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ÖNSÖZ 

90’lı yıllar uydu yayınlarının yaygınlaşmaya başladığı yıllardı. Uydu 
yayıncılığının getirdiği teknik olanaklar sayesinde birçok yabancı 
televizyon kanalı da Türkiye’deki televizyon alıcılarına yayınlarını 
ulaştırır olmuştu. Televizyon artık sınırları aşıyordu. Bu aynı zamanda 
Türkiye’de özel televizyon yayıncılığının da başlamasına neden 
oluyordu. Yurtdışından yaptıkları yayınlarını uydu yoluyla Türkiye 
sınırları içine gönderen özel televizyonlar çok geçmeden bu fiili 
durumu yasal hale getirecekti. Televizyon yayıncılığına ilgim işte bu 
dönemde başladı. Tek bir yayın kuruluşu yerine çeşitliliğin gelmesi ve 
seçeneklerin hızla çoğalması göz alıcı bir canlılıktı. Ama en önemlisi 
uydu yayıncılığı ile gökyüzündeki dalga trafiği her geçen gün artıyordu. 
Kumandanın düğmesine basıldıkça başka bir ülkenin yayını ekrana 
geliyordu. Ülkelerin yayın içerikleri onlara dair birçok bilgiyi de 
içeriyordu ve bu çok heyecan vericiydi. 

Akademisyenlik yolunun başında, henüz yüksek lisanstayken sınırları 
aşarak dünyanın her yerine ulaşabilen televizyon yayınlarını ele almak 
istememin sebebi bu konuyu ilginç ve keyifli bulmamdı. Bu nedenle 
izleyicisi olduğum, aynı yayın akışıyla iki farklı dilde yayın yapan 
ARTE televizyonunu incelemek istedim ve 2003 yılında İstanbul 
Üniversitesi’nde “Televizyon Yayıncılığında Çift Dil ve Çift Kültür 
Uygulaması: ARTE Televizyonu Örneği adlı tez çalışmamı 
tamamladım. 17 yıl sonra çalışmayı yeniden gözden geçirme ve 
güncelleme gereği hissettim ve son halini okuyucuya sunmak istedim. 
Bu kitap, iki devlet arasındaki siyasetin bir televizyon kanalını nasıl 
vücuda getirdiğini, mantalite ve dil farklılıklarına karşın ortak tek bir 
yayının nasıl sürdürülebildiğini göstermeyi amaçlamaktadır. 

İzmir-2020 
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GİRİŞ 

Çift dilde ve çift kültürde yayıncılık, ilgi çekici olduğu kadar zor bir 
yayıncılık türüdür. Hemen her televizyon, içinden çıktığı ülkenin 
kültürünü veya kültürlerini yansıtır. Yayın dilleri kültürlerle sıkı 
bağlara sahiptir. Ne denli küresel olursa olsun, uluslararası yayın yapan 
televizyonlarda bile yayıncı kuruluşun ülkesinin kültürü net bir şekilde 
hissedilmektedir. 

Bu bağlamda ARTE televizyonu önemli bir noktada bulunmaktadır. 
Fransa’da eğitim için bulunduğum dönemde, ARTE televizyonunu 
sıklıkla izlemekteydim.   Fransa ve Almanya’nın tarihsel süreç içinde 
Alsas-Loren bölgesi için mücadele etmiş olmaları ve kanalın 
merkezinin de bu bölgede bulunması dikkatimi çektiğinden böyle bir 
araştırma yapmaya karar verdim. Bu kültür kanalının aslında siyasi bir 
araç olabileceği düşüncesinden yola çıktım. Bu düşünceden hareketle, 
Fransa ve Almanya’nın tarihlerinin yanı sıra iki ülkedeki 
televizyonculuk anlayışını da göz önünde bulundurmak gerekiyordu. 
Dünden bugüne yansıyan siyasi gelişmeler ışığında ARTE’yi 
değerlendirmeye çalıştım. 

Bu kitapta dil ve kültürün birbiriyle olan ilişkileri tanımlanmış, 
ardından kültür temalı bir yayın türü olan kültürel televizyon 
incelenmiştir. ARTE televizyonunun iki ortağı olan Almanya ve 
Fransa’da televizyon yayıncılığının kurumsal tarihi ayrı ayrı ele 
alınmıştır. Fransa ve Almanya’nın tarihteki bölgesel mücadeleleri 
incelenmiş, ARTE’nin yapısı irdelenmiş ve siyasi kararlara paralel 
olarak oluşan yeni yayın politikalarının hangileri olduğu açıklanmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ÇİFT DİL-ÇİFT KÜLTÜR TELEVİZYON YAYINCILIĞI 

Ortaya çıktığı ilk günlerden itibaren ilgi odağı ve cazibe kaynağı olan 

televizyon önceleri sadece bir teknolojik gelişme olarak algılanırken, 

bugün imgesel varlığı cismi varlığının önüne geçmiştir. Alıcı 

fiyatlarındaki azalmayla aile yaşamına girişi artmış ve ailenin bir ferdi 

haline gelmiştir. Televizyon, toplumu -en küçük biriminden –aileden 

ele geçirmiştir. Günlük konuşmalar televizyonun dünyası üzerinde 

dönmeye başlamıştır. 

Kültür aktaran bir araç haline gelen televizyon aynı zamanda kendi 

kültürünü de yaratmıştır. Televizyonda çift dilde yayıncılık yapmak 

aynı zamanda çift kültür yayıncılığı yapmaktır. Çünkü dil ve kültür 

birbirinden ayrılmaz unsurlardır ve her dil ait olduğu kültürü yansıtır. 

1. Dil ve Kültür 

Kişilerarası iletişimin temel unsuru olan dil, bir semboller dizgesidir. 

Bu dizgeyi oluşturan semboller, duyguları, nesneleri, durumları ve 

eylemleri temsil ederek iletişimi sağlarlar. Soyut kavramların somut 

ifadesi, simgelerle yapılmaktadır. Dil, primitif topluluklardan uluslara 

kadar her türlü “insani-birlikte yaşam”da ağırlıklı bir yer tutar. 

Topluluklar veya toplumlar için “biz” ruhunu yaratan dil, bunun karşıtı 

olarak da “öteki” ruhunu oluşturur. Daha da açarsak; aynı dili 

konuşanlar arasında dil ortak bir bağdır. İster istemez “biz” duygusunu 

perçinler. Kendi dilinden konuşmayan, birey için “öteki” konumuna 

girer. 
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Dil, insan topluluklarının ulus olma şartlarının en önemlilerinden birisi 

olarak kabul edilmektedir. Ulusların kimliklerini oluşturan öğelerden 

olan dil, bir kültürel araç olarak kültürün içinde yer alır ve onu taşır. 

İşte bu noktada karşımıza “kültür” denilen yapı çıkmaktadır. 

Dili oluşturan simgeler değişik çevreler ve yaşam biçimleri tarafından 

şekillendirilir ve değişik yapılanmalara girer. Bu değişik çevreler ve 

yaşam biçimlerinden kaynaklanan birikimler de kültür denilen yapıyı 

meydana getirirler. Geleneklerden, dinsel törenlere, yaşam 

biçimlerinden, ölü gömmeye kadar kültür o kadar geniş bir alanda var 

olmaktadır ki bir kola şişesi de, genetik çaprazlamayla elde edilmiş bir 

bitki de kültürdür. 

Yani: “Kültür, doğanın yarattıklarına karşılık, İnsanoğlu’nun yarattığı 

her şeydir.”1 

Türkçe’deki kullanımıyla “kültür mantarı” terimi ise insan eliyle 

üretilmiş mantar bitkisini temsil ederek bu ayırımı en iyi ve en basit 

şekilde anlatan bir örnektir. Kültür, doğadan ayrı ve insan eliyle 

üretildiğine göre öğrenilerek üretilir. 

Kültürü öğrenilen bir ürün olarak değerlendiren Sıtkı Erinç’e göre 

kültürün öğrenilmesinde üç temel kaynak vardır. Bunlardan ilki tarihtir: 

Kültür öğeleri birbiri üzerine yığılarak, katlanarak gelir günümüze 

dayanır. Bir toplumun, bir bireyin yaşam çizgisi ile bağımlı olarak, o 

 
1  Bozkurt Güvenç, İnsan ve Kültür, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1991,s.96 
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toplumun, o bireyin sırtında, usunda ve tininde, o toplumun, o bireyin 

gittiği her yere taşınır.2 Yani kültür birikerek üretilir. 

Erinç, ikinci kaynağı ise yurt olarak belirler: “Yurt; yaşamın 

sürdürüldüğü yerin, toprağın, iklimin verdiği, o toplumun o yeri yurt 

edinmesinden önce, orada yaşayanların bıraktığı, armağan ettiği, yeni 

toplumun hazır bulduğu her şey...”3 

“Birikimler” ve “yurt” kaynaklarına üçüncü bir kaynak olarak iletişim 

eklenir. Erinç, bunu da şöyle tanımlamaktadır: “...bir toplumun ve 

kendini o toplumun üyesi kabul eden insanların, tarihi süreç içinde 

komşuları ile ve diğer toplumlarla kurduğu iletişim ve etkileşim 

sonunda onlardan aldıkları ve kendi kültürlerine bilinçli ya da bilinçsiz 

olarak kattıkları ve özümsedikleri her şey.”4 

Bu üç tanıma bakınca şunu söyleyebiliriz: Kültür birikerek oluşur, 

doğayı kullanır ve iletişimle üretilir. 

Bu bilgilerin ışığında diyebiliriz ki dil, kültür ve iletişim bir arada 

yaşamaktadır. Diller ait oldukları kültürleri taşırlar. Bu taşıma işlemi 

iletişimi gerçekleştirir. İletişimin araçları çevre, zaman ve teknolojiye 

göre değişir. Örneğin eski çağlarda kültür aktarımları ticaret, göçler ve 

hatta savaş gibi olgularla gerçekleşirken, günümüzde kültürün aktığı 

 
2  Sıtkı M.ERİNÇ, “Kültür de Kültür, Kültürde Kültür”, Cogito Üç Aylık Düşünce 
dergisi, Yapı Kredi Yayınları, Sayı:2, Güz 1994, ss.107,108.   
3  a.y.   
4 a.y. 



14 ÇİFT DİL VE ÇİFT KÜLTÜR YAYINCILIĞI 
“ARTE” 

kanallar çok çeşitlidir. Dil bugün tüm imkânları kullanarak kendi 

kültürünü ulaşabildiği her yere aktarmaktadır. 

Her doğal dil kendi kültür yapısına özgü semboller düzeni kullanır ve 

kendi kültürünün bütün göndermelerini üstlenir. Her kültür kendisini 

kendi diliyle açıklar. Bu özelliğiyle kendisini diğer dillerden farklı 

kılar.5 

Bu ortak yaşam aynı zamanda dil ile kültürün ayrılmazlığını da gösterir. 

Dilin zenginliği kültürün zenginliğiyle iç içedir. Her dil, kendi 

kültürünün kabullerini taşır. Kelimeler kültürün içinden çıktığı için dil 

kültür tarafından oluşturulur. Bu açıdan dil kültürün taşıyıcısıdır dersek 

yanlış olmaz. 

Bozkurt Güvenç dilin kültürle bağını bir benzetme yaparak şöyle 

açıklamaktadır: “...Demek oluyor ki, “dil” dediğimiz iletişim aracı, 

toplumu bir arada tutan harç; kültürü taşıyan ortak bir hazine, toplumu 

yansıtan bir ayna; bireyler, gruplar ve kümeler arasındaki ilişkileri 

düzenleyen hakem,  hâkim veya hekim oluyor.”6 

Bu tanımla dil bir yapı taşı olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda bir 

organizasyonu sağlıyor, taşıyıcı görevi üstleniyor. 

Bozkurt Güvenç dilin yansıtıcı görevini ise şöyle açıklıyor: “...Toplum 

ve kültürde ne varsa dilde ifadesini bulur. Dilde ne varsa, toplum ve 

 
5 Gürsel ÖNGÖREN(e.d.), Uluslararası İletişim, İstanbul, 1995, s.109. 
6 Güvenç, a.g.e., s.48. 



 15 

kültürde asılları veya yankıları vardır. Hangisinin önce geldiği, 

felsefecilerin ve tarihçilerin kolay kolay çözemediği bir bilmecedir.”7 

Bir iç içe geçmişlik yaşayan, bütünleşen dil ile kültür karşılıklı 

etkileşim halindedirler. Kültür dilde, dil de kültür de yansıdığı gibi; dil 

kültürün öğelerini kullanır, kültürün içinden çıkar, kültürün sese 

dökülmüş formudur. 

Bu karşılıklı etkileşim birbirini zenginleştirecek şekilde var olmaktadır. 

Bedia Akarsu dil-kültür bağlantısını incelediği kitabında bu etkileşimi 

anlatır: 

“Kültürün gelişmesiyle dil, dilin gelişmesiyle kültür gelişir ve 

zenginleşir. Kültürü inceleyerek dilin ne büyük bir ‘mucize’ olduğu; dil 

mucizesini inceleyerek kültürün insan üzerindeki etkileri ve sonuçları 

anlaşılabilir.”8 

Kültürün içinden çıkması dolayısıyla, dillerde ulusların karakterleri ve 

özelliklerinin yansıdığını söyleyebiliriz. Dil, kültürün gelecek nesillere 

aktarılması ve yine başka uluslara aktarılmasında önemli bir yer tutar. 

Bu aktarımda iletişim artık, devletler arasında, uluslar arasında 

gerçekleşir. Bu sınır ötesi bilgi taşıma işlemi kültürlerarası iletişimdir.9 

Bugünün dünyasında kültürlerin taşınması yoğun olarak kitle iletişim 

araçları vasıtasıyla olmaktadır. Özellikle internet ve televizyon, dili ve 

 
7 A.e. 
8 A.e. 
9 Öngören, a.g.e., s.109. 
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görüntüyü kullanarak adeta kültürel bombardıman yapmaktadır. Kültür 

aktarımının Kuzey’den Güney’e, Batı’dan Doğu’ya olması dışında, 

gelişmişlik düzeyi açısından birbirleriyle eşit düzeyde olan uluslar 

arasındaki kültürel iletişime en iyi örneği Almanya ve Fransa 

oluşturmaktadır. İki ülkenin ortak olarak kurdukları ARTE televizyonu, 

iki kültürün paylaşılması yoluyla ulusların yakınlaşmasını hedefleyen 

bir kanaldır. ARTE çift dilde yayın yaparak, Almanca ve Fransızca 

dilleri aracılığıyla iki ülke ulusları arasında kültürel aktarıma destek 

vermektedir. Ayrıca diğer Avrupa ülkeleri ve hatta Avrupa dışındaki 

ülkelerle de işbirliği yapmaktadır. 

Bu noktada karşımıza “çift dil ve çift kültür” ün iletimi çıkmaktadır. 

Bunun için öncelikle dar alan yayıncılığı bağlamında kültürel 

televizyonu incelemek doğru olacaktır. 

1.1. Televizyonda Geniş ve Dar Alan Yayıncılığı Bağlamında 
Kültürel Televizyon 

Bilindiği üzere televizyon kanalları ikiye ayrılmaktadır: Birincisi genel 

maksatlı yayın yapan televizyonlar, diğeri ise tematik yayın yapan 

televizyon kanallarıdır. Bunlara kısaca genel ve tematik televizyonlar 

diyeceğiz. 

Genel televizyonlar, geniş alan yayıncılığı yapmaktadır. Tematik 

televizyonlar ise belirlenmiş bir konuda uzmanlaşırlar ve dar alan 

yayıncılığı yaparlar. 
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“Geniş alan yayıncılığı zihniyeti zamana ve yere bağlı olmaksızın 

mümkün olan en geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemektedir.”10 

Oysa dar alan yayıncılığı yapan tematik kanalların hedef kitlesi önceden 

belirlenmiş ve sınırları çizilmiştir. İzleyicisi belirlidir. Bu sınırlama, 

genel ve tematik kanalların kodlarına da yansımaktadır. 

Geniş alan yayıncılığı ile dar alan yayıncılığının kodları birbirinden 

farklıdır. John Fiske, geniş alan yayıncılığının kodunun izlerkitle 

tarafından paylaşılan bir kod olduğunu, bu kodun izleyicilerin ayrışık 

yapısını göz önünde tutması gerektiğini belirtir. Fiske’ye göre, dar alan 

yayıncılığında kod, özgül izleyicileri hedef alan bir koddur.11 

Fiske’nin bu konuda verdiği örnek, tematik yayıncılık ile genel 

yayıncılığın ayrıldığı noktayı ortaya koyması bakımından ilginçtir. 

Şöyle ki: “Bir opera aryasının dar alan yayıncılığı kodlarını kullandığını 

söyleyebiliriz: opera sevenlere hitap eder. Ama bir pop şarkısı 

tanımlanmamış bir izlerkitleye hitap etmesi için düzenlendiğinden 

geniş alan yayıncılığı kodlarını kullanır.”12 

Fiske’nin örneğindeki opera aryasının hedef kitlesi baştan 

tanımlanmıştır. Opera aryası opera sevenlere yöneliktir. Potansiyel 

izleyici kitlesi de, izlerkitlesi de açıkça ortadadır. Bu örneği tematik 

kanala uyarlarsak: Ekonomi konusunda yayın yapan bir tematik kanalın 

 
10 Dilek İmançer, “Çağdaş kimliğin Yapılanma Süreci ve Televizyon”, Doğu Batı, 
Sayı:23, Mayıs Haziran-Temmuz 2003, s.240. 
11 John FISKE, İletişim Çalışmalarına Giriş, Çev. Süleyman İRVAN, Ankara, 
Bilim ve SanatYayınları/ARK, 1.bs., 1996 s.102 
12 A.e. 
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potansiyel izleyici kitlesi de yatırımcılar, işadamları ve iş dünyasıdır. 

Böyle bir kanalda ortak dil, ekonomi terimlerinden oluşur. Kodlar 

herkesin bildiği kodlardır. Tematik kanal, dar alan yayıncılığını seçerek 

izleyici kitlesinin sınırlarını belirler. Bu yaklaşımı kültür-sanat kanalına 

uyarlarsak; potansiyel izleyici kitlesi kültürel olayları takip edenler ile 

sanatseverler ve sanatçılardır diyebiliriz. 

