alıcısı 
olarak göze çarpmaktadır. Güneydoğu Asya ve Amerika’nın arkasından bu sinyallerin 
üçüncü alındığı bölge Avustralya ve Yeni Zellanda’dan müteşekkildir.168

Uluslararası Arapça televizyon yayınlarının geçmişi, Arabsat konsorsiyumunun 
ilk uydusunu 1985’te fırlatması ve ortak Arap işitsel-görsel alanının yaratılmasını sağlama 
çalışmalarına dayanmaktadır. 

 
Harita 5. Dünyada Arapça’nın Konuşulduğu Alanlar 
Kaynak: (Çevrimiçi) http://www.mapsofworld.com, 18 Haziran 2008. 

Arapça yayınlar, öncelikle Arapça’nın konuşulduğu bölgeler olan İran Körfezi’nden 

Kuzey Afrika’nın Atlantik kıyısına kadar uzanan alanı hedeflemektedirler. Arap yayıncıların 

                                                 
168 a.e.,  p. 447. 
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aşağı yukarı yüzde 30’u Arap ülkelerinin dışındaki bölgeleri özel olarak amaçlamaktadır. 

Bu bölgelerin başında Avrupa gelir. Avrupa’yı Amerika kıtası takip eder. (Temel olarak 

ABD) Bunları Asya ve Okyanusya uzaktan takip eder. 169

Hindistan Yarımadası’ndaki diller de uydular aracılığıyla uluslararası yayın 

alanına çıkmaktadır. 

Hindistan Yarımadası’nın dillerinin uydu televizyon yayınları Hindu, Urdu, Tamil, 

Malayalam, Bengali, Telegu, Punjabi, Kannada, Marathi, Gujurati, Oriya, Nepal, Sanskrit, 

Sinhala, Kaşmir, Maldiv ve Paşto dillerinde yapılmaktadır. Hinduca 170, Urduca 45 

ve Tamilce 42 televizyon yayını vardır. 170

Bu yayınların bir kısmı sadece Asya’ya yönelik değildir. Albizu, bu Hint dillerinin 

yayınlarının Asya’nın dışında Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’da önemli sayıda 

yayınla yer aldıklarını belirtmektedir.  

Aynı zamanda bu dillerde Amerika’da (özellikle ABD) ve Okyanusya’da her 

bölgede 30 sinyalin üstünde önemli bir sayıda yayın bulunmuştur.171

Uluslararası alanda yapılan Türkçe yayınların içerik olarak daha çok Avrupa 

üzerinde yoğunlaştıkları görülmektedir. Bunun nedeni de çoğunluğu Almanya’da olan 

ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk göçmenlerin varlığıdır. Uluslararası 

Türk televizyon kanalları kullandıkları Turksat uydularının kapsama alanlarına göre 

Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu, Orta Asya ve Hindistan’a ulaşabilmektedirler. Turksat’ın 

kapsama alanında olmayan bölgelerde diğer uyduları da kullanmaktadırlar. Samanyolu 

TV bunlardan birisidir. Samanyolu TV yayın yaptığı bölgelere göre farklı yayın ve 

kanallar göndermektedir.  

Samanyolu TV, Turksat 2A uydusu ile Türkiye ve Ortaasya’ya ‘Samanyolu 

TV Türkiye-Ortaasya’ yayınını; yine aynı uydudan Avrupa ve Kuzey Afrika’ya 

‘Samanyolu TV Avrupa’, ‘Samanyolu Haber TV’, ‘Mehtap TV’, ‘Yumurcak TV’ 

kanallarını; Telstar uydusu ile de ‘STV Afrika-Uzakdoğu-Avustralya’ yayınını; 

                                                 
169 a.e.,  p. 447. 
170 a.e.,  p. 448. 
171 a.e.,  p. 448.  
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Intelsat Americas uydusu ile de Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’ya ‘STV 

Amerika’ yayınını iletmektedir.172

Görüldüğü üzere Samanyolu Televizyonu farklı uyduları kullanarak küresel 

bir ağ kurmuştur Türkiye’nin kamu yayıncısı TRT de uluslararası yayınlarında 

Turksat ve diğer uydu sistemlerini kullanarak küresel ağını kurmuştur.  

Turksat uyduları ile Galaxy25, OptusD2, HotBird-6, Thaicom-5 uydularını kullanan 

TRT, TRT-Int ve TRT-Türk kanallarının yayınlarını Asya, Avrupa, Amerika, Afrika ve 

Avustralya’ya ulaştırmaktadır.173

Doğan Yayın Holding’in şirketi Doğan Medya International da, Avrupa 

eksenli uluslararası Türkçe yayın yapan televizyonlar olan Euro D ve Euro Star 

kanallarını yayınlamaktadır.  

 

Harita 6. Türkçe’nin Konuşulduğu Alanlar ( Mavi ve Açık Mavi Bölgeler) 
Kaynak: (Çevrimiçi) ww.wikipedia.org, 18 Haziran 2008. 

Türkiye çıkışlı Türkçe uluslararası televizyonların yanında, Avrupa’da yaşayan 

Türklerin kurdukları televizyon kanalları da bulunmaktadır. ‘Avrupalı Türklerin Televizyonu’ 

sloganıyla Almanya’dan yayın yapan Kanal Avrupa ve ‘Avrupalı Türklerin Sesi’ 
                                                 
172 (Çevrimiçi) Hhttp://www.samanyolu.tv/index.php?uydu=1H, 19 Haziran 2008. 
173 (Çevrimiçi) http://www.trt.net.tr/wwwtrt/uydualis.aspx?kitaadi=Avrupa&tddeger=2, 19 Haziran 
2008. 
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sloganıyla yayın yapan TürkShow kanalı önemli örneklerdir. Bu kanallar kendi özgün 

yapımlarını üretmektedirler. Bu özgün yapımlar arasında televizyon programlarının yanı 

sıra diziler de bulunmaktadır. Örneğin TürkShow kanalı Almanya’da yaşayan bir 

Türk ailesini konu alan İthal Gelin adlı dizinin yapımına başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti 

Kültür Bakanlığı da, Türkiye’de yapımına destek verdiği belgesel filmleri bu kanallara 

vererek içerik desteği sağlamaktadır.  

Türkçe yapılan uluslararası yayınlar öncelikle diasporada yaşayan göçmenleri 

hedeflemekte olduğu görülmektedir. Kamu televizyonu TRT’nin TRT-INT kanalı ile 

yurt dışında yaşayan Türklerin ülkeyle bağlarını koruma eksenli yayın yapmakta olduğu; 

tecimsel kanalların ise ‘ikinci bir Türkiye’ pazarını keşfettiklerini söylemek mümkündür. 

İlk kuşak Türk göçmenlerin işçi statüsüne karşın bugün birçok Avrupa ülkesinde Türkler 

işveren, yatırımcı, siyasetçi, akademisyen, memur v.b. konumlarda bulunmaktadırlar. 

Avrupa’daki Türk girişimcilerin buradaki Türk toplumuna yönelik ürettiği ürünler 

söz konusudur. Ayrıca Türkiye’deki şirketlerin Avrupa’ya ihracatında göçmen Türkler 

potansiyel tüketicidir. Bugün Kanal Avrupa, Türkshow gibi kendi kanalları da bulunan 

Avrupa’daki göçmen Türkler, özellikle Almanya’da güçlü bir toplum olarak kendilerini 

hissettirmektedirler. Böyle bir sosyal ve ekonomik manzarada Türkiye’deki medyanın 

bu pazara girmesi kaçınılmaz görünmektedir.  

Kürtçe dilindeki televizyonlar siyasi, sosyal ve kültürel mesajlar içeren yayınlarını 

Kürtlerin yaşadıkları coğrafyalara ulaştırmaktadır. Bu yolla farklı diyalektlere sahip 

olan Kürt etnisitesine kültürel ve siyasi birlik sağlama amacı taşıdıkları gözlemlenmektedir. 

Asurca için de durum böyledir.  

Kürtçe yayınlar genellikle Irak’ın Kuzeyi’ndeki Kürt yönetimi ve Avrupa’daki 

Kürt diasporası kökenlidir. Ancak Irak’ın Kuzeyi’ndeki fiili federatif Kürt yönetimi 

dışında devlet yönetimine sahip bulunmayan Kürtler için “diaspora” sözcüğü Kürtlerin 

anayurt olarak yaşadıkları ülkeler dışında yaşayanlar için kullanılabilir. 

Uluslararası alanda yayın yapan Kürtçe televizyon kanallarına Kurdistan TV, 

Kurdsat, Zagros TV, Televizyon Zındî, Roj TV, Mezopotamya TV, Kurdsat, Rojava 

TV gibi kanallar örnek verilebilir.  
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Danimarka’dan yayın yapan Mezopotamya TV, Kürtçe yayın yapan bir kanal 

olarak internet sitesinde kültürel ve sosyal duruşunu şu şekilde tanımlamaktadır:  

İstasyonun misyonu Kürt dilinin kültürel ve eğitimsel yayınının mevcudiyetini 

genişletmektir.174

Misyonunu kahvaltı ve sabah televizyonu olarak tanımlayan Mezopotamya TV’nin 

diğer Kürtçe yayın yapan bazı televizyonlarla frekansını dönüşümlü olarak paylaşmakta 

olduğu gözlemlenmektedir. Kanal, kurumsal yapısı ve yayın yaptığı dilleri şu şekilde 

belirtmektedir: 

Mezopotamya TV Kürt halkının özgül ihtiyaçlarını karşılamak için bir ticari 

televizyon kanalıdır. Kürt dilindeki sabah televizyon programları Kürt kültür ve yaşam 

tarzını yansıtmaktadır. Mezopotamya TV tüm ana Kürt lehçelerinde yayın yapmaktadır: 

Kurmançi, Sorani, Zazaki ve Luri.175

Kürtçe kanallar arasında yer alan MMC kanalı ise müzik yayını yapmaktadır. 

Kürtlerin yaşadıkları bölgelerde Kürtçe müzik yapan şarkıcıların kliplerini uluslararası 

alanda yayınlamaktadır. Böylelikle kültürel bir ürün olan müziğin tüm etnisite üyelerince 

paylaşılmasını sağlamaktadır.  

Kürtçe ile aynı durumda olan Asurca’nın biri Güneydoğu Asyayı ve Akdeniz’i 

ve diğeri ABD’yi kapsayan iki geniş yayını vardır. Asurca Kürtçe’den farklı olarak 

bir devlet ya da benzer bir idari yapı tarafından resmi olarak desteklenmeden uyduda 

taşınan bir dildir. Asur sinyallerinin ikisi de ABD merkezli bir kanaldan yönetilmektedir. 

Dil, etnisite ve kültürel birlikten başka, uluslararası televizyonculuk alanında 

ortak dine veya mezhebe mensup toplumlara yönelik yapılan yayınlar da bulunmaktadır.  

Müslüman Ahmadiyya Televizyonu MTA International, Hıristiyanlık temelli 

yayın yapan God TV, Süryani kanalı Suryoyo TV ve alevi kanalları gibi örnekler yayın 

temalarına ait kültürlerin taşıyıcısı konumundadırlar. 

                                                 
174(Çevrimiçi) Hhttp://www.metv.dk/english%20pages/metv%20mission.htmH, 25 Mart 2008. 
175 (Çevrimiçi) http://www.metv.dk/english%20pages/about%20metv.htm, 25.Mart 2008. 
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Küresel televizyonu meydana getiren başka bir durumda olan ve diğerlerinden 
daha farklı olan MTA International televizyonu 174 ülkeye yayılan 170 milyondan 
fazla üyesi olduğu iddia edilen uluslararası İslami cemaat Ahmadiyya’ya ait kanaldır. 
Bu cemaatin televizyon kanalı MTA International (Müslüman Ahmadiyya Televizyonu) 
birçok İslam devletinde, 8 uydudan 8 dilde dünyaya yayın yapar.176

MTA International genel bağlamda İslam kültürünü taşırken, daha özgül çerçevede 
Ahmadiyya Müslüman Cemaati’nin kültürel ve sosyal kodlarıyla donanmıştır. Küresel 
yapısı ve birçok dilde yayın yapması İslam’ın yaşandığı her kültüre hitap etmeye çalıştığının 
bir göstergesidir denilebilir. 

God TV’nin Hristiyanlık temalı yayın yapan tematik bir kanal olarak Hristiyan 
kültürünü taşıması doğal bir durumdur. Kanalın yayın merkezini Kudüs’e taşıması 
kutsal topraklardan yayın yapması demektir ki, bu da Ortadoğu’yu Batı’ya taşımaktır. 
Kanal bu konumu ile Batı ile özdeşleşmiş Hristiyanlığı doğduğu topraklardan küresel 
kamuya anlatmaktadır. Kudüs’ten gelen yayın, Hristiyanlık geçmişinin Doğu 
kodlarını ister istemez hissettirecektir. Suryoyo TV, Süryani kimliğinin, Hıristiyan-Süryani 
inancının, Aramice ve Süryanice’nin bütün kültürel ve sosyal kodlarını taşır. 

Türkiye’den ağırlıklı olarak Avrupa ve Türkiye ulusal alanına yayın yapan Alevi 
grupların televizyon kanalları da kültürel, sosyal ve dini grupların yaptığı yayınlar 
arasında sayılabilir. Zira Alevilik mezhep kimliğinden dolayı dini bir kurum olsa da 
aynı zamanda kültürel ve sosyal bir kurumdur. İçinde birçok etnik yapıyı barındırır. 
Bu etnik yapı bazı televizyon kanallarında Alevilik ile birlikte yer alabilir. 

Alevi felsefesi ve kültürüne dayanan bu televizyon kanallarının kültürel ve siyasi 
alanda özellikle Türkiye’deki ve Avrupa’daki Alevilerin sesini duyurmayı amaçladıkları 
gözlemlenmektedir. 

Cem TV, Düzgün TV, Su TV, Yol TV, Dem TV alevi kimliği ile uluslararası 
yayın yapan kanallardandır. Pir TV adlı kanal da yayın hazırlığındadır. Bu kanalların 
hedef kitlesinde Türkiye ve Avrupa’da yaşayan alevi inancına sahip Türk ve Kürtler 
bulunmaktadır. 

                                                 
176 Josu Amezaga, “Linguistic space: satellite television and languages around the world and in the 
European Union”, (Çevrimiçi) http://www.aber.ac.uk/~merwww/images/Josu.pdf, 7 Aralık 2007. 
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Alevi kanalı olarak nitelendirilen kanallar Alevilik temelinde yayın yapsalar 

da yayın politikalarında önemli ayrışmalara sahip oldukları görülmektedir. 

Fransa’nın Strazburg kenti merkezli yayın yapan Su TV, vizyonunu “Türkiye’nin 

ve Avrupa’nın aydınlık yüzlerinin buluştuğu, çok kültürlü çok kimlikli yayın çizgisiyle 

objektif yayıncılık ilkelerine bağlı, ülke ve dünya barışından yana tavrıyla alternatif 

bir televizyon kanalı” 177 olarak belirlemektedir. 

Su TV’den ayrılan bir grubun kurduğu Yol TV, kuruluş amacı ve yayın politikasını 

şu şekilde tanımlamaktadır: 

 

“YOL tv, çok kültürlü ve aydınlanmacı bir anlayışla bütün toplumu kucaklayan, 
birleştiren, izleyiciyi aktif olarak programlara katan, alternatif bir televizyon yayın 
platformudur. Kendisini bugüne kadar televizyon ekranlarında yeterince ifade edemeyen 
bütün toplumsal kesimler YOL tv’de “kendilerini kendi gözleriyle görme, kendi 
ağızlarıyla anlatma, kendi kulaklarıyla dinleme’’ fırsatını yakalayacaklardır. YOL 
tv, Alevi kültürü başta olmak üzere, Anadolu kültürlerini oluşturan bütün katmanlara 
pozitif ayrımcılık anlayışıyla yaklaşan ve çok kültürlü bir anlayışla bütün toplumu 
kucaklayan birleştirici bir ekrandır. 

Söyleyecek sözü olana açık olan ekranımız, her türlü fundementalistlere, ırkçılara, 
ayrımcılara kapalıdır. Bu anlamıyla da YOL tv, objektif gazetecilik ilkelerine bağlı, 
demokrasiden, laiklikten, cumhuriyetten ve temel insan haklarından yana açıkça taraftır. 
Emek, özgürlük ve barış güçlerine kendilerini sansürsüz anlatma fırsatı sunan YOL 
tv, Alevi hareketinin de içinde yer alacağı ve her alanda demokratikleşmeyi sağlayacak 
bir platformunun oluşması için de açıktan taraftır. YOL tv, demokratik ve çok kültürlü 
bir Avrupa Birliği çerçevesinde Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olmasını da açıkça 
destekler ve bu yaklaşıma uygun programlar yapar.”178

 

Yayın merkezi Almanya’nın Köln kentinde olan Yol TV kapsama alanını geniş 

tutmaktadır. “Kapsama alanı bütün Avrupa, Türkiye, Türki Cumhuriyetlerinin batısı, İran, 

Irak, Suriye, Kıbrıs ve Kuzey Afrika’dır.”179  

                                                 
177 (Çevrimiçi) http://sutv.biz/sutv/, 25 Mart 2008. 
178 (Çevrimiçi) http://www.yoltv.eu/kurumsal.html, 24.03.2008. 
179 a.e. 
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Almanya Dortmund merkezli Düzgün TV ise “Türkiye ve Avrupa Birliği bütünleşme 

sürecine yayın felsefesi ve programlarıyla katkılar sunarak, medya alanında önemli 

bir misyonu gerçekleştirmek hedefindedir.”180

Ayrıca kanal, yayınlarını dayandırdığı Alevi kimliğini şu şekilde belirtmektedir: 

Düzgün TV bu bilinçle ülkemizin ve insanımızın renkliliğini ve kültür mozaiğini 

ekrana taşıyacak, ülkemizde sayıları 20 Milyonu bulan Alevi toplumunun yaşam biçimini, 

öğreti ve kültürel çalışmalarına da yer verecektir.181

Büyük Alevi vakıflarından Cem Vakfı’na ait olan Cem TV’nin kurumsal 

olarak kendini tanımlayışı ise şöyledir:  

 

“Türkiye’ye ve Dünyaya eşitlik ilkesinden yola çıkan CEM TV, yasalara uygun olmak 
kaydıyla her türlü fikre ve düşünceye açık, bütün siyasi partilere eşit mesafede durarak, 
halka doğru ve dürüst yayıncılığı iletmeyi amaçlamıştır.”182

 

Alevi kimliğiyle yayın yapan Cem TV’nin program içerikleri ve kurumsal yapısı 

incelendiğinde diğer Alevi kanallarından farklı olarak daha genel bir kitleye yayın yaptığı 

görülmektedir. Alevilik vurgusundan daha çok herkesi kapsayıcı bir yaklaşım 

gözlemlenmektedir. 

Farklı etnik gruplara açık olan Dem TV hakkında şunlar belirtilmektedir: 

 

“İngiltere'den yayın lisansı alan, Almanya'da da bürosu bulunan Dem TV'nin ise beş 
ortağı var. Bunlardan ikisi 1980 askeri darbesinden sonra İngiltere'ye giden ve orada 
ticarete atılan kişiler. Tüm kesimlere kapılarının açık olduğunu söyleyen kanal Alevilerin 
dışında yakında Yezidilere yönelik Kürtçe bir dini program yayınlayacak.”183

                                                 
180 (Çevrimiçi) http://www.duezguen-tv.com/index.php?id=20, 24 Mart 2008. 
181 (Çevrimiçi) http://www.duezguen-tv.com/index.php?id=21 24 Mart 2008. 
182 (Çevrimiçi)http://www.cemtv.com.tr/kurumsal..html, 25 Mart 2008. 
183 Barış Erdoğan, “Aleviliğin Televizyonla İmtihanı”, (Çevrimiçi) 
http://arsiv.sabah.com.tr/2007/06/08/haber,9ADE47A3EB4C481D816D2B7AC1844097.html,  24  
Mart 2008. 
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Avrupa’da yaşayan Türklerin kurdukları ve hedef kitlesi Avrupa’daki Türk 

diasporası olan Kanal Avrupa ve Turkshow gibi kanalların diasporanın bulunduğu 

devletlerde kendi siyasal ve kültürel varlıklarını ifade etme misyonu üstlendikleri 

gözlemlenmektedir. Örneğin, bu kanallardan Kanal Avrupa bu görevlerini resmi internet 

sitesinde açıkça vurgulamaktadır. Kanal Avrupa, üstlendiği siyasal misyonu şöyle 

tanımlamaktadır:  

 

“Avrupalı Türkler, hem oy kullanan bireyler olarak, hem de bizzat siyasetin içinde 
yer alan konumları itibarıyla yaşadıkları ülkelerde ve Türkiye´de çok önemli bir yere 
sahiptirler. Bunun yanı sıra Avrupalı Türkler, Avrupa ülkelerinin siyasi ve idari yapılarında, 
birlik boyutunda, Uluslararası arenada Avrupa genelinde, Türkiye çapında ve Türkiye-
Avrupa ilişkilerinde çok önemli fonksiyonlar üstlenebilecek bir misyon konumundadırlar.”184

 

Kanal, ekonomik misyonunu ise Türk diasporasının Avrupa’daki nüfus gücünü 

belirterek vurgulamaktadır: 

 

“Ekonomiye yön veren girişimciler olarak Avrupalı Türkler, Avrupa ekonomisinin 
önemli dinamiklerinden biri konumundadırlar. Bu ekonomik güç, sayıları beş milyonu 
aşan Avrupalı Türkleri, siyasal alanda da vazgeçilmez bir konuma itmektedir. Kanal 
Avrupa bu gücü ekranda buluşturan, bir araya getirerek daha da büyüten, sorunlarını 
masaya yatıran, yeni düzenlemeler, uygulamalar ve gelişmeler hakkında bilgilendiren 
bir yayın kuruluşu olma özelliğine sahiptir.”185

 

2.5.3. SİYASİ VE JEOSTRATEJİK ETKENLER 

Kitle iletişim araçları uluslararası iletişimin bir mecrası olarak öne çıkmaktadırlar. 

Zaman-uzam sıkışması sayesinde dünyanın herhangi bir yerinde yaşanan herhangi 

bir olayın haberinin dünyanın tümüne yayılması an meselesidir.  

                                                 
184 http://www.kanalavrupa.tv/index.php?categoryid=8,30.03.2008 
185 (Çevrimiçi) http://www.kanalavrupa.tv/index.php?categoryid=8, 30 Mart 2008. 
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Bu teknolojik olanak, siyaset ve uluslararası ilişkiler alanında etkin bir şekilde 

kullanılmaktadır. Siyasetçiler ve toplum liderleri, uluslararası kitle iletişim araçlarını 

ve özellikle de televizyonları kullanarak dünya kamuoyuna veya hedefledikleri bölgenin 

izleyicisine mesajlarını ulaştırabilmektedirler. Bunun yolları da basın toplantılarından, 

özel mülakatlara, canlı yayınlardan, televizyon programlarına ve günlük haberlere kadar 

geniş bir yelpazeye yayılmıştır. 

Uluslararası televizyonların, yayın alanlarını belirlerken kendileri için jeostratejik 

olarak önemli olan bölgelere odaklandıkları gözlemlenmektedir. Bugün İngilizce İspanyolca, 

Fransızca, Portekizce, Çince, Türkçe, Arapça, Hintçe, Kürtçe ve diğer dillerdeki yayınların 

yoğunlaştıkları bölgelere bakıldığında bu açıkça görülmektedir. Özellikle uluslararası 

yayın yapan kamu kanallarında bu durum daha belirgindir. Zira, bu kanalları yöneten 

ülkeler öncelikle kendileri için siyasi ve jeostratejik öneme haiz bölgelere  

yayınlarını ulaştırmayı hedeflemektedirler. Örneğin İspanya, Fransa ve Portekiz 

birincil olarak yayınlarını eski sömürgelerine ulaştırmaktadırlar. Türkiye çoğunluğu 

Avrupa, Amerika ve Avustralya’da yaşayan yurttaşlarına ülke ve dilleri ile bağlarını 

sürdürmeleri ve asimile olmalarını engellemek amacıyla TRT-INT kanalından yayın 

yaparken; TRT-TÜRK kanalı ile de Orta Asya ve Kafkasya’da bulunan Türk 

devletlerine ulaşmaktadır. Orta Asya, Türkiye için hem siyasi, hem kültürel olarak 

stratejik bir bölgedir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana Türk siyasetinde  

‘Çin Seddi’nden Adriyatik’e uzanan Türk Dünyası’ sözü sıkça söylenmektedir. Türkiye 

ile bu coğrafyadaki ülkeler arasında ağabey-kardeş ilişkisi kurulmuştur. Burada söz 

konusu olan, Türk devletleriyle birlikte hareket etme, bütünleşme veya başka bir 

deyişle Türk birliğini sağlama fikridir. Bunun da Pan-Türkizm’e tekabül etmekte olduğu 

söylenebilir. Bu amaçla birçok işbirliği organizasyonu kurulmuştur. TRT’nin bu 

coğrafyaya yönelik yayınları bu siyasi ve kültürel politika çerçevesindedir.  

Samanyolu TV’nin küresel yayını içinde Orta-Asya ve Kafkasya’ya yönelik 

yaptığı yayınların, kanalın yayın politikasında gözlemlenen Türk-İslam sentezi misyonunun 

televizyon yayıncılığı açısından ifadesi olduğu söylenebilir. 

Öte yandan İspanyolca, Fransızca, Portekizce, Flamanca (Hollandaca) yayınların 

birincil yerleştiği jeostratejik bölgeler, eski sömürge topraklarından oluşmaktadır. Buralara 
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yapılan yayınlar, yeni sömürgecilik dönemine tekabül eder. Bu sömürgeci devletlerin 

geçmişte ellerinde bulundurdukları topraklarda televizyon yayınları sayesinde kendi dil, 

kültür ve siyasetlerini devam ettirme isteğinde oldukları rahatlıkla söylenebilir.  

İngilizce yayınların durumu biraz farklı olmakla birlikte benzer şekildedir. Örneğin 

BBC’nin yayınları Birleşik Krallık’ın güneş batmayan topraklarına ve tüm dünyaya 

yönelik olduğu gibi; önemli ölçüde eski sömürgelerinin bulunduğu Ortadoğu, Afrika, 

Hindistan ve Çin alanına odaklanmıştır. ABD kökenli İngilizce yayınların, küresel 

bilinirliğe sahip İngilizce ile dünya kamuoyunu belirlemekte olduğu aşikardır. Ayrıca 

küresel-yerel birlikteliklerle anglo-sakson kültürün ve kültür ürünlerinin, yerel dillerle 

yayılımı gerçekleştirilmektedir. Tüm bu örneklerin ışığında uluslararası televizyon 

yayıncılığının emperyalist yönü ortaya çıkmaktadır.  

Çin’in emperyalist ülkelerin uzun yıllar sömürgeleştirdiği topraklarını alma 

mücadelesi Çin Halk Cumhuriyeti’nin uluslararası televizyon yayıncılığını kullanmasını 

getirmiştir. Bu durum, uluslararası televizyon yayıncılığının tarihsel nedenlerin bir uzantısı 

olduğu gerçeğini destekleyen iyi bir örnek olarak değerlendirilebilir. 

 Çin Merkez Televizyonu CCTV 1992’de CCTV-4 kanalı ile ilk uluslararası 

yayınını başlatmıştır. Bu kanalın yayınları öncelikle Hong Kong, Makao ve Tayvan’a 

yönelik olarak başlamıştır. O yıllarda Çin’in Hong Kong kentinin İngiliz sömürgesi; 

Makao toprağının Portekiz sömürgesi olduğu ve Tayvan’ın Çin’e katılmayı reddederek 

kendi kendini yönettiği göz önünde bulundurulursa bu ilk uluslararası yayınların işgal 

altında olan bölgelere ve bir ayrılıkçı bölgeye yapılması tesadüfi görünmemektedir. 

1997’de Hong Kong ve 1999’da Makao Çin Halk Cumhuriyeti’ne katıldıktan sonra da 

CCTV-4 yayınları devam etmiş ve bugün daha geniş bir ağa yayılarak küresel hale 

gelmiştir.  

Görevi ABD için önemli stratejik ya da taktik olaylar ve eğilimlerin var olduğu 

ve bu enformasyona ulaşımda sık sık kısıtlamaların yaşandığı toplumlardaki politika 

yapıcılarını ve daha geniş politika topluluklarını bilgilendirmek ve eğitmek olan James 

Town Foundation, 21 Kasım 2001’de yayınladığı raporda CCTV-4’ün yayınları ile 

ilgili olarak aşağıdaki tespitleri sunmuştur: 
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CCTV-4, Çin Komünist Hükümeti’nin haberlerini ya da propagandasını ABD’de 

yaşayan büyük Çinli etnik nüfusa etkin bir şekilde ulaştırmaktadır. CCTV-4’ün yayınlarının 

çoğunun anti-Amerikancı olduğu tespit edilmiştir. 186

James Town Foundation’ın kuruluşu soğuk savaş döneminde SSCB’nin dışişleri 

bakanı danışmanı olan Arkady Shevchenko’nun Birleşmiş Milletler’de genel sekreterlik 

müsteşarı olduğu dönemde Sovyet sırlarını CIA’ye geçmesine ve 1978’de ABD’ye iltica 

ederek William Geimer’le çalışmasına dayanır. 

Böylece James Town Foundation, William Geimer’in, Birleşmiş Milletler’deki 

görevini terk ederek ABD’ye iltica eden üst düzey Sovyet bürokratı Arkady Shevchenko 

ile çalışması sonrasında 1984 yılında William Geimer tarafından kurulmuş, kısa zamanda 

kapalı totaliter toplumların iç işleri ile ilgili başlıca bilgi kaynağı haline gelmiş bir 

kuruluştur.187 

Bu bilgilere dayanarak soğuk savaş döneminin kapanmasına karşın ülkelerin 

veya toplumların uluslararası televizyon yayınları aracılığıyla kendi siyasi ve kültürel 

mesajlarını ilettiklerini ve James Town Foundation gibi istihbarat kuruluşlarının da 

bu yayınları takip ettiği ortaya çıkmaktadır. 

James Town Foundation’ın bu yayınları inceleyip rapor etmesi soğuk savaşın 

tamamıyla bitmediği ve uydular kullanılarak yayın yapan televizyonların bu savaşın 

yeni bir silahı olduğu konusundaki düşünceyi akla getirebilir. 

Bu oldukça olağan bir olgu olarak Batı’da ve Doğu’daki devletlerin uluslararası 

televizyon kanallarında ve hatta tecimsel, siyasi ve etnik grupların kanallarında kolaylıkla 

gözlemlenebilmektedir. Bu doğrultuda uluslararası televizyonların siyasi etken bağlamında 

propagandist içerikler taşıyabildikleri söylenebilir. 

Çin’in CCTV-4 yayınlarının, resmi ismi Çin Cumhuriyeti olan Tayvan’a ulaştırılması 

bu ülkenin tarihi incelendiğinde kolaylıkla siyasi temele oturtulabilmektedir.  

                                                 
186 China Brief, (Çevrimiçi) 
http://209.85.135.104/search?q=cache:obxLGoyVefwJ:www.jamestown.org/china_brief/article.php%
3Fissue_id%3D638+CCTV-4+propaganda&hl=tr&ct=clnk&cd=8, 21 Haziran 2008. 
187 (Çevrimiçi) http://www.jamestown.org/about.php, 21 Haziran 2008. 
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1894 yılına kadar Çin’in bir parçası olan Tayvan, 1894 yılında Japonya ile yapılan 

savaş sonucunda Shimonoseki Antlaşması ile Japonya’ya bırakılmıştır. 1937 yılında 

Japonya’nın Çin’e saldırmasıyla Çin hükümeti Japonya'ya karşı savaş bildirgesinde, Japonya 

ile imzalanmış tüm haksız antlaşmaların iptal edildiğini ilan etmiştir. 1943 yılında Çin, 

Amerika Birleşik Devletleri ve Büyük Britanya’nın çıkardığı ve bu üç müttefikin 

içinde Tayvan’ın da bulunduğu Japonya’nın elindeki Çin topraklarını geri alma amacında 

olduklarını bildiren Kahire Bildirgesi ve 26 Temmuz 1945 tarihinde bu bildirgenin 

bir yinelemesi olan, Sovyetler Birliği’nin de kabul ettiği Potsdam Bildirisi’nin ardından 

15 Ağustos 1945 tarihinde Japonya Tayvan’ı Çin’e geri vermiştir. 188

Bu tarihten sonra Çin’de patlak veren komünist parti ve milliyetçi parti arasındaki 

iç savaş, komünistlerin Çin Cumhuriyeti hükümetini yıkarak 1949’da Çin Halk 

Cumhuriyeti’ni kurmasıyla sonuçlanmış ve mağlup olan milliyetçi yönetici ve askerler 

Tayvan’a geçmiş ve adayı Çin Cumhuriyeti adıyla yönetmeye başlamışlardır. Dünya 

kamuoyunda bir dönem Çin’le ilgili olarak Komünist Çin ve Milliyetçi Çin nitelemesine 

gidilmesinin nedeni bu ayrılığa dayanmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti İkinci Dünya 

Savaşı sonrasında yaşanan soğuk savaş yıllarında Batı ile ilişkilerini kesmiş ve 

ABD’ye yakın duran Tayvan’daki Çin Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler’de Çin’i temsil 

etmiştir. Ancak 1970’lerde Çin Halk Cumhuriyeti ve ABD’nin yakınlaşması ile Çin 

Halk Cumhuriyeti Çin’i temsilen Birleşmiş Milletler’e alınmış ve birçok devlet 

Tayvan’daki Çin Cumhuriyeti’ni tanımaktan vazgeçmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti bu 

tarihten sonra “Tek Çin” politikası güderek Tayvan’ın Çin’e katılmasını sağlamaya 

çalışmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Tayvan için geliştirdiği ve Türkiye’deki 

büyükelçiliğinin resmi internet sayfasında da duyurduğu model şudur: 

 

“Tek Çin terimi, anakarada sosyalizm ve Tayvan'da kapitalizm aynı anda var olabilir 
ve biri diğerini içerisine almadan yan yana uzun süre kalkınabilir. Bu kavramda, 
Tayvan'daki gerçek durum ve oradaki yurttaşlarımızın çıkarları büyük ölçüde göz önünde 
bulundurulmuştur. Bu durum, yeniden birleştirilmiş bir Çin devlet sisteminde benzersiz 
bir özellik ve önemli bir yenilik olacaktır. Yeniden birleşmenin ardından, Tayvan'ın 
şu andaki sosyo-ekonomik sistemi, yaşam tarzı ve ayrıca yabancı ülkelerle olan ekonomik 
ve kültürel bağları aynı kalacaktır. Ev ve arsaları da içeren özel mülkiyetler, sahip 

                                                 
188(Çevrimiçi) http://www.chinaembassy.org.tr/tur/zt/t230471.htm, 21Haziran 2008. 
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olunan işler, yasal miras ve ada üzerindeki denizaşırı Çinli ve yabancı yatırımların 
tümü yasalarla korunacaktır. Yeniden birleşmeden sonra, Tayvan bir özel yönetim bölgesi 
haline gelecektir. Yüksek derecedeki özerkliği ile, Çin'in diğer eyaletleri ve bölgelerinden 
farklı olacaktır. Kendi yönetim ve yasama güçlerine, bağımsız yargı ve ada üzerinde 
hükümde bulunma hakkına sahip olacaktır. Kendi partisini, siyasi, askeri, ekonomik ve 
mali işlerini yürütecektir. Yabancı ülkelerle ticari ve kültürel anlaşmalar imzalayabilir 
ve dışişlerinde belirli hakları kullanabilir. Kendi askeri güçleri olabilir ve anakara 
adaya asker veya yönetici personel göndermeyecektir. Diğer yandan, özel yönetim 
bölgesi hükümeti temsilcileri ve Tayvan'ın farklı çevrelerinden kişiler, merkezi yönetimde 
üst düzey görevlere atanabilir ve ulusal işlerin yürütülmesinde yer alabilir.”189

 

Zaman zaman gerginleşen Çin-Tayvan ilişkilerinde bağımsızlık yanlısı iktidarın 

seçimi kaybetmesi ile son dönemlerde ilerlemeler kaydedildiği görülmektedir. 

Uluslararası televizyonlar, ülkeler arası siyasette araç görevi görmektedirler. 

Özellikle birbirleriyle doğrudan iletişimleri olmayan, gerilimli ilişkiler yaşayan veya 

düşman ülkelerin iletişiminde uluslararası televizyon yayınları aktif rol almaktadır. 

Liderlerin karşılıklı açıklamalarını ileten küresel kanallar, siyasi iletişim için bir mecra 

görevini üstlenmiş olurlar. Uluslararası televizyonlar yoluyla liderlerin ve devletlerin 

söz düellolarına giriştikleri dahi görülmektedir. Bugün ABD ile İran’ın gerilimli iletişimi 

uluslararası televizyon kanalları üzerinden kolaylıkla takip edilebilmektedir. 

1990 yılında başlayan Birinci Körfez Savaşı sırasında CNN kanalı ABD’nin 

Irak’a saldırısını canlı yayınlayarak, dünya izleyicilerinin savaşı evlerinden adeta bir 

maç izliyormuşçasına takip etmelerini sağlamıştır. Televizyon haberciliğinde bir ilke 

imza atan CNN’in bu uygulamasıyla dünyadaki diğer kanalların haber formatına da 

etki ettiği görülmektedir. ABD kökenli özel bir girişim olan CNN kanalının karşısına 

güçlü ve zıt kutuplu en önemli alternatif Katar’dan çıkmıştır: 1996’da kurulan Al Jazeera 

(El Cezire) televizyonu. 

 

“Aralık 1998 ve Ocak 1999’da El Cezire habercilik anlamında iki büyük başarı elde 
etti: İlki, Afrika’da ABD büyük elçiliklerine yönelik saldırıdan hemen sonra, Washington'un 
bir numaralı düşmanı Usame Bin Ladin ile yapılan görüşme. İkincisi de Çöl Tilkisi 

                                                 
189 (Çevrimiçi) http://www.chinaembassy.org.tr/tur/zt/t230471.htm, 21 Haziran 2008. 
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operasyonu çerçevesinde İngiliz ve Amerikan bombardımanı sonrasında Saddam Hüseyin 
ile görüşülmesi.”190

 

Al Jazeera kanalının başarısı, ABD kökenli CNN kanalının karşısında Ortadoğu’lu 

güçlü bir haber kanalının çıktığının göstergesidir. Böylelikle uluslararası televizyon 

yayıncılığı alanında CNN’in haber tekelinin kırıldığı söylenebilir. Al Jazeera,11 

Eylül saldırıları sonrası ABD’nin Afganistan’a müdahalesinde, Irak’a düzenlenen 

ABD saldırılarında haberleri CNN’den önce vermiş; CNN dahil ünlü uluslararası 

televizyon kanalları Al Jazeera’ya bağlantı yapmıştır. Al Jazeera’nın stratejik öneme 

sahip bir duruşu bulunmaktadır. Arap dünyasının ve Ortadoğu’nun haber kanalı 

kimliğini taşımaktadır ve küreselliğinin yanında bölgenin ve Arap dünyasının sesi 

durumundadır.  

2006 yılında küresel haber kanalları arasına Fransa’nın France 24 kanalı da 

katılmıştır. Uzun yıllardır Fransa’da tartışılan Fransızca küresel haber kanalı projesi 

2006 yılında gerçekleşmiştir. Aslında Fransa zaten bir süredir TV5 Monde kanalı ile 

CNN ve MTV gibi büyük uluslararası yayıncıların arasında bulunmaktadır. Ancak 

TV5 Monde’un Fransızca konuşan toplumlara yönelik yayını genelcidir. Farklı ulus 

ve etnisitelerden insanları ortak dil çatısı altında toplamaktadır. TV5 Monde, ağırlıklı 

olarak Fransa tarafından finanse edilse de, frankofon ülkelerin kanalı kimliğindedir. 

Bu nedenle RFI gibi tamamıyla Fransa’nın sesi kimliğine bürünememektedir. Bu nedenle 

uluslararası yayın yapan ve Fransa’nın sesi olacak, Fransız bakış açısını yansıtacak bir 

kanala olan ihtiyaçtan dolayı France 24 kurulmuştur denilebilir.  

TV5MONDE uluslararası dağıtım, pazarlama ve satış genel müdürü Jean-Luc 

Cronel, France 24’ün yayına başlamasından on ay önce bu konuda şöyle demekteydi:  

 

“Gerçekten bu proje uzun zamandan beri mevcuttur, üzerinde uzun bir süredir 
düşünülmekteydi. Uzun zamandan beri farklı raporlar bulunmaktaydı. Çünkü Fransa’nın 
radyo alanında dünya üzerinde birçok ülkede, bir uluslararası radyo istasyonu Radio 
France Internationale’i vardı. RFI çeşitliliği vesaire  ifade etse bile Fransa’nın 

                                                 
190 Gilles Paris’ten aktaran: Gülcan Kaplan, “El Cezire Televizyonu... Bağımsız Yayıncılık 
Deneyimi”, (Çevrimiçi) http://ilef.ankara.edu.tr/id/yazi.php?yad=1341, 20 Mart 2008. 
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sesidir. Fransa’nın uluslar arası alandaki radyofonik sesidir. Böylece televizyonun uydu ile 
uluslararası olabilirliği ortaya çıktığı zaman da RFI’nın eski yöneticileri bunun 
radyoda zaten olduğunu, televizyonda böyle bir şeyin neden kurulmadığını 
düşündüler. Bunu 86-87 yıllarında bir şekilde kasteden Canal France International’in 
kurucusu RFI’nin eski başkanı Fouad Benhalla’dır.191

 

 

2006 yılının Aralık ayında yayına başlayan France 24, yayınına iki sinyalle 

başlamıştır: Fransızca ve İngilizce. Kanalın hedefindeki çok dillilik stratejisi kapsamında 

bu iki dile Arapça da eklenmiştir. İngilizce’nin küresel ve uluslararası iletişim dili olduğu 

ve Arapça’nın da Fransa’nın eski sömürgelerinin önemli bir kısmında konuşulduğu 

düşünüldüğünde yabancı dildeki yayınlarda bu dillere neden öncelik verildiği anlaşılır 

görünmektedir.  

TV5 Monde’un genel izleyiciye hitap eden yayın politikası tüm Fransızca 

konuşanları ortak ekranda bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda Fransızca 

konuşmayan toplumları da teletekst üzerinden yaptığı alt yazı uygulamasıyla izleyicileri 

arasına almaya çalışmaktadır. TV5 Monde öncelikle frankofon siyasetine uygun yayın 

yapmaktadır. Yayın alanlarını ve içeriklerini de buna göre belirlediği gözlemlenmektedir. 

TV5 Monde’un haber bültenlerinde bu özellikle belirgindir. Kanal, kendi haber bültenlerine 

ek olarak, kanalın sahiplerinden olan Frankofon ülkelerin kamu kanallarının haber 

bültenlerini de yayınlamaktadır. Ayrıca, Fransızca konuşan deniz aşırı ülkelerden haberler 

içeren bir bültenin yanı sıra Afrika haber bülteni yer almaktadır. Kanalın programları 

ağırlıklı olarak kanal konsorsiyumunun üyeleri olan Frankofon ülkelerin kamu yayıncılarının 

programlarından oluşmaktadır. 2006 yılından itibaren TV5 Monde kendi özgün yapımlarını 

arttırma kararı almıştır. Tüm bunlar TV5 Monde’un frankofon kültür ve siyasetinin 

taşıyıcısı olduğunu göstermektedir. Bu da eski sömürgelerde Fransızca’nın kaybolmasına 

engel olmak; Fransızca’nın dünya yüzeyinde gelişimini sağlamak ve Fransızca konuşan 

toplumları yakınlık içinde tutmak olarak özetlenebilir.  

                                                 
191 TV5MONDE Uluslararası Dağıtım, Pazarlama ve Satış Genel Müdürü Jean-Luc Cronel ile yapılan 
görüşme, Paris, 5 Ocak 2006. 
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France 24 kanalı ise Amerikan ve İngiliz kökenli İngilizce yayın yapan uluslararası 

haber kanallarının hakim olduğu bir medya ortamında Fransa’nın sesi olarak dünya 

olayları hakkında Fransız yorumunu sunar.  

France 24’ün, uluslararası yayın yapan CNN ve Al Jazeera gibi güçlü haber 

televizyonları arasında yer almasının, Fransa’ya uluslararası gündemi daha çok yönlendirme 

şansı verdiği düşünülebilir.  

France 24’ün henüz yayınına başlamadığı 2006 yılı Ocak ayında TV5MONDE 

uluslararası dağıtım, pazarlama ve satış genel müdürü Jean-Luc Cronel ile yapılan 

görüşmede, TV5 MONDE’un Fransa’nın sesi olup olmadığı yönündeki soruya Cronel’in 

yanıtı ve açıklamaları şu şekilde olmuştur: 

 

“Bu tamamen gerçektir ki, TV5 Fransa’nın sesi değildir. Fakat farklı sesler, farklı 
bakışlar ve çapraz bakışlar noktasında çok hassastır. Fransa bildiğiniz gibi Fransa’nın 
sesi olarak sunulan bir bilgi kanalını kurmayı kararlaştırdı. O halde TV5’in bu çoktaraflılığı 
çok işlevsel görülmektedir, bilgi üzerine bu çeşitlilik tarafı, bu çapraz bakış tarafı 
Fransa’nın sesi olmasını temsil etmemektedir. Dünya günceli üzerine Fransa’nın uluslararası 
analizini taşımak zorunda olan yüzde 100 bir ulusal bilgi kanalı yaratmak... Gerçekten 
bu proje uzun zamandan beri mevcuttur, üzerinde uzun bir süredir 
düşünülmektedir.”192

 

 

TV5 Monde’un küresel Amerikan kanalları ile aynı kulvarda koşan ve onların 

aksine geçmişin uluslararası iletişim dili Fransızca ile yayın yapması, Fransızca’nın 

eski günlerine dönmesine yönelik bir meydan okuma olarak değerlendirilebilir. 

Bu Fransızca tutum, tıpkı Güney Amerika ortak kanalı Telesur’da olduğu gibi 

dünyanın siyasi veya kültürel olarak Amerikanlaşmasına bir karşı duruş gibi de 

algılanabilecek bir konumdadır.  

                                                 
192 TV5MONDE Uluslararası Dağıtım, Pazarlama ve Satış Genel Müdürü Jean-Luc Cronel ile yapılan 
görüşme, Paris, 5 Ocak 2006. 
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Ancak Cronel bu konuda çok taraflılığa vurgu yapmakta ve şunları söylemektedir: 

 

“TV5 Monde’un dünyanın Amerikanlaşmasına karşı olduğu söylenemez. Bu nedenle 
tekrar ve hep aynısını söyleyeceğim: Çok taraflıyız ve partnerlikte çok iyi biliyorsunuz 
ki örenğin İsviçre karşı karşıya. ABD, açıkça Fransa’yla aynı pozisyonda değildir. 
Eğer Fransa bazen güçlü bir şekilde ABD’nin karşısındaysa, İsviçre değildir. Belçika 
güçlü bir şekilde istemeyebilir ve Kanada daha az isteyebileceğini söyleyebilirim. 
Kanada İngilizce konuşan kısımla komşudur. Çift dil konuşurlar, ortak çıkarları vardır. 
O halde size diyeceğim bu menfaattir. Bu noktada Fransa’nın bir sesi, anti-amerikancılıkta 
açıkça taşıyıcısı olmak için, Fransa’nın bir sesi olmayan TV5 anti-amerikancılığın 
taşıyıcısı olamaz.”193

 

11 Eylül olayları sırasındaki TV5 Monde yayınlarının politikasını ise Cronel 

şu şekilde açıklamaktadır: 

 

“Çok taraflıyız ancak Eylül ayında gördüğümüz olayda bizi çok ilgilendiren, bu saldırı 
hakkında dünyanın diğer kısmının bakış açısının ortasında Kanadalı, Fransız, Belçikalı, 
İsviçre’li bakış açısını muhabirlerimiz aracılığıyla ifade etmekti. Bu bizim için gerçek 
değerdir.”194

 

Uluslararası televizyonlar arabulucu rolünü de oynamaktadır. Aralarındaki düşmanlık 

nedeniyle doğrudan temasa geçemeyen ülkeler arasında televizyonun bu tür iletişim 

kanalları açma kapasitesinin en belirgin örneği Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat’ın 

Kudüs’ü ziyareti sırasında Amerikan televizyonlarının üstlendiği roldür. O tarihlerde 

Mısır Devlet Başkanı ile İsrail Başbakanı arasında aracılık yapan haberciler pek önemsenmedi 

ama en azından diğer kamusal yolların bulunmadığı bu konuda bir iletişim kanalı 

                                                 
193 TV5MONDE Uluslararası Dağıtım, Pazarlama ve Satış Genel Müdürü Jean-Luc Cronel ile yapılan 
görüşme, Paris, 5 Ocak 2006. 
 
194 TV5MONDE Uluslararası Dağıtım, Pazarlama ve Satış Genel Müdürü Jean-Luc Cronel ile yapılan 
görüşme, Paris, 5 Ocak 2006. 
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oluşturdular. Böylelikle muhalif liderler birbirleri ile neredeyse doğrudan iletişim 

kuruyor gibi görünmüşlerdir.195

Bu olay televizyonun arabuluculuk görevinde bulunurken aslında diplomasinin 

de bir aracı konumuna geldiğine dair iyi bir örnek olarak değerlendirilebilir.  

Uluslararası televizyon yayınları uluslararası siyaseti yakından takip ettiği 

gibi, aynı zamanda yaptıkları yayınlarla ona etkide de bulunmaktadırlar. Bugün CNN 

veya Al Jazeera’nıın yayınladığı haberlerin dünya kamuoyunu güçlü bir şekilde 

etkiledikleri görülmektedir. Örneğin: El Kaide örgütünün gönderdiği kasetler Al 

Jazeera kanalında yayınlandığında birçok dünya ülkesinin televizyonları bu görüntüleri 

dış haber servisleri aracılığıyla veya doğrudan bu kanaldan alıp izleyicilerine 

sunmaktadır. Bu tür yayınların uluslararası izleyici üstündeki etkileri kaçınılmazdır. 

Uluslararası haber kanallarını izlemese dahi bu kanallardaki haberlerle kendi ulusal 

televizyonlarında karşılaşan izleyiciler haberi kendi akıl süzgeçlerinden geçirip 

yorumlarlar. Uluslararası haber kanallarının toplumsal yeni tartışmaların çıkması, yeni 

siyasi eylemlerin oluşması gibi etkilere sahip oldukları gözlemlenmektedir. 

Küresel televizyon kanalları yaptıkları haberlerle dünya kamuoyuna etki ederler. 

Özellikle bu kanalların en ünlülerinin küresel izleyiciler tarafından referans kabul edildiği 

gözlemlenmektedir. Bu kanallarda küresel haberlere öncelik verilir. Al Jazeera’nın 

kurulması ve kendini ispatlaması ile küresel haber televizyonculuğunda belirgin iki kutup 

oluşmuştur. Ortadoğu ile ilgili olaylarda CNN, BBC ve Euronews gibi Batılı 

televizyonların ilettiği haberlere karşılık, bu olaylar hakkında Al Jazeera’nın ne 

söyleyeceği dikkatle izlenir olmuştur. Batı ve Hristiyan dünyanın sesinin karşısında 

Arap ve müslüman dünyasının sesinden söz edilebilir çift kutuplu bir küresel medya 

ortamının belirdiği söylenebilir. 

Yayına çıktıkları ülkenin yurt dışındaki sesi sıfatını taşıyan ve genellikle kamu 

televizyonu statüsünde olan uluslararası televizyonlar ülke hakkındaki haberleri öncelikli 

olarak verirken; haber ve programlarında devletin menfaatlerini gözeten, ulusal değerleri 

öne çıkartan bir yayıncılık anlayışıyla yayın yaptıkları görülmektedir. Bu yayınlar dünyada 
                                                 
195 Güliz Uluç, “Medya Yapılarının Küreselleşmesi”, Doğu-Batı, No:18, Şubat-Mart-Nisan 2002, s. 
294. 
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yaygın kullanılan dillerde de olabildiği gibi, sadece ülkenin kendi dilinde de olabilir. 

Bazı kanallar ulaşmak istedikleri bölgede yaygın olan dilde alt yazı uygulaması da 

yapmaktadır. Buna birçok televizyon kanalının yayını örnek gösterilebilir.  

Örneğin TRT-Int’in özellikle Türkiye’nin tezlerini destekleyen siyasi içerikli 

programlarda ve turizmi destekleyici belgesel nitelikli programlarda zaman zaman 

yabancı dilde alt yazı veya seslendirme uygulamaları yaptığı gözlemlenmektedir. Bu 

uygulamalar daha ziyade İngilizce ve Almanca olmaktadır.  

Uluslararası televizyonlar, devletler, etnik gruplar ve çıkar grupları açısından 

siyasi arenada ve dünya kamuoyunda fikirlerini beyan etmeleri için de bir fırsattır. 

Bugün birçok devletin uluslararası yayın yapan televizyon kanalları olduğu gibi, 

etnik ve dini gruplar da bu tarz kanallara sahiptirler. 

Kürtçe kanallar bu türden bir yapı içindedirler. Kürtçe yayın yapan birçok 

uluslararası kanal bulunmaktadır. Bu kanalların kültürel ve siyasi kimliği yansıtıcı 

yayınlar yaptıkları gözlenmektedir. Uluslararası alanda Kürtçe yayın yapan kanallar 

özellikle iki ana kaynaktan çıkmaktadır: Irak’ın Kuzeyi’ndeki Kürt yönetim bölgesi 

kökenli kanallar ve Avrupa’dan yayın yapan kanallar. Avrupa’dan yayın yapan kanalların 

programlarında Türkiye, Irak, Suriye ve İran’ı kapsayan bölgede bağımsız Kürdistan 

devleti kurulmasına yönelik propaganda içeren siyasi mesajların uluslararası arenaya 

gönderildiği gözlemlenmektedir. 

Bu yayınlar Avrupa’dan, Hazar Denizi’ne (Kürtlerin yoğun yaşadığı bölge 

dahil) biraz da Amerika’dan alınmaktadır.196

Kürtçe televizyonların uluslararası alanda yayına başlaması 1995 yılında Avrupa’dan 

yayın yapan Med TV ile gerçekleşir. Medya, CTV, Mezopotamya TV ve Roj TV ile 

devam eden Kürtçe uluslararası televizyon yayınlarına Irak’ın Kuzeyi’nden yayın 

yapan kanallar da eklenir. Avrupa’dan yayın yapan Kürtçe kanallarının bazılarının 

Türkiye aleyhtarı ve PKK terör örgütü lehindeki yayınları dikkat çekmektedir. Bu 

                                                 
196 Josu Amezaga Albizu, “Geolinguistic Regions and Diasporas In The Age of Satellite Television, 
Gazette: The International Journal For Communication Studies, C. LIX,  No:3, 2007, s.250, 
http://gaz.sagepub.com/cgi/content/refs/69/3/239, 29.11.2007. 
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nedenle Türkiye ile bu yayınlara ev sahipliği yapan ülkeler arasında sık sık siyasi krizler 

yaşanmaktadır. Özellikle yakın geçmişteki Med Tv, Medya, CTV yayınları ile bugünkü 

Roj TV yayınları buna örnek olarak gösterilebilir. 

Kürtçe yayın yapan televizyonlar arasında Irak’ın Kuzeyi’nden yayın yapan 

Kürdistan TV, Kurdsat, Zagros TV ve Avrupa’dan yayın yapan Roj TV, 

Mezopotamya TV ve Rojava TV gibi kanallar bulunmaktadır. Bu kanallara her geçen 

gün yenileri eklenmektedir.  

 Bu örnekte de görüldüğü üzere; uluslararası yayıncılık, etnik azınlıklar için 

sömürge sonrası çağda ulusal kültürü desteklemeyi araştıran Asya’daki kamu televizyonunda 

ya da devlet lisanslı ticari televizyonunda geniş şekilde bulunmayan yeni bir medya 

çıkış noktasıdır.197

Öte yandan uluslararası televizyon jeostratejik bölgelerde bir siyasi tavır olarak 

da karşımıza çıkmaktadır. 2005 yılında Arjantin, Bolivya, Küba, Ekvator, Nikaragua 

ve Venezuella’nın işbirliği yaparak yayına geçirdiği La Nueva Televisión del Sur 

(teleSUR) böyle bir televizyondur.  

Latin Amerika ve Karayipler’in entegrasyonunu amaçlayan ve anti-emperyalist 

bir duruş sergileyen Telesur’un önemli siyasi misyonlar yüklenmiş bir kanal olduğu 

görülmektedir. 

 

“Telesur’un İngilizce tanıtım broşürü, ‘Telesur, Caracas, Venezüella’dan 24 saat uydu 

yayını yaparak Bolivar ülküsünü yaymaya çalışır’ diyor. Venezüella halkının enerjik 

katılımıyla Chavez’in önderliğini yaptığı Bolivar Devrimi ülkenin varlığını yoksul 

halkın yararına yeniden dağıtıyor ve bölge ülkelerinin ilerici hükümetleri ve halk 

hareketleri ile yakın işbirliği yapıyor. “Bizi izlemek bizi tanımaktır; bizi tanımak 

                                                 
197 (Çevrimiçi) Hhttp://www.tbsjournal.com/Archives/Spring99/Symposium2/symposium2.htmlH, 
07.03.2007. 
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bize saygı duymaktır; bize saygı duymak başkalarını korumayı öğrenmektir. Bu bölgesel 

bütünleşme için atılan ilk adımlardır. Eğer bütünleşme amaçsa, Telesur araçtır.” ”198

 

Alternatif bir kanal olarak yayına başlayan ve kuruluşundan itibaren ABD’nin 

tepkisini çeken Telesur’un öncülüğünü Venezüella yapmaktadır. 

 Telesur’un yayına başlamasıyla ilgili olarak Venezüella devlet başkanı Hugo 

Chavez kanalın siyasi ve kültürel tavrını Latin Amerika ve dünyanın Amerikan ve 

Avrupa medyasından yayılan kültürel emperyalizme karşı çıkacak böyle bir kanala 

ihtiyacı olduğunu belirterek koymuştur. Chavez, Telesur’un yayına başlamasının Latin 

Amerika ve Karayip entegrasyonunu başarmanın Bolivarcılık vizyonu için yaşamsal 

olduğunu söylemiştir.199

Güney Amerika’da uydu üzerinden birçok yayını bulunan ABD’nin, Telesur’un 

yayına geçmesi ile karşı yayın atağına geçtiği görülmektedir. 

Amerikan Temsilciler Meclisi, Washington yönetimine Venezüella'ya yönelik 

televizyon ve radyo yayınlarını başlatması için izin vermiştir. Floridalı bir cumhuriyetçi 

meclis üyesi ise Telesur'un Amerikan aleyhtarı olarak nitelediği tutum karşısında, 

Amerika'nın Küba'ya yaptığı Marti Radyo Televizyonu yayınlarının bir benzerine de 

burada ihtiyaç duyduğunu savunmuştur. Venezüella lideri Chavez'in bu gibi tüm 

yayınların engelleneceğini söylemesi ise olayın bir elektronik savaşa dönüşebileceğini 

göstermektedir.200

Telesur’un 2006 yılının başında Al Jazeera televizyonu ile işbirliği anlaşması 

yapması ABD tarafından terörizme destek olarak yorumlanmıştır. 

                                                 
198 Jim McIloy, Coral Wynter, “Telesur: Bir Başka Televizyon Mümkün”, (Çevrimiçi) 
http://www.sendika.org/yazi.php?yazi_no=5215, 24 Haziran 2008. 
199 John Cherian, “A Channel of Resistance”, (Çevrimiçi) 
http://www.hinduonnet.com/fline/fl2217/stories/20050826002104600.htm, 23 Haziran 2008. 
200 Iain Bruce, “Latin CNN’i Telesur Yayında”, (Çevrimiçi) 
http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2005/07/050724_venezuela_telesur.shtml, 23.Haziran 2008. 
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Anlaşma imzalanır imzalanmaz ABD Cumhuriyetçi Parti’den Florida milletvekili 

Connie Mack, anlaşmanın ‘teröristler için küresel televizyon kanalı’ yaratacağı iddiasında 

bulunmuştur. 

 Telesur’un siyasi, toplumsal ve jeostratejik politikası ile ilgili olarak kanalın 

başkan yardımcısı Aram Aharonian’ın sözleri dikkat çekicidir.  

