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1. GİRİŞ

Sinema, içinde bulunduğu toplumun özelliklerini yansıtan bir ayna
görevindedir. Türk sineması da, ortaya çıktığı günden bugüne Türk toplumunun
kültürel, sosyal ve kısmen de olsa politik yönlerini beyazperdeye taşımıştır. Ülkemizde
pek çok açıdan dönüşümlere yol açan 12 Eylül Askeri Darbesi’nin sinemamıza
yansımamasını beklemek, elbette gerçekçi olmazdı. 1986 yılından itibaren farklı
yönetmenlerin çektiği bir çok filmde 12 Eylül dönemi ve sonrası işlenmiştir. Bu tezin
temel iddiası, Türk sinemasının 12 Eylül sonrasında büyük bir toplumsal ve politik
dönüşüm yaşadığı ve söz konusu dönemi ele alan filmlerde 12 Eylül Askeri Darbesiyle
tam bir hesaplaşmanın yapılamadığıdır.
Tezimiz üç bölümden oluşuyor. Birinci bölüm içinde sinema-ideoloji-politika
ilişkisi başlığı altında öncelikli olarak ideoloji kavramının çıkış noktası, bugüne değin
içeriksel olarak nasıl bir değişim yaşadığı üzerinde duruluyor ve buradan yola çıkarak
sinema ile ideoloji arasındaki ilişkiye giriliyor. Ağırlıklı olarak küçük, orta ve orta üst
gelir gruplarına, entelektüel kitleye ve gençlere hitap eden sinemanın ideolojiden ve
politikadan soyutlanamayacağı, özellikle sınıflı toplumlarda egemen güçler açısından
kültürel ve ideolojik hegemonyanın oluşturulmasında en etkili araçlardan biri olduğunu
söyleyebiliriz. Bu bölümde kitle iletişim araçlarının ideolojik etki yaratma açısından
kullanımının altı çizilmektedir. İster hegemonik/başat kültür, ister alternatif/muhalif
kültür olsun, sinema her zaman ideoloji ve dolayımında politika ile iç içedir. İdeolojik
hegemonya ve 1980 Askeri Darbesini ele aldığımız bir diğer başlıkta hegemonyanın bir
yandan güç/zor yoluyla bir yandan da kitlelerde rıza oluşturarak elde edildiğini ve
rızanın elde edilmesinde kitle iletişim araçlarının önemli roller üstlendiğini ele alıyoruz.
Bu bağlamda 12 Eylül sonrası Türk sineması, zemini olan toplumun gerçekliğini ve
geleceğini işlemek ve esas almak yerine, bize orta ve üst sınıf ilişkilerini "vasat akıl"
düzeyinde, yenilgi-kişisel bunalımlar ve toplumsal/tarihsel/politik bağlamdan kopuk
formda anlatmaya koyulduğunun altını çiziyoruz. Bir depolitizasyon sürecine girildiği
80 sonrası dönemde sinema da kendi içine kapanmış ve özellikle politik bir film yapma
iddiasıyla yola çıkan filmlerde yaşanan sapmada bu daha da görünür bir hale gelmiştir.
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12 Eylül’e giden süreçte mevcut hegemonyanın iflası ve ordu eliyle yeniden inşa ediliş
sürecini de bu bağlamda işliyoruz. Son başlıkta artık tezimizin konusu olan 12 Eylül
1980 Askeri Darbesi sonrasında sinemanın yaşadığı dönüşümü somut olarak
inceliyoruz. Türk sinemasının yaşadığı değişimi, sinemada öne çıkan konuları, bunların
ele alınış biçimlerini değerlendirirken; Türk sinemanın toplumsal ve politik bağlarından
nasıl koparıldığını, nasıl kendi içine ve bireyin dünyasına

gömüldüğünü, nasıl

apolitikleştiğini ve apolitikleştirdiğini neden-sonuç ilişkisi bağlamında irdeliyoruz.
İkinci bölümde tezimizin konusu olan 12 Eylül 1980 Askeri Darbesiyle
hesaplaşma bağlamında çekilmiş üç filmin çözümlemesini hangi analiz yöntemi ile
çözümleyeceğimiz noktasında üç farklı analiz yöntemi inceleniyor. Bunlar sırasıyla
Göstergebilimsel Çözümleme, Toplumbilimsel Çözümle ve son olarak Marksist
Çözümleme’dir. Burada metot olarak kullanacağımız Marksist Çözümleme daha detaylı
bir şekilde ele alınıyor. Kısmen bu çözümleme yöntemlerini kıyaslıyor ve neden
Marksist bir yöntem kullandığımızı yine Marksist bir terminoloji ile ifade etmeye
çalışıyoruz.
Son bölümde film çözümlemelerimiz yer alıyor. 12 Eylül’den altı yıl sonra,
darbeyle hesaplaşma bağlamında çekilen ilk filmler olan “Ses” ile “Sen Türkülerini
Söyle” filmleri ve uzun yıllar sonra, 2006 yılında çekilen, darbeye karşı en sert
eleştirileri içerdiği ve özellikle işkence sahneleri ile keskin bir hesaplaşmanın kapısını
araladığı söylenen “Eve Dönüş” filmi Marksist bir yöntemle çözümleniyor.
Çözümlemede; filmlerin yaşanan toplumsal-tarihsel-siyasal süreçle ilişkisi, darbe
sürecini, sonrasını, toplumsal-sınıfsal mücadeleyi, devrimcileri, kadınları ve değişimi
ele alış biçimleri ve en önemlisi; gelecek günlere dair verdiği mesaj, ortaya konan
somut durum üzerinden tahlil ediliyor ve bu bağlamda “Türk sineması 12 Eylül’ü
anlatırken yeterince cesur muydu?, Bu filmler gerçekten de 12 Eylül’ü anlatmada
başarılı olmuş mudur?” sorularını da cevaplamaya çalışıyoruz.
Ele aldığımız kavramsal çerçeve, metodoloji bölümü ve yaptığımız film
çözümlerinin sonrasında sonuç bölümüne gelmiş bulunuyoruz. Sonuç bölümünde,
tezimizin sonunda hangi bulguları elde ettiğimizi ve bunların tezimizin öne sürdüğü

2

hipotez ile tutarlılığı noktasında toplu bir değerlendirme yaparak tezimizi sonlandırmış
oluyoruz.
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2. SİNEMA-İDEOLOJİ-POLİTİKA İLİŞKİSİ

"Egemen sınıfın düşünceleri, bütün çağlarda,
egemen
düşüncelerdir de, başka bir deyişle,
toplumun egemen maddi gücü olan sınıf, egemen
manevi güçtür de. Maddi üretim araçlarını üreten
sınıf, aynı zamanda, entelektüel üretimin araçlarını
da emrinde bulundurur, bunlar o kadar birbirinin
içine geçmiş durumdadır ki kendilerine entelektüel
üretim araçları verilmeyenlerin düşünceleri de aynı
zamanda bu egemen sınıfa bağımlıdır. Egemen
düşünceler, egemen maddi ilişkilerin fikirsel
ifadesinden başka bir şey değildirler, egemen
düşünceler, fikirler biçiminde kavranan maddi,
egemen ilişkilerdir, şu halde bir sınıfı egemen sınıf
yapan ilişkilerin ifadesidirler"1.

Bu bölümde sinema-ideoloji-politika ilişkisi üzerinde duracağız. “Sinema
başlangıcından bugüne ideoloji ile nasıl bir ilişki içindedir ve sinemanın “politik
alan”daki değişik temsil biçimleri; sinemanın politik içeriği; yani sinema-politika
ilişkisi bu ilişkinin doğal bir sonucu mudur? Bu soruları cevaplandırmadan önce ideoloji
kavramı üzerinde duracağız, daha sonra sanat ve ideoloji arasındaki ilişkiye değinecek
ve buradan yedinci sanat olan “sinema”nın ideoloji ile ilişkisi ve dolayımında politika
ile olan ilişkisine geçeceğiz.
İdeoloji sorunu, günümüzde, çoğu kez, belirli bir toplumsal düzeni yasallığa
kavuşturan ve yanlış-bilinç üreten hegemonik idealardan oluşan homojen (benzeşik) ve
oldukça rijit bir yapı olarak düşünülmektedir. Bunların tipik örneği, Frankfurt
Okulu’ndan Althusser'e kadar uzanan ve her biri çok farklı yerlerden yola çıkan
yazarlardır. Bazılarına göre, ideoloji, yeni bir toplumsal yapı kurmaya yönelen siyasal
hareketlerin görüşlerini dile getiren; yeni toplumun nasıl bir toplum olacağını anlatan
bir "isim"dir. Buna örnek Alvin Gouldner'ın çalışmalarıdır. Bazıları da, ideolojiyi başat
1

Karl Marx, F.Engels, Alman İdeolojisi, (Feuerbach), Çeviren: Sevim Belli, Anakara: Sol Yayınları, 1976, s.55.
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idea'lar olarak görmekte; ideolojiyi belirli bir toplumsal formasyon içinde insanın dış
gerçekliğini kurması için gerekli işlevleri yerine getiren başat ideaların topluluğu olarak
tanımlamaktadır. Bu görüştekilerin en ünlüsü ise Talcott Parsons idi. Yeni
örneklerinden biri de Peter Berger ve Thomas Luckman'ın çalışmalarıdır. İnsanbilim
(antropoloji) açısından yola çıkanlardan bazıları ise, ideolojiyi, evrensel bir mit'ler
dizgesi (sistemi) olarak görmektedir. Örneğin Lewis Feurer. Toplumbilimden yola çıkan
bazıları ise, ideolojileri siyasal "izm"lerle eşit şeyler saymaktadırlar. Örneğin, Daniel
Bell. Ayrıca, gündelik konuşmada şimdi bile süren bir başka anlayış da, "ideolojik"
dediğimiz şeylerin bilimsel olmayan, kitlelere seslenen, sanatsal değeri düşük şeyler
olduğunu ileri süren üstü-örtülü bir onamadır (kabul etmedir). Örneğin, TV dizilerinde
"hedef-kitle" sıradan insanların milyonlarcasından oluşan ve beğeni düzeyi düşük
topluntular olduğu için bu tür dizi-filmlere "ideolojik" denmekte, ama Suç ve Ceza
romanı için böyle bir şey düşünülmemekte, onun ‘evrensel insan’a seslendiği
onanmaktadır. Ya da, bilim, eleştirel kuram vb, gibi "rafine" çalışmaları ideolojik
saymayız da, işçi sendikalarının ve belirli partilerin yayın organlarında çıkan
incelemeleri, yazıları, haberleri "ideolojik" saymakta tez canlılık gösteririz. Bu
görüşlere yakın gibi gözüken bir anlayış ise, ideolojinin yeni bir toplumsal formasyon
(biçimi) kurmaya yönelen bir sınıfın elinde iken izm-olarak; bu sınıf kendi toplumsal
formasyonunu kurduktan sonra ise, hegemonik ideoloji olarak ele alınması gerektiği
yolundadır. Gelişmeye yatkın yanları olan bu anlayışa göre, ideoloji her iki durumda da
bireşimli (sentetik) bir olgudur. Yani, kavramların, kuramların, imgelerin, metaforların,
öykülerin ve söylencelerin (mitlerin) bireşim konfigürasyonudur. İdeoloji kavramının
ortaya çıkışından günümüze kadarki gelişmelerinde de izm-olarak ideoloji ve
hegemonik ideoloji ikiliğini görmekteyiz2.
Yukarıda hangi anlamlar içerdiğini kabaca tarif ettiğimiz “ideoloji” kavramının
ilk çıkış noktasını Ünsal Oskay şöyle özetlemiştir:
“İdeoloji kavramını, ilk kez, Napolyon'un kurduğu ve Fransız
Devriminin felsefesi yönünde bir eğitim sistemi oluşturmakla
görevlendirdiği Ulusal Enstitünün üyesi ve Devrimin partizanlarından
Antoine Destutt de Tracy kullanmıştır. Nitekim, bu ideologların
2

Ünsal Oskay, Popüler Kültür Açısından “İdeoloji” Kavramına Yeni Yaklaşımlar, http-dergiler.ankara.edu.tr,
s.200-201.
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çalışmalarını ilk zamanlar olumlu bulan Napolyon, bunların Ulusal
Enstitüye üye olmalarını da olumlu karşılamıştı. Ama, kendi egemenliğini
pekiştirmeye yöneldikten sonra, bu kentsoylu ideologların çalışmalarını
"metafizik-çilik olarak" suçlamış; yeni düzen gerçekçi, pragmatist ve
saltıkçı olmaya başladığı için, Napolyon bunları kendi yönetimine zararlı
bulmaya başlamış, 20 Aralık 1812'deki Devlet Konseyi toplantısında
"Sevgili Fransa'mızın talihsizliklerinin nedeni bu ideolojidir, bu hain
metafizikçilerdir". demiştir. 1789 Devriminin vaatlerinden demokratik
nitelikte olanların unutturulmasına büyük önem verilen bu dönemdi,
Napolyon Fransa'yı kurtarmak için ideolojilerin değil, “insan kalbinin
bilinmesini ve tarihin öğrencelerinin (derslerinin) göz önünde tutulmasını"
savunmaya başlamıştır! İdeoloji nasıl bir kavram olarak bugünkü anlamıyla
burjuva toplum biçimi ile birlikte oluşmuşsa hegemonik ideoloji durumuna
geldikçe kendi içindeki çelişkilerinin ortaya çıkışı da kentsoylu sınıfın
iktidar oluşuyla birliktelik başlamıştır. Egemen sınıfın kendi toplumsal
biçiminin kültür düzeyini kullanarak daha örgün bir toplumsal egemenliğe
yönelmesi için yeterlikli bir ideoloji üretmeye çalışmaya başlaması ile
birlikte bu ilk ideologların Napolyon tarafından metafizikçilik ile suçlanmış
olmaları, bu bakımdan, siyasal düzeye ağırlık veren bir ideolojik çalışma
olmuş ise de, Napolyon'un kültürel düzenlemeleri de savsaklamadığı
bilinmektedir. Devleti, hukuk dizgesini, polisi, orduyu, askerlik mesleğini
kuran ya da yeniden biçimlendiren hep Napolyon olmuştur”3.
Terry Eagleton “İdeoloji” isimli çalışmasının başında on altı ayrı ideoloji
tanımına yer verir. Ve bu tanımlar genel olarak iki yaklaşım etrafında toplanır.
Bunlardan ilkinde ideoloji “sistemli fikir yapısı” anlamına gelmektedir ve “nötr” bir
içerikle kullanılmaktadır. İkincisi ise “gerçekleri doğru bir şekilde yansıtmayan fikirler”
olarak bir diğer ana kategoriyi oluşturur4.
İlk dönemlerde fikir anlamındaki “ide” kökü ile bilim anlamına gelen “loji”
birleşiminden yola çıkarak “ideoloji”ye, “insan fikirlerine ilişkin bilimsel araştırma”ya
denk düşen bir mana verilmişti. Kavramın bu anlamı burjuvazinin feodalizme karşı
verdiği ilk mücadeleler sırasında, geleneksel aristokratik toplumda belirdi ve 18.yüzyıl
Aydınlanmacılığının kültürel ve felsefi ortamı içinde üretildi. Aydınlanma filozoflarına
göre aristokratik iktidarın desteğindeki akıldışı, metafizik ve mistik düşünceler, kitleler
arasında yanlış kavrayışın yaygınlaşmasına zemin hazırlıyordu. Aklın karşısında yer
aldığı için ilerlemeyi engellediği var sayılan feodal lordlar ve rahipler tarafından temsil
edilen bu düşüncelerle ne doğa kontrol altına alınabilmiş ne de üretimin artırılabilmesi
3
4