Dar alan yayıncılığında, o yayını takip eden izleyiciler ortak zevke 

sahip olduklarından ortak kültürel kodları da bilmektedirler. Oysa geniş 

alan yayıncılığının kodları daha basittir ve eğitime gereksinim yoktur. 

Küreselleşmekte ve farklılaşmakta olan dünyada, küreselleşmenin 

kullandığı araç geniş alan yayıncılığı olarak görüldüğünde; 

farklılaşmanın aracı da dar alan yayıncılığıdır diyebiliriz. Yine bu 

alışverişe tersinden bakarsak: Geniş alan yayıncılığının küreselleşmeyi 

desteklediğini; dar alan yayıncılığı yaparak da farklılaşmanın ortaya 

çıkarıldığını söyleyebiliriz. 

Bu iki yayıncılık formunun kültür ile ilişkisi bazı soruları da 

beraberinde getirir. Geniş alan yayıncılığı popüler kültür içinde kimlik 

oluştururken, dar alan yayıncılığı, kitleden bağımsız kendi gettosunu 

oluşturan bir izler kitleyi oluşturmaktadır. Bugün birçok araştırmacının 

ortak yorumu, tematik kanalların birer getto yarattığı düşüncesidir. 

Tematik kanallar, özellikle de kültürel televizyonlar birer kurtarılmış 

bölge olmaktadırlar. 
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1.2. Kültürel Televizyon 

Kültürel televizyon, içeriği ve içeriğini kullanım şekli bakımından 

tematik televizyon yayıncılığı içerisinde değerlendirilmektedir. Bugün 

dünyada birçok örneği bulunan tematik televizyonlar haber, spor, 

eğlence, eğitim, kültür, teknoloji, çocuk, müzik, sinema, alışveriş, 

belgesel gibi çeşitli temalar üzerine yayın yapmaktadır. 

Kültürel televizyon, parçalara ayrılmış televizyonun belki de en prestijli 

formudur. Kültürel televizyon, kültürün meşruluğunda rol oynar ve bu 

karşı eğilim kitle televizyonunu temsil eder. İlk olarak kamu 

televizyonunun yıkılışı ve özel televizyonun zaferiyle açıkça kötü hale 

gelene kadar daima zor olan kültür ve televizyon arasındaki ilişkileri 

düzeltmeyle yükümlüdür.13 

Genel televizyonlar toplumun geniş bir kesimine hitap etmeyi 

amaçladıklarından birçok temada program yapmak zorundadırlar. 

Dolayısıyla bu durumda her temaya düşen yayın saati payı eşit 

olamayabilir. Kanalın genel eğilimi de bu paya etki edebilir. Kültür 

programları bu durumdan oldukça olumsuz etkilenebilmektedirler. 

“Eloge du Grand Public” (Büyük Kamunun Övgüsü) adlı kitabında 

Dominique Wolton genel yayın televizyonlarının kültür programları 

konusunda şu değerlendirmeyi yapmaktadır: “Nüfusun kültür 

seviyesinin artmasına, kültürün, tüm formatları altında yükselen 

değerine ve televizyon destekçilerinin çokluğuna rağmen kamu ve özel 

 
13 Dominique Wolton, Eloge du Grand Public, Flammarion, 1990, s163. 
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genel yayın kanallarının kültür programlarındaki azalmanın 

durmasında kabul edilebilir hiçbir neden yoktur. İşitsel-görsel 

monopollerin gözden kaybolmasıyla genel yayın televizyonlarının 

kültürel sözün monopolünü korumalarının da kabul edilebilir hiçbir 

nedeni yoktur.”14 

Bu görüşe göre kültür yayınlarının genel yayın televizyonlarının elinde 

olmasının kültürün yayınlarda alacağı yerin azalmasına neden olacağı 

açıkça ifade edilmektedir. Peki, kültürel programlar nasıl korunacak ve 

kanalların yayın akışlarındaki yerleri ne genişlikte olacaktır? Özellikle 

ticari yayın yapan genel televizyonlar bu rolü ne ölçüde 

üstelenebilecektir? Reyting kaygısıyla ve kâr amacıyla yayın yapan 

ticari kanallarda bu durum belki de beraberinde kültür programları ile 

diğer program türlerinin arasında bir çatışmaya yol açacaktır. Bu 

çatışma da aslında kültür programları ve reyting olgusu arasında 

olacaktır diyebiliriz. 

Özel şirket yapısının geçerli olduğu TV kanalları doğal olarak kâr elde 

etmeye yönelik bir piyasa oluşturmuşlardır. Hedef daha fazla izleyiciye 

ulaşıp, bu sayede daha fazla reklam geliri elde etmektir. Bu nedenle 

genel televizyonların tüketimi hızlı eğlence, spor, dizi gibi programlara 

yönelmesinin altında izlenirlik kaygısının yattığı da göz ardı 

edilmemelidir. Bu durumda doğal olarak kültür programlarının yayın 

pastasında yer aldıkları dilim azalacaktır. Kaldı ki genel yayın yapan 

 
14A.e. 
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bir televizyonun yayınının ağırlıklı bir bölümünü kültür programlarına 

ayırması da kendi tanımına aykırı düşecektir. 

Kamu ve özel televizyonların arasındaki rekabet, televizyonları yayın 

planlamasının genişlemesine yöneltmemiş, bilakis tersine, planlamayı 

büyük izleyici kitlelerinin ilgisini çekebilecek bazı programlara 

sıkıştırmaya itmiştir.15 

Bu nedenlerden dolayı genel yayın televizyonlarının algıladığı “ büyük 

halk kitlesi ”, yayınların temel hedefi haline gelmiştir. 

Avrupa’nın geçmişinde köklü bir kamu yayıncılığı anlayışı vardır. Bu 

kamu tekeli döneminin ardından Avrupa’da ticari yayın kuruluşlarının 

artması, yeni bir yapılanmaya yol açmıştır. Bu yapılanma içinde tematik 

kanallar da yerini almıştır. Bugün kültür temalı ortak bir televizyon 

kanalına sahip olan Fransa ve Almanya’da televizyon yayınları 

birbirinden farklı biçimde gelişmiştir. 

2. Almanya ve Fransa’da Televizyonun Kurumsal Tarihi 

2.1. Alman Televizyonunun Kurumsal Tarihi 

Almanya televizyon konusunda adeta gecikmiş ve önlenmiş bir 

mutasyon yaşamıştır. Televizyon yayınları 1935’te başlamış olmasına 

karşın İkinci Dünya Savaşı Avrupa’nın birçok ülkesinde olduğu gibi 

televizyon yayınlarını kesintiye uğratmıştır. Bu kesinti Almanya’da 

biraz daha uzun süreli olmuştur. 

 
15 A.e., s.163. 
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Almanya’da savaş sonrasında en büyük endişe televizyonun 

propaganda amaçlı kullanılmasıdır. Çünkü Hitler döneminde radyo ve 

sinema yoğun bir şekilde propaganda aracı olarak kullanılmıştır. Artık 

yeni düzende bunun tekrarlanmasını ve suistimalini önlemek gerektiği 

düşünülmüştür. 

Bu nedenle savaş sonrası Alman Anayasası merkezileştirilmiş bir 

propaganda aracının muhtemel yeniden oluşumundan kaçınmak için, 

kamu televizyonu sistemini hükümetin değil çeşitli eyaletlerin (Länder) 

kontrolüne vermiştir.16 

1953’te çeşitli eyaletlerdeki televizyon istasyonları birlikte yayın 

yapmak için anlaşmışlardır. Almanya’da iki kamu kanalı mevcuttur: 

Bunlar, federe istasyonlardan oluşan ARD (Arbittsgemeinschalf der 

Öffentlichen Rundfunkstatalten der Bundesrepublic Deutschland) ve 

ulusal olan ZDF (Zweites Deutsches Fernschen)’dir. 

Bu kanalların yönetim kurullarında kiliselerin temsilcileri, sendikalar, 

danışma odaları yer alır. Televizyon organizasyonu üzerine temel 

kararlar anayasal mahkeme tarafından alınmak zorundadır.17 

ARD bir nevi kanallar federasyonu konumundadır. ARD’nin bir diğer 

anlamda Almanya’nın federatif yapısını da yansıttığı söyleyebiliriz. 

 
16 Frédéric Barbier, Catherine Bertho Lavenir, Armand Colin, Histoire des Médias 
de Diderot à Internet, Paris, Mason, 1996, ss.251-252-253.  
17 A.e. 
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Eyalet kanalları belli bir saate kadar bölgesel yayın yaparlar ve daha 

sonra ortak yayına bağlanırlar. 

ARD’ye bağlı istasyonlar ve bulundukları kentler şunlardır: WDR 

(Köln), SWR (Stuttgart), NDR (Hamburg), BR (Münih), MDR 

(Leipzig), HR (Frankfurt), SFB (Berlin), ORB (Potsdam), RB 

(Bremen), SR (Sarrebrück)18 

Ulusal televizyon ZDF’nin kuruluşu 1963’te gerçekleşir. 1960 

sonlarında Almanya’da özel televizyon kurulmasına çalışılmıştır, ancak 

kanunlar buna elvermemiştir. Özel televizyon yayıncılığının başlaması 

1984’te olacaktır. 

Bunun üzerine 1963’te dokuz federe yönetim bir araya gelerek ZDF’yi 

kurarlar. ZDF’nin yayınları ulusal kapsamdadır.19 

1981’de Anayasa Mahkemesi’nin özel televizyona izin vermesi ile özel 

kanallar kurulmaya başlar. Bu, Almanya’nın politikasındaki içe dönük 

çoğulculuğun yerini dışa dönük çoğulculuğa bırakmasının yansıması 

gibidir. 

Özel kanalların çıkışına, kamu televizyonları olan ARD ve ZDF ise yeni 

kanallar yaratarak ve deneyimlerini çoğaltarak tepki verirler. 1984’te 

Bertelsmann ve CLT, Alman kablo şebekesine yayın yapmaya başlayan 

RTL-PLUS’ı kurarlar. Şubat 1984’te Alman Basın Sendikası 

 
18 www.artepro.com/fr/CtrlAfficherPage?pageTo=/fr/institutionnel/arte_de.jsp, 

30.01.2003 
19 Emel Ceylan Taner, Dünü ve Bugünüyle Televizyon, İstanbul, 
Varlık, 1983 s.67. 

http://www.artepro.com/fr/CtrlAfficherPage?pageTo=/fr/institutionnel/arte_de.jsp
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çevresinde yapılan geniş bir konsorsiyum “editörlerin kanalı” diye 

adlandırılan Sat Eins’ı kurar. Ardından daha gösterişsiz iki kanal 

kendini gösterir: Bunlar, Amerikan dizileri ve tele-alışveriş 

programının birleşiminden hareket eden yatırımcıların toplandığı 

Eureka TV ve İtalyan girişimci Silvio Berlusconi’nin  % 45’le ana 

hissedarı olduğu Télé 5’tir. Kamu kanalları da yeniliklere yönelirler. 

ARD, kültürel bir kanal olan Eins Plus’ı yaratır ve ZDF, Avusturya 

Televizyonu ve bir İsviçreli kanal ile Drei Sat adlı bir kültürel kanal 

yayını için birleşir.20 

2.2. Fransız Televizyonunun Kurumsal Tarihi 

ARTE kanalının öteki ortağı olan Fransa’da ilk televizyon yayını 

1935’te yapılmıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yayınlar devlete 

bağlanmıştır. 

8 Kasım 1947 tarihinde direkt olarak Başbakan ve Enformasyon 

Bakanlığı’na bağlanan RTF (Radiodiffusion-Télévision Française) 

kurulmuştur.21 

Ancak bu dönemde yayınlar düzensizdir. Düzenli televizyon 

yayınlarının başlaması RTF’nin kuruluşunun ertesi yılı olan 1948’de 

başlamıştır. 

 
20 Barbier, Lavenir, Colin, a.g.e., 251-252-253. 
21 Ayşen Akkor Gül, “Fransız Kamu Hizmeti Televizyon Yayınlarının Dünü ve 
Bugünü”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, sayı:10, 2000, s. 589. 
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29 Haziran 1949’da Pierre Sabbagh tarafından ilk televizyon haberleri 

yayınlanan Fransız televizyonunda yeni yapılanmalar 1959’da, 15 yıl 

sürecek olan ORTF’nin yani Fransız Televizyonu Yayın Ofisi’nin 

oluşumuyla sonuçlanmıştır.22 

2.2.1. ORTF’nin Kuruluşu 

ORTF’nin kuruluşunun altında yatan dinamiklerden biri de, 1959 

yılında Fransa’da Kültür Bakanlığı’nın kurulmasıdır. Kültür 

Bakanlığı’nın kuruluşu, iki temel akımın ortaya çıkmasına yol açmıştır: 

Bunlardan birincisi, dönemin Kültür Bakanı André Malraux tarafından 

hümanist bir vizyon doğrultusunda şekillendirilen akım, diğeri ise, 

“Halk ve Kültür” başlığı altında toplanan popüler eğitim 

hareketlerinden doğan akımdır. Popüler eğitimin taraftarları, kültür 

öğelerinin kültürel gelişim için bir araç teşkil ettiğini ve eğlence ve 

kültür politikalarının bağdaştırılması gerektiğini savunurken, Malraux 

ve bakanlığı, günümüzde de geçerliliğini yitirmemiş olan misyonunu, 

“insanlığa ait mümkün olan en fazla sayıdaki önemli sanat eserini 

toplum için ulaşılabilir kılmak ve sanat eserlerinin yaratılması için 

gerekli olan anlayışı destekleyerek, daha fazla sanat eserinin ortaya 

çıkmasını sağlamak” olarak belirlemiştir.23 (Artuner Özder, 2019:126-

127). Bu bağlamda, ORTF’nin o dönemlerdeki yayın politikasının bu 

 
22 René Predal, Les Médias Et La Communication Audiovisuelle, Paris, Les Editions  
   d’Organisation, 1995, s.23. 
23 Ceren Gül Artuner Özder, “Intangible Cultural Heritage Tourism: Definition and 

Conservation Issues in The French Context”, Under The Dome of Cultural Heritage 

(Ed.: Demirkıran, C.), Ankara, Berikan Yayınevi, 2019,  ss. 126-127. 
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iki temel akımın etkisi altında şekillendirildiği düşüncesi ön plana 

çıkmaktadır. 

ORTF, Fransız Televizyonu için önemli bir yapı taşını oluşturmuştur. 

Kuruluşu ise yine devlet eliyle olmuştur. 

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.24 

Bu yeni gelişmelere karşın Fransa’da hala tek bir kanal vardı. İkinci 

kanalın yayına başlaması için 1967 yılını beklemek gerekecekti. 

1967’de yayına geçen ikinci kanal haftada 12 saat renkli yayınları 

başlatmıştır. 1968’de başlangıçta çok sınırlı olan, 20 yıl sonra işitsel-

görsel bir ana endüstri oluşturacak olan reklamlar yayınlanmaya 

başlanmıştır. 1987’de 1000-1500 arası reklam spotu üretilmektedir. 

Bunlar kamu kanallarının bandrol gelirleri kadar gelir getirmekteydi. 

1972’de diğer ikisi gibi genel televizyon olan fakat sinemaya ve 

bölgesel konulara yönelik yayın yapan üçüncü bir kanal açılmıştır.25 

Üçüncü kanalın açılmasıyla ORTF ilk defa sinema konusunda resmi 

anlamda bir etiket olmuştur. 

 
24 Gül, a.y., s. 589. 
25 Predal, a.g.e., s.23. 
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2.2.2. ORTF’nin Bölünmesi: 1959-1974 

Kurucu olan ORTF’nin var olduğu dönem, Fransız Televizyonu’nun 

altın çağı olarak görülür. Ancak 70’li yıllara gelindiğinde ticari 

yayıncılık düşüncesi oluşsa da siyasi desteğin yetersizliğinden dolayı 

bu gerçekleşememiştir. Bunun yerine televizyonun devletten bağını 

koparması konusuna yoğunlaşılmıştır. 

“1974 yılında sağın cumhurbaşkanı adayı Valéry Giscard d’Estaing, 

arasında yayıncılıkta siyasi baskıyı sona erdirme sözünün de bulunduğu 

bir dizi vaat ile Fransa Cumhurbaşkanı seçilmiş; ancak bu dönemde de 

yayıncılığın devletten bağımsız bir yapıya kavuşturulmasının 

sağlanmadığı gözlenmiştir.”26 

1974’te ORTF’nin yine devletin olan özerk 7 ayrı şirkete bölünmesine 

karar verilmiştir. Bunlar: Radio France, TF1, Antenne2 ve FR3 bu 

şirketleri ve SFP27, TDF28 ve INA adlı kuruluşlardır.29 

İktidarın görüşüne göre, böylelikle başta devletin yayıncı kuruluşlar 

üzerindeki baskısı azaltılacak, kuruluşlar arasında rekabetin gelişmesi 

 
26 Gül, a.y., s. 594. 
27 Ağır yapımların bütün yükünü toplayan (Société Française de Production) Fransız 
Yapım Şirketi, 3 kanalın teknik imkânlarını sağlar ve röportaj ve talk showları 
yapması için yer, malzeme ve personel veren bir kuruluştur. Sinema-Televizyon 

Ortak Yapımcılık Ünitesi olarak görev yapar. 
28 Frekans yoluyla yayın tekelini elinde tutan Fransa Televizyon Yayın kuruluşudur.  
(Télé Diffusion de France) Vericiler ve antenler ona aittir. 
29 Institut National de Audiovisuel, Ulusal İşitselgörsel Enstitü, eski ORTF’nin 
işlevini görür. Yani tanıtıcı, teori ve deneysel çalışmalar yapar. Merkez Eğitim, 
Arşiv, Araştırma ve Yapım Bölümü olarak görev yapar. 



