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Özet
Televizyon; görüntüsü ve sesi ile alg›lamalarda de¤iflikliklere yol
açarak, geçen nesnel zaman›, öznel zaman haline getirmektedir. Geçen
zaman› ilgi çekici hale getirmeyi baflaran televizyon bunu teknolojinin ve
insan alg›s›n›n özelliklerini kullanarak gerçeklefltirmektedir. Bunun için
ifllenen konu, teknolojinin olanaklar›n› kullanarak daha da ilgi çekici
k›l›nmaya çal›fl›lmakta, bunun yan› s›ra da ekran karfl›s›nda izleyiciyi daha
fazla tutman›n yollar› aranmakta ve çeflitli yöntemler uygulanmaktad›r.
Temel prensip; ifllenen konu her ne olursa olsun, izleyici nesnel zaman›n
nas›l geçti¤inin fark›na varmamal›d›r mant›¤› olmakta, bu nedenle
izleyicinin zaman› alg›lay›fl› de¤ifltirilmeye, zaman yeniden yap›land›r›lmaya
çal›fl›lmaktad›r. Canl› yay›n›n sorunsal›n› bu nesnel zaman› ne flekilde
kullan›laca¤› ve izleyicinin program› seyrederken geçen zaman›n psikolojik
olarak k›sa veya uzun fleklinde de¤erlendirmesi konusu oluflturmaktad›r.
anahtar kelimeler: televizyon, canl› yay›n, nesnel zaman, öznel
zaman
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Résumé
La restructuration de la notion de temps dans les émissions
retranmisses en direct
Par l’intermédiaire de l’image et du son, la télévision qui entraîne la
modification de nos perceptions, transforme le temps objectif en temps
subjectif. La télévision qui réussit à créer du divertissement, assure cette
transformation en utilisant la technologie et les caractéristiques de la perception
de l’Homme. C’est pour cette raison que l’on essaie de rendre les thématiques
plus intéressantes en se servant des moyens téchnologiques et des méthodes
différentes afin de garder le spectateur devant la télévision le plus longtemps
possible. Le principe de base est que le spectateur ne doit pas se rendre compte
du temps subjectif passer, quel que soit le sujet abordé; d’où le travail de
changer la perception du temps du spectateur et la restructuration de temps. La
problématique de la transmission en direct est essentiellement composée de la
manière dont ce temps subjectif est utilisé et de l’évaluation psycologique plus
ou moins longue du temps passé par le spectateur devant l’émission.
mots-clés : télévision, émission en direct, temps subjectif, temps
objectif

Abstract
The Structuring of Time Concept in Live Broadcasts
Television converts the objective time concept into the subjective time
concept causing changes in perception with audiovisual tools. It succeeds to
make “spending time before the TV” an interesting act, it manages this by using
the characteristics of technology and human perception. To be able to do this,
the topic worked on in TV programs is tried to be made even more interesting
by using the means of technology, meanwhile, ways to keep a person before the
TV are seeked, and various methods are applied. The basic principle is to avoid
the audience to realise how time passes by changing his/her perception of time,
thus by restructuring the time concept. The problem of live broadcasts is how to
use this objective time, and the psychological time evalution of the audience
concerning whether the time spent while watching TV is long or short.
keywords: television, live broadcast, subjective time, objective time
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‹nsano¤lunun ortalama bir ömre sahip oldu¤u ve do¤umu ile ölümü
aras›nda bir süre yaflam sürdü¤ü daha ilkokul s›ralar›nda ö¤retilmektedir. Bir
yaflam süresini di¤eri ile k›yaslayabilmek için bir hesaplama birimine ihtiyaç
duyulmaktad›r. Bu basit mant›ktan yola ç›k›larak bile insanlar›n zamanla
ilgilendiklerini söylemek mümkün görünmektedir. Elbette yaflamlar› k›yaslayabilmekten daha önemli nedenlerden zaman belirleme ihtiyac› ortaya ç›km›flt›r.
‹nsanlar›n içinde yaflad›klar› dünyada ifllerini ve iliflkilerini düzenleyebilmeleri için
ortaklafla bir sisteme ihtiyaç duyduklar›, bunun için de ay ve güneflin hareketleri,
gece ve gündüzler ya da mevsimler gibi baz› do¤aya ait sistemlerden
yararland›klar› bilinmektedir.
Günümüzde zaman, bir iflin de¤erini ölçmek bak›m›ndan önemli bir faktör
olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Örne¤in bir fabrikada bir iflçinin ne yapt›¤› kadar
neyi ne kadar sürede ya da ne kadar çabuk yapt›¤› da rand›man› ölçmek
bak›m›ndan önemli olmaktad›r. ‹nsanlar eylem ve faaliyetlerinde kararlar
alabilmek, durumlar›n› belirleyebilmek, ifllerini, yaflamlar›n› toplumun bütünüyle
bir uyum içine sokabilmek için saat kadran› üzerindeki sembolleri kullanmaktad›rlar. Hatta uygarlaflma söz konusu oldu¤unda toplumlar›n ifl ve sosyal
yaflamlar›n›n zamana ve saat kadran›ndaki sembollere ne kadar ba¤l› ve uyum
içinde olduklar› karfl›laflt›r›larak k›yaslama yap›lmaktad›r. ‹nsanlar›n kendilerini
zamana göre ayarlama biçimindeki sosyal al›flkanl›klar›n›, toplumsal zaman
ihtiyaçlar› sanayi toplumlar›ndakine göre çok daha az olan basit toplumlar›n
al›flkanl›¤› ile karfl›laflt›rd›¤›m›zda, her dakika uyan›k, tetikte ve bütün topluma
yay›lm›fl bu zaman duyarl›l›¤›n›n, bir uygarlaflma sürecinin parças› oldu¤u iyice
belirginleflmektedir (Elias, 2000:185).
Asl›nda geçip giden, akan zaman do¤ay› de¤ifltirdi¤i gibi toplumlar› da
de¤ifltirmekte, hatta gelifltirmektedir. Matematik, fizik, kimya, t›p gibi alanlardaki
geliflmeler bilgisayarlar›n da devreye girmesi sayesinde her geçen gün
katlanarak h›zlanmaktad›r. ‹nsanlar 50 y›l önce aya gidebilmeyi hayal ediyorlarken
bugün uzay›n derinliklerini keflfetmeye hatta uzaya yap›lacak dolmufl seferlerinin
rezervasyonlar›n› planlamaktad›rlar. Bilgisayarlar›n en karmafl›k hesaplar›
yapabilmekte oldu¤u günümüzde, internet teknolojisi ile tasavvur bile
edilemeyecek büyüklükteki bilgi havuzundan çok özellikli bir bilgiye birkaç
saniyede ulafl›lmaktad›r. Bu ba¤lamda zaman›n önemi gün geçtikçe artmaktad›r.