 

“Telesur Latin Amerika’da yığınlara seslenen ilk televizyon yayını denemesi. Şimdiye 
kadar biz hep yabancıların gözüyle göründük. Kuzeyden bizi hep siyah yahut beyaz 
olarak görüyorlar. Siyah çünkü ancak ülkelerimizde büyük bir sorun olunca haber konusu 
oluyoruz... Biz pek çok farklılıkları olan bir bölgeyiz; kendimizi kendi gözlerimizle 
görmemiz gerek.” 201

 

Birleşik Krallık’a ait bir kıta olan Avustralya’da ise Australia Network’ün uluslararası 

yayınları Okyanusya’yı kapsamakta, Güney ve Güneydoğu Asya’ya uzanmaktadır. 

Bu yayınlar Asya ve Pasifik eksenlidir. Okyanusya bölgesinde İngiltere, Fransa ve ABD’ye 

ait adalar bulunmaktadır. Australia Network’ün yayınlarının bu bölgede ulaşılabilir olması, 

bölgede Avustralya Devleti’nin ve dolayısıyla bağlı bulunduğu Britanya’nın varlığını 

hissettirmektedir. Doğu Timor sorunu gibi politik ve silahlı çatışmaların yaşandığı bir 

bölgede Avustralya kamu televizyonu ABC’nin 2006’da Asya Pasifik yayınlarını 5 

yıllık bir süreyle Australia Network adı altında dışişleri bakanlığının yönetimine vermesi 

Avustralya’nın bölgedeki stratejik konumundan kaynaklandığı söylenebilir.  

Zira, Asya Pasifik bölgesinde pazar ve hammadde odaklı ekonomik çıkar 

mücadelesi içinde olan Çin, Japonya ve ABD’nin etkinliği yanında Avrupa’nın ve 

Avustralya’nın da girişimleri bulunduğu gözlemlenmektedir. Avustralya’nın bölgedeki 

büyük ve güçlü devlet sıfatıyla çevresindeki bu paylaşıma izleyici kalmadığını belirtmek 

gerekir. Bölge önemli hammadde kaynakları içermektedir.  

                                                 
201 John Cherian, “A Channel of Resistance”, (Çevrimiçi) 
http://www.hinduonnet.com/fline/fl2217/stories/20050826002104600.htm, 23 Haziran 2008. 
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Örneğin Doğu Timor mermer ve kahve ihraç eden, potansiyel petrol yataklarına 

sahip bir ülkedir.202

Avustralya’nın Doğu Timor’daki barış gücüne asker ve polis göndermesi, Doğu 

Timor’un güvenliği konusunda hassasiyeti ve bu ülkeyle iyi ilişkiler kurmaya özen 

göstermesi gibi tutumları Avustralya’nın çevresinde bir güvenlik çemberi oluşturmak, 

Doğu Timor’un yapılanma sürecinde yatırımlarda bulunmak amacında olduğu konusunda 

düşündürtmektedir. Öte yandan bölgesel aktör olarak öne çıkma stratejisini uygulayan 

bir Avustralya gözlemlenmektedir.  

Tüm bunların ışığında bölgeye hitap eden dışişleri bakanlığına bağlı uluslararası 

bir televizyon kanalının varlığı bu siyasi ve jeostratejik etkenlerle açıklanabilir. 

2.5.4. EKONOMİK ETKENLER 

Uluslararası yayın yapan televizyon kanalları küreselleşmenin bir parçası oldukları 

kadar, küreselleşme sürecine de katkıda bulunmaktadırlar. Bu anlamda dünyayı küreselleştiren 

güçler olarak kendilerini hissettirirler. 

 Ekonominin küreselleşmesi ve dünya markalarının oluşması uluslararası televizyon 

kanallarının aldığı reklamları da belirlemektedir. Küresel markalar uluslararası televizyonlarda 

reklam yayınları ile küresel alana yaydığı tüketicilerine ulaşmaktadır. 

Örneğin; Nokia, Vodafone, Union Bank of Switzerland ve Universal Music gibi 

küresel oyuncular pan Avrupa televizyonlarında reklam verenlerin en üst sıralarında 

gelmektedirler. Ulusötesi televizyon ağları, yurtdışında satışları çokuluslu olarak yaymaya 

ve markaları uluslararasılaştırmaya ideal bir platform sunmaktadır.203 

Uluslararası televizyonların hedef kitleleri ve yayın yaptıkları alanlara göre 

aldıkları reklam çeşitleri de farklılık göstermektedir. Dünyanın herhangi bir yerindeki 

Çinli izleyiciye yönelik bir ürünün reklamının yapılacağı en işlevsel kanal uluslararası 

                                                 
202 Hhttp://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/country_profiles/1508119.stmH, 24 Haziran 2008. 
203 Collison’dan aktaran: Jean K. Chalaby, “Television For a New Global Order”, Gazette: The 
International Journal For Communication Studies, C.LXV, No:6, 2003, p. 457. (Çevrimiçi) 
http://gaz.sagepub.com/cgi/content/abstract/65/6/457, 29 Kasım 2007. 
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yayın yapan Çin kanalı olduğu gibi; uluslararası bir otel zincirinin, havayolu şirketinin 

veya bir ülkenin turizm reklamının mecrası A-B sınıfı hedef kitleye hitap ettiği gözlemlenen 

CNN veya CNBC gibi kanallar olmaktadır. Bu reklamlar haber ve ekonomi ağırlıklı 

CNN ve CNBC yayınlarını takip eden yönetici, devlet adamı, iş adamı veya beyaz 

yakalılar gibi zümrelerin ihtiyaçlarına yönelik reklamlardır.  

TV5 Monde bir kamu kanalı olarak reklam da almaktadır. Fransız Dışişleri 

Bakanlığı TV5 Monde sorumlusu Françoise Petitjean TV5 Monde’un reklam rejimini 

tek bir cümleyle özetlemektedir: “TV5 Monde tabii ki önüne gelen herşeyi yayınlayamaz. 

Bir reklam tablosu vardır.”204 

Birçok ülkenin turizm bakanlıkları tarafından küresel kanallara verilen reklamların 

ülkeye turist çekme amacının yanında prestij sağlamaya yönelik olduğu söylenebilir. 

Bu prestij, kanalın uluslararası bilinirliğinden ve imajından gelmektedir.  

Yapımcılar planlamalarında küresel bir bakış açısını benimseyerek, mali 

hedeflerini dünyanın her tarafındaki izleyici kitlesini kucaklayacak şekilde genişletmektedirler. 

Bunun yolu ise, farklı program formatları, zengin içerik ile geniş izleyici kitlesinin tüm 

taleplerine cevap verebilecek multimedya ortamları ve grupları kombine etmektir. 

Bunlar CNN, MTV, BskyB, CNBC, Fox gibi küresel televizyon kanallarının yanı sıra, 

Avrupa Dijital Yayın Grubu (DVBG) ve ABD’deki Grand Alliance gibi grupların 

dijital televizyon teknolojisini, internet data servislerine benzer teknoloji ile kombine 

eden yeni bir hizmet oluşturma stratejileridir.205 

Birçok uluslararası televizyonun -ki bunların arasında BBC gibi kamu yayıncıları 

da bulunmaktadır- yayına ilk başladığı kanalın başarılı operasyonu sonrası gelişen 

süreçte medya grubu haline geldiği görülmektedir. Yayıncı genellikle uluslararası alana 

ilk çıkışı yaptığı kanalın yanına zaman içinde büyüme gücü ile ilintili olarak birçok 

kanal eklemektedir. Ana kanala eklemlenen veya aynı yayıncı aileye katılan 

kanalların genellikle tematik, pan-bölgesel veya ulusal pazarlara giren kanallar formunda 

                                                 
204 Fransa Dışişleri Bakanlığı TV5MONDE Sorumlusu Françoise Petit Jean ile yapılan görüşme Ocak 
2006. 
205 Uluç, a.g.e.,  s. 287. 
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kuruldukları gözlemlenmektedir. Böylece ortaya çıkan grubun bünyesine internet, radyo, 

telekomünikasyon gibi servisleri de katmakta olduğu görülmektedir.  

Sınırötesi televizyon kanalları etkinliklerinin anahtar alanlarında küreselleşme 

etkisine sahiptirler. Bir dünya ölçeğine bu alanların entegrasyonunu kolaylaştıran 

bilgi akışını, iletişim ağlarını ve değiş tokuş sistemlerini eklemektedirler. 206

Bu çeşitliliği yaratan yayıncı kuruluş, uluslararası reklam pastasındaki payını 

da arttırmaktadır. Zira tematik kanallar, tematik reklamları getirmektedir. Her tematik 

yayın ayrı bir sektörün reklamına talip olmayı ifade eder. Bu çeşitlenme ve yayılma 

büyük ve küçük bütün medya gruplarında görülebilen bir gelişmedir. Bununla beraber 

büyük grupların hakimiyeti belirgindir. 

Rupert Murdoch, Sylvio Berlusconi, Warner Brothers, Henry Luce gibi medya 

devleri kıtalar arasında uzanan ve yayın, basın ve film üretimi alanında kazançlarını 

birleştiren ve ayrıca uydu ve kablolu yayıncılık alanında kontrolü sağlayan kuruluşlar 

oluşturmuşlardır.207

Uluslararası televizyon yayını yapan devlet yayıncılarının ülkenin ekonomik 

çıkarlarına hizmet eden yayınlarının yanında, yayınlandığında ülkeye ekonomik katkı 

getirebilecek programlara da ağırlık vermekte oldukları gözlemlenmektedir. 

Örneğin TRT-INT’in özellikle Türkiye’nin tezlerini destekleyen siyasi içerikli 

programları yabancı dilde alt yazılı vermesinin yanında, ülkenin önemli ekonomik 

gelirlerinden biri olan turizmi destekleyici programları özellikle alt yazılı yayınlamakta 

olduğu dikkati çekmektedir. Bu programlar yabancılara yönelik olarak belgesel nitelikli 

veya ülkenin turistik bir bölgesini tanıtıcı programlardan oluşmaktadır. Turizme katkı 

amaçlı programlar, genellikle uluslararası iletişimde yoğun olarak kullanılan İngiliz 

dilinde alt yazılı veya seslendirmeli olmaktadır. Bunun yanında Almanya ve Türkiye 

arasındaki yoğun ilişkiler ve turizmde Türkiye’nin Alman tüketiciye önemli oranda 

odaklanmasından dolayı bu programlar Almanca alt yazıyla da yayınlanmaktadır. 
                                                 
206 Chalaby, a.g.e., s.470. 
207 Uluç,  a.g.e.,  s. 287. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. FRANSA VE TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI TELEVİZYON 

YAYINCILIĞI UYGULAMALARI 

3.1. FRANSA’NIN ULUSLARARASI TELEVİZYON YAYINCILIĞI 

UYGULAMALARI 

3.1.1. FRANKOFONİ VE FRANKOFON TOPLUMLAR 

Frankofoni yalın bir tanımla ‘Fransızca konuşanları’ simgelemektedir. Fransızca 

konuşan insanlar ve toplumlar bugün ‘frankofon’ olarak adlandırılmaktadır. Frankofon 

toplumların Avrupa coğrafyasındaki dağılımı tarihsel süreç içinde Avrupa’nın siyasi 

yapısındaki devinim sonucunda gerçekleşmiştir. Dünyanın diğer bölgelerindeki frankofon 

toplumlar ise sömürgecilik döneminin oluşumlarıdır. 

Özellikle coğrafya keşiflerinin ardından başlayan sömürgecilik döneminde 

yoğun olarak İngilizce, İspanyolca, Portekizce ve Fransızca denizaşırı topraklara 

girmiştir. Dil, beraberinde kültürü de taşıdığından uygulanan politikaların sonucunda 

yeni topraklarda melez kültürler oluşturulmuştur. Bunların sonucunda İspanyolca 

konuşan Latin Amerika yaratılmış, Avrupa’da küçük ölçekte toprağı olan Portekiz’in 

sömürgeleştirmesi sonucu, Portekiz’den nüfusça ve yüzölçümü olarak çok daha 

büyük bir ülke olan Brezilya Portekizce konuşmaya başlamıştır.  

Fransızca’nın Kanada’dan Orta Amerika’ya, Afrika’dan Ortadoğu’ya ve hatta 

Uzakdoğu’ya kadar yaygınlaşması da sömürgecilik döneminden bugüne uzanan süreçte 

olmuştur.  

Frankofoni kelimesi ilk defa 1880 yılında coğrafyacı Onésisme Reclus tarafından 

Fransızca’yı değişik sıfatlarda kullanan kişiler ve ülkeler topluluğunu tanımlamak 

için kullanılmıştır. 90 yıl sonra Hamani Diori, Habib Bourguiba ve Léopold Sédar 
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Senghor gibi frankofoni fikrine siyasi bir anlam veren kişilikler yeni bağımsızlığını 

kazanmış devletleri yeniden gruplamayı önererek Fransa ile kültürel ve dilsel 

yakınlık üzerine kurulu ilişkileri sürdürmeyi istemişlerdir. Bu öneri 1970’te Kültürel 

ve Teknik İşbirliği Ajansı’nın kurulmasına ön ayak olmuştur. Ajans 1998’de 

Yönetimlerarası Frankofoni Ajansı’na dönüşmüştür.1

1960 ile 1980 arasındaki dönem frankofoninin kurumsallaşması açısından oldukça 

önemlidir. Bu dönemde Frankofoni, kurulan örgütlerle daha da şekillenmiştir. 

Önce 1960’da Frankofon Ülkeler Ulusal Eğitim Bakanlıkları Konferansı 

(CONFEMEN) yapılmış, onu Kısmi veya Tüm Fransızca Eğitim Veren Üniversiteler 

Derneği’nin 1961’de Montreal’de kurulması izlemiştir. 1967 yılında Fransız Dili 

Uluslararası Parlamenterler Derneği’nin (AIPLF) kuruluşunu, Frankofon Ülkeler Gençlik ve 

Spor Bakanları Konferansı’nın (CONFEJES) oluşması takip eder. 10 yıl sonra Uluslararası 

Belediye Başkanları ve Başkent Sorumluları ile Kısmi veya Tamamıyla Frankofon 

Metropoller Derneği kurulur.2

Bu kurumlar, ortak noktaları Fransızca olan toplumlar arasındaki ilişkileri 

sağlamaktadır. Frankofoni’nin varolduğu ülkelerin birçoğunda başka yerel ve resmi 

diller de mevcuttur. Bu diller yanında Fransızca’nın gelişimini yönlendirmek için politikalar 

belirlenmiştir. Frankofoni zirveleri de bunlardandır. 

Frankofoni Zirvesi ilk olarak 1986’da Paris’te gerçekleşmiştir ve yaklaşık her 

iki yılda bir toplanmaktadır. Rolü frankofoninin yönünü belirlemektir. Zirvenin 

yapıldığı ev sahibi ülkenin devlet veya hükümet başkanı tarafından bir sonraki zirveye 

kadar başkanlığı yapılır. 1998’deki ülke başkanlarının zirvesinde Frankofoni Örgütü’nün 

(OIF) adı benimsenmiştir. OIF’nin yüksek organı Ülke Başkanları Konferansı ve Zirve 

olarak adlandırılan Fransızca’nın paylaşımına sahip olan ülke yönetimleridir. 3  

Uluslararası Frankofoni Örgütü’ne katılan 53 tam üye, 2 katılımcı ve 13 gözlemci 

devletten oluşan 68 devlet ve yönetim bulunmaktadır. Bunlar alfabetik sıra, statüleri 

ve katılım dönemleri ile birlikte Tablo 1’de verilmiştir: 
                                                 
1 (Çevrimiçi) http://www.edu-int.org/2002-06-fr/2002-06-03.html, 10 Aralık 2005 
2 a.e. 
3 a.e. 
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Arnavutluk Üye  Eylül 1999 
Andorra Üye Kasım 2004  
Ermenistan Gözlemci Kasım 2004 
Avusturya Gözlemci Kasım 2004 
Belçika Üye  Mart 1970 
Benin Üye Mart 1970 
Bulgaristan Üye Aralık 1993 
Burkina Faso Üye Mart 1970 
Burundi Üye Mart 1970 
Kamboçya Üye Aralık 1993 
Kamerun Üye Aralık 1991 
Kanada Üye Mart 1970 
Cap-Vert Üye Aralık 1996 
Orta Arfika Üye Ekim 1973 
Kıbrıs Ortak Üye Eylül 2006 
Belçika Fransız 
Toplumu Üye Mart 1980 

Komores Üye Aralık 1977 
Kongo Üye Aralık 1981 
Kongo (Kongo 
Demokratik 
Cumhuriyeti) 

Üye Aralık 1977 

Fildişi Sahili Üye Mart 1970 
Hırvatistan Gözlemci Kasım 2004  
Cibuti Üye Aralık 1977 
Dominik Üye Aralık 1979 
Mısır Üye  Aralık 1983 
Fransa Üye Mart 1970 
Gabon Üye Mart 1970 
Gürcistan Gözlemci Kasım 2004 
Gana Ortak Üye Eylül 2006 
Yunanistan Üye Kasım 2004  
Gine Üye Aralık 1981 
Gine-Bissau Üye Aralık 1979 
Ekvator Ginesi Üye Aralık 1989 
Haiti Üye Mart 1970 
Macaristan Gözlemci Kasım 2004  
Laos Üye Aralık 1991 

Lübnan Üye Haziran 1973 
Litvanya Gözlemci Ekim 1999 
Lüksemburg Üye Mart 1970 
Makedonya Üye  Eylül 1999 
Madagaskar Üye Aralık 1989 
Mali Üye Mart 1970 
Fas Üye  Aralık 1981 
Mauritius Üye Mart 1970 
Moritanya Üye  Mart 1980 
Moldova Üye Şubat1996 
Monako Üye Mart 1970 
Mozambik Gözlemci Eylül 2006 
Nijer Üye Mart 1970 
Yeni Brunswick 
(Kanada) Üye Aralık 1977 

Polonya Gözlemci Ekim 1997 
Kebek (Kanada) Üye Ekim 1971 
Çek Cumhuriyeti Gözlemci Ekim1999 
Romanya Üye Aralık 1993 
Ruanda Üye Mart 1970 
San Lusi 
(Sainte-Lucie) Üye  Aralık 1981 

San Toma ve Prens 
(Saint-Thomas et 
Prince-São Tomé e 
Príncipe) 

Üye Aralık 1995 

Senegal Üye Mart 1970 
Sırbistan Gözlemci Eylül 2006 
Seyşeller Üye Haziran 1976 
Slovakya Gözlemci Ekim 2002 
Slovenya Gözlemci Ekim 1999 
İsviçre Üye Şubat 1996 
Çad Üye Mart 1970 
Togo Üye Mart 1970 
Tunus Üye Mart 1970 
Ukrayna Gözlemci Eylül 2006 
Vanuatu Üye Aralık 1979 
Vietnam Üye Mart 1970 

Tablo 1. Organisation Internationale de la Francophonie (Uluslararası 
Frankofoni Örgütü) üye, katılımcı ve gözlemci ülkeleri ve katılım tarihleri 
 
Kaynak: (Çevrimiçi) http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/francophonie/oif-membre.shtml, 
17 Şubat 2008. 
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Fransızca, uzun süre diplomatik dil olarak uluslararası ilişkilerde üstün bir durumda 

olmuştur. Bugün ise İngilizce uluslararası iletişim dili olarak kullanılmaktadır. Başka bir 

deyişle bugünün ‘Lingua Franca’sı İngilizcedir. 

 Özdemir İnce tarihsel dönemlerin ‘Lingua Franca’ları hakkında şu örnekleri 

vermektedir:  

Arapların ‘Lughat el ifranj’ dedikleri ‘Lingua Franca’nın üç anlamı var. Birinci 

ve klasik anlam: Akdeniz limanlarında ve özellikle de Tunus ve Trablusgarb'da 14. 

yüzyıldan itibaren konuşulan ortak iletişim dili. Bir "pidgin", karma dil ya da tarzanca. 

Sözcükler ağırlıklı olarak İspanyolca ve İtalyanca idi ama Arapça, Malta dili, Türkçe ve 

Fransızca'nın da payı vardı bu yapay dilde. İkinci ve çağdaş anlam: Farklı dil ve lehçeler 

konuşan halklar ve toplulukların kendi aralarında iletişim kurmak için kullandıkları bir 

ortak dil. Sömürgeler çağında İngilizce, Fransızca, Felemenkçe; günümüzde Güney Sahra'da 

Swahili; Afrika'da İngilizce ve Fransızca. Üçüncü anlam: Zamana göre değişen ticaret 

ve diplomasi dili. Belli bir zaman ve bölgede en etkin olan ulusun dili: Latince, Grekçe, 

Arapça, Türkçe.4

Uluslararası alandaki dil rekabeti sadece Fransızca ve İngilizce arasında değildir.  

Milenyumda dillerin coğrafyalar üzerindeki savaşı: Rusça ve Almanca’nın 

Orta ve Doğu Avrupa’ya yerleşimi; Japonca ve Çince’nin Asya’da rekabeti; Afrika 

kıtasının bazı bölgelerinde Arapça’nın iletişim dili olarak büyüyen rolünden ibaret 

bir uluslararası durum arz etmektedir.5

İşte böyle bir uluslararası ortamda Frankofoni’nin dünya çapındaki durumuna 

göz atmak, Fransızca’nın yayılım alanları ve son dönemdeki durumunu görmek 

açısından önemlidir. 

Hint-Avrupa dilleri grubunda olan Fransızca Fransa dışında Avrupa’da Belçika, 

Lüksemburg, Monako ve İsviçre’de konuşulmaktadır. 

                                                 
4 Özdemir İnce, “Bir Lingua Franca olarak Türkçe”, (Çevrimiçi) 
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=5534894&yazarid=72, 24 Haziran 2008.  
5 Etat de la Francophonie Dans Le Monde, Paris, La documentation Française, 2001, s.27. 
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Belçika, Fransız ve Flaman toplumlardan oluşmaktadır. Fransızca Flamanca 

ile birlikte resmi dildir. Flandre bölgesinin başkenti Brüksel %87 civarında bir oranla 

frankofon bir şehirdir.6 Buna karşılık Brugge kenti baskın bir şekilde Flamanca konuşmaktadır.  

Belçika’da frankofoninin yaygınlaştırılmasını başlıca iki organ üstlenmiştir: 

Belçika Fransız Topluluğu Uluslararası İlişkiler Genel Komiserliği (CGRI), Eğitim 

ve Yurt Dışı Formasyonunun Yaygınlaştırılması Derneği (APEFE).7

İsviçre’de Fransızca çoklu bir dil sisteminin içindedir. Federal kantonlardan 

oluşan İsviçre’de anayasanın bildirdiği resmi diller: Almanca, Fransızca, İtalyanca ve 

Tirol dolaylarında konuşulan Latince’den türeme bir dil 8 olan Romanş’tır.  

26 kantonun bulunduğu İsviçre’de her kanton, topraklarının ana öğesine göre 

kendi dilini belirlemektedir. Bu öğeye göre tarihi olarak Frankofon olan kantonlarda 

eğitim Fransızca olmaktadır.9

İngilizce’nin baskısı İsviçre gibi çok dilli bir ülkede de etkisini göstermektedir. 

Zürih kantonu eğitim müdürlüğünün İngilizce’yi ilkokuldan itibaren eğitim 

dili olarak alma kararı endişe yaratmıştır. Öte yandan Mart 2004’te kanton yöneticilerinin 

konferansında dillerin eğitiminde ortak bir strateji belirlenmiştir: İlk olarak eğitim 

dilinin ilerletilmesi (ulusal yerel dil); uzun vadede 3. ve 5. sınıftan başlayarak iki yabancı 

dil eğitimi verilmesi. Bunun biri ikinci bir ulusal dil ve diğer bir dil ki bu da genel olarak 

İngilizce olacaktır.10

Görüldüğü üzere frankofon nüfusa sahip ülkelerde dahi Fransızca İngilizce’nin 

hakimiyeti ile mücadele etmektedir. Öte yandan Belçika ve İsviçre’nin dışında bir diğer 

frankofon ülke de Lüksemburg’dur. 448.000 nüfuslu11 Lüksemburg Düklüğü de resmi 

dil olarak Fransızca’yı kullanmaktadır. Fransızca ayrıca Monako Prensliği’nin resmi 

                                                 
6 a e., s.27. 
7 a. e., s.27. 
8 Tahsin Saraç, Büyük Fransızca-Türkçe Sözlük, İstanbul, Adam Yayınları, 2005, s.1246.  
9 Abdou Diouf, Christian Valantin, Florence Morgiensztern, La Francophonie dans le monde 2004-
2005, Paris, Larousse, Paris, s.19. 
10 a.e., s.19. 
11(Çevrimiçi) http://www.aidh.org/Europe/eu25-membres.htm# 24, 1Haziran 2007 
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dilidir. Frankofon olan bu ülkelerin dışında Fransızca’nın değişik alanlarda kullanıldığı 

ülkeler de mevcuttur. 

Örneğin İtalya’da bir özerk bölge olan Val d’Aoste’da Fransızca azınlık dili 

iken, Andorra’da İspanyolca il ticaret dilidir.12  

Bu ülkelerin dışında Fransızca’yı Avrupa’daki diğer ülkelerde yabancı dil olarak 

konuşanlar bulunmaktadır. Özellikle Doğu Avrupa’daki durumdan Frankofoni Yüksek 

Konseyi’nin hazırladığı raporda şöyle bahsedilmektedir: 

20 yıl önce Makedonya’da Rusça ile birlikte öğretilen yabancı dil olan Fransızca, 

İngilizce’nin ülkeye girişinden sonra ikinci öğretilen yabancı dil konumuna düşmüştür. 

Bir yandan Almanca’nın da etkinliği artmaktadır. Romanya’da İngilizce’nin başarısı 

etkin olsa da birinci yabancı dil olarak Fransızca yerini korumaktadır. Bulgaristan’da 

Fransızca yabancı dil olarak öğretilmektedir. Ancak Fransızca çift dilli eğitim veren 

eski eğitim kurumlarına sıkışmıştır. Fransızca, Bulgar eğitim sisteminde öğretilen 6 

dilden birisidir. (Rusça, İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Fransızca) Moldova’da 

Fransız Büyükelçiliği Kültür Servisi, Moldova’daki Alliance Française (Fransız İttifakı), 

Frankofoni Üniversite Ajansı, Frankofoni Ajansı gibi kuruluşlara karşın Fransızca’nın 

gerileme durumu vardır. Çek Cumhuriyeti’nde tahmin edilen frankofon sayısı % 1’dir. 

Arnavutluk’ta birçok entelektüel ve yönetici eğitimlerini Fransa’da almışlardır. Çift 

dilli bölümlerin varlığı, Fransız Eğitim Bakanlığı’nın okul ders kitaplarının dağıtımı, 

bunu kendilerinin profesyonel ve kültürel geleceklerini iyileştirme yolu olarak gören 

gençler tarafından olumlu karşılanmaktadır. 1999 Eylül’ünden bu yana Tiran’da bir 

Ulusal Frankofoni Komisyonu bulunmaktadır.13

Raporda Litvanya’nn özel durumu da yer almaktadır. Şöyle ki: 

Litvanya’da Fransızca konuşan kişi sayısı 40.000, yani nüfusun %1’idir. Fransızca 

başlıca öğretilen yabancı dildir. Fransızca’nın konumundaki aşınma, ebeveynlerin çocuklarına 

daha iyi bir geleceğin garantisi olarak İngilizce’ye öncelik verme baskısından kaynaklanmaktadır. 

Buna karşılık yüksek tabakada ve özellikle memurlar ve profesyonellerin çevresinde 

                                                 
12 Diouf, Valantin, Morgiensztern, a.g.e., s.19. 
13 La Francophonie dans le monde 1999-2000, Paris, Larousse, 2001, ss. 27, 28. 
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bir ilerleme gözlenmektedir. Frankofoni Çalışma Grubu Şubat 2000’de Litvanya Dışişleri 

Bakanlığı tarafından kurulmuştur. Bu grubun ana amacı Litvanya’nın Uluslararası 

Frankofoni Organizasyonu’na üye olma stratejisini hazırlamasıdır.14

Buna benzer bir çalışmanın İngilizce’nin yabancı dil olarak hakim olduğu 

Makedonya’da da başladığı bildirilmektedir: 

Makedonya’da hükümet düzeyinde Avrupa Birliği’ne entegrasyon için yapılan 

toplantılar sırasında Fransızca’yı, İngilizce ile aynı nitelikte çalışma dili olarak tanımlamak 

isteği Eğitim Bakanlığı’nın uluslararası ilişkiler sorumlusu tarafından bütün bakanlıklara 

iletilmiştir. Çeşitli bakanlıkların yüksek memurlarını bu konuda eğitme çabaları mevcuttur.15  

Kuzey Amerika ülkeleri ABD, Kanada ve Meksika’da Fransızca’nın varlığı 

coğrafya keşifleri zamanına dayanmaktadır. Daha önce birinci bölümde Fransızların 

Yeni Dünya’ya varışları ve sömürge çalışmaları anlatılmıştı. Fransızlar Kuzey Amerika’daki 

sömürgeleştirme faaliyetleri süresince bugün ABD’de hala aynı isimle yerleşim birimi 

olarak varlığını devam ettiren birçok kentin ve eyaletin kurucularıdır. Bunlardan bazıları: 

Illinois, Chicago, Saint Louis, Detroit, New Orleans, Baton Rouge ve Louisiana’dır.  

Fransızların IX. Louis onuruna kurdukları bir sömürge olan ABD’nin eyaleti 

Louisiana’da günümüzde 300.000 civarında Frankofon olduğu tahmin edilmektedir16. 

Louisiana’da 1968’de kurulan, Louisiana’da Fransızca’yı Geliştirme Konseyi 

CODOFIL bulunmaktadır. Bu konsey aynı zamanda Fransızca’nın ilkokulda öğretilmesi 

zorunluluğunu getiren 1984 yasasının uygulanmasından da sorumludur.17

Kanada’daki Fransızca varlığı 1534’te Jacques Cartier’nin keşfettiği topraklara 

Kanada adını vermesi ile başlar. 1541’de Montreal’i kuran Cartier’nin ardından Champlain 

1608’de Quebec’i kurar. Kanada’daki Fransız sömürgesi Yedi Yıl Savaşları’nın sonunda 

imzalanan 1763 Paris Antlaşması ile sona erer ve Kanada İngiltere’ye geçer.  

                                                 
14 a.e., s. 28 
15 a.e., s. 28 
16 a.e., s. 29. 
17 a.e., s. 29.  
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Bugün Kanada’da Fransızca’nın İngilizce ile birlikte resmi dil olmasının kökeninde 

yatan neden bu tarihsel geçmişe dayanmaktadır. Günümüz Kanada’sında frankofonların 

ağırlıklı bir bölümü Québec (Kebek)’te yaşamaktadır. Aynı zamanda Fransızca Kebek’in 

resmi dilidir.  

Yaklaşık 7 milyonun üstünde bir nüfusa sahip olan Kebek’in nüfusunun 6 

milyondan fazlası frankofondur. 18

Ya da başka bir deyişle nüfusun %81,4’ünün ana dili Fransızca’dır. Kanada’da 

yaşayan frankofonların %86’sı Kebek’te yaşamaktadır.19

Fransa’nın Kuzey Afrika’daki eski sömürgeleri olan Cezayir, Tunus ve 

Fas’taki durum ise şöyledir:  

Cezayir’de resmi dil Arapça ve yerel dil Berberice olsa da, Fransızca tarihsel 

nedenlerden dolayı toplumda yaygın bir oranda konuşulmaktadır. Frankofoni’ye resmi 

olarak ait olmamasına karşın Cezayir frankofonların sayısı açısından dünyadaki ikinci 

ülkedir. (Nüfusun % 30-50’si arası)20 Fransızca’nın konuşulma oranının yüksekliği Cezayir’in 

sömürgecilik yıllarında Fransa’nın ana toprağının bir parçası olarak görülmesinden; 

Cezayirlilerce Pied-Noir (Kara Ayak) diye adlandırılan Fransızların buraya yoğun bir 

şekilde yerleştirilmesinden; kısacası Cezayir’in Fransız ve Fransa olarak kimliklendirilmesi 

politikası ile gerçekleştirilen politikalardan ileri geldiği söylenebilir. 

Fas’ta resmi dil Arapça’dır. Berberice de toplumun belli bir kısmında konuşulmaktadır. 

Ülkede önemli bir oranda Fransızca’nın yaygın durumuna tanık olmak mümkündür. Fas’ta, 

5 milyon civarı gerçek frankofon ve Fransızca’yı doğru konuşan 700.000 öğrenci olduğu 

tahmin edilmektedir. 21

Tunus’un da resmi dili Arapça’dır. Sömürge döneminin Fransız izlerini ülkeden 

silmeye yönelik, özellikle dil konusunda önemli girişimler vardır.  

                                                 
18 (Çevrimiçi) http://www.gouv.qc.ca/portail/quebec/pgs/international/decouvrir/langue?lang=fr,  
 7 Haziran 2007 
19 (Çevrimiçi) http://www.spl.gouv.qc.ca/publications/brochures/vivre/frhtml/vivre_francais.html, 7 
Haziran 2007 
20 La Francophonie dans le monde 1999-2000, Paris, Larousse, 2001, s. 30. 
21 a.e., s. 30. 
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1999 Ekim ayında başbakanın bir genelgesi Tunus idaresinin Araplaşmasını 

desteklemek ve hızlandırmayı amaçlamaktadır. Bu sebeple 31 Aralık 2000’i geçmeyecek 

bir sürede kamu kuruluşları ve 2001 yılı sonunda tüm bilgi alanlarında Arapça teknik 

terimlerin dağarcığını oluşturmak amacıyla özel sözcüklerin hazırlanmasının tamamlanması 

öngörülmüştür. 22  

Tunus’un bu çalışması gözle görünür bir şekle bürünmüştür. Örneğin: Gabes 

kenti ve bu kente giden bazı kara yollarında, ülkenin turizm ülkesi olmasına karşın trafik 

tabelalarının çift dilli değil, sadece Arapça yazılmaya başlandığı gözlemlenmektedir. 

Tunus’ta nüfusun net bir çoğunluğunun Fransızca bilgisi en azından sözel olarak, 

ortalama bile olsa değişken derecelerde, radyo ya da televizyon programlarını takip etmeye 

veya bir diyalogu ifade etmeye yeterlidir. Sadece seçkin entelektüeller gerçek çift dilli 

olarak ortaya çıkmaktadır.23

Ortadoğu’da Fransızca’nın varlığı Mısır, İsrail ve Lübnan ile özetlenebilir. 

Resmi dili Arapça olan Mısır’da İngilizce’nin artan egemenliğine karşın Fransızca 

ayrıcalıklı pozisyonunu korumaktadır.24

İsrail’de Fransızca, İngilizce ve Arapça’yla birlikte yabancı dil konumundadır.  

İsraillilerin bugün toplam nüfusun %15’i civarı oranı temsil eden bir Fransızca 

tanışıklığına sahip olduklarını düşünmek akla uygun görünmektedir (5.984.000 kişi). İsrail 

dil peyzajında Fransızca’nın yeri üzerine 1999’da gerçekleştirilen bir araştırma bu tahmini 

doğrulamaktadır. İsrail Eğitim Bakanlığı; Fransız-İsrail kültürel, bilimsel ve teknik 

anlaşması vasıtasıyla Fransızca öğrenen öğrencilerin eğitiminin tekelini üstlenmektedir.25

Yine aynı coğrafyada, içinde farklı toplumlar barındıran Lübnan’da Fransızca’nın 

varlığı buna göre değişiklik göstermektedir. Buna göre Fransızca ikinci dil veya 

yabancı dil konumundadır.  

                                                 
22 a.e., s. 30. 
23 a.e., s. 30. 
24 Eliezer Ben-Rafaël, Anastasta Goroszeiskaya, Alexandre Defay v.d.”Les Langues d’Israël et Le 
Rôle du Français”, La Francophonie dans le monde 1999-2000, Paris, Larousse, 2001, s. 31. 
25 La Francophonie dans le monde 1999-2000, Paris, Larousse, 2001, s.31. 
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Sahraaltı Afrikası coğrafyasında, Batı Afrika’da yer alan frankofon ülkelerin 

ağırlıklı bir bölümünde resmi dil Fransızca’dır. Zira bu ülkeler eski Fransız sömürge 

devletleridir. Burkina Faso, Nijer, Çad, Togo, Benin, Fildişi Sahili, Mali, Gine, Orta 

Afrika ve Kamerun’da Fransızca resmi dil statüsündedir. 

Burkina Faso, Fransızca’nın egemenliğinin ilerleyerek devam ettiği bir ülkedir. 

Fransızca, medyanın gelişimi sayesinde ülkenin tümünde yayılmaktadır. Benin’de de 

frankofoni güçlü bir şekilde varlığını sürdürmektedir. Nüfusun yarısından fazlası Fransızca’ya 

hakimdir. Fransızca’nın resmi dil statüsünü İngilizce ile birlikte paylaştığı Kamerun’da 

230 ulusal dil vardır ve Fransızca burada gittikçe yayılan bir kitle tarafından konuşulmaktadır. 

Arapça’nın ve Peul dilinin dilsel nakletme ana fonksiyonunu üstlendiği Kuzey’de de 

Fransızca özellikle iş alanında nüfusun %27’si tarafından konuşulmaktadır. Orta Afrika’nın 

Sango tarafında Fransızca resmi dil olarak kalmıştır. Fransızca lehine hareketten sorumlu 

olan CREDEF’tir. (Fransız Dili Araştırma ve Belgeleme Merkezi-Bangui Edebiyat Fakültesi) 

Bangui Fransız İttifakı (L’Alliance Françaises de Bangui) 1997’de kurulmuş olup, etkinlikleri 

hızla büyümektedir. Nüfusu 60’tan fazla diyalektin böldüğü Fildişi Sahili’nde frankofoni 

ulusal birliğin desteklerinden birisidir. Bütün siyasi partiler tarafından desteklenir ve 

tüm sosyal, kültürel, ekonomik yaşamın temel resmini oluşturur. Fransızca daha çok 

ikinci dil olarak belirir. Bununla birlikte, birinci dil karakteristiklerine sahiptir ve Fildişi 

Sahili kamu yaşamı tüm görünümünde gerçekten Frankofon bir ülke olarak kalmaktadır. 

Frankofoni ve Kültür Bakanlığı yanında, Ulusal Frankofoni Komisyonu mevcuttur. Fransızca 

Mali’nin de resmi dilidir, fakat aynı zamanda ulusal dillerle birliktelik şekliyle eğitim 

dilidir. 4 ana dilin arasında Mali’de 12 ulusal dil bulunmaktadır. Nijer’de nicelik olarak 

frankofonların sayısı okula gönderme oranıyla paraleldir. Ulusal dillerin gelişimini 

önde tutan bir akımın var olmasına karşın dışişleri bakanlığında Frankofoni Müdürlüğü 

vardır. Çad ise resmi olarak çift dillidir. Fransızca ve Arapça aynı anda var olmaktadır. 

Fransızca okulda öğrenilir ama iletişimin alışıldık aracı değildir. Kullanımı idari ve eğitim 

için gereklidir. Fransızca ayrıca Togo’nun resmi dili olarak ülkenin bütününde göreceli 

bir şekilde kullanılmaktadır. 42 değişik dilini konuşulduğu Togo’da Fransızca, dil mozaiğinin 
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karakterini yumuşatmaya imkan vermektedir. Gine’de etnik ve coğrafi gruplara göre 

değişen ulusal diller bulunmaktadır. Fransızca bu ülkede resmi dil statüsüne sahiptir.26

Resmi dilleri Fransızca olan bu devletlerin yanı sıra Batı Afrika’da Portekiz 

sömürgeciliğinden kalan Gine Bissao ve Cap-Vert bağımsız devletleri de bulunmaktadır. 

Resmi dilleri Portekizce olan bu devletlerde frankofoninin gelişmesi için çeşitli çalışmalar 

yürütülmektedir.  

Resmi dili Arapça olan Moritanya’da Fransızca ikinci dil olarak değerlendirilmektedir. 

1999 yılında Fransızca’nın Arapça’nın yanında üniversitede eğitim dili olmasına karar 

verilmiştir. Moritanya’da da Tunus ve Cezayir’deki gibi Araplaşma taraftarları bulunmaktadır. 

Bu da Fransızca’nın bu ülkedeki varlığını tehdit etmektedir. 

Orta ve Doğu Afrika’da eski Fransız sömürgeleri olan Kongo Cumhuriyeti 

ve Gabon Fransızca’yı resmi dil statüsünde kullanmaktadırlar. Kongo Cumhuriyeti, 

dışişleri bakanlığında bir Frankofoni Müdürlüğü bulundurmaktadır ama amacı dilin 

kendi kendine ilerlemesinden daha çok ilişkisel görünüş ve frankofoni siyasetidir. 27

Eski Belçika sömürgesi Kongo Demokratik Cumhuriyeti de resmi dili Fransızca 

olan Frankofon bir ülkedir. 

Fransa’nın bölgedeki bir diğer eski sömürgesi Cibuti’de ise Fransızca ve Arapça 

resmi dildir. İdari kararlar Fransızca kaleme alınır, idari belgelerin antetleri iki dilde 

yazılır.28 Ekvator Yeni Ginesi’nde ise Fransızca, resmi dil statüsünü İspanyolca ile 

birlikte paylaşmaktadır.  

Güney Afrika ve Hint Okyanusu’nda sömürgecilik dönemindeki Fransız varlığının 

dilsel izleri Madagaskar, Mauritius ve Seyşeller’de de devam etmektedir. 

                                                 
26 La Francophonie dans le monde 1999-2000, Paris, Larousse, 2001, ss. 31, 32, 33. 
27 La Francophonie dans le monde 1999-2000, Paris, Larousse, 2001, s.33 
28 a.e., s.33. 
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Madagaskar’ın resmi dili Malagasi olsa da, idari belgeler Malagasi dili ve Fransızca 

basılmaktadır. Birçok Madagaskarlı Fransızca konuşmaktadır. Fransızca yerel gazeteler 

en önemli kentlerde bulunmaktadır.29  

16. yüzyılın başında Portekizliler tarafından keşfedilen Mauritius Adası, Hollanda, 

Fransa ve İngiltere egemenlikleri geçirmiş bir ülkedir. Bugün resmi dili İngilizce olan 

ülkede Fransızca yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu iki Avrupa dilinden başka adada 

Kreol dili de yaygındır. Ayrıca Hint kökenli diller de adada konuşulmaktadır. 

Seyşel Adaları’nda ise Kreol, İngilizce ve Fransızca resmi dildir. 

Karayipler’de Haiti, Fransızca ve Haiti Kreol’ünü resmi dil olarak kullanmaktadır. 

Okyanusya’da Vanuatu Adası’nda Fransızca, İngilizce ile birlikte resmi dildir. 

Uzakdoğu’da resmi dili Kmerce olan Kamboçya’da İngilizce ve Fransızca da 

günlük yaşamda kullanılmaktadır. Ancak Fransızca, İngilizce’ye göre günlük kullanımda 

azalmakta fakat önemli bir eğitim dili olarak kalmaktadır.30 Lao dilini resmi dil olarak 

kabul etmiş olan Laos’da Fankofoni Bakanlığı mevcuttur.  

Vietnamca’nın resmi dil olduğu Vietnam’da ise Ho-Chi-Minh Ville Fransa’yla 

Kültürel Değişim Enstitüsü (IDECAF), Saygon’daki eski Fransız Kültür Merkezi’nin 

mirasçısıdır. Vietnam Dışişleri Bakanlığı tarafından yönetilmekte, Fransız dilinin eğitim 

merkezi olarak rol oynamaktadır.31

3.1.2. FRANSA’DA ULUSLARARASI TELEVİZYON YAYINCILIĞININ 

GELİŞİMİ 

Fransa’nın uluslararası yayınları, televizyon yayınlarının gelişiminden önce 

sömürgelerine yönelik radyo yayınlarıyla başlamıştır.  

Fransız kültürünü ve metropolün haberlerini iletmeye yönelik olarak 1930’da 

kurulmasına karar verilen Fransa’nın koloni radyosu Le Poste Colonial Mayıs 1931’de 

ilk yayınını gerçekleştirmiş ve yayınlarını Afrika, Asya ve Amerika’ya yönelik olarak 
                                                 
29 (Çevrimiçi) http://www.embassy.org/madagascar/lang.html, 17 Şubat 2008. 
30 La Francophonie dans le monde 1999-2000, Paris, Larousse, 2001, s.34. 
31 a.e., s.34 
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3 frekanstan yapmıştır. Bu kapsama alanı zayıf ve yetersiz olunca verici 1938’de Essart’a 

taşınmış ve buradan üç kat daha fazla güçle 15 frekansı kullanmaya başlamış ve Paris 

Mondial ismini almıştır. 1940’daki Alman işgali ile istasyonun yayınları durmuştur. Alman 

işgali döneminde istasyon Almanlar tarafından Radio Paris’e bağlı hale getirilmiştir. 32

Nazi Almanyası’nın Fransa’yı işgali, Fransa’yı kuzey ve güney olarak ikiye 

ayırmıştır. Ülkeyi neredeyse ortasından ikiye ayıran bu işgal sonucunda kuzeyde 

Alman yönetimi bulunurken, güneyde ise yönetim Vichy’ye yerleşen Fransız hükümetinin 

kontrolü altındaydı. İkinci Dünya Savaşı boyunca Fransız uluslararası yayınları Fransa’yı 

özgürleştirme ve kolonilerle bağları sürdürme ekseninde gelişmiştir.  

Paris’in 14 Haziran 1940’da düşüşü ile birlikte Fransız radyosundan mareşal 

Pétain 17 Haziran’da savaşı durdurma çağrısında bulunmuştur. Ertesi gün General 

De Gaulle, Londra radyosundan kapitülasyonları ve işgali kabul etmeyen bir konuşma 

yapmıştır. France Libre (Özgür Fransa) direniş örgütü 4 yıl boyunca BBC ve Fransız 

sömürgesi Kongo’daki Radio Brazzaville’i kullanarak yayın yapmış ve direnişin aracı 

olmuştur. Öte yandan güneyde Vichy’deki hükümet Fransız sömürge imparatorluğundaki 

sömürgelerle bağları koruma arayışıyla ‘La Voix de La france’ (Fransa’nın Sesi), ‘La 

France Fidèle’ (Sadık Fransa) ve nihayetinde ‘La France Musulmane’ (Müslüman Fransa) 

radyolarını kurmuştur. 33

Jean-Noël Jeanneney, Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi adlı kitabında 

İkinci Dünya Savaşı sonrasından 80’lerde sosyalistlerin iktidara gelmesine kadar geçen 

süre içindeki Fransız uluslararası radyo yayınlarının politik gelişmelere paralel olarak 

zayıf kaldığını belirtmektedir. Jenanneney bu dönemi şöyle anlatmaktadır: 

 

“50’li yıllarda Fransız duyarlılığındaki belirsizlikler-Fransız diplomasisinden çok 
entelektüel elitlerin tavırları açısından-Fransa’nın Doğu’ya yönelik çabalarının, o dönemden 
itibaren, nüfusa ve olanaklara oranlandığında bile, İngiltere’ninkilere ve özellikle de birbirine 
zıt iki büyük gücünkilere göre çok daha ufak kalmasına yol açtı. Ardından, 1960’lardan 1970’lere 
kadar geçen süreye, kısa dalga üzerinde Fransız yayınlarının gerilemesi damgasını vurdu. Bilindiği 

                                                 
32 (Çevrimiçi) http://100ansderadio.free.fr/pionniers/PosteColonial/PosteColonial.html, 27 Haziran 2008 
33 Jacqueline Papet, “Si RFIm’était contée” (Çevrimiçi) 
http://www.rfi.fr/pressefr/articles/072/article_32.asp, 27Haziran 2008 
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gibi, önceki kariyerinde, radyonun bir dış politikaya hizmet etmek konusunda sahip olduğu 
ptansiyel etkiyi tam olarak kullanma fırsatını bulmuş olan De Gaulle’ün başkanlık yaptığı yıllar 
için bunu açıklamakta güçlük çekiyoruz... 60’lı yıllarda, Édouard Balladur adında genç bir danıştay 
üyesinin, kısa dalga yayınların gerilemesi üzerine hazırladığı uyarıcı bir raporun hiçbir etkisi 
olmadı.  

... Durum, Valéry Giscard d’Estaing’in 1974’te cumhurbaşkanlığına gelişiyle daha da 
ciddileşti. Giscard d’Estaing, görünüşte kısa dalga yayınlara kesinlikle inanmıyordu. ORTF’nin 
parçalanması sırasında, Doğu Avrupa yönünde yabancı dilde yapılan yayınların çoğu birdenbire 
kaldırıldı. Doğu Avrupa ülkelerinde çalışan gazeteciler de kendilerini kapının önünde 
buludular. Öyle ki, 70’li yılların sonunda, Fransa’nın kısa dalga yayınları acınacak duruma 
düşmüştü, Arnavutluk ve İspanya’nın ardından 28. sırada yer alıyordu...”34

 

 

 Fransız uluslararası radyo yayıncılığı Radio France Internationale (RFI)’nin 

kurulması ile canlanmış ve daha stratejik bir temel oturtulmuştur. 

Bu yayıncılık mirasının bir devamı olarak 6 Ocak 1975’te ana amacı 

frankofon ülkelere yönelik günlük yayın yapmak olan Radio France Internationale 

doğmuştur.35

Fransa’nın ilk uluslararası yayını sayılan sömürgelere yönelik ilk radyo Le Poste 

Colonial’in 1931’de ilk yayınlarına başlamasından birkaç yıl sonra 1935 yılında Fransa’da 

ilk kez televizyon yayınları başlamıştır. Ancak İkinci Dünya Savaşı sırasında tüm Avrupa’da 

olduğu gibi, Fransa’da da televizyonun gelişmi sekteye uğramış ve savaş sonrası tekrar 

devam etmiştir.  

 Savaş sonrasında Fransa’daki televizyon yayınlarının RTF (Radiodiffusion-

Télévision Française) adıyla 1947’de Başbakan ve Enformasyon Bakanlığı’na bağlandığı 

görülmektedir. 

Fransız televizyonunun düzenli yayınlara geçişi ise RTF çatısı altında gerçekleşmiştir. 

Bu kurumun ardından ORTF (L’Office de Radiodiffusion Télévision Française) televizyon 

yayınlarını devralacaktır. 

                                                 
34 Jean-Noël Jeanneney, Başlangıcından Günümüze Medya Tarihi, Çev: Esra Atuk, İstanbul, Yapı 
Kredi Yayınları, 1998, s. 318. 
35 (Çevrimiçi) http://www.esj-lille.fr/spip.php?article306, 27 Haziran 2008. 
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1964 yılında dönemin başbakanı Georges Pompidou, RTF’yi devletten bağımsız 

bir kuruluş yapacağını ileri sürerek, yeni bir yasa çıkarmış ve RTF’yi kamusal bir yapılanmaya 

sahip olan, ancak ticari ve sınai bir kuruluş niteliğindeki ORTF’ye bağlamıştır. 36

60’lı yıllar Fransız televizyonunun renkli yayınlara geçiş yaptığı, reklam yayınlarını 

başlattığı bir dönemdir. 1967’de ikinci kanal, 1972’de ise üçüncü kanal yayına başlar. 

Valéry Giscard d’Estaing’in cumhurbaşkanlığı sırasında 1974’te ORTF’nin Birinci kanal 

TF1, İkinci kanal Antenne 2, Üçüncü kanal FR3, Radio France, Prodüksiyon Şirketi 

SFP (Société Françaises de Production), frekansları elinde tutan TDF (Télé Diffusion 

de France) ve Ulusal İşitsel-görsel Enstitü INA (Institut National Audiovisuel) olarak 

devlete ait ancak özerk olan şirketlere bölünmesi kararı alınmıştır.  

 İktidarın görüşüne göre, böylelikle başta devletin yayıncı kuruluşlar üzerindeki 

baskısı azaltılacak, kuruluşlar arasında rekabetin gelişmesi sağlanacak, rekabet programların 

kalitesini yükseltecek ve neticede kuruluşlar ekonomik açıdan refaha kavuşturulacaklardır.37

1981’de sosyalistlerin iktidara gelişi ile birlikte Fransa’da yoğun özelleştirmeler 

yaşanmıştır. François Mitterand’ın sosyalist kimliği ile cumhurbaşkanı seçildiği bu dönemde 

televizyonun da özelleştirilmesi yolunda adımlar atıldığı görülmektedir. 

Muhalefet yıllarındayken devlet tekelini kamu hizmeti yayıncılık ilkelerinin 

güvencesi olarak gören sosyalistler, her zaman devletin tekelini kıracak projelerin karşısında 

olmuşlar; hatta bu amaçla Giscard d’Estaing’in ticari televizyonların kurulması yönündeki 

çalışmalarını engellemişlerdir. Ancak iktidara gelince, 1982 yılında çıkardıkları yayıncılık 

yasası ile elektronik iletişim sistemine, basın grupları, ticari girişimciler, gönüllü kuruluşlar 

gibi devlet dışı grupların katılımına olanak sağlayacak şekilde düzenleme yaparak, 

farklı bir tutum sergilemişlerdir.38  

Bu sol hükümet zamanında dördüncü bir kanal olarak Canal Plus’ün 1984’te 

yayına başladığı görülür. Canal Plus aynı zamanda Avrupa’nın ilk Pay-TV’sidir 

(ödemeli kanal). Sinema ve spor üzerine tematikleşen Canal Plus’ün yayına geçtiği yıl 

                                                 
36 Ayşen Akkor Gül, “Fransız Kamu Hizmeti Televizyon Yayınlarının Dünü ve Bugünü”, İstanbul 
 Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, No: 10, 2000, s. 589. 
37 a.e., s.589. 
38 a.e., s. 596. 
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Fransa, ilk uluslararası televizyon kanalını Avrupa’daki frankofon toplumlara sahip 

devletler olan Belçika ve İsviçre ile ortaklık kurarak oluşturmuştur.  

TV5 MONDE, Fransa’nın önderliğinde, özelleştirilmeden önce Fransız kamu 

kanalı olan TF1, diğer kamu kanalları Antenne 2, FR3 ile Belçika kamu televizyonu 

RTBF, İsviçre kamu televizyon kanalı SSR tarafından kurulmuştur. 

1986’da TV5 ortaklığına Kanada da, Kanada Kebek Televizyon Konsorsiyumu 

CTQC (Consortium de Télévision Québec Canada) ile katılmıştır. Ayrıca aynı yıl 

Atlantik-aşırı TV5 Québec-Canada da kurulmuştur. 

Jaques Chirac’ın başbakanlığı döneminde 1986’da TF1 özelleştirildiği yıl, Fransa’nın 

ikinci uluslararası kanalının temelleri atılmış ve ‘Televizyon Programları Yayın Şirketi’, 

La Sept (Société d’Edition de Programmes de Télévision) kurulmuştur.  

TV5 ve La Sept 80’lerde Fransa’nın uluslararası televizyon yayınlarının ilk 

adımlarını oluşturan kanallardır. Ancak bu kanallardan önce faaliyete başlamış olan 

ve bir görüntü ajansı şeklinde çalışan AITV’ye de değinmek gerekmektedir. 

AITV, ORTF’nin Dışişleri ve İşbirliği Ajansı DAEC’nin (Direction aux Affaires 

Extérieures et de la Coopération) 1974’teki aktivitesinin mirasçısı olarak Afrika’ya 

yönelik en eski fransız kamu televizyon servisidir. 1983’te denizaşırı radyo ağı olan 

RFO’nun kuruluşunun ardından AITV, onun bünyesinde Uluslararası Görüntü Ajansı 

olarak oluşturulmuştur.39

1986’da kurulmasına karar verilen AITV bir televizyon kanalı değil, belli 

saatlerde görüntü ve program yayınlayan küresel ağa sahip bir ajanstır. 

1988’de TV5, TV5-Europe adını alarak günde 8 saat yayın yapmaya başlarken,40 

La Sept 1989 yılında kısıtlı sürelerle ilk yayınlarını uydudan ve daha sonra 1990’da 

FR3 üzerinden vermeye başlamıştır. Dönemin cumhurbaşkanı François Mitterand ile 

Almanya Şansölyesi Helmuth Kohl’ün destekledikleri bu proje 1992’de Fransız-Alman 

ortak kanalı olan, Fransızca ve Almanca yayın yapan Arte kanalının Fransız kutbu 
                                                 
39 (Çevrimiçi) http://www.rfo.fr/article89.html, 27 Haziran 2008. 
40 Les Chiffres Clés de la Télévision et du Cinéma, y.y., INA, CSA, CNC, 1997, s. 101. 
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Arte France’a dönüşmüştür. Bir süre La Sept Arte adıyla yayın yapan kanal daha sonra 

Arte France ismiyle yayınlarını sürdürmüştür. Bugün Arte kanalı eş zamanlı olarak 

Almanya’ya yönelik Almanca, Fransa’ya yönelik Fransızca yayın yapmaktadır.  

İlk programlar 30 Nisan 1992’de Fransa ve Almanya’da eş zamanlı olarak 

yayınlanmaya başlanmıştır. 28 Eylül 1992’de ise Arte daha çok izleyiciye ulaşmak 

için Telecom 2B uydusuna geçmiştir.41

Bugün Arte, Avrupa kanalı kimliğiyle Avrupa ve Afrika’ya yayın yapmaktadır. 

Arte’nin yayınları Orta Asya, Ortadoğu ve Kanada’dan izlenebilmektedir. Ayrıca 

Avrupa’daki ve dünyadaki bazı ülkeler ile program yayını anlaşmalarına sahiptir.  

La Sept ve Arte’nin kurulma sürecinde Fransa Canal France International (CFI) 

projesini hayata geçirmiştir. Öncelikle Afrika ülkelerine yönelik uydudan Fransızca 

program geçen bir yayın olan CFI, 1989 yılında anonim şirket olarak kurulmuştur.  

İlk kurulduğunda Afrika’ya program gönderen CFI, daha sonraki yıllarda Asya 

ve Avrupa’ya da program beslemesinde bulunmuştur.  

Bugün CFI Afrika’da 41, Asya-Okyanusya’da 16, Orta ve Doğu Avrupa’da 21, 

Arap Dünyası’nda 12 ülkeye program yayını gerçekleştirmektedir.42

Uzun bir süredir Fransa’nın sesi olacak bir küresel haber kanalının kurulmasını 

tartışan Fransa, nihayet 2006 yılında France 24’ün yayınına başlamıştır. France 24, 

24 saat Fransızca haber kanalı olarak gün geçtikçe küresel ağını genişleterek Fransızca, 

İngilizce ve Arapça yayın yapmaktadır.  

France 24’ün yayına başladığındaki kapsama alanları Avrupa, Ortadoğu, Afrika 

kıtaları ile New York ve Washington D.C. şehirleridir.  

Bu kamu televizyonlarının yanı sıra Fransa, uluslararası yayın yapan tecimsel 

birçok televizyona da sahiptir. France Télévisions bünyesindeki ulusal kamu 

                                                 
41 (Çevrimiçi) 
http://latis.ex.ac.uk/frenchweb/reportage/projects/m6/histoire/le_debut_de_la_chaine.htm, 23 Ekim 
2002. 
42 (Çevrimiçi) http://www.cfi.fr/IMG/pdf/CFI_Development-VA.pdf, 26 Ağustos 2008 
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kanalları (France 2, France 3 gibi) aynı zamanda uyduda, televizyon portallarında, ADSL 

portallarında da yer almakta ve dünyanın birçok bölgesinden seyredilebilmektedir. 

3.1.3. FRANSA’NIN ULUSLARARASI İŞİTSEL-GÖRSEL YAYIN 

AKTÖRLERİ 

Fransa, uluslararası alanda birçok yayın kuruluşuyla yer almaktadır. Her bir 

kuruluş birbirinden ayrı alanlarda faaliyet gösterse de, birbirleriyle bağlantılıdırlar. 

Kamu hizmeti yayıncılığı yapan bu kuruluşların gelirlerinin çoğunluğu devlet tarafından 

sağlanmaktadır.  

RADIO FRANCE INTERNATIONAL (RFI), Radio France 

Internationale’in (RFI) kökeni 1931’de kolonilere yayın yapan Le Poste Colonial ve 

bu radyonun 1938’de dönüştüğü Paris Mondial radyolarına dayanmaktadır. İkinci 

Dünya Savaşı ve savaş sonrası uzun süre zayıf kalan Fransa’nın uluslararası radyo 

yayınları 1975’de öncelikle bir çoğu eski sömürgeler olan frankofon ülkelere yayın 

yapmak için kurulmuş olan RFI ile büyük gelişmeler kaydetmiş, geniş bir ağa 

ulaşmıştır. RFI bugün dünyanın önde gelen uluslararası radyolarındandır.  