Oskay, s.200-201.
Terry Eagleton, İdeoloji, Çeviren: Muttalip Özcan, 1.Basım, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1996, s.121.
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sağlanabilmişti. İşte bu durumda toplumun akılcı yoldan yeniden inşası mümkündü ve
aydınlanmacılar ideoloji kavramını böyle bir temel üzerine oturttular. Kavram bu
haliyle insan zihninde fikirlerin belirme sürecinin nesnel olarak incelenmesinin olanaklı
olduğunu istenildiğinde insanları doğru düşünmeye sevk etmenin yollarının
bulunduğunu anlatıyor ve doğru düşün(dür)me bilimi anlamına geliyordu5. Kısaca
kavram ilk ortaya çıktığı dönemlerde ideoloji; aydınlanmacılığın kültürel ve felsefi
ortam içinde üretildiği haliyle doğru düşünme bilimi anlamına geliyordu, insanın
düşüncesini kalkış noktası olarak seçen bu yaklaşım insanın zihinsel mekanizmasının
denetlenmesinin mümkün olduğunu öne sürüyor ve düşüncelerin değiştirilmesinin
toplumsal değişimin önkoşulu olduğuna inanıyor, bu inanç yanlış düşüncelere karşı
doğru fikirlerle verilecek mücadeleyi toplumsal gelişimin ana ekseni olarak
kavrıyordu6.
İdeoloji kavramının anlaşılmasında en önemli dönüşüm, gene o yıllarda Marks
ve Engels ile başlamıştır. Alman İdeolojisi'ne kadar (Paris'teki ilk çalışmaların
başlangıcı 1844-45, yazılması 1845-46), Hegel'in Hukuk Felsefesinin Eleştirisi, Yahudi
Sorunu, Ekonomik ve Felsefe Elyazmaları ve Kutsal Aile'de Hegel ve Feuerbach'a
kadarki düşünürlerin ideolojilerinin eleştirileri yapılmıştır. Ama Marksist bir ideoloji
kavramı kullanımına yönelme henüz yoktur bu ilk yıllarda. Alman İdeolojisi'nde ise
Marks ve Engels, o zamana kadarki başat görüşe cepheden ve açık bir eleştiriye
geçtikleri için, "yerden göğe doğru yükselen bir felsefe" oluşturmaya yönelmişler;
“insan’a erişmenin yolu, insanın söylediklerinden, düşlediklerinden, anlattıklarından ya
da insana ilişkin olarak anlatılan şeylerden değil, gerçek, etkin insanlardan, insanların
yaşam süreçlerinden geçer" anlayışı içinde yeni

bir açıklama

geliştirmeye

başlamışlardır. Ahlak, din, metafizik ve ideolojiler kendi başlarına gelişebilen, kendi
başlarına tarihleri olan şeyler sayılmasa da, artık, insanların kendi özdeksel üretimlerini,
özdeksel ilişkilerini ve gerçek varoluşlarını, geliştirmeleriyle birlikte değişip gelişen
şeyler olarak açıklamaya başlamışlardır. Maddi yaşamlarının koşullarını geliştirdikçe,
bunun yanı sıra kendi düşüncelerini ve düşünce ürünlerini de geliştiren insanların
böylece, yaşamların maddi koşullarını geliştirdikçe daha gelişkin bir bilinç
5

Gökhan Atılgan, Praksis Sosyal Bilimler Dergisi, “Marx’ta İdeoloji: Kapitalizmin Devrimci Eleştirisinin Bir
Olanağı” sayı:4, 2001, s.13.
6
Jorge Larrain , İdeoloji ve Kültürel Kimlik, Çeviren: Neşe Nur Domaniç,İstanbul: Sarmal, 1995, s.21-22.
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kazanabilecekleri savunulmuştur Alman İdeolojisinde. Marxist kurama göre ideoloji,
son çözümlemede, üretim biçimi tarafından belirlenen bir olgudur. Marksist kuram,
daha çok, kapitalist sınıfın egemen olduğu modern Batılı toplumun çözümlemesinden
yola çıktığı için ideoloji kavramı da çoğunlukla bu sınıfın hegemonik ideolojisi olarak
incelenmiştir. Aydınlanmanın genel vaatlerine, iktidara geldikten sonra da bunlar
meşruiyetini sürdürmesine yararlı olacağı için, sahip çıkar gibi göründüğü halde; kendi
toplumsal oluşumunu tam olarak kurduktan sonra bundan vazgeçmiş görünen, Devrim
öncesi ütopyaların insan eliyle gerçekleştirebileceğini ayrımsamasından ürküntüye
kapılan burjuvazi sonraları Aydınlanma geleneğini sınırlı bir izlenceye indirgemiştir. Bu
olgudan yola çıkan Marksist düşünürler, inceledikleri temel toplum biçimi olan
kapitalist toplumda ideolojinin, başat olanının, kapitalist sınıfın ideolojisi olduğunu
vurgulamışlardır. Bu çerçeve içinde ele aldıkları ideoloji sorununu incelerken, bu
ideolojiyi olumlu karşılamamışlardır. İdeolojiyi, Aydınlanmanın herkes için yapılmış
vaatlerine bağlı olarak benimsenmiş beklentilerin tersine, varolan toplumsal düzeni
olduğu haliyle yasallaştıran; insan'ı varolanı aşmaktan alıkoyan; bunu, insan'a ilişkin bir
yetersizlik ve bir olanaksızlıktan ötürü değil, belirli bir toplum biçimin egemen sınıfının
ayrıcalıklı toplumsal konumunu sürdürmek için yapan; akla ve kazanılmış olanaklara
ters düşen, bunları bile gerisinde kalmış bir idea'lar bütünlüğü olarak incelemişler ve
olumsuz karşılamışlardır. Evrensel gibi ve ussal gibi görünmesine; hatta, her zaman için
bir gerekirlik ve doğal bir olgu gibi görünmesine karşın, ideoloji belirli bir toplumsal
düzeni yasallaştırdığı ve belirli bir egemen sınıfın egemenliğine yardımcı olduğu için
illüzyondur (yanılsama), yanlış bilinçtir ve bir yanıyla tarihseldir. Hatta, bazı yazarlara
göre, Marks'ın ideoloji konusundaki sakınganlığı (ihtiyatlılığı) o dereceye varmaktadır
ki, 1845~46'da Engels ile birlikte yazdığı Alman İdeolojisi'ni sağlıklarında hiçbir zaman
yayınlamamıştır. 1846'dan sonraki tüm çalışmalarında ideoloji kavramı ile, sadece
egemen sınıfın ideolojisini kastetmiştir Marks. Egemen sınıfın ideolojisi ile savaşımın
etkin bir aracını ortaya koymak için yaptığı kendi çalışmalarını ise, yalnızca işçi
sınıfının ideolojisini oluşturmak için değil işçi sınıfının da, insanlığın da toplumsal
yaşamın sınırsız gelişmeleriyle Aydınlanmanın açık ufkundan sonuna kadar
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yararlanabileceği bir düzeye gelmek için gerekli olan bir kuram, bir bilim oluşturmak
için sürdürmüştür7.
Marks için ideoloji en basit tanımıyla; bir toplumsal formasyonun üyelerine
verdiği “ters bilgilere” dayalı düşünce biçimleridir. Marksist gelenek içinde yetişen
Lukacs, Gramsci ve Althusser ideoloji nosyonunu ele alarak incelemişler ve onun asıl
içeriğini oluşturan çok önemli çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Marks “tersyüz etme”
kavramını Hegel’den almıştır. İşte bu kavram Marks’ın ideoloji kavramsallaştırmasının
anahtarlarından biridir. Tersyüz etme Hegel açısından öznel olanın nesnelleşmesi ya da
nesnel olanın öznelleşmesiydi. İnsanı kendi emeğinin ürünü olarak görmekle Marks
üzerinde önemli bir etki bırakan Hegel’e göre, servet ve devlet gücü gibi olgular insani
varlığa yabancılaşmış olgulardı. Bütün bunları, yalnızca düşünce (tin, geist) şeklinde
gören Hegel açısından yabancılaşmanın son bulması örneğin Prusya Monarşisinin kendi
kendini gerçekleştirmesiyle mümkün olmuştu. Hegel’e göre bu devletin en büyük
gerçekliği insandı. Marks açısından ise tersi doğruydu. Gerçek kişi haline gelen devlet
değil, insanın toplumsal gerçekliği devlet haline gelendi. Bu nedenledir ki Hegel, tin’in
yaşam öyküsünü yazarken, Marks insan etkinliğine ve etkin insandan hareket etmeye
yöneliyordu8.
Genç Hegelcilerin fikirlerini ideolojik olarak tarif eden Alman İdeolojisinde,
din, ahlak ve hukuk gibi olgular “tasarımlar” şeklinde nitelenir ve bunlar ideolojik
formlar olarak ele alınır. Bu türden formların üç özelliğine vurgu yapılır. Birinci olarak
bunların üretimi “insanların maddi faaliyetine ve maddi ilişkisine bağlanır. Tasarımların
insana ait olduğu ancak, bu tasarımı gerçekleştiren insanın “gerçek, faal, kendi üretici
güçlerinin ve bunlara tekabül eden ilişkilerin belirli bir gelişmesiyle koşullandırılan
insan” olduğu açıklanır9. İkinci olarak, Marks'ın daha önce din ve meta konularında
gördüğü tersyüz olma durumuna burada da işaret edilir. ‘İnsanların kendi gerçek
pratiklerinden edindikleri tasarım’ların, ‘insanların pratiğine hükmeden ve onu
belirleyen tek etkin güç haline dönüşmesi’ne dikkat çekilir. Üçüncü olarak da, bu
tasarımlarda insanlar ve onların ilişkilerinin tersyüz olmuş bir halde göründüğü
7

Oskay, s. 206.
Karl Marx, 1844 Elyazmaları, Çeviren: Murat Belge, İstanbul: Birikim Yayınları, 2000, s.161-3.
9
Karl Marx ve F.Engels, Alman İdeolojisi, s.44.
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belirtilir. İnsana ait tasarımlardaki başaşağı görüntü ise, yine, maddi ilişkilerdeki
çelişkilerle, başaşağılıkla ilişkilendirilir. İdeolojik formlar olarak tanımlanan, din ve
yasalar gibi formlarla ilgili bu açıklama, şu pasajda net bir ifadesini bulur:
“... her ideolojide insanlar ve onların ilişkileri, bize, camara
obscura'daymış gibi baş aşağı görünüyorsa, bu görüngü de, tıpkı, nesnelerin,
gözün ağ tabakası üzerinde ters durmasının doğrudan fiziksel yaşam
sürecinden ileri gelmesi gibi, onların tarihsel yaşam süreçlerinden ileri
gelir”10.
Bütün bunlardan yola çıkarak Marks’ta ideoloji kavramsallaştırmasını şöyle
özetleyebiliriz: Marks'ın ideoloji anlayışı, entelektüel gelişiminin belirli bir evresine
kadar, insan bilincindeki tersyüz olma halinin gerçek çelişkilerden kaynaklandığını, bu
nedenle zihinsel başaşağılığın ancak gerçek çelişkileri çözmeye yönelik pratik bir
etkinlikle ortadan kaldırılabileceğini savunuyordu. Bu ideoloji kuramı toplumsal
yanılsamalara karşı mücadelenin fikirler aleminde değil gerçek yaşam süreçlerinde
olabileceğine ilişkin vurgusuyla çığır açıcı bir nitelik taşıyordu. İnsan düşüncelerinin,
insan tarafından yapılan maddi gerçekliğin bir ürünü olduğunu ve gerçekliğin devrimci
pratik tarafından değiştirilebileceğini söyleyen Marks'ta, ideoloji, bütün bu bakımlardan
devrimci politikadan ayrı düşünülemez bir nitelik taşıyordu. Marks'ın iktisadi
analizlerinde gayet açık bir şekilde ortaya koyacağı gibi, ideolojik yanılsama doğrudan
doğruya kapitalizmin mübadele alanındaki yanıltıcı görünüş biçimlerinden kaynaklanır.
Dolayısıyla Marks açısından, egemen fikirlerle ideoloji arasında bir eşdeğerlik kurmak
söz konusu değildir. Üretim alanındaki sömürüyü ve sınıf çelişkilerini gizleyen
ideolojik formlar, mevcut sömürü mekanizmasının çalışmasında işlev görürler ve bu
bakımdan egemen sınıflara hizmet ederler. Fakat, egemen fikir ve ideoloji arasında
doğrudan bir eşdeğerlik kurmak Marks'ın ideoloji kuramının ruhuna aykırıdır. Marks
açısından ideolojik formlara karşı mücadele ilk eserlerinden başlayarak fikirler
alemindeki bir mücadele olarak değil ideolojik formları oluşturan maddi ilişkilere karşı
bir

mücadele

olarak

kavranmıştır.

Marks'ın

ideoloji

kavramsallaştırmasının

Aydınlanmacılar karşısındaki çığır açıcı niteliği de buradan gelmektedir: mücadele
fikirler alanından maddi alana çekilmiş ve ideolojik formlara karşı mücadele
dönüştürücü siyasi pratikle ilişkili olarak ele alınmıştır. Alman İdeolojisi'nde şunlar
10
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yazılıdır: "komünist için sorun, mevcut dünyayı devrimci bir biçimde değiştirmek,
bulmuş olduğu duruma hücum etmek ve onu pratik olarak değiştirmektir"11. O nedenle,
bu eserde "mevcut düzenin devrilmesi"nin mevcut düzenin hangi maddi çelişkileri
kavranarak gerçekleştirilebileceği sorgulanmaya başlamıştır12, bu Marks'ın eleştiri
kavrayışının anahtarıdır. Diğer yandan, ideolojik tersyüz olmanın egemen sınıfa ait
egemen fikirlerin bir sonucu olduğuna ilişkin bir ideoloji kavramsallaştırması, Marks'ı
doğrudan doğruya bu fikirlerin analizine götürürdü. Fakat, Marks, ideolojiyi egemen
fikirlerde değil üretim ilişkilerinde bulduğu için eleştirisini bu alana yöneltti ve maddi
ilişkileri, çelişkileri açıklamaya çalıştı.
İşçi sınıfının ayrı bir ideolojisi olduğunu söyleyen, böylece, ideoloji kavramını
Marksist kuram ve bilim olarak Marksizm kavramlarıyla birlikte kullanan ilk düşünür
ve siyasal eylemci Lenin olmuştur. Lenin'de, birçok çağdaş siyaset bilimcinin belirttiği
gibi, ideoloji kavramının ikili bir görünümü vardır. Bu kavramı proletaryanın
ideolojisini anlatırken olumlu ve ilerici anlamda; egemen sınıf olan kentsoylu sınıfın
ideolojisini

anlatırken

ise olumsuz,

gerici

ve bilimsel

olmayan

manasında

13

kullanmaktadır Lenin .
Oskay,

ideoloji

kavramının

kullanılmasının

asıl

yaygınlaşması

ve

çeşitlenmesinin ise, Avrupa'daki devrimci hareketlerin yenilgisini izleyen 1920'li
yıllarda başladığını belirtmektedir. Devrimci hareketin, rafine aydınları olan
önderlerinden çoğu yenilgiyi kendi dışlarında aramışlar; yenilgiyi, "işçi sınıfının
hareketinin, dışardan, kentsoylu ideolojisi tarafından bloke edilmesine (bekletime
alınmasına)"

bağlamışlardır.

Nitekim,

işçi

sınıfının

kentsoylu

ideolojisinden

etkilendiğini, kendi ideolojisini ise geliştiremediğini iler süren Karl Korsch, Georg
Lukasc, Antonio Gramsci gibi düşünürler, "devrimin öznel koşulları" sorununu öne
çıkarmaya başlayan ilk yazarlar olmuştur.

11
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13
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İdeolojiyi toplumsal, özdeksel bir gerçeklik sayan; yani, gündelik yaşamın
bilincinin oluşturucusu sayan bir düşünür de Gramsci'dir. Gramsci'nin ideoloji
kuramında temel kavram, bilindiği gibi, hegemonyadır. Gramsci, iktidar ilişkilerini
irdelerken, egemen sınıfın iktidarını yürütüşünde ve toplumsal denetimi sürdürmesinde,
biri güç (force), diğeri rıza elde etme (consent) olmak üzere iki yol izlediğini söylüyor.
İdeoloji, toplumsal düzenin içinde, egemen sınıfın (blokun) güç ve açık baskı
kullanmaksızın rıza elde etmesine yarayan bir araçtır. Bu nedenle de, "toplumsal bloku
kendi iç tutunum ve birliğine kavuşturmakta; gündelik hayatta yaşayan bir olgu
olmaktadır. Başka bir deyişle, ideoloji, Gramsci'ye göre, canlı bir toplumsal güç, önemli
bir toplumsal denetim biçimi olmaktadır. Bunu; yani, bunca işe yarayan ideoloji'yi
oluşturma, üretme ve kurma işini ise aydınlar yüklenmektedir. Aydınlar, egemen blok’a
katılan kesimleri ile, egemen blok’un iktidarını ideolojik düzenlemelerle yürütmelerine
yardımcı olmakta; toplumsal denetim kurmalarını sağlayacak hegemonik ideolojiyi
onlar

üretmektedir.