‹nsanlar geçmifllerini kaydetmeye, geleceklerini de tahmin etmeye
çal›flmaktad›rlar. Gelece¤i tahmin etmeye çal›flmak bir yandan da zaman› kontrol
etmeye çal›flmak anlam›n› tafl›maktad›r. Zaman› kontrol alt›nda tutabilmenin
yollar› aranmaktad›r, çünkü günümüzde zaman›n ekonomik de¤eri bulunmaktad›r. Özellikle televizyon yay›nc›l›¤›nda zaman, al›n›p sat›labilen bir mal gibi ifllem
görmektedir. Zaman› al›p satanlar yay›n zaman›n›n parçalar›ndan pay ç›karmaya
çal›flmaktad›rlar. Hatta yay›n zaman›n› pazarlayanlar›n ellerinde hangi zaman
diliminin kaç para etti¤ini gösteren tablolar bile bulunmaktad›r.
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Televizyon ve film ba¤lam› içinde zaman ve hareketin çeflitli teorileri ve
uygulamalar› çeflitli estetik alanlar›n en önemli basamaklar›ndan biridir. Bununla
beraber televizyon ve filmin temel yap›s› hareketli görüntüdür. Gerçek yaflamda
oldu¤u gibi de¤ifliklik zaman boyutunun özüdür. Zaman boyutunun yap›land›r›lmas›, zamansal ve uzamsal isteklerin üstesinden gelmek anlam›na gelecektir.
Televizyon Latince “tele” ve Frans›zca “vision” kelimelerin birleflmesinden meydana gelmektedir ve “uza¤› görmek” anlam›na gelmektedir. McLuhan
bu tan›m› temel alarak televizyonu insan›n görme duyusunun ulaflt›¤› en ileri
aflama ve insan›n zaman ve mekân s›n›rl›l›klar›yla çizili gündelik yaflam
deneyiminin çeperini gelifltiren, gelifltirmekle de kalmay›p, bu deneyimin nitel ve
nicel yap›lar›nda önemli de¤iflikliklere yol açan teknolojik bir olanak olarak
görmektedir (Mutlu, 1992). Mcluhan’›n bu tan›m›nda da görüldü¤ü gibi
televizyon salt teknolojik bir araç olarak tan›mlanamamaktad›r. Televizyon bu
ba¤lamda karfl›m›za, ayn› zamanda toplumsal, kültürel ve endüstriyel bir form
olarak ç›kmaktad›r.
Televizyon insanlar için elektronik olarak görüntü verebilen bir kutunun
d›fl›nda insan› her bak›mdan yönlendiren bir araç konumundad›r. Televizyonu art›k
evlerimizden, odalar›m›zdan, k›saca söyleyecek olursak, mahremiyetimizden
ay›ramayaca¤›m›z görülmektedir. Di¤er bir deyiflle televizyon bireyleri
etkilemekte, onlarda tutum ve davran›fl farkl›l›klar›na neden olmakta ve bunun
sunucunda da toplum etkilenmektedir.
Günümüzde televizyon kendi endüstrisini kurmufltur. Her endüstriyel
alanda oldu¤u gibi televizyon endüstrisinin amac›na ulafl›labilirli¤i, üretti¤ini
insanlara sunabilmesi ile ölçülmektedir. Bunun ölçüsü de bu endüstri için izlenme
oran› olarak ortaya ç›kmaktad›r. ‹ster özel televizyonlar olsun, ister devlet
televizyonlar› olsun yay›nlar›n› sürdürebilmeleri için ekonomik olarak bir girdi ç›kt›
sisteminin oluflturulmas› gerekmektedir. Çünkü televizyonlar öncelikle ticari
kurulufllard›r. Öncelikli amaçlar› kâr etmektir. Postman (1994:85), televizyonun
bütün dayana¤›n›n; programc›lar›n, oyuncular›n ve di¤erlerinin kolay para
kazanmas› için izleyicilerine televizyon izlettirmenin yollar›n› bulmak oldu¤unu
söylemektedir.
Bunlar›n d›fl›nda televizyon kavram› içinde bir de estetik boyut vard›r.
Çünkü televizyon görüntünün ifllenerek yay›nland›¤› bir araçt›r. Televizyondaki
görüntü sinemadaki görüntüden farkl› bir biçimde oluflturulmaktad›r. Bafllang›çta
her ikisinde de görüntü oluflturmada ›fl›¤›n kullan›m› görülmektedir. Buradaki
farkl›l›k ›fl›¤›n görüntüye dönüfltürülme sürecidir. Sinemada görüntü elde
edebilmek için kameran›n çerçeveledi¤i mekân›n ayd›nlat›lmas› gerekmektedir.
Bunun için de ›fl›¤a ihtiyaç duyulmaktad›r. Oysaki televizyondaki görüntünün
kendisi ›fl›ktan oluflmaktad›r. Televizyonda oluflturulan görüntü elektronik bir
görüntüdür. Elektronik görüntüyü oluflturan bu ›fl›¤a iç ›fl›k denilmektedir.
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Televizyonda elektronik olarak elde edilebilen görüntü, iç ›fl›¤›n de¤erlerinin
de¤ifltirilebilmesi olana¤›n› sa¤lamaktad›r. K›l›ç, bu olana¤› Görüntü Esteti¤i adl›
kitab›nda dile getirmifltir.
“Ekrandaki ›fl›¤›n de¤erini azaltarak ve ço¤altarak görüntünün ›fl›kl› ve
karanl›k yerleri, gölgelerin ›fl›kl› alanlara geçifllerindeki tonlama ve kontrastl›k
elektronik olarak düzenlenir. Hangi biçimde yap›l›rsa yap›ls›n, elektronik
görüntüde iç ›fl›¤›n yönlendirilmesi kameran›n önündeki nesnenin fiziksel
yap›s›n› de¤ifltirmektir. Yeni bir nesne ortaya ç›karmakt›r. D›fl ›fl›k, nesnenin
boyutunu yönlendirir. ‹ç ›fl›k ise nesneyi bütünüyle yap›sal olarak de¤ifltirir.