2005 yılı verilerine göre 40 milyon dinleyici ile RFI, BBC World Service 

(147 milyon dinleyici), Voice of America (91 milyon dinleyici)’dan sonra Deutsche 

Welle’den (31 milyon) önce üçüncü uluslararası radyodur. Fransızca ve 19 yabancı 

dil ile kısa dalga veya FM bandında, kablo ağları aracılığıyla, uydu ve direkt yayın 

ile dünyaya yayın yapmaktadır.43

2008 yılındaki veriler ışığında RFI 3’ün yılda yayın yaptığı dil ve seyirci 

sayısını arttırdığı gözlemlenmektedir: 

“ ‘RFI’ - Radio France Internationale her gün 20 dilde 24 saat süreyle dünya çapında 

44 milyon dinleyiciye seslenen bir kamu radyosudur. Yönetim Kurulu Başkanlığını 

Antoine Schwarz'ın yaptığı işletmede 400'ü gazeteci 1000 kişi çalışır. 300 yurt dışı 

muhabir ağıyla RFI Fransa'nın en zengin uluslararası haber kaynağıdır. 2006 sonu itibariyle 

130,21 milyon Avroluk bir bütçeye sahip RFI'nin giderleri Fransız dışişleri ve kültür 

                                                 
43 Diouf, Valantin, Morgiensztern, a.g.e., s. 28. 
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bakanlıklarının yanı sıra Fransızların ödediği görsel-işitsel vergiler ve Avrupa Birliği 

sübvansiyonlarından karşılanır.”44

RFI, Fransa’nın sesini dünyaya duyuran önemli bir araçtır. RFI’nin Fransız 

veya yabancı birçok radyo ile partnerlik anlaşması mevcuttur. Frankofoni açısından da 

önemli bir aktör olan RFI, Fransızca öğrenenler veya az seviyede Fransızca bilenler 

için özel programlar sunmaktadır.  

RFI birçok partner radyoya program sağlar: Pedagojik programlar ve ‘kolay 

Fransızca haber’ yayınlar.45  

Fransızca’nın dünya çapında yaygınlaşması devletçe benimsenen bir hedef 

olduğundan RFI’nin bu amaca hizmet etmesi için yatırımlar yapılmaktadır.  

Örneğin RFI, 1993’te 17 dilden haftada 994 saat yayın yapıyordu ve 550 milyon 

franklık bir bütçeye sahipti (yaklaşık olarak Radio France’ın bütçesinin dörtte biri): 

Devlet RFI’nin dünya üzerindeki etkisini artırmak için çok fazla para ayırmaktadır; 

kısa vadeli her türlü seçim endişesinin dışında tutulduğu için bu cesur bir miktardır.46

 

RESEAU FRANCE OUTRE-MER (RFO), Fransa Denizaşırı Ağı’dır. Fransa’nın 

DOM TOM olarak adlandırılan denizaşırı topraklarına yayın ulaştırmanın yanı sıra, 

Fransızca konuşan nüfuslara sahip olan adalara da yayın yapmaktadır. 

FR3’ün bünyesinde ‘FR3 DOM TOM’ adını taşıyarak uzun yıllar FR3’ün 

bünyesinde bulunan RFO 1983’te doğmuştur. France 3’ten ayrılarak öncelikle 

teknolojik gecikmesini telafi etmek için şirket haline gelmiştir.47

İki yıl sonra RFO televizyon yayını sorumluluğunu da üstlenmiştir. Uluslararası 

televizyon ortamında İngilizce’nin baskın olduğu göz önünde bulundurulduğunda 

                                                 
44 (Çevrimiçi) http://www.rfi.fr/actutr/articles/001/article_1.asp, 27 Haziran 2008. 
45 Diouf, Valantin, Morgiensztern, a.g.e., s.172 
46 Jeanneney, a.g.e., s.319. 
47 (Çevrimiçi) www.rfo.fr/ imprimer.php3?id_article=10, 15 Aralık 2006. 
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denizaşırı ülkelere yönelik radyo yayınlarına televizyon etkinliğinin de eklenmesinin 

Fransız dili açısından önemli olduğu açıkça görülmektedir.  

Denizaşırı radyo televizyon şirketi olan RFO’ya, 1985’te kültürel işbirliğine 

bağlı karşılıklı değişimlere yönlendirilmiş bir uluslararası televizyon aktüalitesi hizmeti 

geliştirme yükümlülüğü verilmiştir. Bu, eski ORTF’nin işbirliği servisi etkinliklerini 

yeniden ele almak demektir. 1986’nın Mart ayında AITV’nin kurulması Paris’teki 

Frankofoni Zirvesi sırasında kararlaştırılmıştır. 48

AITV’nin yayın etkinliği sürekli bir kanal yayını şeklinde değil, belli saatlerde 

görüntü yayını olarak algılanmalıdır. Bu yayınlarda uydulardan yararlanılmaktadır.  

Başlangıçta ajans, uydudan 5 tane günlük aktüalite servisi ve 3 haftalık ve 

kasetten aylık 3 magazin yayınlamak zorundadır. Aynı zamanda kendi programlarını 

üretebilir ama kamu hizmeti kanalları tarafından üretilen görüntülere de ulaşma imkanına 

sahiptir.49  

AITV yurt dışı yayınlar kapsamında olduğundan bütçe açısından dışişleri bakanlığına 

bağlıdır.  

AITV, dışişleri bakanlığı tarafından aylık ödeme üzerinden alınan özgül gelirlerle 

ve reklam kaynaklarının artan kısmının tahsisi ile finanse edilmektedir.50

RFO’nun geniş bir ağ haline gelmesi, şirket olarak kendi üretim merkezlerini 

ve sistemlerini kurması süreci sona erdiğinde gerçekleşmiştir. Bir ağ olarak ilk adımlar 

90’larda atılmıştır. 

90’lardan başlayarak RFO bünyesinde bölgesel programlar artmış, yapımlar 

karşılıklı değiştirilmeye ve paylaşılmaya başlanmıştır. Öncelikle bu bölgelerin her 

birinin ortak verileri etrafında oluşan magazin programları oluşturulduğu görülür. 

Örneğin: ‘Eclat de Mer’ denizle ilgilenenlere yönelik bir magazin programıdır ve 

                                                 
48 Francis Balle, Christine Leteinturier, La Télévision, Paris, MA Editions, 1987, s. 14. 
49 a.e., s. 14. 
50 a.e., s. 15. 
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RFO’nun bölgesel farklı istasyonlarında hazırlanmakta, o bölgelerin konulara bakışı 

verilmektedir.51

Okyanusların üzerinde bir ağ oluşturmaya, bu topraklarda yaşayan insanların 

ortak noktası olan deniz konulu programların esas alınarak başlanması dinleyici ve 

izleyici çekmek için oldukça işlevsel bir yol olarak değerlendirilebilir. Nitekim bu 

yolla farklı bölgelerden deniz konusunda magazinlerin hazırlanması ve ortak yayına 

gönderilmesi, adalarda ve okyanus kıyılarında birbirinden uzakta yaşayan 

toplumların birbirleriyle ilgili bilgi edinmelerini de sağlamaktadır. Bu toplumların 

ilgi duydukları konuları RFO üzerinden takip etmeleri RFO’nun kendini mesaj 

taşıyıcı, ortak ses olarak kabul ettirmesini de sağlamaktadır. 

Dolayısıyla RFO’nun yayın alanı açısından okyanuslar önem taşımaktadır: Atlantik, 

Hint ve Pasifik Okyanusları. Çünkü yayınların hedef kitlesi bu okyanuslarda kıyısı bulunan 

topraklar ile bu okyanuslardaki adalarda yaşayan toplumlardır.  

10 bölgesel istasyonunun gücüyle RFO dalgaları 3 okyanus üzerinde yayılmaktadır: 

Atlantik: Gudelup, Guyana, Martinik, Sen Piyer ve Mikelon, Paris 

Hint Okyanusu: Reunion, Mayot 

Pasifik: Fransız Polonezyası, Yeni Kaledonya, Wallis –ve- Futuna52

Böylelikle yayınlar dünyanın en ücra köşelerinden dinlenebilmektedir. RFO’ 

nun kıta dünyasından ve dolayısıyla Fransa’dan uzakta bulunan Fransa’ya ait 

topraklarda yaşayan insanları bu ağ yoluyla merkeze bağladığı düşünülebilir. Günü 

gününe Fransa ile ilgili haberler uzak Fransız topraklarına ulaşmaktadır.  

9 karasal istasyonu (Guadelop, Guyana, Reunion, Martinik, Mayotte Yeni Kaledonya, 

Saint Pierre ve Miqueloni, Polonezya, Wallis ve Futuna), 17 televizyon programı, 17 radyo 

programı ve büyük uydu ağı RFO’yu denizaşırı bölgede Fransızca ifadenin birinci işitsel 

görsel gücü yapmaktadır.53  

                                                 
51 (Çevrimiçi) www.rfo.fr/ imprimer.php3?id_article=10, 15 Aralık 2006 
52(Çevrimiçi) www.rfo.fr/ imprimer.php3?id_article=5, 15 Aralık 2006 
53 Etat de la Francophonie dans le monde, Paris, La documentation Française, 2001, s. 141. 
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RFO, 2004’te France Télévisions’a entegre olmuştur.  

CANAL FRANCE INTERNATIONAL (CFI), uydudan program geçen bir 

banttır. Başka bir deyişle geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelere yayın yapan bir program 

bankasıdır. CFI, 1989 yılında anonim şirketi formu altında kurulmuştur. Kurulduğunda 

ilk hedef kitlesi Afrika ülkeleridir.  

İşbirliği ve Gelişim Bakanlığı tarafından kurulan CFI, ilk kurulduğu zaman 

24 Afrika ülkesine günlük 4 saatlik program yayını yapmaktaydı. 1992’de bu 14 saate, 

1992’de Avrupa ve Asya’da 24 saate yükseldi. 1995’te yayınların bölgeselleştirilmesine 

ve Afrika için 24 saat yayına başlandı.54  

Fransa’nın CFI’yi kurarak öncelikle Afrika’ya yönelik program sağlayıcısı 

görevini üstlenmesinin bu alandaki boşluğun değerlendirilmesi olduğu açıkça görülmektedir. 

Zira Afrika televizyonculuğu o dönemde henüz emekleme evresindedir. Bugün dahi 

CFI’nin program iletimi ile Afrika televizyonları zayıf olan içeriklerini CFI’den aldıkları 

programlarla doldurmaktadırlar. Dolayısıyla CFI, önemli bir kısmı Fransa’nın eski 

sömürgeleri olan ülkelere Fransız televizyon ve sinema yapımları iletilmesini 

gerçekleştirmektedir. Bu bilgilerin ışığında CFI’nin Fransız yapımları aracılığıyla Fransız 

kültürün yaydığını, bu yolla Fransız kültürünün bu ülkelerde devamını sağlamaya 

hizmet etmekte olduğunu söylemek yanlış bir tespit olmayacaktır.  

CFI, gelişme yolundaki ülkelerde Fransız işitsel-görseli programlarını sağlayan 

ilk kuruluştur. Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. 2004 yılında France 

Télévisions (%75) ve Arte France (%25) CFI’nin hissedarı olmuştur. 2005 verilerine 

göre 20 milyon Euro bütçesi vardır. Paris’te 50 sürekli işbirlikçisi mevcuttur. Afrika, 

Asya-Okyanusya, Orta Avrupa ve Arap Dünyası’na yönelik program aktarımı yapmaktadır. 

CFI 103 televizyon, 81 partner ülkeye 4 dil seçeneğiyle program sağlamaktadır: 

Fransızca, İngilizce, Arapça ve Portekizce.55

CFI’nin yayın hayatını iki döneme ayırabiliriz. İlk dönemi TV5MONDE uluslararası 

dağıtım, pazarlama ve satış genel müdürü Jean-Luc Cronel şöyle anlatmaktadır:  

                                                 
54 CFI tanıtım broşürü, 2005. 
55 a.e. 

 201



 

“CFI’nin ilk misyonu, Afrika’nın Afrika medya televizüellerine izin veren demokratikleşme 
sürecine bağlıdır. Bu çeşitlilikte ve onlara program sağlama konusunda yardım etmek 
gerekiyordu. CFI’nin birinci misyonu uydu ile sağlanan bir program bandıdır. Televizyon 
kanalları programları alıyorlardı, onları kaydediyorlardı ve yayın akışına koyuyorlardı. 
Bütün bunlar için kasetler gerekiyordu, materyal gerekiyordu.”56

 

CFI’nin ücretsiz olarak yolladığı bu yapımlar Afrika televizyonları için önemli 

bir yayın besleme yoluydu. Ancak zaman içinde bu uygulamanın suistimal edildiği 

görülmüştür. Bu da CFI’nin yayınında ikinci bir dönemi getirmiştir. Cronel, ikinci 

dönemi şöyle özetlemektedir: 

 

“Bölgesel olarak çok az saat yayın yapan birçok Afrika kanalı çok basit bir yol buluyorlardı, 
artık yayın yapmıyorlardı. Yayınlarına bu yayın bantlarından gelen sinyali 
koyuyorlardı. Başta bu açıkça absürttü. Çünkü bu kanalsız bir yayın bandıydı, 
kasetleri dizmeden, uydu üzerinde bir kanal değildi, hiçbir hazırlıksız, hiçbir yayın 
akışı olmaksızın vs. Fouad Benhalla dedi ki ‘Hayır ama, durun! Bir yayın bandı kullanmaya 
devam etmeyi isteyenler için bir yayın akışı sunumunu formata sokmayı deneyeceğiz.’ 
Aslında o bir Fransa uluslararası kanalı kurmayı denedi, bir televizyon kanalı. Afrika, 
Ortadoğu ve Asya üzerinde belli bir ölçüde başardı. CFI’nin partneri olan televizyonlar 
profesyonel program bandını kullanıyorlar. Ulusal dillerinde alt yazı uyguluyorlar. 
Yayın akışlarına bunu koyuyorlar. Direkt olarak alma devri bitti. Gerçekten çok çok 
uzun zamandır Fransa’da üstünde konuşulan bir proje bugün olgunluğa ulaşıyor.”57

 

CFI’nin program sağladığı ülkeler Afrika, Asya, Okyanusya, Doğu ve Orta 

Avrupa, Arap Dünyası’nda yer almaktadır. Yayını alan ülkelerin genellikle ekonomik 

açıdan gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkeler oldukları gözlemlenmektedir. CFI’nin 

programlarını alan Avrupa ülkelerinin çoğunluğu doğu blokunun dağılmasıyla ortaya 

çıkmış yeni devletlerdir. Afrika’nın geneli CFI’nin yayınlarını alırken, Asya ve Okyanusya’da 

da ekonomik olarak zayıf ülkelerin bu yayınları aldıkları görülmektedir. Arap 

                                                 
56 TV5MONDE uluslararası dağıtım, pazarlama ve satış genel müdürü Jean-Luc Cronel ile yapılan 
görüşme Paris, 5.1.2006.  
57 TV5MONDE uluslararası dağıtım, pazarlama ve satış genel müdürü Jean-Luc Cronel ile yapılan 
görüşme Paris, 5.1.2006.  
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Dünyası’nda yayın yapılan ülkelerin bir kısmı Fransa’nın eski sömürgeleri olup, frankofon 

ülkelerdir. Bu ülkeler de Arap dünyasının ekonomik olarak çok gelişmemiş ülkeleridir. 

Afrika, Latin Amerika & Karayipler, Asya & Okyanusya, Orta ve Doğu Avrupa 

(Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan dahil), Arap Dünyası (Ortadoğu ve 

Kuzey Afrika’daki Arap ülkeleri) CFI’nin program bandı geçtiği bölgelerdir.58

CFI, her ülkeye ve her partnere göre prodüksiyonlarını çeşitlendirmekte ve 

uyarlamaktadır.  

Bugün CFI Afrika’da 41, Asya-Okyanusya’da 16 ülke, Orta ve Doğu Avrupa’da 

21, Arap Dünyası’nda 12 ülkeye program yayını gerçekleştirmektedir.59

CFI, 1000 saati haber yayını, 1000 saati canlı spor yayını olmak üzere yılda 

6000 saat Fransızca, İngilizce, Arapça ve Portekizce program geçişi yapmaktadır. 60  

Sadece program bankası olmayan CFI, aynı zamanda yayıncılığın alt yapısında 

da hizmet vermektedir. 

CFI, televizyon ve program yayınının yanı sıra danışmanlık, eğitim hizmeti, 

teknik ve lojistik destek vermektedir. Ortak yapımlara da katılmaktadır.61

Bu bağlamda CFI’nin, geri kalmış veya gelişmekte olan ülkelerin televizyon 

yapılanmalarında da yer aldığı görülmektedir. 

Mart 2006’da Afgan Televizyonu’nun yeniden yapılanmasında yer alan CFI, 

Komor televizyonu’nun kurulmasında, Karadağ Televizyonu’nun modernizasyonunda 

ve Vanuatu Televizyonu’nun yeniden yapılanmasında etkin olmuştur.62

 CFI’nin partnerlik anlaşması yaptığı ve programlarını gönderdiği coğrafya 

incelendiğinde: Afrika’da Angola, Benin, Botsvana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, 

Cap Vert, Orta Afrika Cumhuriyeti, Komor, Kongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 

                                                 
58 (Çevrimiçi) www.cfi.fr, 25 Ağustos 2008. 
59 (Çevrimiçi) http://www.cfi.fr/IMG/pdf/CFI_Development-VA.pdf, 26 Ağustos 2008. 
60 (Çevrimiçi) http://www.cfi.fr/IMG/pdf/CFI_Development-VA.pdf, 28 Ağustos 2008. 
61 (Çevrimiçi) http://www.cfi.fr/qui_sommes_nous.php3, 28 Ağustos 2008. 
62 (Çevrimiçi) http://www.cfi.fr/IMG/pdf/CFI_Development-VA.pdf, 28 Ağustos 2008. 

 203



Fildişi Sahili, Cibuti, Eritre, Etyopya, Gabon, Gambiya, Gana, Gine Bissau, Gine Konakri, 

Kenya, Madagaskar, Malavi, Mali, Moris, Moritanya, Mozamik, Namibya, Nijer, Nijerya, 

Uganda, Ruanda, Sao Tom, Senegal, Seyşeller, Sierra Leone, Svaziland, Tanzanya, Çad, 

Togo, Zambiya, Zimbabve; Asya ve Okyanusya’da Kamboçya, Buhutan, Bruney, Fiji, 

Endonezya, Malezya, Çin, Singapur, Laos, Moğolistan, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, 

Vanuatu, Vietnam; Orta ve Doğu Avrupa’da Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz 

Rusya, Bosna Hersek, Hırvatistan, Estonya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, 

Letonya, Litvanya, Makedonya, Moldova, Karadağ, Özbekistan, Romanya, Sırbistan, 

Ukrayna; Arap dünyasında Cezayir, Mısır, Ürdün, Fas, Moritanya, Filistin, Sudan, Suriye 

ve Yemen; Latin Amerika ve Karayipler’de Peru ve Hati’nin CFI’nin program bankasını 

kullanan ülkeler arasında oldukları görülmektedir. 

CFI’nin yayın yaptığı coğrafyalar için farklı yayın politikaları bulunmaktadır. 

Kanal, internet sitesinde coğrafyalara göre yayın amaçlarını şu şekilde belirtmektedir: 

Arap Dünyası’nda Fransızca’nın etkisinin devamlılığını desteklemek amacıyla 

CFI, partner kanallara Fransız programlarının Arapça uyarlamasını (dublaj veya alt 

yazı) sunmak için özel bir çaba sarfetmektedir.63

Fransızca’yı destekleyen yayınların bir diğeri de Asya ve Okyanusya’ya yapılan 

yayınlardır. Bununla ilgili olarak CFI bu yayınların bağlamını şöyle açıklamaktadır:  

Hindiçin Yarımadası’nda tarihi işbirliklerin gücüyle, CFI etkinlik alanını Asyalı 

televizyonlara danışmanlık ve eğitim sunarak frankofoninin yayılımı yönünde 

genişletmiştir.64

Önemli sayıda frankofon ülkenin bulunduğu Afrika için CFI’nin program tedariki 

oldukça stratejiktir. CFI kurulduğundan bu yana Afrika’daki ülkelerin televizyonlarına 

program sağlamaktadır. CFI’nin Afrika’daki faaliyetine yeni dallar eklediği görülmektedir. 

Afrika’nın bütün bölgelerinde CFI tecimsel televizyonlarla birlikte kamu televizyonları 

ile işbirliğine yönelmiştir.65

                                                 
63 (Çevrimiçi) http://www.cfi.fr/partenaires.php3?id_rubrique=8, 29 Haziran 2008 
64 (Çevrimiçi) http://www.cfi.fr/partenaires.php3?id_rubrique=6, 29 Haziran 2008 
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CFI’nin Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine yönelik faaliyetinde komünizm 

sonrası gelişime ağırlık verilmektedir. 

Doğu Avrupa ülkelerinin serbest pazar ekonomisine açılımlarından bu yana 

CFI, bu bölgedeki kamu televizyonlarının gelişimlerinde tecimsel işitsel-görsel sektörün 

yeni rekabetini kaldırabilmeleri amacıyla onlara eşlik etmektedir.66

CFI, tüm bu bölgelerin dışında Fransa’nın tarihsel bağlarının çok güçlü olmadığı 

Haiti ve Peru’ya yönelik de yayın yapmaktadır. Bu ülkelerin gelişmekte oldukları 

varsayılırsa, onların işitsel-görsel düzenlerinde etkili olmak CFI ve dolayısıyla 

Fransa’nın bu bölgede kültürel yayılımı için bir imkan yaratacağı söylenebilir. 

 ARTE, Fransa ve Almanya devletlerinin kurduğu kültür temalı yayın yapan 

bir kamu televizyonudur. 

Arte’nin ismi ‘Association Relative à la Télévision Européenne’ (Avrupa 

Televizyonuna Nispi Ortaklık), kelimelerinin baş harflerinden oluşarak belirlenmiştir. 

Arte’nin genel merkezi tarihsel süreç içinde Fransa ve Almanya arasında birçok 

kez el değiştirmiş olan Fransa’nın Alsace-Lorraine bölgesinde bulunur. Bunun dışında 

kanalın ortakları Paris’teki Arte France, Almanya Baden-Baden’deki Arte Deutschland TV 

GmbH’dir.  

Bir Franko – Alman politik anlaşmasının çıkışı, çokuluslu bir kanal tasarısı olan 

Arte, Ekim 1990’da imzalanan anlaşmayı oluşturan iki taraflılık çerçevesinde 30 

Nisan 1991’de Strazburg’da kurulmuş ekonomik fayda amaçlı bir Avrupa kuruluşudur.67  

Arte Fransızca ve Almanca olarak uydudan, karasal ağdan ve kablodan yayın 

yapmaktadır. Aynı zamanda partnerlik ilişkileri çerçevesinde birçok Avrupa ülkesi 

ile işbirliği yapmaktadır. 

 

                                                                                                                                          
65 (Çevrimiçi) http://www.cfi.fr/partenaires.php3?id_rubrique=5, 29 Haziran 2008 
66 (Çevrimiçi) http://www.cfi.fr/partenaires.php3?id_rubrique=7, 29 Haziran 2008 
67 (Çevrimiçi) www.artepro.com/fr/CtrlAfficherPage?pageTo=/fr/institutionnel/arte_geie.jsp, 30 
Ocak 2003 
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“Kanalın görevleri şunlardır: 
1. Kültür 

Sanat ve dünyaya kültürel bakış açısı 
2.   Avrupa 

  Çift uluslu bir televizyon istasyonu olmak 
  Avrupa halklarını bir araya getirmek 
  Avrupa merkezli yayın yapmak 
  7 Avrupa ülkesi ile işbirliği anlaşmaları yapmak 
  Çok dilli programlar 
  %90 oranında Avrupa programları yayınlamak”68

 

Arte televizyonu, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Fransız ve Alman halkları 

arasındaki düşmanlığa karşın 1963’te  iki ülkenin liderleri Charles de Gaulle ve Conrad 

Adenauer tarafından imzalanan Elysée Antlaşması’yla başlayan yakınlaşmanın ürünüdür. 

Halklara rağmen yapılan bu antlaşma, Arte kanalının ortaya çıkışına kadar birçok 

işbirliğinin temelini hazırlamıştır. 2003 yılında Elysée Antlaşması’nın 40. yıldönümünde 

dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Dominique Villepin antlaşmanın sonuçlarını şöyle 

açıklamıştır: 

“Antlaşmanın bir başka sonucu da, Fransız-Alman Gençlik Ofisi (OFAJ), Fransız-Alman 
Yüksek Kültürel Konseyi, kültürel televizyon kanalı ARTE ve Fransız-Alman 
Üniversitesi gibi kendi alanlarında eşsiz işbirliği kurumlarının yaratılmasıdır.” 69

Arte her iki ülkede de aynı yayın akışıyla yayın yapmaktadır. Yayınlar Fransa 

için Fransızca, Almanya için Almanca’dır. Programlar Alman izleyiciler için Fransızca; 

Fransız izleyiciler için Almanca alt yazılı veya dublajlı olarak verilmektedir. Jenerikler 

de çift dillidir.  

Kanal, Fransa için analog karasal ağdan 19:00-03:00, sayısal karasal ağdan 

14:00-03:00 arasında; Almanya ve Avrupa için kablo ve uydudan 14:00-03:00 arasında; 

Afrika için uydudan şifreli olarak 19:00-03:00 arasında yayın yapmaktadır.70

                                                 
68 Arte Uluslararası İlişkiler Müdürü André de Margerie’nin 9 Aralık 2005’te İstanbul Üniversitesi 
İletişim Fakültesi’nde verdiği “Arte TV” konulu konferans. 
69 (Çevrimiçi) http://www.ambafrance-tr.org/turc/Basin/Elysee.htm, 22 Aralık 2003. 
70 Arte Uluslararası İlişkiler Müdürü André de Margerie’nin Aralık 2005’te İstanbul Üniversitesi 
İletişim Fakültesi’nde verdiği “Arte TV” konulu konferans. 
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Arte, yayınlarında reklam almamakta ve iki ülkenin oluşturdukları ortak bütçeden 

faydalanmaktadır. Bunun yanında Fransa’nın yurt dışı yayın aktörlerinden TV5 ve 

CFI’nin ortağı olmuştur. Partnerliklerin yanında diğer Avrupa ülkeleriyle, özellikle 

Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile işbirliği kurar. Arte’nin bazı programları Orta 

Avrupa ve Doğu Avrupa’da ulusal televizyonlar tarafından, bu televizyonların Arte 

France ile yaptıkları işbirliği çerçevesinde yayınlanmaktadır. Bütün Avrupa’da uydu 

aracılığıyla geniş kitlelerin erişiminde olan Arte, Nisan 2002’den beri 20 frankofon 

Afrika ülkesinde sayısal paket LE SAT tarafından yayınlanmaktadır.71

Bundan başka Arte’nin Kanada, Brezilya ve İsrail ile anlaşmaları bulunmaktadır. 

2001’den beri Arte France, kablo ve uydudan Kanada’ya Fransızca yayın yapan 

Kanada kültür kanalı ARTV’nin hissedarıdır. Arte bu kanala programlarının bir kısmını 

vermektedir. Brezilya’da eğitim kanalı SESCTV ile yapılan anlaşma ile Arte France’ın 

belgeselleri Portekizce olarak yayınlanması öngörülmektedir. Aynı türde bir anlaşma 

Arte France’ın belgesellerinin İbranice yayını için İsrail’in kamu kanalı IBA ile 

yapılmıştır.72

Arte’nin yayın yaptığı Atlantic Bird 3, Astra 1ve Hotbird uydularının kapsama 

alanları dikkate alındığında yayınlarını ulaştırdığı alanın Orta Asya’dan Ortadoğu’ya, 

Afrika’dan Avrupa ve Kanada’ya uzanmakta olduğu görülmektedir. 

TV5 MONDE, 7 ayrı sinyalle dünyaya, ayrıca 1 sinyalle de Kebek Kanada’ya 

dil temelli yayın yapan bir televizyon kuruluştur. Yayın dili Fransızca’dır. Kamu hizmeti 

yayıncılığı ve genel maksatlı yayın yapar. Merkezi Paris’te bulunmaktadır. 2006 yılında 

TV5 MONDE adını kullanmaya başlayan kanal, 5 televizyonun bir araya gelip ortak 

yayın yapmasından dolayı TV5 ismini alarak kurulmuştur. TV5 MONDE frankofoninin 

taşıyıcısıdır. Fransızca’nın konuşulduğu bölgelerde Fransızca’nın devamı açısından 

önemli bir misyon üstlenmiştir. TV5 MONDE yayınları küreseldir. TV5 MONDE’un 

Kebek Kanada sinyali dışındaki yayınları: TV5 MONDE FBS (Fransa, Belçika, İsviçre), 

TV5 MONDE Europe (Avrupa, Kuzey Afrika), TV5 MONDE Afrique (Afrika), TV5 

                                                 
71 (Çevrimiçi) http://www.artepro.com/statique/RacineGroupeArte/International/index.htm, 27 
Haziran 2008. 
72 http://www.artepro.com/statique/RacineGroupeArte/International/index.htm, 27.06.2008 
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MONDE Orient (Ortadoğu, Yakındoğu, Kuzey Afrika), TV5 MONDE Amerique Latine 

(Güney Amerika), TV5 MONDE Asie (Asya, Avustralya), TV5 MONDE Etats-Unis 

(ABD)’den oluşmaktadır.  

FRANCE 24 

Uzun süredir tartışılan ve Fransa’nın uluslararası alanda sesi olması planlanan 

France 24 kanalı 2006 yılında yayına başlamıştır.  

France 24’ün amacı Fransızca ve diğer yabancı dillerde uluslararası bir haber 

televizyon kanalı yaratmak ve geliştirmektir. France 24, 24 saat yayın yapan ilk Fransız 

haber kanalıdır. Dünya olaylarına Fransız bakış açısı sunmaktadır. France 24, çeşitliliği 

gözetme ve siyasi, kültürel farklılıklar ve kimliklere dikkat çekme ile karakterize edilmektedir. 

Kültüre ve yaşam tarzına özel bir dikkatle eğilir. Çok dilli bir strateji uygular. France 

24, Arapça yayınlarına 2 Nisan 2007’de başlamıştır. Ücretsiz ve şifresiz olarak  sayısal 

evrendeki bütün platformlarda bulunan kanal (uydu, kablo ADSL), İspanyolca yayın 

yapmayı da planlamaktadır.73  

France 24’ün internet sitesi de kanalın yayın dillerine uygun olarak üç dilden 

oluşmaktadır. Kanalın ileride İspanyolca yayınlarının başlayacak olması, TV5 

MONDE Latin Amerique yayın sinyali ile birlikte Güney Amerika’daki Fransız 

televizyon varlığını pekiştirecektir.  

France 24, başlangıçta Avrupa, Ortadoğu, Afrika, New York ve Washington 

D.C. şehirlerine yayın yapmaktadır. Yayın alanı tüm dünyayı kapsayacak şekilde 

genişlemektedir.  

Kanalın eşit hisse sahipleri TF1 ve France Télévisions’dur. FRANCE 24, 37 

000 Avro ana paraya ve yıllık yaklaşık 80 Milyon Avro bütçeye sahiptir. Partnerleri olan 

AFP, RFO ve AITV ile anlaşması vardır. UER ile haber değişimi yapar.74

                                                 
73 (Çevrimiçi) http://www.france24.com/fr/a-propos-de-France-24, 21 Mart 2008. 
74 (Çevrimiçi) http://www.france24.com/fr/a-propos-de-France-24, 21.03.2008. 
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3.2. TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI TELEVİZYON YAYINCILIĞI 

UYGULAMALARI 

3.2.1. TÜRKÇE VE TÜRKÇE KONUŞAN TOPLUMLAR 

Türkçe; Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin resmi 

dili olan, Kıbrıs Rum Kesimi’nde, Türk topluluklarının yaşadığı bazı Balkan ülkelerinde 

bölgesel resmi dil olarak kabul edilen bir dildir. Aynı zamanda Türkçe, Balkanlardan 

Çin’e uzanan geniş bir coğrafyada konuşulan ve bu alanda yer alan birçok ülkede de 

farklı diyalektlerinin resmi olarak kullanıldığı geniş lehçelere sahip bir dil ailesinin ismidir. 

Nerimanoğlu, Türkçe’nin coğrafi dağılımı ile ilgili şunları söylemektedir: 

Örneğin; Rusya içinde topluluk (muhtar cumhuriyet, vilayet vs) olarak yaşayan 

Tatarların, Çuvaşların, Yakutların, Başkurtların... ikinci veya paralel resmi dili Türkçe’dir 

(Tatar dili, Başkırd dili...adlandırılır). Moldovya’da Gagavuzların resmi dillerinden biri 

Gagavuz Türkçesi’dir. Çin’de Doğu Türkistan’da yaşayan Uygurların ikinci resmi dili 

Türkçe’dir. Azerbaycan’nın güneyinde İran İslam Cumhuriyeti’nde yaşayan Azerbaycan 

Türklerinin resmi dili yasaklansa da, 35 milyon insanın ana dili Türkçedir. Sınırlar, 

siyasetler, kendi başına gelişmiş lehçeler, ağızlar birbirinden uzaklaşmıştır. Fakat ortak 

sözlük birleştirmesi, gramer yapısı değişmez kalmıştır. Fonetik farklar, konuşma hızı, 

farklı edebi dil geleneği oluşturulmuştur.75

Asya’dan Avrupa’ya kadar geniş bir alana yayılmış olan Türkçe, dilbilimcilere 

göre Ural-Altay dil ailesinin içinde yer almaktadır. 

Bu dil ailesinin Ural kanadı Eskimoca ve Fin-Ugor kümesi olarak ikiye ayrılır. 

Fince ve Macarca Fin-Ugor kümesini oluşturan dillerdir. Altay kanadı da kendi içinde 

                                                 
75 Kamil Veli Nerimanoğlu, “Türk Dünyasında Ortak İletişim(Unsiyyet) Dili Üzerine”, V. 
Uluslararası Türk Dil Kurultayı Bildirileri, C. II, Ankara, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek 
Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları, 2004, s. 2187. 
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ikiye ayrılmaktadır: Doğu Asya kümesini Moğolca, Mançu-Tunguzca, Korece ve 

Japonca oluştururken; Orta Asya kümesini ise Türk dilleri oluşturmaktadır.76  

Türk dili başlığı altında aslında Türk dillerinden söz etmek mümkündür. Zira 

Türkçe yayılmış olduğu geniş coğrafya içinde birçok diyalekte ayrışmaktadır. Bugün 

Türkiye’de konuşulan dil Türkçe olarak adlandırılmakta, diğerleri ise Türk boylarının 

adlarıyla anılmaktadır (Özbekçe, Kazakça, Azerice gibi) Bu boyların ve dillerin adı aynı 

zamanda ülkelerin adlarını da tamamlamaktadır (Özbekistan, Kazakistan, Azerbaycan gibi). 

Bu konuda Özcan Başkan şu tanımlamayı yapıyor: 

“Bu bakımdan, Ural-Altay dil ailesi içindeki akrabalık ilişkileri ötesine geçilerek, yalnızca 
Türk Dilleri kümesi içindeki bağlantıları ele almak daha doğru olacaktır. Bu diller 
birbirlerinden 'dil, lehçe, şive, ağız' gibi terimler ile ayrılmaktadırlar. Türkbilimciler 
arasında da bu konuda tartışmalar, anlaşmazlıklar bulunmakta gibidir. Kimilerine göre, 
temelde bir tek 'Türk Dili' vardı. Şimdi veya tarihte görülen tüm başkalıklar, bu tek 
'anadil' veya 'kök dil', ya da daha iyisi 'köken dil' denilen temel Türkçenin başka 
başka görünüşleridir. Bu durumda, Asya'nın doğusundan Avrupa'nın içlerine kadar 
uzanan bir alanda konuşulan Türkçe türleri birer 'lehçe' sayılmalıdırlar. Oysa, başkalarına 
göre, bugün bir Yugoslav Türkçesi ile bir Yakut Türkçesi, kişilerin birbirlerini karşılıklı 
olarak anlamalarına fırsat vermeyecek kadar birbirlerinden ayrıdırlar. Evet, bugün 
Özbekçe bir yayın dinlenildigi zaman, belki bazı sözcükler yakalanabilir, ve genel olarak 
neden söz edildiği kavranabilir; fakat gene de bugunkü Türkçe ile Özbekçe iki ayrı lehçe 
değil de, iki ayrı dil sayılmalıdır. Ona bakılırsa, İtalyanca ile İspanyolca da yeni Latin 
dilleri olarak birbirlerine çok benzerler; ama gene de ayrı diller olarak düşünülürler. 
Türk dilleri arasındaki dilsel başkalıklar, kavimlerin coğrafya bakımından birbirlerinden 
ayrı düşmeleri, ve geniş bir bölgeye yayılmaları sonucunda oluşmuştur.”77

 

Türk dili farklı coğrafyalarda başkalaşıma uğrayarak birçok dala ayrışmıştır. 

Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Türkmence, Kazakça, Kırgızca, Özbekçe, Uygurca, 

Kazan Tatarcası, Kırım Tatarcası, Balkırca, Başkurtça, Gagavuzca, Çuvaşça, Yakutça, 

Halaçca, Sahaca gibi. 

Türk dilinin tarihsel süreçte yaşadığı dallanma ve çağlar içindeki farklılaşmaları 

şu şekilde şematize edilmektedir: 

                                                 
76 Özcan Başkan, “Türk Dili Geçmişi”, A.Ü. Tömer Dil Dergisi Özcan Başkan Özel Sayısı, No:22, 
Ağustos 1994, s.115. (Çevrimiçi) 
http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20DILI/baskan_turk_dili_gecmisi.pdf, 30 Ağustos 2007. 
77 a.e., s. 116. 
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Tablo 2. Tarihsel süreçte Türk lehçelerinin ortaya çıkışı 

Kaynak: Özcan Başkan, “Türk Dili Geçmişi”, A.Ü. Tömer Dil Dergisi Özcan Başkan Özel 

Sayısı, No:22, Ağustos 1994, s.120. (Çevrimiçi) 
http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20DILI/baskan_turk_dili_gecmisi.pdf, 30 

Ağustos 2007. 

Tarihsel süreç içinde Türk boyları çeşitli coğrafyalara dağılmış ve oralara 

yerleşmişlerdir. Bu dağılımın sonucunda dil özellikleri de dallanma göstermiştir.  

Yüzyıl boyunca görülen bu hareketlilik yüzünden dil özelliklerine göre ayrılan 

bölgeler ile, yurt edinilen bölgeler her zaman birbirlerini tutmamaktadır. Sözgelimi, 

Oğuzca dizgisinden olan Kıpçak Türkçesi, bir taraftan Macaristan içlerine sarkan boylar 

tarafından Avrupa'ya aktarılırken; öte yandan, köle olarak götürüldükleri Mısır’da kurdukları 

Kölemen Devleti ile de Afrika'ya taşınmıştır. Bu bakımdan Anadolu’ya özgü gibi 

gelen dilsel özelliklerden bir çoğu Avrupa içlerinde de görülebilir.78

                                                 
78 a.e. 
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Bazı boylarda ırksal değişimler de olurken, Türk boyları farklı dinleri de seçmişlerdir. 

Türk boyları arasında İslam’a geçiş yoğun olsa da, Şamanizm’den Budizm’e geçen 

Türkler olduğu gibi, Musevilik ve Hıristiyanlığı seçen Türk boyları da vardır. Hazarlar 

Musevi, Tuna boylarında yaşayan Gagavuzlar ve Volga boylarında yaşayan Çuvaşlar 

Hıristiyan Türk topluluklarındandır.  

Yaklaşık 1500 yıldır başka Türk boyları ile ilişkileri kesik olan Çuvaşların 

Türkçesi, aradan geçen zaman yüzünden ve ayrı bir bölgede kalıp sıkışma sonucunda, 

bugünkü Türkiye Türkçesine en uzak sayılabilecek bir dil olmuştur. Kazan bölgesinde 

kalan Volga Bulgarları, şimdiye kadar Kazanlılar olarak dillerini ve dinlerini korumuşlarsa 

da, daha aşağı inen Tuna Bulgarları zamanla Slavlaşmışlar ve böylece hem ırklarını, 

hem dinlerini, hem de dillerini değiştirmişlerdir.79  

Özyetgin, Modern Türk dil alanını coğrafi ve dilsel özelliklere göre 6 gruba 

ayırmaktadır. Şöyle ki: 80

1. Güney-Batı Türk ~Oğuz Türk Lehçeleri 

a. Türkiye Türkçesi (Türkiye, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Balkan Ülkeleri, 

Yunanistan, Bulgaristan, Eski Yugoslavya toprakları, Makedonya ve 

Romanya, Batı Avrupa ülkeleri ile Avustralya) 

b. Azerice (Ermenistan, Gürcistan, İran, Irak) 

c. Gagauzca (Moldova, Ukrayna, Bulgaristan ve Romanya 

topraklarındaki Dobruca Bölgesi, Kafkaslar) 

d. Türkmence (Türkmenistan, İran, Afganistan) 

e. Horasanca (İran’ın kuzey-doğusundaki Horasan Bölgesi) 

2. Güney-Doğu ~ Uygur ~ Karluk Lehçeleri 

a. Özbekçe (Özbekistan, Kazakistan’ın güneyi, Kuzey Afganistan, 

Tacikistan, Türkmenistan, Çin) 

                                                 
79 a.e. 
80 A. Melek Özyetgin, 
http://turkoloji.cu.edu.tr/ESKI%20TURK%20DILI/ozyetgin_tarihten_bugune_turkdili.pdf, 22 Eylül 
2007. 
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b. Uygurca (Çin-Şincan Özerk Bölgesi, Kazakistan, Moğolistan, 

Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan) 

c. Sarı Uygurca (Çin’in Gansu eyaleti) 

d. Salarca (Çin-Şincan Özerk Bölgesi, Çungua-Salar Muhtar Vilayeti, 

Çin Gansu eyaletinin çeşitli yerleri) 

3. Kuzey-Batı ~ Kıpçak Türk Lehçeleri 

a. Tatarca (Rusya Federasyonu-Tataristan Cumhuriyeti,Başkurdistan, 

Bulgaristan, Kazakistan, Romanya, Çin, Türkiye, Finlandiya, Ukrayna, 

Kırgızistan, ABD, Azerbaycan, Tacikistan ve bazı Avrupa ülkeleri) 

b. Başkurtça (Rusya Federasyonu-Başkurdistan Cumhuriyeti) 

c. Kırgızca (Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Çin 

d. Kazakça (Kazakistan, Afganistan, Çin, Moğolistan, Türkmenistan,   

Özbekistan) 

e. Karakalpakça (Özbekistan-Karakalpak Muhtar Cumhuriyeti, Kazakistan) 

f. Nogayca (Aral-Hazar coğrafyası, Kafkasya, Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti, 

Stavropol vilayeti, Dağıstan Muhtar Cumhuriyeti’nin çeşitli yerleri, Romanya 

ve Türkiye’de küçük topluluklar) 

g. Karaçay-Balkarca (Rusya Federasyonu-Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti, 

Balkar-Kabartay Cumhuriyeti, Kuban Nehri civarı.) 

h. Kumukça (Kafkasya, Rusya Federasyonu-Dağıstan Muhtar Cumhuriyeti) 

i. Karayimce (Litvanya, Batı Ukrayna, Kırım, Polonya) 

j. Kırım Tatarcası ( Ukrayna-Kırım Özerk Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkiye) 

4. Kuzey-Doğu ~ Sibirya Türk Lehçeleri 

a. Yakutça (Sahaca) (Rusya Federasyonu-Yakut Özerk Cumhuriyeti) 

b. Tuvaca (Rusya Federasyonu-Tuva Otonom Cumhuriyeti, Moğolistan, 

Buryat Özerk Cumhuriyeti, Çin-Şincan) 

c. Hakasça (Rusya Federasyonu-Hakas Otonom Cumhuriyeti, Yenisey, 

Abakan, Çulım Irmakları orta mecrası) 

d. Altayca (Rusya Federasyonu-Dağlık Altay Cumhuriyeti 
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5.  Çuvaşça (Rusya Federasyonu-Çuvaşistan, Tataristan, Başkırdistan) 

6. Halaçça (Orta İran) 

Tüm bu lehçelerin konuşulduğu topraklarda yaşayan Türk toplulukları aynı 

dilin birbirinden çok farklı veya birbirine çok yakın lehçelerini konuşmaktadırlar. 

Görüldüğü gibi bu oldukça geniş bir coğrafyayı kapsamaktadır. Bunlardan başka Osmanlı 

ile Avrupa’ya yayılmış ve orada yerleşik durumda kalmış olan Türkler de Anadolu 

Türkçesince anlaşılan ancak farklı ağıza sahip Türkçe konuşmaktadırlar. (Balkanlar 

ve Kıbrıs gibi)  

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 

‘Türkiye Dışındaki Türkler Bibliyografyası’ adlı kaynakta yeryüzündeki Türk toplulukları 

şu şekilde listelenmiştir: 

 

“Altay-Sibirya Türkleri: Altay, Baraba, Çulım, Dolgan, Hakas, Karagas, Koybal, 
Kumandı, Sabir, Sagay, Şor, Telengit, Televüt, Tobol, Tofalar, Tuva, Yakut. 

Batı Türkleri: Ahıska-Mesket, Azerbaycan, Balkanlar, Batı Trakya, Bulgaristan, Romanya, 
Yugoslavya, Irak, İran, Afşar, Azeri, Halaç, Hamse, Horasan-Bocagçı, Kaçar, Karacadağ, 
Karagözlü, Karakoyunlu, Karapapah, Karayi, Kaşkay, Şaheven, Türkmen, Kıbrıs-12 
Ada, Suriye, Türkiye. 

Doğu Avrupa Türkleri: Gagavuz, İdil-Ural, Başkurt, Çuvaş, Kazan, Mişer, Kafkasya, 
Karaçay-Malkar, Kumuk, Nogay, Stavropol Türkmenleri, Karaim, Kırım, Kırım Tatarları, 
Litvanya Tatarları, Belorusya Tatarları, Polonya Tatarları, Kırımçak. 

Türkistan Türkleri: Afganistan, Doğu Türkistan, Kazaki Kırgız, Salar, Sarı Uygur, 
Karakalpak, Özbek, Türkmen.”81

 

Dünya’da Türkler; Adriyatik Denizi’nden, Balkanlar’a; Anadolu’dan Orta Asya’ya, 

Çin’e uzanan bir coğrafyada yaşamaktadırlar. Bu coğrafya içinde Akdeniz, Anadolu 

Yarımadası, Kafkaslar ve Orta Asya’da bağımsız Türk devletleri olduğu gibi, birçok 

özerk devlet de mevcuttur. Tüm bu devletlerden başka, aynı coğrafyaya yayılmış bulunan 

                                                 
81 İsa Kayacan, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Ankara, Ece Yayınları, 1993, ss.10, 11.  
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ve devlet kurumları olmayan Türk toplulukları da bulunmaktadır. Ayrıca Avrupa, 

Amerika ve Avustralya kıtalarında yaşayan Türk kökenli göçmenler yaşamaktadır. 

Bugün Türkiye dışında Türkçe konuşan 7 bağımsız devlet bulunmaktadır. Bu 

devletlerde konuşulan Türkçe, lehçeler açısından birbirleriyle farklılıklar gösterebilmektedir. 

Azerbaycan, Kafkasya’da yer alan bir Türk devletidir. Tarihte birçok devlet 

kuran Azerilerin yaşadığı topraklar 1828 yılında Rusya ve İran arasında paylaşılmıştır. 

Şu an bağımsız olan ve Azerbaycan olarak bilinen devlet Kuzey Azerbaycan olup, 

Güney Azerbaycan ise İran içinde halen varlığını sürdüren bir bölgedir.  

Rusya’daki 1917 Bolşevik Devrimi ardından Kuzey Azerbaycan 1918 yılında 

bağımsızlığını kazanmış ve doğuda ilk kez demokratik bir cumhuriyet olarak Azerbaycan 

Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Fakat bu ülke, 1920’de yeniden Rusya tarafından işgal edilmiş 

ve Sovyetler Birliği’ne dahil olmuştur. 1991 yılında Kuzey Azerbaycan bağımsızlığını 

kazanmış ve Azerbaycan Cumhuriyeti tekrar kurulmuştur.82  

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’dür. 

Azerbaycan’da konuşulan Türkçe, Azeri Türkçesi olarak adlandırılmaktadır. 

Türkçe’nin Oğuz dil grubuna ait olan Azeri Türkçesi Türkiye Türkçesi’yle farklar 

içerse bile kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Azeri Türkçesi, Türkiye’nin Doğu Anadolu 

Bölgesi’nde kullanılan şiveye oldukça yakındır. 

Azeri Türkleri İslam dinini kabul edene kadar Kafkas Alfabesini (52 harften 

ibaret), bundan sonra 1929’a kadar Arap alfabesini, 1929-39 yılları arasında Latin ve 

1939-1992 yılları arasında Kiril alfabelerini kullanmıştır. 1992’den itibaren Azerbaycan’da 

Türkiye’nin de kullandığı Latin alfabesine geçilmiştir.83

Kırgızistan, Orta Asya’da yer alan bir Türk devletidir. Çin kaynaklarındaki 

belgeler ışığında tarihçiler Kırgızların tarihini M.Ö. 250 yılına kadar indirmektedirler.  

                                                 
82 Erol Mütercimler, 21. Yüzyılın Eşiğinde Uluslararası Sistem ve Türkiye-Türk Cumhuriyetleri 
İlişkiler Modeli, y.y., Anahtar Kitaplar, 1993, s.103. 
83 a.e., s.104. 
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Kırgızlar, M.Ö. 1. yüzyılda Hun Devleti’nde yaşamış; Hun Devleti’nin yıkılmasıyla 

M.Ö. 4. yüzyılda Hakas Devleti’ni kurmuşlardır. Uygur Devleti’ni yıkan Hakasların 

10. yüzyılda İslamiyet’e geçtikleri görülür. 13. yüzyılda ise Kırgızlar Moğol egemenliğine 

girmişlerdir. 17. yüzyıldaki Rus ilerleyişi karşısında birçok Türk boyu ile Ruslarla 

mücadele eden Kırgızların toprakları 19. yüzyılda Rus egemenliğine girmiştir. Sovyet 

Devrimi’nden sonra bu topraklar 1924 yılına kadar Türkistan Özerk Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyeti içinde kalmış, 1925’te Kara Kırgız Özerk Oblastı adını almış ve 1936’da 

Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak varlığını 1991’e kadar sürdürmüştür. 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Kırgızistan, 1991 yılında bağımsızlığını 

kazanmıştır. Başkenti Bişkek’tir. Kırgız Türkçesi, Kuzey-Batı Kıpçak Türk lehçeleri 

grubuna girmektedir.  

Kırgız Türkleri 1926 yılına kadar Arap alfabesini, 1926’dan 1940’a kadar Latin 

ve 1940’dan sonra ise Kiril alfabesini kullanmışlardır.84

Kazakistan, Orta Asya’da yer alan ve 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla 

bağımsızlığını elde etmiş bir Türk devletidir. Kazakistan’ın ve Kazakların tarihi İlk Çağ’a 

kadar inmektedir. Kazakların ulus olma süreçleri de doğal olarak uzun bir geçmişe sahiptir. 

Sürekli bir devlet kurumu çatısı altında yaşadıkları görülen Kazaklar’ın “eski nesilleri 

Saka kabilelerinden başlamaktadır.”85 Bugünkü Kazakistan Cumhuriyeti topraklarında 

tarih boyunca birçok Türk devleti kurulmuştur.  

 

“Kazaklar, VIII. yüzyılda bugünkü Kazakistan topraklarında yaşamış olan Oğuz, Kıpçak, 
Nayman, Karluk, Kimek, Calayır, Argın ve Daglat gibi çeşitli Türk boyları ile 13. yüzyılda 
bölgeye gelen Moğolların karışmasıyla meydana gelmişlerdir. XV.yüzyılın ortalarından 
itibaren Jedi Su (Yedi Nehir) bölgesinde yerleşmeye başlayan Kazak boyları, XVI. 
yüzyılın ortalarında Küçük Cüz, Orta Cüz ve Büyük Cüz olmak üzere üç hanlıktan oluşan, 
aynı zamanda gevşek merkezi bir otoriteye de sahip olan bir idare yapısı oluşturmuşlardır. 
Küçük Cüz'ün 1731 yılında Rus yönetimi altına girmesinden sonra, Kazakların direnişine 
karşın, Ruslar, Kazaklarla hiçbir yakınlığı bulunmayan Rus Kazaklarının da yardımıyla 
Orta ve Büyük Cüze ait Kazak topraklarını hakimiyetleri altına almışlardır. Ruslar, 

                                                 
84 a.e., s.107. 
85 a.e., s.104. 
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kontrollerini yavaş yavaş arttırarak, 1830'lardan itibaren Kazak topraklarını kolonize 
etmeye ve şehirler kurmaya başlamışlardır.”86

 

18. yüzyılın sonlarında başlayan ve 19. yüzyılda tamamlanan Kazakistan’daki 

Rus işgali sırasında ve Ekim Devrimi’nden sonra da Kazak başkaldırıları sürekli bir 

şekilde görülmektedir.  

 

“Rusya'da 1917 Ekim ayında meydana gelen ve Çar'ın devrilmesiyle sonuçlanan devrimden 
sonra, Kazaklar, Alihan Bukeyhanov liderliğinde ayaklanarak, "Alaş Orda" adlı kendi 
devletlerini kurduklarını ilan etmişler ve otonomi talebinde bulunmuşlardır. Kırgızlarla 
birleşerek Rus ve diğer Slavlara karşı saldırılar başlatan Kazaklar, Ekim Devriminden 
sonra diğer Türk gruplarla birlikte hem Kızıl Ordu'ya, hem de Beyaz Ruslara karşı 
savaşmışlardır. İç savaşın Kızıl Ordu tarafından kazanılmasından sonra mücadeleye 
devam edemeyen Alaş Orda'nın büyük çoğunluğu Bolşevik idaresini kabul etmek zorunda 
kalarak dağılmıştır. 26 Ağustos 1920'de, Kazak-Kırgız ayırımı gözetilmeden Otonom 
Sovyet Sosyalist Kırgız Cumhuriyeti kurulmuştur. Kazakistan, Nisan 1925'te Kazak 
Otonom Cumhuriyeti adını almış, Aralık 1936'da da SSCB içinde Cumhuriyet statüsü 
kazanmıştır.”87  

 

SSCB yönetimi boyunca Kazakistan’ın demografik yapısı oldukça değişmiştir. 

Bugün Kazakistan’da nüfusun yarısına yakın oranda önemli bir Rus nüfusun bulunması 

ve Lehlerden, Volga Almanlarına kadar farklı halkların burada yaşamasının nedeni, 

İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki sürgünler, devlet tarafından yeni yerleşim alanlarının 

gösterilmesi, bilimsel, teknik, stratejik yatırımlardır. Şöyle ki: 

 

“II. Dünya Savaşında Sovyet yönetimi, Volga Almanları, Kırım Tatarları, Polonyalılar 
ve Ukraynalılardan oluşan grupları, savaşta Almanlarla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle 
Kazakistan'a sürmüştür. Kafkasya ve Uzak Doğu'dan sürülen diğer halklar ve Çin'den 
(Uygur) gelen göçlerle etnik dağılım daha da karmaşık bir hal almıştır. Ahıska Türkleri 
de 1944 yılında Gürcistan'dan Kazakistan'a sürülmüşlerdir. Kruşçev tarafından 1950'lerde 
uygulanmaya başlanan "Bakir Topraklar" kampanyası çerçevesinde, çok sayıda Rus 

                                                 
86(Çevrimiçi) http://www.turkbe.kz/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=32, 7 
Ekim 2007. 
87 a.e.  
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ve Ukraynalı özellikle Kuzey Kazakistan'a yerleştirilmişlerdir. Sovyet yönetiminin 
Kazakistan'da Baykonur Uzay Üssünü ve üssün yanıbaşında Leninsk kapalı şehrini 
kurmasının ardından, buraya çok sayıda Rus teknik personel yerleştirilmiştir.”88

 

Kazakistan’ın dili, Türk dilinin Kıpçak kolunda yer alan Kazakça’dır. Bundan 

dolayı Türkiye Türkçesi ile arasında büyük farklılıklar vardır. 

Kazak dili, önce Arap alfabesi esasına dayanmış, 1920’li yıllların sonunda Latin 

alfabesine, 1940’da ise Kiril alfabesine geçmiştir.89

Özbekistan, Sovyetler Birliği’nin dağılması ile bağımsızlığını elde eden bir 

diğer Türk devletidir. Özbeklerin ismi Altın Ordu Devleti’nin hükümdarı Özbek Han’dan 

gelmektedir. Özbek Han’ın liderliğinde Trakya’ya kadar uzanan bu hanlığın halkına, 

liderleri Özbek Han’dan dolayı Özbekler denilmiştir. 

 

“1428-1468 tarihleri arasında Özbekler çok yakın dayanışma içine girmişler ve 1500-
1510'da Maveraünnehir bölgesini ele geçirmişlerdir. Ancak 1740'ta İran hükümdarı Buhara'yı 
ele geçirmiş ve buradaki Özbek Hanlığına son vermiştir. Buhara'nın başına 1753'te 
Muhammed Rahim geçmiş, bu dönem 1920'ye kadar sürmüştür. 1924'te ise bugünkü 
Özbekistan Cumhuriyeti kurulmuş, ancak 1945'ten sonraki yıllarda Rusların denetimine 
girmiştir. Özbekistan'da Kongrat, Nagman, Mangıt, Toyaklı, Savay, Barın, Üç Urug, Burgut, 
Arlat, Kanglı, Baştaş, Karakalpak gibi boylar bulunmaktadır ve bunlar Özbekistan'ı 
oluşturmaktadırlar.” 90

 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte 1991 yılında bağımsızlığını kazanan 

Özbekistan’da konuşulan dil Özbek Türkçesi olarak adlandırılmaktadır. Özbek Türkçesi 

Türk dillerinin Karluk koluna aittir. Türkiye Türkçesi ile anlaşılırlık açısından uzaktır.  

                                                 
88 a.e.  
89 Mütercimler, a.g.e., s. 105. 
90(Çevrimiçi) http://www.turkdunyasi.org/sayfalar/kultursayfasi14/kultursayfasi14.html, 9.Ekim 2007. 
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Özbek dilinde bugüne kadar verilmiş eserler çeşitli alfabeler kullanılarak yazılmıştır. 

Bu dilde yazılar 1927’ye kadar Arap, 1927-40 Latin, 1940’tan sonra ise Kiril alfabesinde 

oluşturulmuştur.91

Türkmenistan, Türkmenler olarak da bilinen Oğuzların bir devletidir. Oğuz 

boyuna mensup Türkler bugün ağırlıklı olarak Türkiye, Azerbaycan, Balkanlar, Irak, 

İran ve Türkmenistan’da yaşamaktadır. 

Tarihsel süreçte Türkmenistan önce eski Pers imparatorluğu’nun bir parçası 

olmuş ve daha sonra bu topraklarda Araplar, Selçuklu Türkleri, Cengiz Han, Timur ve 

Timuridler ve Özbekler hüküm sürmüştür. 1881’den itibaren bölge Rus hakimiyeti 

altında Bolşeviklere direnmiş, fakat Kızıl Ordu’ya 1920’de teslim olmuştur. 1925’te 

Sovyet Türkistanı’nın Türkmen kısımlarında Türkmen Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 

kurulmuştur. 1991’de cumhuriyet parlamentosu bir referandumu müteakiben Türkmenistan’ın 

bağımsızlığını ilan etmiştir.92  

Türkmenlerin kullandığı Türkçe, Oğuz Türkçesi grubuna girmektedir. Bu lehçe 

Türkiye Türkçesine oldukça yakındır. Türkmenler de tarihsel süreç içinde diğer Türk 

cumhuriyetleri gibi birçok alfabe kullanmışlardır.  

1928-1940 arası Latin alfabesi kullanılan Türkmenistan’da 1940’dan sonra da 

Kril alfabesi kullanılmıştır.93 Türkmenistan 2000 yılında Latin alfabesine geçmiştir.  