Devrimci

aydınlar

ise

işçi

sınıfının

karşı-ideolojisini

üretmektedirler. Görülüyor ki, Gramsci'deki ideoloji kavramının kullanımı, bir yandan,
Gouldner'ın işaret ettiği "izm-olarak ideoloji" anlamında, yani birleştirici kuramlar
anlamındadır; bir yandan da, Kellner'in geliştirdiği, "ideolojik bölgeler" anlamındadır.
Gramsci'nin ideolojinin hegemonik ideolojiye dönüşümünü, egemen sınıf blokunun
kültürel hegemonyasının oluşumu sorunu olarak açıkladığını biliyoruz. Bu açıklamaya
göre, kültürel hegemonya sayesinde, egemen blokun ideolojisi, şeyleri toplumsal
yaşamdaki varoluş durumları ile betimlemekte; bunun böyle kabullenilmesini
sağlamakta; böylece, egemen blokun (topluluğun) ideolojisi hegemonik bir ideolojiye
dönüşmektedir. Gramsci, bu görüşünü tam olarak sistematize edememiş olsa bile,
yazdıklarının bir araya getirilmesinden, dışardan herhangi bir şey katmaya gerek
kalmadan, çıkan anlam bu olmaktadır. Egemen topluluğun ideolojisinin işlevi de,
Gramsci'ye göre, böyle bir netleşmeye varabilecek bir düşünce gelişkinliğinde, varolan
toplumu, onun kurumlarını, onun yaşam biçimini meşrulaştırmaktır. İdeolojinin,.
hegemonik ideolojiye dönüşmesi, Gramsci'ye göre, şu işleri yapması ile olmaktadır:
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a) Şeyleri oldukları durumları ile tanımlamak, bu tanımlamaların toplumda
geniş bir kesimce benimsenmesini sağlamak;
b) Kişileri, varolan topluma, onun yaşam biçimine uymaya yöneltmek; bu
yaşam biçimini doğal, güzel, onurlu saydırmak; varolan toplumu adaletli bir toplum
saydırmak;
c) İnsanların gündelik yaşamdaki bilinçlerine, bu işleri görecek bir ideoloji
olarak aktarılmak; böylece, toplum yapısının iç tutumumu (cohesiveness) ve dengesi
için önemli bir güç olmak; bir "dolaylı hükmetme" aracı olarak hizmet görecek duruma
gelmek14.
Gramsci ekonomik altyapının tek başına üstyapıyı belirlemediğini düşünerek,
üstyapısal kurumun kendi özerkliği olduğu ve karşılıklı etkileşimin söz konusu
olduğunu söyler. Gramsci belirli bir yapının zorunlu üstyapısına, hem de belirli
bireylerin keyfe bağlı zırvalarına ideoloji adı verilmesinin ideolojilerin değeri
konusunda bir yanılgı olarak görür:
“Sözcüğün elverişsiz anlamı yaygınlaşmış, ve bu da ideoloji
kavramını teorik değişikliğe uğratıp bozmuş bulunuyor. Kolayca yeniden
kurulabilir bu yanılgı süreci:1. İdeoloji yapıdan ayrıymış gibi alınır ve
yapıları değiştirenlerin ideolojiler değil, ama ideolojileri değiştirenlerin
yapılar oldukları olumlanır; 2. Belli bir siyasal çözümün ideolojik olduğu,
yani yapıyı değiştirebileceğini sanmasına karşın onu değiştirmekte yetersiz
olduğu olumlanır; bu çözümün yararsız, saçma, vb., olduğu olumlanır; 3.
Her ideolojinin salt görünüş, yarasız, saçma, vb. olduğu olumlamasına
geçilir”15.
Gramsci buradan yola çıkarak belli bir yapı için zorunlu, tarihsel olarak
organik ilişkilerle, keyfe bağlı, usçu, ısmarlama ideolojiler arasında bir ayrım yapar.
Tarihsel bakımdan zorunlu ideolojiler olarak, psikolojik bir geçerlilik olan bir
geçerlilikleri vardır ideolojilerin, der, ve bu ideolojilerin; insan yığınlarını örgütlediğini,
insanların devindikleri, durumlarının bilincine vardıkları, savaşım verdikleri, vb. alanı
oluşturduğunu söyler.

14
15
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Kellner'e göre ideoloji konusunda en kötümser olanlar Frankfurt Okulu ile,
onlardan farklı biçimde yola çıktığı halde, onlardan da kötümser sonuca varan Althusser
oluyor. Kellner'den özetleyerek aktaran Oskay, Frankfurt Okulunun kötümser sonuca
varan ideoloji açıklamasının şöyle bir gelişme izlediğini belirtiyor:
“İdeoloji, bir yanlış-bilinçtir. Karmaşık toplumsal süreçleri,
uygulayımları (pratikleri) ideoloji yalınç (basit), doğal, değişmez durumlar
olarak göstermektedir. Hegemonik ideoloji belirli bilinç ile toplumsal ilişki
biçimlerini doğal, evrensel, ussal, sonsuz şeyler olarak göstermektedir.
Evrensel, genel gözüken idea'ların, ya da çıkarların, gerçekte, özel çıkarların
maskeleri olduğunun anlaşılmasını önlediği için ideoloji bir yanlış-bilinç
durumuna varmaktadır. Hegemonik ideoloji, özel olanı, özel çıkarları,
bölümsel (kısmi) olanları genelmiş, kamusalmış, kamusal çıkara uygunmuş
gibi gösterir. Tüm ideoloji biçimleri, refleksiteden (tepkeden), eleştirellikten
yoksundur. İdeolojilerde bulunmayan bu özellikler, ancak eleştirel kuramda
bulunmaktadır. Çünkü, ideolojiyi yapanlar izm-olarak ideoloji yaparlarken
dünyayı değiştirmeyi; hegemonik ideoloji yaparken ise yaşanan toplumsal
durumu haklılaştırmayı öne alırlar. Üstelik böylesi bir düşünce yetersizliği
içinde ideolojiler oluşturup kurumsallaştırdıkça ve bunları hegemonik
ideoloji durumuna getirdikçe yaptıkları açıklamalar bilişimsel (cognitive)
bir yozlaşmaya ve çarpıklaşmaya uğrar. Frankfurt Okulunun çalışmalarının
en önemli yanı, Kellner'e göre, ideolojinin tarihsel yozlaşmasını incelemiş
olmasıdır. Çağdaş toplumlarda kapitalist, toplumcu ideolojinin konumuna
önemli ölçüde ışık tutmuş olmasıdır. Frankfurt Okuluna göre ideoloji
durmadan tekrarlana tekrarlana, insanın kafasına dört bir yandan yansıya
yansıya bir dizi stereotipe, basmakalıba, bir tür ‘sözde-hikmet’e, ‘sözdesağgörü’ye (pseudo- wisdom) dönüşmektedir. Oysa yozlaşmadır”16.
Çağdaş totalitaryanizm dedikleri faşizm, tekelci kapitalizm ve Stalinizm
yüzünden, Kültür Endüstrisinin etkisi altında kültür bir hegemonya biçimine
dönüşmüştür. İnsancıllaştırıcı tüm özelliklerini yitirmiştir. Adorno'nun deyişiyle, bu
okula göre, "kim kültürden söz ediyorsa, hükmetmeden (yönetmeden) söz ediyor
demektir17. Frankfurt Okulu, ideolojiye çağdaş insanın dış gerçekliğini kavrayamaması
süreci içinde merkezsel bir yer vermekle de kalmamakta; ideolojinin tüm toplum
yüzeyinde yaygınlaştırılan bir kitlesel aldanım olduğunu; en çok da, kitle iletişimi
araçları ile işletilen bir Kültür Endüstrisi aracılığı ile yaygınlaştırıldığını savunmaktadır.
Kitle iletişimi araçlarının manipülasyon aracı olmaları durumunu abartarak, tekelci
kapitalizmin kendini yeniden-üretmesinin kitle iletişimi araçları, ideoloji, toplumun ya
16
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da toplumsal yaşamın kendisi'nden oluşan üçlü bir yapı içinde gerçekleştirildiğini
söylüyor. Öyle ki, bunlar arasında hiçbir gerilim, hiçbir çelişki olmadığını peşinen
onamış oluyor. İdeolojide çatışkın öğeler olup olmadığını da ele almıyor. Bu nedenle,
Frankfurt Okulundan düşünürler ideolojiyi sadece hegemonik, ideoloji olarak ele
alıyorlar ve tam bir kötümserliğe varıyorlar18.
İdeolojinin sadece ussal bir süreç olduğunu ileri süren görüşe karşı çıkış yani
ideolojinin olumsuz okuması; ideolojinin idealleştirilmesine ve meşrulaştırılmasına
karşı çıkıştır. Olumsuz okuma, ideolojinin toplumsal gerçekliği çarpıttığını, bozduğunu
ve toplumsal çelişkileri sakladığını ve bu nedenlerle de egemen gücün egemenliğinin
yeniden üretimini sağladığını iddia eder. Bu anlamda Louis Althusser de ideolojinin
idealleştirilmesine karşı çıkar, ancak “yanlış bilinç” olarak ideoloji anlayışını reddeder
ve ideolojiyi bir yanılsama olarak tanımlar: “İdeoloji, bireylerin varoluşunu yöneten
gerçek ilişkiler sistemi değil, fakat bu bireylerin içinde yaşadıkları gerçek ilişkisiyle
hayali ilişkisi (temsil edilir) gösterilir”19. Ayrıca idealist felsefede ideolojinin
ayaklarının yere basmaması yani dayanaklarından yoksun bırakılması ideolojiyi
eleştirmeyi ve kullanmayı yani ona etkide bulunmayı da engeller. Bu nedenle Althusser,
ideolojiyi toplumun temel yapılarından biri olarak yorumlar: “İdeoloji tarihin olumsal
bir uru ya da sapması değildir: Toplumların tarihsel yaşamının temel bir yapısıdır.
Bununla birlikte, ideolojinin gerekliliğinin varlığı ve kabulü, ideoloji üzerinde etkide
bulunmayı ve ideolojiyi tarih üzerine yansıyan eylem aygıtına dönüştürmeyi mümkün
kılabilir”20. O halde ideoloji, üretim ve mülkiyet ilişkileri temelinde incelenmesi
gereken bir sorunsaldır. Üretim biçimi yani ekonomik altyapı üzerinde yükseleceği
üstyapıyı da belirler. Çünkü maddi üretim gücüne sahip olan egemen güç düşünsel gücü
de belirler. Marksizm’e yeni bir yorum getirmeye çalışan Luis Althusser’in özellikle
ideoloji sorununa yaklaşımı farklılıklar içerir. Althusser’e göre toplumsal gerçekliği ve
onda meydana gelen değişikliği ekonomik düzeydeki değişikliklere indirgeyemeyiz,
çünkü toplumsal gerçeklik (Althusser buna toplumsal formasyon diyor) üç ayrı
düzeyden oluşur: ekonomik, politik ve ideolojik. Bunların her birinin görece bir
özerkliği vardır. O halde ideoloji kendine özgü bir özerkliği ve öteki düzeyler üzerinde
18
19
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etkisi olan belirleyici bir üst yapı kurumudur. Althusser’in ideoloji anlayışı görüldüğü
üzere değişik. İdeoloji, maddi altyapının üzerinde uçuşan bir “fikirler bulutu” değildir;
kendisi de bir bakıma maddidir, çünkü kilise, aile, okul ve parti gibi kurumların maddi
pratiğinde üretilir. Bu kurumlara Althusser “ideolojik aygıtlar” diyor. Bunların bir
görevi, sınıf yapısının toplumdaki bireyler tarafından benimsenmesini sağlayacak bir
ideoloji üretmektir21. Bunu benimseyen birey, içinde bulunduğu ve yaşadığı gerçek
üretim ilişkilerini fark edemez ve kendisini “sömürülen” olarak görmez; gerçek ilişkiler
yerine çarpıtılmış hayali ilişkiler içinde görür ve kendisinin de içinde bir yer işgal ettiği
sosyal düzenin doğal ve zorunlu olduğuna inanır22.
Kellner'in Althusser yorumuna göre, Althusser'de tek bir egemen sınıf
ideolojisi vardır. Bu tek bir egemen sınıf ideolojisi, baskıcı devlet aygıtı ile Devletin
ideolojik aygıtları (DİA) arasındaki uyumlu işbirliğini oluşturur. İdeoloji, içselliği
olarak, toplumsal bir zorunluluk olarak görüntü ya da yanlış-bilinçtir. İdeoloji, kişilerin
gerçekteki varoluş koşulları ile düşsel ilişkilerinin gösterimidir. Kellner, ideolojiyi
kendisinin dışında belirlenen bir tarih (sınıflı toplumların tarihi) içinde anlamlandırmak
gerektiğini söyleyerek, ideolojinin tarihi yoktur; diyen Althusser'in ideolojiyi toplumsal
kararlı denge sağlayan bir kurum; kişilere varolan toplum yapısı adına seslenen bir
kurum sayan görüşüne katılmamakta; gerek ideoloji kavramının (genel olarak ideoloji),
gerekse belirli ideolojiler diyebileceğimiz ideolojinin özgül durumlarının tümüyle
tarihsel olduğunu" ileri sürmektedir. Althusser, ideolojilerin ait oldukları toplumsal
formasyondaki toplumun somut tarihi olarak öznel bir tarihe sahip olduklarını, ama
"genel olarak ideolojinin tarihinin olmadığını" söylüyor. Çünkü, ideoloji, dış gerçekliğin
yansıtılması değil, çarpıtılmasıdır. Bu hep böyle olduğu için, ideolojideki zihnin işleyiş
düzeneği de hiç değişmemektedir. Bu nedenle, bilinçaltı gibi, ideoloji de tarihsizdir.
Ancak, bu tarihsizlik ideolojinin içinde tarih bulunmadığı anlamında olmayıp,
ideolojinin kendisinin dışında, gelişen bir tarihi olduğu; ya da, pozitif (olumlu] anlamda
bir tarihe sahip olmadığı anlamındadır. Kellner ise, ideolojinin tarihine ideolojinin
kendisi dışında –sınıf mücadelesinin kapsamına giren uygulamalar, onların içeriği olan
değerler, yöntemler ve kurumlar aracılığı ile- kazanılan bir tarih olarak bakmamak
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gerektiğini; ideolojinin sınıf savaşımının seyrinde bütünüyle bağımsız bir değişken
biçiminde olmamakla birlikte, görece bağımsız bir etmen olarak yer alabildiğini; bu
nedenle, olumlu bir tarihinin bulunduğunu; sınıf mücadelesinin yöntemleri, araçları,
açıklamaları geliştikçe ideolojinin de gelişebildiğini ileri sürüyor23.
Althusser’in yaklaşımına göre “sanat bir üretimdir”, çünkü sanatçının da
yaptığı iş yoktan bir şey yaratmak değil, birtakım hazır malzemeyi alarak bunları
işlemek ve bir ürün meydana getirmektir. Sanatçının malzemesi içinde mitoslar, daha
önce yazılmış eserler, değerler, formlar ve özellikle ideoloji vardır. İdeoloji ile gerçeklik
arasındaki ilişki bu kuramın temel direğini oluşturur. Althusserci Macherey bu konuda,
eserin dışındaki dünyada yaşanan ideoloji kendi içinde uyumlu ve tutarlı olmak
zorundadır, der. Ama bu tutarlılık gerçekliği çarpıtmak pahasına elde edilmiş bir
tutarlılıktır ve onun için bir yanılsamadır. Gerçek yaşamda fark etmeden yaşadığımız bu
ideoloji eserde dönüşüme uğrar, bir şekil ve yapı kazanır ve böylece fark edilir hale
gelir. İdeolojinin söyleyemeyeceği şeyler, örtbas etmek zorunda olduğu gerçekler,
eserde boşluklar ve suskunluklar olarak kendini belli eder. Onun için eserde söylenenler
değil, söylenmeyenlerdir ideolojiyi görünür kılan ve okurun uyanmasına olanak
tanıyan.24.
Egemen güç tüm ideolojik aygıtları ile hem kendi maddi üretim biçimini hem
de düşünsel üretim biçimini toplumsala, rıza ya da baskı ile aktarır, sonuçta kendini
yeniden-üretmesi buna bağlıdır. Egemen güç rıza ile toplumsal düşünyapıda
hegemonyasını kurmak ve devam ettirmek için ideolojik aygıtlarını kullanır. İdeolojik
aygıtlar insanların toplumdaki gerçek varoluş koşullarını yanılsamalı bir şekilde
algılamasına da neden olur. Bu yanılsama içinde toplumsal ilişkiler maddi
dayanaklarından bağımsızlaştırılır ve imgesel, hayali ilişkiler olarak algılanır. Marks
bunu “meta fetişizmi” kavramı ile anlatır. Meta fetişizmi yüzünden, yani emeğin
toplumsal karakteri maddi ürünlerden koparıldığı için, insani ilişkiler şeyler arasındaki
ilişkiler gibi algılanır. Toplum, kendi ürettiği maddi ya da düşünsel ürünleri kendisinin
dışında ve kendisinin denetleyemediği güçler olarak görür. Meta fetişizmi tüm kültürel
pratikleri de kapsamaktadır. Böylece toplum şeyleşir, toplumsal farkındalık yitirilir,
23
24
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toplum egemen gücün hegemonyasına teslim olur. Toplumsal ilişkilerin şeyler
arasındaki