Yeni bir nesne yarat›r. Bu yönüyle de her nesne, her kay›t edilmifl görüntü,
elektronik görüntü için yeniden üretilecek bir malzemedir” (K›l›ç, 2000:24)

Görüntünün oluflum süreci sinemadan farkl›l›k gösterse de bu görüntüyle,
bir durumu ifade etme, olay öyküsü yaratma ve dramatik bir dil oluflturma süreci
ortaya ç›kmaktad›r. Bu yüzden de televizyonun sineman›n kulland›¤› araçlar›
kullanmas› kaç›n›lmaz olmaktad›r. Eslin (1992:14), televizyonun görünür seviyede,
dramatik bir araç oldu¤unu, bunun nedeninin de aktard›¤› görüntülerin büyük
k›sm›n›n oyuncular›n daha önceden haz›rlanarak sundu¤u kurgusal malzemelerden oluflan ve oyunun konusunu, konuflmalar›n›, karakterlerini, kostümlerini
k›sacas› dramatik ifade araçlar›n›n hepsini kullanan geleneksel drama biçimleri
oldu¤unu söylemektedir.
Sinema gibi televizyonda da temel nokta hareketin bir yüzeyde
oluflturulmas› oldu¤undan; televizyonun zaman kavram›ndan soyutlanmas›
beklenemez. Antik Ça¤dan beri zaman, hareket, mekân ve cisim kavramlar›
birlikte aç›klanmaya çal›fl›lm›fl ve birbirleri aras›nda bir etkileflim bulundu¤u öne
sürülmüfltür. Felsefe alan›nda zaman kavram› nesnel ve objektif olarak
tan›mlanm›fl ve cisimlerin hareketlerine ba¤›ml› olarak ölçülebildi¤i ileri
sürülmüfltür. Öznel zaman kavram› ise, kiflinin yaflant›s›na ba¤l› olarak psikolojik
durumuna göre k›sa veya uzun olarak de¤erlendirilmekte ve nesnel olarak
ölçülememektedir (Küken, 1997:181). Zettl, bu öznel ve nesnel zaman
kavramlar› ›fl›¤› alt›nda zaman kavram›n›, sinema ve elektronik görüntü ile
iliflkilendirmektedir. Çünkü her ikisinde de oluflturulan görüntüde öznel zaman›n
yarat›lmas› ön plana ç›kmaktad›r. Görsel sanatlar›n hepsinde bir performans›n
oldu¤u göz önünde bulundurulmaktad›r. Bu yüzden bu sanatlarda öznel zaman›n
iyi kullan›lmas› eserin baflar›l› olmas›nda büyük önem kazanmaktad›r. Sinema
sanat› öznel zaman›n yarat›lmas› konusunda di¤er görsel sanatlarda oldu¤undan
daha avantajl› bir konumdad›r. Zettl, filmi geçmifle ait görüntülerin bir araya
getirilmesi olarak görmekte ve istenilen etkinin görüntülerin belirli bir plan içinde
kurgulanmas›yla yarat›ld›¤›n› söylemektedir. Bir baflka deyiflle sinema, geçmiflin
bir görsel anlat›m› olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r.
Zettl elektronik görüntünün flimdiki zamana ait oldu¤unu söylemektedir.
Bu konuda Augustinus ile ayn› görüflü paylaflmaktad›r. Augustinus flimdiki zaman›
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temel almakta ve buna ba¤l› olarak zaman› üçe ay›rmaktad›r. “Üç zaman vard›r:
Geçmifltekilere iliflkin flimdiki zaman, flimdikilere iliflkin flimdiki zaman ve gelecektekilere iliflkin flimdiki zaman” (Aristoteles vd.1996:55). Bu noktadan hareket ile
televizyon bize yaflad›¤›m›z çevrede olup biteni göstermektedir. Buradaki zaman
kavram› da buna ba¤l› olarak öznel bir yap›ya sahip olmaktad›r. ‹flte bu noktada da
elektronik görüntü esteti¤inin sorunu ortaya ç›kmaktad›r. Sorun; gösterilen bu
görüntülerin izlenilir k›l›nmas› olmaktad›r. Bu sorunun çözümünde önemli
faktörlerden biri de öznel zaman›n olumlu kullan›lmas› fleklinde karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Bu durum di¤er bir de¤iflle, izleyiciye nesnel zamanda geçen
dakikalar›, saniyeleri izleyicinin öznel zaman›na çevirmek sureti ile daha izlenilebilir
k›larak ekran karfl›s›nda daha fazla tutabilme çabas› olarak ifade edilebilmektedir.
Televizyon yay›n ak›fl› içinde pek çok türde program bulunmaktad›r. Ancak
bunlar› çal›flma kapsam›nda canl› yay›nlar ve di¤erleri olarak ay›rmak
televizyonun do¤as›na daha yak›n olacakt›r. ‹ngiliz televizyon uzmanlar›ndan
Swallow, Televizyonun Gerçek Gücü (1973:46) adl› kitab›nda televizyonun öteki
iletiflim araçlar›ndan üç yönde ayr›ld›¤›n› söylemektedir. Olaylar› an›nda resimler
ve sesle verebildi¤ini, daha büyük say›da izleyicisi oldu¤unu ve genellikle evlerde
yaln›z ya da birkaç kifli bir arada izlenebilece¤ini, bunlardan en önemlisinin de ilki
oldu¤unu çünkü canl› yay›nland›¤›n› belirtmektedir. Televizyonda flimdiki zaman
oluflturulmaktad›r, bu televizyonun do¤as›nda vard›r, elektronik görüntü flimdiyi
sunabilen bir araçt›r ve televizyon sayesinde birçok yerde gerçekleflen olaylar
ayn› anda bir ekrandan sunulabilir. Bu konuyu Feuer (1995:76) da televizyonun
gerçek do¤as›n›n, özünün canl› televizyon kavram› ile ba¤lant›l› oldu¤unu
söyleyerek dile getirmifl, ak›flkan bir süreç oldu¤unu belirtmifltir.
Zettl, Sight Sound and Motion: Applied Media Aesthetics (1998) kitab›nda
medyan›n estetik ö¤elerini flu flekilde s›ralamaktad›r; ›fl›k, uzay, zaman – hareket
ve ses. Araflt›rma kapsam›nda ele al›nan zaman kavram› bu ba¤lamda
televizyonun estetik ö¤elerinden biri olarak incelenmektedir. K›l›ç (2000:63),
ekrandaki görüntünün, elektronik bir süreç sonunda kay›t edilip yan›lsama olarak
belirmesinin ötesinde, elektronik görüntünün esteti¤ini anlama aç›s›ndan da
say›s›z olguyu içerdi¤ini belirtmektedir. Bu konunun da ekranda görüntü boyutu
ve ses boyutu yaratabilmekle iliflkili oldu¤unu, görüntü ve ses boyutunu
oluflturan iki temel ö¤enin birlikteli¤inin hem fiziki hem de psikolojik olarak
alg›lanabilen hareket ve zaman ö¤elerini ortaya ç›kard›¤›n› ifade etmektedir.