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs Adası’nın kuzeyinde 

bulunan ve bağımsızlığını 15 Kasım 1983’te ilan eden bir Türk Cumhuriyetidir. Başkenti 

Lefkoşa’dır. 

“Kıbrıs adası, 1517’den 1878’e kadar Osmanlı egemenliğinde kalmıştır. 1571’den bu yana 
da adanın nüfusunu iki ulusal topluluk oluşturmuştur: Ortodoks Rumlar ve Müslüman 
Türkler. 

...1878’de Osmanlı Devleti, Rusya’ya karşı diplomatik desteğin bedeli olarak 
Kıbrıs’ı İngiltere’nin ‘geçici yönetimi’ne bırakmıştır. Ancak İngiltere adada bir koloni 
yönetimi kurarak 1960’a kadar Kıbrıs’tan çıkmamıştır.”94

                                                 
91 Mütercimler, a.g.e., s. 105. 
92 (Çevrimiçi) http://www.turkmenistan.com/history.htm, 11 Ekim 2007. 
93 Mütercimler, a.g.e., s.108. 
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Tarihsel süreçte Türk ve Rumların ortak bir bağımsızlık savaşı görülmemektedir. 

Ancak Kıbrıslı Rumlar’ın Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlama fikrine dayanan ‘enosis’ 

hareketinin varlığı göze çarpmaktadır.  

1960’da İngilizler’in Kıbrıs Adası’ndan çekilmesinin ardından aynı yıl iki 

toplumun eşitliği ve ortak egemenliğine dayalı Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştur. Bu 

cumhuriyetin garantörleri Türkiye, İngiltere ve Yunanistan olmuştur.  

30 Kasım 1963’te Cumhurbaşkanı Makarios anayasanın on üç temel maddesinin 

değiştirilmesini istemiştir. Türkiye ve Kıbrıs’taki Türk toplumu bu isteği Türkleri 

adada azınlıkta bırakacağı gerekçesiyle kabul etmemiş ve adada Türklere karşı terör 

eylemleri başlamıştır. Türkler karışık yerleşim bölgelerinden ve Rumların kolayca 

vurabildikleri köylerinden sürülmüşlerdir. Türklerin büyük bir bölümü Lefkoşa’nın Türk 

kesimine sığınmıştır. 1963-1964 yılları arasında süren bu bunalım sırasında Türkler 

Temsilciler Meclisi, hükümet ve bütün kamu görevlerinin dışında bırakılmış, Kıbrıs 

Cumhuriyeti’ni bir Kıbrıs Rum devletine dönüştürecek olan anayasadaki on üç temel 

maddede Makarios’un istediği değişiklikler yapılmıştır.95

Bu dönemde Türklerin de kendi kendini yönetmeye başlamasıyla Kıbrıs’ta ilk 

bölünme gerçekleşmiştir. Mart 1964’te Birleşmiş Milletler Barış Gücü Kıbrıs’ta görev 

yapmaya başlamış ancak Rum saldırılarını durduramamıştır. Bunun üzerine Türkiye aynı 

yılın Ağustos ayında adadaki Erenköy bölgesine hava harekatı gerçekleştirmiştir.  

1974’te adayı Yunanistan’a bağlamak amacıyla Yunanistan destekli darbe 

yapılmış ve Türkiye bunun üzerine Kıbrıs Barış Harekatı’nı gerçekleştirerek adanın 

kuzeyinde 1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti’ni ilan etmiştir. Bu dönemde başlayan 

süreç içinde Federal Kıbrıs Cumhuriyeti kurulamayınca 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti resmen ilan edilmiştir.  

                                                                                                                                          
94 Şükrü Sina Gürel, Tarihsel Boyut İçinde Türk-Yunan İlişkileri (1821-1993), Ankara, Ümit 
Yayıncılık, 1993, s. 53. 
95 a.e., s. 57. 
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Bugün Kıbrıs Adası’nda sadece Türkiye’nin tanıdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

ve 1990 yılında Avrupa Birliği’ne kabul edilen ve dünya devletlerince Kıbrıs Cumhuriyeti 

olarak tanınan, Türkiye tarafından tanınmayan ancak Kıbrıs Rum Yönetimi olarak 

adlandırılan iki devlet bulunmaktadır. Kıbrıs sorunu 2008 yılı itibarıyla halen devam 

etmektedir.  

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı Türkiye Türkçesi konuşurken Kıbrıs’a 

has bir şive kullanmaktadır. Alfabeleri Latin alfabesidir. 

Bağımsız Türk devletlerinden başka, çoğunluğu bugün Rusya Federasyonu 

içinde yer alan birçok özerk Türk devleti de bulunmaktadır:  

Tataristan, Rusya Federasyonu içinde özerk bir cumhuriyettir. Başkenti Kazan’dır. 

Ancak Tatarlar tarih boyunca yaşadıkları siyasi gelişmelerden dolayı geniş bir 

coğrafyaya yayılmışlardır. Tatar Türkleri Tataristan dışında Türkiye, Ukrayna, Başkırdistan, 

Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Çuvaşistan, Azerbaycan ve Rusya’nın çeşitli bölgelerinde 

de  yaşamaktadırlar.  

Tatarlar başlıca Kırım ve Kazan Tatarları olarak anılırlar. Kırım tatarları Ukrayna’da, 

Kazan Tatarları ise Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nde yaşamaktadır. 

 

“Kazan Tatarları, İdil-Kama Bulgarlarıyla 13. yüzyılda Orta Asya'dan bu bölgeye gelen 
Kıpçak Türklerinin torunlarıdır. Bu kavim Moğol istilasının ardından bölgede kurulan 
Altınordu Devletinin hâkimiyeti altına girdiler. 15. yüzyılın ikinci yarısında Altınordu 
Devleti yıkılması ile Kazan Hanlığı ad altında bağımsız bir Hanlık kuran Kazan Tatarları 
Moskova Knezliği’nin ilk hedefi oldular. Uzun mücadelelerden sonra Kazan Hanlığı’nın 
kuruluşundan yaklaşık yüzyıl sonra Ruslar bu devleti yıkarak bölgeye hakim oldular.”96

 

1552’de Rusların hakimiyetine giren Tatarlar’ın özellikle 18. yüzyılda zorunlu 

nedenlerden dolayı göç ettikleri görülmektedir. Tatarlar İslam dinine mensupturlar. 

Sadece Tatarlar içindeki Krayeşenler Hıristiyan-Ortodoks’tur. 

                                                 
96 Oya Eren, “Türk Dünyası”, (Çevrimiçi) http://www.forumgazetem.com/tataristan.htm, 13 Ekim 2007. 
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18. yüzyılda Müslüman Tatarlar siyasi ve dini Rus baskısı ile Başkurtistan ve 

Urallar’a göç etmişler; 1774’teki Pugaçev isyanı ile dini ve ticari özgürlükler elde 

etmişlerdir. Tataristan İlimler Akademisi’nden Prof. Dr. Nil Yuziyev, Pugaçev’in 

anti feodal ayaklanmasının damgasını vurduğu bu dönemde Tatarlar’ın elde ettiği 

haklardan şöyle bahsetmektedir:  

Batırşa ve Pugaçev yönetimindeki çiftçi ayaklanmaları feodal toplumun çürüklüğünü, 

yalnız eski izlerinden gidemeyeceğini gösterdi. Çarlık iktidarı Tatar halkına bazı imtiyazlar 

vermeye, misyonerlik siyasetini yumuşatmaya, millî maarifin, kültürün gelişmesi için 

imkanlar sunmaya mecbur oldu. Yeni camiler, medreseler açmaya başladı. Durmadan 

süren mücadelelerin böyle neticeler vermesini görmek, Tatar halkını kendisinin ruhî-

entellektüel yeteneğini daha da sıkı şekilde çalıştırmaya itti.97

Tatarlar Rusya’nın devam eden baskıları sonucu, çeşitli bölgelere göç etmişlerdir. 

Bunlardan birisi de Anadolu’dur. Çarlığın yıkılması ve 1917 yılındaki bolşevik devrimi 

Tataristan’ın durumunda da değişikliklere neden olmuştur. 

Tatarların siyasi hareketleri Çarlık Rusya’sının son dönemlerinde de devam 

etmiştir. Haziran 1917’de Kazan’da toplanan Tüm Rusya Müslümanları Kurultayı ile 

Tatarlar muhtariyet ilan etmiş, meclis seçimi yapmış, Ekim ayındaki sosyalist devrimin 

hemen ardından Kasım ayında İdil-Ural Devleti’ni ilan etmişlerdir. Ancak 1918’de 

bu devleti bolşevikler kaldırmış ve Sosyalist Tatar-Başkurt Cumhuriyeti’ni kurmuşlardır. 

Çok geçmeden bu cumhuriyet bölünerek muhtariyet formunda 1919’da Başkurt, 1920’de 

Tatar cumhuriyetleri kurulmuştur.  

Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecinde Tataristan Özerk Cumhuriyeti 30 Ağustos 

1990’da bağımsızlığını açıklamış, 1991’de cumhurbaşkanı atamış, 1992’de referandum 

ile bağımsızlığını ilan etmiştir. Ancak bu bağımsızlık ilanı hiçbir ülke tarafından tanınmamıştır. 

Tataristan, 1994 yılında tekrar Rusya Federasyonu’na bağlanmıştır. Tataristan’ın Rusya 

Federasyonu içinde özerk devlet olarak özel bir yeri bulunmaktadır. Rusya Federasyonu 

içindeki özerk devletlerin içinde en çok bağımsızlık yetkisine sahip cumhuriyet Tataristan’dır. 

                                                 
97 Nil Yuziyev, “Yeni Dönem Tatar Edebiyatı”, (Çevrimiçi) 
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Tempdosyalar/109902__YeniDonemTatarEdebiyati.pdf, 27 Haziran 2008. 
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Bugünkü duruma bakıldığında Tataristan daha çok bağımsızlık yetkisi istemektedir. 

2007 yılı Rusya Federasyonu ve Tataristan için yetki paylaşımı görüşmeleriyle geçmiştir.  

Rusya açısından, Tataristan’ın zaten geniş olan bağımsızlık yetkilerini daha çok 

arttırması veya bağımsız olması diğer özerk devletlere örnek teşkil edecek ve Rusya’nın 

bölünmesini getirecektir. Öte yandan, Tataristan Devlet Başkanı Mintimer Şaymiyev 

Rusya Federasyonu iktidarındaki Birleşik Rusya Partisi kurucu üyesidir ve Tataristan 

uzun süredir Kremlin’in güçlü bir müttefikidir.98

11 Temmuz 2007’de yeni bir yetki paylaşımı anlaşması yapılmıştır. Bu anlaşma ile  

 “ ‘Tataristan Cumhuriyeti’nin statüsünü Rusya Federasyonu Anayasası ile Tataristan 
Anayasası’nın belirlemesi’ hükmü kaldırılarak, yerine ‘Sadece iki anayasaya değil, 
Rusya Federasyonu’nun yasalarına uygunluk’ şartı getirildi. Uzmanların anlaşmanın 
sembolik anlam taşıdığı ve Tataristan’ın RF’ye bağlı olduğunu resmen tescil ettiği görüşüne 
karşın, gerçekte, Tataristan, anlaşma ile Rusya nın diğer bölgelerine kıyasla daha 
imtiyazlı haklara sahip oldu.”99  

 

Tatarca Türkçe’nin Kıpçak dil grubuna aittir.  

Tatarca metinlerde 1929-1939 arası Latin alfabesi, 1939 sonrası Kiril alfabesi 

kullanılmıştır.100

Başkortostan (Başkurdistan, Başkırdistan), bugün Rusya Federasyonu’na bağlı 

bir diğer özerk Türk cumhuriyetidir. Başkenti Ufa’dır. Tarihsel süreçte Başkurtlar Tatarlarla 

birlikte yaşamışlardır ve kaynaşmışlardır. 1552'de Kazan Hanlığı’nın yıkılmasından 

sonra Ruslara karşı birlikte ayaklanan Tatar ve Başkurt Türkleri, 18. yy'ın sonlarında 

Rus egemenliğine girmek zorunda kalmışlardır.  

Ekim Devrimi’nden sonra Bolşevikler’in kurduğu Tatar-Başkurt Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyeti yine 1919’da Başkurt Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti haline getirilmiştir.  

                                                 
98 Naciye Saraç, “Tataristan’ın Yetki Anlaşması Yeniden Onaylandı”, (Çevrimiçi) http://www.turquie-
news.fr/spip.php?article389, 13 Ekim 2007. 
99 Naciye Saraç, “Başkortostan da Yetki Paylaşım Anlaşması İmzalamak İstiyor”, (Çevrimiçi) 
http://www.azsam.org/modules.php?name=News&file=article&sid=260, 14 Ekim 2007. 
100 Mütercimler, a.g.e., ss. 108, 109. 
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Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Başkortostan 1991’de egemenliğini ilan ederek 

"Başkortostan Özerk Cumhuriyeti" ismini almıştır. 1992’de Federal Anlaşma’yı imzalamış, 

ancak 1993’te anayasa hazırlanmıştır. Ağustos 1994’e kadar devam eden görüşmelerin 

sonunda merkezi yönetimle bazı yetkilerin mahalli idareye devredilmesi konusunda 

bir anlaşma daha imzalanmıştır. Başkortostan Dil Bilim Enstitüsü tarafından 1999 

yılı içerisinde Başkortostan yönetimine hitaben yapılan açıklamada, ülkenin gerçek 

adının ‘Başkortostan’ olduğu ve adının dünya devletleri tarafından bu şekilde bilinmesi 

amacıyla gerekli girişimlerde bulunulması istenmiştir. Anayasa’nın bazı maddelerinde 

03 Kasım 2000 tarihinde yeni değişiklikler yapılmıştır. Bugün Rusya Federasyonu 

bünyesinde özerk bir cumhuriyet olan Başkortostan, Rusya Anayasası ve Federatif 

Anlaşması’na göre yasama ve yürütme kurumlarına sahiptir. Yasama ve yürütme mensupları 

halk tarafından seçilir.101

Tataristan’ın yeni yetki anlaşmasını imzalaması ve bağımsızlık yetkilerinin 

yüksek olması Başkortostan’a da örnek olmuştur. 1992 yılında imzaladıkları Federal 

Anlaşma sonrasında imzalanan ilk yetki anlaşmasının ardından ikinci yetki anlaşması 

gerekmektedir. Zira bu konuyla ilgili yeni bir yasa çıkartılmıştır. 

2003 yılında çıkartılan "Rusya Federasyonu’nu Teşkil Eden Bölgelerin Yasama 

ve İcra Organlarının Oluşturulma İlkeleri" adlı yeni yasaya göre o döneme kadar federal 

merkezle bölgeler arasında yürürlükte bulunan tüm yetki paylaşımı anlaşmalarının 

iki yıl içinde yeniden onaylanması öngörülmektedir.102

Başkortostan’ın yeni yetki yasasından beklentisi federasyon yapısının düzenlenmesidir. 

 

“Rusya’da tüm yetkilerin federal merkeze bağlı olmasından sıkıntı duyan Başkortostan, 
günümüzde gerçek federalizm sistemine geçilmesini talep ediyor. Diğer taraftan, federal bütçeye 
devamlı olarak gelir sağlayan ülkenin kendi bütçesinin sürekli açık vermesi nedeniyle, 

                                                 
101 Naciye Saraç, “Uzaklarda Bir Türk Halkı... Başkurtlar...”, (Çevrimiçi) 
http://www.gazetenette.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1195, 14 Ekim 2007. 
102G/Y Asya Masası-Pamir, “Tataristan Rusya Federasyonu ile Özel Anlaşma İmzalamaya 
Hazırlanıyor”, (Çevrimiçi) http://www.globalyorum.com/inc/newsread.asp?readid=959, 14, Ekim 2007 
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anlaşmada Moskova ile Ufa arasında bütçe alanındaki ilişkilerin yeniden düzenlenmesi 
gerektiği hususuna da yer veriliyor.”103

 

 Başkurtların kullandığı Türkçe Kıpçak grubuna ait olup, Tatarca’ya yakındır. 

Başkurtlar 1929’a kadar Arap, 1939’a kadar Latin, sonrasında Kril alfabesi 

kullanmışlardır. 104

Çuvaşistan, Rusya Federasyonu içinde özerk bir Türk cumhuriyetidir. Başkenti 

Şupaşkar’dır. 

Çuvaş Türkleri, 15. yüzyıllarda Çuvaş adı altında Kazan Hanlığı’nın içinde yer 

almaktaydılar. 1557 yılında toprakları Ruslar tarafından işgal edilmiştir. 1920 yılında Rusya’nın 

oluşumunda Çuvaşistan muhtar bölge haline getirilmiş, 1925’te ise muhtar cumhuriyetine 

dönüştürülmüştür. 105

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla ülke Çuvaşistan Özerk Cumhuriyeti adını 

almıştır. Çuvaş Türkleri Hristiyan-Ortodoks dinine mensupturlar. 

 

“Çuvaş Alfabesi önce (18. yüzyılda), Rus alfabesi esasında olup, ancak kullanılmamıştır. 
1872 yılında yeni Çuvaş alfabesi oluşturulmuştur. Bu alfabenin yapılanmasında Latin 
ve Rus alfabesinden yararlanmıştır. Şu anda da bu alfabe kullanılmaktadır.”106

 

Tuva (Tıva) Cumhuriyeti, Tuvaların yaşadığı Tannu-Tuva denilen bölgededir. 

Rusya Federasyonu’nda muhtar cumhuriyet olan Tuva Cumhuriyeti’nin başkenti Kızıl’dır. 

 

                                                 
103 Naciye Saraç, “Başkortostan da Yetki Paylaşım Anlaşması İmzalamak İstiyor”, (Çevrimiçi) 
http://www.azsam.org/modules.php?name=News&file=article&sid=260, 14 Ekim 2007. 
104 Mütercimler, a.g.e., s. 109. 
105 a.e., s. 110. 
106 a.e., , s. 111. 
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“Çok derin köklere sahip olan Tıvalar, önceleri Türk, Kırgız, Uygur devletlerinin oluşumunda 
yer almışlardır. 13. yüzyılın başında ise Cengizhan tarafından etki altına alınarak, 
Moğol, Çin devletlerinin oluşumuna katılmışlardır.”107

 

Tuvalar’ın siyasi tarihleri Çin ve Rusya’ya karşı verdikleri bağımsızlık mücadeleleri 

ve elde ettikleri bağımsızlık dönemleri ile doludur.  

Orta Asya'nın en eski yerli halklarından biri olan Tuva Türkleri 1911 yılında 

isyan ederek bağımsızlıklarını ilan etmişler; 1914 yılındaki Rus işgali ve 1917'de 

komünistlerin iktidara gelmesiyle 14 Ağustos 1921 tarihinde Tannu-Tuva Halk Sovyet 

Cumhuriyeti kurulmuştur. 

1930 yılında Tuva Halk Cumhuriyeti adını alan bu devlet, 1944’te Sovyetler 

Birliği’nin bir parçası olmuştur. 1961 yılında otonom bölge, Sovyetler Birliği’nin 

parçalanmasının ardından Mart 1991’de de özerk cumhuriyet olmuştur.108  

Tuvalar Şamanizm ve Lamanizm’e inanmaktadırlar. 

Tuıva Türklerinin alfabesi önce Latince, 1941’den sonra ise Rus alfabesi içeriğinde 

kurulmuştur. 109

Hakasya, Rusya Federasyonu içinde özerk bir cumhuriyettir. Başkenti Abakan’dır. 

6. ve 14. yüzyıllarda bağımsız bir devlet olduğu görülen Hakasya, 1727 yılında 

Rus işgaline uğramış, Rus-Çin Antlaşması ile Rusya'ya bağlanmıştır. Hakasya’ya, 1930 

yılında özerk bölge statüsü verilmiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Hakasya 

Büyük Meclisi, Rusya'ya bağlı özerk cumhuriyet statüsünü ilân etmiştir. 

Şamanizme inanan bir toplum olan Hakasların kullandığı Türkçe, Uygur grubuna 

aittir.  

                                                 
107 a.e., s. 118. 
108 Oya Eren, “Türk Dünyası”, (Çevrimiçi)  
http://www.forumgazetem.com/tuva.htm, 14.Ekim 2007. 
109 Mütercimler, a.g.e., s.118. 
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Hakaslar 1929 yılına kadar Rus, 1939’a kadar Latin ve 1939 sonrası yeniden 

Rus alfabesini kullanmışlardır.110

Altay Cumhuriyeti, Türklerin anayurdu olarak tanımlanan Altay bölgesinde 

kurulmuştur. Rusya Federasyonu’na bağlı özerk bir devlettir. Başkenti Gorno-Altay’dır. 

Cumhuriyette var olan dinler: Müslümanlık, Hristiyanlık, Şamanizm’dir.  

Tarihsel süreçte, Cengiz Han’ın hakimiyetine giren Altay bölgesi Moğolların 

parçalanmasıyla 14. yüzyılda bağımsız olsa da 18. yüzyılda Rusya’nın ve Oryot Hanlığı’nın 

egemenliğine girmiştir. Altaylar 18. yüzyılda Çin-Mançur Devleti’nin Oryotlar’ı dağıtması 

ile bu devlete bağlanmışlardır. 19. yüzyılda ise tamamıyla Rusya’ya dahil olmuşlardır.  

Altay Cumhuriyeti SSCB'nin dağılmasından sonra 1991 yılında muhtar, 1992 

yılında Rusya Federasyonu’na bağlı özerk cumhuriyet haline gelmiştir. 

Altay dili, Türkçe’nin Kırgız-Kıpçak grubuna aittir. Kullandıkları alfabe önce 

Rus, 1928-1938 yılları arası Latin, 1938’den sonra ise yine Rus alfabesi olmuştur.111

Yakutistan, Rusya Federasyonu’na bağlı özerk bir cumhuriyettir. Başkenti 

Yakutsk’dur. Yakut Türkleri, Sakha veya Saha Türkleri olarak da adlandırılmaktadırlar. 

Ülke, Saka-Yakutistan Özerk Cumhuriyeti olarak da bilinmektedir. 

Yakutlar’ın yaşadığı bölge 17. yüzyılın ortalarından itibaren Rus işgaline girmiştir. 

1918 yılında kısa bir süre bağımsızlığını ilan eden Yakutlar’ın toprakları 1921 yılında 

yeniden Rus kuvvetleri tarafından işgal edilmiştir. 1923 yılında Özerk Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyeti olarak ilan edilen devlet, 1991 yılında Rusya Federasyonu’na bağlı özerk 

cumhuriyet olmuştur. 112

Yakutistan’da var olan dinler: Hıristiyanlık (Ortodoks), İslamiyet ve Şamanizm’dir. 

                                                 
110 a.e., s. 117. 
111 a.e., s. 112. 
112Oya Eren, “Türk Dünyası”, (Çevrimiçi) http://www.forumgazetem.com/saka.htm, 15 Ekim 2007. 
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Saka dili Türkçe’nin bir grubudur. Sakaların yazıları 1929 yılına kadar onların 

Küsvsi alfabesine, 1929-1939 yılları arası Latin ve 1939’dan sonra ise Rus alfabesine 

dayandırılmıştır.113

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu’nu oluşturan çift ana toplumlu 

özerk cumhuriyetlerdendir. Bu cumhuriyet Kabardey ve Balkar etnik gruplarından 

oluşmaktadır. 

“Kabardey-Balkarlar sünni Müslümandırlar. Kabardeylerin ana dili Kafkas dillerinin 
Abhaz-Adıge grubuna aittir. Balkarlar Ural-Altay dil ailesinin, Türk kolu olan Kıpçak 
grubunun bir boyu olan Karaçaylılara çok yakın bir dili konuşurlar.” 114

Farklı kökenlerden gelen Balkar ve Kabardeylerin tarihi aynı bölgede yaşamalarından 

dolayı birbirlerinden hem ayrı hem de paralel gelişimler göstermiş ve belli bir noktadan 

sonra ise birlikte yaşayan iki toplum haline gelmişlerdir.  

Balkarların esas unsurunu, Bulgar Türkleri, Hazarlar ve Kıpçak Türkleri 

meydana getirmiştir. Türkler'in Orta Asya'dan başlayan büyük göçleri sırasında İdil 

boylarına, oradan da Kuzey Kafkasya'ya gelen bu Türkler, yüzyıllar boyu bölgede 

çeşitli devletler kurmuşlardır. Kuzey Kafkasya'da Kuban Nehri boylarına yerleşmişler, 

Moğol istilası sırasında Kafkas Dağları’na çekilerek yüksek platolarda yaşamaya 

başlamışlar ve bugünkü Karaçaylı ve Balkarlar'ı meydana getirmişlerdir. 16. yüzyılın 

ortalarında Karaçay ve Balkarlar bölgede hakimiyet kurmak için birbirleri ile mücadele 

etmeye başlamışlar, bu mücadelenin sonunda Balkarlar Elbruz dağlarının batısına 

çekilmişlerdir.115

Aynı dönemde Moğol istilaları Kabardeyleri de etkilemiştir. Kabardeyler’in 

tarihi ise şu şekilde bir gelişme göstermiştir:  

Kabardeyler Kafkasya’daki Adıge kabilelerindendir. Adıgeler, 13. yüzyılda 

Tatar-Moğol istilası ile dağılmışlardır. 16. yüzyıl ortalarına kadar ‘Pşı’ adı verilen 

derebeylerince yönetilen Kabardeyler Osmanlı’nın desteklediği Kırım Tatarlar’ından 

                                                 
113 Mütercimler, a.g.e., s. 119. 
114 (Çevrimiçi) http://www.kafkas.org.tr/bgkafkas/bukaf_kabbal.html, 17 Ekim 2007. 
115 Oya Eren, “Türk Dünyası”, (Çevrimiçi) 
http://www.forumgazetem.com/kabartaybalkarcumhuriyeti.htm, 17 Ekim 2007. 
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korunmak için 1557'de Rus korumasını benimsemişlerdir. 1739 Belgrad Antlaşması 

sonucu Kabardey Prensliği, Rus ve Osmanlı devletleri arasında "tarafsız bölge" statüsü 

kazanmış ve bağımsızlığı her iki devlet tarafından tanınmıştır. Ancak 1774'te yine iki 

ülke arasında yapılan Küçük Kaynarca Antlaşması ile Kabardey bölgesi Rus menfaat 

alanının bir üyesi olarak tanımlanmıştır. Kabardeyler bu anlaşmayı tanımamışlardır. 

100 yıl devam eden Rus-Kafkas savaşları sonunda 1882’de Kabardeyler Rus hakimiyeti 

altına girmişlerdir. Bunun ardından ise bölgede büyük bir Ruslaştırma siyaseti yürütülmüş, 

Kabardeylilerin topraklarına el konularak bölgeye Rus nüfusu yerleştirilmeye başlanmıştır. 

Osmanlı imparatorluğu’na göç ettirilen Kabardeyler, İmparatorluğun çöküşüyle de 

birlikte Anadolu, Avrupa, Ortadoğu ve Amerika’ya dağılmışlardır.116  

19. yüzyılda Kabardeylerin yaşadığı topraklar farklı isimler almıştır.  

 

“Bu dönemde Rusya içinde Kabardeyler ve 5 Balkar partisi bir araya gelerek ülkesel 
bir birlik olan Kabardey Bölgesini kurdular. 1869'da Kabardey Bölgesi'ne yeni bir isim 
verildi, Georgian (Georgievsky) Bölgesi, (daha sonra Nalçik Bölgesi oldu).”117

 

Ekim devrimi ile Sovyetler Birliği’nin kurulması, Kabardey ve Balkarlar’ın 

siyasi düzenini yeniden etkileyerek ilçe (oblast) olarak yapılandırmıştır. 

 

“Kabardey ve Balkarlar 1922 yılında Sovyetler Birliği bünyesinde Kabardey-Balkar 
Özerk Sovyet Sosyalist Oblastı’nı oluşturmuşlardır. 1936 yılında ülkenin statüsü 
Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyet olmuştur. 1943'te Cumhuriyetin Balkar bölümü 
kaldırılmış, Balkarların hemen hemen tamamı Almanlarla işbirliği yaptıkları gerekçesi 
ile Kırgızistan’a sürülmüş ve Balkarlardan boşalan yerlere bir Gürcü topluluğu olan 
"Svanlar" yerleştirilmiştir. 1956'da Balkarların saygınlığı geri verilmiş ve 9 Ocak 
1957'de iki etnik ünvanlı Kabartay-Balkar Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 
yeniden kurulmuştur. Svanlar Gürcistan'a geri gönderilmiş, sürgünden geri dönen 

                                                 
116 (Çevrimiçi) http://www.kafkasrehberi.com/modules.php?name=Kaynak_Arsivi&file=print&sid=84, 
17 Ekim 2007.  
117 a.e.  
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Balkarlar eski topraklarına yeniden yerleştirilmiştir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının 
ardından ise Kabardey-Balkar Özerk Cumhuriyeti Rusya Federasyonu’na bağlanmıştır.”118

 

Kabardey-Balkar Cumhuriyeti’nin başkenti Nalçik’tir. 

Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu’na bağlı çift topluma dayalı 

özerk cumhuriyetlerden bir diğeridir. Halkı Karaçay Türkleri ve Çerkeslerden oluşur. 

Başkenti Çerkesk’tir. 

Kafkas halklarından olan Karaçaylılar, Balkanlara çok yakın bir Türk grubudur. 

19. yüzyılın ilk yarısında Çerkeslerle beraber Rusya egemenliğine girmişlerdir. 1922 

yılında, Sovyetler Birliği’nin idari yapılanmasında, Karaçay-Çerkes Muhtar Bölgesi 

olarak yer almıştır. 1943 yılında Sovyetler Birliği, Karaçaylılar’ı Orta Asya’ya sürmüştür. 

Çetin bir mücadele sonucu, 1957’de ülkelerine dönme hakkı kazanan Karaçaylılar yeniden 

Karaçay-Çerkes Muhtar Bölgesi’ni oluşturmuşlardır.119  

Karaçay ve Balkar Türkleri’nin Sovyet yönetimince tek bir çatı altında değil, 

ayrı ayrı Çerkes toplulukları ile birleştirildiği görülmektedir. 

İkinci Dünya Savaşı'nda Alman işgaline uğrayan Karaçay, Almanlar’ın çekilmesinin 

ardından Karaçaylıların Almanlarla işbirliği yaptığı gerekçesiyle 1943 yılında Sovyetler 

Birliği tarafından saldırıya uğramıştır. 2 Kasım 1943 günü bütün Karaçay halkı Orta Asya 

ve Sibirya'ya sürgüne gönderilmiştir. Karaçaylılara yurtlarına dönme izni ancak 1957 

yılında Kruşçev yönetimi tarafından verilmiştir. 1992 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasının 

ardından bölge Karaçay-Çerkes Özerk Bölgesi adını almıştır.120

Karaçay ve Balkar Türkçesi birbirine yakın olup, Türkçe’nin Kıpçak grubuna 

dahildir. Bu topluluklar Kril alfabesini kullanmaktadır. Karaçay halkı müslümandır. 

Dağıstan, adı dağlık bölge anlamına gelen Rusya Federasyonu’na bağlı özerk 

bir cumhuriyettir. Başkenti Mahaçkale’dir. Dağlık bir coğrafyada yer alan Dağıstan 

                                                 
118 Oya Eren, “Türk Dünyası”, (Çevrimiçi) 
http://www.forumgazetem.com/kabartaybalkarcumhuriyeti.htm, 17 Ekim 2007. 
119 Mütercimler, a.g.e., , s.115. 
120 Oya Eren, “Türk Dünyası”, (Çevrimiçi) 
http://www.forumgazetem.com/karacaycerkeskcumhuriyeti.htm, 17 Ekim 2007. 
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bölgesinde tarihte kurulan devlet Albanya’dır. Kumuk Türkleri’nin büyük bir çoğunluğu 

Dağıstan’da yaşamaktadır. 

 

“Kumuk Türkleri Kuzey Kafkasya'daki Kumuk ovasının ve Dağıstan'ın dağlık kesiminin 
yerli halklarındandır. Etnik bakımdan Kıpçak ve Oğuz boylarının bu sahada kaynaşmasından 
meydana geldikleri ileri sürülen Kumuk Türklerinin dillerindeki Kıpçak ve Oğuz 
grubu özellikleri bu görüşü desteklemektedir.”121

 

1918’deki Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti ve 1921 yılındaki Dağıstan Sovyet 

Sosyalist Muhtar Cumhuriyeti evrelerini geçiren Dağıstan bugün siyasi alanda Rusya 

Federasyonu’na bağlı özerk cumhuriyet olarak varlığını sürdürmektedir. 

Dağıstan’da birçok etnik yapı ve dolayısıyla da birçok dil mevcuttur. Ancak 

Kumuk Türkçesi öne çıkmaktadır. 

Dağıstan ve Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti adı altında bağımsızlık ilanı ile Kuzey 

Kafkasya kabilelerinin yaptıkları milli kurultayda, Kumuk Türkçesi yalnız Dağıstan 

için değil, bütün Kuzey Kafkasya için birleştirici, ortak bir dil olarak kabul edilmiştir.122  

Dağıstan’da yaşayan etnik gruplar: 

Dagestanskaya Pravda gazetesinde 29.06.1989 yılında yayınlanan listeye göre 

Dağıstan; Avarlar, Darginler, Kumuklar, Lezgiler, Laklar, Tabasaranlar, Nogaylar, 

Rutullar, Agullar, Sahurlar, Azeriler, Ruslar, Çeçenler, Tatlar ve Yahudilerden 

oluşmaktadır.123

Kumuk dili Türkçe’nin Kıpçak grubunda bulunmaktadır.  

                                                 
121 Çetin Pekacar, “Kumuk Türkleri”, Yeni Türkiye -Türk Dünyası Özel Sayısı, C. II-, No: 16, 
Temmuz-Ağustos 1997, ss. 2062-2066 (Çevrimiçi) http://w3.gazi.edu.tr/~pekacar/kumturkler.htm, 19 
Ekim 2007. 
122 a.e.  
123 (Çevrimiçi) http://www.kafkas.org.tr/bgkafkas/bukaf_dagistan.html, 19 Ekim 2007 
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Bu dil, güzel edebiyat dili olarak kabul görmüş olup, bugün Dağıstan halkları 

tarafından edebiyat dili olarak kullanılmaktadır. Kumukların yazısı ve kullandıkları 

alfabe 1929’a kadar Arap, 1929-38 arası Latin ve bundan sonra ise Kril alfabesi olmuştur.124

Kumuk Türkleri birçok devlete dağılmış durumdadır. 

 

“Kumuk Türkleri, bugün büyük çoğunluğu (1992 tahminine göre 250000 kişi) Rusya 
Federasyonuna bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyetinde, geriye kalan kısmı (yaklaşık 50000 
kişi) Çeçen ve Osetya Özerk Cumhuriyetlerinde yaşayan, Azerbaycan Türklerinden sonra 
Kafkaslardaki en kalabalık Türk kavmidir. Kumukların bir kısmı, Çarlık Rusyasının 
Kuzey Kafkasya'yı istilâsı yıllarında ve bilhassa Şeyh Şamil'in esir düşmesinden sonra 
Osmanlı Devletine sığınmışlardır. Bunlar hâlen belli başlı olarak Tokat'ın Üçgözen ve 
Kuşoturağı, Sivas'ın Yavu köyünde yaşamaktadırlar.”125

 

Bugün Rusya Federasyonu içinde Dağıstan dışındaki özerk cumhuriyetlerde 

de Kumuklar yaşamaktadır.  

Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi, Moldova’da yer alan özerk bir cumhuriyettir. 

Başkenti Komrat’tır. Ortodoks Hıristiyanlığı benimsemiş Türk kavimlerinden olan 

Gagavuzlar’ın kullandığı Türkçe, Türkçe’nin Oğuz grubunda bulunur. Azeri ve Türkiye 

Türkçesi’ne oldukça yakın bir lehçedir. 

Sayıları 300.000’i aşan Gagavuzların, tarihi toprakları bugünkü Bulgaristan, 

Romanya, Moldova ve Ukrayna sınırlarına dek uzanır. Kimilerince Gagoğuzlar, kimilerince 

Gökoğuzlar olarak adlandırılan Gagavuzlar, özellikle Bulgaristan (Varna, Balçık), Romanya 

(Dobruca) ve Yunanistan’da (Keserya) ‘da görülen Balkanlardaki asimilasyon politikalarına 

maruz kalsalar da çoğunlukla öz benliklerini ve anadillerini koruyabilmişlerdir. Moldova 

Cumhuriyeti içindeki Bucak (Beserabya) bölgesinde kurulan Gagavuz Yeri Özerk 

Bölgesi, 14 Ocak 1995 tarihinden itibaren bölgesel özel hukuki statü ile yönetilmektedir. 

Gagavuzlar, Göktürk bayrağını kullanmakta, eski Türk kültürünün bazı unsurlarını 

tüm canlılığıyla yaşatmaktadırlar. Orhun yazıtlarındaki yazılar günümüz Gagavuz dilinde 

                                                 
124 Mütercimler, a.g.e., s.114. 
125 Pekacar, a.g.e. 
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mani, türkü, atasözü olarak tekrar karşımıza çıkmaktadır. 1957’de Kril esaslı alfabe 

düzenlenmişse de 1995-1996 yıllarında BM Örgütü’nün (UNDP) bir projesiyle Latin 

harflerine geçilmiştir. Başpapaz Mihail Çakır’ın "Basarabyalı Gagavuzların İstoryası" 

adlı eserinde Göktürklere uzanan geçmiş ortaya konulmaktadır.126

Nahçıvan, Azerbaycan’a bağlı özerk bir cumhuriyettir. Nahçıvan aynı zamanda 

bölgeye adını veren şehrin de ismidir. 

Tarihsel süreçte Pers, Roma ve Bizans hakimiyetlerinin ardından Nahçıvan, 

Selçuklu hakimiyetine girmiştir. 15. yüzyılın sonlarından itibaren bölge Osmanlı ve 

Safevi İmparatorlukları arasında el değiştirmiştir. Nahçıvan 1828 yılında Rus hakimiyetini 

kabul etmiştir. 1920 yılında Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne bağlı olarak 

Nahçıvan Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ilan edilmiştir. 1991 yılında Azerbaycan’ın 

bağımsızlığını kazanmasının ardından devletin adı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti olarak 

değiştirilmiştir.127

Nahçıvan ile Azerbaycan arasında sınır bağlantısı bulunmamaktadır. Sovyetler 

Birliği döneminde Ermenistan’a verilen topraklar ile bu bağlantı kesilmiş durumdadır. 

Nahçıvan’da konuşulan Türkçe Oğuz grubundan olup Azeri Türkçesi’dir ve Türkiye 

Türkçesi’ne oldukça yakındır. Nahçıvan Türkiye ile kara sınırı olan tek Türk Cumhuriyeti’dir.  

Karakalpakistan, Özbekistan’a bağlı özerk bir Türk cumhuriyetidir. Başkenti 

Nukus’tur.  

Karakalpak adıyla bir milletin oluşması literatüre göre 16. yüzyıla rastlamaktadır.128

Karakalpakistan 1925’te Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin bir özerk 

bölgesiyken 1930’da Sovyetler Birliği’ne devredilmiştir. 1932’de ise Özerk Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyeti statüsünü kazanmıştır. 1936’da Özbekistan’a bağlanmıştır. Özbekistan’ın 

1991’de bağımsızlığını ilan etmesinden beri bu devlet içinde özerk olarak varlığını 

devam ettirmektedir. 

                                                 
126 Gözde Kılıç Yaşın, “Yeni Yunan Tragedyası:Gagavuzlar”, (Çevrimiçi) 
http://www.tusam.net/makaleler.asp?id=682&sayfa=11, 25 Ekim 2007. 
127 Oya Eren, “Türk Dünyası”, (Çevrimiçi) http://www.forumgazetem.com/nahcivan.htm, 25 Ekim 2007. 
128 Mütercimler, a.g.e., s. 110. 
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İslam dinine mensup olan Karakalpakların dili Türkçe’nin Kıpçak lehçesidir. 

Karakalpaklar önce Arap alfabesini, 1928-1940 arasında Latin alfabesini kullanmış 

ve daha sonrasında Kril alfabesine geçmişlerdir.129  

Sincan Uygur Özerk Bölgesi (Doğu Türkistan),  Uygur Türklerinin yaşadığı 

bölgedir.   

Çin Halk Cumhuriyeti içinde yar alan Uygur Özerk Bölgesi’nin bir diğer adı 

da Doğu Türkistan’dır. Başkenti Urumçi’dir. Resmi dil Uygur Türkçesi ve Çince’dir. 

 

“Uygur Türkleri, nüfus açısından Anadolu ve Azeri Türklerinden sonra en çok nüfus 
miktarına sahip bir Türk halkıdır. Uygurların büyük bir çoğunluğu bugün Çin’de 
yaşamaktadır.”130

 

Tarihsel açıdan Doğu Türkistan birçok Türk devletinin kurulduğu bölgedir. 

Hunlar, Göktürkler, Uygurlar, Karahanlılar gibi Türk devletleri bu bölgede varlıklarını 

göstermişlerdir.  

Bölge Moğol istilasının ardından Cengiz Han’ın oğlu Çağatay’ın hakimiyetini 

tanımıştır. Doğu Türkistan’daki Çağatay hanedanı ile hizmetindeki bütün Moğol beyleri 

ve askerileri 1357’de Müslüman olduktan sonra Türk-İslam kültürünün etkisine girmişler 

ve yavaş yavaş Türkleşmişlerdir. 17. yüzyılın sonunda yaşanan iç karışıklıklardan yararlanan 

Moğol kökenli bir kavim olan Kalmuklar, Doğu Türkistan’ın kuzeyini işgal etmişler ve 

burada 1759 yılına kadar varlığını sürdüren bir devlet kurmuşlardır. Bu devletin varlığına, 

iç karışıklıklarını bastırabilmek için Çin’deki Mançu Hanedanı’ndan yardım istemesinin 

neticesinde Çin tarafından işgal edilmesi ile son verilmiştir.131

                                                 
129 a.e., s. 110. 
130 a.e., s. 111. 
131 Oya Eren, “Türk Dünyası”, (Çevrimiçi) http://www.forumgazetem.com/nahcivan.htm, 28 Ekim 
2007. 
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Çin’in Doğu Türkistan’ı işgalinin ardından 20. yüzyılın ortalarına kadar uzanan 

bağımsızlık mücadeleleri de başlamıştır.  

Ayaklanmalar sonucu 1863’te Doğu Türkistan İslam Devleti kurulmuştur. Bu 

devlet, Osmanlı İmparatorluğu, İngiltere ve Rusya tarafından resmen tanınmıştır. 1876 

yılında bölge Çin-Mançu devletince yeniden işgal edilmiş ve 1884'te "Yeni Toprak" 

anlamına gelen Sincan adıyla Çin İmparatorluğu’na bağlanmıştır. 1931 yılında çıkan 

ayaklanmalar sonucunda 1933 yılında Kaşgar'da tekrar “Doğu Türkistan İslâm Cumhuriyeti” 

kurulmuştur. Bu cumhuriyetin ömrü de 1937'de sona ermiştir. 1944 yılında yeni bir 

bağımsız devlet kurma teşebbüsü daha yaşandıysa da aynı dönemde bütün Çin'e hâkim 

olan Komünist Çin Kuvvetleri, 1949'da Stalin'in de onayı ile Doğu Türkistan'a girerek 

bu bölgeyi resmen Çin’e dahil etmişlerdir.132

Komünist Çin’in kuruluşu ile Sincan’ın siyasi durumu Çin Halk Cumhuriyeti 

içinde yeniden belirlenmiştir.  

1 Ekim 1949’da Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra Sincan, Çin’in 

diğer eyaletleriyle eşit statüye ve aynı zamanda etnik özerklik hakkına sahip olan 

eyalet düzeyindeki idari bölge haline dönüştürülmüştür.133

Uygur Türklerinin kullandıkları dil, Türkçe’nin Karluk grubuna aittir. 

Uygurca 10. yüzyıldan beri Arap alfabesi ile yazılmaktadır. 1969-1983 yılları 

arasında Çin hükümetinin hazırlattığı Uygur Latin alfabesi de kullanılmış, fakat daha 

sonra Uygurca sesleri gösteren ek işaretler ile Arap alfabesine dönülmüştür. 

Uygurlar, Orta Asya’daki Türk cumhuriyetlerinden Hindistan ve Pakistan’a 

kadar uzanan bir coğrafyada yaşamaktadırlar. Özellikle Sovyetler Birliği döneminde bu 

ülkede yaşayan Uygurların alfabeleri farklılık göstermiştir. 

Eski Sovyetler Birliği’nde yaşayan Uygurlar 1930’a kadar Arap, 1930-46 yılları 

arası Latin, 1946’dan sonra Kril alfabesini kullanmışlardır. 134

                                                 
132 Oya Eren, “Türk Dünyası”, (Çevrimiçi) http://www.forumgazetem.com/nahcivan.htm, 28. Ekim 2007. 
133 (Çevrimiçi) http://turkish.cri.cn/chinaabc/chapter11/chapter110103.htm, 28. Ekim 2007. 
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Uygur Türkleri önceleri Hıristiyan, Şaman, Budizm ve Manıkey dinlerini 

kabul etmişler, 14-17. yüzyıllar arasında İslam dinine geçmişlerdir. Halen İslam dinine 

mensuplardır.135  

Kırım Özerk Cumhuriyeti, Ukrayna sınırları içinde özerk bir devlettir. Karadeniz’in 

kuzeyindeki Kırım Yarımadası’nda yer almaktadır. Tarihsel süreç içinde antik çağdan 

itibaren birçok kavim Kırım’ı ele geçirmiş, kimileri ise ticari koloniler kurmuşlardır. 

Kırım’a yerleşen Türk kavimlerinden en dikkat çekenleri Hunlar, Hazar Türkleri, 

Peçenekler ve Kıpçaklar olmuştur. 

Tatarlar, Kazan Tatarları ve Kırım Tatarları olarak ayrılırlar. Kazan Tatarları 

Tataristan’da yaşarken, Kırım Tatarları Kırım’da yaşamaktadır. 

‘Kırım Tatarları, tarihte oldukça önemli olaylar yaşayan bir Türk grubunu 

oluşturmaktadırlar. Önce Altın Ordu’nun, sonra Kırım Hanlığı gibi devletlerin içinde 

yer alarak, büyük bir güce sahip olmuşlardır. 136

1774 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya arasında imzalanan Küçük 

Kaynarca Antlaşması ile birlikte o güne kadar Osmanlı himayesinde olan Kırım Hanlığı, 

Osmanlı himayesinden çıkmıştır. 

Bağımsız Kırım’ın başına Ruslara yakınlığıyla bilinen Şahin Giray’ın han olarak 

geçmesinin ardından Kırım’da bu hanlığı kabul etmeyenler 1785’ten itibaren Osmanlı 

İmparatorluğu’na göç etmeye başlamışlardır. 1787’de ise Ruslar Kırım’ı ilhak etmiştir. 

Kırım Türkleri’nin 1785’teki göçünden başka, birçok Kırımlı 1853-1855 Kırım 

Savaşı’nın ardından Rusya tarafından Rusya’nın başka bölgelerine sürülmüşlerdir. Rusya’daki 

1917 devrimi sırasında ortaya çıkan siyasi boşlukta kısa bir süre bağımsızlığını ilan eden 

Kırım, 1921’de Özerk Kırım Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak Sovyetler Birliği’nin 

içinde konumlandırılmıştır. 

  

                                                                                                                                          
134 Mütercimler, a.g.e., ss. 111-112. 
135 a.e., s. 112. 
136 a.e., s. 114. 
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“1944 yılında Stalin tarafından tüm Kırım Tatarları Orta Asya’ya sürülmüş ve bir kısmı 
da yok edilmiştir. Daha sonra bu ülke de Federatif Rusya’nın idari yapısından çıkarılarak 
Ukrayna’ya verilmiştir. Fakat her türlü zulüme rağmen Kırım Tatar Türkleri kendi 
mücadelelerini durdurmamış ve önce kendi topraklarına dönebilmek, sonra da ulusal 
kurtuluş uğrunda yoğun bir harekete başlamışlardır.”137  

 

Kırım Türkleri’nin yakın tarihteki en büyük sürgünü olarak bilinen bu sürgün 

İkinci Dünya Savaşı dönemine rastlamaktadır. Kırım, İkinci Dünya Savaşı sırasında 

Naziler tarafından işgal edilmiştir. Rusların Kırım’ı tekrar geri almasının ardından 

Almanlarla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle birçok sayıda Kırım Türk’ü sürgüne gönderilmiştir. 

1945 yılında Kırım eyalet statüsüne getirilmiştir. Kruşçev zamanında Ukrayna’ya bağlanmıştır.  

              Nihayet 1980’li yılların sonunda Kırım Türkleri kendi ülkelerine göç etme 

hakkını kazanmıştır. 1991-1992 yıllarında Kırım-Tatar cumhuriyetini kurmuşlar ve 

bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.138

Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecinde Kırım Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 

1991’de Ukrayna'ya bağlı olarak yeniden kurulmuş, aynı yıl SSCB Bakanlar Kurulu, 

‘Kırım Türklerinin Kırım'a düzenli bir şekilde dönmeleri ve orada kendileri için gerekli 

şartların oluşturulmasının devlet garantisi altına alınması’ hakkında kararnameyi kabul 

etmiştir. 13 Kasım 1991’de Ukrayna Vatandaşlık Kanunu ve 1 Aralık 1991’de 

Ukrayna Bağımsızlık Deklarasyonu oylanarak kabul edilmiştir.139

Böylelikle Kırım, Ukrayna bünyesinde özerk bir cumhuriyet olarak varlığını 

devam ettirmektedir. 

Kırım Tatarlarının kullandıkları dil Türk dillerinin Kıpçak grubuna aittir. Kırım 

Tatarları, 1929 yılına kadar Arap, 1929-38 arası Latin ve 1938’den sonra Kril alfabesini 

kullanmışlardır. Kırım Tatarları’nın dini, İslam dinidir. Kırım’da yaşayan bir diğer 

Türk toplumu olan Kırımçaklılar, Yahudi dinindendir.140

                                                 
137 a.e., s. 114. 
138 a.e., s.114. 
139 (Çevrimiçi) http://www.vatankirim.net/tarih.asp?yazi=surgunkronolojisi, 1 Kasım 2007. 
140 a.e., ss. 114-115. 
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Bağımsız ve özerk Türk devletlerinden başka, bir devlet kurumuna sahip 

olmayan Türk toplumlarının yaşadığı bölgeler bulunmaktadır. 

İran Türkleri, İran’ın birçok bölgesine yayılmış bir şekilde yaşamaktadırlar. 

Yüz ölçümü 1.648.195 Km² olan İran devletinin 300,000 km²’lik bölümünde 

Türkler yaşamaktadır. Bu da Kuzey Azerbaycan’ın (86,600 km²) dört katına ve Türkiye’nin 

(774,815 km² ) yüzde 40’ına eşittir... Ülkenin kuzey batı, kuzeydoğu ve güney toprakları, 

Türklerin yoğun olarak yaşadıkları bölgelerdir. İran diye isimlendirilen coğrafyada 

yaşayan Türkler, başlıca üç bölgede yaşamaktadırlar. Bu bölgeler : 

1. Kuzey Batı Türkleri (Güney Azerbaycan) bölgesi 

2. Kuzey Doğu Türkleri (Güney Türkmenistan ve Horasan Türkleri) bölgesi 

3. İran Diye Adlanan Coğrafyanın Güney ve Merkez Türkleri bölgesidir.141  

Görüldüğü gibi İran’da yaşayan Türkler geniş bir etnik çeşitliliğe sahiptirler.  

Kuzey Batı Türkleri, İran sınırları içinde kalan Güney Azerbaycan olarak 

bilinen bölgede yaşayan Türklerdir. Bu bölgede önemli sayıda Azeri Türk nüfus bulunmaktadır. 

Azerilerin yaşadığı topraklar 1828 yılında Rusya ve İran arasında paylaşıldığında Kuzey 

Azerbaycan Rusya’da, Güney Azerbaycan İran’da kalmıştır. Daha sonraki yıllarda 

Kuzey Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne dahil olmuştur. Sovyetler 

Birliği’nin dağılması ile de bağımsızlığını ilan etmiştir. Güney Azerbaycan ise halen 

İran sınırları içindedir.  

Güney Azerbaycan’ın en önemli kenti Tebriz’dir. İran’ın siyasetinde tarih boyunca 

önemli etkilerde bulunmuş olan Azeri Türkleri bağımsızlık mücadeleleri süresince 

birkaç kez bağımsızlık elde etmiş olsalar da bunu sürdürememişlerdir. Güney Azerbaycan 

Türkleri, bugün siyasallaşan bir bağımsızlık görüşü içindedirler.  

 

                                                 
141 Babek Öztürk, “İran’daki Türk Nüfusuna İstatistiksel Bakış” (Çevrimiçi), 
http://www.tebrizinsesi.com/02042005-38.html, 01 Kasım 2007. 
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“Güney Azerbaycan’da yaşayan Türklerin çoğunluğu Müslüman ve Caferi Şiilerdir. Az 
sayıda da olsa Sünniler de bulunmaktadır. Bölgede çok az sayıda Bahai, Hıristiyan, 
Zerdüşt ve Musevi Türkler de yaşamaktadır.”142

 

Kuzey Doğu Türkleri, Güney Türkmenistan ve Horasan Türkleri olarak de 

bilinmektedir. Azerilerin dışında İran’da yaşayan Türk topluluklarından birisi de 

Türkmenlerdir.  

Bugün Gülistan diye anılan bölgenin kuzey kısmında ve az sayıda da Horasan’da 

yaşayan Türkmenler, temel olarak eski Oğuz ellerinden Salur, Imur, Dodurgalardandırlar. 

Halen bu bölgeler Göklen, Yomut ve Teke Türkmenleri adları ile tanımlanırlar. Bu 

bölgede çok az sayıda Kazak Türkü de bulunmaktadır. Son zamanlarda bu Kazak Türkleri, 

Kazakistan Cumhurbaşkanının talimatı ile Kazakistan’a göçmektedirler. Türkmenler 

genelde Hanefi - Sünni Müslümandırlar. Horasan’ın kuzey bölümü yani Deregez, Şirvan 

ve Bocnurd’un genelinde ve Nişabur, Sebzevar, İsferayin, Türbet-e-Heyderiye’nin bir 

kısımında Türkler yaşamaktadır. Şii – Caferi olan Horasan Türkleri, Azerbaycan ve 

Türkmen Türkçesi arasında bir lehçeyle konuşmaktadırlar. Aynı zamanda Özbek Türkçesi 

etkilerine de rastlamak mümkündür.143

Güney ve Merkez Türkleri, İran’ın güneyinde ve merkezinde yer alan ve 

birçok isimle anılan Türk topluluklarıdır. 

Bu bölgede Türkler dağınık halde yaşarlar. Genelde Lorlar, Farslar, Araplar 

ve Tatlarla komşu olan bu Türkler, Kaşkay, Hamse, Kirman, Huzistan, İsfahan ve Erak 

Türkleri diye anılırlar ... Kaşkaylar ve Hamseler göçebe hayat sürmektedirler. Bu 

bölgelerde yaşayan Türklerin tamamı Şii – Caferiler olup Azerbaycan Türkçesinin bir 

ağzını konuşmaktadırlar.144

Karaylar, Karaim Türkleri olarak da bilinir. Museviliği benimsemiş bir Türk 

topluluğudur.  

                                                 
142 a.e. 
143 a.e. 
144 a.e. 
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Karaylar, Türk tarihinde önemli bir yeri bulunan Hazarların bünyesinde yaşamış 

Türk halklarından biridir. Adları, mensup oldukları Musevi mezhebinden gelmektedir. 

Hazarların dağılmasından sonra çoğunlukla Kırım’a yerleşmişlerdir. Bazıları 14. ve 15. 

yüzyıllarda Litvanya ve Polonya'ya göç etmişler ve oraya yerleşerek bir cemaat oluşturmuşlardır. 

Ayrıca Hazar Devleti’nin yıkılmasından sonra hiçbir yere gitmeyip Kafkas dağlarında 

kalan ve varlığını orada sürdüren, anti Talmudist Karaim Yahudilerinin var olduğu ve 

bugün onların Dağlı Yahudiler olarak adlandırıldıkları da bilinmektedir.145

Karaylar’ın kullandığı Türkçe, Türk dillerinin Kıpçak grubuna aittir. “Yazılarını 

eski Yahudi, Latin ve Slavyan alfabesi doğrultusunda oluşturmuşlardır.” 146

Bugün Karayların birçok ülkeye dağılmış olduğu ve çok büyük ölçüde asimile 

oldukları görülmektedir.  

Kırım'dan ayrılan Karayların bir kısmı doğrudan İstanbul'a gelip yerleşirken, 

diğer bir kısmı Kırım’dan, önce Romanya'ya, oradan Edirne'ye ve oradan da İstanbul'a 

gelip yerleşmişlerdir. Dolayısı ile İstanbul'da da bir Karay cemaati oluşmuştur. 1917 

Ekim ihtilaline kadar bütün Rusya'da rahat yaşayan Karayların bir kısmı, ihtilal sonrası 

Kırım ve Rusya'yı terk ederek Avrupa ülkelerine, Amerika'ya ve Mısır'a göç etmişlerdir. 

İkinci Dünya Savaşında en az 30 bin Karay Türk'ü Sovyet coğrafyasının değişik yerlerine 

sürgüne gönderilmiştir. Mısır'a göç edenlerin hemen hemen tamamı 1947 Kanal savaşından 

sonra İsrail'e giderek Ramle lydda bölgesine yerleşmişlerdir. Bugün İsrailliler, Mısır'dan 

gelen göçmen Karayların Türk kökenli olmadığını söylemektedirler. Türkiye'deki Karayların 

sayısı 1985 yılında 150 civarında iken bu sayı 1993 yılında 95'e düşmüştür. 147

Bulundukları ülkelerde genel olarak nüfusları oldukça çok azalmış olan Karaylar’ın 

İstanbul’da yaşayanlarının 2005 yılında 50’nin altında olduğu söylenmektedir.*

                                                 
145 Selma Gülsevin, “Karay Türkçesinde Oğuzca Unsurlar”, Turkish Studies, C.I., No:4, İlkbahar 
2007., s.300. (Çevrimiçi) http://www.turkishstudies.net/dergi/cilt1/sayi4/gulsevinselma.pdf, 1 Kasım 
2007. 
146 Mütercimler, a.g.e, s.116. 
147 Selma Gülsevin, “Karay Türkçesinde Oğuzca Unsurlar”, Turkish Studies, C.I., No:4, İlkbahar 2007., 
s.300. (Çervimiçi) http://www.turkishstudies.net/dergi/cilt1/sayi4/gulsevinselma.pdf, 1 Kasım 2007. 
* Bkz.: Tutkun Akbaş, “Son 50 Musevi Türk”, (Çevrimiçi) 
http://www.tempodergisi.com.tr/toplum_politika/08344/, 1 Aralık 2007. 
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Günümüz itibarıyla dünya Karaylarının bütün nüfusu 2.400 civarındadır. Karay 

nüfusunun süratle azalışının sebepleri arasında, açlık, savaşlar ve korumasız halk oluşlarının 

yanı sıra en önemli faktör  Sovyetler Birliği döneminde uygulanan Ruslaştırma politikasıdır.148

Batı Trakya Türkleri bugün Yunanistan sınırları içinde kalan Batı Trakya bölgesinde 

yaşayan Türklerdir. Bu bölge 14. yüzyılda Osmanlı topraklarına dahil olmuş ve Balkan 

Savaşları sonrasında Bulgaristan’a bırakılmış bir bölgedir.  

I. Dünya Savaşı’nda Bulgaristan ve ittifak kurduğu devletlerin mağlup olması 

sonrası Batı Trakya, Müttefikler tarafından (Fransız ve Yunanlılar) işgal edilmiştir. Bulgaristan 

ve Müttefikler arasında 27 Kasım 1919’da imzalanan Neuilly Antlaşması, bölge yönetiminin 

Müttefiklere geçmesini sağlamıştır,. Bu süreçte bölgede, bir “Müttefiklerarası Batı 

Trakya Türk Hükümeti” kurulmuş ve halkın iki dereceli bir referandum ile bölgenin 

geleceği hakkında fikir beyanı alınmıştır. Bu referandumda halkın seçtiği 8 temsilci 

(Türkler 5; Yunan, Bulgar ve Yahudiler 1’er); Batı Trakya’nın Fransız mandası altında 

bir otonomi (dolayısı ile Türk Otonom Yönetimi) veya Yunanistan ile birleşmesini 

oylamıştır. 14 Mayıs 1919’daki referandumdan 4’ü Türklerce verilen 5 oyla Yunanistan’la 

birleşme kararı çıkmıştır. Böylece başlayan Yunan işgali, 22 Mayıs 1920’de tamamlanmıştır.149

Lozan Antlaşması ile Batı Trakya’nın Yunanistan’da kalması kesinleşmiştir. Batı 

Trakya’da yaşayan Türklerin çoğunluğu Osmanlı İmparatorluğu zamanında bölgeye 

yerleşmiş Türkler’den oluşmaktadır. Konuştukları dil Türkiye Türkçesidir.  