28 ÇİFT DİL VE ÇİFT KÜLTÜR YAYINCILIĞI 
“ARTE” 

sağlanacak, rekabet programların kalitesini yükseltecek ve neticede 

kuruluşlar ekonomik açıdan refaha kavuşturulacaklardır.30 

Bu yeniliğin amacını ticari yayıncılığa bir zemin hazırlamak olarak da 

değerlendirmek mümkündür. Televizyonun devletten ayrılmasının özel 

kanalların oluşması yönünde bir kamuoyu da yaratacağı kuşkusuzdur. 

Özerk olan bu yayın şirketleri, daha çok izleyiciye ulaşmayı 

hedeflemiştir. Bu nedenle rekabet, araştırma rekabeti yerine izlenirlik 

rekabeti olmuştur. Yani kültürel açıdan gösterilen tüm çaba, yapım ve 

araştırmayı en düşük seviyede tutmak fikri olmuştur. Yayın şirketleri 

çok para harcayarak yapılan pahalı programların yerine maliyeti yirmi 

kez daha düşük olan Amerikan, Brezilya, Meksika dizilerini satın 

almayı düşünmüşlerdir. Bu yüzden kanallar ucuz Amerikan filmleriyle 

dolmuştur. 

1981 yılında Fransa Cumhurbaşkanlığı’na sosyalistlerin adayı François 

Mitterand seçilmiştir. 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 

 
30Gül, a.y., s. 594. 
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katılımına olanak sağlayacak şekilde düzenleme yaparak, farklı bir 

tutum sergilemişlerdir.31 

2.2.3. Özelleştirmeye Doğru: 1975-1985 

Kanalların özerkleşmesiyle hazırlanmaya çalışılan ticari yayıncılığa 

geçiş zemini rekabet anlamında istenen verimi vermese de 

özelleştirmeye doğru yol kat edilmesini sağlamıştır. 

1980’li yılların televizyonu, bir kitle tüketimi tarafından karakterize 

edilmiştir. 1975’den beri 3 Fransızdan biri her gün televizyon izliyordu. 

Bu da ortalama olarak haftada 15 saatti. 10 yıl içinde izleme zamanı kişi 

başına ve gün başına 132 dakikadan 1985’te 145 dakikaya geçerek 

yavaşça artmıştır.32 

Siyasi gelişmeler, hükümetlerin politikaları, televizyonu direkt olarak 

etkilemeye devam etmiştir. 

Sol hükümetin gelişi, kanalların pozisyonlarında bir değişim de 

getirmiştir. Başlangıçtaki düşünce tekelden vazgeçmektir. Fakat bu 

fikir televizyon için 1985’e kadar yapılamayacaktır. Önceden 1982’de 

ortaya atılan dördüncü bir kanalın oluşması prensibi, 1984 Kasım’ında 

Canal Plus’ün yayına başlamasıyla hayata geçmiştir. Avrupa’da ilk 

ödemeli kanal tipi olan Canal Plus, yayın planını diğer kanallardan 

aylarca önce programladığı için yeni filmleri yayın çizelgesine 

koyuyordu. Bu filmler birçok kez değişik saatlerde yayınlanarak 

 
31 A.e., 596. 
32 Predal, a.g.e., s.23. 
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izleyiciye filmi seyretmek için kendine uygun zamanı seçme olanağı 

vermekteydi. Spor programları konusundaysa Canal Plus, diğer 

kanalların yayınlamadığı, Amerikan futbolu ve golf üzerine eğilir ya da 

keşiflere fırsat vermek için ikinci lig karşılaşmalarını yayınlar. 

1987’den beri Canal Plus 2 milyon aboneye ulaşmıştır.33 

Canal Plus’ün diğer kanallara göre avantajı, farklı konulara 

eğilmesindeydi. Ekranlara yansımayan spor karşılaşmalarını 

yayınlaması onu özgün bir konuma yerleştirmiştir. 

“Diğer taraftan hükümet kamu hizmeti yayın kuruluşlarındaki siyasi 

baskıyı ortadan kaldırmak için, bu kuruluşlardaki idari mekanizmaların 

belirlenmesinde kullanılan yöntemi değiştirmiş; bu amaçla hükümet ile 

yayın kurumları arasında tampon görevini yapacak, hükümetten 

bağımsız bir biçimde yapılandırılan, Görsel-İşitsel İletişim Yüksek 

Kurulu (Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle) isimli bir 

kurul oluşturulmuştur.”34 

Ancak bu kurul Chirac yönetimi tarafından kaldırılmıştır. 

“Jacques Chirac yönetimi; göreve başladıktan hemen sonra, Yüksek 

Kurulu kaldırarak yerine Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Federal 

İletişim Komisyonu benzeri olan ve kamusal ve ticari radyo-

televizyonların yayınlarını ve yayın politikalarını gözetmekle 

görevlendirilmiş İletişim ve Özgürlükler Ulusal komisyonu 

 
33 A.e. 
34Gül, a.y., s.596. 
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(Commission Nationale de la Communication et des Libertés-CNCL) 

isimli komisyonu kurmuştur. Daha sonra, Chirac bir ilki 

gerçekleştirerek devlete ait olan TF1’i özelleştirmiş, ayrıca Canal 

Plus’ün en büyük hissedarı olan Havas’ın özel sektöre satışını 

gerçekleştirmiş ve FR3’ün de pek yakında satılacağını duyurmuştur.35 

Devletin kendi kanalını özelleştirmesi ile devlet tekeli kırılmaya 

başlamıştır. Çekinceler devam etse de La Cinq ve M6 adlı özel kanallar 

açılmıştır. 

Başlangıçta TF1, La Cinq ve M6 izin verilen kotadan daha fazla film, 

daha çok Amerikan dizisi ve daha az Fransız yapımı yayınlayarak 

yükümlülüklerine, sorumluluklarına dikkat etmemişlerdir. Bu nedenle 

CNCL tarafından cezalandırılmışlardır.36 

Özel kanalların yayına başlamasıyla reklam pastasında rekabet de 

başlamıştır. TF1’in özelleştirilmesinden sonra oluşan ortam, ARTE 

kanalının LA SEPT adıyla Fransız yayın hayatına girişine giden yolu 

açar. 

“TF1’in özelleştirilmesinden dolayı kamu hizmeti televizyon yayınları 

alanında bir boşluğun doğacağının farkında olan hükümet, bunu telafi 

etmek için aynı yıl ARTE-La Sept girişimini açıklarken, Fransa’ya ve 

 
35 a.y., s.598. 
36  Predal, a.g.e., s.25. 
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Avrupa’ya kültürel yayınlar yapacak olan uydu kanalının hazırlığının 

başladığını duyurmuştur.”37 

La SEPT 1989’da yayına geçmiştir. Yayın seviyesinde, LA SEPT’in 

yeri Franko-Alman kültürel kanalı olan ARTE tarafından 

doldurulmuştur. 

“1990’lı yıllarda Fransız kamu hizmeti yayınları, başta TF1, Canal Plus 

ve M6 gibi birçok ticari kanalın rekabeti ile karşılaşmıştır. Bazı 

araştırmacılar, La Cinquéme ve ARTE isimli kanallara değinerek, 

ağırlıklı olarak kamu fonları ile finanse edilen; eğitim ve kültür içerikli 

yayınlar yapan bu kanalların da ileride France2 ve France3’e rakip 

olabileceğini yazmışlardır. 1989’dan beri uydu aracılığıyla yayın yapan 

ve başta Fransa olmak üzere Almanya, İsviçre ve Avusturya’da 

yaklaşık kırk milyon eve ulaşan ARTE isimli kanalın ise France3 ile 

rekabetinden ziyade iki kanal arasındaki işbirliğinden bahsetmenin 

doğru olacağı kanaatinde olanlar fazladır. Zira iki kanal birbirlerine 

rakip olmak bir yana France3’te yayınlanan programların ARTE’de 

tekrar yayınlanması için 1986 yılında bir anlaşma imzalanmış ve 

böylece işbirliklerini daha da pekiştirmişlerdir.”38 

Diğerlerine göre daha küçük bir kanal olan M6 müzik ve dizi ağırlıklı 

program yapan tematik bir kanaldır. Hedef kitlesi gençlik olarak 

belirlenmiştir. 

 
37 Gül, a.y.,  s. 598. 
38 Gül, a.y., ss. 600-601. 
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UNESCO ve Avrupa Birliği’nin 1998 tarihli raporu 1995 yılında 

Fransa’daki ticari ve kamu televizyonlarının saat 20.30 ila 22.00 

arasındaki izlenme oranını şöyle açıklamıştır:39 

France3: %20.00 

France2: %23.90 

Arte: %1.00 

TF1: %35.70 

M6: %11.20 

Canal Plus: %5.00 

Diğerleri: %3.20 

3. Fransa Açısından Kültürel Yayıncılık 

Kültür programları, genel televizyonlarda yayın saatlerini diğer 

programlarla paylaştıklarından, eğlence ağırlıklı programlardan daha az 

bir dilime sahip olabilmektedir. Ya da izlenirlik kaygısı ile içerikleri 

daha basit hale dönüştürülebilmektedir. 

Fransa’daki çalışmalar televizyon kanallarının yayın akışlarının % 20 

ve %40 arasında bir oranı kamu hizmeti programlarına ya da kültürel 

karakterli programlara ayırdıklarını gösterir. (Kurmaca, belgesel, klasik 

müzik, enformasyon, eğitim programları gibi...)40 

Canal Plus yayınlarının ağırlığını sinema ve spora vererek tematik 

yayıncılık yapmaktaydı ancak Fransa’da henüz tam anlamıyla bir kültür 

 
39 UNESCO and EUROPEAN COMMISION, Cultural Programmes on European 
Public Television Channels: Comparative approach Recommendations CLT-
98/WS/11 
40 Nathalie Coste-Cerdan, “Télevision et société”,  L’Etat Des Medias, Paris, La 
Découverte/Médiaspouvoirs/CFPJ, 1991, s.251. 
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kanalı mevcut değildi. Kültür yayını yapan tematik bir kanal kültür 

programlarının korunmasını sağlayabilirdi. 

Tematik televizyon projeleri, olduğu oranda spor, enformasyon, din, 

çocuk programları gibi kültüre göre çok daha az kötü muamele gören 

aktiviteler için vardı. Herkesin kültürün küçük ekranda kayboluşunu 

görmekten şikâyet etmesi bir kültürel televizyonun teşviki anlamında 

iyi bir reaksiyon olmuştur.41 

İletişim alanı genişlemekteydi ve internet başta olmak üzere yeni 

iletişim araçları güçlenmekteydi. İşitsel-görsel sunumlar yeni 

açılımlara girmekteydi. 

Genişleme düzlemindeki bir iletişim alanında kültürel programları 

korumak, özellikle de çoğaltmak ‘kategorik bir emredicilik’ti ve eğer 

genelci televizyon bu rolü üstlenmezse, bu özgün bir kanalın 

aracılığıyla olabilirdi.42 

Ve bu özgün kanal Fransa’da kültür temalı yayıncılığın temsilcisi 

ARTE olmuştur. Önce La Sept adıyla kurulan ARTE çok geçmeden 

Avrupa kültür kanalı kimliğine bürünecektir. 

Fransa’da, 1980’lerdeki değişimle televizyon, boş zaman ve eğlence 

üzerine eğilmiştir. Tematik kanalların eğitsel veya kültürel konularda 

ortaya çıkmasıyla oluşan bir sunum çeşitliliğine karşı televizyonun 

eğlence pratiğinde sabitlenmesi doğrulanır. Son yirmi yılda seyircilerin 

 
41Wolton, a.g.e., s.168.  
42  A.e. 
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elinde bulunan zamanları gibi, eğitim seviyesi de artmıştır. Özellikle 

tematik kanalların ortaya çıkışıyla sunum çeşitlenmiştir. Bununla 

birlikte izleyicilerin, her şeyden önce bir dinlenme alanı arayışında ısrar 

ettikleri görünür. Fransa Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün tüm anketleri 

televizyonu, çalışma sonrası dinlenmeyle özdeşleştirirler. Dinlenme 

zamanına demir atma, sabitlenme hiç kuşkusuz dizilerin, spor ve 

yarışma programlarının kalıcı başarısını ve iş hayatına yönelik 

programların, okul televizyonunun sürüp giden başarısızlığını, ya da 

dahası “popüler bilim” programlarının zorluklarını açıklar.43 

İzleyicinin eğlence ve dinlenceye yönelmesi televizyon kanallarındaki 

kültür programlarının yerini de daraltmaktadır. 

Fransa’da Chirac’ın seçimleri kazanmasının ardından Kültür ve İletişim 

Bakanlığı, ünlü romancı Catherine Clément’dan televizyon üzerine bir 

rapor istemiştir. Cathérine Clément, raporunda televizyon 

programlarını eleştirerek, şu konular üzerinde durmaktadır: “Kültür 

programları izleyiciye, genelde herkesin uyuduğu saatlerde 

verilmektedir. Halk bunlardan yararlanma olanağı bulamıyor. Uzun 

yıllardan beri televizyon yöneticileri, halkın eğilimlerine ve zevkine 

göre kültür programları yayınladıklarını söylemektedirler. Bu doğru 

değildir. Eski anlamıyla kültür programları sanatların ve yaratıcılık 

örneklerinin yayınlanmasına dayanır. Oysa kültür çok daha geniş 

kapsamlıdır. Bunun içinde bilgilerin, değerlerin ve özgünlük ilkelerinin 

 
43 Barbier, Lavenir, Colin, a.g.e., s. 261. 
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ağırlığı yer alır. Televizyon yöneticileri, elitist yani seçkinlere özgü bir 

görüşe sığınarak klasik bir kültür anlayışına yönelmektedirler.”44 

Bu görüşlerden de anlaşılacağı gibi Fransa’da ARTE gibi tematik bir 

kültürel kanalın varlığı önemli bir boşluğu doldurmakta ve kültürün 

korunmasını sağlamaktaydı. Ancak genel televizyonların kültür 

programlarının dengesini kurabilmeleri de gerekmektedir. Aksi 

takdirde kültür, sadece kültürel televizyonda var olan bir ürün haline 

gelecektir. 

Hıfzı Topuz Clément’ın raporu ve Chirac’ın ilgili olarak şunu 

değerlendirmeyi yapmaktadır: “Sağcı bir hükümetin sol eğilimli bir 

düşünürden böyle bir konuda rapor istemesi bir hoşgörü ve kültür 

olgunluğu sayılır. Bakalım yeni hükümet, Catherine Clément’ın 

önerilerini değerlendirebilecek mi?”45 

  

 
44 Hıfzı Topuz, “Kamusal TV, devletin asli görevidir”, İletişim Araştırma, Mart-
Nisan 2003, s.6. 
45 Topuz, a.y. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

TARİHSEL SÜRECİN ARTE’NİN OLUŞUMUNA ETKİSİ 

1. Fransa ve Almanya İlişkileri Tarihinde Alsas-Loren 

Mücadelesi 

Bugün Avrupa Birliği’nin güçlü ülkelerinden olan ve birliğin 

lokomotifi konumunda bulunan Fransa ve Almanya devletlerinin 

tarihinde Alsas-Loren bölgesi önemli bir yer tutar. Alsas-Loren iki ülke 

arasında 1871’den beri dört kez el değiştirmiştir.1648’de Alsas-Loren 

bölgesinde başlayan Fransız hâkimiyetinin 1870 Fransa-Prusya Savaşı 

ile sekteye uğradığı görülmektedir. 

Prusya-Avusturya savaşından sonra ortaya bütün kuzey Almanya’yı 

kendi çevresinde toplayan güçlü bir Prusya’nın çıkması, en çok 

Fransa’yı korkutmuştur. III. Napoléon bu savaşın uzun süreceğini ve iki 

ülkenin de yorgun düşeceğini ve Fransa’dan arabulucu olmasını 

isteyeceklerini düşünüyordu. Karşılığında da Ren bölgesinden toprak 

vermeye razı olacaklardı. Ancak Prusya çok çabuk başarı kazanmış ve 

Avusturya ordularını Sadova’da ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Alman 

birliğinin kurucusu olan Bismark da, Fransa bir yenilgiye uğratılmadan 

onun güneydeki Katolik Alman devletleri üzerindeki etkisinin 

kırılamayacağını, bunların Prusya yanına kolayca çekilemeyeceğini 

görüyordu.46 Alsas-Loren’in 20. yüzyıla kadar iki ülke arasında 

 
46  A.Haluk Ülman, Birinci Dünya Savaşına Giden Yol (ve Savaş),  Ankara Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Yayınları No:355, Basın ve Yayın Yüksek Okulu Yayınları No:2, 
1973 ss. 26-27. 
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problem olarak süregelmesi bu dönemde başlar. Çünkü Fransa, Alman 

Birliği için tehlike olarak görülüyordu. 

İşte bu nedenlerle ufukta görünen Fransa-Prusya savaşı 1870 yılında 

patlak verdi. Bismark Fransa karşısında da kesin bir başarı kazandı. III. 

Napoléon ve kumandanları Prusyalılara esir düştüler. Bu haber Paris’te 

duyulur duyulmaz Cumhuriyet ilan edildi ve böylece Fransa’da Üçüncü 

Cumhuriyet dönemi başladı. Fransa’da kurulan yeni cumhuriyet rejimi, 

1871 başlarında, Prusya ile Frankfurt Barışı’nı imzalamıştır. Bu barış 

gereğince Metz ve Strazburg başta olmak üzere Alsas-Loren bölgesi 

Almanlara bırakılıyordu. Bundan başka Fransa çok ağır bir savaş 

tazminatı ödeyecek ve bu tazminat ödeninceye kadar Alman birlikleri 

Fransa’da kalacaktı.47 

Bu savaş Fransa için ağır bir yenilgi olmuştur. Yüzyıllardır Fransız 

sınırları içinde bulunan Alsas-Loren’in kaybedilmesi Fransa’da 

intikamcılık duygularını törpüler. Gerçekten 1870 yenilgisi Fransa’da 

büyük etki yaratmıştı. Fransızlar bu yenilgiyi bir türlü kendilerine 

yediremiyorlar, hele yüzyıllardır Fransız sınırları içinde bulunan Alsas-

Loren’in savaş sonunda Almanya’ya kaybedilmesini hiç 

bağışlayamıyorlardı. Öte yandan Almanya ve Alsaslılar arasındaki 

ilişki de çok hassastı. 