Günümüzde televizyon, kay›t sistemlerinin geliflmesine paralel olarak
elektronik görüntü kavram›nda, resim, foto¤raf ve sinema gibi görsel sanatlar›n
gelifltirdi¤i estetik boyutu kullanarak kendi esteti¤ini yaratmakta ve kaydedilen
görüntünün esteti¤ini bir baflka deyiflle video sanat›n› do¤urmaktad›r. Bununla
beraber, televizyonda kaydedilen görüntünün yan›nda canl› olarak yay›nlanan
görüntüler de izleyiciye sunulmaktad›r. Bu ba¤lamda televizyon yay›nc›l›¤›n›n
karfl›s›na dramatik yap›y› kurarken bir güçlük ç›kmaktad›r. Canl› yay›n›n ak›fl
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anlam›nda bafllang›ç ve bitifli belli olmakta, di¤er bir de¤iflle nesnel zaman daima
görüntüde var olmaktad›r. Burada bu nesnel zaman›n ne flekilde öznellefltirilece¤i sorun olmaktad›r. Bu noktada canl› yay›n da kendi içinde görsellefltirme
anlam›nda, esteti¤ini yaratmaktad›r. Bu esteti¤in en önemli unsurunu zaman›n
kullan›lmas› oluflturmaktad›r. Çünkü yay›n belli bir nesnel zaman içinde
gerçekleflmektedir. Yönetmen görüntüyü kullanarak izleyiciye zaman› farkl›
alg›latabilir, bunun için çeflitli elemanlardan faydalan›r.
Televizyonda canl› yay›nlanan programlardaki zamansal yap›lanma, çekim
ölçekleri, kamera aç›lar›, kamera hareketleri kullan›m›, kamera çeflitleri gibi
görüntü boyutunu yaratmaya yarayan teknik elemanlar, kurgu ve görüntü
efektleri ve sesin kullan›m› ile oldu¤u kadar, programda mekân kullan›m›, farkl›
iletiflim araçlar›ndan faydalanma, sunucu ve programdaki kiflilerin olaya kat›l›m›
gibi listelenebilecek sembolik elemanlar ile ortaya ç›kmaktad›r. Bu elemanlar›n
kullan›m› öznel zaman›n yarat›lmas›nda önem tafl›d›¤› gibi, Zettl’›n da sözünü
etti¤i görüntü esteti¤inin de elemanlar›d›r.
Her geçen gün artan kanal say›s› ile daha fazla ilgi çekici olmak ve izlenirli¤i
uzun tutmak istenmektedir. Televizyon kendi zaman›n› yaratmaya çal›flmaktad›r.
Bunu yaparken, yukar›da bahsedilen, görüntünün yarat›lmas›nda kullan›lan
elemanlar kullan›lmaktad›r. Elbette televizyonun karfl›s›nda nesnel zaman ile
izleyen kiflinin alg›lad›¤› zaman birbirinden farkl› olmaktad›r. Televizyon görüntüsü
ve sesi ile alg›lamalarda de¤iflikliklere yol açarak geçen nesnel zaman›, öznel
zaman haline getirmektedir. Geçen zaman› ilgi çekici hale getirmeyi baflaran
televizyon bunu teknolojinin ve insan alg›s›n›n özelliklerini kullanarak
gerçeklefltirmektedir. Bunun için ifllenen konu, teknolojinin olanaklar›n›
kullanarak daha da ilgi çekici k›l›nmaya çal›fl›lmakta, bunun yan› s›ra da ekran
karfl›s›nda izleyiciyi daha fazla tutman›n yollar› aranmakta ve çeflitli yöntemler
uygulanmaktad›r. Temel prensip; ifllenen konu her ne olursa olsun, “izleyici
nesnel zaman›n nas›l geçti¤inin fark›na varmamal›d›r” mant›¤› olmakta bu
nedenle izleyicinin zaman› alg›lay›fl› de¤ifltirilmeye, zaman yeniden yap›land›r›lmaya çal›fl›lmaktad›r. Canl› yay›n›n sorunsal›n› bu nesnel zaman›n ne flekilde
kullan›laca¤› ve izleyicinin program› seyrederken geçen zaman› psikolojik olarak
k›sa veya uzun fleklinde de¤erlendirmesi konusu oluflturmaktad›r.
Televizyon esteti¤i üzerine yap›lan araflt›rmalar›n az oluflunu bu konuda
fazla bir fleylerin yaz›lamamas›na ba¤layan Feuer, kimsenin televizyonun
varl›¤›n›n tam olarak ne oldu¤unu anlamad›¤›n› ve bu konuda bir boflluk oldu¤unu
ileri sürerken konuyu Raymond Williams’›n bir tart›flmas›ndan yola ç›karak
irdelemeye çal›flmaktad›r. Gerçekten de, Williams’›n (1974) televizyonun
teknolojisi ve kültürel formlar› üzerine kaleme ald›¤› kitapta, teknoloji ve
toplumun neden sonuç iliflkisi içerisinde ba¤lant›s› genel olarak iletiflim
teknolojisi aç›s›ndan tart›fl›l›rken, daha dar anlamda da sinema ve özellikle
televizyon aç›s›ndan da ortaya konulmaya çal›fl›lmaktad›r. Williams, televizyonun
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da sinema ile ayn› dili kulland›¤›n› ancak nitelik aç›s›ndan farkl›l›klar ve çeflitlilikler
gösterdi¤inden dolay› ayr› bir iletiflim arac› olarak kabul edilmesi gerekti¤ini
savunarak bunun delillerini listelemeye çal›flmaktad›r.
Televizyonun en büyük özelli¤inin flimdi yay›nlan›yor olmas› oldu¤unu
belirten Zettl da, televizyonun gerçek do¤as›n›n, canl› televizyon kavram›yla
ba¤lant›l› oldu¤u görüflünü savunmaktad›r. Televizyonun özünde ak›flkan bir
süreç oldu¤unu ve bu flekilde olaylar› donduran filmin tersi oldu¤unu
belirtmektedir. Buradan yola ç›karak televizyondaki görüntünün ontolojisinin;
hareket, canl›l›k ve bir var olma sürecinden olufltu¤u görüflünü savunmaktad›r.