Batı Trakya’daki Türk varlığı, Anadolu üzerinden geçerek gelen Oğuzlar ve 

kuzeyden gelerek yerleşen, Onogur-Bulgar, Peçenek, Uz, Kuman-Kıpçak Türkleridir.150

Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Türk azınlığı konusunda hala güncel sorunları 

bulunmaktadır. Bu bölgedeki Türk azınlık, Yunan makamlarınca Müslüman azınlık 

olarak nitelendirilmektedir. Yunanistan’ın Türk azınlık hakkındaki uygulamaları, Lozan 

Antlaşması’ndan bugüne kadar dalgalanmalar göstermektedir. Etnik kimliğin reddi 

                                                 
148 Selma Gülsevin, “Karay Türkçesinde Oğuzca Unsurlar”, Turkish Studies, C.I., No:4, İlkbahar 2007., 
s.300. (Çevrimiçi) http://www.turkishstudies.net/dergi/cilt1/sayi4/gulsevinselma.pdf, 1 Kasım 2007. 
149 Meşküre Yılmaz, “Nüfus Mübadelesi ve Batı Trakya Türkleri”, (Çervimiçi) 
http://www.21yyte.org/tr/yazi.aspx?ID=475&kat=18, 11.11.2007. 
150 (Çevrimiçi) http://westtrakien.com/batitrakya/batitrakyatuerkluegue/index.html, 11 Kasım 2007. 
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temelde olmak üzere, Batı Trakya Türkleri’nin kurdukları kurumların adlarında Türk 

adı kullanılması konusunda Yunan devletince engellemeler yaşandığı ve seçilmiş müftülerin 

yerine hükümetçe belirlenenlerin atanması gibi uygulamaların olduğu gözlemlenmektedir.  

Öte yandan: 

“Lozan antlaşması (1923), Türk-Yunan Kültür antlaşması (1951), Türk-Yunan 
Kültür Protokolü (1968) başta olmak üzere en son AGİT tarafından kabul edilen Paris 
Şartı (1991) ve diğer deklerasyonlar gibi çeşitli milletlerarası hukuk belgesi tarafında 
güvence altına alınan ekonomik, sosyal ve kültürel hak ve satatüleri itibariyle, Batı 
Trakya Türkleri, milletlerarası hukuk kuralları yönünden bir "etnik", yani milli ‘azınlık 
grubu’ dur.”151

 1990’daki Helsinki Watch (Uluslararası İnsan Hakları Helsinki İzleme Komitesi) 

tarafından Yunanistan’da Türk/Müslüman azınlığın yoksun olduğu hak ve özgürlükler 

ile devletin uyguladığı politikalar hakkında incelemeler yapılmış ve düzeltilmesi 

gereken noktalar vurgulanmıştır.  

Batı Trakya Türk Azınlığı’nın dönem dönem yaşadıkları sorunlarla ilgili Avrupa 

İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurdukları ve birçok kez açtıkları davaları kazanmakta 

oldukları görülmektedir.  

Makedonya Türkleri’ni genel olarak Anadolu kökenli Türkler oluşturmaktadır. 

Hunlar, Avarlar, Peçenekler ve Kumanlar gibi Türk kavimleri Makedonya’dan geçmişlerse 

de Makedonya’daki Türk varlığı 14. yüzyılda başlayan Osmanlı döneminde şekillenmiştir. 

Osmanlı döneminde birçok Anadolu Türk’ü buraya yerleştirilmiştir. 20. yüzyıla kadar 

devam eden bölgedeki Osmanlı egemenliği Balkan Savaşları sonunda sona ermiştir. 

Makedonya toprakları Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan arasında paylaşılmıştır. İkinci 

Dünya Savaşı sonrasında Makedonya, Yugoslavya Federasyonu içinde özerk bir devlet 

olarak 1990’da dağılma sürecine giren Yugoslavya’dan ayrılarak 1991’de bağımsızlığını 

ilan etmiştir. Bugün Makedonya’nın etnik yapısı Makedon, Arnavut, Türk, Ulah ve 

Çingenelerden ve diğer etnik gruplardan oluşmaktadır. 

 Makedonya’daki Türkler, Türkiye Türkçesini kullanmaktadırlar. Makedonya’da 

Türklerin kendi siyasi partileri ve 2006 itibarıyla kabinede bir de devlet bakanları 
                                                 
151 (Çevrimiçi) http://westtrakien.com/batitrakya/batitrakyatuerkluegue/index.html, 11 Kasım 2007. 
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bulunmaktadır. Bağımsızlık sonrası ülkede yaşanan değişimlerden etkilenen Türk 

toplumu, haklarını korumak için çalışmalarını sürdürmektedir. 

Kosova Türkleri’nin kökeni de Osmanlı’ya dayanmaktadır. Kosova 1389-

1912 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu toprağıdır. Balkan Savaşları sonucunda 

1912’de Sırbistan’a dahil olmuştur. 2. Dünya Savaşı sonrasında Yugoslavya’nın kurulmasıyla 

Yugoslavya’nın bir eyaleti olmuştur. Yugoslavya’nın 1992 yılında dağılması ile 

Yugoslavya’yı oluşturan unsurlar bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. 

Yugoslavya’nın dağılmasının ardından Sırbistan ve Karadağ Yugoslavya Federal 

Cumhuriyeti ismini alarak yeni bir devleti oluşturmuşlardır. Daha sonra 2003 yılında 

ülkenin ismi Sırbistan-Karadağ olarak değişmiştir. Sırbistan ve Karadağ iki ayrı ülkenin 

bir arada kurdukları bir devlet yapısı olarak göze çarpmaktadır. Kosova bu yapıya 

bağlı özerk bir devletken, 2006 yılında yapılan bir referandumla Karadağ’ın Sırbistan 

ile birlikteliğinden ayrılması ile Sırbistan’ın özerk bölgesi statüsüne geçmiştir. 

1998’de Sırp ordularının Kosova’ya girmesi ile başlayan ve birçok sivilin 

öldüğü savaş, 1999’da Nato’nun hava harekatına kadar sürmüştür. Bu harekatın ardından 

Sırplar Kosova’dan çekilmek zorunda kalmışlar ve Kosova’da Birleşmiş Milletler 

Yönetimi kurulmuştur. Bu dönemde 1974 yılından beri Kosova’da resmi diller arasında 

bulunan Türkçe, Birleşmiş Milletler yönetimi tarafından 1999’da resmi dil statüsünden 

çıkartılmıştır. Birleşmiş Milletler yönetimi nedeniyle ülkede İngilizce etkin olmuştur. 

17 Şubat 2008 tarihinde ABD ve AB üyelerinin bir kısmının desteğiyle bağımsızlığını 

ilan eden Kosova’nın resmi dili Arnavutça ve Sırpça olup, Türkçe bölgesel resmi dil 

statüsünde varlığını sürdürmektedir. 

Bağımsızlık ilanının ardından Kosova’yı iki gün içinde tanıyan devletler 

ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Estonya, Afganistan, İtalya, Letonya, Arnavutluk, 

Avusturalya, Belçika, Türkiye, Finlandiya, Litvanya, Kostarika, Avusturya, Senegal 

ve Norveç olurken, Rusya ve Sırbistan başta olmak üzere, İspanya, Azerbaycan, 

Romanya gibi birçok ülke henüz Kosova’yı tanımamaktadır. 

Nüfusunun büyük çoğunluğunu Arnavutların oluşturduğu Kosova’da, Osmanlı 

döneminde bölgeye yerleştirilen önemli bir Türk nüfusu da hala varlığını sürdürmektedir. 
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Kosova’daki Türk nüfusu Mamuşa, Priştine, Mitroviça, Vıçıtırın, Gilan ve Prizren'de 

yaşamaktadır.  

Sancak Türkleri,  Sırbistan ve Karadağ arasında kalan Sancak bölgesinde 

yaşamaktadır.  

Osmanlı döneminde Bosna'ya bağlanmış yedi sancaktan biri olan Sancak'ın toprakları, 

tarih boyunca uğradığı kayıplar sonucunda bugün 8687 kilometrekareye inmiş durumdadır. 

29 Mart 1975'de Sırbistan ve Karadağ arasında paylaşılmasından sonra 4188 kilometrekaresi 

Karadağ tarafında, 4499 kilometrekaresi de Sırbistan tarafında kalmıştır. Karadağ'ın 21 

Mayıs tarihli referandumu ile de Sancak'ın ortasından dikenli teller geçirilmiş oldu. 152

Sancak bölgesi Boşnakların ağırlık nüfusu oluşturduğu ve Osmanlı döneminde 

buraya yerleşmiş Türklerin de yaşadığı bir bölgedir. 

Bosna-Hersek Türkleri de Osmanlı döneminde bu bölgeye yerleşmiş Türklerden 

oluşmaktadır. Roma, Bizans, Macar hakimiyetlerinden sonra 1463 yılında Osmanlı toprağı 

haline gelen Bosna-Hersek, Hırvatların, Boşnakların ve Sırpların yaşadığı bir ülkedir. 

Ülkedeki Türk varlığı Mostar ve çevresinde yaşamaktadır. Bosna-Hersek Türklerinin 

konuştuğu Türkçe Türkiye Türkçesi olup, Rumeli ağzıdır. 

Bosna-Hersek 1878 yılında Osmanlıların yönetiminden savaşsız olarak Avusturya-

Macaristan İmparatorluğu yönetimine geçmiştir.  

1929 yılında bölgede Yugoslavya Krallığı kurulmuştur. Bu ülke İkinci Dünya 

Savaşı’nda Nazi işgali yaşamış, savaşın ardından 1945’te Demokratik Yugoslavya 

Cumhuriyeti, 1946’da Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti ve 1963’te Sosyalist Federal 

Yugoslavya Cumhuriyeti adını almıştır. 1992 yılında bu devletin dağılmasıyla Bosna-

Hersek bağımsızlığını ilan etmiştir. 1992’den itibaren Sırplar Bosna-Hersek’i Sırbistan’a 

katmak amacıyla saldırınca Bosna-Hersekliler büyük kayıplar vermişlerdir. Aynı dönemde 

Sırp-Boşnak, Boşnak-Hırvat savaşı da yaşanmıştır. 1994’te Boşnak ve Hırvatlar anlaşıp 

aralarındaki savaşa son vermişlerdir. Sırplarla yaşanan savaş da 1995’te son bulmuştur. 
                                                 
152 Gözde Kılıç Yaşın, “Balkanlar'da harita yeniden şekilleniyor”, 
http://www.tusam.net/makaleler.asp?id=529&sayfa=27, 21Kasım 2007. 
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Bu savaşlar sırasında Türklerin yaşadığı bölgede yer alan Osmanlı eseri Mostar Köprüsü 

1993’te Hırvat topçu ateşiyle yıkılmış, savaş sonrası Türkiye’nin öncülüğünde Unesco 

ve Dünya Bankası desteğiyle yeniden inşa edilerek 2004’te açılmıştır.  

Bulgaristan Türkleri, Osmanlıların 14. yüzyılda bölgeyi ele geçirmesiyle Anadolu’dan 

getirilen Türklerden oluşmaktadır. Bulgaristan’dan Türkiye’ye, tarihte 93 Harbi olarak 

bilinen Rus-Osmanlı Savaşı sonrasında 1878’de, Balkan Harbi sonrasında, İkinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra ve 80’lerde önemli Türk göçleri yaşanmıştır.  

1980’li yıllarda yaşanan göç dalgası Bulgar devletinin Türkleri Bulgarlaştırmak 

için yaptıkları baskı uygulamasının yoğunlaşması ile yaşanmıştır. Bulgaristan’ın Türklere 

uyguladığı asimilasyon politikası karşısında o dönemde Türkiye Radyo Televizyon 

Kurumu bir televizyon dizisi hazırlamıştır.  

‘Yeniden Doğmak’ adlı televizyon dizisi, ailesi Türkiye’ye dönmüş ancak 

kendisine izin verilmemiş olan Aysel adlı küçük kızın Türkiye’ye gelebilmesini sağlamak 

amacıyla Bulgaristan’a bir baskı unsuru olarak Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 

tarafından yapılmış ve yayınlanmıştır. Filmin konusunu bu gerçek hikaye oluştururken, 

aynı zamanda Türklere yapılan baskılar da dramatik bir şekilde anlatılmıştır. Dizi 

başarıya ulaşmış ve Bulgaristan makamları Aysel’i Türkiye’ye göndermişlerdir.  

‘Yeniden Doğmak’ adlı televizyon dizisi, Dışişleri Bakanlığı'nın isteği ile 

27.12.1987’de yayından kaldırılmıştır.153  

Bulgaristan’ın demokrasiye geçişiyle birlikte Türk azınlığın da içinde yer aldığı 

Hak ve Özgürlükler Hareketi adlı parti iktidara gelmiş, Türk azınlığın sorunları büyük 

ölçüde çözümlenmiştir. 

Romanya Türkleri, çoğunlukla Osmanlı tarafından bölgeye yerleştirilen Türkler’den 

oluşsa da, İlk Çağ’dan bugüne kadar Romanya’ya Türk unsuru içeren kavimlerin geldiği 

ve bölgeye yerleştikleri bilinmektedir. Bu kavimler: İskitler, Hunlar, Avar Türkleri, 

Bulgar Türkleri, Peçenekler ve Gök Oğuz olarak bilinen Gagavuzlardır. 13. yüzyılda 

                                                 
153 (Çevrimiçi) http://www.trt.net.tr/wwwtrt/tarihce.aspx?Yil=1987, 04 Aralık 2007 
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Selçuklu Türkleri bölgeye gelmiş, 14. yüzyılda bölge tamamıyla Osmanlı egemenliğine 

girmiştir.  

 

“Osmanlılar, Rumeli'ye ayak bastıklarında, buradaki Kuman, Peçenek, Oğuz Türkleri'yle 
karşılaşırlar. Bunlar, Osmanılar'ın Rumeli'deki ilerleyişlerinde ve bölgede uzun süre 
kalabilmelerinde önemli bir rol oynamıştır.”154  

 

Osmanlı İmparatorluğu zamanında Dobruca bölgesine Anadolu’dan getirilen 

Türkmenler, Kırım’dan gelen Tatarlar yerleştirilmişlerdir.1877-88 Rus-Osmanlı Savaşı’ndan 

sonra bağımsızlığını kazanan Romanya’daki Türkler 1910 yılına kadar Anadolu’ya göç 

etmişlerdir. 1935-1937 yıllarındaki göçler 1944 sonrasındaki komünist dönemde de 

devam etmiştir. 

 

“Romanya'nın nüfusunun yüzde 10'unu azınlıklar teşkil etmektedir. Bunların en büyüğünü 
1.620.198 kişiyle Macarlar oluşturmaktadır. Diğerleri ise sırasıyla Romanlar (Çingeneler 
409.723), Almanlar (119.000), Ruslar, Ukraynalılar, Türkler ve Leh, Çek, Yunan gibi 
küçük azınlıklardır. Türklerin sayısı ise, 1992 nüfus sa-yımına göre 54.182'dir. Bunların 
29.533'ü Rumeli, 24.649'u ise Tatar Türkü'dür. Gayri resmi kay-naklara göre, bu sayı 
70 ile 100 bin arasında değişmektedir.”155

 

Bugün Romanya’daki Türkler, ağırlıklı olarak Kuzey Dobruca bölgesinde, Köstence, 

Tulça kentlerinde yaşamaktadırlar. Romanya’da yaşayan Türkler, Tatar, Rumeli ve 

Gagavuz Türklerinden oluşmaktadır.  

Romanya’daki Tatar varlığı 13. yüzyılın ortalarından 14. yüzyılın sonlarına kadar 

Altın Ordu Devleti'nin sınırlarının Tuna'ya kadar genişlemesi üzerine; Kıpçak Bozkırlarındaki 

Tatar Türkleri'nden bir kısmının, Dobruca Bölgesi'ne gelip yerleşmelerinden ve II. Beyazıt 

döneminde Kırım’dan göç eden Tatarlar’dan kaynaklanmaktadır.156

                                                 
154 (Çevrimiçi) http://kvmgm.turizm.gov.tr/Tempdosyalar/107434__giris.pdf, 04 Aralık 2007 
155 a.e.  
156 a.e.  
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Gagavuz Türkleri 9. ve 10. yüzyıldan itibaren bölgede varlıklarını sürdürürken, 

Rumeli Türkleri olarak adlandırılan unsur ise, Osmanlı döneminde bölgeye yerleştirilen 

Türkmenlerden oluşmaktadır. 

Kendi demokratik birlikleri de bulunan Türk azınlığın bugün Romanya’da siyasi 

sorunu bulunmadığı gözlemlenmektedir. Bugün Türkiye’deki birçok şirket Romanya’ya 

yatırım yapmakta ve Türk işadamları Romanya’ya yerleşerek orada faaliyet göstermektedirler. 

Tüm bunların yanında 2007 yılında Doğan grubu, Romanya’da Romence yayın yapan 

Kanal D Romanya adlı televizyonu kurmuştur.  

Afganistan Türkleri, Özbek, Türkmen, Kırgız, Karakalpak ve Kızılbaşlar’dan 

oluşmaktadır. Pamir yaylasındaki Kırgız Türkler bugün Türkiye’de kendilerine özel 

hazırlanmış bir köyde yaşamaktadırlar. 

Afganistan-Kırgızistan sınırındaki Pamir yaylasında yaşamakta olan Kırgız Türkleri 

bölgedeki savaş ve istikrarsızlıktan dolayı 1978’de burayı terk ederek Pakistan’a göç 

etmiş, ancak buradaki sıcak hava nedeniyle yaşam zorlukları çekmişlerdir. 1982 yılında 

Türkiye Pamir Kırgızlarını kabul etmiş, Van’ın Erciş ilçesinde Ulu Pamir köyünü 

kurmuş ve Kırgızları bu köye yerleştirerek yurttaşlık vermiştir. 

Irak Türkleri, Irak’ın kuzeyinde Musul, Kerkük, Erbil ve Süleymaniye şehirlerinde 

yoğun olarak yaşamaktadırlar. Irak Türkmenleri olarak bilinirler. ABD’nin Irak’ı işgali 

sonrasında Irak’ın kuzeyindeki Kürt siyasi yönetiminin Kerkük’ün Kürt şehri olarak 

tescil etmek için çalışmalara başlaması ve Irak’taki karmaşa ortamında Türkmenler 

birçok siyasi birlik oluşturarak mücadele etmektedirler. Bu siyasi birlikler 2002’de 

Irak Türkmen Cephesi çatısı altında birleşmiştir. 

Şorslar, Rusya’da yaşayan bir Türk topluluğudur. 

“Şors Türkleri (şor) Rusya’nın Kemerorbo bölgesinde yaşamaktadır. Kültürel ve dil 
yönünden, Havkas ve Altay Türklerine çok yakındırlar. ...Şors Türklerinin dini önceleri Şaman 
ve Kabile dinleridir. Sonraları Ortodoks-Hıristiyan dini kabul ettirilmesine rağmen, şu anda 
Şaman ve Kabile dininde olanlar çoğunluğu kapsamaktadır.”157

 

                                                 
157 Mütercimler, a.g.e, s. 112. 
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Truhmen Türkleri, Rusya Federasyonu’nun Stavropol bölgesinde yaşamaktadırlar. 

Stavropol Türkleri olarak da bilinirler. 

 

“Türkmen kabileleri olan Çavdar, Iğdır, Soyunculerden ayrılarak (Manguslakdan) Stavropol 
bölgesine göçmüş Türkmenlerdir. 18. yüzyılın başlangıcında göçe başlamışlardır. ...İslam 
dinine mensupturlar. Dilleri Türkmen ve Nogay diline yakındır.”158

 

Kumuklar, Kafkasya dağlarında, daha doğrusu Dağıstan’da, Çeçenistan, İnguşistan, 

Kuzey Osetya’da yaşamaktadırlar. Bundan dolayı dilleri, şiveleri ve gelenekleriyle 

Anadolu, Azeri, Karaçay ve Balkar Türklerine yakındırlar.159

Kumuklar’ın bir kısmı Osmanlı döneminde Çarlık Rusya’nın Kuzey Kafkasya’yı 

işgalinden sonra Anadolu’ya göç etmişlerdir.  

Anadolu’ya göç eden Kumuklar, bugün Türkiye’de Tokat'ın Üçgözen ve 

Kuşoturağı, Sivas'ın Yavu köyünde yaşamaktadırlar.160

Dilleri Türkçe’nin Kıpçak grubuna ait olan Kumuklar, bugün Rusya Federasyonu 

içinde Dağıstan dışındaki özerk cumhuriyetlerde de yaşamaktadır.  

Nogay Türkleri, Astrahan, Kuzey Kafkasya, Kırım, Romanya ve Türkiye'de 

Nogay adı ile; Türkistan'da, özellikle Buhara ve Hive'de Mangıt adıyla 

tanınmaktadırlar.161

Geçmişte kendi devletlerini kurmuş olan Nogay Türkleri bugün kendi devlet 

kurumlarına sahip değillerdir. 

13. yüzyılda yaşamış, Altın Ordu yönetiminde söz sahibi bir tümen beyi olan 

Nogay’ın idaresindeki beyler onun ölümünün ve Altın Ordu’nun yıkılmasından sonra 

                                                 
158 a.e., s. 113. 
159 a.e., s. 113. 
160 Pekacar, a.g.e. 
161 (Çevrimiçi) http://www.turkiyat.gazi.edu.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=79, 01 
Kasım 2007. 
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Nogay Hanlığı adı altında birleşmişlerdir. 16. yüzyılın sonlarında Büyük ve Küçük 

Nogaylar olarak ayrılan bu kavim kıtlık ve siyasi nedenlerden dolayı başka bölgelere 

göç etmeye başlamışlardır.162

Müslüman olan Nogayların dili Türkçe’nin Kıpçak grubundandır.  

Nogay Türkleri, 17. yüzyılda Rusların, Kalmukların sürekli saldırıları ile toprakları 

talan edilmiş, kendileri çeşitli yerlere sürülmüştür: Azak Denizi sahillerine, Kuban’a, 

Osmanlı İmparatorluğu’na, Volga Çayı kıyılarına. 18. yüzyılda ise Ruslar tarafından 

tamamen işgal edilmişlerdir. Şimdi Rusya’nın Stavropol bölgesinde, Dağıstan Cumhuriyeti’nde, 

Çeçenistan’da, İnguşistan’da, Karaçay-Çerkesya’da yaşamaktadırlar. 163

3.2.2. TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI TELEVİZYON YAYINCILIĞININ 

GELİŞİMİ  

Türkiye’de ilk yurt dışı radyo yayını, “kısa dalga savaşları” olarak da adlandırılan 

ve dünyada birçok ülkenin birbirlerine yönelik radyo aracılığıyla propaganda yaptığı 

dönemde gerçekleştirilmiştir. 

 

“Türkiye’de radyo aracılığıyla ilk dış yayın 08 Ocak 1937’de, 5 kW gücündeki Ankara 
Radyosu’ndan yapılmıştır. Hatay sorunu üzerine, Başbakan İsmet İnönü’nün konuyla 
ilgili nutku, Arapça’ya çevrilerek yayınlanmıştır. Bu yayının hedef kitle üzerinde etkili 
olması dolayısıyla, İstanbul Radyosu’ndan bir süre ‘Arapça Havadisler’ yayınlanmıştır. 
Hatay sorunu çözümlendikten sonra düzenli olmayan bu yayınlara son verilmiştir.”164

  

Görüldüğü üzere ilk dış yayın siyasi bir gereklilikten doğmuştur ve sorun 

çözüldüğünde de yayın sona erdirilmiştir. Bu ilk dış yayın o dönemde dünyadaki 

örnekleri gibi bir propaganda yayınıdır. Radyo siyasi amaçla kullanılmıştır. Hedef 

kitle Hatay’daki halk ve Suriye olduğundan, yayın dili Arapça’dır. Hatay Türkiye ile 

birleşme kararı alınca bu yöndeki yayınlar da sona erdirilmiştir.  

                                                 
162 Nogay Türkleri, Haz: Dilek Ergönenç Akbaba, 
http://www.turkiyat.gazi.edu.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=78, 01.11.2007 
163 Mütercimler, a.g.e, s. 117. 
164 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 2003 Faaliyet Raporu, s.99. 
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Türkiye Radyolarında düzenli olarak dış yayın hizmeti, 28 Ekim 1938 tarihinde 

resmen işletmeye açılan 20 kW’lık verici ile başlamıştır. Yapılan ilk yayın İngilizcedir. 

İngilizce yayınını Bulgarca, Arapça, Almanca, Fransızca, Romence dillerinde yapılan 

yayınlar takip etmiştir. Süresi 5’er dakika olan bu yayınlar, haber yayınlarıdır.165  

İkinci Dünya Savaşı sırasında tüm dünyada korsan radyolar ve propaganda yayınları 

artmıştır. Kısa Dalga Ankara Radyosu’nun haber yayınları radyoların önemli bir güç 

haline geldiği bu dönemde de devam etmiştir. Öte yandan da yayınlara eklenen 

yabancı dil sayısının da zaman içinde arttığı gözlemlenmektedir. 

15 Mart 1942 yılına ait ‘Radyo’ dergisinde Türkiye radyolarının uluslararası 

yayınlarının amacı konusunda şunlar yer almaktadır:  

“Neşriyatımızın gayesi şudur: 

1)  Memleketimize ait mesele ve hâdiseleri, günü gününe bildirerek cihan umumî 
efkârına doğrudan doğruya sunmak. 

2) Arsıulusal mesele ve hâdiseleri tarafsız mütalaa ve tahlil etmek veya haber olarak 
bildirmek. 

Memleketimize ait meselelerle haberlerin verilmesinde hiçbir propaganda izine rastlanamaz. 
Esasen bizim propaganda zorile inandırma ihtiyacını duyduğumuz bir davamız yoktur. 
‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ ana prensibimiz, dünyaca da malûm olmuş siyasetimizdir. 
Neşriyatımızda Türkiye’ye ait meselelerden bahsederken, olayları bütün berraklığı 
ile sunarız.  

...Halen yedi dille; Fransızca, İngilizce, Bulgarca, Sırp-Hırvatça, Arapça, Farsça, Orduca 
yaptığımız ve ekseriyetle birbirinin aynı olan-bu, önemli bir noktadır, çünkü yabancı 
radyolar, yabancı dillerle yaptıkları neşriyatta, hitap ettikleri her memlekete karşı, gözettikleri 
menfaate göre başka başka dil kullanırlar- bu neşriyat, yabancı radyolarda olduğu gibi 
geniş bir teşkilâtın mahsulü değildir. Esasen iç ve dış siyasetindeki açıklığı ve arsıulusal 
meseleler karşısındaki tarafsızlığı malûm olan memleketler için halen böyle bir teşkilâta 
da lüzum yoktur. Bu bakımdan neşriyatımız, Umum Müdürlüğün bu iş için de vazifelendirdiği 
bir müşavir arkadaş tarafından hazırlanmaktadır.”166  

 

Bu yazıda propaganda unsurunun olmadığı belirtilse de bir ülkenin yurt dışına 

yayın yapması, en azından kendisini kendi tarafından anlatabilmesi, ülkeyle ilgili haberleri 

uluslararası ajansların ve diğer yayıncı kuruluşların inisiyatifine bırakmak istememesi 
                                                 
165 a.e., s.100. 
166 “Radyoda Yabancı Dillerle Yaptığımız Neşriyat”, Radyo Dergisi, No: 4., 15 Mart 1942. 
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ve uluslararası olaylarda kendi bakış açısını yansıtma amacında olduğu bilgileri de 

satır aralarında yansımaktadır.  

Türkiye’nin uluslararası alana yönelik radyo yayınlarının 40’lı yıllarda gelişmeye 

devam ettiği görülmektedir. 

 

 “1948’de 100kW’lık ikinci bir verici kurulmasının yanı sıra, yönlendirilmiş sabit antenler 
de hizmete alınmıştır. Böylelikle Amerika, Batı Avrupa, Uzak Doğu ve Avustralya’ya 
yayın yapabilme imkanı doğmuştur. Yine, 1940 yıllarından sonra, yurt dışında bulunan 
Türkler için ‘Yurdun Sesi’ adıyla sabah ve öğle üzeri olmak üzere 30’ar dakikalık Türkçe 
yayın yapılmaya başlanmıştır.”167

 

Dış politikadaki gelişmeler radyo yayınlarına da etki etmiştir. Türkiye’nin Kore 

Savaşı’na katılması radyo yayın politikasına da yansımıştır.  

 

“1950 yılında Kore´ye asker gönderilmesi ile kısa dalga üzerinden Güney Kore´ye 
yayın yapmak üzere yurt dışı bir radyo yayını başlatılmış, 100 kw’lık kısa dalga vericisi 
Ankara Çakırlar´da hizmete girmiştir.”168

 

Ankara Radyosu bünyesindeki Dış Yayınlar Şefliği tarafından yürütülen, 

sayısı ve süresi giderek artan dış yayınlar bir süre sonra tek bir isim altında toplanmıştır.  

Kuruluşundan itibaren ‘Kısa Dalga Ankara Radyosu’ adıyla gerçekleştirilen 

yurt dışı yayınlar, 1963 Ocak ayından itibaren ‘Türkiye’nin Sesi’ adı altında yapılmaya 

başlanmıştır.169

1964’te TRT’nin kurulmasıyla dış yayınlar TRT bünyesinde devam etmiştir. 

Türkiye’nin sınırötesi radyo yayınlarında Balkanlar’daki Türk topluluklarına yönelik 

yayınları dikkat çekmektedir. Balkanlar, tarihi ve kültürel bağlar nedeniyle Türkiye’nin 

                                                 
167 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 2003 Faaliyet Raporu, s.100. 
168 (Çevrimiçi) http://www.ratem.org/radyo_tarihce.htm, 29 Haziran 2008. 
169 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 2003 Faaliyet Raporu, s.99. 
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dış politikasında önemli bir yere sahiptir. Türkiye’nin Balkanlar’da bulunan etnik 

uzantıları onun yayın politikasını da yönlendirmektedir. Balkan ülkelerinde yaşayan 

soydaşlara yönelik Türkçe yayınlar yanında, Türklerin yaşadıkları ülkelerin dillerinde de 

yayınlar yapılmaktadır. 

1985 yılının ikinci yayın döneminden itibaren Balkanlara yönelik Türkçe yayınları, 

Türkçe Yayın-II adıyla müstakil yayın haline getirilmiştir. Bu yayınların amacı, Balkanlar’da 

yaşayan Türk soydaşlara uygulanan asimilasyon hareketlerine karşı Türk tezlerini savunmak, 

Türkiye ile bağlarının devamını sağlamaktır. Bu yıla kadar, günde 22 saat olan Türkçe 

yayının stüdyo çıkış süresi % 27 oranında arttırılarak 28 saate yükselmiştir. Bu tarihte 

yabancı dil yayınlarının stüdyo çıkışı 16 saattir. 170

Balkanlar’ın yanında dikkati çeken bir diğer yayın da, 1982’de Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliği’ne bağlı Azerbaycan’a yönelik olarak Azeri lehçesindeki yayındır. 

2006 itibarıyla Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından günde toplam 24 saat 

Türkçe ve 46 saat 30 dakika 25 yabancı dilde yayın yapılmaktadır. Yayınlar; kısa dalga 

vericileri, uydu ve internet üzerinden bütün dünyaya ulaşmaktadır. Yayınların süre ve 

saatleri günün şartlarına göre değiştirilmekte, talep olduğu takdirde reklâmlara da yer 

verilebilmektedir.171

Görüldüğü gibi dünyadaki örnekleriyle aynı dönemde başlayan Türkiye’nin sınır 

ötesi sınır radyo yayınları zaman içinde kurumsal bir yapıya bürünmüş ve bugün uyduları 

da kullanarak geniş bir alana yayılmıştır. Türkiye’nin Sesi Radyosu ise Türkiye’nin 

yurt dışı işitsel yayın aktörü haline gelmiştir.  

Radyonun Avustralya, Amerika ve Uzakdoğu’ya yayın yapabilme imkanına 

ulaştığı dönem olan 1952’de Türkiye’de televizyon deneme yayınları da başlamıştır. 

İkinci Dünya Savaşı ile Avrupa’da sekteye uğrayan televizyon yayınları tekrar 

başlarken, 1952 yılında da Türkiye’de televizyonla ilgili çalışmalar İstanbul Teknik 

Üniversitesi laboratuarlarında başlamıştır. 1952 yılında ilk deneme yayınları yapan 

                                                 
170 a.e., s.101. 
171 TRT 2006 Genel Yayın Planı, ss. 11-12. 
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televizyonun ismi İTÜ Televizyonu’dur. Yayınların yapıldığı yer ise İTÜ Taşkışla binası 

olmuştur. 

 

“ ‘İTÜ Televizyonu Deneme Yayınları’ adı altında başlayan yayınların ilk izlendiği bölge 
İstanbul’da Beyoğlu bölgesi olmuş, yayınlarda Kore Savaşı ile ilgili bir film gösterilmiş 
ve canlı yayında konuk olarak ünlü gazeteci Burhan Felek konuşmuştur. İlk yayınların 
çok sınırlı bir izleyici kitlesi varken, yayınların 15 günde bir 17-18 arası yapılmaya 
başlamasından sonra alıcı sayısı artmaya başlamıştır.”172

 

İstanbul’da İTÜ Televizyonu’nun yayınları 1970 yılına kadar devam ederken, 

Ankara’da da 1968 yılında  TRT televizyon yayınlarına başlamıştır. 

İTÜ Televizyonu, yayınlarını Hollanda’dan satın aldığı teknik malzemelerle 

gerçekleştirmiştir. TRT’nin televizyon yayınlarına başlaması ise Almanya ile bir teknik 

yapım anlaşması imzalanmasından sonra olmuştur. Daha önce İTÜ’nün Hollanda’dan 

aldığı 625 satır taramalı PAL sistem gibi, Almanların sistemi de PAL’dir. Türkiye’de 

bugün televizyon yayıncılığında PAL sistemin kullanılmasının nedeni bu dönemdeki 

anlaşmalar ve teknik yardımlardır. Tüm bu gelişmelerin Devlet Planlama Teşkilatı’nın 

beş yıllık kalkınma planında televizyon yatırımının olmamasına karşın kaydedilmesini 

de bir diğer ayrıntı olarak aktarmak gerekir. 

Türkiye, televizyon alanında eğitim almaları için yurt dışına elemanlar göndermiş; 

Almanya ve İngiltere’den gelen uzmanlar da Ankara’da eğitim vermişlerdir. TRT, bir 

apartman dairesinde kurduğu stüdyoda bu eğitimleri devam ettirmiş ve 1966’da önce 

kapalı devre yayınlarına başlamıştır. 

31 Ocak 1968 tarihi, TRT’nin kente yönelik televizyon yayınlarını ilk kez 

gerçekleştirdiği tarihtir. Bu yayın 18.30 ile 20.51 saatleri arasında gerçekleşir.∗

 

                                                 
172 Aysel Aziz, Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının 30 Yılı, Ankara, TRT, 1999. s. 18. 
∗    Bkz.: İlk yayın akışı için, Erman Şener, Televizyon Video, y.y., İmge Yayıncılık, 1984, s. 24. 
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“İlk televizyon yayınlarının Ankara’da başlamasından 6 ay gibi kısa bir süre sonra, 
sınırlı bir süre ve alan için de olsa, 26 Ağustos 1968 tarihinde İzmir’de, Uluslararası İzmir 
Fuarı nedeni ile Fuar’dan naklen televizyon yayını yapıldı. Deneme niteliğinde ve Fuar 
süresince yapılan bu yayınlar ile İzmir izleyicisi de ilk olarak televizyon yayınları ile 
tanışmış oldu.”173

 

İTÜ Televizyonu ise yayınlarına 1970 yılında son verir. İTÜ Televizyonu’nun 

yayınlarına son vermesinin nedeni televizyona yapılan öğrenci saldırılarıdır. Şöyle ki: 

“İstanbul’da bir grup öğrencinin, televizyon yayınlarının mutlu, kapitalist bir sınıf 
tarafından izlendiği yargısı ile televizyon yayınlarının bulunduğu Teknik Üniversite’yi basarak, 
13 Mart 1969 tarihinde yayına katılan sanatçılara korkulu dakikalar yaşatmaları, arabalarına 
zarar vermeleri üzerine yayınlar yarıda kesilmiştir. Daha sonraki yayınlarda da bu tür tepkilerin 
sürmesi üzerine, İTÜ, 1 Mart 1970 tarihinde yayınlarına tüm olarak son vermiş ve 1971 yılında 
TRT ile İstanbul Teknik Üniversitesi arasında yapılan bir anlaşma ile Üniversite’nin teknik 
donanımı TRT’ye devredilmiştir.”174

 

Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nin 1971 yılında kendi çabalarıyla 

başlattığı televizyon yayın çalışmaları Türk televizyon tarihi açısından önemlidir. Zira 

bu çalışmalar sırasında kurulan televizyon stüdyosu ileride Anadolu Üniversitesi’nde 

başlayan sinema televizyon eğitimi ve Açıköğretim yayınlarına temel oluşturur. Erman 

Şener’in aktardığına göre Eskişehir’de yaşanan süreç Mahmut Tali Öngören’in ‘TV 

Kılavuzu’ adlı kitabında şöyle özetlenmektedir: 

 

“Akademinin batı Almanya’da bulunan mezunlarının bağışlarıyla 1971 ilkbaharında 
bazı TV cihazları getirildi. Fakat, bazı eksiklikler vardı. Onlar da Eskişehir’lilerin yardımlarıyla 
sağlandı ve Akademinin bir salonu stüdyo haline sokularak Türkiye’nin ilk kapalı devre 
TV eğitim çalışmaları başladı. Sessiz sedasız elde edilen bu başarı bir vericinin satın 
alınmasından sonra da devam etti. Vericinin parası, Eskişehirlilerin bağışlarıyla toplanmıştı. 
Yine bağışlarla PTT’nin Eskişehir’e ulaşan radyo-link binasına bir ilave yapıldı ve 
Ankara televizyonunun yayınları bu şekilde Eskişehir’e ulaştı. Eskişehir İTİA, Ankara 
televizyonundan radyo-linkle aldığı yayının dışına kalan günlerde (Pazartesi, Çarşamba, 
Cuma) kendi eğitim yayınlarını da sürdürmektedir”.175  

                                                 
173 Aziz, a.g.e., s. 36. 
174 a.e., s.19. 
175 Öngören’den aktaran: Şener, a.g.e., ss. 26-27 
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1972 yılında TRT, ülkenin diğer şehirlerine de ulaşmak için çalışmalar başlatır. 

Bunu linkler veya paket programlar aracılığıyla gerçekleştirir.  

28 Ağustos 1972’de 100 kW. gücündeki İzmir Televizyon vericisi Merkez Ankara’ya 

bağlanarak yayına başlar. İlk paket program televizyon yayını 25 Nisan 1972’de Edirne’de, 

1973’te Erzurum’da, 1974’te Antalya’da yapılır. Bu yayınları Diyarbakır, Çukurova, Kayseri, 

Gaziantep gibi illerdeki paket program yayınları izler. Alt yapısı ve program yapma olanağı 

olan Antalya, Erzurum, Diyarbakır gibi yerlerde bölgeye özgü yayınlar da yapılır. 1976 

yılında verici ve linklerin o bölgelere kurulması ile yayınlar zaman içinde merkeze bağlanır.176  

Televizyon yayınında vericiden görüntü ve sesin eş zamanlı olarak alıcıya iletimi, 

radyoda sesin dalgalar aracılığıyla uzak mesafelere ulaştırılması kadar kolay değildir. 

Görüntünün uzak mesafelere ulaşabilmesi için linklerin birbirini görebilecek konumda 

olması gerekir. Bu nedenle, yayınları ülkenin her yerine ulaştırmak için link ağları kurulması 

gerekmiştir. Aslında Türkiye, ilk uyduların dünya yörüngesine oturmasından 6 yıl sonra 

uydu haberleşmesi ile ilgili çalışmaları zaten başlatmıştır. Uydu sistemlerindeki gelişim 

göz önüne alındığında bu Türkiye için gecikmeli bir tarih değildir. TRT’nin televizyon 

yayınlarına başladığı yıl Türkiye uluslararası uydu sistemlerine katılma kararı alır. 

1968 yılında PTT bünyesi içinde bir ‘Peyk (uydu) Telekomünikasyon Grup 

Başmühendisliği’ kurulur. Bu kurumla INTELSAT'a resmen katılmaya karar verilir.177  

Türkiye’nin sözü geçen dönemde kurulan uluslararası uydu sistemlerine katılması 

telefon haberleşmesi açısından önemli işlevsellik içermektedir.  

İlk başlarda Türkiye’de hiçbir yer istasyonu yoktur. Ama o yıllarda Yugoslavya 

ve İran'ın yer istasyonlarından yararlanarak ABD ile telefon bağlantısı kurulabilmektedir. 

İlk olarak 1970'lerde Türkiye’de bir yer istasyonu kurulma çalışmalarına başlanır. Nihayet 

1976 'da ihale açılır, 1977'de sonuçlanır ve kurulması 1979 yılında bitirilir. İngiltere 

ile 11 telefon kanalı bağlantısı olan AKA-1 (Ankara 1) 23 Nisan 1979’da hizmete girer. 

1977'de 17 ülkenin katılımıyla kurulan EUTELSAT’a Türkiye 1985 yılında 0.47 hisse 

                                                 
176 Aziz, a.g.e., ss. 39, 40, 42. 
177 (Çevrimiçi) 
http://www.uydutvhaber.net/site/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=7149, 25 
Eylül 2006. 
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oranıyla katılır. Eutelsat 2 ile çalışan AKA-2 yer istasyonu 3 Kasım 1985 tarihinde hizmete 

girer.178

Türkiye’nin 1968’de Intelsat’a katılması ile uydu ve yer istasyonlarından faydalanarak 

telefon görüşmeleri yapılırken; uyduların televizyon yayınlarının ülkenin tümüne ulaştırılması 

için kullanılması ise 1986’da gerçekleşecektir. 1979-1983 Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 

Planı’nda televizyon yayınlarını ülkenin tümüne ulaştırmak hedeflense de istenilen başarı 

tam olarak elde edilemez. Ancak eklenen vericilerle yayınlar eskisine oranla daha fazla 

izleyiciye ulaşmaya başlar.  

1984’te TRT’nin yayınları tümüyle renkli olur. Aslında TRT’nin 1976 yılından 

itibaren zaman zaman renkli televizyon yayınları yaptığı bilinmektedir.  

1985-1989 yıllarını kapsayan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Dönemi yoğun televizyon 

yatırımlarını öngören planlı bir dönemdir. Bu dönemde çok kanallı televizyon yayını 

için uydu teknolojisinden yararlanılması da plan kapsamına alınmıştır. 179

Televizyona yapılan bu yatırımlar, sloganı ‘çağ atlatmak’ olan Turgut Özal iktidarının 

genel politikasının bir parçası olarak değerlendirilebilir. Avrupa’da çok kanallı televizyonculuğun 

geliştiği bir dönemde Türkiye, 1986’da ikinci kanal olan TV 2’nin test yayınlarına 

başlamıştır.  

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemi sonunda plan hedeflerine ulaşılmış, 

özellikle haberleşme uydusundan televizyon yayınlarının verilmesi gerçekleştirilmiştir. 

Bunun için PTT-TRT-AFRTS (Amerikan Forces Radio and Television Service) işbirliği 

ile Intelsat Uydusu’ndan bir aktarıcı (transponder) satın alınmış; TV 1 ve TV 2 televizyon 

yayınları uydu yolu ile verilmeye başlanmıştır. Böylece, uydu teknolojisi kullanılarak 

TRT’nin daha önce başlatmış olduğu TV 2 yayını ile birlikte tüm ülke iki televizyon 

kanalının yayınları ile kapsanmış oluyordu. Ancak TRT’nin uydu yayınlarından yararlanması 

plan çerçevesinde yatırımlar yapıldıktan sonra gerçekleşen bir durum değildir. Bu durum, 

                                                 
178 a.e. 
179 Aziz, a.g.e., s. 51. 
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Türkiye’de bulunan Amerikan Askeri personeline uydu yolu ile Amerika’dan yapılan 

yayınların izlenmesine gerekli iznin verilmesi karşılığında TRT’ye sağlanmış bir durumdur.180  

Bugünkü ikinci kanal TRT 2 1986’da TV2 ismiyle yayına başlar. TRT’nin ilk 

yayına başladığı kanalın adı ise o dönemde TV1 (bugün: TRT 1) olur. Üçüncü kanal 

TRT 3, TV3 adıyla 1989’da film ağırlıklı yayınına başlar. Güneydoğu Anadolu Projesi 

(GAP) kapsamında halkı bilinçlendirmeye yönelik programların yayınlandığı TV GAP 

da yeni bir kanal olarak ortaya çıkar. TV GAP, başlangıçta TV2 ile aynı frekanstan 

zaman paylaşımlı yayın yapar. Bu kanalın içeriği bölgesel, yayın alanı ulusaldır. TV 

GAP, bugün TRT GAP adıyla zaman paylaşımlı yayınına TRT3 frekansından devam 

etmektedir. Aynı frekanstan zaman paylaşımı ile yayın yapan bir diğer kanal da TBMM 

TV’dir. TRT 3 kanalı bugün daha çok spor temasına ve gençlik konularına ağırlık 

veren bir kanaldır. TRT 2, kültür-sanat ve enformasyon kanalı olarak tematik yayın 

yapmaktadır. TV4 kanalı eğitim televizyonu olarak planlanmıştır. Bugün TRT 4 adıyla 

yayın yapan bu kanal eğitim teması altında açık lise ve açık üniversite yayınlarının 

yanında müzik ve kültür yayınlarına da yer vermektedir. TRT 4’ün çocuk kanalı olarak 

yapılandırılması çalışmaları sürmektedir. TRT’nin uluslararası alanda yayın yapan televizyon 

yayınları ise 1990 yılında TV 5 INT adıyla başlar. Daha sonra bu kanalın ismi TRT 

International’ın kısaltması olan TRT-INT olarak belirlenir. Bu yayınların hedef kitlesi 

başta Almanya olmak üzere, çalışmak için Avrupa’ya yerleşmiş olan Türklerdir. Bu 

yayınların amacı Türk diasporasının Türkiye ile olan bağlarını sürdürmelerini sağlamak, 

ülkenin tanıtımına katkıda bulunmak, ülkenin tezlerini uluslararası alanda desteklemek 

olarak özetlenebilir. Yani kısaca bu yayınlar ülkenin uluslararası alandaki sesi olarak 

değerlendirilebilir.  

TRT-INT kanalı uydu yayınının yanı sıra Avrupa’daki ülkelerle anlaşma yaparak 

onların kablo şebekelerine de girmiştir. TRT’nin uluslararası alanda yayın yapan bir 

diğer kanalı ise TRT-INT AVRASYA adıyla 1992’de yayına başlamıştır. Bir yıl gibi 

kısa bir süre TRT-INT ve TRT-INT AVRASYA isimleriyle ortak frekans ve stüdyoyu 

kullanan bu iki kanal 1993’te ayrılmıştır. Bugün TRT-TÜRK adıyla yayın yapan TRT-

INT AVRASYA kanalı 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılması ile ortaya çıkan bağımsız 

                                                 
180 Aziz, a.e., s. 51. 
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Türk cumhuriyetlerine yönelik yayın yapmaktadır. Bu yayınların amacı Türk Dünyası 

ile iletişimi ve bağları güçlendirmek olarak özetlenebilir. 

1990 yılında uydu aracılığıyla Türkiye’ye gelen yabancı kanalların yanı sıra, 

ilk Türkçe tecimsel televizyon kanalı da uyduda yerini almıştır.  

 

“Bu yayın, bir yıldan beri önce Başbakan iken, daha sonra ise Cumhurbaşkanı olduktan 
sonra Turgut Özal’ın destek verdiği, yeşil ışık yaktığı, kamuoyunda da tartışılmaya 
başlanılan STAR 1 televizyon yayını idi.”181

 

Türkiye’nin ilk tecimsel televizyon kanalı olan Magic Box Star 1 televizyonu 

1990 yılında yayına başlamıştır. Star 1 yayınlarına yurt dışından başlar. Zira o dönemde 

kanunlara göre radyo televizyon yayıncılığı tekeli TRT’de bulunmaktadır. Önceleri 

Almanya’daki stüdyolarından yayın yapan Star 1, daha sonra Türkiye’den yayın yapmaya 

başlamıştır. Türkiye’deki stüdyodan görüntü uyduya gönderilmekte ve uydudan tekrar 

Türkiye’ye yollanmaktaydı. Tecimsel yayınlar anayasaya aykırı olsa da, yayın uydudan 

yapıldığı için uluslararası yayın statüsünde olduğundan engellenememiştir. Devlet 

televizyonundan farklı olarak daha kuralsız, sansürsüz alternatif yayınlara başlayan 

Star 1 kanalı yayınlarının merak ve ilgiyle izlendiği gözlemlenmiştir. Şöyle ki: 

“Yabancı televizyon yayınlarını almak için çanak antenlerin giderek artmaya başladığı 
bir dönemde böyle bir Türkçe televizyon yayınının TRT’ye alternatif olarak ve çok 
daha ‘özgür’ bir ortamda yayın yapmaya başlaması Star 1’e olan ilgiyi bir anda patlattı. 
Bu durumu iyi değerlendiren Magic Box yetkilileri ise, çanak anten üretici firmaları 
ile anlaşarak bu konuda hızlı üretime ve hatta bir kısım toplu izlenebilen otel, büyük 
sitelere ve daha sonra ise özel yayınları halka izlettirme işini bir görev olarak kabul 
eden belediyelere satın almada kolaylıklar sağlamaya başladılar. Bu durum da uzun 
sürmedi ve kısa bir süre sonra Star 1 yayınları önce İstanbul’da kurulan yer vericileri 
ile doğrudan İstanbul’dan verilmeye başlandı. Böylece çanak anteni olmayan halkın 
da bu yayınları alması sağlandı.”182  

 

                                                 
181 Aysel Aziz, Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının 30 Yılı, TRT, 1999, Ankara, s.103. 
182 a.e.,  s.103-104. 
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Birinci lig futbol karşılaşmalarının yayın haklarını da alan ve erotik yayınlara 

yer veren Star 1 her geçen gün popüler olmuş ve izleyici kitlesini genişletmiştir. 1991 

yılındaki seçimler öncesi Star 1’in ve TRT’nin hükümet lehine yayınlar yaptığını iddia 

eden Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) de, seçim kampanyası süresince Mega 10 

adlı bir kanal kurmuştur. Mega 10 kanalı Türkiye’nin ikinci özel televizyon kanalıdır. 

Mali nedenlerden dolayı yayın hayatı çok kısa süren bu kanalın ardından 1992 yılından 

bugüne birçok özel televizyon kanalı yayın yapmaktadır. 1992’de Magic Box şirketi 

tarafından kurulan Teleon ise üçüncü özel televizyon kanalı, yine aynı yıl yayına başlayan 

Show TV ise 4. özel televizyon kanalı olarak sıralanabilir. Türkiye’de ilk şifreli kanal da 

Show TV’nin ait olduğu şirket tarafından 1993 yılında CINE 5 ismiyle yayına başlamıştır. 

Futbol karşılaşmaları ve Playboy yayın kuşağı ile bir dönem büyük popülarite kazanan 

kanal bugün bu niteliğini yitirmiştir. Günümüzde onun yerini Digiturk ve D Smart 

gibi yayın taşıyıcılar doldurmaktadır. Cine 5 kanalı ise şifresiz yayın yapmakta ve yenilenme 

süreci yaşamaktadır. 

1993 yılında 3913 sayılı yasa ile anayasanın 133. maddesinde yapılan değişiklikle 

radyo ve televizyon yayın tekeli devletin elinden alınmıştır. Bunun ardından 1994 yılında 

çıkarılan 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluşları ve Yayınları Hakkındaki 

Kanun ile yayınlar için kanunla düzenlenecek şartlar belirtilmiştir. Bu yasa ile aynı 

zamanda Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kurulmuştur. 

Türkiye’de tecimsel televizyon ve radyo kanallarının yayına başlamasından 

bugüne kadar geçen süre içinde yerel, bölgesel ve ulusal birçok kanal yayına başlamıştır. 

Bunlardan bir kısmı varlığını sürdürememiş, önemli bir kısmı ise bugüne ulaşmıştır. 

Bu kanalların içinde karasal, kablo ve uydu yayıncılığı ile izleyiciye ulaşanlar; sadece 

kablo şebekesi ve uydudan yayın yapanların yanında yayınlarını uydu aracılığı ile çanak 

anteni olan izleyicilere ulaştıran; yayınları bölgesel, yerel, ulusal veya uluslararası 

alanları kapsayan pek çok kanal bulunmaktadır.  

Türkiye’de tecimsel yayıncılığın fiilen başlaması ile holdingler, siyasi ve sosyal 

gruplar, şirketler, belediyeler, gazete sahipleri televizyon kanalları kuranlar arasında 

yer almaktadırlar.  
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Türkiye’de ulusal ölçekte yayın yapan tecimsel televizyon kanalları uyduları kullanarak 

yayınlarını hem ulusal, hem de uluslararası alana taşımaktadırlar. Uluslararası yayınlarının 

hedef kitlesi ağırlıklı olarak Avrupa’da yaşayan Türk yurttaşlarıdır. Bu kanalların bir 

kısmı Avrupa’ya ayrı bir sinyalle yayın yapmayı yeğlemektedirler. (Atv Avrupa, Euro D, 

Euro Türk, Kanal 7 Int v.b.g.) Yurt dışına yayın yapan kanalların içerikleri Avrupa’da 

yaşayan Türklere yönelik olarak düzenlenmektedir. Yayın akışları ulusal yayından farklılık 

gösterebilmektedir. Bu yayınlarda Avrupa’da yaşayan Türk toplumunu ilgilendiren 

haberler ve programlar yer almaktadır. Reklam içerikleri, Avrupa Türk toplumuna ürünlerini 

ulaştırmak isteyen Avrupalı ve Türk firmaların reklamlarından oluşabildiği gibi; üreticisi 

Avrupa’da yaşayan Türk girişimcileri olan ve Avrupa’da üretilen, hedef kitlesi Avrupa’daki 

Türk toplumu olan markaların reklamlarından da oluşmaktadır. 

Bu kanalların ulusal bazdaki kanalların adını ön ad olarak taşıdıkları ve yayıncı 

şirketin başka bir kanalı veya ayrı bir şirket olarak yapılandıkları gözlemlenmektedir. Bu 

durumun özellikle reklam ve program anlaşmalarında avantaj sağladığı söylenebilir.  

Türkiye’de ulusal yayın yapan tecimsel televizyonların ulusal karasal yayınları 

da bulunmaktadır. Ancak bazı yerel kanallar vardır ki bunlar da uydular aracılığıyla 

yayınlarını ulusal ve uluslararası alana çıkartmaktadırlar. Bu kanallar yayın yaptıkları 

kentte karasal olarak izlenebilmekte, uydu yoluyla ulusal alana hitap ederek ülkenin 

diğer bölgelerinde yaşayan hemşerilerine ulaşmaktadırlar. Uydudan yayın yaptıkları için 

ulusal ve uluslararası alanda kendi memleketlilerine ulaşabilmektedirler. 

Doğu TV, Çay TV, Karadeniz TV, Kon TV, Hatay TV gibi birçok yerel televizyon 

kanalı uydu aracılığıyla uluslararası alanda izlenebilir durumdadır. 

Uydu yayıncılığının hem maliyetleri düşürdüğü, hem de izleyiciye ulaşmayı 

kolaylaştırdığı bu örnekte açıkça görülmektedir. Uydu yayıncılığı alternatif yayınlar, 

yerel yayınlar ve düşük bütçeli televizyon kanalları için bir avantajdır. Frekans yoğunluğu 

nedeniyle karasal ağda yayın yapamayan veya maliyeti yüksek olduğu için ülke geneline 

verici yerleştiremeyen kanallar uyduya çıkarak çanak antenlerle kolaylıkla izlenebilir 

hale gelmişlerdir.  
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Türkiye kökenli bu kanalların dışında Avrupa merkezli Türk kanalları da 

bulunmaktadır. Bu kanallar Avrupa’da yaşayan Türkler tarafından kurulan ve içerikleri 

anayurt bağlantılı olmakla birlikte Avrupa’da yaşayan Türk diasporasının gündeminden 

oluşmaktadır. Bu kanallara örnek Kanal Avrupa, Düğün TV, TürkShow gösterilebilir.  

Ayrıca yayın alanı küresel hale gelen Türk tecimsel televizyon kanalları da 

bulunmaktadır. Samanyolu TV bunlardandır.  

Türkiye’deki bir yayıncı şirketin yurt dışında kurduğu ilk televizyon kanalı olan 

Kanal D Romanya ise Doğan Medya Holding (% 75)183 ve İsviçreli Ringier (%25)184 

adlı şirketin ortaklığıyla kurulmuş bir kanaldır. Türkiye’de yayın yapan Kanal D ile aynı 

logoyu kullanan Kanal D Romanya kanalı, aynı yayıncı şirketin Avrupa’ya Türkçe yayını 

yapan Euro D kanalından farklı olarak yayınlarını Romence yapmaktadır. Çalışanları 

Romenler ve Türklerden oluşan kanal, Romanya’da ürettiği yapımların yanı sıra Türkiye’de 

Kanal D tarafından yapılan veya yayınlanan Türk yapımlarını da Romence alt yazı ile 

yayınlamaktadır. Örneğin; Kanal D Türkiye’de yayınlanan dizi filmlerin bazıları Kanal D 

Romanya’da da yayınlanmaktadır. ‘Binbir Gece’ adlı dizi, Romence aynı anlama gelen 

‘1001 de Nopti’ ismiyle yayına girmektedir. Dizi Türkçe orijinaliyle, Romence alt yazılı 

yayınlanmaktadır.  

3.2.3. TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI İŞİTSEL-GÖRSEL YAYIN 

AKTÖRLERİ 

TÜRKİYE’NİN SESİ RADYOSU-TSR (VOICE OF TURKEY-VOT), 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun uluslararası radyosudur. Uluslararası alanda 

Voice of Turkey ismini kullanan Türkiye’nin Sesi Radyosu Türkçe dahil çeşitli 

yabancı dillerde yayın yapmaktadır.  

                                                 
183“Romanya’da TV Yayımcılığına Kanal D Damgası” 
http://www.milliyet.com.tr/2007/02/16/ekonomi/axeko02.html, 29 Haziran 2008. 
184 a.e.  
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2006 yılı itibarıyla Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından günde toplam 24 

saat Türkçe ve 46 saat 30 dakika 25 yabancı dilde yayın yapılmaktadır. Yayınlar; kısa 

dalga vericileri, uydu ve internet üzerinden bütün dünyaya ulaşmaktadır.185  

Türkiye’nin Sesi Radyosu döner antenler ve uyduların yanı sıra uydudan yayın 

yapan TRT-INT, TRT-TÜRK televizyonlarının alt ses taşıyıcılarından dünyaya yayın 

yapmaktadır. 

TRT, Türkiye’nin Sesi Radyosu ile yurt dışına yaptığı Türkçe yayınlarda yurt 

dışında yaşayan Türkleri hedeflemektedir.  