27 Kasım 1870’de Berlin’de Reichstag kürsüsünde Auguste Bebel 

adında bir sosyalist milletvekili konuşmasında şunları söyler: “Alsas-

Loren’de onlarla sayılabilecek kişi dışında, nüfusun bütünü 

 
47 A.e., ss. 27-28. 
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Hohenzollern tarafından yönetilen bu Alman Devleti’ne entegre olmak 

için en küçük bir isteği yoktur ve benim fikrim, halkın iradesinin 

belirleyici olduğu yönündedir.”48 

Tarihçiler Alsas ulusal probleminin başlangıç noktası olarak bu dönemi 

gösterirler. 

Dillerini konuşmaya izin verilene kadar (I. Napoléon dönemi) değişik 

Fransa rejimleri tarafından verilen spesifik özgürlükler karşılığında 

Alsas’lılar, Fransa’ya aitlikleriyle yetiniyorlardı.49 

Doğal olarak bu durumda onları Alman İmparatorluğu’na entegre 

etmek zor görünüyordu. 

1.1. İntikamcılık Akımı ve Alsas-Lorain 

1871 Frankfurt Antlaşması ile Fransa-Almanya ilişkilerinde yeni bir 

döneme girilmiştir. Bu dönem, Alsas-Loren’de yaşayanları direkt 

olarak etkilemektedir. 

Almanya’dan 1870 yenilgisinin intikamını almak, Alsas-Loren’i 

yeniden Fransa’ya kazandırmak, 1870 sonrası Fransa’sında görülen en 

önemli eğilimlerden biridir. Buna intikamcılık adı verilmektedir. 

Fransız kamuoyunda Alsas-Loren’i geri almak kutsal bir amaç olarak 

yaşamıştır.50 

 
48 Yves Lacoste, Géopolitiques des Régions Françaises, Fayard,1986, s.949.  
49A.e. s.951. 
50 Ülman, a.g.e., s.94. 
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Fransa yeniden gücünü toplayıp bu toprağı geri alacağı günü 

beklemiştir. Bu intikamcılık akımı Bismarck’ın da gözünden 

kaçmamıştır. 

Alsas-Loren sorununun, Fransa’nın kendisini bir intikam savaşı için 

yeteri kadar güçlü gördüğü gün iki devlet arasında bir çatışmaya yol 

açacağını anlayan Alman Başbakanı Bismarck, işbaşında bulunduğu 

sürece (1871-1890), Fransa’yı Avrupa’da zayıf ve yalnız tutmaya 

çalışmıştır.51 

Bismarck’ın kurulmuş Alman Birliği’ni koruması gerekiyordu. 

Fransa’nın destekçilerinin olması birliği dağıtabilirdi. 

Bu amaçla Bismarck, Alsas-Loren’in acısını unutturabilmek ve 

Fransızların gözünü Avrupa dışına çevirebilmek için Fransa’yı Tunus’u 

almaya teşvik etmiştir.52 

Alsas-Loren’in Almanya’ya entegre edilmesi için Almanya 1871’den 

beri uyguladığı çalışma programını bu bölgede de hayata geçirdi. 

Alsas-Loren Alman kalkınmasından payını almaktaydı. Hiç kuşkusuz 

burada oturanlar da bunun farkındaydılar. Buna rağmen, gene de Alsas 

ve Loren’lilerin Almanlaştığını söylemek gerçeğe uygun düşmüyordu. 

Genç kuşak bile geleneklerine bağlı olarak, Almanlaştırma politikasının 

etkisinin dışında kalıyorlardı. 

 
51A.e., s. 95. 
52A.e., s.100. 
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Alsas’lılar Fransızcayı korumak isteseler de bu engellenecekti. 

Alsas’lıların Fransızca konuşmak için yaptıkları bütün bilinen 

gelişmeler ortadan kalktı. Sayısız protestolara karşın Fransızca öğretimi 

okul programlarından kalkıyordu ve 40 yıl boyunca Almanca resmi dil 

olarak kalacaktı.53 

Ne var ki, Alsas-Loren’li seçmenler politika sahnesinde karşı çıkma 

tutumunda da değillerdir. Bir daha Fransa’ya dönme umutları da pek 

olmadığı, ya da bunun için yeniden ölümü göze almayı gereksiz 

buldukları için, Almanya’ya bağlı özerk bir Alsas fikri oluşmaya 

başlamıştır. Bu arada Fransız hükümeti bir yandan Alsas’ı unutmazken 

öte yandan da Almanları kuşkulandırmamak için kaybettiği bu 

topraklar hakkında hiç sesini çıkarmamayı politikasına daha uygun 

bulmaktadır.54 

Alsas-Loren bölgesi için özerklik düşünceleri büyüyebilirdi ve bölgede 

yeni bir savaş ihtimali gözükebilirdi. 

İşte 1910 yılında Alsas-Loren için bir anayasa hazırlanması fikri bu 

karşılıklı düşüncelerin birleştirilmesi ve bu bölgenin bir ciddi 

anlaşmazlığa neden olmaması için ortaya atıldı. 30 Mayıs 1911 

tarihinde kabul edilen metin, Alsas-Loren’e gerçek bir özerklik 

vermiyordu. Sadece eski rejim bir ölçüde değiştirilmişti. Ancak verilen 

 
53 Marguerite Gable-Senne, “L’identité Alsaciennes”, Alsas, y.y. t.y. s.107. 
54 Akın, a.g.e., ss. 214. 
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haklar öylesine sınırlı ve kısıtlıydı ki, Alsas’lıların Fransa’ya kavuşma 

özlemlerini alevlendirmekten başka bir işe yaramıyordu.55 

Her ne kadar gerçek bir özerklik verilmese de 1911 anayasasının Alsas-

Loren’e sınırlı da olsa bölgeselcilik deneyimi yaşattığı düşünülebilir. 

Bu anayasa ile Alsas-Loren’de iki odalı bir parlamento oluşturuldu. 

Bunlar: seçimle gelen 60 üyeden oluşan Landtag ve Protestan, Katolik 

ve Musevi dini toplulukların temsilcilerinin de içinde olduğu 18’i 

imparator, 10’u kuruluş heyeti tarafından seçilen Landrat’tır.56 

Landtag ve Landrat her ne kadar bölgeyle ilgili spesifik kanunları 

oylama hakkını elinde bulundursa bile, 1911 anayasasında Alsas-

Loren’in özerkliğinin sınırlarını belirleyen bir çok şey vardı. 

İmparator tarafından tayin edilen vali, parlamento dışında mali 

düzenlemeleri yapabiliyordu. Uygulama gücü valinin elindeydi.57 

Bir süre sonra Elsässertum adı verilen Alsas vatanseverliği ulusçuluğa 

dönüşecektir. 

Alsas konusunda ulusal bir bilinç geliştirmenin kırılgan tüm faktörleri 

arasında 1870-1918 yılları arasındaki süreçte yabancı bir egemenliğe 

bağlanmışlık tarafından verilen bir kader duygusu kuşkusuz büyük bir 

rol oynamıştır. Bu bağlanmışlık boyunca Katolik kilisesi belli ulusal 

duyguların sivrilmesine destek verir. Kilise, Fransa’ya dönüş 

 
55 A.e., ss. 214-215. 
56 Lacoste, a.g.e. , s.962. 
57 A.e. 
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perspektifinin yokluğunda yerine geçen ulus ayini gibi olmuştur. 

Otonomcu hareketin ayaklarından birisi de idareye karşı duran ilk 

kişilerden biri olan Peder Haegy’ydi. Haegy, “Alsas vatanseverliği” 

düşüncesini daha da ileriye atar. “Ulus olarak Alsas” fikrini savunur. 

Sosyal harekette yetişmiş ve Katolik Alsas’lıların bir siyasi 

organizasyonunun gerekliğine inanmış partizan, gazeteci ve bir peder 

olan bu kişi bir Alsas milliyetçiliği olmasa da en azından bir Alsas 

özerkliği fikrini 1911’den itibaren destekler.58 

Birinci Dünya Savaşı’nın, Almanya ve müttefiklerinin yenilgisiyle 

sonuçlanması Fransa’ya Alsas-Loren’i geri alma fırsatını yaratır. 

Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru, yani 1917 yılı geldiğinde, 

savaşan bütün taraflarda ve özellikle kamuoylarında bir yorgunluk ve 

savaşa karşı bir bıkkınlık ortaya çıkmaya başlamıştı. Üç yıldır yapılan 

savaş henüz kesin bir yenilgi veya zafer işareti taşımıyordu. Herkesin 

barışa özlem duyduğu bu atmosferi, Birleşik Amerika Cumhurbaşkanı 

Woodrow Wilson fark etmekte gecikmedi ve barışın düzenini tespit 

etmek üzere ortaya atılarak, kongrede 8 Ocak 1918’de verdiği bir 

söylevde, barışın temel ilkeleri olmak üzere 14 Nokta’yı açıkladı. 

Wilson’un temel ilkelerinden olan 14 Nokta’dan bir tanesi Alsas-Loren 

ile ilgiliydi: “İşgal edilen Fransız topraklarının boşaltılması ve 

 
58A.e., ss. 954-955. 
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Prusya’nın 1871’de Alsas-Loren meselesinde yaptığı hatanın 

düzeltilmesi suretiyle barışın teminat altına alınması.”59 

Savaş sonrasında Alsas’ın geleceği tartışılıyordu. Bu noktada şu sorular 

önemlidir: Alsas Almanya’dan nasıl geri alınacaktı? Bu arada 

gelişmekte olan Alsas’lı ulus bilinci Fransa’ya dönüşe sıcak bakacak 

mıydı? 

Savaşın sonunda Reichstag’daki bir demecinde Haegy, Wilson’un 14 

ilkesinin Alsas’a uygulanmasını ve özellikle Alsas-Loren’in yapısal 

yani anayasal geleceği üzerine bir referandum tutumu ister. Savaştan 

sonra onun bu hareketi “Katolik Alsas”ın laikliğe karşı savunulmasına 

döner.60 

Sonuçta Alsas’ın kaderi Versailles Sarayı’nda belli olur. 

Almanya ile Müttefikler arasında barış antlaşması 28 Haziran 1919’da 

Versailles sarayının Aynalı Salonu’nda imzalanmıştır. Almanların 

Diktat adını verdikleri 440 maddelik barışın esas noktalarından 

birisinde de Alsas-Loren’in Fransa’ya verilmesi bulunmuştur.61 

Versailles antlaşması ile Alsas-Loren’de 1940’a kadar devam edecek 

olan Fransız hâkimiyeti yeniden başlamıştır. 

 

 
59 Fahir Armaoğlu, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 
Ankara, 1988, ss.137-138-139. 
60 Lacoste, a.g.e., ss. 954-955. 
61 Armaoğlu, a.g.e., s. 146. 
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1.2. Çıkarların Odağındaki Strazburg 

Bugün Fransız-Alman ortak televizyonu ARTE’nin merkezinin de yer 

aldığı, Alsas bölgesinin en önemli kenti olan Strazburg, Fransa’nın 

Almanya sınırına çok yakın bir konumdadır ve yüzyıllardır bir kavşak 

noktası olmuştur. 

Almanya’da hegemonya akımının doğuşu Fransız diplomatlarının 

yaptığı hatalarla birleşir ve 1840’dan savaş lehine çalışmalar ortaya 

çıkar. Menfaatler Strazburg’da buluşur. Birçok Alman, 

Strazburgluların Almanca konuştuklarını ve bunun da onların Alman 

köklerine ne kadar bağlı olduklarını gösterdiğini ifade ediyorlardı.62 

Fransa ve Almanya’nın kendi köklerinden gördükleri Strazburgluların 

iki ülke arasındaki bu mücadeleden dolayı oldukça sıkıntı çektiği 

görülmektedir. 

Strazburg Kasım 1870’de hemen hemen çökmüştür. Şehir zarar 

görmüştür. Nüfusu kıtlık, hastalık ve ağır bir kıştan dolayı acı 

çekmektedir.  1870 ile 1918 arasında Strazburg’un nüfusu 85,000’dan 

180,000 kişiye yükselir. Şehir fabrikası yaşam koşullarını önemi ölçüde 

iyileştirmiştir. Almanya için Strazburg sayesinde gücünü ve 

kapasitelerini göstermek önemliydi: Kent birinci derece askeri güç 

bölgesi haline gelirken, bir yandan da Alman mimarisinin, kent 

bilgisinin ve halk sağlığı konusunun ışık saçan bir örneği oldu. Çok 

sayıda büyük, görkemli binalar yapıldı. Bunların arasında İmparatorluk 

 
62 http://www.Strazburg.com/sef/histsef7us.html, 20.05.2003 

http://www.strasbourg.com/sef/histsef7us.html
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binası, bugünkü Ulusal ve Üniversite Kütüphanesi de vardır. Almanya 

1870’te bir ticaret şehri olan Strazburg’u liman ve sanayi şehri haline 

getirmeye çalışmıştır. Bunda da başarılı olmuştur. 1915 yılında da 

tramvay hattı faaliyete geçmiştir. Almanya ile bağlanan Strazburg 

istasyonu ve Ren nehrinin akışının düzenlenmesi limanları 

geliştirmiştir. Ticaret hareketlenmiş, bankaların açılması da bunu 

desteklemiştir. Gaz ve elektrik şehri aydınlatarak ev ve sanayiye enerji 

sağlamıştır.63 

Bu gelişmelerin doğal bir sonucu olarak şehrin nüfusu ve toplumsal 

yapısı da değişikliğe uğramıştır. 

Strazburgluların bir kısmı 1872’de Alman İmparatorluğu’nun parçası 

olmayı istemeyerek şehri terk etmişlerdi. Çok sayıda Alman şehre 

yerleşti. 1900’lerde Almanlar nüfusun yüzde 40’ını oluşturuyorlardı. 

Almanlar ayrıca daha prestijli olmak için şehirde yeni bir üniversite 

kurmuşlardır.64 

Alsas-Loren bölgesindeki Fransız hâkimiyeti 1940’da sona erer ve 

Alsas-Loren Nazi Almanyası’nın bir parçası olur. Bu hâkimiyet 1944 

yılına kadar sürer. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise Alsae-Loren 

Fransız toprağı olur. Alsas ve Loren olarak iki ayrı bölge olarak Fransız 

idari sisteminde yerini alır. 

 
63 http://www.Strazburg.com/sef/histsef7us.html, 20.05.2003 
64 a.y., 20.05.2003 

http://www.strasbourg.com/sef/histsef7us.html
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1.3. Alsas’ın Üç Dili 

Tarihsel süreçte Almanya ve Fransa arasında dört kez el değiştiren 

bugünkü Fransa’nın Alsas bölgesinde üç dil bir arada yaşamıştır ve 

yaşamaktadır. Bunlar: Fransızca, Almanca ve Alsas dilidir. 

Alsas diyalektiği doğu Fransızcası ve Almancasını kapsayan bir 

diyalekttir. Alsas bölgesi tarihsel gelişim içinde Fransız ve Alman 

etkilerini takip eden bir ifade çeşitliliğini korudu. Güneyden kuzeye ve 

bazen bir köyden diğerine bir roman ağzının kullanıldığı Lorraine’in ya 

da France-Comté’nin küçük bazı bölgeleri haricinde tüm bölgede yine 

de anlaşılabilir büyük bir çeşitlilik fark edilebilmektedir. Alsas’ta 

kullanılan diyalekt özellikle özel yaşamda konuşulur. Fransızca ise 

kamu ve profesyonel yaşamda daha baskındır.65 

Her dil kendi kültürünü temsil ettiğinden, dil ve kültürün birlikteliği 

Alsas’ta üç dil ve üç kültürün birlikteliğine dayanır. 

Alsas’ın üç dili de sanatta ve edebiyatta kullanılmaktadır. Alsas’ta 

kültür ve dil probleminin gelişimi tarihte ve bölgenin geçirdiği 

kargaşalarda yatmaktadır. 

Alsas lehçesi Luther’in etkisi altında 16.yüzyıla kadar yazı dili olarak 

kalır. 1648’de Alsas’ın Fransa’ya eklenmesinden sonra ve Eski Rejim 

(Ancien Régime) altında Almanca hala mahkemelerde ve idari işlerde 

sık sık kullanılıyordu. Devrim ve onu takip eden “tek ulus, tek dil ” 

Jacobins prensibi süresince Alsas birçok Fransız eyaletinde olduğu gibi 

 
65 Gable-Senne, a.y., ss. 106-107. 
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bir birleşme hareketinin içine sürükleniyordu. Tepki canlıdır ve insan 

hakları deklarasyonu adına Alsas’lılar, her şeyi Fransızca ilan ederek, 

kuşaklar arasında anlaşmazlık yaratmamak amacıyla Alman dilinin 

kullanımı için mücadele ederler. 1870’de Alsas’ın Almanya’ya 

bağlanmasıyla Almancanın 40 yıl boyunca resmi hâkimiyeti 

başlar.1918’de Alsas yeniden Fransız olur ve aynı mantık “tek ulus, tek 

dil” takip edilerek Almanca sakıncalı bulunur. Fakat popüler baskı 

altında, başlangıç düzeyi derslerinden başlayarak haftada 3 saat olarak 

ilkokullara yeniden girer. 1940’da, Nazi Almanyası Alsas’ı alır ve 

Fransız uygarlığının bütün izi, dil dâhil, halkın yaşamı askıda kalır. 

Yeni Alsas, kendi lehçesine sığınır. Alsas, Fransa’ya dönüşünü 

coşkunlukla karşılar. Fransızca yeniden resmi dil olur ve okullardaki 

Almancanın kaldırılması özel yaşamın dili olan lehçenin 

konuşulmasının sıkça yasaklanmasını da beraberinde getirir. Basının, 

sinemanın, radyonun, edebiyatın, şarkının, idarenin ilerleyen şekilde 

Fransızlaşması ile ve yeni kuşakların etkisi altında lehçe şehirlerde, 

kırsal alanlarda ve sanayileşmiş yukarı Alsas’ta azalır. 1968’den sonra 

ve bölgesel kimliklerin tanınması talepleri genel akımında, Alsas tepki 

gösterir, kimliğinin belirlenmesi, kabul edilmesi ve korunmasını ister.66 

 

 
66A.e., ss.107-108. 
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1.4. Fransız Alman İlişkilerinin Dönüm Noktası: Elysée 

Antlaşması ve Bugüne Yansıması 

Fransa ve Almanya arasında derin bir düşmanlık vardı. Yıllardır 

savaşan iki ulus son olarak İkinci Dünya Savaşı’nda karşı taraflarda yer 

almışlardı. Savaşı Almanya ve müttefikleri kaybetmiş, Fransa Alsas-

Loren’i tekrar elde etmiştir. 