“Filmdeki her kare gerçekte donuk bir imgeyken, televizyondaki görüntü
tamamen Bergson’cu bir flekilde, sürekli hareket halindedir. Tarayan ›fl›k
dalgas› hiçbir zaman bütünlenmemifl olan görüntüyü sürekli bütünlemeye
çal›fl›r. Her bir televizyon karesi sürekli varolufl sürecindedir. Film karesi
geçmiflin somut kayd›yken, televizyon karesi canl› olan›n, sürekli de¤iflen
flimdiki an›n yans›mas›d›r. Televizyonda canl› sunulan olayla, gerçek olay›n
kendisi flimdiki zamanda ayn› anda var olur. Filmde ise bu imkans›zd›r.
Ancak, geçmiflin kayd› olarak film bize bir olay›n yeniden yarad›l›fl›nda
büyük bir kontrol gücü sa¤lar. Aç›kça görüldü¤ü gibi filmde anlat›lan olay
büyük ölçüde iletiflim arac›na ba¤l›yken televizyon yay›n› özünde büyük
ölçüde olaya ba¤l›d›r. Film dünyam›z hakk›nda farkl› görüfller, bak›fl aç›lar›
üretir ya da bugüne, flimdiki zamana ait oldu¤u iddias›nda bulunurken,
asl›nda tamamen bir sonuca ba¤lanm›fl ve kaderi belirlenmifltir. Film fleridi
göstericiye tak›l›r tak›lmaz hikayenin sonu bellidir. Öte yandan, canl›
televizyon t›pk› gerçek hayatta insanlar›n yaflad›¤› gibi an›n belirsizli¤i,
de¤iflkenli¤i ve canl›l›¤›nda hayat bulur. Televizyonun görüntüleri kaydedip
onlar› film gibi de¤erlendirebilmesi hiçbir zaman televizyonun canl›
yay›ndaki estetik potansiyeli ve kendine özgülü¤ünü azaltmaz” (Zettl,
1978:3-8’den akt. Feuer,1995:76).

Feuer (1995:76), elefltirmen Heath ve Skirrow’un, televizyon programlar›n›n, büyük bir ço¤unlu¤u canl› yay›nlan›yor olmasa bile, filme oranla daha
fazla, kendi tarzlar›n›n mutlak bir varolufl süreci oldu¤unu iddia etme olana¤›na
sahip olduklar›n›, bunu da televizyonun elektronik do¤as› nedeniyle baflard›klar›n›
savunduklar›n› aktarmaktad›r. Bu elefltirmenlerin, olay›n televizyonda yarat›lma
ve aktar›lan yay›n›n izlenme zaman›n›n, olay›n zaman›yla ayn› oldu¤unu öne
sürdüklerini belirtmekte, televizyon endüstrisinin buradan ç›kan mesajlar› canl›
olarak adland›rmas›n› kabul ederek konuyu inand›r›c› bir flekilde tart›flt›klar›n›
ifade etmektedir. Feuer, canl› program›n bu flekilde televizyonun en kesin tan›m›
olarak kabul edilebildi¤i görüflünü savunmakta, böylece televizyonun, ideolojik
bir ayg›t olarak, seyircileri kendi hayalî flimdiki zaman›na ve bugününe
konumland›rmakta oldu¤unu aç›klamaya çal›flmaktad›r.
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Canl› Yay›nda Zaman Kavram›
Canl› televizyon yay›n› s›ras›nda yay›nlanan olay ve gerçekleflen olay›n
objektif zaman boyutlar› birbirlerine kaç›n›lmaz bir flekilde ba¤l›d›r. Bir olay›n
gerçekleflti¤i s›rada yay›nlan›yor olmas›n›n canl› televizyon yay›nc›l›¤›n›n anlam›
oldu¤u söylenebilmektedir. “Televizyon yay›nlar›nda yay›n›n al›c›ya ulaflma h›z› ve
görüntü kalitesi, uydu yay›nc›l›¤› ile birlikte ivme kazanm›flt›r” (U¤urlu, 1996:32).
Gerçekleflmekte olan olay›n yay›n›, olay›n gerçek zaman›nda yap›labilmektedir.
Ancak bir televizyon sinyali önce uyduya gönderilip buradan al›c›lar›m›za
ulaflmaktad›r. Bu da teknik olarak yar›m saniye veya daha fazla bir zaman
gecikmesi anlam›na gelmektedir (Cremer vd. 1996:330). Görüntünün uyduya
ç›kmas› ve oradan tekrar al›c›lara aktar›lmas› s›ras›nda kaybolan zamana ra¤men
izleyiciler olay› çok küçük bir gecikme ile izledi¤inden bunun izleyiciyi ve
araflt›rmay› etkilemeyece¤i varsay›lm›flt›r. Ancak teknik olarak gerçek olay ile
yay›nlanan olay›n ayn› zamanda olamayaca¤› kabul edilmektedir. Olay kendi
ak›fl›n› takip etmektedir. Elbette gerçek zaman ak›fl› kontrol edilemedi¤i gibi,
olay›n ak›fl› da kontrol edilememektedir. Burada yay›nlanan olay›n öznel zaman›
kontrol edilebilmektedir. Ak›fl süresi ile ortaya ç›kan nesnel zaman di¤er taraftan
da psikolojik zaman›, yani öznel zaman› yarat›r (K›l›ç, 2000:86). Bu yay›nc›n›n
yay›nlanan olay›n öznel zaman›n› kontrol edebilece¤i anlam›na gelmektedir.
“Yay›nc›l›¤›n çeliflkisi fludur; büyük ölçüde önceden kaydedilmifl
programlar›n seçimi ve s›ralanmas› üzerinde büyük çaba olmas›na ra¤men
yay›nc›l›¤›n temel nitelikleri onun canl› olmas›ndand›r” (Armes, 1995a:27). Bir
yay›n program›n›n esas› “program›n kendisinin dinleyicisi için bir olay olma
derecesinde” uzanmaktad›r. Ayn› zamanda “sonsuz çeflitteki ses ve görüntü
dünyas›n› iyi bir flekilde düzenlerken”, düzinelerce çal›flan› içeren karmafl›k bir
yap›m zinciri içinde “son (görünür) halka olarak görülmeyen bir sunucu taraf›ndan,
gerçek zamanda bir araya getirilmifl çeflitli kaynaklardan materyal derlemesi de
ayn› derecede önemlidir” (Hall 1976:247’den akt. Armes, 1995a:27).