hayali

ilişkilere

dönüşmesi

toplumun

egemen

ideoloji

içinde

tasarımlanmasına, kurgulanmasına neden olur25.
İdeoloji bireylerin gerçek var oluş koşullarıyla kurdukları imgesel ilişkinin bir
‘tasarımlanmasıdır’…Marksist

bir

dil

kullanırsak,

üretim,

sömürü,

baskı

ideolojikleştirme ve bilimsel pratik etmeni konumunda bulunan bireylerin gerçek
varoluş koşullarının tasarımlanması, son kertede üretim ilişkilerinden ve üretim
ilişkilerinden türeyen ilişkilerden kaynaklanıyorsa şöyle diyebiliriz: her ideoloji,
yarattığı ve imgesel olması zorunlu çarpıtmasında, var olan üretim ilişkilerini (ve de bu
ilişkilerden türeyen öteki ilişkileri) değil, ama her şeyden önce, bireylerin üretim
ilişkileri ve bu ilişkilerden türeyen ilişkilerle kurdukları (imgesel) ilişkiyi tasarımlar.
Demek ki, ideolojide tasarımlanan, bireylerin var oluşunu yöneten gerçek ilişkiler
sistemi değil, bu bireylerin boyun eğerek yaşadıkları gerçek ilişkilerle kurdukları
imgesel ilişkidir26. Egemen güç meta fetişizminin yarattığı bu yanılsamalı imgesel
ilişkileri tüm topluma dayatır. Egemen gücün egemenliğini devam ettirebilmesi bu
yanılsamalı ilişkilerin yeniden üretilmesine bağlıdır. Bu yeniden üretim “rıza üreten”
ideolojik aygıtlar ve “zorla boyun eğdiren” baskı aygıtları ile sağlanır. Bu yanılsamadan
kurtulmak ancak muhalif ideoloji ile mümkündür. Bu nedenle de, muhalif ideolojiler bu
yanılsamaya karşı farkındalık geliştirmek ve mücadele biçimleri üretmek, yani muhalif
ideolojiyi yaymak ve devam ettirebilmek için kendi söylem ve eylemlerini üretirler.
Althusser’in özgün kavramsallaştırmalarından biri olan Devletin İdeolojik Aygıtları ve
Baskı Aygıtları kavramının temeli bir sonraki başlıkta ayrıntılı olarak ele alacağımız
Gramsci’nin hegemonya kavramından ve baskı/rıza çözümlemelerinden doğar. Egemen
güç hem ideolojisini devam ettirebilmek hem de bu ideoloji için bireyleri özne olarak
yeniden üretebilmek için bazı kurumlara gereksinim duyar: “Devletin ideolojik
aygıtları, üretim ilişkilerinin yeniden üretimini ancak tek bir koşulla, yani bir bakıma
kendi müdahaleleri sayesinde, üretim ilişkilerinin işleyişini gerçekleştirmek koşuluyla
sağlarlar”27. Gramsci’den etkilenen Althusser devletin baskı aygıtları (ordu, polis vb.)
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ile Gramsci’nin sivil toplum kurumlarını anımsatan devletin ideolojik aygıtları (eğitim,
aile, medya, kilise, siyasi partiler vb.) arasında keskin bir ayrım olduğunu belirtir:
“Baskıcı olduğunu kesin bir biçimde söylediğimiz devlet aygıtı,
organik bir bütün olarak gösterir kendini; daha kesin olarak söylersek:
doğrudan doğruya ve bilinçli olarak, tek bir merkezden yönetilen ve
merkezileşmiş bir beden olarak gösterir kendini”28.
Merkezi bir yapıdaki bu aygıt eylemsel olarak disipline edici bir işleve sahiptir.
Devletin Baskı Aygıtları iktidarın şiddete dayalı gücüdür ve iktidarla doğrudan bir bağı
vardır, yani toplumla doğrudan bir karşıtlık içerisindedir. Buna karşın “devletin
ideolojik aygıtları”nda ise durum değişiktir. Bu aygıtlar çoğul olarak var olurlar ve
görece bağımsız bir maddi oluşa sahiptirler. Baskı aygıtlarının eylemliği sınırlıdır, buna
karşın ideolojik aygıtlar tüm toplumsal yaşamı etkilemeyi amaçladığı için daha çoğul
bir yapıya sahiptir. Egemen güç hem baskı hem de ideolojik aygıtları ile merkezi
önemdeki alanları korur ve yeniden üretir. Althusser’e göre DİA’ları oluşturan
kurumların özel ya da kamusal olması pek önemli değildir. Önemli olan işleyişleridir.
Özel kurumlar aynen DİA’lar gibi işleyebilirler. Doğrudan devlet tarafından örgütlenen
DİA (devlet okulu, devlet televizyonu vb) ile özel sektör tarafından örgütlenen DİA’lar
(özel okul, özel televizyon vb.) arasında sadece bazı yüzeysel söylem farklılıkları
gözlemlenebilir çünkü özde ikisi de aynı amaca hizmet eder; egemen ideolojinin
toplumun tüm kesimlerine aktarılmasına ve yeniden üretimine29.
DİA’lar devletin baskı aygıtıyla aynı şey değildirler. Marksist kuramda, devlet
aygıtının şunları kapsar: Hükümet, İdare, Ordu, Polis, Mahkemeler, Hapishaneler, vb. ki
bunlar bundan böyle bizim devletin baskı aygıtı adını vereceğimiz şeyi oluştururlar.
Baskı sözcüğü, söz konusu devlet aygıtının hiç olmazsa en üç noktada (çünkü, örneğin,
idari baskı fiziksel olmayan biçimlere de bürünebilir) “zor kullandığını” belirtir.
Devletin İdeolojik Aygıtları dediğimizde, gözlemcinin karşısına, birbirinden ayrı ve
özelleşmiş kurumlar biçiminde dolaysız olarak çıkan belirli sayıda gerçeklikleri
belirtiyoruz. Althusser DİA’ları; dinsel (farklı kiliselerin oluşturduğu sistem),
Öğrenimsel (farklı, gerek özel gerekse devlet okullarının oluşturduğu sistem), aile,
hukuki, siyasal (değişik partileri de içeren sistem ), sendikal, haberleşme (basın, radyo28
29
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televizyon vb.), kültürel (edebiyat, güzel sanatlar, spor vb.) olmak üzere
çeşitlendirmiştir30.
Althusser devletin baskı ve ideolojik aygıtlarının hem baskı hem de ideoloji ile
işlediğini söyler ama bunlardan hangisinin daha etkili olduğu üzerine tartışmaktan da
çekinmez. Yani, devletin baskı aygıtlarında baskının rolü daha güçlüdür, ideoloji ona
göre ikinci plandadır. Ancak söz konusu devletin ideolojik aygıtları olunca da asıl özne
ideoloji olmaktadır, baskı kendini ideolojiye oranla daha az hissettirir. Althusser’e göre
“aygıt” tamamen ideoloji ya da baskı ile ilişkilendirilerek açıklanamaz. DİA’ların temel
işlevi