“İkinci Dünya Savaşı'ndan henüz sekiz yıl sonra, Fransızların Alman 

nefreti doruk noktasındayken, tam da o savaşta Almanlara karşı en 

büyük husumeti besleyen, mücadeleyi veren adam; Charles De Gaulle 

cumhurbaşkanıydı ve ABD'ye karşı blok oluşturacak birleşik bir 

Avrupa hayal ediyordu. Konrad Adenauer, savaştan yenik çıkmış, 

gururu kırık, Nazi geçmişinden ötürü tüm dünyada hakarete uğrayan, 

bölünmüş bir Almanya'nın başında, ABD'ye dayanarak kalkınan yarım 

ülkesinin, giderek sıkıştıran ABD boyunduruğundan ancak birleşik bir 

Avrupa'yla kurtulabileceğinin bilincindeydi. Her ikisi de, Fransa ile 

Almanya'nın barış yapmadığı bir Avrupa'nın bırakın birleşmek, 

esamesinin okunmayacağını fark ediyordu.67 

Bu tespitten yola çıkan iki lider karşılıklı görüşmelere başladılar. 

General de Gaulle’ün şansölye Adenauer’e Berlin krizinde politik 

yüzünü Doğu Bloku’na kapatarak verdiği destek, Avrupa ve NATO 

üzerindeki ayrılıklarına karşı bu iki adamı yakınlaştırmaya başladı. 

Şansölye Adenauer’in ve general de Gaulle’ün Fransa ve Almanya’ya 

yaptıkları seyahatler, 1962 Eylül ve Kasım aylarında Franko-Alman 

 
67Mine Kırıkkanat, Radikal, 22.01.2003 
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uzlaşmasının tarihi dönüm noktasına iki ülke kamuoyunu hazırlar 

görünümdedir.68 

Adenauer ve De Gaulle’ün birbirlerinden nefret eden halklarının 

tepkilerini hiçe sayarak imzaladıkları Elysée Antlaşması, yarattığı süreç 

bugüne kadar uzayan bir yakınlaşmanın çıkış noktasıdır. 

22 Ocak 1963’te tamamlanan Elysée antlaşması iki ülke arasındaki 

politik, ekonomik ve kültürel alanlarda dar bir işbirliğinin kurulmasını 

öngörür. Anlaşma, hükümet başkanları ve dışişleri bakanları, savunma, 

eğitim ve gençlik bakanları arasında düzenli görüşmeleri karara bağlar. 

Bu ortak deklarasyon Franko-Alman anlaşmasının birleşik Avrupa 

yoluna doğru bir etap oluşturmasını ve Avrupa’nın yapımına temel bir 

elementle başlamasını şart koşar.69 

Elysée antlaşması Birleşik Avrupa yolunda atılan önemli bir adım 

olarak değerlendirilebilir. Birbirine fiziksel olarak yakın ancak birbirini 

anlamada bir o kadar uzakta olan bu iki ülkenin Birleşik Avrupa’ya 

doğru bir adım atması o dönem koşulları içinde inanılmaz görülebilirdi. 

Fransa’nın Avrupa işlerinden sorumlu bakanı Noëlle Lenoir’a ait 

“Avrupa Birliği bir motorsa bu motorun yakıtı Alman-Fransız 

ortaklığıdır…” sözleri aslında iki devlet arasında yüzyıllar boyu nefret 

 
68 Grands Traités de La France, Archives des Affaires Etrangères XVe-XXe 
Siècle, Monnaie de Paris, 1995, s. 85. 
69  A.e. 
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ve tutku üzerine kurulmuş bir ilişkinin günümüzde vardığı aşamayı ve 

geleceğe yönelik vizyonunu yansıtır niteliktedir.70 

2. “1963 Elysée Antlaşması” Bağlamında ARTE Televizyonu’nun 
Oluşum Süreci 

Lenoir’ın dediği gibi, Elysée Antlaşması ile başlayan yakınlaşma 

sürecinde yapılan iki ülke arasındaki askeri, politik, ekonomik ve 

kültürel işbirliği çalışmaları onları bugün AB’nin motoru konumuna 

getirmiştir. Ortak endüstriyel üretimin yanında kültürel üretim alanında 

iki ülkenin birbirine yakınlaşmasının göstergesi olan ya da iki ülke 

toplumlarını birbirine yakınlaştırmak amacı güden bir televizyon kanalı 

kuruldu ki bu da ARTE’den başkası değildi. 

Fransızca ve Almanca senkronize yayın yapan, reklam almayan ve kar 

amacı gütmeyen bir kanal olan Franko-Alman ortak devlet televizyonu 

ARTE, Elysée anlaşmasının 40. yılında da misyonunu ortaya koyan bir 

gazete ilanı yayınlattı. 

ARTE Elysée Antlaşması’nın 40. yıldönümünde 22 Ocak 2003 tarihli 

Le Monde gazetesinin arka sayfasında yayınladığı ilanda Elysée 

anlaşmasının ortak deklarasyonunu yayınlayarak metnin altına da “İşte 

Franko-Alman dostluğu üzerine en güzel metin” sloganını koymuş ve 

logosunu eklemiştir. İlan metninin çevirisi şöyledir:71 

  

 
70  Güven Özalp, www.abhaber.com, 21.01.2003 
71 Le Monde, 22.01.2003 

http://www.abhaber.com/
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Elysée Antlaşması72 

22 Ocak 1963 Ortak Deklarasyonu 

21 ve 22 Ocak 1963’te Paris’te yapılan ve Fransız tarafından 

Başbakan, Dışişleri Bakanı, Ordu Bakanı ve Ulusal Eğitim Bakanı ile 

Alman tarafından Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı ve Aile ve Gençlik 

Bakanı’nın katıldığı konferansın sonucuna göre,  Asırlık bir kavgaya 

son vererek Alman ve Fransız halkının uzlaştırılmasında anlaşırlar, iki 

halk arasındaki ilişkileri kökten değiştiren tarihi bir olayı oluştururlar, 

iki halkın güvenliklerinin bakış açısı, ekonomik ve kültürel 

gelişmelerinin noktasında birleştiren dayanışma bilinci, 

Özellikle gençliğin bu dayanışmanın bilincinde olması ve Franko-

Alman dostluğunun gelişmesinde keskin bir rol oynar konumda 

bulunuşunu gözlemleyerek, 

İki halkın hedefi olan Birleşik Avrupa yolunda gerekli bir etap 

oluşturan iki ülke arasındaki işbirliğinin sağlamlaştırılmasını 

tanıyarak, bugün tarihli imzalanan anlaşmada yeniden ele aldıkları 

gibi iki ülke arasındaki organizasyona ve işbirliğine onay verdiler. 

Alman ve Fransız dillerinde iki örnek olarak 22 Ocak 1963’te Paris’te 

yapıldı. 

Fransa Cumhuriyeti Başkanı    Almanya Federal Cumhuriyeti    

DE GAULLE        Şansölyesi 

       ADENAUER 

 

 
72 Orijinal metin için Bkz.: s.83 
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İşte Franko-Alman dostluğu üzerine en güzel metin. 

>> ELYSEE ANLAŞMASI’NIN 40.YILDÖNÜMÜ 

19:00’dan başlayarak 22 Ocak özel gecesi 

Bu anlaşmayla Fransa ve Almanya’nın gerçekleştirmek istedikleri şey,  

aynı zamanda Avrupa deneyimine de mekân olmaktır. İki ülke, o 

dönemde henüz Avrupa Birliği üyelerinin pratiğe dökemedikleri bir 

ortaklık, hatta bir entegrasyon örneği göstermek istemektedirler. Eğer 

birlik adımı atarsa bir öncü şekil oluşturmaya hazır olduklarını 

söylerler. 

ARTE 22 Ocak’ın içinde yer aldığı hafta boyunca Franko-Alman 

temasına yönelik belgesel programlar, röportajlar yayınlar, özel 

programlar gerçekleştirir. Bu programlarda iki ülkenin ekonomik ve 

kültürel alanlardaki işbirliklerine dikkat çekilir. 22 Ocak öğleden 

sonrasında Fransız ve Alman parlamenterlerin buluştuğu Versailles’da 

yapılan kutlama törenlerini canlı olarak yayınlar. Paris’ten yayınlanan 

özel haber bülteninde ise yorumlara, dönemin tanıklarıyla röportajlara 

ve analizlere geniş yer verilir. 

Bénédicte Mathieu ve Philippe Ricard’ın bu hafta ile ilgili olarak Le 

Monde gazetesine yazdıkları makalede yer alan şu sözler, ARTE’nin 

politik bir anlaşmanın ardından doğduğunu onaylar şekildedir: “...Her 

gün saat 17’de, 24 Ocak Cuma gününe kadar France Culture’de, Jerôme 
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Clément ve Jobst Plog iki ülke arasındaki bu anlaşma üzerine kurulan 

ARTE’nin tarihini konuşuyorlar.”73 

Aynı makalede,  Jerôme Clément ve Jobst Plog’un demeçlerine de yer 

verilmiştir. Clément, “Arte kültürel çeşitliliğin kanalıdır” derken; Jobst 

Plog ise, “O sadece Franko-Alman yayınının birlikteliği olmamalıdır, 

bu boyutu özellikle daha geniş bir Avrupalı açılıma doğru giderek 

aşmak zorundadır.” diye vurgulamaktadır. 

  

 
73 Bénédicte Mathieu, Philippe Ricard, “ Au-delà de l’axe Paris-Berlin, Arte affiche 
des ambitions européennes élargies”,  Le Monde, 22.01.2003 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ARTE’NİN KURUMSAL OLARAK İNCELENMESİ 

1. ARTE 

“Association Relative à la Télévision Européenne” (Avrupa 

Televizyonuna Bağlı Kuruluş), kelimelerinin baş harflerinden oluşan 

ARTE, Fransa ve Almanya’nın ortaklaşa kurdukları kültür temalı yayın 

yapan bir televizyon kanalıdır. 

ARTE, Paris’te bulunan ARTE France, Almanya Baden-Baden’deki 

ARTE Deutschland TV GmbH’nin eşit olarak ortaklığına dayanır. 

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.74 

ARTE’nin amacı kültürel ve uluslararası içeriği ve niteliği olan 

programlar tasarlamak ve yayınlamak olarak özetlenebilir. Bugün 

Fransız ve Alman dilinde uydudan, karasal ağdan, kablodan ve internet 

üzerinden yayın yapmaktadır. Ayrıca birçok Avrupa ülkesi ve diğer 

kıtalardaki ülkelere de işbirliği çerçevesinde program vermektedir. 

Web sitesi üzerinden ARTE programlarını İspanyolca, İtalya, Lehçe, 

İngilizce alt yazılı izleme imkânı da bulunmaktadır. 

 
74 www.artepro.com/fr/CtrlAfficherPage?pageTo=/fr/institutionnel/arte_geie.jsp, 

30.01.2003 
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1.1. ARTE’nin Tarihsel Gelişimi 

Bir Fransız-Alman ortak kanalı olan ARTE’nin tarihi ARTE’yi 

oluşturan “Televizyon Programları Yayın Şirketi” LA SEPT’in75 27 

Şubat 1986’da Paris’te kuruluşuyla başlamıştır. Bu kanalın kuruluşunda 

dönemin Cumhurbaşkanı François Mitterand ile Almanya Şansölyesi 

Helmuth Kohl bu projeyi desteklemek niyetinde olduklarını 

açıklamışlardır. 

LA SEPT’in oluşumundaki kültürel ortamdaki ortak kabul, böyle bir 

televizyonu ilgilendiren bir “isteğin” varlığının işaret edilmesiydi.76 

Ardından 2 Ekim 1990’da Fransız Cumhuriyeti ve 11 “eski” Länder77 

Avrupa kültür kanalının temellerini atan ülkeler arası bir anlaşma 

imzaladılar. Bir süre sonra 13 Mart 1991’de “ARTE Deutschland TV 

GmbH” Almanya Baden-Baden’de kuruldu. Birliktelikten önce her biri 

bağımsızdı. Örneğin 30 Mayıs 1989’da LA SEPT Kurumu uyduda ve 

sonra 3 Şubat 1990’da FR3 üzerinde yayınlanmaya başladı. 30 Nisan 

1991’de Avrupa Kültür Kanalı ARTE, Televizyon Programları Yayın 

Şirketi (La Sept) ve ARTE Deutschland TV GmbH arasındaki 

birliktelik olan bir Avrupa Ekonomik Fayda Grubu (Groupement 

Européen d’Intérêt Economique-G.E.I.E) formu altında doğdu. 

Bu yeni kanal iki ülke arasında kültürel birliğin sembolü olacaktır. Kısa 

bir aradan sonra ilk programlar 30 Nisan 1992’de Fransa ve 

 
75 La SEPT Fransızca’da yedi anlamına gelmekle beraber, Société d’Edition de 
Programmes de Télévision’un baş harflerinden oluşur. 
76 Dominique Wolton, Eloge du Grand Public, Flammarion, 1990, s.169. 
77 Eski Almanya’nın yerleşim birimleri. 
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Almanya’da eş zamanlı olarak yayınlanmaya başlandı. 28 Eylül 

1992’de ARTE daha çok izleyiciye ulaşmak için Telecom 2B uydusunu 

kullanmaya başladı.78 

1.2. Başlangıçta Yaşanan Problemler 

Her yeni girişimin başlangıcında olduğu gibi, ARTE kanalının da 

sıkıntıları vardı. Yayın sorunları, yayınların alımındaki teknik sorunlar 

ve organizasyon konularındaki sorunların varlığı kanalın Franko-

Alman karakterinin ilk zamanlarda ikinci planda kaldığını 

göstermektedir. 

Birçok kişi böyle bir kanalın uygulanabilirliğinden ve Ren nehrinin iki 

kıyısı arasında ve Avrupa’da gerçek bir karşılaşma noktası 

olabileceğinden kuşku duyuyordu.79 

Yılların düşmanı olan iki ülke bu ortak kültürel kuruma imza atarken 

bir yandan da bu birlikteliği bazı siyasi çevrelere ve iki ülke 

kamuoylarına kabul ettirmek zorundaydılar. 

Fransa’da, Almanya’da ve Frankofon (Fransızca konuşan) ve 

Germanofon (Almanca konuşan) bölgelerde bu kanalı yerleştirme 

görevi büyüyordu. Bazı çevrelerce çift uluslu ve çift dilli bir televizyon 

yaratmak, bir ütopya olarak sayılıyordu ve ARTE’nin 

yaşayabilirliğinden şüphe duyanlar vardı. Televizyonun eğitimden 

ziyade dinlenmekten başka bir şey olmadığı tek tip görüşe göre 

 
78 http://latis.ex.ac.uk/frenchweb/reportage/projects/m6/histoire/le_debut_de_la_ 

chaine.htm, 23.10.2002 
79 http://www.antennes-mag.com/actualites/info.php?cID=2339&rID=8, 01.06.2001 
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televizyonun kültür aracı olarak kullanımı elverişli görünmüyordu. 

Bununla birlikte ARTE’nin kültürel içeriği ile entelektüeller için özel 

bir kanala dönüştüğünü düşünenler vardı.80 

Oysa ARTE’nin hedefi entelektüeller için özel bir kanal olmak değil; 

herkesin ulaşabileceği bir kültür kanalı olmaktı. 

Şüphelere karşın yine de herkes girişimi mutlu, istekli, vazgeçilmez 

bulmaktaydı. Hiçbir entelektüel ses karşı çıkmadı. Entelektüel 

girişimler konusunda sık sık kuşkucu durmalarına karşın, hiçbir 

gazeteci böyle bir projenin şartları olsun, kuruluşu olsun bir kritik 

yapmadı. Ne sağcı, ne de solcu hiçbir politikacı projeyi destekleyen 

demokratik fikri sorun olarak ortaya koymadı. Kısaca, LA SEPT işitsel-

görsel alanda belki de az olan konsensüs fırsatı yarattı. Bu muhalifsiz 

nadir girişimlerden biridir.81 

Böyle bir durum ARTE için fırsat oluşturuyordu. Bu kendisini kabul 

ettirme fırsatıydı. Üstelik arkasında iki devletin desteği vardı. Ancak 

çift dillilik nasıl yürüyecekti? 

Ortak görüşlere göre; programların içeriği bir yana, izleyicinin çift dilli 

bir kanalı kabullenmesi zordu. Bu nasıl işleyecekti? Çözüm basitti: 

Eğer program diğer ülkenin dilindeyse alt yazı kullanılırdı. İki ülkede 

de “prime-time” farklıydı. Bu 1998’e kadar bir problem yarattı. 

Fransızlar ve Almanların programları izlemeleri için nasıl eş zamanlı 

 
80 http://latis.ex.ac.uk/frenchweb/reportage/projects/m6/histoire/le_debut_de_la_ 

chaine.htm, 23.10.2002 
81 Wolton, a.g.e., s.169. 
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yayın yapılabileceği düşünüldü. Şimdi “prime time” programları 

19’dan 20:45’e kadardır. Yeni düzenlenen programlar böylece herkese 

daha rahat ulaşabilecek bir duruma geldi.82 

İki ülkenin ekiplerinin uyuşması ve ortak bir düzen içinde çalışmaları 

gerekiyordu. Bu da önemli bir sorun teşkil ediyordu. Çünkü Alman ve 

Fransız mantaliteleri farklıydı. 