Gerçek olay›n esas zaman› olarak –daha önce ifade edilen– nesnel zaman
kavram› içinde canl› televizyon yay›n›, bütünüyle olaya ba¤l› olmaktad›r. Olaylar›n
takibinde saat zaman›n›n kontrolü yay›n bafllang›ç ve bitifl zamanlar›nda
olmaktad›r. Bir futbol maç› izlenirken sonucu ne kadar bilinmek istense de
oyunun h›z› elektronik olarak h›zland›r›l›p yavafllat›lamamaktad›r. E¤er tekrar
çekim gibi özet kayd› yay›nl›yor ise, o zaman periyodunda oyunun devam›
kaç›r›lmaktad›r. fiüphesiz canl› yay›n ekran›n›n bir yerinde bu çekim çoklu ekran
fleklinde gösterilerek izlenebilmektedir. Yine kameralardan yak›n çekimde olan ve
ana olaydan daha ilgi çekici bir görüntünün seçildi¤i bir durumda da ana olay›n
gerçek zaman› etkilenmemektedir. Zettl (1998:218), bu durumun ilginç bir estetik
sonuca ba¤land›¤›n› ifade etmektedir. Yay›nlanan olay›n esas olay gibi aç›k uçlu
oldu¤unu, bunun da esas olay›n sonucunun tahmin edilebilir olsa bile tayin
edilemeyece¤i anlam›na geldi¤ini aç›klamaktad›r. Yaflam içinde karfl›lafl›labilece¤i
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gibi beklenmedik bir fley herhangi bir zamanda gerçekleflebilmektedir. Olay
devaml›l›¤› yönetmeni oluflum sürecine katmakta, olay›n içine almakta ve devaml›
yarat›lan dünyan›n bir elementi yapmaktad›r. Zamandaki s›çrama ve gerçek olaya
yak›nl›k ile canl› aktar›m›n televizyon izleyicileri, heterojenetik özelliklerini
kaybetmekte ve sosyalleflme sürecine daha yak›n ba¤lanmaktad›rlar (homojenleflmektedirler). Örne¤in bir hareketin yak›n çekimi, olay›n detay›n› daha iyi
vermektedir. Böylece yüksek enerjili renkler ve sesler ekranda hareketin devaml›
uzun çekimlerine göre daha enerjik olmas›n› sa¤lamaktad›r.
Zettl (1998), t›pk› öznel zamanda oldu¤u gibi, zaman devaml›l›¤› içerisinde
flimdinin belirli bir adresinin olmad›¤›n› ifade etmektedir. Bu noktada
düflünülmesi gereken amac›n ne oldu¤udur. ‹letiflimin amac› her fleye ra¤men
olay›n gerçek do¤as›n› maksimum olay enerjisine yükseltmeye baflarmak ise,
olay›n düflük enerjili oldu¤u durumlar düflündürücü olacakt›r. Bu konu üzerinde
birkaç farkl› görüfl bulunmaktad›r. Bir ekol, arac›n olay› minimum seviyede
manipüle etti¤ini savunmakta ve yay›nlanan olay› orijinal olay›n bir yans›mas›
olarak görmekte; di¤er bir ekol ise araç taraf›ndan yap›lan manipülasyonu olay›n
ayr›lmaz bir parças› olarak görmekte ve yay›nlanan olay›n do¤as›n›n gerçek
olaydan farkl› oldu¤unu söylemektedir. Zettl (1998:219), her iki görüflün de do¤ru
oldu¤unu savunmaktad›r.
Televizyonda da canl› yay›nlar kaç›n›lmaz bir flekilde bu tek yönlü zaman
vektörüne ba¤l› bulunmaktad›rlar. Herhangi bir olay, bir filme veya videoya kay›t
edildi¤inde ne geçmifl-flimdi-gelecek zaman ak›fl›na ne de neden sonuç ilkesine
ba¤l› bulunmaks›z›n istenilen flekilde ekrandaki olay›n zaman vektörünün yönü
de¤ifltirilebilmektedir.
Televizyon yay›n›n›n canl› olarak yap›lmas› durumunda, gerçek olay ve
yay›nlanan olay›n objektif zaman vektörlerinin birbirlerine kaç›n›lmaz bir flekilde
ba¤l› oldu¤unu belirten Zettl, canl› televizyonun anlam›n› olay›n ve yay›nlanan
olay›n ayn› anda olmas›na ba¤lamaktad›r. Bu tip programlara “gerçek zaman”, bir
baflka de¤iflle olay›n gerçek zaman› denilmektedir. Burada aç›klanmas› gereken,
teknik olarak gerçek olay ile yay›nlanan olay›n ayn› zamanda olamayaca¤›d›r.
Daha önce de teknik olarak de¤inildi¤i gibi, bir televizyon sinyali uyduya
gönderilip buradan yans›t›ld›¤›ndan, olay›n kayna¤› ve yans›yan› aras›nda yar›m
saniye veya daha fazla bir zaman gecikmesi ile karfl›lafl›lmaktad›r. Özetle,
görüntü uydudan yay›n istasyonuna geldi¤i anda, say›sallaflt›r›lmakta ve kay›t
edilmeden veya aktar›lmadan önce senkronize edilmektedir. Ancak estetik
aç›dan bu tip zaman gecikmeleri olay›n kayd›n›n gerçekleflmesini
engellememektedir. Yay›n› gerçeklefltirilen olay saniyelik bir gecikmeyle
sinyalleflme sürecine bafllan›p da¤›t›ld›¤›nda bile, yay›nlanan olay gerçek olay›n
gerçek zaman›ndan ba¤›ms›z olamamakta ve olay kendi ak›fl›n› takip etmektedir.
Fakat buna ra¤men izleyicinin gerçek zaman ve onun ak›fl›n›n uzunlu¤u
konusunda bir kontrolü söz konusu olamamaktad›r. Yay›nc›, izleyicinin yay›nlanan
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olay› ne kadar h›zl› veya ne kadar yavafl idrak edebilece¤ine tesir edebilmektedir.
Bu yay›nc›n›n, yay›nlanan olay›n öznel zaman›n› kontrol edebile-ce¤i anlam›na
gelmektedir (Zettl, 1998:218).
Bu görüflten yola ç›karak, yay›nlanan olay›n öznel zaman›n›n kontrol edilebilmesi zaman devaml›l›¤› içerisinde t›pk› öznel zamanda oldu¤u gibi, flimdinin
belirli bir adresinin olmamas›ndan kaynaklanmaktad›r. ‹zleyiciler canl› olay›
göreceli idrak etmektedirler. Yap›mc›lar›n, canl› yay›nda nesnel zaman vektörü
üzerinde bir kontrolü bulunmamaktad›r. Fakat öznel zaman vektörünün büyüklü¤ünü kontrol edilebilmektedir. Bu da, ilginin derecesi ve olay›n içine kat›l›m ile
ilgilidir. Görüfl alan›n›n de¤ifltirilmesi (ekstra boy çekim ile çok yak›n çekim
aras›ndaki de¤ifliklikler) görüflün konumunun de¤ifltirilmesi (alt-üst aç›, gibi) kurgu
ritmindeki de¤ifliklik ve di¤er estetik elemanlardaki de¤ifliklikler (›fl›k ve ses gibi)
özneldir, zaman vektörü büyüklü¤ünü artt›r›rlar. Bunu olaya bak›fl, inceleme ve
yaratma kavramlar› alt›nda incelemek konuyu daha detayl› aç›klamak aç›s›ndan
faydal› görünmektedir.