egemen

sınıfın

ideolojisinin

diğer

sınıflara

taşınması

ve

yeniden

üretilmesidir.Aslında tam da bu noktada şunu sorabiliriz; bu bakış açısıyla eğer sinema
bir kültürel DİA ise egemen sınıfın sinemayla kendi ideolojisi üzerinden kurduğu bir
ilişki söz konusu değil midir? Ve bu ilişki üzerinden devlet kendi ideolojisini sinemasal
alanda yeniden var ederek kitleler üzerinde bir kanaat oluşumuna gitmez mi? Burada
sinemanın doğrudan ideoloji ile ilişkili olduğunu ve dolaylı olarak da ideolojinin bir
dolayımı olan politikayla sıkı bağlar içinde olduğunu şimdiden söyleyebiliriz. Tersten
düşündüğümüzde muhalif bir sinemanın yaratımında ya da Sovyetlerde olduğu gibi
devrimci bir sinemanın yaratımında da doğrudan bir sinema-ideoloji ilişkisi söz
konusudur.
Althusser hiçbir sınıfın aynı zamanda devletin ideolojik aygıtları içinde ve
üzerinde hegemonyasını kurmadan devlet iktidarını uzun süre elinde tutamayacağını
vurgulamıştı. Eagleton hegemonyayı “…, bir egemen iktidarın kendi yönetimi için
hakimiyeti altındaki insanların rızalarını kazanmada başvurduğu bütün bir stratejiler
alanı…” olarak görür. Garmsci hegemonya oluşturmanın toplumsal yaşamda birisinin
kendi dünya görüşünü bir bütün olarak toplum bünyesine baştan sona yayarak ve
böylece kendi çıkarları ile toplum çıkarlarını büyük ölçüde eşitleyerek, ahlaki, siyasi ve
entelektüel liderlik kurması olarak kullanır31. Bu ideolojik bir inşa süreci sonucu elde
edilir. İdeolojik inşa süreçlerinde de kitle iletişim araçlarının diğer ideolojik araçlar
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yanında rolüne bakmak gerekmektedir32. Böylelikle kitle iletişim araçları insanlar
arasında itaat ve siyasi açıdan tepkisizlik yaratmaya hizmet eden siyasi ve sosyal
anlamda muhafazakar bir güç haline gelmiştir. İdeolojinin en önemli fonksiyonu
duyguları yönlendirmektir ama aynı zamanda da duygu yaratmaktır. İletişim araçları da
bu işlevlerin gerçekleşmesinde araçlar olmaktadır33.
Bu durumu 12 Eylül süreci açısından değerlendirdiğimizde durumun tam da
yukarıda özetlediğimiz gibi geliştiğini söyleyebiliriz. İdeolojik sistemi kurmak ve yerine
oturtmak için ideolojik araçlar kullanılır. Bu kullanım kimi kez kendiliğindendir,
nesneyi çağırarak, adlandırarak özne haline getirir, kimi kez de eğitim ve kitle
iletişiminde olduğu gibi bilinçlidir. Bu şekliyle yeni bir ideolojik yapı, ideolojik
pratikler ve araçlarla inşa edilir34. Siyasal iktidar, bir yandan kitle iletişim araçlarını
yoğun olarak denetime alıp, insanların ilgisinin toplumsal şartlardan farklı konulara
yoğunlaşmasını sağlarken, bu anlamda da siyasete olan ilginin tümüyle ortadan
kalkmasını sağlarken; diğer yandan da paradoksal biçimde insanları, habersizlik
ortamında propaganda aracılığıyla içe ve geriye dönük milliyetçilik, soğuk savaş
koşullarının etkisiyle dış tehdit algısı ve ulusal birlik temaları çerçevesinde
siyasallaştırır. Krizin sona ermesi ve yeniden yapılanma süreci egemen ideolojinin
inşasıyla mümkün görünmektedir. Gramsci'nin kullandığı şekliyle “hegemonya”
kavramı, sivil toplumdaki siyasal bir yapılanmanın, zorlama işlevinden ayrı olarak sivil
toplumdaki ideolojik ve rızaya dayalı temelini ifade eder. Aynı şekilde, egemen
ideolojinin oluşması, hegemonyanın oluşması anlamına gelmektedir35.
Sınıflı toplumda ideoloji, varolan üretim ilişkilerinin bir sınıfa diğeri aleyhine
ayrıcalık kazandırmasını kitlelerce doğal bir olgu olarak kabulünü telkin etmek için
egemen sınıfın kullandığı en önemli silahtır. İdeoloji, toplum ve onun üretim ilişkileri
üzerine temel soruları sormayı önlemeye ve sorulacaksa da çok az sorunun sorulmasını
sağlamaya hizmet eder. Bu sorular ise; niçin yerine nasıl, devrim yerine reform ve bu
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uyulmayabiliriz’dir.
Sinema-ideoloji ve politika ilişkisine bakmadan önce daha genel anlamda
sinemayı da içine alan “sanat”ın ideoloji ve politika ile ilişkisine bakalım;
“…sanat hem toplumdaki üretim ilişkilerinden ve ideolojiden
etkilenmekte hem de bu alanları etkilemektedir, bununla birlikte sanatın
sadece ekonomik ve ideolojik işlevi yoktur, aynı zamanda estetik, duyusal
işlevleri de vardır. Her sanat yapıtı hem estetik hem ideolojik olan bir
tasarıdan doğar. Sanat yapıtı olarak varolduğunda, sanat yapıtı niteliği ile
ideolojik bir etki yaratır (bu da, görmemizi sağladığı ideolojiyi dikkate
alarak oluşturduğu eleştiri ve bilgi çeşidiyle yapar). ... sanat yapıtı
‘insanların’ kendi ‘yaşam koşullarını’ yapan yapısal ilişkilerle yürüttükleri
ilişkilerin düşsel bir bağ içinde yansıdığı dizgeye girebilir; o dizge de bir
ilişkiler dizgesidir ve bu dizgeyi yapan ilişkiler ideolojik olanı meydana
getirenlerdir... Sanat yapıtının özgül işlevi, var olan ideolojinin
gerçekliğinin kendisiyle ara açma, bir uzaklık bırakma yoluyla görülmesini
sağlamak olduğu için, sanat yapıtı doğrudan ideolojik etki yapmaktan geri
kalmaz, bu nedenle ideoloji ile başka herhangi bir nesne ile olduğundan çok
daha sıkı ilişkilere sahiptir, ve sanat yapıtını onun ideoloji ile olan bu
ayrıcalıklı ilişkisini hesaba katmaksızın yani dolaysız ve kaçınılmaz
ideolojik etkisini hesaba katmaksızın özgül estetik varlığı içinde düşünmek
olanaksızdır”36.
Sanat, zihinsel bir üretim biçimi olarak toplumdaki üretim ilişkileri içine
girdiği kadar, toplumsal bir bilinç biçimi olarak da toplumsal varoluşla, yani sonunda
yine üretim ilişkileriyle karşılıklı bir ilişki içine girmektedir. Engels sanatsal
yaratımların sınıfsal özelliği ile sanatçının bilinci ya da dünya görüşü ile yapıtları
arasındaki çelişkinin de bir çözümünü yapmaktadır. Lenin de özel mülkiyete dayalı bir
toplumda sanatçının meta üreteceğini belirtir. Böylece, “burjuva yazarın, sanatçının,
oyuncunun, özgürlüğü gizli (ya da ikiyüzlüce gizlenmiş) bir bağımlılıktan; para
kesesine, ahlak bozukluğuna ve müteşebbise bağımlılıktan başka bir şey değildir” der.
Demek ki kapitalist toplumda, sanat, egemen sınıfların, tek ideali kar peşinde koşmak
olan burjuvazinin bencil çıkarlarına bağımlı kılınmıştır. Marks, “kapitalist üretim tarzı
bazı manevi üretim biçimlerine, örneğin, sanat ile şiire düşmancadır” der. Bu söz,
edebiyat ve sanatın kapitalizm altında gelişemeyeceğini değil, kapitalist sömürü
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sisteminin gerçek sanatçıkların insancıl idealleriyle nasıl derin bir çelişki içinde
olduğunu gösterir37.
Geleneksel değerlerin sanat alanında yeniden üretilmesi egemen ideolojinin
kitleler üzerindeki hegemonyasını güçlendirirken ve onun da kendisini yeniden
üretmesine imkan verirken tersten iktidar karşıtı alternatif sinema üreten sinemacılar da
karşı hegemonya oluşturmasına ve aslında genel toplumsal muhalefete bulundukları
noktadan katkı sunmaya çalışırlar. Aslında her ikisi de sanatı doğrudan politikayla
ilişkilendirir. “İster fotoğraf makinesi imgesi, ister şövale resmi, ister film montajı, ister
mimari tasarım söz konusu olsun, önemli olan imgenin suistimal edici iktidarın kendini
haklı çıkarma çabalarına direnmeye muktedir duyumsal, bilişsel bir deneyim
sunmasıdır. Görsel sanat böyle siyasileşir. İktidarın fantazmagorilerinin üstünü örttüğü
şeyi açığa çıkarır”38.
Sanat ve ideoloji ilişkisi kendini iki farklı cepheden var etmektedir. Bunlardan
ilki az önce de belirttiğimiz gibi egemen ideolojiyi sanatla beraber yeniden üreten ve
kendini onun sınırlarında -bazen o sınırların dışındaymış gibi yaparak- var eden sanattır,
şimdi de bahsedeceğimiz ikincisi ise buna alternatif bir olarak eleştirel bir yaklaşımla
sanatı var olan düzenin sınırları dışına taşıyan bir ideolojik yaklaşım içerir. Marx ve
Engels sanatın ilerlemeci yönüne, bütün insani etkinlikleri zenginleştirme potansiyeline,
yani sanatın ütopyacı bileşenine vurgu yapar. Sanat daha insani bir geleceğe dair umut
yaratmaya katkıda bulunur. Sanatın muhalif ideolojiden yana olması geleneksel düşünüş
ve üretim biçimlerinden farklı olmasıyla, toplumsal gerçekliğe bir alternatif bakış
sunmasıyla mümkündür. Sanatın toplumsal muhalefet açısından işlevi, “…Estetik
deneyimin bize dünyamız hakkında yeni bir şey öğretmesi, bizi şoke edip ahlaki tuzu
kuruluktan ve siyasi bezginlikten çıkarması ve bütün biçimleriyle kültürel üretimin
büyük bölümüne damgasını vuran ağır toplumsal hayal gücü eksikliğini giderme
görevini bize vermesidir”39. Kültürel yaşam ve ideolojinin sanatla ilişkisini inceleyen
Frankfurt Okulu düşünürlerine göre de sanat ilerici olmalıdır, sanat sadece “bireysel
yaratıcılığın bir dışavurumu” değil, “özne ile nesne arasındaki bir güç alanıdır.” Yani,
37
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sanat yalnızca varolan toplumsal eğilimleri ifade etmek için değil, aynı zamanda
varolan toplumun ötesinde alternatif, özlenen ve istenen bir toplumun da ifade
edilebileceği bir alan olmalıdır. Kısacası, sanat ve kültür toplumun aşkınlaşmasını
amaçlamalıdır, bu nedenle de ideoloji estetik alanda da kendini var eder. “Başarılı bir
sanat çalışması eleştiri anlayışına göre, nesnel çelişkileri sahte bir uyum içinde
çözümleyen değil, kendi içsel yapısında bu çelişkileri göstermek için bunları barındıran,
bu özü hiç bir uzlaşmacılığa yanaşmadan sade bir biçimde yapabilendir. Bunu yapmakla
uyum ideasını negatif bir biçimde ifade edebilendir”40. Frankfurt Okulu’nun geliştirdiği
Eleştirel Kuram’a göre estetik, iktidarın ürettiği toplumsal çelişkilerin dolayımını
gösterebilmeli ve bu nedenle de iktidarla özdeş olmamalıdır. Her sanat eserinde öznellik
ve evrensellik boyutları vardır; yani en bireysel olduğunu iddia eden sanatçı bile kendi
yaşantısından kaynaklanan duygu ve düşüncelerle ürettiği sanat eserini ortaya
çıkardıktan ve diğer insanlar için görünür ve algılanabilir olmasını sağladıktan sonra bu
bireysellik boyutu toplumsallığa dönüşür.
Hem sanat hem de siyaset bilinç aracılığıyla gerçekliği biçimlendirmeye,
değiştirmeye çalışır. Ancak Marx, Engels ve takipçileri olan Lukacs’ın da savunduğu
gibi bir sanatçının toplumsal sınıfı ya da ideolojisinin eserin anlamını tümüyle dikte
ettirmesi ya da belirlemesi söz konusu olamaz, aksi takdirde sanatın sadece sınıfsal ve
ideolojik işlevleri olması gerekirdi. Brecht de “sanat ve bilinci, sosyoekonomik temelin
sadece basit ‘yansımalar’ı olarak gören anlayışları kesinlikle reddetmiş ve bunun yerine,
edebi faaliyeti, üretici bilincin öteki biçimlerine benzeyen ‘dönüştürücü praksis’in bir
parçası olarak görmüştür”41. Diğer bir deyişle sanatın ideolojik anlamı hem yapıtın
içyapısal özelliklerinden hem de alımlayıcının yorumundan kaynaklanır ve sanatın
ideolojik olduğu kadar estetik boyutu da vardır. Ayrıca, “sanatın hayatı değiştirme gücü
dolaylıdır. Ama siyasi egemenliğin gücü de öyledir”42. Çağımızda siyasetin estetize
edilmesi, estetiğin de ideolojik amaçlarla kullanılmasını doğurduğu için ilerici sanatçı
bu estetize edilmişliği çözümleyerek toplumsal gerçeklerin gösterilmesine yardımcı
olurken dünyanın değiştirilmesine de dolaylı bir katkı yapmış olur. Örneğin 19.yüzyıl
sonunda sembolizm dünyanın değiştirilebileceğinin düşlenmesinin boş bir çaba
40
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olduğunu varsayan kaderci bir yaklaşım geliştirirken, buna karşın 20.yüzyılın başında
kübist sanat sembolist estetiği yıkarak dünyanın insani anlamda üretiminin ve yeniden
üretiminin/ biçimlendirilmesinin düşlenebileceğini göstermektedir. Kübist sanat sabit,
değişmez bir nokta yerine zaman ve uzamda farklı açıların kesiştiğini ve böylece tek
boyutlu bir düzen değil, nesnelerin birbiri ile sürekli ve dinamik hareketinin yansıtıldığı
bir alanı göstermiştir. Kübistler tahta parçaları gibi dış, fiziki dünyaya ait gerçek
nesneleri kullanarak gerçekliğin kurgulanabileceğini de göstermişlerdir. Toplumsal
yaşamdaki ve bilimdeki gelişmelerden de kaynaklanan sanattaki bu başkaldırı diğer
alanları da etkilemiştir. İlerici entelektüeller kübist sanatı ideolojik amaçlar için de
kullanmışlardır. Benzer şekilde gerçeküstücü sanat da tıpkı düşlerdeki gibi toplumsal
yaşamın ve dünyanın yeniden kurgulanabileceğini anlatır, ancak kimi zaman düşlerdeki
gibi bilinçdışının çok fazla etkisinde kalmaları yüzünden kübizmdeki gibi bir etki
yaratmaları söz konusu olmamıştır. Kısacası, sanatçılar çoğu eserlerinde gerçekliği
yansıtır, ancak burada sorun yansıtılanın “hangi gerçek” olduğu ve kültürel yaşamda ne
gibi işlevlere sahip olduğudur43.
Marksizm, kapitalist üretim biçiminde diğer ürünler gibi sanatsal ürünlerin de
bir meta haline geldiğini ve fetiş bir karaktere sahip olduğunu savunur. Fetişizm,
insanın kendi ürettiği ürünlere ve kendisine yabancılaşmasını, ürünlere kendinin
yabancılaştığı şeyselleşmiş nesneler olarak körü körüne bağlanmasını ifade eder.
Frankfurt Okulu fetişleşmenin psikolojik kökeninin yanında toplumsal ve ekonomik bir
kökeni de olduğunu vurgulayarak kavramın sınırlarını genişletmiştir. Yani, ürünlerin
kullanım değerine göre değil de değişim değerine göre algılanması fetişleşmedir.
Kavram, toplumsal ve kültürel tüm ürünlerin ekonominin dolayımından geçtiğine
dikkati çeker. Yani “popüler kültür ürünleri ticari arzunun nesneleridir”44. Sanat
ürünlerinin ve genel olarak kültür ürünlerinin değişim değerinden söz edilmesiyle ve
tekniğin olanaklarıyla bu ürünlerin tekrar tekrar yeniden üretilebiliyor olması45 ile
birlikte, kültür, endüstri haline gelmiş olur. Diğer bir deyişle, kültürün endüstri haline
gelmesinin ardında bilim ve teknoloji olanaklarına sahip, toplumun ekonomik olarak en
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üst kesimi vardır. Horkheimer ve Adorno ‘Aydınlanmanın Diyalektiği’ adlı
çalışmalarında çağdaş toplumlardaki kültür endüstrisini çözümlerler; işteki çalışmanın
mantığı ile iş dışındaki toplumsal yaşam alanlarının mantığı arasındaki farkların giderek
kaybolduğunu ve bu nedenle de insana iş dışında ayrı bir toplumsal yaşam alanının
kalmadığını ileri sürerler. Böylece, aslında birbirinden farklı olması gereken, ancak
ekonomik gücü elinde bulunduranlar tarafından farklılıkların silindiği, bu iki yaşam
alanındaki değerler birbirinin içine geçer ve birbiri ile değiştirilebilir hale gelir ve
nihayetinde de eşitlenir. Biçim olarak farklı görünen ama içerik olarak benzer
karakterlere sahip olan bu kültür endüstrisinin ürünlerinin tüketilmesi, bireysel ve de
toplumsal bilinçte yanılsamalara neden olur. Böylece, toplumsal yaşamın farklı
toplumsal ve ekonomik kesimlerinden gelen insanlar maruz bırakıldıkları bu homojen
kültür ürünleri ile kolayca hegemonya altına alınabilirler. Ayrıca bilinçteki yanılsama
yani kültür ürünlerinin homojenliğinin farkındalığının olmaması, insanların gönüllü
olarak bu ürünleri tercih etmesine yol açar. Burada da rızanın imalatı söz konusudur.
Hem ideoloji kavramının içeriği hem de ideoloji ile sanatın iç içeliği bize
gösteriyor ki sinema en başından itibaren ideoloji ile ilişkili olmuş ve ideolojik-politik
bir önem taşımıştır. Marx için ters/yanlış bilinç; Lenin’e göre bir sınıfın dünya görüşü;
Gramsci’ye göre toplumu bir arada tutan bir sıva; Althussre’e göre ise maddi bir pratik
olan ideolojiye paralel olarak genelde sinema, özelde de her ticari/popüler film bir
yanıyla ters/yanlış bilinci üretir; bir yanıyla bir sınıfın dünya görüşünü savunur ve
aktarır; bir yanıyla toplumu/kültürü bir arada tutan (kültürel, politik, ekonomik,
psikolojik, etnik milli vb.) değerleri oluşturur ve toplumsal bir sıva işlevi görür; bir
yanıyla da bütün bunları somut ve maddi bir pratik olarak yapar46 .
Ülkelerin ekonomik, siyasal ve kültürel konumlarına uygun olarak sinema
endüstrileri de bu özel koşullar içinde belirlenmiştir47. Bu durumda “sinema gibi
devingen ve canlı bir sanatın, kitle iletişimi, sanayi, yatırım ve ticaret alanının siyasal toplumsal konjonktürle olan organik bağları da yadsınamaz”48. Bütün sanat yapıtları
yapıldıkları dönemin ve içinden çıktıkları toplumun izlerini taşırlar. Doğrudan yönetime
46

Ertan Yılmaz, “Sinema İdeoloji İlişkileri Üzerine”, Sinema İdeoloji Politika, Sinemasal Yazılar 1, Derleyenler:
Burak Bakır, Yörükhan Ünal, SaliSaliji, Orient Yayıncılık, Baskı: Öncü Basımevi, Mayıs 2008, s.63.
47
Nilgün Abisel, Türk Sineması Üzerine Yazılar, Ankara, Pohenix Yayınevi, 2005, s.29.
48
Atilla Dorsay, 12 Eylül Yılları ve Sinemamız, İnkılap Kitapevi,1.Basım, İstanbul, Ocak, 1995, S.11.

26

ve siyasal konulara ilişkin içerikler taşımasalar bile, her sanat yapıtının bir siyasal yanı
vardır. Sinema gibi, kitlelere seslenen ve etkili bir anlatım dili olan sanat, politik
mesajlarla kitleleri etkilemeyi düşünenlerin; insanların ilgilerini politikadan, toplum
sorunlarından başka yöne çekerek onları pasif, (etkin olmayan) eleştirisiz,
yabancılaşmış kişilere dönüştürmeyi amaçlayanların her zaman kullandıkları bir araç
olmuştur49.
Sinema-ideoloji ilişkisi 1968 olaylarını izleyen dönemde sinema üzerine
yapılan kuramsal çalışmalarda ve yapılan bir dizi polemikte tartışılmıştır. Sinemanın
gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, ideolojiyi yeniden üretip üretmediği, kameranın (alıcı)
kendiliğinden ideolojik bir aygıt olup olmadığı tartışılmıştır. Örneğin J.L. Comolli ve
J.Narboni bu konuda;
“Açıkça sinema gerçekliği ‘yeniden üretir.’ Kamera ve film bunun
içindir, bu nedenle ideolojiyi ifade ederler. Ancak film yapımının araçları ve
teknikleri gerçekliğin birer parçasıdırlar ve dahası ‘gerçeklik’ egemen
ideolojinin bir ifadesinden başka bir şey değildir. Bu açıdan bakılırsa,
kameranın dünyayı kendi ‘somut gerçekliği’ içinde yakalayan tarafsız bir
araç olduğuna dair klasik sinema kuramı, son derece gerici bir kuramdır…
Bir film çekmeye başladığımızda, daha ilk çekimden itibaren, şeyleri
gerçekten oldukları gibi değil ama ideolojinin süzgecinden geçtikleri haliyle
yeniden üretme zorunluluğuyla karşı karşıya kalırız. Bu üretim sürecindeki
her aşamayı içerir: Konular, ‘sitiller,’ biçimler, anlamlar, anlatı gelenekleri;
bunların tümü genel ideolojik söylemi vurgular. Film kendisini kendisine
sunan, kendisiyle konuşan, kendisini öğrenen ideolojidir”50.
derken, Jean Patrick Lebel bu görüşleri eleştirerek şu saptamaları
yapmaktadır:
“Alıcı kendinden ideolojik bir aygıt değildir, herhangi bir ideolojiyi
üretmediği gibi, yapısı gereği de yalnızca egemen ideolojiyi yansıtmak
zorunda değildir. Alıcı ideolojik yönden tarafsız bir araçtan, bir aygıttan, bir
makineden başka bir şey değildir. Bilimsel verilere göre çalışır ve yenidenüretme ideolojisine göre değil, bilimsel bir temel üzerine
kurulmuştur…Sinema bütün diğer araçlar gibi ideolojik amaçlarla da
kullanılabilir. Nitekim pratikte, egemen ideoloji sinemayı kendi ideolojisini
yaymak için kullanmaktadır. (özellikle de gösteri sinemasını) Öte yandan
49
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alıcı her ne kadar, ideolojik bir araç değilse de sinema (daha doğrusu her
film) bir ideoloji iletme aracıdır. Gerçekten sinema, her filmde ayrı bir
ölçüde ideolojiyi yeniden üretir. Eğer sinema ‘doğal olarak’ egemen
ideolojiyi yansıtıyorsa, bu alıcının doğal bir sonucu değildir. Egemen
ideolojinin sinema üzerindeki egemenliğinin bir sonucudur. Doğal terimini
‘kültürel’ terimi ile değiştirmek ve alıcının doğal kalıntıları yerine,
sinemacının ideolojik tutumu ve seyircinin ideolojik konumundan söz etmek
gerek”51.
1968 yılıyla birlikte sinemanın muhalif bir içerikle donatılmış ideolojik
karakteri Fransa'da coşkulu bir tartışma konusu haline gelmiştir. Bunda birçok öğenin
katkısı vardır; Godard'ın giderek radikalleşmesi, Bazin etkisindeki Cahiers du
Cinéma’nın sola yönelmesi, Cinémathèque’in başkanı Henri Langlois'yı görevden
almak isteyen hükümete karşı sinemacıların dayanışması, 1968 baharındaki Cannes
Film Festivali'nin (Godard, Truffaut ve diğerlerince) yarıda kesilmesi, nihayet Mayıs
olayları ve sinemacıların katılımı… Fransız sinema dünyasının önemli bir bölümü
Sorbonne’da ve Theâtre de l'Odéon’da ya da sadece sokaklarda eğitim ve kültür üzerine
ateşli tartışmaların yapılmasına benzer biçimde Les Etats Généraux du Cinéma da
(Sinemanın Genel Kurmayı) Fransız sinemasını "sıfır"dan, yeni baştan düşünerek Mayıs
1968 Olayları'na katıldı. Bütün bu olgular (ve dahası televizyon programcılığı üzerine
tartışmalar ve hükümetin devlet televizyonu ORTF'deki haber yayınına müdahalesi)
sinemayı, sanatın toplumdaki işlevi üzerine tartışmaların ön cephesine yerleştirmişti
Eski varsayımlar artık geçerliliğini yitiriyor; ve birçok insan ilk kez sanatın ideolojik
özelliklerini derinlemesine keşfediyordu. Sinemada özellikle karşı çıkılan iki anlayış
ideolojik açıdan değerlerini yitirmişlerdi: Birincisi, anlatının (narrative) önceliği
anlayışıdır; sinemanın öykü anlatmak için kullanımının, izleyicinin kaçışçı (escapist)
eğilimlerini tahrik ettiği ve kolayca edilginleşmesine yol açtığı, bu nedenle de izleyici
ile sinema arasındaki ıstırap vermeyen, hatta haz verici, ama aynı zamanda otoriteryan
bir ilişkiyi tesis ettiği ortaya çıkarılmıştır. İkincisi sinemasal imgenin gerçekliğin
güvenilir bir yansıması olduğu, kameranın yalan söylemediği anlayışının, aslında
egemen sınıfın status quo'yu doğal, değişmez gerçeklik biçiminde sunma gereksinimine
tam olarak uyduğu ortaya konmuştur.52 Sinema kuramcısı James Roy MacBean
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ideolojinin olumsuz okumasına karşı onu sinemasal alanda muhalif ve devrimci bir
içerikle ele almış ve bunu bilinçli olarak tercih etmiştir.
Politik Kamera’da Hollywood sinemasının ideolojik şifrelerini çözen Michael
Ryan ve Douglas Kellner’a göre sinema ideolojik üretim açısından vazgeçilmez bir
araç; çünkü her ikisinin de sıkı sıkıya ilgili oldukları bir ortak nokta var: temsil. Sinema
dışarıda “duran” bir şeyi bize “göstermez”, onu temsilin süzgecinden geçirerek, şu ya da
bu biçimde dönüştürerek, bize bir yapıntı sunar. Sinemada gördüğümüz her şeyin
arkasında, temsil biçimine ilişkin bir tercih yatar. İdeoloji de temsiller üzerinde yükselir;
toplumsal kurum ve değerlerle, cinsiyet rolleriyle, kişisel varoluşumuzla ilgili
yapıtaşları temsilin vazgeçilmez katkısıyla oluşturulur. Dolayısıyla sinema, ideolojinin
idamesine destek veren temsil biçimlerini yeğleyerek hakim ideolojik gerçekliğin
yeniden üretimine katkıda bulunacağı gibi, alternatif temsiller aracılığıyla onu sarsmayı
da amaçlayabilir53.
Görülen odur ki sinema hem var olan sistem içinde egemen ideolojinin hem de
ona muhalefet eden ve