TRT bu yayınlarla yurt dışında yaşayan Türklerin; Türkiye ve Türk kültürü ile 

bağlarının devamını sağlamalarına, eğitim ve kültür düzeylerini yükseltmelerine, Türklük 

bilincini canlı tutmalarına, dil, din, örf ve âdetlerini, birlik ve beraberliklerini muhafaza 

etmelerine, morallerini güçlendirip çeşitli konulardaki problemlerinin çözümüne ışık 

tutarak, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerini sürdürmelerine, bulundukları ülkeye uyum 

sağlamalarına, bulundukları ülke şartlarından kopmadan kendilerinin ve ülkelerinin 

çıkarlarını koruyabilecek şekilde eğitilmelerine ve yönlendirilmelerine, Türkiye aleyhine 

yapılan yıkıcı, bölücü, irticaî ve halkın moralini bozan propagandalara cevap vererek 

kamuoyunun gerçekleri öğrenmesine, Türkiye ile Türk Devlet ve Topluluklarının değişik 

ülkelerdeki Türk varlığının, kültürünün, ortak değerlerinin, ekonomik ve siyasi ilişkilerinin 

bütün yönleriyle vurgulanması, Türkiye’nin ikili ve çok taraflı ilişki kurduğu diğer ülkelerin 

ve kültürlerinin de bu ilişkiler çerçevesinde tanıtılması ve Türkiye'nin dış ilişkileri, Türkiye 

ve dünyadaki gelişmeler ile ilgili kamuoyunun bilgi edinmesine katkıda bulunmayı 

amaçlamaktadır.186

TRT’nin bu yayınlarındaki amacın diasporanın ülkeyle bağlarını korumaya 

yönelik olduğu açıkça görülmektedir. 

Türkiye’nin Sesi Radyosu’nun yabancı dildeki yayınları ise Türkiye ve Türk 

insanının her yönüyle tanıtılarak, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti hakkında dünyada 

olumlu bir kamuoyu oluşturmak için Türkiye'nin siyasî, sosyal, kültürel, ekonomik ve 

                                                 
185 TRT Genel Yayın Planı 2006, s.12. 
186 a.e., s. 11, 12. 

 262



teknolojik alanlar ile eğitim, sağlık ve turizmde kaydettiği gelişmelerin yansıtılması, hitap 

edilen hedef kitlenin Türkiye'ye sempati ve desteğinin sağlanması, Türkiye aleyhindeki 

kampanyalara, asılsız iddia ve iftiralara cevaplar oluşturarak dünya kamuoyunun gerçekleri 

öğrenmesi, Türkiye’nin bölgesel, uluslararası kuruluş ve topluluklarla siyasî ve ekonomi 

ilişkilerinin, bu ilişkileri geliştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve taraf olduğu projelerinin 

anlatılması, Türkiye'nin diğer ülkelerle, sınaî, sosyal, ekonomik ilişkileri ve ihracatının 

geliştirilmesi, yeni pazarların bulunması, karşılıklı yatırım anlaşmalarında sağlanan 

işbirliği imkânlarının tanıtılması, Türk haftaları ve fuarlarının duyurulması, Türkiye ile 

Türk Devlet ve Topluluklarının, değişik ülkelerdeki Türk varlığının, kültürünün, ortak 

değerlerinin, ekonomik ve siyasi ilişkilerinin bütün yönleriyle vurgulanması, Türkiye’nin 

ikili ve çok taraflı ilişki kurduğu diğer ülkelerin ve kültürlerinin de bu ilişkiler çerçevesinde 

tanıtılması amaçlanmaktadır.187

Hem Türkçe, hem de yabancı dildeki yayınlarda Türkiye ile Türk devlet ve 

toplulukları, çeşitli ülkelerdeki Türk varlığı ve kültürünün tanıtılması, Türkiye aleyhindeki 

kampanyalara cevap verici yayınların amaçlanması devlet eliyle yapılan bu uluslararası 

radyo yayıncılığının ülke çıkarlarını koruma yönünde görev yaptığını gösteren noktalardan 

en önemlisidir. Bu yayınlar Türkiye’nin yurt dışındaki sesi görevini üstlenmektedir. 

TRT-INT, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’na ait olan ve 28 Şubat 1990 

tarihinde yayına başlayan Türkiye’nin ilk uluslararası yayın yapan televizyon kanalıdır.  

TRT-INT yayınları Avrupa’nın tamamını, Kuzey Afrika, Orta Asya, Avustralya, 

Yeni Zellanda, ABD ve Kanada’yı kapsamaktadır. 

TRT-INT kanalındaki bazı programlar İngilizce veya Almanca alt yazı veya 

seslendirme ile verilmektedir. Bu yayınlar arasında turizm programları, belgeseller, bazı 

diziler (Örneğin: ‘Ayrılsak da Beraberiz’), ülkenin siyasi tavrı ile ilgili programlar yer 

almaktadır.  

TRT-TÜRK, Türkiye’nin Avrasya bölgesine yönelik olarak yayın yaptığı televizyon 

kanalıdır. 

                                                 
187 a.e., s. 11, 12. 
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Sovyetler Birliği’nin dağılması ile Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin bağımsızlık 

kazanması ve içinde önemli sayıda Türk topluluk ve özerk devleti barındıran Rusya 

Federasyonu’nun demokratik rejime geçiş sürecini başlatmasıyla Türkiye doğuda ortak 

dil, kültür ve soy birliğini paylaştığı geniş bir coğrafya ile karşılaşmıştır. 90’larda ortaya 

çıkan bu siyasi manzara TRT’nin Avrasya’yı kapsayan ve bu yeni devletler ile buralarda 

yaşayan Türk topluluklarına hitap eden bir kanal kurmasını beraberinde getirmiştir. 

12 Nisan 1993’te TRT-Avrasya adıyla yayına başlayan bu yeni kanal Orta Asya ve 

Kafkasya’daki Türk devletlerine yönelik yayın yapmaktadır. 

3.3. FRANSA’NIN TV5 MONDE VE TÜRKİYE’NİN TRT-INT, TRT-TÜRK 

ULUSLARARASI TELEVİZYON YAYINLARI 

3.3.1. TV 5 MONDE ULUSLARARASI TELEVİZYON YAYINLARI 

TV5 MONDE, 1984’te yayına başlayan ve bugün CNN ve MTV gibi küresel 

bir ağa sahip olan, Fransızca yayın dilinde genel maksatlı yayın yapan bir kamu 

kanalıdır.  

 1983 yılında Fransa kamu kanallarından TF1, Antenne 2, FR3 ile Belçika 

kamu televizyonu RTBF, İsviçre kamu televizyon kanalı SSR tarafından kurulan 

kanal, TV5 adıyla 1984 yılında günde 3 saat yayına başlamıştır.188

Avrupa’da Fransa yanında Belçika ve İsviçre’de nüfusun önemli bir kısmı Fransızca 

konuşmaktadır. Ayrıca bu ülkelerde Fransızca resmi diller arasındadır. Fransızca konuşan 

toplumlara sahip bu Avrupa ülkelerinin, bir anlamda Avrupa ve dünyaya Fransızca 

yayın yapmak üzere güç birliğine giriştikleri söylenebilir. TV5, ortak dil Fransızca 

üzerine kurulmuştur.  

TV5’in kurulduğu dönem, Fransa’da televizyon yayıncılığında büyük değişimlerin 

yaşandığı bir dönemdir. Bu da Mitterand iktidarı dönemine tekabül etmektedir. Zira 1981 

yılındaki seçimleri kazanan François Mitterand’ın başkanlık yaptığı sosyalist hükümet 

döneminde televizyon ve radyo özel sektöre açılır. 1983’te Fransa’nın ilk tecimsel kanalı 

Canal Plus kurulur. 1986’da devletin birinci televizyon kanalı TF1 özelleştirilir. Fransız-

                                                 
188 Les Chiffres Clés de la Télévision et du Cinéma, y.y., INA, CSA, CNC, 1997 s.101. 
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Alman ortak kamu kanalı ARTE’nin ilk adımı olan La Sept kanalı yayına başlar. Yine 

aynı dönemde yeni teknolojilere de geçilir. 

TV5MONDE’un uluslararası dağıtım, pazarlama ve satış genel müdürü Jean-

Luc Cronel TV5’in tasarlanması ile ilgili şu bilgileri vermektedir:  

  

“TF1’in devletin olduğu dönemde, profesyoneller: ‘Ortaya çıkan yeni bir sistem var, 
uydu sistemi. Geleceğin yolu bu.’ dediler. Ve sonra bu kişilerin inancı adı frankofoni 
olan siyasi bir inançla tanıştı. Paris, Chaillot’da Mitterrand’ın başkanlığındaki Frankofoni 
Zirvesi TV5’in başlangıç dönemeciydi. Çünkü frankofoninin ifadesi olabilecek bir 
frankofoni aracı arandı. Bu profesyoneller, ‘çok ilginç olabilecek bir şey var, Avrupa’nın 
gökyüzüne uydu yollamaya başlıyoruz’ diyerek bu televizyon projesiyle geldiler. Ulusal 
telekomünikasyon kuruluşlarının, Fransız, Belçika, İsviçre vs’nin hissedar olduğu yayın 
uydularını yerleştiren Eutelsat bir başlangıçtı. ‘Bunları profesyonel nedenlerle kullanıyoruz 
fakat onun üzerinde yayın yapmayı tasarlayan yabancı kanallar zaten var. Frankofoni 
bunun fırsatı olabilir. Toplanalım, bu uydu üzerinde bir isim altında programların 
saatlerinin nasıl yayınlanabilirliğini görelim’ denildi ve bu 84’te böyle başladı. TV5 
projesini Fransız politikası seviyesine getiren kimdir derseniz, Fransız bir 
diplomattır. Patrick Imhause. Daha sonra şirketin 6 yıldan fazla başkanlığını yapacaktır. 
O dönemde dışişleri bakanlığında sorumlulukları vardı. Daha sonra 1981’den itibaren 
kabinede Mitterand altındaki hükümet çerçevesinde, FIU iletişim kabinesinde 
müdürdü. Belçika, İsviçre, Fransız televizyonlarındaki insanların da yardımıyla bu 
projeyi gündeme getirdi. ‘Uydular var, bir şeyler yapılabilir.’ dedi.”189

 

Bu girişim, Fransızca konuşan toplumlara sahip üç ülkenin kısaca Fransızca 

konuşurluk olarak tanımlanabilecek frankofoni çevresinde toplanarak uluslararası alana 

Fransızca işitsel-görsel içerik yaymaları olarak tanımlanabilir.  

Bu yayıncıların ortaklığına 1986 yılında Kanada Kebek Televizyon Konsorsiyumu 

CTQC (Consortium de télévision Quebec Canada) da katılır. 1988’de TV5, TV5-Europe 

adını alarak günde 8 saat yayın yapmaya başlar.190

Aynı yıl TV5’in Atlantik-aşırı kanalı TV5 Québec-Canada kurulur. TV5’in 

kurumsal yapısı ile ilgili Cronel şunları söylemektedir: 

                                                 
189 TV5MONDE Uluslararası Dağıtım, Pazarlama ve Satış Genel Müdürü Jean-Luc Cronel ile yapılan 
görüşme, Paris, 5 Ocak 2006. 
190 Les Chiffres Clés de la Télévision et du Cinéma, y.y., INA, CSA, CNC, 1997, s. 101. 
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“TV5 başta biraz delice bir projeydi. Fransa’da ve Avrupa’da uygulanması mümkün 
olan G.E.I.E denilen tüzel kişilik olan bir ekonomik fayda grubu formunda kuruldu. 
Yani Arte ve Airbus gibi. Bu form anonim şirketten farklıdır. Airbus’ın anonim şirkete 
dönüşmesi de çok az bir zaman önce gerçekleşti. Ekonomik Fayda Grubu ne demektir? 
Bu birçok ülke ortaklığına imkan veren esnek bir formüldür. Farklı ülkelerin kendi 
yetkilerini getirmeyi, üretim bilgilerini ortak bir projede hissedarları ile bir anonim 
şirketi yapısı olmadan toplamalarıdır.”191

 

90’ların başında TV5, ekonomik fayda topluluğu formundan anonim şirketine 

dönüşür. Bu dönüşüm, kanalın daha aktif hale gelmesi için gerekli görülmüştür. 

Ekonomik fayda topluluğunu TV5’ in etkinliklerini iyileştirmesine imkan vermesi 

için daha uyumsuz ve etkisiz bir yapı olarak değerlendiren Frankofoni Delegesi ve 

Fransa televizyon dış politikasından sorumlu bakan Alain Decaux’nun raporunun 

ardından TV5 1991 yılında anonim şirkete dönüşmüştür.192

Bu dönüşümün ardından TV 5’in yayın alanını genişletmeye ve yayın saatlerini 

arttırmaya başladığı gözlemlenmektedir. 

  

Anonim şirket yapısına dönüşen TV5-Europe kanalının operatörü Satellimages-

TV5 SA olmuştur ve 1991 yılında TV5-Europe, Eutelsat II F1 uydusu ile yayınını günde 

18 saate çıkartmıştır.193  

1991 yılı TV5’in Afrika’ya açılma kararı aldığı yıldır. Bu, Fransızca temelli 

yayın yapan kanal için önemli bir yayın alanına hitap etmek demektir. Zira Afrika’da 

yakın geçmişe kadar Fransız sömürge imparatorluğu içinde yer alan toplumların kurduğu 

devletler bulunmaktadır. Bu devletlerde Fransızca’nın etkinliği sosyal yaşamda veya 

resmi statüde devam etmektedir. Dolayısıyla Fransızca konuşan geniş bir coğrafyaya 

                                                 
191 TV5MONDE Uluslararası Dağıtım, Pazarlama ve Satış Genel Müdürü Jean-Luc Cronel ile yapılan 
görüşme, Paris, 5 Ocak 2006. 
192 Fransa Dışişleri Bakanlığı TV5MONDE Sorumlusu Françoise Petit Jean ile yapılan görüşme, 
Paris, 10 Ocak 2006. 
193 Les Chiffres Clés de la Télévision et du Cinéma, y.y., INA, CSA, CNC, 1997, s.101. 
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yayın yapılması söz konusudur. Böylece “1991 yılındaki Chaillot Zirvesi’nde TV5 Afrique’in 

oluşturulmasına karar verilmiştir.”194  

Aslında uydudan program geçen bir bant olan ve 1989 yılında kurulan Canal 

France International (CFI) vasıtasıyla Fransa, 24 Afrika ülkesine ulusal televizyon 

kanallarında yayınlamaları için program gönderiyordu. Ancak bu planlı akışa sahip 

bir televizyon yayını değildi. Buna rağmen CFI yayınlarının ilk döneminde birçok Afrika 

televizyonu, uydudan gönderilen bu programları direkt olarak yayınlarına bağlamışlardır. 

Bunun üzerine CFI yayınları yeni bir formata sokularak uydudan gelen akışı tamamıyla 

ve olduğu gibi direkt yayına koyma durumu engellenmiştir. Artık CFI’nin gönderdiği 

programları kanallar profesyonel yayın bandına kaydedip, kendi yayın akışları içine 

yerleştirerek ve ulusal dilde alt yazı ekleyerek yayınlamaktadırlar.  

TV5 ise CFI’den farklı olarak Afrika’ya Fransızca televizyon yayını ulaştırma 

kararı almıştır.  

Rus uydusu Statsionar 12 kullanılarak 1992 yılında TV5-Europe yayınları Afrika 

kıtasına ulaştırılmıştır. Aynı zamanda yayınların Güney Amerika’ya ulaştırılması için 

de TV5 Amérique Latine et Caraïbes Inc. adlı bir şirket kurulmuş ve bu kıtaya sayısal 

sıkıştırmayla yayın yapılmaya başlanmıştır.195  

Yayınların Afrika’yla beraber Güney Amerika’ya da aynı dönemde ulaştırılması 

yönündeki çalışmalar kıtada halen Fransız yönetiminde bulunan Fransız Guyanası ve 

Guadelop’da yayınların izlenmesi açısından da önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. 

1993’te teletekst yayınına başlayan TV5-Europe 1994 yılından itibaren yayınını 

keserek Afrika’ya yönelik özel 2 saatlik bir yayın akışı uygulamaya başlamıştır.196

TV5-Europe’un yayın alanı genişledikçe yayınını ulaştırdığı bölgelerdeki özgül 

yapılar da önem kazanmıştır. Seyircinin beklentileri ve onlara kanalı çekici kılmak amacıyla 

artık yayın bölgelerinin demografik ve kültürel yapıları göz önünde bulundurularak 

özel yayınlar yapılmaya başlanmıştır. Afrika kıtası bunun ilk örneği olarak gösterilebilir. 

                                                 
194 (Çevrimiçi) http://tv5.org/TV5Site/tv5monde/datescles.php, 12 Ekim 2004. 
195 Les Chiffres Clés de la Télévision et du Cinéma, y.y., INA, CSA, CNC, 1997, s. 101. 
196 a.e., s. 101. 
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1996 yılında TV5 yayınları Asya ve Güney Pasifik’e ulaşmaya başladığında TV5’in 

bugünkü çok taraflı yapısına doğru gidişinin ilk adımları atılmıştır. 

1998 Ocak ayında TV5’in ABD’ye yönelik yayın yapan kanalı TV5 Etats-Unis 

ve Mart ayında ise TV5’in Ortadoğu’ya yayın yapan kanalı TV5 Moyen-Orient yayına 

geçirilmiştir. 

TV5’in kanallarının artması ile yayınlarda yeni stratejiler belirlemek için 

çalışmalar başlamıştır.  

2000 yılında Vavey’de yapılan TV5’ten sorumlu bakanlar toplantısında TV5 

İşbirliği Konseyi’ne TV5’in yapılarını tek bir dünya ağı yönünde yeniden yapılandırmaları 

için vekalet verilmiştir.197

Reform çalışmaları ile TV 5 önce şirket ismini değiştirmiştir. 2001 yılının sonundan 

beri TV5 şirketinin adlandırılması TV 5 Monde olmuştur. 

Ancak şirketin adında yer alan ve Fransızca’da dünya anlamına gelen 

‘Monde’ kelimesinin yayınlarda ve kanalın amblemlerinde kullanılması 2006 

yılından itibaren gerçekleşmiştir. ‘Monde’ kelimesi kanalın yayın alanlarının ve 

izlenirliğinin küresel düzeye ulaşmasının bir sembolüdür. 

Birçok kıtada geniş izleyici kitlesine hitap eden TV5 MONDE’un izleyici sayısı 

ile ilgili olarak Fransa Dışişleri Bakanlığı TV5 MONDE sorumlusu Françoise Petit Jean, 

şu bilgileri vermektedir: 

 

“Bir uluslararası kanal kolay değildir. O halde dünya çapında rakamlara ulaşmak için 
genelleştirmek gerekmektedir. Bütün ülkeler için izleyici araştırması lazım değildir. Bütçe 
açısından da mümkün değildir. O halde birçok ülkede enstitüler ile çalışılır. Hemen 
ardından komşu ülkelerde değer hesaplarlar. Görüyorsunuz ki dünya çapında bir rakama 
ulaşıyorlar. Yani buna sahip olmak onlar için her zaman çok kolay değildir. Çünkü kanalın 
kapsadığı ülkelerde net araştırmalara sahip olmak çok pahalıdır. Bu çok normal, çünkü 
200 ülke kapsanmaktadır. Fakat bizim için, Dışişleri Bakanlığı için çok önemli bir şey 
TV5’in izleyicisini tanımaktır. Bunu anketlerle ölçüyoruz. Araştırma enstitüleri ile çalışıyor. Bu 

                                                 
197 (Çevrimiçi) http://tv5.org/TV5Site/tv5monde/datescles.php, 12 Ekim 2004. 
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enstitüler anket uyguluyorlar: Kantitatif anketler. Bazı önemli ülkelerde de TV5’in izleyici 
profilini tanımak için kalitatif anketler hazırlıyorlar.”198

 

ÜLKE 

Haftalık 
izleyici 
toplamı 

(kişi sayısı) 

Günlük 
izleyici 
toplamı 

(kişi sayısı) 

Haftalık 
izleyici 
toplamı 

2003/2004 

Günlük  
izleyici 
toplamı 

2003/2004 
FRANKOFON AVRUPA ÜLKELERİ 5 252 900 1 648 500  
DİĞER AVRUPA ÜLKELERİ 12 970 876 3 472 446  
 AVRUPA 
 TOPLAMI 18 223 776 5 120 946 % 0,41 %18,76

MAĞRİP ∗ 16 101 130 7 861 325  
AFRİKA  16 411 056 6 782 989  
AFRİKA+MAĞRİP TOPLAM 

32 512 186 14 644 314 %8,09 %7,71

YAKINDOĞU 
VE ORTADOĞU 
TOPLAMI 

3 954 868 1 128 059 %3,87 %3,20

ASYA TOPLAMI 8 125 249 1 279 721 %103,72 %23,46
LATİN AMERİKA 6 674 418 1 502 424  
KANADA 2 801 000 719 000  
ABD 720 000 170 000  
  
AMERİKA TOPLAMI 10 195 418 2 391 424 %82,56 %20,58
DÜNYA TOPLAMI 73 011 497 24 564 014 %18,51 %11,55

 

Tablo 3. 2003/2004 dönemi TV5 MONDE izleyici sayısı. Tablodaki izleyici 
sayısı, referans döneminde ayda bir kez TV5 izlemiş kişi sayısını simgelemektedir. 

 

Kaynak: CIM, BVA, Médiamat, IHA, AGF-GfK, TN Sofrés Gallup AM, Finnpanel, BARB 
Ipsos, AGB Hellas, Intomart, Marktest Audiametria, MMS, Oxford Research Int, AGB Hungary, Intermédia, 
AGB Polska, AGB Romania, Sigma conseil, Créargie, HPCI, IMMAR, Médiametrie, RMS, TNS, PARC, 
IARB BARB, Feedback, AGB Stats-Ipsos, OMRB / TAM, IBOPE, BBM  

TV5, 20 yılda ikinci dünya televizyon ağı haline gelmiş ve 200 ülkede 8 sinyal 

ile alınmakta ve yayınları 160 milyon hane ile 3 milyon otel odasına ulaşmaktadır.199  

                                                 
198 Fransa Dışişleri Bakanlığı TV5MONDE Sorumlusu Françoise Petit Jean ile yapılan görüşme, 
Paris, 10 Ocak 2006. 
∗ Kuzey Afrika’nın batısında yer alan ülkeleri simgelemektedir. Eski Fransız sömürgeleri olan Fas, 
Cezayir ve Tunus, Mağrip ülkelerini oluştururlar. 
199 TV5MONDE Tanıtım Kitapçığı, 2006, p. 5. 
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 TV5’in yayın alanının bütün kıtalara yayılması sonucunda CNN, MTV gibi seyircisi 

kemikleşmiş ve dünya çapında uluslararası iletişim dili olarak yaygın bir şekilde kullanılan 

İngilizce dilinde yayın yapan uluslararası kanallar karşısında rekabet etmesi gerekmektedir.  

Bu amaçla TV5, 2005 Eylül ayında 2006-2009 dönemi için stratejik bir plan 

içine girmiş ve 2006’dan başlayarak yayın akışları ve programlarının uyumlarını sağlama 

çalışmasına girişmiştir. Kanalın görsel kimliği sorunu da ele alınmıştır. Zaman, dünya 

kanalı statüsünü daha iyi doğrulamak zamanıdır. Dünya çapında izlenen bir televizyon, 

güncele ve tüm dünyaya açık bir televizyon kimliğine bürünmüştür. Yapımı ve 

yayını ile uluslararası bir kanaldır ve tek dil kullanır: Fransızca.200

TV5’in ismindeki değişikliğin birkaç nedeni vardır. TV5’i kuran kamu televizyonlarının 

sayısını simgeleyen 5 rakamı kanalın ismiyle bütünleşmiştir ancak TV5 ismi dünya 

çapında bir yayında dezavantajlara sahip olmaktadır. Şöyle ki: 

Birçok ülkede başka bir 5’inci kanalın da olması TV 5’in ayırt edilmesini karmaşık 

hale sokmaktaydı. Ayrıca Fransa’da TV5 ile birlikte France 5’in de varlığı karışıklık 

kaynağı olmaktaydı.201

Bu nedenle TV5 MONDE ismi, bu küresel kanalı adında 5 olan başka kanallardan 

kolaylıkla ayıracaktır. Ayrıca Monde kelimesinin kanal kimliğine taşıdığı birçok anlam 

bulunmaktadır. Monde Fransızca’da dünya anlamına geldiğinden dolayı kanalın izleyicileri 

için iki anlam daha içermektedir:  

TV5 MONDE ismiyle ulusal ya da tematik benzerlerinden ayrılan ‘dünya kanalı’ 

statüsü işaret edilmektedir. Ayrıca Monde ismi ile kanalın frankofon formatı direkt 

olarak herkesçe anlaşılan tek bir kelimeyle, doğuştan Fransızca bilen ya da zayıf seviyede 

Fransızca okuyucularına kendini gösterecektir. 202

Başka bir deyişle Monde sözcüğü Fransızca bilenler için kanalın Fransızca 

yayın yaptığını bildiren bir şifre sözcüktür. 

                                                 
200 a.e., p.8 
201 a.e., p.8 
202 a.e., p.8 
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Fransızca uluslararası yayın yapan TV5MONDE televizyon kuruluşunun kanalları 

şunlardır:  

1. FRANCE / BELGIQUE / SUISSE (FBS) 

2. TV5MONDE EUROPE 

3. TV5MONDE AFRIQUE 

4. TV5MONDE ORIENT 

5. TV5MONDE ASIE 

6. TV5MONDE AMÉRIQUE LATINE 

7. TV5MONDE ETATS-UNIS 
 

Bu kanallara ayrıca Kanada Montréal’den yayın yapan Quebec-Canada sinyali 

eklenmektedir.  

Kebek ve Kanada’nın ana yayıncıları ve yapımcılarını bünyesinde toplayan 

Montréal’de yerleşik konsorsiyum olan CTQC Kanada-Kebek, ABD, Latin Amerika 

ve Karayipler’de yayını sağlamaktadır.203

Böylece Paris’ten gelen yayınlar Montréal üzerinden denizaşırı bu bölgelere 

dağıtılmaktadır. 

TV5MONDE ağının her kanalı, hitap ettiği bölgeye göre TV5MONDE üst 

kimliğinin yanında kendi kimliğine bürünmüştür.  

Çünkü her bir kanal farklı programlara ve farklı halklara karşılık gelmektedir.204

3.3.1.1. TV 5 MONDE ULUSLARARASI KANALLARI  

TV5 MONDE FRANCE/BELGIQUE/SUISSE (FBS), TV5MONDE’un Fransa 

ve Avrupa’daki diğer Fransızca konuşan toplumlara sahip Belçika ve İsviçre’ye yönelik 

yayınıdır.  

                                                 
203 Etat de la Francophonie dans le monde, La documentation Française, Paris, 2001, s. 138. 
204 TV5MONDE Tanıtım Kitapçığı, 2006, p. 9. 
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Bu yayın aynı zamanda Fransa’nın denizaşırı toprakları olan Fransız Antilleri 

ve Guyana’dan da alınmaktadır. TV5 MONDE FBS’de haftanın her günü sabah saatlerinde 

dekorasyon ve gastronomi programları; öğleden sonraları dizi filmler; akşamları ise sinema, 

dizi veya magazin programları yayınlanır.205

TV5 MONDE EUROPE, Avrupa’nın Fransızca konuşmayan ülkelerini kapsayan 

bir yayındır. Türkiye’ye de bu yayın verilmektedir.  

TV5 MONDE EUROPE aynı zamanda Mağrip ülkeleri olarak adlandırılan Fas, 

Cezayir, Tunus ve Yakın Doğu’da (Özellikle Lübnan ve İsrail) alınmaktadır. TV5 MONDE 

EUROPE yayınının kapsadığı alan içinde Londra ve Moskova arasında 3 saat fark 

vardır.206  

Bu yayında teletekst yoluyla belirli dillerde alt yazı uygulanmaktadır. 

Her akşam 6 saat alt yazılı program yayınlayan TV5 MONDE EUROPE’ta saat 

farkı göz önünde bulundurularak alt yazılı sunumlar öğleden sonra bu programların 

ek yayınları ile güçlendirilmektedir.207

TV5 MONDE AFRIQUE, adından da anlaşılacağı üzere Afrika kıtasına 

yönelik bir kanaldır. Ancak Kuzey Afrika’da yer alan ve Mağrip ülkeleri olarak 

adlandırılan Fas, Cezayir, Tunus bu yayının dışında kalır. Mağrip ülkeleri coğrafi 

konumlarının da bir sonucu olarak TV5 MONDE EUROPE ve TV5 MONDE ORIENT 

yayınlarının kapsama alanı içindedirler. 

TV5 MONDE AFRIQUE Sahra altı Afrikası’nı kapsamaktadır. Yayının 

kapsama alanı içindeki Dakar ve Adis Ababa arasında 3 saat fark bulunmaktadır.208

Eski Fransız sömürgelerinin yer aldığı Afrika kıtasına TV5MONDE’un özel 

bir önem verdiği görülmektedir. Özellikle yerli yapımlara ağırlık verilen yayında Afrika 

Sineması da öne çıkarılmaktadır. Afrika’nın bu önemi ve yayınların içeriği kanalın 

tanıtım kitapçığında şu şekilde ifade edilmektedir: 
                                                 
205 a.e., pp. 16, 17. 
206 a.e., p. 18. 
207 a.e., p.18. 
208 a.e., p.20. 
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TV5 MONDE’un güçlü seyirci bölgesi, kanalın stratejik önceliği olan Afrika 

yapım açısından zengin bir yayın akışından faydalanmaktadır: Magazinler, spor 

programları, her gün bir dizi ve ayda iki Afrikalı filme, “Le Journal Afrique” (Afrika 

Haberleri) Afrika’ya adanmış 3 buçuk saatlik program sunmak için eklenmiştir. Bu TV5 

MONDE’un tüm yayın akışları içinde sinema alanında en zengin yayınıdır. Yılda 25’ten 

fazla farklı Afrika filmi ile bir televizyon kanalı tarafından yayınlanan en önemli Afrika 

Sineması yayınıdır.209  

TV5 MONDE, Afrika’ya yönelik haber bültenleri de içermektedir. Bu bülten 

ile ilgili Cronel şunları söylemektedir: 

 

“Pan Afrikalı biçiminde yayınlanan pan-Afrikalı bir haber bültenimiz var. Doğru duydunuz 
dünya çapında ama aynı zamanda Pan-Afrikalı. Ve enformasyon bazında Afrika’nın 
farklı ülkelerini içermektedir ki şu an Afrikalı kanal bulunmamasına rağmen. Bunun 
üzerine çalışılıyor. Sanıyorum önümüzdeki yıllarda aynı şekilde Pan Afrika kanallarını 
göreceğiz ama şu anda TV 5 bu fonksiyonu yerine getirmektedir.”210

 

2006 yılında yapılan bu görüşmede Cronel, aynı zamanda Güney Afrika’da bir 

Pan-Afrika kanalının kuruluş çalışmalarından da söz etmektedir. Bu, 2007 yılında 

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin kamu yayıncısı SABC tarafından hayata geçirilen SABC 

Africa kanalı projesidir. Ayrıca CNBC de aynı yıl CNBC Africa kanalının yayınına 

başlamıştır. Öte yandan Afrikalı yayıncı Salim Amin tarafından kurulmakta olan A24 

adlı haber kanalının da 2008 yazında yayına başlaması için çalışmalar yürütüldüğü 

bilinmektedir. 

TV5 MONDE ORIENT, hem Mağrip ülkeleri tarafından hem de Orta ve Yakın 

Doğu tarafından izlenebilen bir yayındır. Beşeri coğrafya açısından bakıldığında bu 

bölge yoğun olarak Arapça konuşulan bir bölgedir. 

                                                 
209 a.e., p. 20. 
210 TV5MONDE Uluslararası Dağıtım, Pazarlama ve Satış Genel Müdürü Jean-Luc Cronel ile yapılan 
görüşme, Paris, 5 Ocak 2006. 
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TV5 MONDE ORIENT yayınının kapsama alanı Mağrip’ten Irak’a kadar olan 

bölgedir. Bu bölgedeki saat farkı Rabat ve Bağdat arasında 3:30 saattir.211

Yayının kapsama alanında Fransa’nın geçmişteki Kuzey Afrika sömürgeleri 

(özellikle Fas, Cezayir, Tunus) olan ülkelerin yanında belli bir oranda Fransızca konuşan 

nüfusa sahip Suriye, Mısır, Lübnan gibi ülkeler de bulunmaktadır. Bu yayınlarda hedef 

kitlenin Mağrip ülkelerinden çok Ortadoğu olduğu düşünülmelidir. 

TV5MONDE bu bölgeyi ‘frankofil’, (Fransa dostu, Fransızsever)212 kitle 

açısından güçlü bir bölge olarak görmektedir.213

 Fransızca’nın yabancı dil statüsünde olduğu bu bölgeye yapılan yayınlarda Arapça 

alt yazı uygulaması kanala olan ilgiyi arttırdığı gibi, Fransızca’nın öğretilmesi ve 

yaygınlaştırılmasında etkili olacaktır. 

Haftada iki sinema, iki dizi ya da bir referans programı sunan TV5 MONDE 

ORIENT, çoklu yayın ile her gün Arapça alt yazılı bir film ya da bir büyük dizi 

sunmaktadır.214

TV5 MONDE ASIE’nin yayınları Asya kıtasına yöneliktir. Küçük Asya ve 

Arap yarımadası hariç, Asya’nın geri kalan bütünü yayın alanı olarak belirlenmiştir. 

TV5 MONDE’un yayın sinyalleri arasında en geniş alan TV5MONDE ASIE’ye aittir. 

Çünkü Güney Pasifik ve dolayısıyla Avustralya da bu yayın alanına girmektedir. 

 Kıtanın en doğu ucu Kamçatka ile kıtanın batısı arasında 10 saat fark vardır. 

Pakistan’dan Japonya’ya yalnızca 5 saat fark vardır.215

Yayın alanının geniş olması saat farklarının büyük olmasını da beraberinde 

getirmiştir. Bu nedenle yayın saatlerinin planlanması kıtanın 3 noktası referans alınarak 

yapılmaktadır.  

                                                 
211 TV5MONDE Tanıtım Kitapçığı, 2006, p.22. 
212 Saraç, a.g.e., s. 631. 
213 TV5MONDE Tanıtım Kitapçığı, 2006, p. 22. 
214 a.e., p. 22. 
215 a.e., p.24. 
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Yayın;  Hint, Vietnam ve Japon saatlerine göre uyarlanmıştır. Örneğin canlı 

haber bültenleri ve partner ülkelerin aktüalite magazinleri Bombay’dan Tokyo’ya 

6.30-8.00 kuşağında verilmektedir.216

Frankofon olmayan bir alana yayın yapan TV5 MONDE ASIE’nin alt yazı 

uygulaması için seçmesi gereken dil sayısı da çoktur. Zira yayın alanında Hintçe’den 

Japonca’ya, Orta Asya Türk lehçelerinden Çince’ye kadar geniş bir dil çeşitliliği 

bulunmaktadır. Bu noktada uluslararası iletişim dili veya başka bir deyişle günümüzün 

“lingua franca”sı İngilizce tercih edilmektedir. 

Sinema ve diziler en geniş alanda izleyiciye ulaşmak amacıyla İngilizce alt yazılı 

yayınlanmaktadır.217  

TV5 MONDE AMERIQUE LATINE, Latin Amerika’ya yayın yapan TV5 

MONDE sinyalidir. TV5 MONDE Amerika kıtası bütününde yayın alanlarını ayırmıştır. 

TV5 MONDE AMERIQUE LATINE yayını Kuzey Amerika dışında kıtanın büyük 

bir bölümünü kapsama alanı olarak belirlemiştir.  

TV5MONDE bu yayını ile Orta ve Güney Amerika’yı kapsamaktadır. 4 saatlik 

bir saat farkı Meksika’yı Rio de Jenario’dan ayırır. TV5MONDE’un Latin Amerika ağı, 

5 saat dilimini kapsamaktadır: Güney Amerika için 3, Meksika ve Orta Amerika için 

2 saat dilimi vardır.218

TV5 MONDE ETATS-UNIS sinyali sadece Amerika Birleşik Devletleri’ne 

yönelik yapılmaktadır. TV5 MONDE, ABD’ye abonelik sistemine göre yayın yapmaktadır.  

TV5MONDE’un ABD’deki frankofil abonelerinin yanında önemli bir oranda 

da frankofon abonesi bulunmaktadır. Kanal, yayınının yaklaşık % 35’ini İngilizce alt 

yazılı yapmaktadır. Özellikle İngilizce alt yazılı bir haber bülteni vardır219. 

                                                 
216 a.e., p.24. 
217 a.e., p.25. 
218 a.e., p.26. 
219 TV5MONDE Uluslararası Dağıtım, Pazarlama ve Satış Genel Müdürü Jean-Luc Cronel ile yapılan 
görüşme, Paris, 5 Ocak 2005. 
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Bu yayın alanında özellikle haber alanında TV5 MONDE’un CNN ve Fox TV’nin 

ulusal haber yayınları yanında alternatif oluşturduğu gözlemlenmektedir. 

Cronel, bu alternatif yaklaşımı Körfez Savaşı dönemindeki yayınlarla ifade 

etmektedir: 

 

“Sadece haberle ilgilenen Amerikalı abonelerimizin belli bir kısmı TV5’te bulacakları 
bilgiyle ilgilenmekteler. Buna karşın Fox News de onlara haber ulaştırıyor. Aynı 
zamanda CNN ulusal yayınını onlara taşımasına karşın, özellikle Irak’taki ikinci 
savaştan beri ikinci savaşın patlak veren anlarında, önemli olaylarda haber vermek için TV5 
yayın akışını kırdık. Buna üç dört gün devam ettik ama bu bilgi, güncelin çevresinde 
ifadeyi amaçlayan bir bilgiydi. Bölge uzmanlarını ‘neden bu savaş’ konusunda 
konuşturduk. Savaş olayı değil. Neden bu savaş? ABD’de abone sayımız bu 
dönemde patlama yaptı.”220

 

TV5 MONDE New York ve Los Angeles arasındaki 3 saatlik zaman farkında 

yayın yapmaktadır. Sabah haberlerinde Télématin programı ve canlı haberler ile bütün 

ülkeye uyarlanmış bir sabah saati sunmak için 5 saatlik geniş bir aktüalite bilgisi dilimi 

oluşturulmuştur.221

Ülke içindeki saat farkından dolayı özellikle sinema, dizi ve magazin programları 

dönüşümlü olarak yayınlanmaktadır. 

5 devlet televizyon kanalının biraraya gelmesiyle kurulan TV5MONDE zaman 

içinde bu ortaklığa yeni kuruluşları da dahil etmiştir. Böylece ortak değerin Fransızca 

olduğu geniş bir yayın platformu oluşturulmuştur.  

TV5MONDE bugün 10 partnerli bir ağa sahiptir: France 2, France 3, France 5, 

ARTE France, RTBF (Fransız toplumunun Belçika Radyo Televizyonu), TSR (Romen 

İsviçresi Televizyonu), Radio Canada, Télé Quebec, RFO (Fransız Denizaşırı Ağı) ve 

Conseil International des Radios Télévisions d’Expression Française-CIRTEF (Fransızca 

                                                 
220 TV5MONDE Uluslararası Dağıtım, Pazarlama ve Satış Genel Müdürü Jean-Luc Cronel ile yapılan 
görüşme, Paris, 5 Ocak 2005. 
221 TV5MONDE Tanıtım Kitapçığı, 2006, p.28. 
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İfade Radyo Televizyon Konseyi) kanalı çeşitlilikleriyle ve çoğulculuklarıyla, değişik 

editoryal pozisyonlarla besleyen ve TV5’e en iyi frankofon televizyonları sunan partnerlerdir.222

TV5 kanalı 2001 yılında bütçe düzenini de içeren yapısal bir reform geçirmiştir. 

Bu reform sonrasında kanalın bütçesi hakkında fikir edinmek için 2002 ve 2005 verilerine 

değinmek gerekir. 

2001 yılında TV5’in yapısında gerçekleştirilen reformdan önce TV5 Québec-

Canada’nın ve TV5 Paris’in bütçeleri ayrı ayrıdır. 2001’e kadar TV5 Québec Canada 

ABD, Latin Amerika ve Kanada sinyallerini yönetmekteydi. 2001 yılında yapılan yapısal 

reform ile TV5 Québec – Canada tarafından yönetilen Kanada sinyali hariç sinyallerin 

tümü 2001 yazındaki TV5’in yapılanma reformundan sonra Paris’teki TV5 MONDE’a 

bağlanmıştır. Buna göre TV5 MONDE’un 2002 yılı bütçesi 82, 1 Milyon Avro’dur. 

2005 yılı itibarıyla kanalın bütçesi % 76,3 oranında 88, 6 Milyon Avro Fransa’nın katkısı 

(Dışişleri Bakanlığı mali desteği ve France Télévisions katkısı), %14,3 oranında Belçika 

Fransız Toplumu, Kanada-Kebek ve İsviçre katkısı, %9,4 kendi kaynaklarından (reklam 

ve dağıtım abonelikleri) oluşmaktadır.223

Bir kamu kanalı olan TV5 MONDE reklam yayını da yapmaktadır. Petit 

Jean’ın TV5’in reklam seçiciliği üzerine ifadesi şudur:  

 

“TV5’in reklam yayını da var. Reklamın türünü seçiyor.Tabii ki önüne gelen her şeyi 
yayınlayamaz. Bir reklam tablosu vardır.” 224

 

Bütçesi devlet ve devletler tarafından sağlanan TV5 MONDE’un editoryal yönetimi 

üzerindeki devlet etkisinin ne kadar olduğu sorusuna Jean-Luc Cronel şu yanıtı vermektedir: 

“Devletin TV5 üzerinde bütçe konusunda etkileri var, çünkü TV5’in bütçesini veren 
devlettir. Fakat geri kalanına Fransa hükümeti editoryal kısmına, TV5’in operasyonel 
kısmına müdahale etmez. TV5’e tahsis ettiği fonların kullanım şeklini kontrol eder. 

                                                 
222 (Çevrimiçi) http://www.tv5.org/TV5Site/tv5monde/presentation.php 30 Haziran 2008. 
223 Fransa Dışişleri Bakanlığı TV5MONDE Sorumlusu Françoise Petit Jean ile yapılan görüşme, 
Paris, 10 Ocak 2006. 
224 Fransa Dışişleri Bakanlığı TV5MONDE Sorumlusu Françoise Petit Jean ile yapılan görüşme, 
Paris, 10 Ocak 2006. 
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Fakat içeriğe gelince içeriğe müdahale eden Fransız devleti değildir. İçerik farklı 
partnerlerle toplanan ve TV 5’in şimdi bizim yönetimimizde sahip olduğu bir rol 
ile programlamasını yapılandıracak bir yayın komitesinden geçmektedir. Pazarlama 
yönetimi seyircilerin beklentilerini karşılayacak yayın akışını oluşturmak için 
kanala yardım edecektir... Ana hedef seyircilerin mümkün olduğunca sadık 
olmalarını görmektir. Yayın komitesi çok taraflıdır. Yani TV 5’in yayın akışı 
için program sağlamaya katılan televizyon partnerlerinden her biri temsil edilmektedir. 
France 5’in bir temsilcisi var, TéléQuebec’in bir temsilcisi var, Radio Canada’nın 
bir temsilcisi var, RTBF’nin TSR’nin... Her ülke bir televizyon profesyonelini 
gönderir. Bu bir görevli filan değil. Bu başka bir seviye. Görevliler bakan ile 
TV 5’in bütçesini kararlaştıranlardır. TV 5’in başkanı tüm anonim şirketlerde olduğu 
gibi idari konsey tarafından atanır. Fakat şu da gerçektir ki Kanada TV 5’in iki farklı 
devlet partneri tarafından temsil edilir. Şu anda başkan çok basit nedenlerden dolayı 
hep Fransız’dır. Çünkü Fransa bütçenin % 80’ini karşılayandır. ”225

 

TV5 MONDE’un ortakları olan kurum ve şahısların hisse oranları aşağıdaki 

gibidir:  

France Télévisions %47,38; Arte France %12,50; SSR %11,11; RTBF %11,11; 

Radio-Canada %6, 67; Télé Québec %4,44; INA %6,61; Alain de Pouzilhac % 0,06; 

Christine Ockrent %0,06; Patrice Duhamell %0,06.226

 TV5 MONDE’u kanalları ile besleyen önemli bir kuruluş olan Fransız kamu 

yayıncısı France Télévisions, TV5MONDE’a kendi programlarını vermesinin yanında 

başka ülkelerdeki televizyonlara da uydu yoluyla haber yayını göndermektedir. France 

Télévisions Afrika’nın, Mağrip’in, Ortadoğu’nun ve Asya’nın televizyonları ile işbirliği 

yapmaktadır. France Télévisions TV5MONDE, CFI ve RFO’ya ana görüntü sağlayıcıdır.  

Örneğin 2001 itibarıyla Kanada’da France2’nin saat 20.00’deki haber bülteni 

İngilizce alt yazılı olarak Câble Pulse 24( Ontario eyaletine bilgi yayını yapan kablolu 

kanal) ve RDI şirketi (Radio-Canada’nın şubesi) tarafından yayınlanmaktadır. Japonya’da 

NHK tarafından 20.00 haber bülteni kendi uydu kanalında özgün versiyonuyla alt yazılı 

                                                 
225 TV5MONDE Uluslararası Dağıtım, Pazarlama ve Satış Genel Müdürü Jean-Luc Cronel ile yapılan 
görüşme, Paris, 5 Ocak 2005. 
226(Çevrimiçi) http://www.tv5.org/TV5Site/tv5monde/actionnariat.php, 30.06.2008. 
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olarak günlük olarak yeniden yayınlanır. Kore’de kamu kanalı KBS, NHK’nin uydusu ile 

yayınlanan sinyalden 20:00 haber bültenini aynen almaktadır.227

Ayrıca aynı haber bülteninin yayını ABD’deki Frankofonlara yönelik olarak da 

ulaştırılmaktadır. 2001’de yayınlanan Frankofoni Yüksek Konseyi (Haut Conseil de 

la Francophonie) raporlarına göre: 

 ABD’de France 2’nin saat 20:00’deki haber bülteni 1989 Ekim’inden beri 

devam etmektedir. Şu anda gittikçe artan bir sayıda Amerikalı’nın evine ulaşmaktadır. 

(73 milyon izleyici-bunun 3 milyondan fazlası Frankofon hanedir.) Bunun yanında 

Tunus’taki France2’nin yayını Tunus otoritelerinin isteği üzerine durdurulmuştur. 228

TV5 MONDE yayınları kanalın partnerleri olan yukarıda adı geçen kuruluşlar 

tarafından hazırlanan programlardan oluşmaktadır. Partner televizyon kanalları kendi 

kanallarında yayınladıkları programlardan belirlenenleri TV5MONDE yayınına verirler. 

2006 yılı ile birlikte TV5 MONDE kendi yapımlarını da üretmeye başlamıştır.  

TV5 MONDE’un yayınları konsorsiyumun içinde bulunan kamu yayıncıları 

tarafından beslenmekteyken, TF1 kanalının özelleşmesi ile bu kanaldan alınan programların 

telif durumunda değişiklik olmuştur. 

Cronel bu durumu şu cümleyle özetlemektedir: “Eğer bugün TF1 

programlarını TV5’in yayın akışına koymak istersek pazar üzerinde satın almak 

zorundayız.” 229

Bu küresel kanalın bütçesi kanalın ortakları olan ülkeler tarafından karşılanmaktadır. 

Ancak en büyük destekçi Fransa’dır. Fransa Dışişleri Bakanlığı TV5 Monde Sorumlusu 

Françoise Petit Jean kanalın bütçesi ile ilgili şu bilgileri vermektedir: 

 

                                                 
227 Etat de la Francophonie dans le monde, La documentation Française, Paris, 2001, s. 140. 
228 a.e., s.140. 
229 TV5MONDE Uluslararası Dağıtım, Pazarlama ve Satış Genel Müdürü Jean-Luc Cronel ile yapılan 
görüşme, Paris, 5 Ocak 2005. 
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“Dışişleri Bakanlığı’nın katkısı TV5’in küresel bütçesinin aşağı yukarı %77’sini oluşturmaktadır. 
Fakat TV5’in küresel bütçesi kamu katkıları ve kendi kaynaklarından oluşmaktadır. 
Yani Fransız katılımı, bakanlığın sübvansiyonu ve France Télévisions’un katılımı ile 
TV5’in bütçesinin %77’sini temsil etmektedir. Bu da hükümetsel demektir, yani Belçika, 
İsviçre, Kanada ve Kebek Fransız toplumu katılımı demektir. Görüyorsunuz ki Fransa 
TV5’in fonunu geniş ölçüde sağlayan ülkedir.”230  

 

7 ayrı yayın sinyaliyle dünya çapında yayın yapan TV5MONDE bu yayınlarını 

belli etkenlere göre hazırlamak zorundadır. Çünkü yayın yaptığı bölgeler birçok açıdan 

birbirinden keskin çizgilerle ayrılan karakterlere sahiptir. 

Her coğrafi bölgenin özgüllüğüne göre uyarlanan yayın akışlarında şunlar 

dikkate alınmaktadır:231

• Aynı sinyal içinde 7 saate denk gelen zaman farklılıkları 
• Kültürel çevre 
• Seyircilerin yaşam ritimleri 
• Halkın televizyonla ilgili alışkanlıkları ve işitsel görsel sunuş 
• Dilsel gerçeklikler 

 

Uluslararası yayıncılıkta en büyük zorluğu yayın yapılan bölge içindeki zaman 

farklılıkları oluşturmaktadır. TV5 MONDE FBS yayını için saat farklılığı sorun olmazken 

diğer yayınlar için farklı çözümler üretilmiştir.  

TV5 MONDE EUROPE yayınında Londra-Moskova arasındaki 3 saatlik fark 

çok büyük bir sorun yaratmamakta ve ortalama bir planlamayla farklı ülkelerdeki izleyiciler 

aynı programı aynı kuşakta izleyebilmektedirler.  

Örneğin France 2 kanalı tarafından TV5 MONDE’un yayınına verilen ve Paris’ten 

canlı olarak yayınlanan Télématin sabah programı Londra’da 05.30-07.00, Berlin’de 

06.30-08.00, Bükreş’te 07.30-09.00 ve Moskova’da 08.30-10.00 arasında izlenebilmektedir.  

TV5 MONDE AFRIQUE yayınında Télématin sabah programı Paris’te saat 

06.30’da canlı yayına başladığında Dakar’da saat 05.30-07.00 arasında izlenebilmektedir.  
                                                 
230 Fransa Dışişleri Bakanlığı TV5MONDE Sorumlusu Françoise Petit Jean ile yapılan görüşme, 
Paris, 10 Ocak 2006. 
231 TV5MONDE Tanıtım Kitapçığı, 2006, p.14. 
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Aynı program, TV5 MONDE ORIENT yayınında Kahire’de 07.30-09.00, 

Riyad’da 08.30-10.00 TV5 MONDE ASIE yayınında bir saati canlı olarak verilmekte 

sonra başka programa geçilmektedir. Delhi’de 11.00-12.00, Bangkok’ta 12.30-13.30, 

Tokyo’da 14.30-15.30’da izlenebilmektedir. 

TV5 MONDE AMERIQUE LATINE ve TV5 MONDE ETATS-UNIS 

yayınlarında Télématin programı kısaltılmış olarak 50 dakika verilmektedir. Program 

Paris’te saat 11.00 iken Buenos Aires’te 7.00, Brazil’de 8.00, Meksiko’da 4.00 

sularında yayına girmektedir. Aynı program Paris’te saat 12.30 olduğunda New York’ta 

06.30’da, Şikago’da 05.30’da Los Angeles’ta 03.30 sıralarında yayına girmektedir. Şikago 

ve Los Angeles’taki seyircilerin programı izlemelerini sağlamak için aynı program 

Paris’te saat 15.00 iken New York’ta 09.00’da, Şikago’da 08.00’de, Los Angeles’ta 

06:00 iken 50 dakika olarak tekrar yayınlanmaktadır.  

TV5MONDE’un yayın planlamaları incelendiğinde yayın yaptığı alanların kültürel 

yapılarını göz önünde bulundurarak bölgesel izleyicinin ilgisini çekebilecek programlara 

öncelik verdiği gözlemlenmektedir. Bu, özellikle Afrika yayınında öne çıkmaktadır. Afrika 

yayınında Afrika Sineması’na ait filmlere ağırlık verilmekte olduğu görülmektedir. 

Bu durum ‘kültürel çevre’ etkeni ile açıklansa da kanalın zorunlu olarak uygulamaya 

koyduğu bir eylem olarak da düşünülebilir. Çünkü kanalın Avrupa’da yayınladığı bir 

filmi başka kıtalardaki yayınlarında da kullanabilmesi için filmin o kıtalardaki yayın 

haklarını da satın alması gerekmektedir. Ayrıca film o bölgede yakın gelecekte sinemada 

gösterime girecekse bunu yayınlaması imkansızdır. Bunun yerine bölgesel filmler daha 

hesaplı olabilmektedir. Bu nedenle yayın sinyallerindeki sinema filmleri farklılık 

göstermektedir. 

TV 5 MONDE, farklı din ve kültürlerden izleyicilerine yönelik yaptığı yayınlarla 

da izleyicilerin sadakatini sağlamaya çalışmaktadır. Bu yayınlar içinde İslam dünyasına 

yönelik programlar dikkat çekicidir. 

2002 yılında TV 5 MONDE Hz Muhammed’in hayatını anlatan arte yapımı 

olan 5 bölümlük bir belgesel dizisinin yayınına başlamıştır. 2004 yılında ramazan ayı 

nedeniyle TV5 EUROPE yayınında Ramazan konulu belgesel içerikli bir program yer 
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almıştır. 05.10.2005 tarihinde TV5 EUROPE öğleden sonra kuşağında yayınlanan Arte 

televizyonu yapımı bir programda Türkiye’de kadın imam talebi konusu ele alınmıştır. 

Programda Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu ile yapılan bir röportaja da yer 

verilmiştir.  

3.3.1.2. TV 5 MONDE ve FRANKOFONİ  

Dil temelli yayın yapan bir kanal olan TV5 MONDE, bir Frankofoni aracı 

işlevine sahiptir. Yayınlarının içerikleri incelendiğinde yayınların tümünü Fransız kamu 

kanalları başta olmak üzere, Frankofon ülke televizyonlarının yapımları oluşturmaktadır. 

Uluslararası ortak dil kullanımının İngilizce olduğu günümüz dünyasında bu dilin dışında 

tek bir dilde küresel yayın yapmanın getirdiği zorlukları TV5 MONDE işlevsel 

yöntemlerle aşmış görünmektedir. Bu konuda en önemli uygulama alt yazı sistemini 

hayata geçirmesidir. 

TV5 MONDE, Fransızca dahil bazı dillerde alt yazı uygulaması yapmaktadır. 

TV5 MONDE’un alt yazı uygulaması iki türlüdür ve iki ayrı hedef kitleye yöneliktir. 

Alt yazı uygulamasının iki farklı amacı vardır. Bunlardan birincisi Fransızca eğitimini pekiştirmeye 

yönelik, diğeri ise yabancılara kendi dillerinde ulaşmak olarak tanımlanabilir. 

TV5 MONDE yayınlarında belirli programlarda, özellikle de dizi, belgesel ve 

sinema filmlerinin yayın tekrarlarından biri mutlaka Fransızca alt yazılıdır.  

Fransızca alt yazı özellikle frankofil seyircilere yöneliktir, fakat az da olsa 

frankofonlara da seslenmektedir. Dahası, bir yandan Fransa’da, frankofon olan Belçika’da 

ve Romen İsviçresi’ndeki göçmenlere dil öğretimini kolaylaştırarak Fransızca yabancı 

dil öğretmenlerinin beklentilerini yanıtlamaktadır ve öte yandan görüntünün işitme 

engelliler ve az işitenler tarafından anlaşılmasını sağlamaya olanak vermektedir.232

Programda konuşulan dilin alt yazıyla desteklenmesi, duyulan kelimelerin yazılışının 

görünmesi ve cümle kuruluşlarının yazı ile görsel olarak somutlanması anlamına gelmektedir. 

Bu da izleyiciye yazım kuralları konusunda destek vermesi açısından oldukça işlevsel 

durmaktadır. İzleyici konuşulan Fransızca’nın yazılışını da böylece takip edebilmektedir. 

                                                 
232 (Çevrimiçi) http://www.tv5.org/TV5Site/programmes/stt.php, 15 Aralık 2005. 
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Ayrıca Fransızca’yı öğrenmekte olan kişilerin konuşma dilini anlamaları zor olabilmektedir. 

Alt yazı desteğinin onların programdaki konuyu daha net anlamalarına olanak sağladığı 

söylenebilir.  

Dünya kanalı olmanın şartlarından birisi de dünyada birçok kişinin anladığı 

en çok konuşulan dil veya dillerde yayın yapmak gerekliliğidir. Küreselleşmiş dünyada 

İngilizce’nin hakimiyeti ve uluslararası ortak dil haline gelmesinden dolayı CNN, BBC, 

MTV gibi İngilizce yayın yapan kanalların şansının Fransızca yayın yapan TV5MONDE’a 

göre daha çok olduğu kesindir. Ancak dünyada işitsel-görsel iletişimin bugün geldiği noktada -

ki buna küreselleşmenin tıkandığı nokta da diyebiliriz- küresel televizyon kanalları birçok 

sektörde olduğu gibi aynı zamanda yerelleşmek zorunda da kalmışlardır. Bunun, izleyicinin 

kendi ana dilini tercih etmesi, yerel reklam pastasından pay alma isteği ve daha birçok 

nedeni vardır. Sadece tek bir dilde dünyaya yayın yapmanın seyirciyi kanala sadık kılmak 

için yeterli olmayacağı artık ortaya çıkmıştır. Ne kadar ilgi çekici yayın yapılsa da izleyici 

kendi ana dilindeki yayını öncelikle tercih edecektir. Bu durumu gören uluslararası televizyon 

kanalları yerelleşme girişimlerinde bulunmuşlardır. CNN, CNBC, MTV küresel yerel 

birlikteliklerini kuran kanallardan en önde gelenleridir.  

TV5’in ilk yayına başladığı tarihlerde öncelikli olarak Fransızca konuşan ülkelerin 

toplumlarını hedef kitle olarak seçtiği görülmektedir. Zaman içinde yayın yaptığı alanların 

artması ve genişlemesi nedeniyle yayın stratejisini de değiştirmiştir. Buna ilk olarak, 

adına “dünya” anlamına gelen “monde” kelimesini ekleyerek başlamıştır. Böylece dünya 

çapında yayın yapan bir televizyon olduğunu ismiyle de pekiştirmeye çalışmaktadır. 

TV5MONDE’un hedef kitlesi artık sadece frankofon izleyiciler değildir. 

TV5MONDE’un yeni amacı, halen var olan seyircilerinin bağlılığını güçlendirmek 

ve net bir şekilde kimliklendirilen yayın saatlerinde yeni halkları fethetmektir.233

TV5MONDE’un yeni hedef kitlelerinde Fransızca bilmeyen izleyicilerin sayısı 

oldukça çoktur. Bu kitlelerin TV5 izlemeleri için geçerli nedenleri olması gerekir. Küresel 

televizyonların yerelleşmesi, yayın yaptığı ülkelerde şubeler açarak olmaktadır. Bu 

                                                 
233 TV5MONDE Tanıtım Kitapçığı, 2006, p.14. 
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yayınlar ise yayın yaptığı ülkenin veya bölgenin egemen dilinde dublaj veya alt yazı ile 

yapılmaktadır. Bu yerelleşme akımına TV5 MONDE da dahil olmuştur. 

TV5MONDE alt yazıyı, kamu hizmetinin görevlerinden ilk sırada görmektedir. 

Alt yazının amacı Frankofon programların büyük bir kısmını erişilebilir hale getirmektir.234

TV5MONDE Fransızca’yı koruyarak yerelleşmeye başlamıştır. Bu da teletekst 

yoluyla çeşitli dillerde alt yazı seçeneği sunarak gerçekleştirilmektedir. Var olan Fransızca 

alt yazı uygulaması devam etmekte, diğer dillerde alt yazılar ise teletekst veya gelişen 

sayısal televizyon tekniğinden yararlanarak şifre çözücülerle verilmektedir. Yayın esnasında 

birden fazla alt yazı verilemeyeceği ve bölgelerde birçok dil konuşulduğundan dolayı 

alt yazı uygulamasının bu şekilde yapılması oldukça işlevsel bir yöntem olarak kendini 

göstermektedir. 