Bu konuyla ilgili olarak ARTE’ye gönderdiğim faksta, iki ülke 

ekiplerinin ortak çalışma konusunda sorunlar yaşayıp yaşamadıklarını 

sordum. Sorumuza ARTE yetkililerinden Tobias Gerlach şöyle cevap 

verdi. “Elbette kültür ve mantalite farklılıkları vardır. (Alman 

formalizmi/ Fransız esnekliği, dakiklik, Alman sistematik yaklaşımı/ 

Fransız doğaçlama dehası). Fakat bu ARTE’de ekip haline çalışmayı 

çekici yapmıştır.”83 

Ülkelerin birbirleriyle uyumlu olmalarının kanalın yapısına da 

yansıdığı açıktır. Gerlach’ın sözlerine bakılırsa Fransız ve Almanlar 

karakter olarak birbirlerine zıt özellikler taşımaktalar. Anlaşılıyor ki; 

ARTE birlikteliğinde Alman formalizmine karşı Fransız esnekliği; 

Fransız doğaçlama dehasına karşı Alman sistematik yaklaşımı karşı 

karşıya kalmıştır. Ve yine görünen o ki bu özellikler aynı potada 

eritilerek ortak amaç için çalışılmıştır. 

 
82 http://latis.ex.ac.uk/frenchweb/reportage/projects/m6/histoire/le_debut_de_la_ 

chaine.htm, 23.10.2002 
83 Bkz.: s.88. 
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Kanal için en ciddi problemlerden birisi de, uydudan yayına herkesin 

ulaşabilmesinin zor olmasıydı. 1992’de ARTE Telecom 2B 

uydusundan beslenen Fransız karasal %. Hertzien ağına girdi. 31 Aralık 

1994’ten sonra da ASTRA 1D uydusundan yayın yapmaya devam etti. 

Bu değişimlerin sayesinde şimdi ARTE Fransız nüfusunun % 90’ına 

ulaşabilmektedir.84 

ARTE Fransa’da kültürel yayıncılığın önemli bir kısmını üstlenmiştir. 

Karasal olarak da rahatlıkla izlenebilmektedir. 

ARTE’nin izleyicilerinin çoğunluğu Fransa’da bulunmaktadır. Bunun 

nedeni ise ARTE kanalının Fransa’da rakip olarak karşısında sadece altı 

kanal bulmasıdır. Oysaki Almanya’da, ARTE karşısında rakip olarak 

30’un üzerinde kanal bulur ki bu kanalların bazıları sadece kültür 

programları yayınlayan kanallar olmuşlardır.85 

Kablodaki rekabeti çok olan bir görünümde, ARTE Almanya’da %1 

izleyiciye ulaşma çalışmaktadır. France 5 ile aynı frekansı paylaştığı 

Fransa’da ise (programlar saat 19’dan sabah 2 civarına kadar 

uzamaktadır.) ARTE’nin sağlamlaşan izleyici sayısı 2002’de 

%3.4’tür.86 

 
84 http://latis.ex.ac.uk/frenchweb/reportage/projects/m6/histoire/le_debut_de_la_ 

chaine.htm, 23.10.2002 
85 Özgür Gönenç, “Fransa ve Türkiye’de Kamu Televizyonlarındaki Eğitim ve 
Kültür Programlarının Karşılaştırılması[1986-1996]”, yayınlanmamış yüksek 
lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 1997, s.116.  
86 Bénédicte Mathieu, Philippe Ricard, “Au-delà de l’axe Paris-Berlin, Arte affiche 

des ambitions européennes élargies”,  Le Monde, 22.01.2003 
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Jacques Campet’in başkanlığını yaptığı komisyonun Fransız İletişim 

Bakanlığı’na sunulan 1994 tarihli “Kamu Televizyonu’nun Geleceği” 

adlı resmi raporda bir Franko-Alman kanalının Avrupa’daki gelişimi 

için neler yapılabileceği belirtilmektedir. 

Rapordan bazı bölümler şöyledir: “Kuşkusuz kendi Avrupalı 

potansiyellerin tam olarak gelişimi, ARTE’ye yakın bir gelecekte 

işitsel-görsel peyzajda yerini verecektir. 

...Güncel prensip, her iki tarafın sayıca eşit bir getiri yapması 

karşılığında grup tarafından merkezi olarak düzenlenmiş yayın akışının 

bütünlüğünde yayınlamalarını ister. Bu çerçevede bugüne kadar olan 

prensip, Alman tarafının korumasında olan bir konu ya da “tema” 

çevresinde her akşam dikey bir programlamanın olmasıdır. Bu formül 

şüphesiz daha çok iyi saptanmış günlük randevulardan başlayarak 

gerçekleşen seyircinin bağlılığına elverişli değildir. 

...Sept’e dayalı bir özgün siparişler potansiyeli üzerine kurulu olan 

programların Fransız getirisi, kamu kanalları ARD ve ZDF yayın 

stoğunu geniş ölçüde işleten Ren nehri havzası kökenli olanlardan daha 

fazla orijinal, henüz yayınlanmamış programlar içerir. Fransız tarafının 

ARTE’sine sunulan karasal yayın, bu kanalı, Alman kablo şebekeleri 

üstündeki yayın sadece daha sınırlı bir izleyiciye ulaşmasına rağmen, 

ulusal televizyonlar arasına yerleştirir. 

...Öte yandan Arte kanalının çekiciliği ve kendini yenilemesi hala 

Franko-Alman çift dilliliği ile sınırlanan bir diyalogun açıklığına 

dayanır. 
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....Komisyon, Arte grubunun Avrupalı yeni partnerler ile mümkün 

olduğunca hızlı bir genişlemeye girmesini desteklemeyi tavsiye eder.”87 

ARTE France ‘ın kurucu şirketi olan LA SEPT ‘in ARTE France’a 

dönüşümüyle ilgili eleştirel bir yaklaşım da; tüm yöneticileri Avrupa 

kültüründen bahsetseler bile LA SEPT’in hemen ulusallaştırıldığı ve 

bundan başka kanalın Fransız entelektüel ve kültürel alanında büyük 

Fransız “demokratik elitist” gelenekte, bir program komitesi ile 

güvencesini özellikle aradığı yönündedir.88 

2. ARTE’nin Kurumsal Yapısı 

ARTE’nin iki kanalı vardır. Bunlar ARTE France ve ARTE 

Deutschland’dır. Her iki kanal da aynı yayın akışıyla kendi ülkelerinin 

dillerinde yayın yaparlar. Bunlara ARTE’nin Fransız ve Alman 

versiyonları da denilmektedir. 

2.1. ARTE G.E.I.E 

Avrupa Ekonomik Fayda Grubu (Groupment Européen d’Intéret 

Economique) ARTE G.E.I.E., ARTE televizyonunun genel 

yönetiminin olduğu merkezdir. Kanalın Alman kutbu ARTE 

Deutschland (ARTE Almanya) ve Fransız kutbu olan ARTE France 

(ARTE Fransa) bu merkeze bağlıdır. 

 
87 L’avenir de la television publique: Rapport au Ministre de la Communication 
, Paris, La Documentation Française 1994., s.33. 
88 Wolton, a.g.e., s.169. 
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ARTE G.E.I.E’nin görevi Kuruluş Kontratı’nın 2. maddesinde 

belirlenmektedir. Buna göre grubun, kültürel ve geniş anlamda 

uluslararası bir karakteri olan televizyon programlarını uydu 

aracılığıyla ya da başka yollarla gerçekleştirmek ve yayınlamak ya da 

yayınlatmak, anlayışı kolaylaştırmaya ve Avrupa’da halkların 

yakınlaşmasına özgü tasarladığı bir amacı vardır. ARTE G.E.I.E. genel 

stratejiye, editoryal çizgiye, ARTE’nin genel program konseptine ve 

yayın akışının düzenlenmesine karar verir. Aynı zamanda programların 

yayınlanmasından, onların sunumundan ve birçok dilde yapılmasından 

sorumludur. Enformasyon programlarının,  magazinlerin ve bazı 

tematik gecelerin yapımını gerçekleştirir. ARTE G.E.I.E. ARTE’nin 

yayın akışını, programların toplamının %20’si civarını sağlayarak 

besler. Öte yandan da kanalın iletişimini belirler ve koordine eder ve 

Avrupalı partnerleri ile ilişkileri yönetir.89 

ARTE G.E.I.E.’nin merkezi Fransa’nın Alsas bölgesinde yer alan 

Strazburg’da yer alır. 

2.2. ARTE France (ARTE Fransa) 

ARTE France ARTE’nin Fransız kutbudur. La SEPT kanalından ortaya 

çıkan ARTE France Paris’te bulunmaktadır. ARTE France ARTE için 

program üretmekle yükümlü, ortak prodüksiyon yapan ve program 

 
89 www.artepro.com/fr/CtrlAfficherPage?pageTo=/fr/institutionnel/arte_geie.jsp, 
30/01/2003 
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satın alan bir kanaldır. ARTE France, ARTE Deutschland ile aynı olan 

yayın akışıyla Fransızca yayın yapar. 

Siparişleriyle bağımsız yapımcılar dokusunun varlığını sağlamak için 

katkıda bulunur. ARTE France, ARTE Deutschland gibi programlar 

toplamının %40’ını besler.90 

ARTE France birçok belgesel ve kurmaca filme destek vererek yeni çok 

kültürlü yapımların oluşumunu sağlar. Ayrıca film festivallerine, 

kültürel etkinliklere de destek olur. 

ARTE France, bünyesinde kendine bağlı iki şirket oluşturmuştur. 

Bunlar: Bir sinematografik prodüksiyon şirketi olan ARTE France 

Cinéma (ARTE Fransa Sinema); ARTE Vidéo markası altında kaset, 

DVD, özellikle ARTE France’ın yapımlarının ticaretini yapan işitsel-

görsel yayın şirketi ARTE France Développement (ARTE Fransa 

Gelişim)’dır. Ayrıca, ARTE Editions (ARTE Yayınları) etiketi altında, 

ARTE France kitap ve çokluortam alanında kanalın programlarını 

yayınlar.91 ARTE France birçok tematik Fransız kanalının sermayesi 

içine de katılır. 

ARTE France, prestijli belgeselleri bu kanallara taşıyarak 

programlarının dünyada yayınlanma alanını genişletir. Bundan başka, 

Kanada kültür kanalı ARTV’nin sermayesine katılır. Kanal, ortak 

yapımlar vasıtasıyla ve program değişimleriyle Macaristan, Polonya, 

 
90 www.artepro.com/fr/CtrlAfficherPage?pageTo=/fr/institutionnel/arte_france.jsp 
30/01/2003 
91 a.y. 
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Çek Cumhuriyeti, Rusya ve slovakya ile işbirliği yapar ve Balkanlar, 

Romanya, Bulgaristan, eski Sovyet cumhuriyetleri ve Baltık ülkelerine 

de programlarını ulaştırır.92 

2.3. ARTE Deutschland TV GmbH (ARTE Almanya TV) 

ARTE Deutschland TV GmbH ARTE’nin Alman kutbudur. ARTE 

Deutschland, Alman tarafına eşit koşulda üye iki Alman kamu 

televizyonu olan ARD ve ZDF’nin programlarının merkeze 

önerilmesinden yayınlanmasına kadar, finansmanları ve teslimini 

kapsayarak ARTE G.E.I.E’ye hazırlanmasını koordine eder. ARTE 

Deustchland, ARTE France gibi, ARTE’nin programlarının % 40’ını 

besler.93 

ARTE France ile aynı olan yayın akışıyla Almanca yayın yapar. Alman 

tarafı, üyeleri ve ARTE G.E.I.E arasında enformasyon değişimi ve 

karar alınmasını eşit olarak organize eder. ARTE Deutschland, ARTE 

France gibi kendisine bağlı şirketler oluşturmamıştır. 

ARTE Deutschland, ARTE’nin programlarını yeniden ele alan ya da 

tamamlayan ARTE EDITION etiketi altında Alman dilinde kitap, 

videokaset ve CD-ROM yayınlar. Alman temel kamu kanalı ARD, tüm 

Almanya’da yerleşmiş on kadar radyo televizyon kanalından oluşur. Bu 

kanallar ARTE Deutschland TV GmbH tarafından ARTE’ye sağlanan 

programların yarısına, paylaşarak katkıda bulunurlar.94 ARTE 

 
92 a.y. 
93 www.artepro.com/fr/CtrlAfficherPage?pageTo=/fr/institutionnel/arte_de.jsp, 
30/01/2003 
94 a.y. 
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Deutschland TV GmbH’nin finansmanının %50’sini ARD, %50’sini 

ZDF karşılar.95 

2.4. Prodüksiyon Stüdyosu  “La Sept Video” 

ARTE’nin yapım şirketi konumunda olan LA SEPT VIDEO, 1995’te 

kurulmuştur. 

Düzenli müşterileri arasında ARTE France, La cinquème, MK2, 

Cinétévé, Téléimage, Dune, Odessa Films, Factory,Transeurope 

Express, Point du Jour, Ethan gibi yapım şirketleri vardır. Önceleri bir 

teknik plato çevresinde gelişen La Sept Video yeni teknolojiyi de 

bünyesine ekleyerek gelişmiştir.La Sept Video’nun yaptığı işlerin 

içinde günlük ya da haftalık sahne programları yapımı, sanal montaj 

salonları ya da diziler veya tek programlar için reji, grafik tasarımı, 

internet sitelerinin yapımı, DVD dolaşımı ve benzeri hizmetler yer 

alır.96 

3. ARTE’nin Genel İşleyiş Yapısı 

ARTE kanalı şu anda yarısının Fransız tarafı ARTE France’tan ve diğer 

yarısının Alman tarafı ARTE Deutschland TV’den gelen programların 

dörtte üçü üzerine kuruludur. 

 
95  Françis Balle, Medias et Sociétés de Gutenberg a Internet, Paris, 

Montchrestien E.JA,1997, s.424. 
96 www.artepro.com/fr/CtrlAfficherPage?pageTo=/fr/progr.../studioDeProduction.js, 
30.01.2003 
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ARTE kanalının tarafları program teklifleri yaparlar ve programlar 

konferansı tarafından belirlenen programları merkez için hazırlarlar.97 

3.1. Yönetim Komitesi 

Yönetim Komitesi, kanalı günlük yönetir ve Genel Asamble’ye faaliyet 

raporunu bildirir. Dört üyeden oluşur: Başkan, Başkan Yardımcısı, 

Programlar Yöneticisi ve Yönetim Direktörü. 

Avrupalı partnerlerin her birinin temsilcileri (Kamu kanalları olan 

RTBF, TVP, ORF, SRGSSR, Idée Suisse, TVE, YLE ve NPS) Yönetim 

Komitesi’nin genişletilmiş toplantılarında, danışman vasfıyla yer 

alırlar.98 

3.2. Genel Asamble 

Yılda bir kez toplanan Genel Asamble kanalın büyük yönlendirmelerini 

kapsayan kararları alır, bütçeyi ayarlar, Yönetim Komitesi’ni ve ARTE 

G.E.I.E. servislerinin sorumlularını atar. G.E.I.E.’nin üyeleri 6 alman 

ve 6 Fransız temsilciden oluşur. Partner ortaklar, RTBF ve TVP ve 

ORF, bu asambleye danışman sıfatıyla katılırlar.99 

4. ARTE’nin Bütçesi 

Fransa’da ARTE televizyon lisans ücretleri ve devlet desteğiyle finanse 

edilir. Almanya’da ise, lisans ücretleri bütün finansı gerçekleştirir. 

 
97 www.arte-tv.com/common_jsp/print.jsp?ID_document=810&lang=fr, 16.01.2003 
98 www.arte-tv.com/common_jsp/print.jsp?ID_document=810&lang=fr ,16.01.2003 
99 a.y. 
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ARTE’de reklam yasaktır. Fakat özellikle destek arayışları ile kendi 

çözümlerini geliştirme imkânına sahiptir.100 

ARTE kanalının 2002 genel bütçesi 325 milyon Euro’dur. 

Bu bütçenin dağılımı ise şöyledir: 

Programlar: % 66,8 

İşletme giderleri: % 22.9 

Yayın masrafları: % 8.8  

Yatırımlar: % 1,5 (ARTE’nin yeni binası buna dâhil değildir.)101 

5. ARTE’nin Programlarından Bazıları Ve İçerikleri 

5.1. ARTE Reportage (ARTE Röportaj) 

ARTE Reportage her programda belli bir güncel olaya odaklanarak, bu 

konuyla ilgili röportajlar yapar. Bir nevi araştırmacı televizyon 

gazeteciliği örneği olan ARTE Reportage aslında daha çok haber 

belgeseli tarzında bir programdır.102 

5.2. Thema 

Thema ARTE içinde bir yayın kuşağıdır. Bu geniş kuşak Cumartesi, 

Pazartesi öğleden sonraları; Pazar, Salı ve Perşembeleri akşam 

kuşağında yer alır. Pazar ve Perşembe günleri 20:45’te başlar ve sabah 

03:00’e kadar devam eder. Bu kuşak içerisinde çeşitli belgeseller 

 
100 The European Culture Channel, y.y., Arte Editions, 1999 
101 http://www.arte-tv.com/emission/emission.jsp?node=821&lang=fr, 10.05. 2003 
102 www.arte-tv.com 20.05.2003 
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yayınlanmaktadır. Thema’da Perşembe günleri film veya tiyatro da yer 

alır.103 

5.3. “360° Le Reportage GEO” 

ARTE’nin bilimsel programlarından olan 360° Le reportage GEO aylık 

yayınlanır. 

“Daha iyi anlamak için daha iyi görmek” sloganı ile yayınlanan GEO 

meraklı izleyicilere yönelik bir programdır. İzleyicileri dünyayı ve 

üzerinde yaşayanları bilmeye ve anlamaya davet eder.104 

5.4. Archimede 

ARTE’nin bilim konulu programlarından birisi de Archimède’dir. 

Program, ARTE’nin internet sitesi www.arte-tv.com’da yer alan çeşitli 

oyunlarla bilimsel konularda eğitici görev üstlenir. 

Salı günleri saat 19’da yayınlanan Archimède, basit terimlerle bilimi 

konuşan geniş kitleye hitap eden haftalık bir programdır.105 Program 

1994 yılında yayına başlamış, Aralık 2003’te yayından kaldırılmıştır. 