başka bir yaşamı var etmeye çalışan diğer ideolojilerin

vazgeçilmez aracıdır. Burada aslında tekrar ideoloji kavramının içeriksel tartışmasına
dönmüş

de

oluyoruz.

Çünkü

karşımıza

iki

türlü

ideoloji

çıkıyor.

Biri

egemen/hegemonik ideoloji diğeri ise, yaşanan hayata karşı bir tutum, savunduğu ve
yaşamını ona göre düzenlemeye çalıştığı sistemli bir bakış açısı olan ideolojidir. Prof.
Dr. Ünsal Oskay da kavramın bu ikircikli yanına dikkat çekmek istemiştir:
“İdeoloji kavramı ilginçtir ki, hem gerçekliği gizleyen ideoloji, hem
de yeni toplumsal yapılar içinde insanları harekete geçirecek izlenceler
anlamında kullanılabilmektedir. Böylece ideoloji denen olgu hem insanları
ve toplumları değiştirip ileri götürmeye yarayabilen bir anlatım biçimidir;
hem de tutucu ve insanın kendi gerçekliğini kavramasını önlemeyi
amaçlayan bir yanlış bilinç üretimidir bu kavramlaştırmaya göre”54.
Jean-Louis Baudry kameranın objektifinin teknolojik gelişiminin kapitalist
burjuvazinin ideolojik projesiyle tam bir uyum içinde olduğunu öne sürmüştür. Nitekim
bu argümana göre kamera objektifinin tasarımı kendine hedef olarak Rönesans
perspektifinin elde edilmesini seçmiştir (yani geometrik üçgen figürüyle elde edilmiş,
53
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iki boyutlu düzlem üzerinde yaratılan derinlik yanılsaması; üçgenin zirvesi iki
diyagonal çizginin birleşiyor gibi değil de, sanki birbirine paralel devam edip sonsuza
uzanıyor gibi görünmesi işlevini görür). Ve sınırsız uzam yanılsamasına ve izleyicinin
gözünü dilediğince gezdirmesine ve örneğin bir ikonun ögeleri arasındaki çok yönlü
ilişkileri araştırmasına olanak sağlamak yerine izleyiciyi dilediği yere yerleştirme
yeteneğine sahip bu Rönesans perspektifi, bu nedenle, egemen burjuvaziye, özellikle de
sanayi burjuvazisine, kendisinin sahip olduğu dünyanın ve varolan sosyo-ekonomik
sistemin istediği imgesini gerçeklik olarak sunmaya uyan bir ideolojik araç sunar55.
Sinema diğer insanların bizi temsil etmesine, bizim adımıza konuşmasına, bize
sunulan imgeleri olduğu gibi kabul etmek zorunda oluşumuzun koşullarını yaratmaya
dayanan burjuva sunum anlayışını telkin etmeye hizmet eder. Sinemada şöyle ya da
böyle karşılıklı iletişim vardır, bu iletişimin gerçekleştiği sahne, sanki bir boşlukta
varoluyormuşçasına sinema salonunun sahnesi (ya da perdesi) değil, daha çok tıpkı
diğer şeyler gibi sinemanın da yalnızca bir parçası olduğu toplumsal pratiğin
sahnesidir56.
MacBean; Amerikan ekonomisinin büyük ölçüde lüks ve bağımlılık yaratıcı
ürünlerin tüketimine dayanması nedeniyle, sinema ve televizyon ortalama yurttaşın
kafasında "iyi yaşam"ın neye benzediğine dair hayal-imgeyi biçimlemede çok önemli
bir rol oynadığını dile geitirir. “Sinema ve televizyonun ideolojik çarpıtmalarını
göstermek ve demistifiye etmek politik bilincin gelişimine önemli katkılarda
bulunabilir”57 der.
Marks ve Engels’e göre “toplumda egemen düşünceler egemen sınıfların
düşünceleri” ise, sınıflı toplumlarda sanat ve edebiyat da sınıfsal bir özellik gösterir.
Marks ve Engels’in bize açıkladığı üzere, nasıl kapitalist toplumda sanat ve sanatçı
kapitalist ilişkilere bağımlılıktan ötürü özgür olamıyorsa, sanatı bu kendi özüne
yabancılaştırıcı ilişkilerden kurtarmaya, yani toplumu devrimci bir biçimde dönüşüme
uğratmaya çalışan sanat ve edebiyat da tam tersine öylesine özgür bir sanat ve edebiyat
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olacaktır58. Mesela Griffith bugün de sinemaya egemen olan tarzını 1910’lu yıllarda
oluştururken, 1917 Ekim Devrimi’nden sonra tıpkı hayatın içinde yaşanan devrim gibi
sinemada da bir devrim yaşanmış, sinema bambaşka bir hayatın, devrimci bir sanatın
içinde kendini var etmişti. Avant-garde hareket içindeki sanatçılar, (özellikle Diziga
Vertov) Hollywood star sistemini reddederken, Sovyetlerdeki yeni hayata uygun başka
sinemanın olabilirliğini de tüm dünyaya kanıtlıyorlardı ve bunu yaparken güçlerini de
devrimden, halktan ve kuracakları yepyeni bir hayatın teorisinden alıyorlardı. Fakat
aynı durum İtalyan yeni gerçekçileri için geçerli değildi. İtalyan sinemacılar sıradan
insanı ve onun hikayesini anlatırken arkalarına devrimi değil yıpranmış, acı çekmiş bir
İtalya fonunu ve aynı acılara gark olmuş insanları almışlardı. “Umut” filmlerde eksik
olan önemli bir unsurdu. Faşizmin yenilgiye uğratılmış olmasının dahi getiremediği
“umut ve coşku”nun yoksunluğunun kaynağı kötü ekonomik koşulların aşılamamış
olması ve halkın yoksulluğuydu. İtalyan yeni gerçekçileri bu melodramdan
kurtulamadılar59.
Sinema üzerine günümüzdeki düşüncelerimizde köklü değişime neden olan
olgu kesinlikle Marksizm olduğunu öne süren James Roy MacBean, özellikle 1960'ların
sonunda kültürün kendini dönüştürmesiyle bir ivme ve rafinelik kazanan Marksist
ideoloji anlayışının diğer birçok şeyin arasında Bazin'in eski ontolojik gerçekçiliğe
dayanan estetiğinin yıkılması ve yeniden değerlendirilmesi için kuramsal çerçeve
sağladığını söyler:
“sinemada André Bazin'in estetiği fotoğrafın bütün gerçekçi
mantığını kuşkusuz etkili bir biçimde sistematize eder ve bir dizi
"yapmayacaksın" kuralı koyar. Bunlar arasında bulunan bindirme, çoklu
çevirim, yavaş çekim, hızlı çekim, dışavurumcu dekor ya da set, tiyatral
biçimde stilize edilmiş aksiyon ve hatta kurgunun birçok tipi her durumda
şüpheyle karşılanır, her koşulda değilse de çoğu durumda yasaklanır.
Onların günahı: "gerçeklik"i değiştirip bozmak; temiz, saf ve dokunulmamış
gerçekliğin izlenimine müdahale etmektir.
Sinemanın ontolojik gerçekçiliğinden söz eden Bazin için
gerçekçiliğin sinemasal uygulaması birçok olası stil arasından özel bir stilin
seçiminden daha fazlasını içerir: bu dinsel bir davete varır. Eğer Bazin'i
eleştirirken ısrarla yazılarındaki dinsel terminolojiye dikkat çektiysem
58

K.Marks, F.Engels, V.İ.Lenin, Sanat ve Edebiyat Üzerine, s.31.
Ertan Yılmaz, s.67-68.

59

31

birincisi bu alışılmamış bir gerçeklik nosyonunu - mistik-dinsel, aşkın
"gerçeklik" - belirtmek içindir, çünkü Bazin bu terminoloji ışığında
sinemayı inceler. İkincisi Bazin'in gerçeklik ve sinemanın gerçeklikle
ilişkisine dair metafizik ve hatta teolojik anlayışının ideolojik sonuçlarına
dikkat çekmeyi istedim.
Bazin'in yazılarında örneğin İtalyan Yeni-Gerçekçi filmlerinin
ayrıcalıklı konumu ile bu filmlerde dinsel yoruma açık temaların bol
miktarda bulunması arasındaki ilişkiyi incelemek önemlidir.
Bugün kuşkusuz egemen burjuvazinin ideolojik gereksinimleri
açısından işe yarayan Bazin'in estetiğinin özel olarak dinsel dayanakları
değildir; daha yararlı olan, egemen burjuvazinin ideolojik gereksinimlerine
fazlasıyla uyan gerçekliğin bir yansıması olarak sinemanın gerçekçi
mantığını sistematize etmesidir. Unutmayalım ki egemen sınıfın temel
ideolojik görevi, nesnel değil, bizden düşünmemizi istedikleri gibi, yani
öznel olan toplumsal ve ekonomik ilişkiler sistemini gerçekliğin kendisi
olarak göstermek ve böylece gerçekliği metafizik özün statüsüne
yükseltmektir. Bu ise, bizi inandırdıkları gibi nötral (tarafsız) değil
partizancadır (yanlıdır); kaçınılmaz değil keyfidir (ve keyfi olarak empoze
edilir) ve herşeyin üstünde bizden düşünmemizi istedikleri gibi değişmez
değil, devrimci yoldan dönüştürülmesi mümkün bir gerçekliktir.
Sinema düşünüldüğünde, sinemanın ideolojik karakterini
incelememiz, Bazin'in gerçekçi estetiğini, yalnızca söyledikleri nedeniyle
değil, aynı zamanda gizleyip suskun kalması sonucu (yani bütün toplumsal
biçimlenişler ve dönüşümlerin temeli olmuş sınıf mücadelesi üzerine)
söylemedikleri nedeniyle de eleştirmemize ve analizimize yol açmıştır.
Marksist film eleştirisinin teori ve pratiği içinde süren çabalarımız,
etrafımızda süren, ama sinema ve genelde kitle iletişim araçları ile sinesice
gizlenen sınıf mücadelesini bütün çıplaklığıyla açıklığa kavuşturmaktır. Ve
bu da yalnızca ABD'de ya da yaşadığımız ülkede sınıf mücadelesini değil,
ama küresel (global) ölçekte sınıf mücadelesini düşünmemiz anlamına
gelir.”60
Bazin’e göre sinema tarihi içinde iki tarz film yapma yöntemi vardır: birinci
tarz anlaşılabilir, kabul edilebilir bir öykü anlatmaktır. Burada filmin kuruluşuyla ilgili
araçlar, dille ilgili öğeler hatta filmin bir yapıntı olduğu, bu şekilde bir söylem
geliştirildiği öne çıkarılmaz. Tersine bunlar gizlenmeye çalışılır. Filmin kuruluşuyla
ilgili işlemleri gizlemeye yönelen bu tarz, yani klasik kesim seyirciye kendisine
gösterilen filmdeki gerçekliklere, onlar aracılığıyla gerçekleştirilen söyleme katılması
onlara inanması alışkanlığını kazandırır sinema böylece çok ince bir şekilde ideolojik
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bir araç olur ve önceden saptanan düşüncelerin taşıyıcılığını yapar. Bu tür bir sinema
seyirciye alttan alta belli davranış modelleri benimsetir61. İkinci tarz film yapmanın
özelliği ise gerçeğe özel bir dikkat göstermek, sorunlara ve olayların karmaşıklığına
saygı duymak ve seyircinin gördükleri karşısında etkin katılımını ve eleştirel bir tavır
geliştirmesini sağlamaktır. Bütün dış görünüşe karşın bu ikinci tarz, üslup öğesini
oldukça fazla kullanır. Çünkü filmlerde yansıyan ve sinemanın standartlarına karşı
koyan bir üslup öğesidir. Bu, Bazin’in parmak bastığı

en üretken çelişkidir.