Bir olaya bak›ld›¤›nda araç izleyiciye çok az bilgi vermektedir. Bu konumda
televizyon canl› olay› verebildi¤ince do¤rudan vermektedir. Bunun anlam›,
gerçek olay›n nesnel zaman› ile yay›nlanan olay›n özdefl olufludur. Öznel zaman
vektörü de gerçek olay ile benzer olmaktad›r. Ayn› olay incelendi¤inde de araç
olay› yak›ndan inceleyerek iç ve d›fl yap›lar›na bakmaktad›r. Televizyon burada
izleyiciden daha farkl› bir konumdad›r. Kamera izleyiciden farkl› olarak olayla ayn›
mekân› paylaflmaktad›r. Yaratma süreci ise bu durumda televizyona has bir
özellik olarak ifade edilebilir. Çünkü olayla ayn› mekân› paylaflan kamera ya da
kameralar kaydettikleri ile bir hammadde oluflturmaktad›rlar. Her ne kadar nesnel
zaman vektörünün yönü de¤ifltirilemiyor ise de ritmi de¤ifltirilebil-mektedir.
Olay›n yo¤unlu¤u h›zl› kesmeler, çok yak›n çekimler gibi teknolojik özelliklerden
faydalan›larak de¤ifltirilebilmektedir. Bu yarat›m süreci gerçek olaydan farkl› bir
görünüm ortaya ç›kar›rken canl› yay›n s›ras›nda da öznel zaman yarat›m›nda
kullan›labilmekte ve izleyiciye yeni bir flimdi yaratmaktad›r.
Söz konusu olan kaydedilmifl görüntü de olabilmektedir. Videoteybe yeni
kaydedilmifl bir olay veya di¤er elektronik kay›tlar, geçmiflin birer kayd›d›r. Bu
kay›t, zaman›n tek yönlü ak›fl›ndan ba¤›ms›z bulunmaktad›r. Böylece, kendi
nesnel ve öznel zaman vektörleri ile yeni bir olay zaman› oluflturma f›rsat›n›
vermektedir. E¤er yönetmen isterse gerçek zaman›n sonunu, ekranda bafla,
ortas›n› sona koyabilir. Kurgu yard›m› ile özellikle gerçek olay›n yavafl parçalar›n›,
h›zl›lar› ile de¤ifl tokufl edebilir. Görüldü¤ü gibi televizyon veya film olay› arac›n
genifl olanaklar› ile dolu bulunmakta, öznel zaman yarat›m› için çeflitli seçenekler
sunmaktad›r. Film prodüksiyonunun ve televizyon kay›tlar›n›n temel bir parças›
kurgu da bunlardan biridir. Nesnel ve öznel zaman› yönlendirebilen kurgu kavram›
içinde, tasarlanm›fl iletiflim flekillerine ve bunlar›n çeflitli tiplerdeki kay›tlar›na
de¤inmek konuyu daha detayl› incelemek aç›s›ndan faydal› görünmektedir.
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Televizyonun do¤as› gere¤i bir yay›n canl› olarak kaydedilip daha sonra
canl›ym›fl gibi yay›nlanabilmektedir. Zettl bunu “kasetten canl›” olarak
adland›rmaktad›r. Bu bir yay›n›n kaydedilip daha sonraki bir zamanda
oynat›lmas›d›r. Bu teknik daha çok farkl› zaman dilimlerinde ayn› saatlerde
bafllayan programlar için kullan›lmaktad›r. Bu tip formatta yay›nlanan bir
program›n karfl›s›na geçen izleyici sonucunu bilmiyor ise canl› yay›n etkisini
hissedecektir. Sonucu bilerek ekran karfl›s›na oturup program› izlemesi
durumunda olaya olan ilgisi canl› yay›n› izledi¤inden daha az olabilmektedir.
‹zleyici genellikle buna canl› bir yay›n›n kayd›n›n sonradan gösterimi demektedir.
Elbette bafltaki ölçütlere göre art›k gerçek canl› bir yay›n olmayacakt›r (ayn› anda
olan gerçek ve yay›nlanm›fl olay). Bu konu nesnel zaman vektörünün göreceli
büyüklü¤üne ve estetik düzensizli¤in faktörlerine bak›lmas›n› gerektirmektedir.
E¤er izleyici ekrandaki olay›n, canl› yay›n›n ertelenmifl bir yay›n› oldu¤unun
fark›nda de¤il ise izleyicinin bu yay›na ba¤l›l›¤› gerçek bir canl› yay›nda oldu¤u kadar
kuvvetli olmaktad›r. Çünkü hâlâ izleyicinin estetik deneyimleri, sahte görüflün
idrak› temeline dayanmaktad›r, bu da televizyonu daha güvenilmez k›lmaktad›r.
Olay de¤iflmifltir ve olay›n sonucu önceden bilinmektedir, asl›nda izleyiciye
geçmiflin kayd› sunulmaktad›r. ‹zleyici, program›n kay›t oldu¤undan haberdar olur
olmaz, vektör büyüklü¤ü kaç›n›lmaz bir inifle geçmektedir. Olaya olan ilgisi devam
etse bile, de¤ifliklik izleyiciyi yay›nlanan olaydan uzaklaflt›racakt›r.
fiimdiyi, di¤er bir de¤iflle canl› yay›n› kay›t eder etmez, estetik düzensizlik
bafllar. Olay›n kayd›n›n izleyicide tutum de¤iflikli¤inin konusu olmaya bafllamas›,
izleyicinin zaman içinde olaydan ne kadar uzaklaflt›¤›na ve flartlar›n zaman
içerisinde de¤iflmesine ba¤l› bulunmaktad›r. Genellikle bütün durumlarda öznel
vektör büyüklü¤ünün fliddeti derece derece azalmaktad›r. ‹zleyicinin
duyumlar›nda bafllayan de¤ifliklik onun olaydan uzaklaflmas›na ve böylece de
öznel vektörünün fliddetinin azalmas›na neden olmaktad›r. Görüldü¤ü gibi,
televizyon ve filmde, yeniden gösterimde, kurgu ile bu enerji kayb›yla mücadele
edilmesi gerekmektedir. Bu durumda devreye giren kurgunun, estetik enerjiyi
tekrar yaratmak, öznel zaman vektörü oluflturmak ve ilgiyi ekranda tutabilmek
için son derece önemli oldu¤u anlafl›lmaktad›r.