5.5. ARTEinfo / ARTE Journal 

ARTEinfo adıyla yayına başlayan daha sonra ARTE Journal olarak 

devam eden bu program ARTE’nin haber bültenidir. 

 
103 http://www.arte-
tv.com/dossier/archive.jsp?refresh=false&node=303129&lang=fr, 17.06.2003 
104 http://www.arte-tv.com/emission/emission.jsp?node=-860&lang=fr, 17.06.2003 
105 http://www.arte-tv.com/emission/emission.jsp?node=-65&lang=fr, 12.06.2003 
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Her gün Franko-Alman redaksiyonu uluslararası gündemine 25 dakika 

ayırır. Avrupa haberlerinin ardından dünyadaki gelişmelerin sıcağı 

sıcağına derinlemesine analiz edilir.106 

ARTE bu programda Cannes Film Festivali sırasında Cannes’dan canlı 

yayınlar yapmıştır. Ayrıca ARTE bu yayınları TV5 ve diğer birçok 

kanala da vermiştir. Festival boyunca Cannes’ın yat limanında üzerinde 

ARTE yazan bir yattan yayın yapan ARTE biri Fransız, diğeri Alman 

iki sunucu ile festivale katılan oyuncularla, yönetmenlerle ve 

eleştirmenlerle röportajlar yapmışlardır. 

5.6. Kurmaca Filmler 

ARTE’nin Alman ve Fransız yönetmenlerin yanı sıra İtalyan, İspanyol, 

İngiliz yönetmenlerle, hatta İsrail, Filistin’den, Afrika, Amerika ve 

Avustralya kıtalarından gelen yönetmenlerle işbirliği yaparak 

gerçekleştirdiği birçok yapımı vardır. 

5.7. Belgeseller 

ARTE birçok belgesel yönetmenine destek vererek çeşitli ülkelerde 

belgesel filmler hazırlamaktadır. Belgesellerin yönetmenleri Avrupa ve 

Avrupa dışındaki ülkelerdendir. ARTE ayrıca bir dönem İstanbul’da 

Belgesel Sinemacılar Birliği tarafından düzenlenen 1001 Belgesel Film 

Festivali’ne de destek vermiştir. 

 
106 www.arte-tv.com, 10.06.2003 
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5.8. Gösteriler 

ARTE, San Fransisco, Brüksel, Prag, Melbourne ve Cannes gibi 

dünyanın en prestijli festivallerinde birçok müzik, opera, dans ve tiyatro 

programını ortaklaşa gerçekleştirmekte ve birçok kentten canlı yayınlar 

yapmaktadır. 

6. İşbirliği Anlaşmaları ve Partner Ülkeler 

ARTE 1993 yılında Belçika kamu kanalı RTBF ile ortak üye anlaşması 

imzalamıştır. Bu ortaklık Belçika’da Fransızca konuşan bir toplum 

olmasından dolayı oldukça işlevsel görünmektedir. Bunun dışında, 

Fransız İletişim Bakanlığı’na sunulan 1994 tarihli “Kamu 

Televizyonunun Geleceği” adlı resmi raporda ARTE’nin Avrupalı yeni 

partnerler ile mümkün olduğunca hızlı bir genişlemeye girmesi 

önerilmektedir.107 

Bu tarihten sonra partnerlik anlaşmalarına hız veren ARTE 1995’te 

İsviçre radyo ve televizyon kuruluşu SSR ve İspanyol kamu 

televizyonu TVE ile işbirliği anlaşmaları imzalarken Alman kamu 

televizyonu ARD’nin üyesi olan ORB ve MDR bölgesel kanalları da 

aynı yıl ARTE Deutschland TV GmbH’ye katılırlar. 2 Ekim 1990’da 

Fransız Cumhuriyeti ve Almanya’nın 11 eski Länder’i ARTE’nin 

temelini atan anlaşmaya imza koymuşlardı. 1996’ya gelindiğinde ise 

Almanya’nın yeni Länder’leri “Devletler Arası Antlaşma”nın üyesi 

olurlar. Aynı yıl Polonya kamu televizyonu TVP ile de bir işbirliği 

anlaşması yapılır. 1997’de İspanyol TVE ile ikinci bir işbirliği 

 
107 Bkz.: 3.bölüm, s.5 
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anlaşması, 1998’de ise Avusturya kamu televizyonu ORF ve İtalyan 

kamu kanalı RAI ile aynı içerikte anlaşmalar yapılır. RAI ile yapılan 

anlaşma 3 yıllık bir işbirliğini öngörür. 1999’da Finlandiya kamu kanalı 

YLE ile işbirliğine gidilirken, 2001’de Polonya kamu kanalı TVP 

ARTE G.E.I.E ’ye ortak üye olur. 2001’de de Avusturya kamu kanalı 

ORF ARTE G.E.I.E’nin ortak üyesi olur ve aynı yıl Hollanda kamu 

kanalı NPS ile de bir işbirliği anlaşması gerçekleştirilir.108 

7. ARTE Yayınlarının Alınması 

2003 yılı itibarıyla ARTE Fransız nüfusunun %90’ı tarafından 

alınabilmektedir. ARTE’nin Fransa’daki izleyicilerinin çoğu kanala 

karasal yayından ulaşmaktadırlar. Günümüzde ARTE’nin yayınları 

internet üzerinden de birçok izleyiciye ulaşabilir durumdadır. 

ARTE’ye Fransa’da 3 milyon kişi kablodan, 4 milyon kişi de uydudan 

ulaşıyor. ARTE düzenli olarak 9.4 milyon kişi tarafından izlemek 

amacıyla açılıyor. Bu veriler yılın ilk üç ayı için haftalık ortalama tercih 

oranıdır.109 

ARTE klasik bir anten ile Karasal Hertz 5.ağdan, kablodan, uydudan 

yayın yapmaktadır. 

Uydu yayınında çanak antenle Telecom 2C, Hot Bird, Astra 1D 

sayesinde analog olarak, Abone olmadan, sayısal bir alıcı aracılığıyla 

sayısal olarak (Astra 1E ya da 1F) ya da TPS ya da CANALSATELLITE 

 
108 http://www.arte-tv.com/emission/emission.jsp?node=1006&lang=fr, 11.05.2003 
109 www.arte-tv.com/common_jsp/pr,nt.jsp?ID_document=44255&lang=de, 
12.06.2003 
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sayısal demetlerinden birinden şifre çözücü vasıtasıyla ARTE 

yayınlarına ulaşmak mümkündür. ARTE’nin Almanca yayınları ise 

ASTRA 1C uydusundan analog olarak 10994 frekansından 

izlenebiliyor.110 

ARTE başka ülkelerin de kablo şebekelerine verilmeye çalışılmaktadır. 

Bunlar: Lüksemburg, Romanya, Bulgaristan, Estonya, Danimarka, 

Macaristan, Litvanya, Slovenya, Slovakya, Norveç ve İsveç’tir. 

2002 yılı itibarıyla ARTE’nin partneri ülkelerdeki niceliksel değerler 

ise şöyledir: Belçika’da ARTE nüfusun %98’ine ulaşabilir durumdadır. 

Hemen hemen tüm kablo ağları, kanalı 3,8 milyon eve taşıyor. 

İsviçre’de ARTE kablo yoluyla Fransızca ve Almanca yayın 

yapmaktadır. Fransızca konuşan evlerin %86’sı ve Almanca konuşan 

evlerin %52’si ARTE yayınlarını almaktadır. 

İspanya’da TVE ve LA 2 adlı karasal ağ ARTE programlarından bir 

seçkiyi ulusal alana taşır. 

Avusturya’da ARTE, ülkenin kablo ağının yarısından fazlası tarafından 

taşınır.(%80) Kablo ağından ARTE yayınları 950.000 ev tarafından 

alınabilmektedir. Uydudan ise 1.2 Milyon eve ulaşabilmektedir. 

Polonya’da evlerin %20’si ARTE’yi uydu ile almaktadır. 

 
110 www.arte-tv.com, 11.05.2003 
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Finlandiya’da evlerin üçte birlik bir bölümü yayınları uydudan alır. 

Yakında ARTE kablo ağına girecektir. 

Şu anda Hollanda’da ARTE kablo ağında test sürecindedir. 

Avrupa’nın diğer ülkeleri, Danimarka, Lüksemburg, Estonya, 

Macaristan, Romanya ve Hollanda, ARTE’yi kendi kablo ağlarının 

bazılarının içine alırlar. 

Akdeniz havzasında ARTE uydu anteni olan geniş bir izleyici kitlesi 

tarafından izlenir. Birçok ARTE programı, LA SEPT ARTE ile ortaklık 

anlaşması imzalayan kamu istasyonları tarafından yayınlanır.111 

Bu işbirliği çalışmalarının gidişatıyla ilgili 2003 yılının başında yapılan 

değerlendirmeler şunları vurgulamaktadır: Komşu kamu televizyonları 

ile yapılan pahalı projeler gerçekçilikle kenara konulmuştur. İspanyol 

TVE önemli finansal zorluklarının farkına varmıştır. İtalyan RAI Silvio 

Berlusconi hükümeti tarafından yarı özelleştirilmekte ve İngiliz BBC, 

ARTE ile bir partnerlik anlaşması imzalanmış olmasına karşın daha çok 

Atlantik ötesine istekle bakmaktadır. Kimse Fransa ve Almanya’nın her 

yıl kanala verdiği miktardan az ya da fazla, 150 milyon Euro civarında 

bir miktarı masaya koymaya hazır değildir.112 

 
111 wwww.arte-tv.com/common_jsp/print.jsp?ID_document=44255&lang=de, 
12.06.2003 
112 Mathieu, Ricard, a.y., 22.01.2003 
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8. “2003 Yeni Elysee Kararları” Çerçevesinde ARTE’nin 
Konumu 

Son 400 yılda birbirleriyle tam 23 kez savaşan Fransa ile Almanya 

İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana barış içinde yaşamaktalar. Elysée 

anlaşmasının yarattığı “Fransız-Alman ekseni”, son 40 yılda sadece 

Paris ile Berlin arasında barış sağlamakla kalmayıp, Avrupa’nın tüm 

entegrasyon politikalarına damgasını vurmuştur.113 

Elysée Antlaşması’nın imzalandığı gün olan 22 Ocak, anlaşma 

tarihinden beri  “Franko-Alman Günü” olarak adlandırılmaktadır. 

2003 yılında Elysée Antlaşması’nın yıldönümünde Alman ve Fransız 

milletvekilleri Paris yakınlarındaki Versailles sarayında görkemli bir 

toplantı yaparak bu ittifakın 40. yılını kutladılar. Alman Federal 

Meclisi’nde Elysée Anlaşması’yla ilgili olarak yapılan oturumda da iki 

ülke arasındaki ilişkilerin önemli ölçüde geliştirilmesini öngören bir 

önerge oybirliğiyle kabul edildi.114 

Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ve Almanya Başbakanı Gerhard 

Schröder yaptıkları ortak açıklamada, iki ülkenin kaderlerinin ortak 

olduğunu vurguladılar. Bu açıklamada,  "Ortak geleceğimiz genişleyen 

ve bütünleşen bir Avrupa Birliği’nden (AB) ayrı tutulamaz. Bu yüzden 

ortaklarımıza yarının Avrupası’nın vizyonunu sunuyoruz" 

denilmekteydi. Fransa'nın önde gelen gazetelerinden Libération, 

 
113 Kayahan Karaca, “Marianne ve Germania”, 
www.foreignpolicy.org.tr/tur/haber/kkaraca_200103.htm, 20.02.2003  
114 “Almanya ile Fransa ilişkileri daha da geliştirilecek”, www.abhaber.com, 17-01-

2003 
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“Fransalmanya halen çok uzakta mı?" başlığını attığı bir makalede 

"Fransalmanya'yı boşuna aramayın. Bu 140 milyonluk ülke henüz 

hiçbir haritada yok. Ancak bu, Fransa ve Almanya'nın siyasi liderlerinin 

çok ciddi olarak hayalini kurduğu bir ülke..." diye yazmıştır. Aynı 

gazete "Bu anlaşmaya imza atarken böyle bir boyuta ulaşılacağını ne 

Gaulle ne de Adenauer hayal edemezdi " ifadesini de eklemiştir.115 

Yeni Elysée kararları diye adlandırabileceğimiz, Fransız - Alman 

ittifakını pekiştiren 40. yıl kararları şunlardır:116 

Alman ve Fransızlar her iki ülkenin de vatandaşı, yani çifte vatandaşlık 

sahibi olacak. 

Ortak politikaları belirlemek üzere birer 'Genel Sekreter' atanacak. 

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Genel Sekreter Fransız, Fransa'nın 

başkenti Paris'teki ise Alman olacak. 

İki ülkenin birçok konudaki politikaları ortak olacak. Yasalar, eşdeğer 

olarak aynı içerik ve sonuca getirilecek. 

İki ülkenin bakanları, ortak toplantılar düzenleyecek. Bu toplantılarda 

iki ülkeyi ilgilendiren bir durum söz konusu olduğunda belirli müdahale 

hakları olacak. 

 
115 Halil Ketencioğlu, "Fransız-Alman ilişkilerinde dönüm noktası; 1963 Elysee 
Antlaşması”, http://www.aegee-kayseri.org/Bulletin81.htm.  19.05.2003 
116 Burcu Yakar, “Fransalmanya”, Sabah, 23.01.2003 
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Halklar, diğer ülkedeki genel seçimlerde oy kullanacak. 

Milletvekilleri de ortak oturumlar düzenleyecek. 

 Ortaklık kapsamında Fransa ve Almanya, uluslararası kurumlarda tek 

ve ortak bir temsilci bulundurmayı, olimpiyatlar ya da Dünya Kupası 

gibi spor organizasyonlarını ortak düzenlemeyi de hedefliyor. 

Fransa Başbakanı Jean Pierre Raffarin, kendisine bir Alman danışman 

atayacak. Fransız bir danışman da Schröder'in ataması bekleniyor. 

Dışişleri, içişleri, kültür ve eğitim bakanlıkları da politikalar ortak 

olacağı için diğer ülkeden bir müsteşarı bünyesinde bulunduracak. 

İki ülkenin bakanlıkları yılda iki kez yapılan zirve toplantılarına 

isterlerse katılıyordu. Ancak artık bu toplantılara katılmak zorunlu 

olacak. 

Bu ortaklık ve birleşmenin sağlıklı olabilmesi için de halkların 

hazırlanması gerekecek. Bunun için de iki ülkenin dili, karşılıklı olarak 

zorunlu yabancı dil olacak. Fransızlar Almanca ve Alman kültürünü, 

Almanlar da Fransızca ve Fransız kültürünü öğrenecek. Çünkü ortak 

yürütülmesi planlanan temel hedeflerin başında gençlik eğitimi geliyor. 

Dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Dominique Villepin, Elysée 

Antlaşması’nın 40. yıldönümü nedeniyle yapmış olduğu basın 

açıklamasında bu anlaşma sayesinde bir takım eşgüdüm ve diyalog 
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mekanizmaları kurulduğundan bahsederken kültürel yakınlaşma 

konusunda da ARTE kanalına vurgu yapmıştır: 

“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.”117 

Yukarıda adı geçen dört kuruluş da kültüre yönelik önemli 

yatırımlardır. Bakanın sözlerinden de anlaşılabileceği gibi İki ülke 

kültürel yakınlaşma amaçlı yatırımlarının çoğunu 1963’ten bu yana 

gerçekleştirmiştir. ARTE de bu yatırımların önemli sacayaklarından 

biridir. 

ARTE’nin kuruluş kontratında yer alan “kültürel ve geniş anlamda 

uluslararası bir karakteri olan televizyon programlarını uydu 

aracılığıyla ya da başka bütün yollarla gerçekleştirmek ve yayınlamak 

ya da yayınlatmak, anlayışı kolaylaştırmaya ve Avrupa’da halkların 

yakınlaşmasına özgü tasarladığı bir amacı vardır.”118 cümlesi daha en 

başta bir Avrupa Birliği Televizyonu’nun işaret etmektedir. 

ARTE resmi sitesinde bunu net olarak şu şekilde açıklamaktadır: 

Otuz yıl önce, Fransa ve Almanya, Avrupa kültür kanalı ARTE'nin 

kuruluşunu imzaladılar. 

 
117 http://www.ambafrance-tr.org/turc/Basin/Elysee.htm, 22.05.2003 
118 www.artepro.com/fr/CtrlAfficherPage?pageTo=/fr/institutionnel/arte_geie.jsp, 

30/01/2003 
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2 Ekim 1990'da, Almanya'nın yeniden birleşmesinin arifesinde, Avrupa 

vatandaşlarına hizmet veren bir Fransız-Alman televizyon kanalı 

yaratma arzusu, Devletlerarası Antlaşma'nın imzalanmasıyla gerçek 

oldu. ARTE 1992'den beri her gün hem Fransızca hem de Almanca 

olarak yüzlerce kültürel program, benzersiz sinema eserleri ve kültürün 

en iyilerini kapsayan bir dizi belgesel yayınlıyor. ARTE, Strazburg'dan 

uluslararası bir bakış açısıyla haber, röportaj ve magazin şovları üreten 

iki uluslu, Avrupalı bir editör ekibine sahip tek medyadır. 

En son teknolojik gelişmelere ve izleyici alışkanlıklarını takip eden ve 

hatta bunları öngören ARTE, bugün benzersiz içeriğini küçük ekranda, 

arte.tv'de ve sosyal medyada sunan kapsamlı bir yayıncıdır. İster 

"klasik" bir televizyon ekranında, ister son 30 yılda ortaya çıkan diğer 

görüntüleme cihazlarında olsun, ARTE daha geniş ve daha çeşitli bir 

izleyici kitlesine ulaştı. Avrupa çapında altı dilde sunulan program 

teklifi, kamu hizmeti kanallarıyla ortak prodüksiyonları ve kıtadaki 

üreticilerle güçlü ilişkileri ile ARTE, zenginliğini ve farklı kültürünü 

gözler önüne seren Avrupa'nın görsel-işitsel ortamında önemli bir 

oyuncudur, parlama noktaları ve korkularının yanı sıra temel 

değerlerini desteklemektedir.119 

 
119 https://arte30.arte.tv/en, 25.11.2020 
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9. Kamu Yayıncılığı ve Kamu Yayıncılığı Açısından ARTE’nin 
Değerlendirilmesi 

9.1. Kamu Yayıncılığı ve Ticari Yayıncılık 

Kamu yayıncılığı, devlet eliyle yayıncılık ile karıştırılmaktadır. 