Yönetmenin filmi oluşturma/kurma çalışması ve kendi üslubu, sinemaya özgü olan
yeniden üretme olgusunun bilincinde olduğu ölçüde varlık kazanır. Bazin’e göre bu
bilinç üslubun temelidir; yönetmenin şiir dünyasının ve dilinin temel taşıdır. Yapılacak
her film artık kaçınılmaz olarak üstü açık ya da kapalı bir biçimde sinema tarihi üzerine
bir söylem olacaktır. Sinema üzerine gelecekte yazılacak olanlar da sinema tarihini, bir
dilin tarihi olarak görmek, her filmin üslubunu geçmişteki sinemayla ve bildiğimiz
tüketim sinemasıyla, onun türleriyle ve anlam üretme tarzlarıyla karşılaştırmak zorunda
kalacaktır62. Buradan yola çıkarak şöyle bir çıkarsama yapabiliriz: üslup ideolojinin
sinemasal estetik dolayımından geçirilerek kitlelere aktarılmasıdır. Filmde kendini
ağırlıklı olarak hissettiren üslup/tarz yönetmene ya da senariste ait olabilir. Ancak
bundan da daha önemli olan bu üslubun arkasındaki kişilerin, düşüncelerin, ideolojilerin
vs. varlığıdır. Salt bir biçim tartışmasıyla sınırlandıramayacağımız üslubun ideolojik bir
değer taşıdığı söz konusu olursa ideolojinin sinemadaki doğal varlığı da inkar edilemez
bir gerçek olur.
Bir endüstri olarak sinema, toplumsal yapıda ekonomik, ideolojik, politik,
estetik işlevlere sahiptir. Sinema, bu işlevlerini gerçekleştirirken birçok farklı
yöntemler, stratejiler kullanır. Kabaca sinemanın ekonomik, politik/ideolojik ve estetik
olarak üç temel işlevinin olduğu ileri sürülebilir. Öncelikle sinema kar getiren bir
alandır, ayrıca sinemasal üretimler yapabilmek için teknolojik olanaklara sahip olmak
gerekir ve de sinemanın izleyici ile bulaşabilmesi için üretim, dağıtım ve gösterim
aşamalarında belirli ekonomik ilişkiler içinde bulunmak gerekir. Sinema bu ekonomik
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boyutunun yanında ideolojik bir boyuta da sahiptir. Çünkü sinema kültürel temsiller
üzerinden yürür ve bu temsiller toplumsal gerçekliği algılama şekillerimize yön
verebilir. Yani “...sinemada yatan politik çıkarlar son derece güçlüdür, çünkü filmler,
sosyal gerçekliğin şu ya da bu şekilde inşa edilmesine zemin hazırlayan psikolojik
duruşları, dünyanın ne olduğuna ve ne olması gerektiğine ilişkin ortak düşünceyi
yönlendirerek toplumsal kurumları ayakta tutan daha geniş bir kültürel temsiller
sisteminin parçasıdır”63. Bunların dışında sinemanın estetik bir boyutu da vardır.
Sinema gelişiminin her döneminde, yönetmenlerin ve bir filmin üretiminde rol alan
diğer çalışanların da yardımıyla, kültürel yaşamdaki sanatsal akımlardan etkilenmiş,
aynı zamanda kendisi de bu sanatsal akımları biçimlendirmiştir. Sonuç olarak, sinema
ekonomik, toplumsal ve kültürel yaşam üzerinde işlevlere sahiptir, ancak sinema tarihi
boyunca egemen ve muhalif güçler bu işlevlere hakim olabilmek için mücadele etmiştir.
Düş üreten bir teknoloji olarak sinema üretim ilişkilerinden bağımsız düşünülemez.
Çünkü “ekonomik sistem gereksinmedikçe, hiçbir yeni teknoloji ortaya çıkmaz.”
Sinema ideolojik bir aygıt olmanın yanında ekonomik bir aygıttır da, yani bu bağlamda
bir altyapı kurumu fabrika gibi iş görür ve ekonomik alanda değişim değerine sahip olan
bir üretim yapar64.
Kapitalist üretim ilişkilerinde metanın insanın denetiminden çıkarak, insanı
denetim altına alması ile yaşanan “meta-fetişizmi”nin bir benzeri sinema alanında
yaşanır. Sinemada sıradan insandan farkı olmayan bireyler fetişleştirilir ve tüketilen
metalara dönüştürülür. Sinema fetişler yaratarak bu fetişleri mitlere eklemleyerek
kendini kutsal bir alan olarak sunar. Sinemasal mekan ve zaman da bu süreçte
kutsallaşır. Sinemanın kutsal bir mitoloji haline gelmesi ve tüketilecek haz verici bir
metaya dönüşmesi ile birlikte sinema kültürel alanda en etkin egemen ideolojiyi yayan
ve yeniden üreten aygıtlardan biri haline gelmiştir. Nilgün Abisel, Sinema Üzerine
Yazıları’nda daha eskilere giderek aslında tam da bu konunun altını şu şekilde çizmiştir:
“Mitler, masallar ve destanlar insanın insanla, insanın doğayla,
insanın toplumla ve toplumsal düzenle ilişkilerini açıklamanın mevcut
düzene gösterilen rızanın sürekliliğini sağlamanın hizmetinde olmuştur.
Bunlar aracılığıyla toplum kendini kendine anlatmaya çalışmış: hakikatleri
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katlanır hale getirerek ilişkileri ve yaşam koşullarını ne denli acımasız
olursa olsun meşrulaştırmaya yönelmiştir. Krizler atlatıldıktan, ekonomik ve
siyasal dönüşümler gerçekleştirildikten sonra geçmiş dönemin bazı olayları
ve kişileri mitleşmiş öyküleri dilden dile anlatılmış, gazetelerde tefrika
edilmiş, filmleri yapılmış ve düzenden duyulan memnuniyetsizlikler gevşek
biçimde dile getirilmiştir. Bu tarz anlatılar özellikle mitler sonunda yeni
biçimleriyle yaşanan günlük maddi gerilimleri yumuşatmakta dinsel
anlatıların yerini almıştır”65.
Buck-Morrs sinemanın imge dünyasının suretini çıkardığını, yani sanal
gerçeklikleri gerçekten yaşanabilecek maddi fanteziler olarak çoğalttığını savunur.
Sinema meta tüketimine özel bir rüya karakteri vermektedir. “İnsan kendini ancak
yaşam tıpkı filmlerdeki gibi, tıpkı reklamlar ya da propaganda imgesindeki gibi olduğu
zaman gerçekten canlı hissediyordu” ifadesiyle yaşanılan sanal gerçekliğin toplumsal
hakikatler olarak yaşantılandığını ve aynı rüyalardaki gibi bir haz deneyimi yaşattığını
anlatır. Teknolojik gelişmelerle sanat yapıtlarının yeniden üretilebiliyor olması da
sanatın ekonomiyle ilişkisinin bir göstergesidir. Benjamin en etkin düzeydeki yenidenüretimde bile eksik olan bir yan olduğunu belirtir: sanat yapıtının şimdi ve burada’lığı başka deyişle, bulunduğu yerde biriciklik niteliğini taşıyan varlığı. Sanat yapıtının
biricikliği ise o sanat yapıtı üzerindeki mülkiyet ilişkilerine gönderme yapar. Örneğin
bir resim sanatında resim sadece bir tane olduğu için o resmin hakikiliği önemlidir ve o
resme sahip olmak belli bir sosyal sınıfın ve ekonomik ilişkilerin göstergesidir. Aslında
sanat yapıtlarının yeniden üretilebilmesi sonucunda sanat yapıtları üzerindeki bu eski
mülkiyet ilişkilerini tasfiye edilmesi muhalif sanatçıların da sanat alanında kendilerini
ifade etmelerine olanak verebilir. Benjamin ‘Tekniğin Olanaklarıyla Yeniden
Üretilebildiği Çağda Sanat Yapıtı’ adlı makalesinde yeniden-üretim tekniğinin sanat
yapıtı üzerindeki etkilerini şöyle açıklamaktadır:
“Yeniden-üretim tekniği, yeniden-üretilmiş olanı geleneğin
alanından koparıp almaktadır. Bu yeniden-üretilmişi çoğaltarak, onun bir
defaya özgü varlığının yerine, yine onun bu kez kitlesel varlığını
geçirmektedir. Ve yeniden-üretilmiş olanın, alımlayıcıya bulunduğu
konumda seslenmesine izin vermekle, üretilmiş olanı güncelleştirmektedir.
Bu iki süreç, gelenek yoluyla aktarılmış olanın dev bir sarsıntı geçirmesine
yol açmaktadır - bu gelenek sarsıntısı, şu andaki bunalımın öteki yüzünü ve
insanlığın yenilenişini dile getirmektedir. Sözü edilen süreçler,
günümüzdeki kitle devinimleriyle çok yakından bağıntılıdır. Bunların en
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güçlü ajanı ise, filmdir. Sinemanın toplumsal önemini, en olumlu yönüyle
bile ve özellikle bu önem çerçevesinde, bu yıkıcı ve arındırıcı yönü göz
önünde tutmaksızın düşünebilmek olanaksızdır: gelenek denilen değer
kalemi, kültür mirasından tasfiye edilmektedir”66.
Yukarıda da ifade edildiği gibi sanat yapıtının yeniden-üretim tekniği ile
çoğaltılması yeni şeylerin üretimine olanak verdiği ve alımlayıcıya erişim imkanı sunduğu
için ilerici olabilir. Örneğin dijital kameraların yaygınlaşması ve baskı teknolojilerinin
gelişmesi ve ucuzlamasıyla birlikte bireysel sinemasal üretimlerde de artış yaşanmıştır.
Böylece anaakım sinema sektöründen bağımsız –deneysel- film üretimi, yani bağımsız
sinemanın gelişimi hızlanabilmiştir. Bir başka sorun da bu kültür endüstrisini elinde
bulunduranların, yani anaakım sinema sektörüne ekonomik anlamda egemen olanların
kendi ideolojilerini bu yeniden-üretilebilirlik sayesinde yaymalarıdır. Yani “Hollywood
biçimlerinin ideolojik olma niteliği, tahakküm toplumunu şekillendiren değer, pratik ve
kurumların cevherini oluşturan figür ve anlatıları çoğaltmalarından kaynaklanır”67. Böylece
sinemasal üretimlere erişim kolaylığı egemen ideolojinin yaygınlaşmasını da sağlar. Sonuç
olarak, kültürdeki bireysel ve öznel yapıtların ve geleneğin tasfiyesi, bir yandan ilerici
fikirlerin yayılımını kolaylaştırarak farklı ideolojilerin sanatsal alandaki varlığına katkıda
bulunurken, bir yandan da genellikle egemen ideolojinin hakim olduğu popüler kültür
ürünlerinin heryerdeliği, egemen ideoloji çıkarları doğrultusunda yönlendirilmiş popüler
kültür kitlesinin yaratımına da olanak verir. Sinemanın ideolojik/politik işlevi daha çok
filmlerdeki kültürel temsiller üzerinden anlaşılabilir. Çünkü kültürel temsillerle filmlerde
toplumsal gerçeklikler gösterilebilir. O halde sinema egemen ve muhalif ideolojilerin
mücadele ettiği bir alandır. Çünkü gösterilen gerçekliğin egemen güçlerin gerçekliği mi
yoksa egemen yorumun dışındaki toplumsal hakikatler mi olduğu önemlidir. Yani sinema
kültürel temsiller yoluyla izleyicileri

toplumsal yaşamdaki özneleri- biçimlendirebilir.