Olay ile ilgili görüntüler baflka bir günde tekrarlanaca¤› zaman, kurgu ile
olay›n önemli bölümleri, yo¤unlaflt›r›lm›fl olay, eklenerek yap›m için gerekli enerji
sa¤lanabilir. Bu düzensizlik faktöründen dolay› “s›cak haber” kavram›n› hakl›
ç›karan durumlar bulunmaktad›r. ‹stisnalar› bulunmakla birlikte, haber olaylar›,
olay›n geçti¤i zaman içinde önemlidir. Kaydedilmifl haber, gerçek olaydan hemen
sonra yay›nland›¤› zaman, kaydedilen olay, orijinal olay›n enerjisini kaybetmektedir. Buradan yola ç›k›larak, klasik filmler veya tv programlar›n›n, estetik
düzensizli¤e karfl› durabildikleri söylenebilmektedir. Evrensel mesajlar da tafl›yan
bu programlar kolay kolay bireysel tutumlar ve tarih taraf›ndan de¤ifltirilememektedir.
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Canl› yay›nda kullan›lan bir baflka unsur da program içinde gerçeklefltirilen
tekrarlard›r. Bu; gerçek olaydan önemli bölümlerin hemen tekrarlanmas›d›r.
Hemen tekrarlar›n birço¤u bilgilendirici niteli¤e sahiptir. Hemen tekrar, gerçek
olay›n ak›fl›n› kesmekte ve kendi olay›n›n ritmini yaratmaktad›r. Canl› yay›n
s›ras›nda yay›na giren reklamlar›n da ayn› fleyi yapt›¤› ifade edilebilir. Hemen
tekrar, canl› olay içinde önemli bir an oluflturuyor ise, hemen tekrar canl› yay›n
s›ras›nda estetik paradoks oluflturacakt›r. Her ne kadar, hemen tekrar bir hareketi
analiz edecek olan hakem ve izleyiciler için büyük bir olanak sa¤lamakta ise de
canl› yay›nda zaman kaç›rmaya neden olabilmektedir. Spor programlar›nda
kullan›labildi¤i gibi yar›flma programlar›nda ya da haber programlar›nda da
kullan›m› ile karfl›lafl›lmaktad›r. Olay ak›fl›n› keserek yeni bir ritim yaratmak ve
izleyicinin dikkatini, tekrar›n› gerektiren olaya (önemli an) çekerek analiz f›rsat›
yaratarak programa yo¤unlaflmas›n› sa¤lamak içinde kullan›labilmektedir.
Sonuç
Fizi¤in dördüncü boyutu olan zaman ve hareket sinema esteti¤inin önde
gelen elemanlar›ndan olmufltur (Bazin, 1993). Zettl (1998)’da yine görüntüden
yola ç›karak televizyon için üretilenlerin de birer elektronik görüntü oldu¤unu ve
bu yüzden kendilerine ait bir estetiklerinin oldu¤unu belirtmektedir. Televizyon
görüntüsü hem hareket hem de sesi bir arada sunarak elektronik görüntü dilini
oluflturmaktad›r. Elektronik görüntüleme teknikleriyle ivme kazanan elektronik
görüntü dili her türlü renk, boyut, ikonik ifadeler sayesinde gerçeklefltirilmektedir. Teknik alandaki geliflmelerin t›pk› sinemada oldu¤u gibi çeflitli imajlar
iletmeye yard›mc› olmas›, elektronik görüntü dilinin oluflturulmas›nda da
yard›mc› olmufltur. Yarat›lmak istenen dil her ne kadar teknolojik, her ne kadar
teknik bir fleyse de ortaya ç›kar›lan ürün estetik bir ifade oluflturmaktad›r.
Canl› yay›nlanan programlara bak›ld›¤›nda, yukar›da de¤inilen zaman ve
hareket kavramlar›n›n görüntü esteti¤inin birer boyutu olduklar› ve elektronik
görüntüde de estetik bir ifade oluflturulabilece¤i olgusunu içinde bar›nd›rd›klar›
anlafl›lmaktad›r. Bu Bazin’in “Plastik sanatlar tarihine bakarsan›z ç›k›fl noktalar›n›n
estetik kayg›lar ve psikolojik isteklerden kaynakland›¤›n› görürsünüz” sözleri
do¤rultusunda da yorumlanabilir. Yap›lan araflt›rmalara (U¤urlu, 2002) bak›ld›¤›nda
görülmüfltür ki yönetmen canl› yay›nda nesnel zaman› yeniden yap›land›rarak
öznel bir zaman yaratmakta, böylelikle izlenebilirli¤i artt›rmaktad›r. Bunu yaparken
izleyicinin psikolojik olarak istekleri göz önünde bulundurul-maktad›r. Zaman›n
öznellefltirilmesi için görüntü esteti¤inin teknik ve sembolik elemanlar›
kullan›lmaktad›r. Farkl› çekim ölçekleri kullan›m› ile de yeni bak›fl aç›lar› getirerek
dünyay› ve zaman› alg›lay›fla farkl› bir boyut kazand›r›lmaktad›r. Canl› yay›nlanan
programlarda dinami¤in artt›r›lmas› ad›na çekim ölçeklerinin ve optik hareketlerin
kullan›m›yla izleyicinin öznel zaman›n oluflturulmas›na, nesnel zaman›n yeniden
yap›land›r›lmas›na gayret sarf edilmektedir. Hatta izleyiciye yeni bak›fl aç›lar› ve
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ayn› düzlemde birden fazla flimdiyi yaflama olana¤› sunulabilmektedir. Böylelikle
her izleyicinin farkl› flimdisi oluflmaktad›r.
Sonuç olarak canl› yay›nlanan programlar›n izlenebilirli¤ini artt›rabilmek ve
öznel zaman›n olumlu yönde geliflebilmesi için görüntü esteti¤inin ö¤elerinden
yararlan›lmaktad›r. Canl› yay›n›n izlenebilirli¤i program›n yönetmeninin bu ö¤eleri
ne kadar etkili ve do¤ru bir flekilde kullanabildi¤i ile do¤ru orant›l›d›r. Ayn› olay›
canl› olarak veren programlar ve ayn› formatta canl› yay›nlanan programlar›n
ekrandaki görüntüleri bu ö¤eleri kullan›mdaki farkl›l›klar› nedeniyle birbirinden
ayr›l›rken, izleyici için de öznel zamanlar› farkl›l›k göstermektedir.
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