İngilizce’de “public television” ve Fransızca’da “télévision publique” 

olarak adlandırılmakta ve Türkçeye olduğu gibi çevirdiğimizde her ikisi 

de “halk televizyonu” anlamına gelmektedir. Kamu kelimesi halk 

anlamına geldiğinden devlet televizyonu ve halk televizyonu birbirine 

karıştırılmamalıdır. Ancak birçok ülkede televizyon yayıncılığı devlet 

tarafından başlatıldığı için, kamu yararına yayın yapan ilk televizyonlar 

da devlet televizyonları olmuştur. Ayrıca devlet televizyonları yasalar 

gereği halkı bilgilendirmek, eğitmek, kültür seviyesini artırmak gibi 

kamu yararını gözeten bu görevlerini halen sürdürmektedirler. 

Kamu kavramının anlamı, yayıncılık kurumları açısından 

değerlendirildiğinde, mülkiyet ilişkileriyle kısıtlanmaktadır. Yani kamu 

yayın kuruluşu dendiğinde, mülkiyeti kamuya ait olan kurumlar 

kastedilmektedir. Kamu yayın kurumunun karşıtında ise özel yayın 

kurumu ya da kuruluşu, yani mülkiyeti özel kişilerin elinde olan yayın 

kuruluşları bulunmaktadır.120 

Aslında televizyon kanallarını bu anlamda; devlet televizyonları, ticari 

televizyonlar ve kamu televizyonları olarak üçe ayırabiliriz. 

 
120 Erol MUTLU, Televizyon ve Toplum,  Ankara, 1999, s.22. 
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Kamu yayıncılığı modeli devlet, sermaye ve medya üçlüsünün soluk 

aldırmayan tavırlarına karşı Batı’da, bir takım alternatif çözümler 

ortaya atılması sonucu oluşan ortamda ortaya çıkmıştır.121 

Yani kamu yayıncılığı devlet yayıncılığına ve ticari yayıncılığa bir 

alternatif olarak yapılan bir yayıncılık türüdür. Kamu yayıncılığı 

kamunun üzerinden para kazanmayan bir yayın olmalı ve yayıncı 

kuruluş da özerk bir yapıya sahip olmalıdır. 

Kamu yayıncılığı özellikle toplumsal ve siyasal yapılarda gözlenen bir 

yayın biçimidir. Sivil toplum örgütlerine ve yerel yönetimlerce, kamu 

yararı doğrultusunda gerçekleştirilen yayınlar, bu çerçeve ve tanım 

içerisinde yer almaktadır. Yerel yönetimlerin, sendikaların, derneklerin 

vakıfların kamu yararı amacıyla, toplumu belirli konularda 

bilgilendirmek, eğitmek, toplumun siyasal karar alma sürecine 

doğrudan ve dolaylı katılımını sağlamak üzere yaptıkları yayınlar, 

kamu yayıncılığı olarak tanımlanır.122 

Hıfzı Topuz alternatif bir yayıncılık türü olarak kamu hizmeti 

yayıncılığını şöyle tanımlamaktadır: “Kamu hizmeti yayıncılığı, kamu 

hizmeti vermeye yönelik, kar amacı gütmeyen, halkı aydınlatmaya, 

eğitmeye, halk ile yöneticiler arasında sürekli bir iletişim kurmaya, 

halkın yayıncılığa katılımını sağlamaya yönelik bir yayıncılık türüdür. 

Bu tür yayınların gelir kaynağı reklamcılık değildir. Ayrıca kamu 

 
121 Erdal DAĞTAŞ, “Yayıncılıkta Kamu Hizmeti Modeli ve Toplumsal Sorumluluk 
Anlayışı”, RTÜK İletişim, Kasım-Aralık 2001, Yıl:5,sayı:26, s.19. 
122 Tayfun AKGÜNER, «Kamu Hizmeti Yayıncılığı »,  İstanbul Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Dergisi, sayı. 7,1998,  ss.286-287. 
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hizmeti yayıncılığı, devlet ve özel sektör karşısında bağımsız bir 

durumdadır. Yerel bir yapıya dayanır. Özgür ya da özerktir. Bireylerin 

yönetime ve program oluşturmasına katılımını sağlar.”123 

Kamu yayıncılığının önde gelen işlevi toplumda hayatın birçok 

katmanından gelen insanın katılımına olanak sağlayacak bir söylem 

biçimi oluşturmak ve bunu sürdürmektir. Kamu yayıncılığı devlet ile 

toplum arasında var olmaktadır.124 

“Kamu yayın kurumunun öncelikle sorumlu olduğu kişi, hissedarları 

değildir. Ruhsat ücretlerini ve kamu yayın kurumunun gelir 

kaynaklarını doğrudan ya da dolaylı olarak belirleyen ve kontrol 

edebilen hükümetler ya da devlet de değildir. Kamu hizmeti 

yayıncılığının ortakları, sorumlu olduğu izleyici kitlesi, o yayın 

kurumunun ait bulunduğu ülkenin halkı, yani yurttaşlarıdır.”125 

Kamu yayıncılığının geliri kamusal kaynaklarla sağlanırken, tecimsel 

yayıncılıkta yayın saatlerinin satılması karşılığı gelir elde edilir.126 

Kamu televizyonları için reklam geri plandadır. Bugün devlet eliyle 

kamu yayıncılığı yapan televizyonlar da reklam almaktadır. Ancak 

kamu yayıncılığı yapan kanallar bunun limitini iyi belirlemek 

zorundadır. Zira bu noktada kamu televizyonlarının yayın saatlerini 

 
123 Hıfzı Topuz, Yarının Radyo ve Televizyon Düzeni, Mozaik Yayıncılık, 
İstanbul,t.y. 
124 Erol MUTLU, “Televizyon ve Toplum” Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, 
1999, Ankara s.36 
125 Ali Nihat Yazıcı, Kamu Yayın Kurumları ve Yeniden Yapılanma, Ankara, 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, 1999, s.12. 
126 Mutlu, a.g.e., s.23. 



 83 

gelir elde etme karşılığı reklamcılara satmak söz konusu olduğundan 

kamu televizyonlarının kamu yararına yayını sorgulanmaya açık olur. 

Zaten bir kamu yayın kurumu için en büyük tehlike, reklam gelirlerini 

birinci kaynak olarak düşünmektir. Bu durum kamu yayın kuruluşunu 

popülariteye iter ve kamu yararına yayın yapma amacından 

uzaklaştırır.127 

Özel televizyonlar reklam gelirleriyle kendilerini finanse ederler. 

Abone sistemine göre şifreli yayın yapan özel kanalların gelirleri ise 

reklam ve abone aidatlarından oluşmaktadır. 

Avrupa yayıncılık sistemlerinde esas rekabet reklam alanında değil de, 

izleyici alanında verilmektedir. Kamu televizyonları için de izleyici 

sayısı önem taşımaktadır. Çünkü özellikle varlık nedenleri ve 

yararlılıkları çok tartışılan bu televizyonlar kendilerini meşrulaştıracak 

en önemli etkenlerden bir olarak sahip oldukları izleyici sayısının 

yüksekliğini görmektedirler.128 

Kamu yayıncılığı sivil toplumu yansıtmakta olduğundan kamu 

yayıncılığı yapabilecek olan kuruluşlar içine işçi sendikaları, siyasi 

partiler, belediyeler ve diğer gruplar da girmektedir. Bu yayıncılık türü, 

sözü geçen kuruluş türleri için uygun olmasına karşın suistimale açıktır. 

Öte yandan kamu yayıncılığı sivil toplumun oluşumunda büyük rol 

oynar. 

 
127 Yazıcı a.g.e., s.13. 
128 Mutlu, a.g.e., s.32. 



84 ÇİFT DİL VE ÇİFT KÜLTÜR YAYINCILIĞI 
“ARTE” 

“Ticarî televizyonu daha çok gerçeği imal eden ve bir gerçeklik etkisi 

yaratmak çabasında olan temsili (representational) gerçekliğin, 

imajların ve öykülerin estetiği yönetir. Ticari televizyon bir eğlence 

aracı olarak kurulmuştur ve öyle görünüyor ki televizyon yapımcıları 

izleyicinin kolayca kabul görebilecek karakterler, öyküler, ortak 

alışkanlıklarla ve mesajlarla yüklü anlatılarla fazlası ile 

eğlendirdiklerine inanmaktadırlar.”129 

Bu açıdan bakıldığında görülen odur ki, ticari televizyon kanallarının 

program profilini ve yayın akışını kitle kültürü belirlemektedir. 

Ticari yayın kuruluşları için izlenme oranı ya da payı birinci 

önceliklidir. İzlenme oranı ve payının düşmesi, reklam gelirlerinin 

düşmesi demektir. Kamu yayın kurumu, %30’luk bir pazar payı için 

yayın yapabileceği gibi, %3’lük bir izlenme oranı için de program 

yapabilir. Önemli olan hedeflenen izleyici grubunun, göz önüne alınan 

gereksinimlerinin en yüksek oranda tatmin edilmesidir.130 

9.2. ARTE ve Kamu Yayıncılığı 

Kültür temalı yayın yapan ARTE yayıncılık açısından değerlendiril-

diğinde kanalın Fransa ve Almanya’nın devlet ortaklığıyla kurulup 

kamu yayıncılığı yapan bir kuruluş olduğu görülür. O halde ARTE 

üzerinde şu soruyu şekillendirmek gerekmektedir: ARTE kanalı, devlet 

yayıncılığı modeli içinde kamu yayıncılığı mı yapmaktadır? 

 
129 Dilek İMANÇER, “Çağdaş kimliğin Yapılanma Süreci ve Televizyon”, Doğu 
Batı, Sayı:23, Mayıs-Haziran-Temmuz 2003,  s.239. 
130 Yazıcı, a.g.e., s.13 
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“Kamu yayın kurumunun amacı; üç kelimeyle “Bilgilendir, Eğit ve 

Eğlendir”dir. Ticari yayın kuruluşu için ise amaç; “Eğlendir” ve 

nadiren de “Bilgilendir” olur. Devlet yayın kurumu için amaç “İkna 

Et”, “Eğit” ve “Bilgilendir (ama Devletin istediği şekilde)”dir.131 

Bu açıdan ARTE’ye bakarsak Fransız ve Alman devletlerinin 

ortaklığıyla kurulan ARTE’nin, devlet yayıncılığı modeli içinde kamu 

yayıncılığı yaptığını düşündüğümüzde, bundan şu değerlendirmeyi 

yapabiliriz: ARTE’nin kamu yayıncılığı amaçları olan “Eğitme”, 

“eğlendirme”, “bilgilendirme” amaçlarının yanına “ikna etme” amacını 

eklemesi, “bilgilendirme” amacının da biçimini değiştirip kamuyu 

devletlerin -Fransa ve Almanya’nın- istediği şekilde bilgilendirmesi 

gerekir. 

ARTE’nin reklam almaması onun kamu yayıncılığı açısından yerini 

sağlamlaştırmaktadır. Öte yandan kaynaklarının çoğu iki devlete bağlı 

olduğundan devlet eliyle kamu yayıncılığı yaptığını söylemek 

mümkündür. 

Elysée Anlaşması’ndan sonraki sürece baktığımızda bu gayet açık 

biçimde görülmektedir. ARTE Fransa ve Almanya devletlerinin yön 

verdiği ve siyasi bir adımla başlayan sürecin ürettiği bir kültürel 

kurumdur. Elysée Antlaşması’nın 40.yılında 2003’te alınan yeni 

kararlar da ARTE kanalının misyonunu daha net ortaya koymaktadır. 

 
131 A.e. 
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KISACA 

Fransa ve Almanya’nın ortak kurduğu televizyon olarak ve Avrupa 

kanalı yaklaşımıyla yayın yapan ARTE özellikle Fransa’da kültür 

kanalı olarak önemli bir yere sahiptir. Buna karşılık Almanya’da birçok 

kültür televizyonu olduğundan ARTE Deutschland geri planda 

kalmaktadır. Ancak ARTE’nin yayınlarının Avrupalı kültür kanalı 

kimliğiyle Avrupa ve kıta dışında kabul gördüğü gözlemlenmektedir. 

ARTE kanalı bugün Fransa topraklarında olan Alsas bölgesinin 

Strazburg kentinde kurulmuş olmasının da sembolik bir anlamı vardır. 

Tarihi kaynaklar iki ülke arasındaki düşmanlığı bitiren 1963 Elysée 

Antlaşması’nı göstermektedir. ARTE televizyonu Elysée Antlaşması 

ile iki ülke arasında oluşan yakınlaşma ve işbirliği sürecinin bir 

ürünüdür. ARTE, bu antlaşmanın 40. yılı kutlamalarında Le Monde 

gazetesine verdiği ilanda antlaşmanın metnini yayımlamış ve altına 

“İşte Franko-Alman dostluğu üzerine en güzel metin” cümlesini 

ekleyerek kendisinin bu sürecin bir ürünü olduğunu belgelemiştir. 

ARTE Alsas’ta Strazburg kentinde kurulmuştur çünkü bu kent Fransız-

Alman sınırındadır; tarih boyunca iki ülke arasında sorun olan bir 

topraktadır.  Her iki ülke dilinin, Almanca ve Fransızca’nın ve bu iki 

dilin diyalektlerinin birleşiminden oluşan Alsas dilinin konuşulduğu bir 

bölgededir. Avrupa Birliği’nin birçok kuruluşu da buradadır. 

ARTE’nin kurulması, başlangıçta yaşanan sorunlar ve gelişmesi 

incelendiğinde çıkan sonuç ise böyle bir kanalın zorluğu üzerine 

herkesin hem fikir olduğu, ancak yıpratıcı muhalefetlerin olmadığı; iki 
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ülke prime-time saatlerinin farklı olmasından dolayı bir zorluk 

yaşandığı; fakat sonra yayın aralığını genişleterek bu sorunun 

çözüldüğüdür. ARTE’nin Fransız kutbu ARTE France gelişime ve 

üretime, yeni şirketler kurarak daha çok önem vermektedir ve birçok 

tematik kanalın sermayesi içine katılmaktadır. 

İki dilde senkronize yayın yapmak yayıncılığa büyük yükler getirir. İki 

ayrı ülkeye aynı yayını kendi dillerinde yapmak ise daha da büyük 

sorumluluk gerektirir. Prime-time saatlerinin ülkelere göre farklı 

olabilmesi de ayrı bir zorluktur. ARTE adeta bu zorluklara meydan 

okumaktadır. 
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ARTE İLE YAPILAN GÖRÜŞME (06.06.2003) 

ARTE ile ilgili bazı soruları kanalın o dönemki başkanı Jérôme 

Clément’a faks aracılığıyla gönderildi. Clément’ın özel kalem müdiresi 

Sonia Lederberger Tobias Gerlach’a yönlendirdi ve Gerlach sorulara 

Clément ve ARTE adına e-posta ile cevap verdi.  

SORU 1:  Elysée Antlaşması’nın ARTE’nin kuruluşunu 

etkilediğini söyleyebilir miyiz? 

GERLACH: Elysée Antlaşması Franko-Alman televizyon kanalının 

oluşumunu öngörmeden gerçekten Franko-Alman yakınlaşması 

sürecini hazırlamıştır. ARTE projesi Fransa eski cumhurbaşkanı 

François Mitterand ve Alman Şansölyesi Helmut Kohl tarafından iki 

ülkenin sivil toplumlarını yakınlaştırmak amacıyla tasarlandı ve 

hazırlandı. 

SORU 2: ARTE politik amaçlarla kurulan bir kültürel kanal 

mıdır? 

GERLACH: ARTE siyaset adamları tarafından ARTE’nin programları 

ve editoryal çizgi üzerinde direkt olarak devlet etkisi olmadan yaratıldı. 

 

 

 

 

 



 95 

SORU 3: Tarih boyunca Alsas-Loren Almanya ve Fransa arasında 

sürekli problem olmuştur. ARTE’nin merkezinin bulunduğu 
Strazburg’un jeopolitik durumu buranın merkez olarak seçilmesi 

için bir faktör olmuş mudur? 

GERLACH: Strazburg kanalın merkezi olarak seçildi çünkü şehir 

Franko-Alman sınırında yer almaktadır ve ona Avrupa’nın başkenti 

statüsünü veren Avrupa’nın diğer birçok kuruluşunun merkezidir.  

SORU 4: İki ülke ekipleri arasında çalışma prensipleri konusunda 
sorunlar yaşandı mı? 

GERLACH: Elbette kültür ve mantalite farklılıkları vardır. (Alman 

formalizmi/ Fransız esnekliği, dakiklik, Alman sistematik yaklaşımı/ 

Fransız doğaçlama dehası) Fakat bu ARTE’de ekip haline çalışmayı 

çekici yapmıştır. 

SORU 5: Ortak sınırlar, ortak para ve ortak parlamentodan sonra 
ARTE Avrupa’nın ortak kanalı olacak mı? 

GERLACH: ARTE Avrupa’da bir kültürel diyalog platformu olmak 

istiyor. ARTE diğer 7 Avrupa ülkesi ile yıllar boyunca birçok 

partnerliği tamamladığımız ölçüde şimdiden geniş bir Avrupalı bir 

kanaldır. (İspanya, Polonya, Belçika, İsviçre, Avusturya, Finlandiya, 

Hollanda) 

 

 



96 ÇİFT DİL VE ÇİFT KÜLTÜR YAYINCILIĞI 
“ARTE” 

SORU 6: Eğer ARTE “Birleşik Avrupa”nın kamu kanalı olursa, 

Franko-Alman kimliğini kaybedecek midir? 

GERLACH: ARTE yapısı ve finansmanı ile bir Franko-Alman 

kanalıdır. Fakat programları ile Avrupalıdır ve bunun değişmesinin 

öngörmemektedir. 
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