TV5 üzerinde 4 tip alt yazı vardır: programın üzerinde direkt olarak yazılı olan 

alt yazı (incrustation); kanalın rejide eklediği, seyircinin programın içinde gördüğü alt 

yazı (invision); seyirciye ya da kablo operatörüne veya uyduya tercih ettiği dilde alt yazıyı 

bulma olanağını sunan teletekst ya da sayısal teknikler ve son olarak DVB’de alt yazı, 

yani özel olarak Rusça ve Danca alt yazı ile ilgili olan sayısal bir sinyal üzerinden alt yazı.235  

Bunlardan programın üzerinde yazılı olan alt yazı, hep Fransızca olmaktadır 

TV5 MONDE 2008 itibarıyla 10 dilde alt yazı uygulaması yapmaktadır. Bu 

diller: Fransızca, İngilizce, Arapça, İspanyolca, Portekizce, Flamanca, Almanca, İsveççe, 

Danca ve Rusçadır.236

 Fransızca ve diğer yabancı dillerde alt yazı uygulamasının yanında TV5MONDE 

ayrıca eğitim ağında da görev üstlenmiştir. Bu görev TV5MONDE’un derslerde aktif 

olarak yer almasına dayanır. Fransızca yabancı dil öğretmenleri, belirlenmiş bir yöntem 

ile TV5MONDE’un yayınlarından ders esnasında faydalanmaktadırlar. 

                                                 
234 (Çevrimiçi) http://www.tv5.org/TV5Site/programmes/stt.php, 15 Aralık 2005. 
235 a.e.  
236 (Çevrimiçi) http://www.tv5.org/TV5Site/tv5monde/presentation.php, 30 Haziran 2008. 
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TV5, CAVILAM ekibiyle işbirliği halinde diğer eğitimciler ve pedagoglarla 

1996’dan beri dünyadaki Fransızca öğretmenleri ile yenilikçi bir diyalog başlatmıştır: 

‘TV5 ile Öğrenmek ve Öğretmek Yöntemi’. 2003’ün başında 36.000 öğretmen bu uygulamaya 

katılmıştır. Bu yöntem TV5’i sınıfta Fransızca’nın öğretimi için kullanmaktır. Dersler 

dilin gözlemi üzerine kuruludur. 237

Dil öğretiminde uzun yıllardan beri video ve ses kasetleri, dersleri destekleyici 

bir araç olarak kullanılmaktadır. Böylece öğrencinin dilin kullanıldığı ülkenin günlük 

yaşamını görmesi, dilin gündelik kullanımını keşfetmesi, dinlediğini anlama yeteneğinin 

kazandırılması sağlanmaya çalışılmaktadır. 

TV5 MONDE’un uyguladığı yöntemde ise sözlü ve yazılı ifadeyi televizyon 

görüntüsü ile harekete geçirmek amaçlanmaktadır. Yöntem şöyle tarif edilmektedir:  

Öncelik öğrencinin aktivitesine verilmektedir. Televizyon seyredilmiyor, televizyonla 

çalışılıyor. Önce dilsel olmayan bilgiler, görüntüler ve sesler tanımlanıyor. Anlamadaki 

zorluk sık sık televizyon belgesinin dil içeriğidir. O halde en mantıklısı dilsel olmayan 

enformasyonu keşfetmektir. (Gürültü, müzik, ses tonlaması)238

Bu yöntemde TV5 MONDE’un herhangi bir programını- ki bu haber bülteni, 

hava durumu veya bir film de olabilir- oluşturan öğeler kullanılmaktadır. Bunlardan 

birisi de jeneriktir. Televizyon programı jenerikleri vasıtasıyla öğrenmenin amacı şöyle 

tanımlanmaktadır: 

Ekrandaki metinden yola çıkarak program hakkında hipotezler oluşturmak; 

sesten yola çıkarak program hakkında hipotezler öne sürmek; ses ve görüntüden yola 

çıkarak program hakkında hipotezler oluşturmak; kelime bilgisini hızlandırmak, zenginleştirmek; 

bir jeneriğin mizansenini açığa çıkarmak; jeneriğin içeriğini tahmin etmek; Fransa’da 

ve frankofon ülkelerde kullanılan ad ve soyadları keşfetmek; televizyonla alakalı meslek 

kelimelerini zenginleştirmek.239

                                                 
237 Michel Boiron, “Apprendre et enseigner avec TV5”
(Çevrimiçi) http://www.tv5.org/TV5Site/enseignants/apprendre_avec_tv5.php, 3 Aralık 2005. 
238 a.e. 
239 a.e. 
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TV5 MONDE Fransızca öğrenimini kendi sitesinde yer verdiği materyallerle 

de desteklemektedir. 

Frankofoni’nin küresel alanda önemli bir taşıyıcısı olan TV5 MONDE için frankofoni 

kurumlarının mali desteği konusunda Cronel şunları söylemektedir: 

 

“Frankofoni bize direkt olarak para vermiyor. Bu oldukça tuhaftır. Bütçemiz farklı 
partner ülkelerin farklı bakanlıkları tarafından beslenmektedir.”240

 

3.3.2. TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU (TRT) 

ULUSLARARASI TELEVİZYON YAYINLARI 

Ülkenin tanıtımına ve yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik yayın 

yapmak Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun görevleri arasında bulunmaktadır. TRT 

radyo ve televizyon kanalları aracılığıyla uluslararası yayınlar yaparak bu görevi yerine 

getirir. 

1984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları hakkında Kanuna 

göre TRT’nin görevi: 

“Yurt dışına yapılacak yayınlarla; 

1. Devletin her alanda tanıtılmasına,  

2. Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti ile 

ilişkilerinin sürdürülmesine yardımcı olmak” 241 olarak belirlenmiştir. 

 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, TRT-INT kanalı ile Avrupa, Amerika ve 

Avustralya kıtalarına; TRT TÜRK kanalı ile Orta Asya ve Kafkasya’daki Türk devlet 

ve topluluklarına yönelik uluslararası televizyon yayını yapmaktadır.  

                                                 
240 TV5MONDE Uluslararası Dağıtım, Pazarlama ve Satış Genel Müdürü Jean-Luc Cronel ile yapılan 
görüşme, Paris, 5 Ocak 2005.  
241 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, 2003 Faaliyet Raporu, s. 7. 
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TRT ilk uluslararası kanalını 28 Şubat 1990’da TRT-INT adıyla yayına geçirmiştir. 

Bu tarihte TRT-INT’in ulaştığı alan Avrupa’dır. 27 Nisan 1992’de bu yayınlar TRT-

INT AVRASYA TV adıyla Avrupa, Kafkasya ve Asya’ya ulaştırılmaya başlanmıştır. 

5 Mayıs 1993’te TRT-AVRASYA TV kurularak Kafkasya ve Orta Asya’ya yönelik 

yayınlar ayrı bir kanal üzerinden başlamıştır. 25 Temmuz 1999’da TRT-INT’in yayın 

alanı Avustralya ve Yeni Zellanda’ya; 7 Haziran 2000’den itibaren de Amerika ve Kanada’ya 

uzanmıştır. TRT AVRASYA TV 2002 yılından itibaren TRT TÜRK adıyla yayına 

devam etmektedir.242  

TRT, yurt dışına yaptığı radyo ve televizyon yayınlarını yurt dışındaki yurttaşlara, 

soydaşlara, yabancılara yönelik yayınlar ve programlar olarak sınıflamakta ve buna 

göre hedeflerini ve ilkelerini tanımlamaktadır. TRT’nin yayınlarının amacını ve içeriğini 

en iyi şekilde görmek için bu hedef ve ilkelere değinmek gereklidir. 

Bu bağlamda TRT’nin yurt dışındaki vatandaşlara yönelik programlarda 

gözettiği hedefler şu şekilde ifade edilmektedir: 

 

“1. Türk Milletinin millî, ahlâki, insani ve manevi kültür değerlerini benimsemelerine, 
birlik ve beraberliklerini muhafaza edip, kimliklerini korumalarına, Türkiye’yi ve Türk 
insanını tanımalarına, Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda göstermiş olduğu 
başarıları öğrenmelerine, 

2. Vatan ve bayrak sevgisinin canlı tutularak askerlik hizmetinin önemini, Atatürk 
ilke ve inkılâpları ile Türkiye Cumhuriyetini benimseyip özümsemelerine, 

3. Beden, zihin, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı bir şekilde gelişmiş 
bir kişiliğe, hür ve geniş bir dünya görüşüne sahip, bulunduğu topluma karşı da sorumluluk 
duyan, yapıcı ve verimli kişiler olarak yetişmelerine, eğitim ve bilgi seviyelerinin 
yükseltilmesine,  

4. Türk kültürünün yanı sıra, bulundukları ülkelerin kültürlerini ve yasalarını da dikkate 
alarak uyum sağlamalarına,  

5. Bireysel teşebbüs ya da ortaklık kurarak, bulundukları ülkelerin ekonomilerinde 
yer edinen girişimci, sanayici ve iş adamlarımızın, ülkemiz işletmeleriyle yakınlaştırılmasına, 

                                                 
242 TRT Yurt dışı Yayınlar Müdürü Arslan Küçükyıldız ile yapılan görüşme, 21.04.2008. 
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6. Hak ve çıkarlarını en iyi şekilde korumalarına; bölücü, yıkıcı ve irticaî terör örgütlerine 
karşı bilinçlenmelerine, Türkiye Cumhuriyeti lehinde, kendi liderlikleri ve inisiyatifleri 
ile lobicilik faaliyetlerinde bulunabilecek şekilde teşkilatlanmalarının sağlanmasına,  

7. Bulundukları ülkelerde ve Türkiye'ye geldiklerinde karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri 
problemlerinin çözümüne,  

8. Vatandaşlarımızın, özellikle gençlerin ve çocukların bulundukları ülkelerde ve Türkiye’de 
gelecekte de geçerli olacak mesleklere yönelmelerine, vasıflı hale geçmeleri için de 
meslek eğitimine özendirilmelerine, yardımcı olunacaktır.” 243

 

TRT’nin yurt dışındaki Türkiye yurttaşlarına yönelik yayınlarında gözettiği ilkeler 

ise şunlardır: 

 

“1. Vatandaşlarımızın Türkçeyi ve Türk tarihini çevresindeki insanlara, özellikle 
gençlere sevdirmeleri teşvik edilecektir.  

2. Programlarda didaktiklikten kaçınılacak, estetik ve kaliteye özen gösterilecektir.  

3. Vatandaşların farklı iki kültür çevresi içinde bulundukları göz önünde tutulacak, 
bulundukları toplumla uyum sağlamalarını kolaylaştırıcı benzer yanları vurgulanacak, 
programların hazırlanmasında bulundukları ülkelerle mümkün olduğunca işbirliği 
yapılacaktır.  

4. Programlara yurt dışındaki vatandaşların katılmaları sağlanacak, toplum önderlerini 
zaman zaman bir araya getiren programlar yapılacaktır.  

5. Vatandaşlarımızın yalnız olmadıkları, Devletimizin her zaman ve her konuda kendilerine 
destek olduğu vurgulanacaktır. 

6. Türkiye’nin çağdaş görüntüsüne zarar verebilecek görüntü ve programlara yer 
verilmeyecektir.  

7. Ülkemiz aleyhinde yapılan zararlı ve gerçek dışı propagandalara karşı yurt dışındaki 
vatandaşlarımızı bilgilendirici, morallerinin bozulmasını önleyici yayınlara ağırlık 
verilecektir.  

8. Vatandaşlarımızın ülkemizin dış imajını olumlu yönde kuvvetlendirici, tanıtıcı faaliyetlerde 
bulunmaları teşvik edilecektir.  

9. Ülkemiz hakkında olumlu bir kamuoyu oluşturulması bakımından yayının yapıldığı 
ülke halkının da programlara katılımının sağlanmasına çalışılacaktır.” 244

                                                 
243 TRT Genel Yayın Planı 2008, s. 28. 
244 a.e. ss. 28-29.  
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Bu hedef ve ilkeler doğrultusunda yurt dışında yaşayan yurttaşlar için hazırlanan 

programlarda ele alınacak konular ise şu şekilde sıralanmaktadır: 

 

“1. Atatürk, millî mücadele ve Türk tarihinin önemli kişi ve olayları, 

 2. Çağdaş Türk dili ve edebiyatı, seçme eserler ve şiirler, "İnsan Sevgisi" ni işleyen 
Yunus Emre ve Mevlâna gibi bilge kişilerin hayatlarının ve düşüncelerinin Anadolu 
Türk kültürüyle bağdaştırmak suretiyle işlenmesi ve evrensel boyutta yorumlanması, 

3. Türkiye'nin modern, çağdaş, huzurlu ve güvenli bir ülke olduğu, Türkiye'de insanların 
yardımsever ve dost canlısı olduğu; ırk, dil, din, mezhep vb. ayrımcılık yapılmadığı, 
yasalar önünde herkesin aynı hak ve ödevlere sahip olduğu, 

4. Türkiye aleyhine yurt dışında yürütülen gizli veya açık faaliyetler, bu faaliyetlerin 
odakları, Türkiye coğrafyası hakkında ileri sürülen haksız ve dayanaksız iddiaların 
doğrudan cevaplanması, Doğu ve Güneydoğu'nun kalkınmasına ağırlık verildiği, buradaki 
halkın yaşantısında meydana gelen olumlu değişikliklerden örnekler,  

5. Vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerde terör örgütlerinin (özellikle PKK terör 
örgütü ve bu örgütün aldatmaca olarak isim değiştirmesi) tehditleri karşısında bilinçlendirilmesi 
ve uyarılması, güvenlik makamları, konsolosluklar ve Türkiye’deki 155 Polis İmdat 
hattına yapılacak ihbarlardan çekinilmemesi gerektiğinin vurgulanması, 

6. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temel felsefesi, T.C. Anayasasında İnsan Hakları 
konusunun yabancı anayasalarla karşılaştırılması, 

7. Türkiye'nin her konudaki olumlu yönlerini destekleyen yerli ve yabancılarla (özellikle 
Batı Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye gelenler) yapılan röportajlar, 

8. Türk tarihinde utanılacak bir olay olmadığının, Türk Milletinin barış ve hoşgörüye 
inandığının, barbarlık ve zalimlik gibi asılsız iddiaların siyasi saplantılara dayandığının 
örneklerle anlatılması, 

9. 23 Nisan Çocuk Şenliklerine katılan yabancı ülke çocuklarının, Türkiye’de kurdukları 
sıcak ilişkiler, bunlarla yapılan röportajlar, 

10. Tiyatro, sinema, müzik, resim, opera ve bale gibi alanlarda Türkiye'den örnekler, 
bu sanatlardaki gelişmeler, 

11. Ailenin önemi; arkadaşlık, komşuluk, okul, çevre ve toplum ilişkileri (yardımlaşma 
ve işbirliği, sevgi, saygı, hoşgörülü olma ve görgü kuralları), Türkiye’de aile ve kadına 
verilen değer,  
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12. Türklerin dünya ve uygarlık tarihi içindeki yeri, medeniyete olan katkıları, Türk 
Milletinin kültürel dokusunu oluşturan ortak unsurlar,  

13. Türkiye’deki yerleşim yerleri, ulaşım durumu, yollar, sanayi ve teknoloji durumu, 
sanayi ve tarım ürünleri, barajlar ve elektrik santralleri, tarih, kültür ve tabiat varlıkları 
ile güzellikler; Güneydoğu Anadolu Projesi ve uygulamaları, bilimsel araştırma ve geliştirme 
çalışmaları, 

14. Türkiye Cumhuriyeti'nin yurt dışı kuruluşlarının kuruluş ve görevleri (Büyükelçilikler, 
Konsolosluklar, Temsilcilikler vb.), 

15. Yurt dışındaki vatandaşların günlük yaşayışları, dinî, sosyal ve kültürel faaliyetleri, 
okullarda ve işyerlerinde vb. karşılaştıkları problemler, çözüm yolları, kendilerini 
ilgilendiren mevzuat ve uygulamalar, e-konsolosluk, 

16. Yurt dışında yaşayan vatandaşların çifte vatandaşlık, oturma ve çalışma izni ile iş 
yeri açabilme sorunları, başarılı iş adamları ve girişimcilerin tanıtılması ve bunların 
ülke ekonomisine kazandırılması, ülkemize yaptıkları yatırımlar ve yatırım alanları, 
gümrük birliği ve etkileri,  

17. Dinî gün ve gecelerin önemi, dinî tören ve toplantılar, din ve ibadetin insanın 
gelişmesine, ilerlemesine ve çağdaşlaşmasına ışık tutan, birlik, beraberlik, saygı, sevgi 
ve hoşgörüye katkıda bulunan manevî bir unsur olarak yorumlanması,  

18. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak askerlik hizmetini yerine getirmenin önemi, 
yurt dışındaki vatandaşlarımızın askerlikle ilgili işlemleri, 

19. Türkiye'nin dış politikası, ilişkileri (Bu konularda yapılan anlaşmalara ve Dışişleri 
Bakanlığı'nın görüşlerine uygun olarak) önemli olaylar ve sorunlar (Avrupa ile ilişkiler, 
AB’ye üyelik süreci ve bu bağlamda Kopenhag kriterleri, Avrupa güvenlik ve savunma 
konuları, komşularımızla ilişkiler, Ege ve Kıbrıs sorunları, ABD ile ilişkilerimiz, başta 
Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu olmak üzere Irak ve bölgesel sorunlar 
ve işbirliği çalışmaları, Bakü-Ceyhan petrol boru hattına ilişkin gelişmeler vb.) ile ilgili 
görüşleri, yapılan çalışmalar, alınan sonuçlar, dünyadaki gelişmeler, Avrupa Birliği'nde 
bugünkü durum ve Türkiye için önemi,  

20. Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan Türk işçileri ve diğer bireylerin haklarının 
anlatılması, Türkiye'nin yabancı ülkelerle ve Avrupa Birliği ülkeleriyle yaptığı sosyal 
güvenlik anlaşmaları, bu haklarla ilgili problemler, çözüm yolları, ülkemizin de taraf 
olduğu “Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması” sözleşmesi, 
Türkiye'de sosyal güvenlik kurumları ve etkinlikleri, 

21. Bulundukları ülkelerde ve Türkiye'de eğitim sistemi; Türkiye'deki okullarla denklik 
problemleri, okul öncesi ve okul çağındaki çocuklar ile gençlere yönelik eğitici konular, 
çocuk edebiyatı, 

22. Tasarruf yapmanın önemi ve Türkiye'deki önemli yatırım alanları, hazine borçlanma 
enstrümanları, kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları ve süper döviz hesaplarının 
tanıtımı ve önemi, İMKB işlemlerinin tanıtım ve duyurulması, 

23. Orta Doğu ve diğer dış ülkelerde çalışan vatandaşlarımızı ilgilendiren hukukî 
konularla yabancı işçi çalıştırılmasına ilişkin mevzuatın tanıtılması, 
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24. Çeşitli vergi konularının (dar mükellefiyet, çifte vergilendirme, gelir vergisi uygulamaları) 
anlatılması,  

25. Yurt dışından kesin dönüş yapacak olanların ülkemiz şartlarına uyumdaki problemleri, 
çözüm yolları, kesin dönüş ve giriş-çıkışlarla ilgili gümrük mevzuatı, gümrük tasfiyesi, 
posta yoluyla gelen vergili veya vergisiz eşyalar, gelir ve emlak vergileri.” 245

 

Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarına yönelik yayınlarda gözetilen 

hedefler ve ilkeler incelendiğinde diasporadaki bu yurttaşların anayurtlarıyla bağlarını 

korumaları gerekliliğinin temel esas olarak öne çıktığı görülmektedir. Öte yandan 

yurt dışındaki Türk yurttaşlara Türk kimliğinin, milli birliğin ve beraberliğin korunması, 

içinde bulundukları ülkeye uyum sağlamaları, ekonomik girişimleri, lobi oluşturmaları, 

parlayan meslekleri seçmeleri konularında teşvik edici ve yönlendirici yayınların hedeflendiği 

gözlemlenmektedir. Bu kitleye yönelik programlarda ele alınan konular ise Atatürk’ten, 

Türk edebiyatına; Türk tarihinden, askerlik hizmetinin kutsallığına; dini günlerin öneminden, 

diasporadaki Türklerin Türkiye’yi hedef alan terör örgütünün yurt dışı faaliyetlerine 

karşı bilinçlendirilmesine kadar geniş bir yelpazededir. Bu bilgilerin ışığında devletin, 

yurt dışındaki uzantılarıyla iletişimini TRT-INT kanalı üzerinden yaptığı söylenebilir. 

Diaspora için bu kanal ülkeyi simgelemektedir. Başka bir deyişle bu kanal Türkiye’nin 

yurt dışındaki Türklere ve yabancılara yönelik sesidir.  

Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarından başka, Türkiye Radyo 

Televizyon Kurumu’nun hedef kitlesi, Orta Asya ve Kafkasya’da yaşayan Türk soylu 

topluluklar ve Balkanlar’da yaşayan Türk topluluklardır. Türk soylu topluluklara yapılan 

yayınlarda öncelikle işlenecek konular TRT Genel Yayın Planı’nda 25 maddeyle belirtilmiştir:  

 

“1. Çağdaş ve insan haklarına saygılı, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti 
olan, aynı zamanda da Batı'lı bir örnek teşkil eden Türkiye'nin Anayasal Kurumları, 
idarî, ekonomik ve ticarî yapısı ve işleyişi, vergi düzenlemeleri, teknolojik durumu 
vb. konuları, önemli projeleri,  

2. Millî sembollerimiz (Türk bayrakları ve doğuşu gibi), destanlarımız (Ergenekon, Oğuz, 
Manas, Köroğlu vb.) ile tanınmış Türk masal, hikâye ve romanları (Dede Korkut Hikâyeleri, 
Keloğlan Masalları vb.), yazarları, manasçıları ve bahşiler,  

                                                 
245 a.e. ss. 68, 69, 70.  
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3. Ülkemizde ve Türk dünyasında meydana gelen önemli olaylar, uluslararası alanda 
ortaya çıkan siyasî, diplomatik ve askerî gelişmeler, Türkiye'nin Türkçe konuşan Orta 
Asya ve Kafkasya cumhuriyetleri ve İslam devletleriyle gelişen ilişkileri, Kafkasya, 
Orta Asya, Orta Doğu, Balkanlar ve Doğu Avrupa'daki gelişmelere karşı politikaları, 
bu gelişmelerin Türkiye ve Türk dünyasına etkileri, 

4. Ülkemizin önemli kurum, kuruluş ve firmalarımızın Türk dünyasına yönelik girişimleri, 
Türkiye’nin insanî yardımlar kapsamında Afganistan, Bosna, Somali vb. ülkelerin yeniden 
yapılandırılmasına ve imarına yönelik çalışmaları,  

5. Bazı ülkelerden Türklere yönelik çeşitli olumsuz yayınlara (radyo, televizyon, yazılı 
basın) karşı tedbirler; dünyadaki Türk varlığı (azınlıklar ve özerk bölgeler dahil), 
karşılaştıkları güçlükler ve yeni gelişmeler,  

6. Türkçe konuşan Orta Asya ve Kafkasya Cumhuriyetleri ile Balkan Ülkeleri ve buralarda 
yaşayan soydaşlar ile ülkemiz insanlarının karşılıklı tanışmalarını ve görüşmelerini 
sağlayıcı programlar, 

7. Kültürel bağlarımızı güçlendirmede rolü olan, halkın gönlünde yer etmiş, belli devirlere 
damgasını vurmuş ünlü Türk-İslam bilim, edebiyat ve sanat adamları ile yazarlar, düşünürler 
ve kahramanları, 

8. Kültür mirası açısından önemli olan eski eserler, müzeler, vakıf eserleri ve restorasyon 
çalışmaları, kültür ve tabiat varlıklarının, turistik değerlerin korunması, eski eser tahribi 
ve kaçakçılığı, ülkemizde ve Türk dünyasında yapılan kazı ve araştırmalar, 

9. Türk dilinin tarihî gelişimi, zenginliği, ses ve yapı özellikleri ve sorunları, Türkçenin 
lehçeleri, ortak yönleri, Türk dilinin doğru kullanılması, Türkiye Türkçesinin öğretilmesi, 
Türk yazar ve eserleri,  

10. Türk tarihinde önemli yeri olan askerî ve siyasî olaylar, gurur verici başarılar; 
olaylar arasındaki sebep-sonuç ilişkileri ve günümüze yansımaları, 

11. Türk milletinin “Devlet” anlayışı, T.C. Anayasası’ndaki lâiklik ilkesi ve bu çerçeve 
içinde İslam dininin inanç, ibadet, ahlak vb. konuları, Türklerin, İslamiyetin yayılmasında 
gösterdiği başarılar,  

12. Türk-Yunan ilişkileri ve Kıbrıs sorununun detaylı olarak periyotlarla işlenmesi, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin doğal ve kültürel varlıkları ile coğrafyasını ve 
turizm potansiyelini iç kamuoyuna ve dış dünyaya tanıtıcı programların yayınlanması,  

13. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkçe konuşan Kafkasya ve 
Orta Asya cumhuriyetleri ile diğer Türk topluluklarının (özellikle Balkan Ülkelerinde 
yaşayan soydaşlar ve Kuzey Irak’taki Türkmenlerin) örf, âdet, müzik vb. değerleri 
ve ortak yönleri, buralara yapılan yatırımlar, bu yatırımları yapan kurum ve kuruluşlar, 

14. Türkiye'nin Türkçe konuşan Orta Asya ve Kafkasya cumhuriyetleri ile diğer 
ülkelerdeki soydaşlarımız (Bulgaristan, Yunanistan, Romanya, Makedonya ve Kosova’daki 
Türk azınlıkları, Rusya Federasyonu’ndaki Türk soylu özerk cumhuriyetler, Kuzey 
Irak’taki Türkmenler ve Moldova’nın Gagavuz Özerk Yeri) olan ortak değerleri, tarih, 
kültür ve ekonomik beraberliklerinin getireceği stratejik yararlar, uluslararası Türk 
kurultay ve kongreleri, 
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15. Tarihte Türk asıllı ulusların birbirleriyle olan mücadelelerinde yaptıkları hatalar 
ve sonuçları, 

16. Enerji ve tabiî kaynaklar konusunda ülkemiz ile Orta Asya ve Kafkasya Cumhuriyetleri 
arasındaki ilişkiler (Türkmenistan Doğalgaz Hattı vb.) ve Türkiye’nin jeostratejik konumu 
ve enerji nakil hatları, önemi,  

17. Türk-İslam dünyasındaki önemli kütüphane, rasathane, medrese, üniversite ve 
araştırma merkezleri, bütün Türk dünyasındaki öğrencilere hizmet veren Kazakistan'daki 
Ahmet Yesevî Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin çalışmaları, Türk bilim dünyasındaki 
yeri ve önemi, benzeri üniversitelerin diğer Türkçe konuşan Orta Asya ve Kafkasya 
Cumhuriyetleri ile Balkan Ülkelerinde de kurulmasının özendirilmesi, Türkiye’de 
eğitim gören soydaş ve dost ülke öğrencilerinin yaşamları ve faaliyetleri, 

18. Türkiye’nin ve Türkçe konuşan Orta Asya ve Kafkasya Cumhuriyetlerinin komşu 
ve diğer ülkelerle olan ilişkileri ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), Ekonomik 
İşbirliği Teşkilâtı (ECO), Türkiye-AB ilişkileri, İslam Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Daimi 
Komitesi (İSEDAK), G-20 gurubu ve ikili ilişkiler çerçevesinde yürütülen çalışmalar, 
Türkçe konuşan devletlerin Balkanlar, Kafkasya, Doğu ve Avrupa’daki devletlerle olan 
ticarî ve kültürel çalışmaları, 

19. Türk dünyasındaki millî ve dinî bayramlar, kurtuluş günleri, Türklerin tarih boyunca 
komşularıyla, İslam ülkeleri ve diğer ülkelerle olan ilişkileri, 

20. Millî ve uluslararası bilgi kaynakları ile bilgi erişim sistemleri, bilgi çağı toplumu,  

21. Serbest piyasa ekonomisi, kuralları ve işleyişi ile sermaye piyasasının araçları, 
kurumları ve işleyişi,  

22. Planlı kalkınma, büyüme ve gelişme ile üretimde verimlilik ve standardizasyonun 
önemi,  

23. Soydaşlarımızın yaşadıkları ülke özellikleri dikkate alınarak, sosyal örgütlenmelerinin 
öneminin anlatılması, soydaş dernek, vakıf ve eğitim kurumlarının tanıtılması, yabancı 
ülkelerdeki soydaşların birbirleri ve anavatanları ile bağlantılarının, karşılıklı temaslarının 
öneminin vurgulanması, önemli yardım kampanyalarının duyurulması, 

24. Türkiye ve dünyadaki bilim ve teknikteki gelişmeler, (tarım, hayvancılık, balıkçılık, 
sanayi, ticaret vb.) araştırma ve önemli buluşlar, tanınmış bilim adamları ve mucitler, 

25. Türklerin aile, kadın, çocuk ve yaşlıya verdiği önem.” 246

 

Türk soylu topluluklara yönelik yaptığı yayınlarda gözetilen hedefler çerçevesinde 

TRT bu kitleye aşağıdaki konularda yardımcı olmayı planlamaktadır:  

 

                                                 
246 a.e., ss. 85, 86, 87. 
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“1. Türkiye'nin ve çeşitli devletlerdeki Türk varlığının ve bugünkü durumlarının 
(siyasî, sosyal, kültürel, ekonomik, turistik vb.) tanıtılmasına, soydaşlarımızın Türkiye’ye 
karşı ilgilerinin geliştirilmesine, 

2. Türkçe konuşan Orta Asya ve Kafkasya Cumhuriyetleri ile Balkan ülkeleri ve buralarda 
yaşayan soydaşlarımızın diğer soydaşlarımızla hem kendi aralarında hem de Türkiye 
ile dil ve düşünce birliğini sağlayıcı tedbirler başta olmak üzere, birlik, beraberlik ve 
dayanışma duygusu içinde iktisadî, ticarî ve sınaî faaliyetlerle, teknik işbirliği ve 
kültürel ilişkilerin geliştirilmesine ve güçlendirilmesine, 

3. “Demokrasi”, “Hukukun Üstünlüğü”, “İnsan Hak ve Özgürlükleri” ile “Barış İçinde 
Yaşama” gibi evrensel prensip ve değerlere yer verilerek cumhuriyetlerdeki “demokratikleşme” 
sürecinin kısaltılmasına, 

4. Soydaşlarımızın yaşamakta olduğu devletler ve özerk bölgeler arasında dil ve kültür 
bakımından hem kendi aralarında, hem de Türkiye ile yakınlaşmalarının sağlanmasına, 
Türk toplumlarında vatan, millet ve bayrak bilincinin oluşturulmasına, 

5. Ülkemizin, çağdaş, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunun anlatılmasına, 
kültür, dil, din ve ahlak gibi konularda soydaşlarımızın aydınlatılmasına, İslam devletleri 
içinde Batı ve Doğu arasında köprü bir devlet olduğu görüşünün kuvvetlendirilmesine, 

6. Türk Devlet ve topluluklarının kendi öz değerlerini araştırmalarına, tespit etmelerine 
ve ortak yönlerini bulmalarına ve yaşatmalarına, 

7. Soydaşlarımızın, kendi ülkelerinde, Türkiye’de ve dünyada gelişen olaylar hakkında, 
sürekli ve yeterli haber almalarına, diğer ülkelere duyurulmasına,yardımcı olunacaktır.”247

  

Türk soylu topluluklara yapılan yayınlarda göz önünde bulundurulan ilkeler ise 

şöyle sıralanmıştır: 

 1. “ Programlar, değişik ülkelerde bulunan soydaşlarımızın ilgisini çekecek 
şekilde, hedef kitlenin özellikleri dikkate alınarak hazırlanacak, ülkeler arasındaki 
saat farkı dikkate alınarak yayınlanacaktır. 

2. Konuların işlenmesinde didaktik olunmayacak, kısa zaman dilimleri içinde ve ilgi 
çekici bir biçimde verilmesine özen gösterilecek, objektif yaklaşım ve inandırıcılık 
öğelerine dikkat edilecektir.  

3. Programlarda, soydaşlarımızla aramızda tarih, kültür, dil ve din bağlarımızın bulunduğu, 
aynı zamanda bağımsız birer devlet oldukları ve ayrı ayrı kendilerine özel şartlara 
sahip bulundukları göz önünde bulundurulacak, iç işlerine karışmadan dış işlerinde 
birlikte hareket etmeleri teşvik edilecektir.  

                                                 
247 a.e., ss. 46, 47, 48.  
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4. Özellikle, Ortadoğu, Kafkasya, Orta Asya ve Balkanlara yönelik yayınlarda; Türkiye 
Türkçesi esas alınarak Türkiye Türkçesinin öğretilmesine çalışılacak, Türkçenin değişik 
lehçelerine de yer verilebilecek, ancak ortak Türkçe kelimeler sıkça kullanılacaktır. 

5. Türk azınlıklara yönelik programlarda, göçü özendirici ve onları teşvik edici olunmayacak, 
konuların birlik, beraberlik içinde ve azınlık bilinci ile hareket edilerek çözülebileceği 
mesajları verilecektir.  

6. Türk yazarlarına, fikir, bilim ve devlet adamlarına, sanatçılara yer verilen çeşitli 
programlar yapılacak ve faaliyetler düzenlenecektir.  

7. Programlarda, soydaşlarımızın yaşantıları göz önünde tutulacak, yerel yapımlara 
önem verilecek, ülkelerini, şehirlerini, kendilerini ve geleneklerini görmeleri sağlanacaktır.  

8. Gelenek ve göreneklerimiz arasında paralellik kurulacak, ortak yönler vurgulanacak, 
değer yargıları zedelenmeyecek, ülkemize ve soydaşlarımıza ait film ve programlara 
karşılıklı olarak yer verilecektir.  

9. Türkiye Türkçesiyle yayınlanan program ve haberlerin, sade, öz ve anlaşılır olmasına 
dikkat edilecek, doğru, temiz ve güzel bir Türkçe kullanılacak, haberlerde görüntüye 
ağırlık verilerek Türk dünyasını ilgilendiren çerçevede hazırlanmasına özen gösterilecektir. 

10. Yayınlarda, içe dönük eleştirilere, millî çıkarları zedeleyici unsurlara ve ülkemiz 
için olumsuz çağrışım yapabilecek görüntü ve programlara yer verilmeyecektir.  

11. Yayınlarda genel dinleyici ve seyirci kitlesi esas alınmakla birlikte, çocuklara ve 
gençlere yönelik programlara özel önem verilecek, Türkçenin yaygın olan diğer lehçelerinde 
haberlerin özetlenmesi, yorumların ise tekrarlanması sağlanacaktır.  

12. Halk dansları, folklorik özellikleri ve ortak kültür unsurları oluşturan şenliklerle 
ilgili özel programlar yapılarak yayınlanacak, Türkçe konuşan Orta Asya ve Kafkasya 
Cumhuriyetleri ile Balkan ülkelerinden soydaş sanatçıların davet edilerek bu programlarda 
yer alması sağlanacaktır.  

13. Opera, bale, tiyatro gibi sahne sanatları çerçevesinde, Türk topluluklarından da 
örnekler verilecektir.  

14. Aile içi ve diğer toplumsal ilişkileri saygın bir çerçevede işleyen film ve dizilere 
yer verilecektir.  

15. Ruh ve beden sağlığı ile çevre ve kültür değerlerinin korunmasına ilişkin programlar 
yapılarak yayınlanacaktır” 248

 

TRT’nin Türk soylu topluluklara yönelik yayınları TRT-TÜRK kanalı üzerinden 

yapılmaktadır. Balkanlar’dan, Kafkasya’ya ve Orta Asya’ya uzanan bir coğrafyada yaşayan 

Türk soylu topluluklara yapılan yayınların hedef ve ilkeleri incelendiğinde bu yayınların 

                                                 
248 a.e., ss. 47, 48.  
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“Türklük” ve “Türk Dünyası” temeline dayandığı görülmektedir. Bu yayınların en önemli 

bir diğer görevi ise Türkiye ve diğer Türk toplumlarının birbirlerini tanımasını sağlamaktır. 

Türklerin milli sembolleri ve değerleri, tarihsel bilgi, dünyada “Türklere” karşı yapılan 

olumsuz yayınlara karşı tedbirler gibi konuların yer aldığı bu yayınlarda, komünist kökenli 

olan Orta Asya ve Kafkasya Türk devletlerine serbest pazar ekonomisi konusunda da 

yönlendirici yayın yapılması TRT’nin amaçları arasındadır. Tüm bu kurumsal hedef ve 

ilkelerin ışığında net bir şekilde denilebilir ki TRT-TÜRK, adından da anlaşılacağı üzere 

‘Türk Dünyası’, ‘Türklük’ kanalıdır. Kanalın etnik kimliği oldukça güçlüdür.  

Türk soylu kitlelerin veya Türkiye’nin yurttaşlarının yaşadığı ülkelerin halkları 

ve dünyadaki diğer izleyiciler de TRT’nin uluslararası kanalları için ikincil hedef kitledir. 

Bu kitlelere ulaşmak için TRT’nin, imkanları çerçevesinde alt yazılı program yayını 

yaptığı gözlemlenmektedir. Bu bağlamda TRT, yabancılara yönelik programlarda gözetilmesi 

gereken hedefleri şöyle belirlemiştir:  

1. “Türkiye ve Türk insanının her yönüyle tanıtılarak, Türk Devleti ve Milleti hakkında 
dünyada olumlu bir kamuoyu oluşturulmasına, demokratik, çağdaş, lâik ve insan haklarına 
saygılı Hukuk Devleti olduğu görüşünün kuvvetlendirilmesine, hitap edilen hedef kitlelerde 
Türkiye'ye sempati ve desteğin sağlanmasına, 

2. Türkiye'nin siyasî, sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik durumuyla, eğitim, 
sağlık ve turizmde kaydettiği gelişmelerin tanıtılmasına, 

3. Türkiye'nin, Türk ve İslam devletleriyle gelişen ilişkilerinin, Kafkasya, Orta Asya, Orta 
Doğu, Kıbrıs, Balkanlar ve Doğu Avrupa vb. yerlerdeki gelişmelere karşı politikalarının, 
önemli projelerinin ve üyesi olduğu uluslararası kuruluşların etkinliklerinin anlatılmasına, 

4. Uluslararası entegrasyona dönük olarak gelişen ve bir uluslararası örgütlenme biçimi 
olan Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerinin, bu ilişkileri geliştirme ve Birliğe tam üye 
olma yönünde gerçekleştirilen uyum çalışmalarının anlatılmasına,  

5. Türkiye'nin diğer devletlerle olan sosyal ve ekonomik ilişkilerinin, ihracatının artırılmasına, 
yeni pazarların bulunmasına ve karşılıklı yatırım anlaşmalarında sağlanan işbirliği 
imkânlarının geliştirilmesine, Türk hafta ve fuarlarının duyurulmasına, yardımcı olunacaktır.” 249

 

Yabancılara yönelik yayınlarda uyulacak ilkeler ise şunlardır:  

 

                                                 
249 a.e., ss. 48, 49. 
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“ 1. Dünyadaki birçok radyo ve televizyonla rekabet halinde olduğumuz göz önünde 
bulundurularak, yayınlarda estetik ve kaliteye özen gösterilecektir.  

2. Türkiye’nin çağdaş görüntüsüne zarar verebilecek görüntü ve programlara yer 
verilmeyecektir.  

3. Programlarda, konular didaktik olunmadan, kısa ve ilgi çekici şekilde sunulacaktır. 

4. Türkiye'nin dış ve turizm politikası, amaç ve hedeflerine uygun olarak desteklenecektir.  

5. Türkiye'nin lâik yapısı vurgulanacak, İslam dininin diğer din ve inançlara karşı 
hoşgörüsü belirtilecektir.  

6. Ülkemiz hakkında olumlu bir kamuoyu oluşturulması bakımından yabancıların 
programlara katılmalarının sağlanmasına çalışılacak, Türk kültürü ve tarihi hakkındaki 
olumsuz propagandalar çürütülecektir.” 250

 

TRT, yabancılara yönelik programlarında öncelikle şu konuları işlemektedir: 

 

“1. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin demokratik yapısı ve ilkeleri, 

2. Türkiye’de başlatılan serbest piyasa ekonomisi, işleyişi ve kuralları, ekonomide 
yap-işlet-devret modelinin uygulandığı alanlar ve önemi, 

3. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve vatandaşlarıyla ilgili olarak, dünyada ve yurt içinde 
yanlış yayılmakta olan, yıkıcı ve bölücü odakların istismar ettiği gelenek ve göreneklerimiz 
hakkında bilgi ve kanaatlerin düzeltilmesi,  

4. Türk devlet geleneği, Türklerin egemenliği altında yaşamış toplumlara gösterilen hoşgörü, 
bu toplumlara maddî ve manevî değerlerini korumaları için sağlanan imkânlar, verilen 
haklar, 

5. Çeşitli din ve mezheplere mensup insanların huzur ve barış içinde yaşadığı dünyanın 
ilk kilisesi ve 2. mozaik (arkeoloji) müzesinin de bulunduğu Hatay ilinin dünyaya örnek 
olması bakımından tanıtılması, 

6. MERNİS projesinin ülkemizde yaşayan yabancılara yönelik uygulamaları, 

7. Yıkıcı ve bölücü terör örgütlerinin (özellikle PKK terör örgütü ve bu örgütün aldatmaca 
olarak isim değiştirmesi) gerçek iç yüzünün anlatılması, tezlerinin çürütülmesi,  

8. Ermeni lobileri ile Ermenistan tarafından yayılmaya çalışılan ülkemizi karalama 
kampanyası ışığında, bu iddiaların asılsızlığı ve Birinci Dünya Savaşı öncesi ve sonrasında 
Türklerin maruz kaldığı katliam ve zorunlu göçler, Ermenistan’ın Karabağ’ı işgali 
üzerine göçe zorlanan insanların dramı. 

                                                 
250 a.e., ss. 48, 49. 
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9. Sözde Ermeni soykırım iddialarına karşın ülkemizde yaşayan, kendini yabancı hissetmeyen 
ve bu ülkede yaşamaktan mutlu olan Ermeni, Rum ve Yahudi vatandaşlarımız, 

10. G-8 bünyesindeki Geniş Orta Doğu ve Kuzey Afrika Girişimi (GODKA) hakkında 
ülkemizin oynadığı rol,  

11.Ülkemizin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2009-2010 yılı Geçici 
Üyeliğine adaylığını koymuş olması çerçevesinde, BM sisteminin, ülkemizin BM’ye 
üyeliğinin tarihçesinin anlatılması ve BMGK geçici üyeliğimizin öneminin vurgulanması, 

12. Türkiye'nin Balkanlar, Orta Doğu (özellikle Irak ve Filistin), Kıbrıs, Kafkasya, ve Orta 
Asya'ya yönelik politikası, Türkçe konuşan devletler ve diğer ülkelerdeki soydaşlarımızın 
(Kosova’daki soydaşlarımız, Rusya Federasyonu’ndaki Türk soylu özerk cumhuriyetler, 
Kuzey Irak’taki Türkmenler, Moldova’nın Gagavuz Özerk Yeri) sorunları,  

13. Türkiye-AB ilişkilerinin değişik boyutları ve geleceği, Türkiye’nin Avrupa Güvenlik 
ve Savunma Politikası ve NATO-AB ilişkilerine yaklaşımı, 

14. Türk Deniz Boğazlarında deniz trafiği güvenliğinin önemi, boğazlarda meydana 
gelebilecek kazaların çevreye verebileceği büyük zararlar (özellikle İstanbul’a), alınabilecek 
tedbirler,  

15. Ülkemizin bölgesel barış, güvenlik ve istikrara katkıda bulunmak ve bölge ülkeleri 
arasında karşılıklı güven ortamını güçlendirmek amacıyla öncülüğünü yaptığı “Güneydoğu 
Avrupa Çokuluslu Barış Gücü”, “Karadeniz Görev Gücü”, “Kafkasya İstikrar Paktı”, 
“TSK Barış İçin Ortaklık Merkezi Komutanlığı” gibi girişimlerin tanıtılması ve önemi, 

16. Türkiye'nin önemli projeleri, İSEDAK ile ECO'nun çalışmaları, Türkiye'nin bu 
çalışmalardaki rolü,  

17. Türkiye'nin siyasî ve sosyal durumu; tarihî, kültürel ve turistik değerleri, Türk 
kültürü ve onun evrensel kültür içindeki yeri,  

18. Edebî, fikrî ve sanat eserlerimiz ile yazar, fikir adamı ve sanatçıları, çeşitli türlerdeki 
Türk müziğinin kaliteli örnekleri, Türk sanatçılarca yorumlanan opera, operet ve 
baleleri, 

19. Ülkemizdeki müzeler, turizm hizmetleri, çeşitleri ve imkânları (kış, yayla, golf, 
tabiî mekânlar, mağara, karavan, dağ, av, sağlık, uluslararası festivaller, kaplıcalar, 
su altı ve inanç turizmi ile doğa yürüyüşleri, kano ve rafting yapılabilen yerler), 
turizm mevzuatı, teşvik tedbirleri, Türkiye’ye giriş-çıkışta tâbi olacakları işlemler,  

20. Türkiye'nin Türkçe konuşan ülkeler ve İslam devletleriyle gelişen ilişkileri, Kafkasya, 
Orta Asya, Balkanlar ve Doğu Avrupa'daki gelişmelere karşı politikaları,  

21. Küreselleşen dünyamızda, ülkelerin evrensel değerlerde birleşmek için uzlaşma 
zemini arayışları ve insanoğlunun huzur ve barış içinde yaşamasına sağlayacağı faydalar.”251

 

                                                 
251 TRT Genel Yayın Planı 2006, s. 85, 86. 
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Genel olarak turizme yönelik ülke tanıtımı ve ülkenin uluslararası alandaki siyasi 

tezleri çerçevesinde olduğu gözlemlenen TRT’nin yabancılara yönelik programlarının 

yukarıdaki hedefler, ilkeler ve konular göz önünde tutulduğunda oldukça detaylı bir 

temele dayandığı görülmektedir. Özellikle Ermeni sorunu, PKK sorunu, Azerbaycan’ın 

Karabağ sorunu, Irak Türkmenlerinin sorunları gibi Türkiye ve Türk Dünyası’nı tehdit 

eden sorunlar karşısında Türkiye’nin tezlerini ve Türk devletlerinin ortak tezlerini 

anlatmak, TRT’nin uluslararası görevlerinden birisidir.  

TRT’nin uluslararası operasyonunu daha iyi anlamak için TRT’nin uluslararası 

kanallarına odaklanmak gerekmektedir.  

3.3.2.1. TRT ULUSLARARASI KANALLARI 

3.3.2.1.1. TRT-INT 

TRT-INT Türkiye’nin ilk uluslararası televizyon kanalıdır. TRT-INT, Türkiye 

Radyo Televizyon Kurumu’nun bir kanalı olarak 28 Şubat 1990’da yayına başlamıştır. 

Ankara merkezli yayın yapmaktadır. Kanal, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) 

tarafından şöyle tanımlanmaktadır: 

“1. TRT-INT yayının amacı, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, Türkiye ve Türk 
kültürü ile bağlarının devamını sağlamak; Türkiye’yi ve Türk insanını her alanda tanıtmak; 
eğitim ve kültür düzeyini yükseltmek, dil, din, örf ve âdetlerini, birlik ve beraberliklerini 
muhafaza etmelerine yardımcı olmak, morallerini güçlendirip çeşitli konulardaki 
problemlerinin çözümüne ışık tutarak Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerini sürdürmek, 
ayrıca bulundukları ülkenin kültürlerini tanıtarak, uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, 
ülkemiz aleyhinde yapılan yıkıcı, bölücü ve irticaî akımlarca yürütülen veya Ermeni 
propagandaları gibi zararlı ve gerçek dışı propagandalara cevap vererek vatandaşlarımızı 
bilgilendirmektir.  

2. TRT-INT yayını, eğitim, kültür, drama, eğlence, müzik ve spor programları ile haberlerden 
oluşur. Reklamlara da yer verilebilir.  

3. TRT-INT yayınında, haberler ve gerektiğinde bazı programlar ile reklamlar yabancı 
dillerde ve alt yazılı olarak yayınlanabilir. Ayrıca belirli bir sıra ile seçilen program 
türlerinin DVB-S (uydu üzerinden sayısal yayıncılık) standartları çerçevesinde çok 
dilli dublajının yapılarak yayınlanması sağlanır.  

4. TRT-INT yayını, yurt içinde belli merkezlere, yurt dışına uydu aracılığıyla özellikle 
vatandaşlarımızın yoğun olduğu Almanya başta olmak üzere diğer ülkelere ulaştırılır.  

5. TRT-INT'in yayın merkezi Ankara Televizyonu'dur.” 252

                                                 
252 TRT Genel Yayın Planı 2006, s.15. 
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TRT-INT’in yayına başlaması giderek artan uydu yayıncılığı alanında Türkiye’nin 

görsel olarak dışa açılımını simgelemektedir. Bu açılım devletin kamu hizmeti veren 

televizyon kurumu TRT eliyle olmuştur. 

 

“Huzur Planı çerçevesinde 19 Aralık 1989 tarihinde toplanan Bakanlar Kurulu, 1990 
yılı Şubat ayında Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımıza yönelik TRT-INT yayınının 
başlatılmasına karar verip, yayının gerçekleştirilmesi için TRT Genel Müdürlüğünü, 
yayının Avrupa’ya nakliyle de PTT Genel Müdürlüğünü görevlendirmiştir.” 253

 

Aynı dönem Türkiye’de yurt dışına yayın yapacak tecimsel bir televizyon kanalı 

henüz yoktur. İlk özel sermayeli televizyon kanalı Magic Box Star 1, TRT-INT’in yayına 

başlamasından bir ay sonra, 1 Mart 1990’da uydudan test yayınına başlamıştır. Ancak 

hedef kitlesi ve içeriği Türkiye’ye yönelik olduğundan dolayı, Türkiye’nin dışa açılan 

sesi olarak değerlendirmek olanaklı görünmemektedir. 

TRT-INT’in eriştiği alanlar Avrupa, Türkiye, Orta Asya, ABD, Asya, Afrika, 

Kanada, Avustralya’dır. TRT-INT kanalının gerçekleştirdiği yayınlar zaten teknik olarak 

TRT-TÜRK’ün eriştiği tüm bölgelerden izlenebilmektedir.254

Öte yandan TRT-INT, Türkiye’nin dışa açılan sesi konumunda yayınlarına 

başlamıştır. Öncelikle hedef kitlesi yurt dışında yaşayan yurttaşlar olduğundan Avrupa’daki 

kablo şirketleriyle anlaşmalar yaparak, ilk olarak Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde 

kablo ağlarına girmeye başlamıştır. 

İlk deneme yayınları Almanya, Hollanda ve Belçika’da yaşayan Türkler tarafından 

çanak antenler aracılığıyla seyredilmiştir. Hemen ardından, TRT-INT kısa zamanda Almanya 

kablolu televizyon ağının tamamını kullanır hale gelmiştir. Bu başlangıç döneminde 

İngiltere’de çanak anten ve kablo TV aracılığıyla, Avusturya’da kablo, Norveç ve Fransa’da 

kablo şebekeleri yetersiz olduğu için çanak anten ile, Danimarka’da Türklerin yoğun 

                                                 
253 Sezer Akarcalı, Radyo ve Televizyonda Türk Dış Yayınları, Ankara, İmaj Yayınevi, 2003, s. 201. 
254 TRT Yurt Dışı Yayınlar Müdürü Arslan Küçükyıldız ile yapılan görüşme, Ankara, 21 Nisan 2008. 
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yaşadığı Kopenhag’da kablo ile, İsveç ve Belçika’da kablo ile yayınlar alınmaya başlanmıştır. 

Bunların haricinde Kosova’da Türklerin yoğun yaşadığı Priştina’da Priştina televizyonunun 

bir kararı ile Perşembe ve Cuma günleri doğrudan birinci kanallarına bağlanmış ve 

tamamı yayınlanmıştır.255

Sezer Akarcalı, TRT-INT’in Avrupa’ya yayınını yerleştirme konusunda Avrupa 

devletlerinin çeşitli zorluklar çıkarttığını belirtmektedir. Akarcalı’ya göre, Avrupa devletleri 

yayınları ülkelerine kabul etme konusunda şartlar öne sürmüşlerdir. 

Bunlar: Kanalın politik kanal olmaması talebi (TRT tarafından kabul edilmiş 

olsa da yayınlar Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda sürmüştür.), kanalın dini içerik 

taşımaması (TRT tarafından Türkiye’nin laik bir devlet olduğu vurgulanmış, programların 

dini hizmet içerdiği hususunda örnekler verilmiş ve İnanç Dünyası programının süre 

ve içerik açısından bazı düzenlemelerle yayına girmesi sağlanmıştır.), cevap hakkı (burada 

yayınların kişisel haklara veya bir şahıs ya da zümreye saldırıda bulunmaması talep edilmiştir. 

Yayınlar zaten içerik olarak böyle bir yapıya sahip olmadığından kolaylıkla çözüme 

gidilmiştir.), zararlı yayın yapmama (kötü alışkanlıklar, şiddet, pornografi gibi konularda 

yayın yapılmaması talep edilmiş olup, TRT kurum olarak bu ilkeleri zaten uyguladığından 

bu sorun kendiliğinden çözülmüştür.) gibi taleplerden oluşmaktadır. Bu konuların yanı 

sıra sadece Berlin Senatosu’nun aldığı kararla yayın içinde %30 oranında Avrupa’da 

çekilmiş program olması istenmiştir. Bu amaçla yayına alınan dış kaynaklı diziler Türk 

izleyicilerin tepkisine neden olmuştur. Yine ayın amaç doğrultusunda, yapım üretmek 

üzere yurt dışına ekip gönderilmeye başlanmış, bu ekiplerin gittikleri yerlerde yaşadıkları 

bürokratik engeller ve mali problemler bu ekiplerin yönetmen ve kameramandan oluşan 

ve röportaj tekniğiyle program üreten düzeye indirilmesine neden olmuştur.256

TRT Yurt Dışı Yayınlar Müdürlüğü’nden Uzman Ender Berker, Avrupa 

devletlerinin TRT-INT yayınlarının Avrupa’ya yerleşmesinde çıkarttığı zorluklar ve 

bugünkü durumla ilgili şunları söylemektedir: 

 

                                                 
255Akarcalı, s. 202-204. 
256 a.e., ss. 206, 207. 
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“Bugüne kadar TRT-INT yayınlarının dağıtım anlaşmalarını yaptık. TRT-INT yayınlarını 
engelleyen, üstü kapalı bir siyasi problem var. Asimilasyonun önündeki en büyük engel 
Avrupa’da TRT-INT yayınlarıdır. Bu çok ciddi bir engel olarak görülüyor. Bir yere 
kadar da doğru, bizim toplumu düşününce... 30 sene Almanya’da kalıp da Almanca 
öğrenmemekle övünen insanlarımız var. Avrupalı devletler analogda yer yok diyorlar. 
AB ülkelerine öncelik tanımamız lazım diyerek TRT-INT yayınını kaldırıyorlar. 
Dijital yayıncılık ile TRT bu sıkıntıdan kurtuldu. Çok yüksek rakamlar ödüyorduk 
kablo yayını için. Şimdi artık eskisine göre cüzi. ” 257

 

TRT-INT’in uydu yayınları dışında bugün Avrupa’nın birçok ülkesinde kablo 

ağında olmasının yanında Avustralya ve Orta Asya’da da kablolu yayında yer aldığı 

görülmektedir.  

Bu ülkeler: Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, 

Finlandiya, Gürcistan, Hollanda, İsveç, İsviçre, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya, 

Moldova, Norveç, Polonya, Romanya’dır. TRT-INT’in bu yolla ulaştığı hane sayısı ise 

Almanya’da 12.221.291, Hollanda’da 3.959.819, Belçika’da 1.502.956, Danimarka’da 

6.211, Avusturya’da 624.000, İsviçre’de 1.521.379, Bulgaristan’da 40.000’dir.258

TRT-INT uydu, kablo ve yeni kitle iletişim araçlarını da kullanarak küresel 

yayın yapmaktadır. 

 TRT-INT, 7 ayrı uydu ile tüm dünyaya ulaşmaktadır (Orta Asya’nın doğusu, 

-Çin ve doğu kesimi hariç-). Genellikle 90-120 cm’lik uydu alıcıları yeterli olmaktadır. 

Elektronikteki gelişmelerle birlikte, kablo TV, internet ve IPTV ile evlere girmesi daha 

da kolaylaşmıştır. Avrupa’nın genelinde hemen her ülkede kablo TV’de yer 

almaktadır. 2000 yılından sonraki dönemde kablo dağıtımından, TRT Kurumu yaptığı 

anlaşmalarla para kazanmaya da başlamıştır. Kablo anlaşmaları yapılmasında amaç, uydu 

anteni kurma izni olmayan izleyiciye ulaşabilmek, ne kadar izleyiciye ulaşılabildiğini de 

izleyebilmektir. Özellikle Amerika’daki Türklerin dağınık olmaları dağıtımı 

zorlaştırmakta, IPTV ve Internet dağıtımı burada daha yaygın kullanılmaktadır. 259

                                                 
257 TRT Yurt dışı Yayınlar Müdürlüğü’nden Uzman Ender Berker ile yapılan görüşme, Ankara, 21 
Nisan 2008. 
258 TRT Yurt dışı Yayınlar Müdürü Arslan Küçükyıldız ile yapılan görüşme, Ankara, 21 Nisan 2008. 
259 TRT Yurt dışı Yayınlar Müdürü Arslan Küçükyıldız ile yapılan görüşme, Ankara, 21 Nisan 2008. 
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TRT-INT’in kabloda olmadığı bazı ülkelerin ise izleyicilerden gelen talep 

üzerine TRT yayınlarını yayınlamaları söz konusu olmaktadır:  

Berker bu durumla ilgili şu bilgiyi vermektedir: 

 

“Bazı ülkelerde kablo yayıncısı ‘free to air’ den alıp yayınlıyor, telifini ödüyor. İsviçre 
telif ödemiyor mesela. Kablo anlaşması yok bu ülkede. Danimarka, Norveç, İsveç TRT’ye 
telif de ödüyor. İstek üzerine bu ülkeler TRT’nin diğer yayınlarını da veriyor. TRT 
yayınında yer alan filmin yapımcısının da telifini ödüyor. Bununla ilgili düzenli bilgi 
yolluyorlar.”260

 

TRT-INT’i yayın amaçları ve içerikleri açısından dil, kültür, yurttaşlık, ulus 

ve soy temelli yayın yapan bir kanal olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. Yayın amaçlarında 

her ne kadar Türkiye’nin tanıtımı belirtilse de, yayın dilinin Türkçe olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda tanıtımın, ikincil amaçlardan biri olduğu söylenebilir. Yabancılara yönelik 

bazı programların genellikle İngilizce veya Almanca alt yazılı verilmesiyle yapılmakta olduğu 

gözlemlenmektedir. 

TRT faaliyet raporlarında TRT-INT yayın amaçlarının yıllar içinde çok çeşitlendiği 

ve yeni maddeler eklendiği de görülmektedir. 

Örneğin 1997 yılı Faaliyet Raporu’nda kanalın amacı şu şekilde 

tanımlanmıştır: 

 

“TRT-INT yayınlarının amacı: yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, Türkiye ve 
Türk kültürü ile bağlarının devamını sağlamak, devleti her alanda tanıtmak; eğitim 
ve kültür düzeyini yükseltmek, dil, din, örf ve âdetlerini, birlik ve beraberliklerini muhafaza 
etmelerine yardımcı olmak; morallerini güçlendirip çeşitli konulardaki problemlerinin 
çözümüne ışık tutarak Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerini sürdürmek; ayrıca bulundukları 
ülkenin kültürünü tanıtarak, uyum sağlamalarını kolaylaştırmaktır.”261

                                                                                                                                          
 
260 TRT Yurt Dışı Yayınlar Müdürlüğü’nden Uzman Ender Berker ile yapılan görüşme, Ankara, 21 
Nisan 2008. 
261 TRT Genel Yayın Planı 1997 

 303



 

1997 Yılı Genel Yayın Planı’nda ‘devleti her alanda tanıtmak’ ifadesi 2001 yılında 

daha da genişlemiş, “Türkiye’yi ve Türk insanını millî, ahlakî, insanî ve manevî kültür 

değerleri ile birlikte sosyal, ekonomik ve turistik olarak her alanda tanıtmak” 262 olarak 

detaylandırılmıştır. 

2003 yılı faaliyet raporunda ise “Türkiye hakkında olumlu kamuoyu sağlamaya 

katkıda bulunmak” 263 ifadesi TRT-INT’in görevlerinden bir yenisini daha resmiyete 

dökmüştür. 

Bir devlet televizyonu olarak TRT, yayın planlarından da açıkça görülebileceği 

gibi yurt dışına yaptığı radyo ve televizyon yayınlarında Türkiye’nin tezlerini savunmaktadır. 

Bu bağlamda alt yazılı programlar önemli bir rol üstlenmektedir.  

 

“Dışarıdan bölücü ve eleştirel bakışlara bir cevap niteliği taşıyacak programların büyük 
bir kısmı alt yazı ile yayınlanmaktadır. Bu programlar Yurt dışı Yayınlar Müdürlüğü’nden 
talep edilir, program müdürlüklerinden ona göre program yapılır veya yapılmışlar elden 
geçirilerek yayınlanır. Ermeni sorunu ile ilgili bütün programların neredeyse 3 dilde 
alt yazısı vardır. Türkiye’yi tanıtan özel belgeseller ve turizme yönelik programlar 
da alt yazılı yayınlanmaktadır.”264

 

2007 yılı içinde TRT-INT’in alt yazı ile yayınladığı program çeşitlerine örnek 

olarak 21 Mayıs 2007’de İngilizce alt yazılı yayınlanan, Çeşme Alaçatı’yı tanıtıcı program 

ile 23 Ekim 2007 tarihinde yayınlanan Hollandalı Türk parlamenterlerle yapılan röportajların 

yer aldığı ‘Hollanda’da Kırk Yıl’ adlı program verilebilir.  

25 Mayıs 2007’de ‘Ermeni Meselesi Konferansı’nın yayını Türkçe verilirken; 

2002 yılında Videotek şirketine TRT tarafından yaptırılan ve TRT 1, TRT 2 kanallarında 

yayınlanan Ermeni sorununu anlatan belgesel film Sarı Gelin de, TRT-INT’te Türkçe 

ve İngilizce olarak yer almıştır. 

                                                 
262 2001 TRT Genel Yayın Planı, s. 21.  
263 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, 2003 Faaliyet Raporu, s. 148. 
264 TRT Yurt dışı Yayınlar Müdür Yardımcısı Zeki Baysal ile yapılan görüşme, Ankara, 21 Nisan 2008. 
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1999 yılındaki bin yılın son güneş tutulmasının en iyi izlendiği yerlerden birisi 

Anadolu olmuştur. 11 Ağustos 1999 günü Viyana Senfoni Orkestrası’nın Amasya-Gökhöyük 

Gözlem Parkı’nda verdiği özel konser ve tutulma anı, tutulmanın en etkin şekilde gözlemlendiği 

çeşitli şehirlerden canlı olarak verilmiştir. TRT-INT kanalından da canlı olarak bütün 

dünyaya yansıtılan bu yayınlarla birlikte, Almanca, İngilizce, Fransızca, Norveççe ve 

Flaman dillerinde inanç, kütür, sağlık ve yaban hayatını konu edinen tanıtım spotları 

hazırlanıp gün boyu yayınlanmıştır.265  

1999’da turizme yönelik terör propagandasına maruz kalan Türkiye, ülkeyi imaj 

ve turizm açısından zarara uğratacak bu propagandaya TRT-INT yayınları ile karşılık 

vermiştir. Şöyle ki: 

1999 yılına kadar geçen sürede, bölücü terör örgütünün Türkiye’nin güvenli bir 

ülke olmadığı propagandaları sonucu büyük çaplı tur iptalleriyle karşı karşıya kalan 

Türkiye, bunun üzerine, TRT-INT ile 1999 Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ‘Her 

Türkten Bir Turist’ sloganıyla başlatılan turizm kampanyasına destek sağlamak amacıyla 

çeşitli tatil yörelerinden canlı yayınlar gerçekleştirmiştir. Sabah 15’, akşam 45’ olmak 

üzere ‘TÜRKİYE LIVE’ adlı canlı programla yabancı turistlerin yoğun ilgisini çeken 

Antalya’dan Bodruma kadar Türkiye’nin bütün turistik yörelerinde yabancı turistlerle 

röportajlar yapılmış, yabancı tur operatörleriyle canlı telefon bağlantıları kurulmuş, 

özel programlar gerçekleştirilmiştir.266

Bu yayınların yanında her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

kapsamında TRT’nin düzenlediği çocuk şenliği TRT-INT ve TRT-TÜRK kanallarında 

da canlı olarak yer almaktadır. 

Atatürk’ün ölümünün 62. yılı nedeniyle 10 Kasım 2000 günü düzenlenen törenlerle 

Sarı Zeybek Defilesi, TRT-INT’te ve bu dönemde adı TRT-AVRASYA olan TRT-

TÜRK kanalında yayınlanmıştır.267

                                                 
265 TRT Haziran 2000, s. 53. 
266 a.e., s.55 
267 TRT Temmuz 2000-2001, s. 61. 
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TRT-INT, dini yayınlara da yer vermektedir. İslam dininin kutsal günlerinde 

TRT tarafından hazırlanan özel programların TRT-INT’in yayınlarına da verildiği 

görülmektedir. Özellikle 1999’daki İzmit depreminde ölenler için düzenlenen Mevlit 

programları TRT-INT ve TRT-TÜRK’ten de canlı olarak yayınlanmıştır. 

TRT-INT’in Türkiye ve Balkanlar’daki Türklerin ortak geçmişinde bulunan 

Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş yıldönümü ile ilgili canlı yayını da kültürel ve etnik 

yayınlarına örnek gösterilebilir. Bu çerçevede; 

 

“Osmanlı’nın 700. Yılı kutlamaları ve Ertuğrul Gazi’yi anma etkinlikleri kapsamında 
8 Eylül 2000 tarihinde Bilecik/ Söğüt’te düzenlenen konser ve 10 Eylül günü düzenlenen 
Devlet Töreni, TRT-INT kanalında ve o dönem adı TRT-AVRASYA olan TRT-TÜRK 
kanalından naklen yayınlanmıştır.”268

  

TRT-INT’in yurt dışındaki Türklere yönelik programlarından bazıları şunlardır: 

Memleketten Haber Var programı yurt dışındaki Türklerin, Türkiye ve Türkçe 

ile ilişkilerini sağlamlaştırma çabasında olan bir programdır. Özellikle Balkanlar’da yaşayan 

Türkler ile Türkiye arasında kültürel ve sosyal bağları güçlendirmeyi 

hedeflemektedir.269

Hoşgeldin programı yurt dışındaki Türk çocuklarına yönelik bir programdır. 

“TRT, ‘Hoş geldin’ adlı programda, bu çocukların Türkçe ve Türk kültürü ile daha sıkı 

bağlar kurmasına aracılık ediyor.”270

Balkan Havası, Balkanlar’da ve Batı Trakya’da yaşayan Türk nüfusuna 

yönelik folklorik programdır. 

Biz Buradayız, Batı Trakya Türkleri’nin sorunlarını ve yaşamlarını anlatan bir 

programdır.  

                                                 
268 a.e., s.59. 
269 Ahmet Aydın Akansu, “Uzakları Yakınlaştırmak”, Radyo Televizyon, No:199, Aralık 2005, s 50. 
270 Murat Yılmaz, “Hoş geldin Türkçe”, Radyo Televizyon, No:199, Aralık 2005, s.56. 
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Bizim Sesimiz programı Avrupa ve Balkanlar’daki Türk nüfusuna yönelik bir 

diğer programdır.  

 

“ ‘Bizim Sesimiz’de sosyal sorunlardan, tarihe, ekonomiden kültürel konulara kadar 
birçok konu, stüdyo konuklarıyla irdeleniyor. Yurt içinden ve yurt dışından şehirler 
anlatılıyor; başarılı sanatçılar, edebiyatçılar, sporcular tanıtılıyor, dünyadan ve Türkiye'den 
haberler veriliyor.”271

 

Hayat Akarken programı ise TRT-2, TRT-INT, TRT-TÜRK kanallarında yayınlanan 

önemli bir kuşak programıdır.  

Hayata dair her türlü kesitten yansımalar ile TRT’nin yurt içi ve yurt dışı bürolarının 

bulunduğu bölgelerden izlenimlerin yer aldığı program her gün ayrı bir bölgeden muhabirler 

tarafından hazırlanmaktadır.272

Ayrıca TRT’nin dış temsilcilikleri tarafından hazırlanan programlar da TRT-

INT ve TRT-TÜRK akışında yer almaktadır.  

Almanya Berlin Temsilciliği tarafından hazırlanan Avrupa’dan Bakış ve Almanya’dan 

adlı Avrupa temalı programların yanında, daha çok TRT-TÜRK’ün hedef kitlesine yönelik 

olan Azerbaycan Bakü Temsilciliği’nin hazırladığı ‘Kafkaslardan Esen Yeller’ ,Özbekistan 

Taşkent Temsilciliği tarafından hazırlanan ‘Asya’nın Ortasında’, Türkmenistan Aşkabat 

Temsilciliği tarafından hazırlanan ‘Bu Diyar’ programları da TRT-INT’te yayınlanmaktadır. 273  

Bu programların hedef kitleleri farklı olan her iki kanalda da yayınlanması, 

yayın politikası açısından değerlendirildiğinde, farklı coğrafyalardaki Türk toplumlarının 

birbirlerini tanıması ve yakınlaşması amacını taşıdığı söylenebilir.  

                                                 
271 (Çevrimiçi) 
http://www.trt.net.tr/wwwtrt/progdetay.aspx?kimlikid=1619&tur=TV&saat=22:05&kanaladi=TRTIN
T&gunu=25.06.2008, 7 Temmuz 2008. 
272 (Çevrimiçi) 
http://www.trt.net.tr/wwwtrt/progdetay.aspx?kimlikid=105&tur=TV&saat=06:35&kanaladi=TRT2&g
unu=01.07.2008. 
273 TRT-INT Nisan 2008 yayın kalıbı, 4 Nisan 2008. 

 307



Avustralya’daki Türk toplumuna yönelik olarak TRT Drama Koordinatörlüğü 

tarafından hazırlanan Avustralya Postası adlı program da TRT-INT’te yer alan bir 

diğer programdır.  

TRT Haber Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan haberler TRT-INT ve 

TRT-TÜRK’te yayınlanmaktadır. 18 Şubat 2008’de TRT-INT saat başı haber yayınına 

geçmiştir.  

Bütçesini devletin sağladığı TRT Kurumu’nun ana gelirleri bandrol, elektrik 

enerjisi hasılat payı ve reklamlardan oluşmaktadır. TRT-INT, Avrupa’dan da reklam 

almaktadır. TRT-INT’in reklam dağıtımını Live TV adlı şirket yapmaktadır. TRT-INT 

ve TRT-TÜRK kanallarında yayınlanan programlar TRT’nin diğer kanallarından seçilen 

programlardan oluştuğu görülmektedir. Programların öncelikle yurt içi kanallarda 

yayınlandıktan sonra uluslararası sinyalde yayınlandığı gözlemlenmektedir. 

3.3.2.1.2. TRT-TÜRK 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlıklarına kavuşan Türk Cumhuriyetlerinin 

ve Rusya Federasyonu’nda bulunan özerk Türk devletlerinin varlığı Türkiye’nin 

dikkatini doğal olarak serbest iletişim kurabileceği bu coğrafyaya çekmiştir. Türkiye ve Orta 

Asya’daki Türk Cumhuriyetleri’nin uzun yıllar boyunca rejim farklılığının da içinde 

bulunduğu siyasi nedenlerden dolayı ilişkileri sınırlı düzeyde kalmıştır.  

Oğuz Türklerinin Anadolu’ya yerleşmesinden sonra yüzyılların getirdiği değişimler 

bir yana bırakılacak olursa Türkiye, Sovyetler Birliği’nin dağılması ile 90’larda ortak 

dile, kültüre, soya ve tarihe sahip olduğu devletlerle karşılaşmıştır. Böyle bir coğrafyaya 

doğal olarak kayıtsız kalmayan Türkiye, uluslararası yayınlarını bu alana da yöneltme 

kararı almıştır. Süleyman Demirel’in başbakanlığına denk gelen bu dönemde Demirel, 

‘Adriyatik’ten Çin Seddi’ne’ uzanan Türk dünyası tanımlamasını sık sık yapmıştır. Avrasya’ya 

yönelik TRT yayınlarının başlaması hususunda Milli Güvenlik Kurulu’nun isteği bulunmaktadır. 

 

“Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 19 Şubat 1992 tarihinde Başbakan Süleyman 
Demirel imzalı yazısı ile; Türkiye ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, 
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Tacikistan ve Türkmenistan Cumhuriyetleri arasında bu ülkelerin birbirlerini daha 
yakından tanımalarını sağlamak ve her alanda işbirliği imkanlarını teşvik amacıyla 
TRT ve PTT’nin işbirliği ile haberleşme imkanlarını genişleterek, televizyon yayınlarını 
gerçekleştirmesini ivedi olarak istemiştir.”274  

 

Bu amaçlarla çalışmalarına 1992 yılında başlanan TRT-Avrasya kanalı 12 Nisan 

1993’te yayına geçmiştir. 

 

“Sistem, Ankara’da kurulan uydu yer istasyonundan gönderilen sinyallerin Hint Okyanusu 
üzerinden 57 derece doğu boylamında bulunan Intelsat V (F7) uydusundan kiralanan 
iki transponderla Cumhuriyetlerin başkentlerine kurulan uydu yer istasyonlarına indirilmesi 
ve her ülkenin kendi milli televizyon şebekeleri tarafından dağıtılması esasına dayanmaktadır. 
Türk Cumhuriyetleri ve diğer Asya ülkelerindeki sistem SECAM olduğundan, TRT’nin 
PAL sistemindeki yayınları Ankara’da SECAM’a çevrilerek uyduya çıkarılmaktadır.” 275  

 

Bir süre TRT-INT ve TRT-AVRASYA yayınları iki kanalın yayınlarının ortak 

düzenlenmesi ile yapılmıştır. İki kanalın yayınları doğu ve batıda yer alan uydular kullanılarak 

belli saatlerde ortak, belli saatlerde farklı yayın akışlarıyla yapılmıştır. Şöyle ki: 

 

“Hafta içinde saat 15.00’de başlayan yayınlar yalnızca Intelsat V uydusuna gönderilmekte, 
saat 19.00’dan itibaren Batıyı kapsayan Eutelsat II (F1) uydusu da devreye sokularak 
saat 22.00’ye kadar ortak yayın sürdürülmekte, 22.00’den sonra ise yalnızca Batıya 
yayın yapılmaktadır. Yayın Cumartesi ve Pazar günleri saat 12.00’d başlamakta, saat 
18.00’de ortak yayına geçilmektedir.”276

 

İlk olarak Intelsat uyduları kullanılarak başlayan bu yayınlar daha sonra Turksat 

uyduları aracılığıyla yapılmaya başlanmıştır.  

                                                 
274 19 Şubat 1992 Tarih ve 0500-6-92 Sayılı Başbakan Süleyman Demirel İmzalı MGK Genel 
Sekreterliği Yazısı’ndan aktaran: Akarcalı, a.g.e., ss. 227, 228.  
275 Akarcalı, a.g.e., ss. 228, 229. 
276 Akarcalı, a.g.e., s. 229. 
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Bugün itibarıyla TRT-TÜRK kanalı uydu ile Kafkasya, Asya ve Çin’in Bat 

bölgesine; yerel şebekelerle 3 saat Türkmenistan’a, zaman zaman da 1 saat 

Özbekistan’a; kablo ile de Kazakistan’a yayın yapmaktadır. Kırgızistan ise kablo ile TRT-

INT’i görmektedir.277

TRT-TÜRK’ün yayınları Kafkasya ve Orta Asya’ya yöneliktir, bu eksenin 

yakınındaki bölgeler ise yayınları yansımalardan almaktadır. TRT Yurt dışı Yayınlar 

Müdürlüğü uzmanlarından Ender Berker ise yayınların Uzakdoğu’daki kapsama alanlarının 

sınırlarını şöyle çizmektedir: 

 

“Çin yayınları alamıyor. Japonya yansımalardan alıyor. Endonezya ‘foot pirnt’lerden, 
yansımalardan alıyor. Çin’in yasaları çok sıkı. Bu nedenle kablo anlaşması da 
yapılamıyor. Avrupalılar da bu sorundan muzdaripler.”278

 

2002 yılından itibaren TRT-AVRASYA kanalı TRT-TÜRK adı ile yayın yapmaktadır. 

 

“1. TRT-TÜRK (AVRASYA) yayınının amacı, Kafkasya ve Orta Asya'ya yönelik 
programlarıyla Türkiye'nin ve Türk devletlerinin çeşitli alanlardaki imkânlarının, Türk 
insanının çok yönlü olarak tanıtılmasını sağlamak, Türkiye ile diğer Türk cumhuriyetleri 
arasında dil ve düşünce birliği yaratmak, dayanışma ve birliktelik duygusunu artırmak, 
kültürel ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmaktır. 

2. TRT-TÜRK yayını; eğitim, kültür, drama, eğlence, müzik programları ile haberlerden 
oluşur. Reklamlara da yer verilebilir. Bu yayında gerektiğinde yayın alanı içindeki 
ülkelerin dillerinde de reklamlara yer verilebilir. 

3. TRT-TÜRK yayını; yurt dışında uydu aracılığıyla Orta Asya'da soydaşlarımızın 
bulunduğu bütün ülkelere ulaştırılır. 

4. TRT-TÜRK yayını Türkiye Türkçesi ile sürdürülür. Programlar, özelliği ve hedef 
kitlesi dikkate alınarak, gerektiğinde yabancı dilde ve Türkçenin değişik lehçelerinde 
alt yazılı olarak yayınlanabilir. Ayrıca, belirli bir sıra ile seçilen program türlerinin 

                                                 
277 TRT Yurt dışı Yayınlar Müdürü Arslan Küçükyıldız ile yapılan görüşme, 21 Nisan 2008. 
278 TRT Yurt dışı Yayınlar Müdürlüğü’nden Uzman Ender Berker ile yapılan görüşme, 21.Nisan 2008. 
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DVB-S (uydu üzerinden sayısal yayıncılık) standartları çerçevesinde çok dilli dublajının 
yapılarak yayınlanması sağlanır.” 279  

Bugün TRT-TÜRK kanalı, TÜRKSAT 1-C uydusu üzerinden Türkiye ve 

Orta Asya’ya, 2008 itibarıyla 04:58-22:15 saatleri arasında yayın yapmaktadır. 

‘Türk Dünyası’ ve ‘Türklük’ temasıyla yayın yaptığı gözlemlenen TRT-TÜRK’te 

Orta Asya ve Kafkasya’daki Türk toplumlarına yönelik özel programlar yayınlanmaktadır. 

Bu programlar Türkiye’den yapılabildiği gibi, TRT’nin bölgedeki büroları aracılığıyla 

da hazırlanmaktadır. 

TRT’nin dış temsilciliklerinde hazırlanan ve TRT-TÜRK’te yayınlanan programlardan 

bazıları; Özbekistan Taşkent Temsilciliği tarafından hazırlanan Asya’nın Ortasında, 

Türkmenistan Aşkabat Temsilciliği tarafından hazırlanan Bu Diyar, Almanya Berlin 

Temsilciliği tarafından hazırlanan Avrupa’dan Bakış ve Almanya’dan, Azerbaycan 

Bakü Temsilciliği tarafından hazırlanan Kafkaslardan Esen Yeller programları TRT’nin 

yurt dışı temsilciliklerince hazırlanan dikkat çeken programlardır. Bu programlarda 

diğer Türk devletlerinden sunucuların da görev almakta oldukları gözlemlenmektedir.  

3.3.2.2. TRT VE TÜRKÇE KONUŞAN TOPLUMLAR 

TRT, Türkiye dışında Avrupa, Amerika ve diğer Türk devletlerinde büro ve 

temsilcilikler açarak haber ve program üretimi gerçekleştirmektedir. 

TRT’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bürosunun geçmişi Kıbrıs Barış 

Harekatı’na dayanmaktadır. KKTC bürosunun açılma nedeniyle ilgili olarak Aysel 

Aziz şu bilgiyi vermektedir: 

 

“Kıbrıs Barış Harekatı sırasında yaşanılan sıkıntıları TRT’nin Kıbrıs Türk Toplumu 
ile olan ilişkilerinde eksikliğini hissettiği bazı konularda önlemler almasına neden 
oldu. TRT’nin Kıbrıs’ta bürosu yoktu ve durum Harekat sırasında çok zorluklar 
doğurdu. Aynı şekilde, Kıbrıs Türk toplumunun sesi olan Bayrak Radyosu da yeni gelişmekte 

                                                 
279 Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 2008 Faaliyet Raporu, ss. 15, 16. 
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idi ve bu tür olanakları yoktu. TRT bu eksiklikleri, 28 Nisan 1975 tarihinde Kıbrıs Türk 
Federe Devleti’nde açtığı bir TRT Bürosu ile giderdi.” 280

 

Türk yurttaşlarının yoğun olarak yaşadığı Almanya’da TRT’nin Berlin Temsilciliği 

bulunmaktadır. “Türkiye’nin ve Türk toplumunun çıkarlarını korumak amacıyla kurulan 

TRT Berlin Temsilciliği” 281 önemli görevler üstlenmektedir. Berlin Temsilciliği 

1998’de açılmıştır. 

Buna göre: 

 

“TRT Berlin Temsilciliği hazırladığı haber ya da programlarda Avrupa’daki Türk toplumunun 
ihtiyaçlarını, beklentilerini, özlemlerini ve sorunlarını ön planda tutmakta ve Türkiye 
ile Türk toplumu arasında önemli bir köprü görevi üstlenmektedir.”282

 

1999 yılında TRT, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta temsilcilik açarak Orta 

Asya’da yerleşmeye başlamıştır. TRT, ABD’deki temsilciliğini ise 2002 yılında Washington’da 

açmıştır. 

TRT, 2001 yılında Avrupa Birliği’nin merkezi olan Brüksel’de açtığı bürosunda 

haber akışı ve canlı yayınların yanında programlara da bölümler hazırlamaktadır. 

Örneğin, TRT 2003 Yılı Faaliyet Raporu’nda Belçika Bürosu’nun yayınlara 

katkısı 2003 itibarıyla şöyle rapor edilmiştir: 

 

“Avrupa Birliği (Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri, Avrupa Birliği içi gelişmeleri), NATO, 
Avrupa Konseyi (COE), Belçika, Belçika’daki Türkler ana başlıkları altında faaliyetlerine 
devam etmiştir. Bunlara ilave olarak, 45 Dakika ve Hayat Akarken programlarına bölümler 
hazırlanmış, 45 Dakikaya canlı yayın ve telefonla konuk olarak da katkı yapılmıştır.” 283  

                                                 
280 Aziz, a.g.e., s. 45. 
281 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu 2003 Faaliyet Raporu, s. 253. 
282 a.e., s.253 
283 a.e, s. 274.  
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2001 yılında açılan bir diğer temsilcilik ise Azerbaycan’daki Bakü temsilciliğidir. 

Bakü temsilciliği “Türkiye’nin milli siyaseti ve çıkarları doğrultusunda haber ve programlar 

hazırlamaktadır.” 284

Bakü temsilciliğinin görevi TRT tarafından şu şekilde tanımlanmaktadır:  

 

“Temsilciliğin başlıca görevi, Türk misyonu ve iş çevreleri ile TRT Kurumu arasındaki 
koordinasyonu sağlamaktadır. Bunun için de amaca uygun haberi haber-program ve 
TV programlarının hazırlanması ve yayınlanması için ilgili birimlere iletilmesinin 
sağlanması görevin bir gereğidir. Hizmet yerine getirilirken Anayasa, Yasalar, TRT 
Kanunu ve Yayın İlkeleri ile milli çıkarlar çerçevesinde hareket edilmesi esastır. Bu 
görevin de azami tasarruf sağlanarak yerine getirilmesi şarttır. Bu temel ilkeler çerçevesinde 
görev yapılmaktadır.”285

 

TRT, 2001 yılının Mayıs ayından itibaren de Mısır’da Kahire bürosunu açmıştır. 

Mısır, İsrail ve Filistin’e sınır olması; Afrika ve Ortadoğu’nun sorunlu bölgelerine yakınlığı 

nedeniyle haber açısından stratejik bir bölgede bulunmaktadır. 

TRT, 2005 yılında yedinci yurt dışı bürosunu Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 

açmıştır.  

TRT, Balkanlar’dan Orta Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyadaki Türk etnisitesine 

yönelik geniş bir coğrafyaya yayın yapmaktadır. TRT-INT kanalı dünyayı kapsayan 

bir yayın alanına ulaşmış olup, kültürel ve coğrafi hedef kitlesi oldukça çeşitlidir. 

TRT-INT’in yayın alanında Avrupa, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zellanda’da 

yaşayan Türk göçmenler bulunduğu gibi, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Balkanlar’a 

yerleşmiş bulunan ve bugün birçoğu azınlık statüsünde olan Türk toplulukları da bulunmaktadır. 

Bu iki kutbun sorunları ve kültürleri birbirinden farklılık göstermektedir. Şöyle ki: 

Avrupa’ya göçmen olarak yerleşmiş bulunan Türkler’in sorunları entegrasyon, asimilasyon, 

                                                 
284 a.e, s. 271. 
285 a.e, s. 271. 
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yabancı düşmanlığı, bulundukları ülkelerde siyasete ve karar alma mekanizmalarına 

katılma gibi konularda yoğunlaşmaktadır. TRT-INT’in, yüksek bir Türk göçmen nüfusa 

sahip Avrupa’ya yönelik yayınladığı programlarında bu sorunlara odaklandığı görülmektedir. 

Eski kuşak göçmenlerin entegrasyon sorununa orada doğmuş ve büyümüş olan yeni 

kuşakların asimilasyon tehlikesi altında olması ve evde yaşadıkları kültür ile dışarıda 

yaşadıkları kültür arasındaki sıkışmışlıkları eklenmektedir. Öte yandan bu yeni kuşakların 

Türkçelerinin zayıflığı veya hiç Türkçe konuşamama problemleri de bulunmaktadır. 

TRT’nin TRT-INT yayınlarıyla Avrupa’da yaşayan yurttaşlarını siyasi karar alma 

mekanizmalarına katılmaları konusunda teşvik etmekte olduğu görülmektedir. Bu başarıldığı 

takdirde Türkiye Avrupa’da lobi sahibi olacaktır. Aynı durumun ABD ve Avustralya için 

de geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Avrupa ile diğer kıtalardaki Türk göçmenler de 

birbirinden farklı profillere sahiptirler. Avrupa’ya olan Türk göçü işçi göçü olarak başlamış 

ve hatta önemli bir kısmı Anadolu’nun köylerinden direkt Avrupa’nın büyük metropollerine 

olmuştur. Henüz Türkiye’deki kent kültürü ile tanışmadan Avrupa’daki dili, dini, kültürü, 

mimarisi farklı kentlerle karşılaşan ilk göçmen kuşağı kendini büyük entegrasyon sorunları 

ve kültürel şok içinde bulmuştur. Daha sonraki kuşaklar Avrupa’da doğup 

büyüdükleri için entegrasyonları daha kolay bir hal alsa da, kültürel olarak arada 

kalmış bir toplum oluşturmuşlardır. Bu kuşağa ait bireylerin yaşadıkları ülkelerin 

dili, ana dil Türkçenin yerini almaya başlamıştır. Tüm bunlara, genç nüfus sıkıntısı 

çeken -özellikle Almanya- Avrupa ülkelerinin, göçmenleri ulusal öğe yapmaya 

çalışan politikaları da eklenince, Türkiye’nin karşısına diasporasının asimilasyonla 

yok olma sorunu çıkmıştır. TRT-INT’in bu sorunların çözümü karşısında ciddi 

görevler üstlendiği gözlemlenmektedir. 

Avrupa’daki bir diğer Türkiye kökenli göçmen unsuru da Doğu Avrupa’ya yerleşmekte 

olan ve yatırımcıların lokomotif olduğu göçtür. Doğu Bloku’nun yıkılmasından sonra 

serbest pazar ekonomisine geçen ve bir çoğu Avrupa Birliği üyesi olan Doğu Avrupa 

ülkelerine önemli oranda Türk yatırımcı, yönetici ve işçi kadrosunu da yanına alarak 

yerleşmektedir. Bu yeni Türk göçmenlerinin sorunları Batı Avrupa’dakilerden farklıdır. 

Zira bu kitlenin sorunlarının yerleştikleri ülkelerdeki iş hukuku ve ekonomik sistem 

ekseninde olduğu gözlemlenmektedir. TRT-INT bu yeni göçmenlere de hitap etmek 

zorundadır. Böylece TRT’yi yeni bir sorumluluk daha beklemektedir. 
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Avrupa’daki Osmanlı kalıntısı Türkler ise Balkanlar’da bulunan ve birçoğu azınlık 

statüsünde yaşamakta olan Türk topluluklarıdır. Türkiye, Doğu Bloku’nun çökmesi 

ile uzun yıllar boyunca ayrı kaldığı bu topluluklarla iletişimini güçlendirmektedir. 

TRT-INT ve Türkiye çıkışlı diğer tecimsel uydu kanalları bu noktada önemli bir araç 

konumundadırlar. Türkiye, komünizmin çökmesi sonucu büyük çalkantılar ve savaşlar 

yaşayan Balkanlar’daki değişimler boyunca Türk azınlıkların siyasi ve kültürel 

hakları ile yakından ilgilenmektedir. TRT-INT ise devlet kanalı olması nedeniyle 

Balkanlar’daki izleyici için anayurttaki devlet yönetiminin sesi konumunda 

görünmektedir.  

Avrupa’daki bu kaotik duruma karşın ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni 

Zellanda’daki Türkler’in durumu daha nettir. Bu, Yeni Dünya’ya yerleşen Türk göçmenlerin 

eğitim düzeylerinin yüksekliğinden, gidiş nedenlerine kadar çeşitli etkenlerden dolayı 

farklılık göstermektedir. Ayrıca bu ülkelerin göçmen seçiminde yüksek kriterlerinin 

bulunması da etkilidir. Zira adı geçen ülkelerin göçmen alırken vasıflı çalışanları, yatırımcıları, 

eğitimi yüksek insanları tercih etmekte oldukları görülmektedir. Özellikle ABD’ye olan 

beyin göçü ise yadsınamaz derecede dikkat çekmektedir. 

Dolayısıyla TRT-INT tek bir kanalla birçok farklı kültürü yaşayan Türke 

hitap etmek zorundadır.  

TRT-TÜRK’ün misyonu ise SSCB döneminde kısıtlı iletişim kurabildiği soydaş 

toplumlara ulaşmaktır. Türkiye, Orta Asya ve Kafkasya’daki bağımsız Türk devletleri, 

özerk cumhuriyetler ve topluluklarla birlikte hareket etmek ve işbirliği yapmak amacıyla 

birçok kurum oluşturmuştur. (TİKA, TÜRKSOY gibi)  

TRT-TÜRK, Türk dilinin farklı lehçelerini konuşan bu bölgedeki toplumlara 

Türkiye Türkçesi ile yayın yapmaktadır. TRT-TÜRK’ün bu yayınları dilsel açıdan 

tartışmaya açıktır. Örneğin Azerbaycan, Türkmenistan, Gagavuz Yeri halkları Türkiye 

Türkçesini anlayabilirken bu, Kırgız, Özbek, Kazak için geçerli olmamaktadır. Türk 

Dünyası’nda uzun bir süredir ortak iletişim dilinin hangi lehçe olması gerektiği tartışmaları 

sürerken genel eğilimin Türkiye Türkçesi yönünde olduğu gözlemlenmektedir. Ancak 

Oğuz lehçesinin tüm Türk dünyasınca öğretilmesi için çok büyük yatırımlar gerekeceği de 
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malumdur. Ortak dil açısından dikkat çekici bir durum da farklı lehçeleri konuşan ve 

birbirlerini zor anlayan veya anlamayan Orta Asya ülkeleri bireylerinin birbirleriyle 

en kolay iletişim kurdukları dilin tarihsel nedenlerden dolayı Rusça olduğudur.  

 

Böyle bir dilsel zenginliğin ve aynı zamanda lehçesel farklılığın yaşandığı bu 

coğrafyada TRT-TÜRK ortak Türk televizyonu olma konumundan uzaktır. 2006 yılında 

Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi’nde Ortak Türk kanalı projesi 

kararı alınmış ve 2007 yılında TRT ile Azerbaycan İçtimai TV (İctimai Televiziya və 

Radio Yayımları Şirkəti) program değişim ve işbirliği anlaşması yaparak bu konuda ilk 

adımı attıklarını açıklamışlar TRT-TÜRK’ün ortak televizyon olabileceğini söylemişlerdir.286

Ancak ortak yayının hangi lehçede yapılacağı ve bu yayınları her toplumun 

nasıl anlayacağı konusunda ise en işlevsel yol çeşitli Türkçe lehçelerinde teletekst 

üzerinden alt yazı seçeneği uygulaması yapmaktır.  

3.4. FARKLI YÖNLERİ İLE TV5 MONDE VE TRT-INT/TRT TÜRK 

TV5 MONDE ile TRT-INT ve TRT-TÜRK’ün arasındaki en önde gelen fark, 

bu kanalların kurumsal yapılarıdır.  

TV5 MONDE kanalı, frankofon toplumlara sahip 5 ülkenin kamu televizyon 

kuruluşlarının bir araya gelmesi ile ortaya çıkmış bir kanaldır. Başka bir deyişle TV5 

MONDE uluslararası yayın yapmak amacıyla kurulmuş bir kamu televizyon 

ortaklığıdır. TRT-INT ve TRT-TÜRK televizyonları ise Türkiye’nin kamu hizmeti 

yayıncısı TRT’nin uluslararası yayına ayırdığı televizyon kanallarıdır.  

Kurumsal yapısından dolayı TV5 MONDE çok taraflı bir kurumdur. Kanal 

çok kültürlü bir yayın politikası izlemektedir. TRT-INT ve TRT-TÜRK ise ulusal 

kültürden beslenir. TRT’nin bünyesindedir. Kurumsal olarak tek taraflıdır. TRT, 

devletin tek kamu yayıncısıdır.  

                                                 
286 (Çevrimiçi) http://www.trt.net.tr/wwwtrt/hdevam.aspx?hid=189408, 2 Haziran 2008. 
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TV5 MONDE dil temelli yayıncılık yapan bir televizyon kanalıdır. Dünya 

yüzeyinde Fransızca bilen insanlara yönelik yayın yapar. Son zamanlarda teletekst 

üzerinden yapılan alt yazı uygulaması ile izleyici kitlesini daha da genişletmektedir. TRT-

INT, TRT-TÜRK kanalları ise dil ve etnik temelli yayıncılık yapmaktadırlar. Yayınları 

Türkçedir. Zaman zaman bazı programlar yabancı dilde alt yazı ile yayınlanır. TRT-

INT’in hedef kitlesi yurt dışında yaşayan Türk göçmenler ile Osmanlı 

İmparatorluğu’nun Balkanlar’daki kalıntısı olan Türk azınlıklardır. TRT-TÜRK ise 

Orta Asya ve Kafkasya’daki Türk cumhuriyetlerine yayın yapmaktadır.  

TRT-INT’in etnisitesi Türk ulusu, TRT-TÜRK’ün etnisitesi Türklük olarak 

değerlendirilebilir.  

TV5 MONDE, bütçe bazında Fransız Dışişleri Bakanlığı’na bağlıdır. Ancak 

editoryal yönden incelendiğinde yayın komitesinin çok taraflı olduğu görülmektedir. Kanala 

program sağlayan ortak televizyon kuruluşlarından her biri de bu komitede temsil edilmektedir. 

Her ülke bir televizyon profesyoneli ile temsil edilmektedir ve bu temsilciler dışişleri 

bakanı ile TV5 MONDE’un bütçesini kararlaştırırlar. Ayrıca bakanlar konferansı,  

genel meclis ve idari konsey bulunmaktadır. TV5 MONDE’un başkanı tüm anonim 

şirketlerde olduğu gibi idari konsey tarafından atanmaktadır.  

TRT-INT ve TRT-TÜRK, TRT bünyesindeki Yurt Dışı Yayınlar 

Müdürlüğü’ne bağlıdır.  

TV5 MONDE’un içeriğindeki programlar kanalı oluşturan konsorsiyumda 

bulunan ortakların kendi kanallarında yayınladıkları programlardan oluşmaktadır. Bu 

programlar TV5 MONDE ekranında yayınlanırken programı sağlayan kanalı logosu 

da bulunmaktadır. TRT ise kendi ulusal kanallarında yayınladığı programları uluslar 

arası kanalları olan TRT-INT ve TRT-TÜRK’te yayınlamaktadır.  
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SONUÇ 

 

İlk insanın Afrika’dan yeryüzüne yayılması ile başlayan insanoğlunun küresel 

hareketi bugün gerçek anlamda küreselleşen dünyada hem fiziksel hem de sanal ortamlarda 

devam etmektedir. Doğu Roma’nın yıkılmasının neden olduğu yeni kaynaklara ve dolayısıyla 

altına ve paraya ulaşma planlarının yarattığı süreç, çeşitli evrelerden geçerek bugün uzayı 

ve gökyüzünü kaplayan uluslararası televizyon sinyallerini yaratmıştır. Birbirinden ilk 

bakışta çok uzakmış gibi görünen bu iki olgu aslında yüzyıllar boyunca oluşan bir zihniyetin 

ürünüdür.  

Doğu Roma’nın yıkılması ve İstanbul’un Osmanlılar’ın eline geçmesiyle Hindistan 

yolu kapanan Batı, nereye ulaştığı bilinmeyen Atlantik’te sürekli batıya giderek yeni 

bir dünyanın kapılarını açarken, aynı zamanda sonuçları günümüze değin uzanan ticaret, 

para, değerli madenler, kan ve büyük sömürge imparatorluklarına giden yolu da açmıştır. 

Coğrafi keşifler dönemi olarak adlandırılan bu dönemde malların ve insanların dolaşımı 

giderek küresel bir ağı oluşturmuştur. Coğrafya keşifleri; ırkların yerini değiştiren, yeni 

ulusların temelini atan, dilleri dünya yüzeyine dağıtırken, yeni dillerin ve diyalektlerin 

oluşmasına da neden olan büyük bir etkendir. 

Büyük emperyal güç Roma’nın yıkılmasının ardından yaşanan feodal döneme 

son veren coğrafya keşifleri, merkantilist dönemle birlikte ulus-devletin güçlenmesini 

sağlamıştır. 16. yüzyılla birlikte sömürgecilik ve emperyalizm yeni bir döneme girmiştir. 

Bu dönem, büyük sömürge imparatorluklarının ortaya çıkışıyla sonuçlanmıştır. 

Sınırötesi radyo yayıncılığının ortaya çıkışı, dünyanın paylaşımındaki sömürgeci 

ve emperyalist yarışın neden olduğu iki büyük dünya savaşı arasında gerçekleşmiş ve 

uluslararası televizyon yayıncılığına temel oluşturmuştur. 
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1926 yılında SSCB’nin sınırları dışına, Romanya’ya radyo aracılığıyla yaptığı 

propaganda yayını sınırötesi yayıncılığı başlatmıştır. 1933’te Hitler’in iktidara gelmesine 

kadar geçen dönemde çoğalan sınırötesi yayınların amacının devletin siyasi 

görüşlerini diğer devletlerde yaşayan halklara anlatmak, sömürgelere ve 

yurtdışındaki yurttaşlara seslenmek olduğu görülmektedir. Bu tarihten sonra ise 

propaganda içerikli radyolar devri olan ve tarihe ‘kısa dalga savaşları’ olarak geçen 

sınırötesi radyo yayınları başlar ve bu yayınlar İkinci Dünya Savaşı sırasında da devam 

eder. İkinci Dünya Savaşı sonrasında başlayan ‘Soğuk Savaş’ döneminde ise komünist ve 

antikomünist propagandalar radyoların uluslararası alandaki yayınlarına hakim olmuştur.  

 20. yüzyılın ikinci yarısı, iletişimde uzay ortamının kullanılmaya başladığı 

dönem olarak dikkati çekmektedir. 1957’de SSCB’nin ve 1958’de ABD’nin uzaya fırlattığı 

ilk uydular 60’larda zıt siyasi kutuplu uydu bloklarına evrilmiştir. 60’lar aynı zamanda, 

birçok sömürge devletinin bağımsızlığını elde ettiği yıllardır. Bu dönemde eski sömürgeci 

ve emperyalist anlayış sona erer, yeni bir form ile ortaya çıkar.  

1960’lı yıllarda küreselleşmenin kavram olarak ortaya çıktığı görülür. Küreselleşmenin 

1980’li yıllarda adından sıkça söz ettirdiği dönemde Amerikan CNN kanalı ilk uluslararası 

televizyon yayın operasyonunu Avrupa’ya yaparak uluslararası televizyon yayıncılığı 

dönemini başlatmıştır. 1990’lı yıllarda, dünyanın birçok yerinde uluslararası televizyon 

kanalları yayına başlamıştır.  

Uydu teknolojisine yeni medyanın eklenmesi uluslararası televizyon yayınlarının 

dağıtımını kolaylaştırmıştır. Bu sayede uluslararası kanallar küresel izleyiciye ulaşım 

yollarını çeşitlendirmişlerdir.  

Bugün dünyada birçok ülkenin uydu, kablo, internet, sayısal yayıncılık, IPTV 

ve geniş bant yayıncılığı ile uluslararası alanda yayıncılık yapmakta olduğu görülmektedir.  

Bu çalışmada uluslararası televizyonların yayın alanları, amaçları, yayın 

dilleri ve içeriklerinin oluşmasında insanoğlunun ilk küresel hareketlerinden bugüne 

uzanan tarihsel gelişimlerin etkisi olduğu hipotezinden yola çıkılmış ve özellikle coğrafya 

keşiflerinin yarattığı gelişmelerin bugün uluslararası televizyon yayıncılığını birçok açıdan 

yönlendirdiği görülmüştür.  
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Uluslararası televizyonların yayın alanlarını, yayın dilleri ve içeriklerini çok 

büyük ölçüde tarihsel nedenler belirlemektedir.  

Geçmişte büyük sömürge imparatorluklarına sahip olan İngiltere, Fransa, İspanya, 

Portekiz, İtalya ve Hollanda sömürgecilik dönemindeki yayılmalarının bir uzantısı olarak 

dil temelinde yayın yapmaktadırlar. Bu ülkelerin kamu veya tecimsel uluslararası televizyon 

yayınlarının önceliğinde dillerinin dünya genelinde konuşulduğu bölgeler yer almaktadır.  

Uluslararası televizyon yayıncılığı, bu yönüyle eski sömürgeci devletlerin geçmişte 

dillerini ve kültürlerini öğrettikleri bölgelerde varlıklarını sürdürmelerini sağlamaktadır.  

Başka bir deyişle, tarihin askeri istilalarla gerçekleştirilmiş olan sömürge imparatorlukları 

bugün uluslararası televizyon yayınları ile uydular ve yeni medya yoluyla yeniden 

kurulmaktadır demek mümkündür.  

Coğrafya keşifleri Batı’ya iktisadi ve siyasi bir yol çizmiştir. Bu yoldan giden 

ülkeler büyük sömürge imparatorlukları kurmuşlardır. 20. yüzyılın ikinci yarısında 

sömürgelerinin önemli bir bölümünü kaybedeceklerini anlayan bu devletler, sömürgeleri 

bağımsızlığa hazırlama süreçlerini kendileri oluşturarak bağımsızlık sonrası ülkenin 

yeniden inşasını kontrol etmişlerdir. Böylece kaynakların yönlendirilmesinde söz sahibi 

olmaktadırlar. Başka bir deyişle sömürgecilik sadece form değiştirmiştir. Zira askeri 

güç ile bir devleti almak artık eski sömürgecilik dönemindeki kadar kolay değildir. 

Yeni sömürgecilik ise geri kalmış ülkeleri kalkındırma yoluyla yapılmaktadır. 

 Küreselleşme, gelişmiş devletlerin geri kalmış olan devletleri bir pazar olarak 

değerlendirmesini sağlamaktadır. Dünya Mc Luhan’ın sözünü ettiği “küresel köy”e 

dönüşmüştür. Gelişmiş ülkeler arasındaki sınırlar kalkmış veya gevşetilmiştir. Geri kalmış 

ülkelerin sınırları ise gelişmiş ülkelere karşı tek yönlü olarak kalkmıştır.  

Gelişmiş ülkeler dünyada mal ve insan dolaşımını sınırsızca sağlayabilirken; 

geri kalmış devletler için vize, gümrük ve kotalar mevcuttur.  

 Gelişmiş ülkelerin sahip oldukları küresel şirketler dünyanın kaynaklarını kendi 

istedikleri şekilde yönetmekte, istedikleri pazarlara girebilmektedirler. Uluslararası televizyon 

yayıncılığı açısından bakıldığında geniş küresel uluslararası televizyon ağlarının dünyayı 
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sardığı görülmektedir. Küresel televizyon kanalları dünya çapındaki her yaştan, her zevkten 

insana hitap etmek ve küresel reklam pastasından pay almak amacıyla tematik yayınlarını 

çeşitlendirmişlerdir. Hemen her televizyon kanalı bir gruba aittir ve bu gruplar medya 

dışındaki sektörlerde de faaliyet gösterebilmektedir.  

Küreselleşen ekonominin küresel markaları, küresel televizyonlar aracılığıyla 

dünyanın her yerindeki tüketiciye ulaşabilmektedir. Uluslararası televizyonlar sayesinde 

satışlar uluslararası platforma yayılmaktadır. Küresel-yerel birliktelikleri ile ulusal televizyon 

pazarlarına giren küresel uluslararası televizyon kanalları, küresel bilinirliklerine yerel 

dilleri de ekleyerek yerel pazarlarda kolaylıkla rekabet eder duruma gelmektedirler. MTV 

Türkiye, CNBC Africa, CNN Türk, CNN Espanol bu forma uygun birer örnektirler. 

Uluslararası televizyon kanallarının yayın politikaları kültürel, dilsel, sosyal, 

etnik, siyasi, jeostratejik, ekonomik birçok etken tarafından şekillenmektedir. Uluslararası 

televizyonlar yayın amaçlarına göre yayın yapacakları coğrafyayı, dili ve yayın içeriklerini 

belirlemektedirler.  

Uluslararası televizyonların yayın alanlarını belirlerken kendileri için jeostratejik 

olarak önemli olan bölgelere odaklandıkları gözlemlenmektedir. Örneğin; İngilizce İspanyolca, 

Fransızca, Portekizce, Çince, Türkçe, Arapça, Hintçe, Kürtçe ve diğer dillerdeki yayınların 

yoğunlaştıkları bölgelere bakıldığında bu açıkça görülmektedir. Özellikle uluslararası 

yayın yapan kamu kanallarında bu durum daha belirgindir. Zira, bu kanalları yöneten 

ülkeler öncelikle kendileri için siyasi ve jeostratejik öneme haiz bölgelere yayınlarını 

ulaştırmayı hedeflemektedirler. 

İngilizce, Fransızca, Portekizce, İspanyolca yayınlar eski sömürgeleri gözetirken; 

İngilizce, İspanyolca, Fransızca uluslararası televizyon kanallarına sahip olan Çin’in devlet 

televizyonu, Çince uluslararası yayınlarını ‘Tek Çin’ politikasına adamıştır. Hintçe 

tecimsel ve kamu televizyonları Hint Yarımadası başta olmak üzere, dünyadaki 

Hintlilere yayın yapmakta, sık sık sorunların yaşandığı komşu ülke halkı Pakistanlıları 

da unutmamaktadır. Arapça yayın yapan uluslar arası kanallar Ortadoğu ve Kuzey 

Afrika’daki Arap nüfusa seslenirken aynı zamanda küresel operasyon da yaparlar. Bu 

kanallar, Al Jazeera televizyonu gibi kanallarla Batı’ya karşı Ortadoğu’nun sesini 
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oluştururlar. Avustralya’nın uluslararası yayınları Güney Pasifik’te kendi güvenlik 

bölgesini oluşturma politikasıyla paralel görünmektedir. Türkçe yayınlar devlete bağlı 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun uluslararası kanallarıyla Türkiye’nin Avrupa, 

Amerika ve Avustralya’da yaşayan yurttaşlarına ülke ve dilleri ile bağlarını sürdürmeleri 

ve asimile olmalarını engellemek amacıyla yayın yaparken; öte yandan Ortaasya ve 

Kafkasya’ya ayırdığı yayınlarını Türk Dünyası’na yönelik yapmaktadır.  

Uluslararası televizyon kanalları siyasette etkin olarak kullanılmakta; toplum 

liderleri, ülkeler, etnik, dini ve sosyal gruplar dünya kamuoyuna mesajlarını uluslararası 

televizyon kanallarını kullanarak ulaştırmaktadırlar. Bu bağlamda uluslararası televizyon 

kanalları uluslararası iletişimin aracıdır.  

Ayrıca ülkeler arasındaki siyasi çekişmeler ve propaganda da bu kanallarda 

cereyan etmektedir. Örneğin; Güney Amerika ortak kanalı Telesur, emperyalist olarak 

nitelediği ABD başta olmak üzere Batı medyasına alternatif olarak kurulmuştur. ABD 

ile ilişkileri gergin olan Venezüella’nın bu kanalın kuruluşuna öncülük etmesi ABD’nin 

tepkisini çekmiş; karşılıklı siyasi meydan okumalar ve restleşmeler, ABD’nin bu ülkeye 

karşı propaganda yayınları yapmayı düşünmesine kadar ilerlemiştir. Öte yandan 

tecimsel televizyonlar arasında uluslararası iletişimin önemli aktörleri olarak öne 

çıkanlar da bulunmaktadır. CNN ve Al Jazeera bu televizyonlardandır. Al Jazeera 

televizyonu CNN ve diğer küresel kanalların dünya iletişimindeki egemenliği karşısında 

stratejik ve sorunlu bir bölge olan Ortadoğu’nun sesini yansıtan alternatif bir 

uluslararası haber kanalı olarak doğmuştur.  

Bu ve bunun gibi örnekler, uluslararası televizyon kanallarının ülkelerin siyasi 

tezlerini savundukları, ideolojilerini yaymaya çalıştıkları propaganda mecraları olarak 

da kullanılabildiklerinin göstergesidir. Uluslararası televizyon kanalları karşıt siyasi ve 

kültürel kutupların seslerini yansıtabilmektedir.  

Uluslararası televizyon yayıncılığı uluslararası siyasi iletişimde araç olurken, 

aynı zamanda terör örgütleri için de etkin bir propaganda mecrası olarak görülmektedir. 

Terör örgütü bağlantılı yayın yapan uluslararası televizyon kanallarından başka, terör 
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örgütleri hazırladıkları propaganda kasetlerini haber kanallarına göndererek haber değeri 

kazanmakta ve mesajlarını dünya kamuoyuna ulaştırmaktadırlar.  

Uydular ve yeni medya, teknolojik yapıları sayesinde herkesin (devlet, topluluk, 

grup, örgüt, fraksiyon) uluslararası kamuoyuna sesini duyurabileceği bir alan sunmaktadır. 

Bu da ulus-devletin sınırlarını aşındırmaktadır. İzleyiciler ‘ulus-üstü’dür. Dünyanın herhangi 

bir yerindedir. Özellikle diasporik topluluklar için uluslararası televizyon yayıncılığı önemli 

bir fırsattır. Uluslararası televizyon yayıncılığı diasporalar için ortak ses olması veya 

anayurtla bağını sürdürmesi açısından işlevsel bir konumdadır. Diasporik topluluklar 

ortak bir ekranda (bazen bu birkaç farklı kanal olabilmektedir) buluşabilmektedirler. 

Böylece etnisitenin iletişim aracı yine etnisitenin televizyonu olmaktadır. Bugün 

birçok dini ve etnik grup, bölgesel veya küresel kanallara sahiptir. 

Tecimsel uluslararası televizyon kanallarının yanında kamu hizmeti yayıncılarının 

da oldukça güçlü ve yaygın olduğu görülmektedir. BBC ve TV5 MONDE geniş ve 

çeşitlilik içeren ağlarıyla bu yayıncıların önde gelenlerindendir. Bugün birçok devlet 

uluslararası televizyon yayıncılığı yapmaktadır. Bu kanalların çoğunluğu devlete bağlı 

veya devlet tarafından finanse edilen özerk kanallardır. Küresel işitsel-görsel peyzajda 

ayrıca TV5 MONDE ve Telesur gibi lider bir devletin kanalın finansmanının çoğunu 

karşıladığı ve diğer devletlerin de belli oranlarda ortak olduğu televizyonlar veya 

Arte gibi iki devletin %50 ortaklıkla kurduğu kanallar da bulunmaktadır.  

Uluslararası televizyon yayıncılığı, devletler tarafından ‘ülkenin sesi’ olarak 

kullanılırlar. Birçok ülke, kamu televizyon hizmeti veren kuruluşlarına bağlı uluslararası 

televizyonlarla diasporadaki yurttaşlarına ve yabancı dilde yayın yapan kanallarıyla 

da küresel izleyiciye ulaşmaktadır. Bu tür televizyon kanalları devletlerin siyasi 

tezlerini uluslararası alana yaymaları açısından önemli bir mecradır.  

Uluslararası televizyon kanalları kapsama alanlarına göre çok yöreli, tam-

bölgesel ve küresel olarak sınıflandırılabilmektedir. Bir takım televizyonlar genişleme 

operasyonlarında yerelleşmeyi tercih ederek çok yöreli yayın yapmaktadırlar. Özellikle 

BBC’nin çok yöreli ilerlemesinde bu yolu tercih etmekte olduğu görülür. Tam-bölgesel 

televizyon kanalları bölgesel ortak sesin taşıyıcısı olduğu kadar dış kaynaklı olarak 
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bölgeye yayın yapan ve yabancı kültürü bölgeye getiren televizyonlardan oluşmaktadır. 

Küresel yayınlar dünya çapındaki yayınları ile birlikte saat farklılıklarını ve bölgeye 

özgü içerikleri gözeterek belirledikleri bölgesel yayın akışlarını farklı sinyallerden 

ulaştırabilmektedirler. 

Fransa ve Türkiye’nin kamu televizyonları aracılığıyla yaptıkları uluslararası 

televizyon uygulamalarının özelliğinin; bu ülkelerin tarihlerindeki imparatorluk ve 

milliyetçilik geleneklerini yansıttığı söylenebilir. 

Fransa’nın TV5 MONDE yayınları, imparatorluğun televizyon sinyalleri ile 

devam ettiği benzetmesi ile açıklanabilir. Zira Fransa, yakın zamana kadar büyük bir 

sömürge imparatorluğu formundaydı. Sömürgelerinin çoğu İkinci Dünya Savaşı sonrasında 

bağımsız olan Fransa, halen okyanus aşırı topraklara sahip bir ulus-devlettir. Fransa’nın 

uluslararası radyo yayınları sömürgelerine yönelik olarak başlamış; ilk uluslararası 

televizyon yayınları ise TV5 MONDE ile önce Avrupa’ya, CFI ile eski sömürgelerinin 

birçoğunun yer aldığı Afrika’ya dönük gerçekleşmiştir. 

TV5 MONDE frankofoninin taşıyıcısı olarak Fransızca temelli yayın yapmaktadır. 

Yayın alanları dünyanın çeşitli kıtalarına yayılmış olan frankofon toplumlar ve Fransızca 

bilen frankofillere ulaşmaktadır. Bugün CNN ve MTV ile birlikte dünyanın önde gelen 

küresel televizyon ağı olan TV5 MONDE çeşitli dillerde teletekst üzerinden yaptığı 

alt yazı uygulamalarıyla Fransızca bilmeyen kitleleri de izleyicileri arasına katmaya 

çalışmaktadır. Yayınlarda Fransızca’dan başka bir dil kullanılmamaktadır.  

Fransa’nın TV5 MONDE kanalı ile yaptığı yayınların Fransızca’yı yaygınlaştırmak, 

eski sömürgelerde devamını sağlamak olduğu görülmektedir. Fransızcanın 

İngilizceye kaptırdığı uluslararası diplomasi ve iletişim dili üstünlüğünü hemen geri 

kazanması mümkün görünmese de Fransızca radyo ve televizyon yayınlarının bu amaca 

yönlendirildiği açıktır. Çok uluslu bir yapıya sahip olan kanalın eski Fransız 

İmparatorluğu’nun televizyon alanında inşasını sağladığı söylenebilir.  

Osmanlı İmparatorluğu’nun ve Orta Asya’daki köklerinin manevi mirasını taşıyan 

Türkiye ise Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun uluslararası kamu yayıncılığı yapan 

televizyon kanalı TRT-INT ile yurtdışındaki Türk göçmenlerle birlikte; imparatorluk 
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kalıntısı olan Balkanlar’daki Türk azınlıklara yönelik yayın yapmaktadır. Öte yandan 

TRT, Türklerin anayurdu olan Orta Asya’ya ve Kafkasya’ya TRT-TÜRK kanalı ile 

yayın yapmaktadır.  

Orta Asya ve Kafkasya Türkiye için hem siyasi, hem kültürel olarak stratejik 

bir bölgedir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana Türkiye, Türk siyasetinde sıkça 

söylenen Çin Seddi’nden Adriyatik’e uzanan Türk Dünyası”nın ağabeylik rolünü üstlenmiştir. 

Burada söz konusu olan, Türk devletleriyle birlikte hareket etme, bütünleşme veya başka 

bir deyişle Türk birliğini sağlama fikridir. Bunun da Pan -Türkizm’e tekabül etmekte 

olduğu söylenebilir. Bu amaçla birçok işbirliği organizasyonu kurulmuştur. TRT’nin bölgeye 

yönelik uluslararası yayınlarında bu siyasi ve kültürel politika gözlemlenmektedir. 

TRT, adı geçen kanallarla dil ve etnik temelli uluslararası televizyon yayıncılığı 

yapmaktadır. TRT, uluslararası televizyon yayıncılığını sadece Türkçe ile yapmakta, 

zaman zaman ülke politikası veya kültür ve turizm ile ilgili programlarda alt yazı uygulaması 

yapmaktadır. TRT-TÜRK Orta Asya ve Kafkasya’daki Türk cumhuriyetlerine yaptığı 

yayınları Türkiye Türkçesi ile gerçekleştirmektedir. Ancak Türk toplumları birbirinden 

oldukça farklı lehçeler kullanmaktadırlar. Birçok Orta Asya Türk toplumu için Türkiye 

Türkçesini anlamak oldukça zordur. Türkiye ve diğer Türk devletlerinin kullandıkları 

bazı lehçeler anlaşmalarını güçleştirmektedir. Bu nedenle TRT-TÜRK yayınlarının ne 

kadar işlevsel olduğu tartışmalıdır.  

Bir süredir Türkiye ve diğer Türk devletlerinin ortak bir Türk televizyonu kurmaları 

konusunda yaklaşımlar bulunmaktadır. Ancak bu kanalın yayın lehçesinin ne olacağından 

çok farklı lehçelerin birbirlerini nasıl anlayabilecekleri sorunu ortaya çıkmaktadır.  

Bu sorun teknolojik olanakların kullanımı ile kolaylıkla çözülebilir. Ortak Türk 

Televizyonu için kullanılacak yayın dili ne olursa olsun, Türkçe’nin farklı lehçelerinde 

alt yazı uygulaması yapılmalıdır. Alt yazı uygulaması için teletekst işlevsel olacaktır. 

Ayrıca sayısal yayıncılık teknolojisi kullanılarak dublaj uygulaması da yapılabilir. 

Ancak tüm bu teknolojik uygulamanın yapılabilmesi için Türk cumhuriyetlerindeki yayın 

teknolojisinin de aynı seviyede olması gerekmektedir. Oysa bugün diğer Türk devletlerinin 

yayın teknolojisi Türkiye’nin gerisinde bulunmaktadır. Ortak bir Türk Televizyonu 
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kurulması için bu ülkelerin yayın teknolojilerinin Türkiye ile aynı seviyeye 

getirilmesi şarttır.  

Sonuç olarak uluslararası televizyon yayıncılığı genel anlamda içeriğinde; kültürel 

ve dilsel yayılmayı, siyasal iletişim ve propagandayı, etnik, dilsel, dinsel temsilleri 

barındırmaktadır. Uluslararası televizyon yayınlarının yayın politikaları, yayın dilleri, 

kapsama alanları ve içeriklerinin belirlenmesinde tarihsel olayların etkisi belirgin bir 

şekilde kendini hissettirmektedir.  
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aldı. 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Gazetecilik 

yüksek lisansını tamamladı. Çeşitli radyo istasyonlarında program yapımcısı ve 

spiker, televizyon kanallarında spiker, yönetmen ve seslendirmen olarak görev almış 

olan Demirkıran, birçok belgesel ve kısa filme yönetmen olarak imza atmıştır.  Cenk 

Demirkıran 2001 yılından beri İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-

Televizyon-Sinema Bölümü araştırma görevlisidir.  
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