Anaakım sinema bunu egemen temsiller yoluyla gerçekleştirir ve egemen temsiller belki de
en çok ideolojik olanlardır, en açık şekilde mitlerin basmakalıplığına uygun hareket
edenlerdir. Buna karşın muhalif sinema, muhalif kültürün temsil kodlarını kullanır, ya da
egemen temsil kodlarının yarattığı sonuçları göstermeye çalışır. Pleynet de egemen
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sinemaya muhalefet eden sinemaların öncelikle ekonomik pratikler tarafından değil,
ideolojik pratikler tarafından belirlendiğini savunur68.
Temsiller, içinde yer alınan kültürden de devralınır ve içselleştirilerek benliğin
bir parçası haline getirilir. İçselleştirilen bu temsiller benliği, söz konusu kültürel
temsillerde içkin olan değerleri de benimseyecek şekilde yoğurur. Bu nedenle, bir
kültüre egemen olan temsiller aslında can alıcı politik önem taşırlar. Kültürel temsiller
yalnızca psikolojik duruşları şekillendirmekle kalmaz, toplumsal gerçekliğin nasıl inşa
edileceğine ilişkin olarak da, yani toplumsal yaşamın ve toplumsal kurumların
şekillendirilmesinde hangi figür ve sınırların baskın çıkacağı konusunda da çok önemli
bir rol oynar. Kapitalizmin, güçlünün güçsüzü yuttuğu bir cangıl gibi mi, yoksa
özgürlükçü bir ütopya olarak mı kavranacağını (hissedilip yaşanacağını) bu temsiller
belirler. Bu yüzden, kültürel temsillerin üretimi üzerinde söz sahibi olmak toplumsal
iktidarın muhafazası açısından kritik önem taşıdığı gibi, toplumsal dönüşümler
amaçlayan ilerici hareketler için de vazgeçilmez bir kaynak oluşturur. Sinema,
günümüzde, bu tür politik mücadelelerin yürütülmesi açısından özel önem taşıyan bir
kültürel temsil arenası oluşturur. Filmler, muhtelif temsil biçimlerinin, toplumsal
gerçekliğin nasıl kavranacağını, daha da fazlası ne olacağını belirlemek için birbirleriyle
yarıştığı bir kapışma zeminidir69.
Sinemanın ideolojik işlevinin açıklanmasında incelenmesi gereken bir başka
öğe de görüntüdür. Görüntü, nesnel gerçekliğin bir yansıması olarak sunulur, egemen
ideoloji görsel olanın yansız ve ideolojik içerikten soyunuk olduğunu sürekli olarak
vurgulayarak görüntüyü tek-vurgulu bir kapatma ile kendi anlam ve ideolojik alanında
tutmaya çalışır. Tersine “Metz, görüntünün kendisinin kültürel olarak belirlenmiş bir
ürün olduğunu düşünmektedir... bütün anlamlandırma kültür, birikim ve çalışmanın
ürünüdür”70. Görmek anlamlandırmaktır ve tüm anlamlandırma süreçleri ideolojik bir
etki taşır ve anlamlandırma süreci bu bağlamda haritasını egemen ideolojiden alır ve
yönünü onun çizdiği şekilde belirler. Tam da nesnel olarak ortaya çıktığı yerde görüntü
öznel bir ideolojik anlam ile yüklemlenmiştir. “Gerçeğin tasarımında kültürümüzün
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varlığı bir yalan üzerine kurulmuştur. Bu öncelikle gerçekliğin görülebilir olduğu
aldatmacasıdır; ikinci olarak kameranın bilimsel bir araç olarak bu gerçekliği
yakalayabileceği yalanıdır”71. Bunun bir nedeni de kameranın bütünü gösterememesi,
parçalanmış olguları ayrıntılarıyla, derinlemesine göstermesidir. Böylece gerçekliğin
tümünü algılayamayan izleyici gerçekliğin değişebileceğini de düşünemeyebilir.
Kameranın ideolojik bir araç olduğunu ve başka şeylerden önce burjuva ideolojisini
ifade ettiğini savunanlardan biri de Pleynet’tir. Pleynet’e atıfta bulunan Comolli de film
ve ideoloji arasındaki ilişkinin genellikle “tema, üretim (ekonomik ilişkiler sistemi),
dağıtım ve gerçekleştirilme aşamalarında” olduğunun düşünüldüğünü ama hiçbir zaman
filmi başından sonuna üreten teknik pratiklerle ilişkilendirilmediğini ileri sürer. Comolli
“bilimsel bir temeli” olduğu varsayılan teknik pratiklerin de ekonomik ve ideolojik
taleplerle yönlendirildiğini savunur. Ryan ve Kellner filmlerin gerçekliği yansıtma
iddiasının ideolojiyle ilgili olduğunu düşünmektedirler:
“Toplumsal dünyanın temsil edilişi politiktir ve bunun için seçilen
temsil tarzları, dünyaya karşı farklı politik duruşları ifade eder. Her kamera
konumu, her görüntü düzenlemesi, her montaj kararı ve her anlatısal seçim,
türlü çıkar ve arzular barındıran bir temsil stratejisiyle ilişkilidir. Sinemanın
yalnızca ‘gerçekliği’ ortaya koyan ya da betimleyen hiçbir cephesi yoktur.
Filmler fenemonal bir dünya inşa ederek izleyiciyi dünyayı belirli
biçimlerde yaşantılayacak biçimde konumlar. ... Sağ ile sol, paylaşımdaki
bir alan için rekabet eder ve her biri sorunlara farklı bükümler verse de, ikisi
de aynı sorunlarla uğraşır. Bu toplumsal alanın üç cephesi, birey, tarih ve
toplumdur. Sağ, politik programın merkezine, tecrit edilmiş bir birim olarak
tasavvur ettiği bireyi yerleştirir. ... Solun programı da bireyi hedef alır,
ancak onu, piyasanın cangılında başkalarını alt eden hayatta kalmacı yalnız
savaşcı olarak değil, ilişkisel bir kendilik ve kolektifin sorumlu bir parçası
olarak algılar. ...Sağ için tarih gelenektir, doğruluk ve iktidarın otorite
kaynağıdır. ... Sol için tarih, eşitsizliğin varlığını onaylayan otoriter bir
gelenek değil, daha ziyade, eşitlik ile eşitsizlik istemleri arasında gelişen
sonucu belirsiz bir mücadeledir. ... Fantezi ve kahraman filmlerinde
gördüğümüz gibi, sağ için toplum, bireyci mülkiyetini kısıtlamakla,
kimliğini kuşatıp yok etmekle ve cinsel gücünü azaltmakla tehdit eden
potansiyel olarak totaliter bir güç, kimliksiz ve bireysizleştirilmiş bir
kütledir. Sol için toplum, ... işbirliği ve karşılıklı yardımlaşma kaynağıdır.
Kendi içinde bağlantılı çok sayıda genişleyen ilişkiden kurulu bir ağdır”72.
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James Roy MacBean, sinema ve televizyonun gerek geniş bir izleyici
topluluğuna ulaşabilmeleri gerekse görsel iletişim araçları olarak egemen sınıfın status
quo'yu sanki gerçekliğin kendisi buymuş gibi sunma gereksinimine büyük kolaylıklar
sağladığı için son derece yararlı ideolojik silahlar sağlamıştır. Bununla birlikte
fotoğrafın gerçekliği yansıttığı söylenir. Daha da ötesi kamera yalan söylemez
gibisinden eski bir vecize vardır; ve fotoğrafik imge üzerinde gördüklerimizin hepsi,
açıkça değiştirilip bozulmadıkça, otomatik olarak gerçeklik statüsüne yükseltilir73.
Sinemanın (burjuva sinemasının) genel uygulaması, izleyici-dinleyicinin etkin
bir müdahalede - hatta zihinsel müdahalede - bulunma olasılığını ortadan kaldırır ve
böylece bir bütün olarak toplumda karşılıklı iletişimin dolaylı ve eşitsiz olması
yüzünden sinemada da karşılıklı iletişimin dolaylı ve eşitsiz olduğunu gösterir. Ve diğer
bir çok şeyin yanısıra sinemayı da kontrol eden egemen sınıf her şeyin bu tarzda
kalmasını (status quo) garantiler.
Horkheimer ve Adorno sinemanın ideolojik işlevini şöyle yorumlarlar:
“Prodüktörler her defasında hangi düzen ve hileye başvururlarsa vursunlar, iş arayan
mülksüzleştirilmişlere sermayenin iktidarını efendilerinin iktidarı olarak iyice
benimsetmek bütün filmlerin amaç ve anlamını oluşturmaktadır”74. Sinemaya eleştirel
bakış, yeni bir anlamlandırma pratiğinin yapılandırılmasını ve egemen olanın
kaçınılmazlığının reddini öncel sorunlar olarak ele alır. “...Sınırları ihlal etmek isteyen
sanatçının ısrarla arzu ettiği şeyse, kişiliğin ve tüm insani çeşitliliğin her tür kalın
çizgiden kurtarılmasıdır. ...Sınırları ihlal eden sanatçı, kültürün onu metalaştırma
ihtiyacı karşısında etkin bir isyan halindedir”75. Aslında burada sinemayla tersten bir
ideolojik ilişki kurulur. Brecht ile özdeşleştirilen diyalektik sinema bu anlamda
önemlidir. İzleyicinin fantazyalarla sarmalandığı, büyülendiği, heyecanlandırıldığı ve
politik olarak da egemen yerleşik düzenle uzlaşılması konusunda telkinlerin yapıldığı
Hollywood sinemasının karşıtı olarak diyalektik sinemada gerçeklerin, haksızlıkların
doğrudan gösterildiği ve böylece sadece sanat yapıtının analizinde değil, içinde
yaşadığımız toplumsal ve psikolojik gerçekliklerin analizinde de izleyicinin bilincinin
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uyanık tutulduğu filmlerle izleyicinin egemen yerleşik düzeni sorgulaması ve bu
bağlamda da harekete geçmesi beklenir. Diyalektik sinema Bertolt Brecht’in sanat
anlayışının yansıtıldığı ve somutlandığı bir sinemadır. Kolker Berchtyen sanatı şöyle
yorumlamaktadır:
“Brechtyen sanat yapıtı (popüler eğlencenin başlıca rolü olan)
egemen ideolojiyi güçlendirmek yerine ilk olarak yaratıcı dışavurum
konusundaki egemen ideolojinin varsayımlarına (‘gerçeklik’, ana
karakterlerle özdeşleşme, duygusal katarsis -arınma- ya da tatmine) karşı
çıkarak ona meydan okuyacak, daha sonra da kolayca duygulanma zaafı
göstermek yerine gördükleri üzerine düşünmesini isteyerek izleyiciye
meydan okuyacaktı. Böylece izleyici toplumdaki ve tarihteki rolünü
anlamak için sanat yapıtını bir araç olarak kullanabilirdi. Böylece Brecht 19.
yüzyıl sonundan bu yana yaratıcıdan ve gözleyiciden/izleyici/okur/ dinleyici
aklın aleyhine duygu aşırılığı talep etmiş olan romantik sanat zorlamasını
önler”76.
19. yüzyılda burjuvazi ekonomik ve politik açıdan tamamen güçlenmişti.
Egemen sınıf doğal olarak sanatsal ve kültürel mecraları da boş bırakmamıştı. Bu
durumda sinema öyle vazgeçilmez bir aygıt oldu ki egemenler için; kendi yaşam
tarzlarını “olması gereken” olarak dayatmakta ancak bunu zor yoluyla değil de rıza
oluşturarak gerçekleştirmekte sinemayı etkili bir araç olarak kullandılar. Bu rızanın
oluşumunda pek tabii sinemanın bir sanat olarak etkileyici kimi zaman büyüleyici kimi
zaman tekniği ile kendine hayran bıraktıran etkileriyle katkıda bulunması da söz
konusudur. Egemen ideoloji ortaya çıkardığı somut durumun değiştirilemez,
sorgulanamaz olarak düşünülmesini ister ve bunu yaparken sinemayı da ideolojik bir
aygıt olarak kullanır.
Sınıflı bir toplumda, egemen ideoloji (yani dinsel, politik, töresel düşünceler,
dünyayı kavrayış biçimleri, davranışlar, tavırlar, jestler, düşünme, sorunları koyma
biçimleri) egemen gücün ideolojisidir… Burjuvazinin ideolojik mücadelesinde amaç,
kendi görüş açısını, kendi hayat anlayışını doğal, açık seçik, değişmez, evrensel kılmak
ve olgularla- sömürülmesi de içinde olmak üzere- varolan toplumsal düzeni doğal,
ölümsüz bir düzen, bu düzen içindeki kendi konumunu da devrilecek değil, istek
duyulacak bir konum olarak kabul etmektedir77. Sinema tarihine baktığımızda da
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istisnalar olsa da sinemanın genel olarak burjuva ideolojisinin üretildiği ve yeniden
üretildiği bir alan olduğunu görürüz . Griffith’in öncüsü olduğu bu sinema biçiminde
devamlılık sitiline ve biçimin /stilin görünmez olmasına yani ark edilmemesine dayanır
ve

içeriğinde

de

muhafazakardır.

Biçimin

görünür

olması

aynı

zamanda

sorgulanabilir/eleştirilebilir olması potansiyelini doğurur ve bu da egemen ideolojinin
istediği bir durum değildir. James RoyMacben şunları yazmıştır:
“Burjuva sineması izleyicinin varlığını bilmezden gelir gibi
görünür, perdede olanları ve söylenenleri izleyicileri hedeflemiyormuş gibi
düzenler, sinemanın gerçekliğin bir yansıması olduğu yalanını söyler ; ama
bu sinema her zaman izleyicinin/dinleyicinin duygularını sömürür ve
burjuva ve kapitalist toplumun pazarladığı düşlere ve fantezilere ustaca,
sinsice, farkında olmadan katılmaya ikna etmek için onun özdeşleşme–
yansıtma mekanizmalarından yararlanır”78.
Brecht’in diyalektik sanat anlayışına benzer şekilde Peter Wollen da ticari
sinemayı çözümler ve genelde Hollywood sinemasının kullandığı kalıpları yedi madde
halinde sıralar, bunları yedi büyük günah olarak adlandırır ve ticari anlatı sinemasının
dışında kalan sinemanın, yani devrimci/materyalist sinemanın özelliklerini de yedi
madde halinde özetleyerek sinemanın yedi büyük erdemi olarak adlandırır ve Wollen bu
erdemlerin hepsini başaran en önemli yönetmen olarak Godard’ı işaret eder. Wollen'a
göre Godard, Ortodoks sinemanın karşısında konumlanan değerlere sahip bir karşısinemayı radikal bir biçimde geliştirmiştir. Wollen, eski/klasik sinemadan 'HollywoodMosfılm'i kasteder; bu türe özgü yedi ölümcül günah belirler. Godard'ın temsil ettiği
yeni sinema ise devrimci ve materyalisttir ve yedi önemli erdeme sahiptir. Sinemanın
yedi büyük günahını Peter Wollen, “Godard ve Karşı Sinema: Doğu Rüzgarı” adlı
makalesinde şöyle belirtir: Sinemanın yedi büyük günahı; geçişli anlatı, özdeşleşme,
saydamlık, tek anlatım, son, hoşlanma, yapıntı. Sinemanın yedi büyük erdemi; geçişsiz
anlatı, yabancılaşma, öne çıkma, çok anlatım, açık uç, rahatsız olma, gerçek79.
Görülen odur ki ticari sinema aklı devre dışı bırakırken izleyiciyi aracısız bir
yanılsamanın içinde kendi ideolojik hegemonyası altına almaktadır.
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Sinema ilk zamanlarından bugüne dek sanat akımları ile ilişkili olmuştur. Bu
diyalektik ilişki kendini Eisenstein sinemasında somut olarak göstermektedir.
Eisenstein, sinemasında kübist akımın da etkisiyle montaj tekniğini geliştirmiş ve
aslında

birbiri

ile

ilişkisizmiş

gibi

görünen

nesnelerin

montaj

ile

nasıl

ilişkilendirilebileceğini /yapısının değiştirilebileceğini, farklı görüş açılarının birbirleri
ile nasıl çarpışabileceğini yansıtmış ve böylece görüntüye ideolojik anlamlar
yüklenebileceğini göstermiştir. Sinema ve politika ilişkisinin cisimleştiği Sovyetlerde
sinemanın yaşadığımız toplumun siyasal ve sosyal atmosferiyle ilişkisi önemlidir. 1919
yılında –büyük olasılıkla - sinema üzerine yaptığı bir konuşmasında “Sanatlarınızın
tümü arasında sinema en önemlisidir” diyen Lenin’in önermesine bir açıklama
niteliğinde “Politik sorunlarımızdan biri, kitlelerin duygu ve bilincini şekillendirmektir
ve bu amaç için sinemayı son derece etkili görüyoruz” diyen Eisenstein’ın düşünceleri
zaman içinde bir amaca dönüşür; bu toplumsal bir amaçtır. Biliriz ki toplumsal
mücadele-

sınıflar

arası

savaşım

her

zaman

sanat

içerisinde

de

kendini

konumlandırmıştır. Ve bir gerçek vardır ki her sınıf kendi çıkarlarını göz etmek ve
kitleleri etkilemek zorundadır. Sinemanın bu süreçte popülerleşmesi aslında şaşılacak
bir durum değildir. “Film yoluyla kitlelere ulaşmak roman ya da diğer edebi biçim ile
sahne sanatlarına oranla çok daha kolaydır ve kitleleri yönlendirmeye daha müsaittir.
Sinema ister Amerika ister Sovyet Rusya’da olsun bir manipülasyon aracıdır aynı
zamanda. Ama Sovyetler Birliği’nde sinema ideolojik bir devlet aygıtı olmasına rağmen
deneyseldi ve bu yüzden film sanatı açısından önemliydi”80. Ayrıca Eisenstein içinde
bulunduğu dönemde Sovyet’lerde yaşanan toplumsal dönüşümü yine sanatsal
yorumlarıyla aktarmayı başarır; Eisenstein’ın konstrüktivist sanatı kullanımı da bunun
içindir. Benzer şekilde gerçeküstücülük akımından etkilenen sinemacılar egemen anlatı
sinemasının dışında üretimler yaparak, sinemada alternatif geliştirmişlerdir. Örneğin
Bunuel “Burjuvazinin Gizli Çekiciliği” filminde gerçeküstücü sanatın tekniklerini
kullanarak hem geleneksel sinemaya bir alternatif getirir, hem de toplumsal yapıları
eleştirerek muhalif kültüre katkıda bulunur. Sonuç olarak, sinema sanatsal akımlarla
diyalektik bir etkileşim içinde olan ekonomik, politik ve estetik öğelerin iç içe geçtiği
bir alandır. Toplumsal anlamda sinema birçok öğenin bileşiminden oluşan bir
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yapılanmaya gönderme yapar, sinema bir sanat olduğu gibi, bir politik araç ya da kar
getiren bir sanayi gibi de ele alınabilir. Ancak toplumsal ilişkilerin üst-belirleyeni olan
ekonomik ilişkiler bağlamında ekonomik boyut diğer öğelerden daha önceliklidir.
Çünkü her şeyden önce bir filmin üretilebilmesi ve sonrasında dağıtımı ve gösterimi
için mali kaynak gereklidir. Bu nedenle sinema üretim ilişkilerinin dışında bir alan
değildir, günümüzdeki her sanat gibi farklılaşan biçimlerde üretim ve tüketim ilişkileri
içerisinde kendisini var kılar ve piyasa koşullarına kendisini uydurmak zorunda kalır.
Amerikan sinemasının stüdyo sistemine geçişi ile birlikte ticari sinema anlayışı da
yaygınlaşmaya başlamış, filmlere ekonomik değişim sistemi içinde kar getiren metalar
olarak bakılmaya başlanmıştır. Amerikan sinemasındaki bu anlayış filmlerin tıpkı
montaj hattındaki ürünler gibi üretilmesine, sinemanın “düş üreten bir fabrikaya”
dönüşmesine, sinema endüstrisinin bankalara bağımlı hale gelmesine ve nihayetinde
sanatın ticarete boyun eğmesine neden olmuştur. Avrupa sinemasında ise ticari sinema
anlayışı hiçbir zaman Amerika’daki kadar baskın olmamış ve daha çok sanat sineması
olarak kalmıştır. Amerika tüm dünyayı düş fabrikalarında üretilen ürünlerin
tüketilebileceği bir pazar olarak algılamıştır ve bu algısı tüm gerçekliği ile devam
etmektedir. Amerikan sinemasının kapitalist ekonomiye olan bu sıkı bağlılığı diğer ülke
sinemaları için de belli bir derecede geçerlidir. Ancak, hiçbir ülke sinemasında
Amerika’daki kadar bağımlılık yoktur. Bununla birlikte, Amerikan sinemasının tümüyle
kapitalist yapıya hizmet ettiğini de ileri sürmek yanlış olacaktır, çünkü Amerika’da bu
yapının dışında kalan birçok yönetmen ve film de vardır, bu durum sadece genel bir
değerlendirme için söz konusudur. Amerika dışındaki ülkelerin Amerikan sinemasının
bu büyük bütünlüklü yapısının karşısına tam olarak büyük bir yapıyla çıkamaması,
sinemacıların alternatif yöntemlerle mücadele etme biçimleri geliştirmelerine olanaklar
tanımaktadır. Genel olarak, diğer ülkelerde sinema daha çok entelektüel ve sanatsal bir
etkinlik olarak toplumsal yaşama, kültüre katkıda bulunmaktadır. Geleneksel anlatı
sinemasının D. W. Griffith’in filmleriyle ortaya çıkışından bu yana Amerika dışındaki
ülkelerin sinemacıları bu sinema anlayışını sorgulamaya ve karşı çıkmaya başlamış ve
sınırlarını sürekli genişletmişlerdir. Ancak bu durum burjuva sinemanın içine
çekilmesiyle burjuva sinema zenginleştirmiştir de. Çünkü “Eleştiriye hedef olmuş
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ideoloji hiçbir şey olmamış gibi varlığını sürdüremez. Kendisini, hasmının dolaşıma
soktuğu kavramlar çerçevesinde yeniden oluşturması gerekir”81 .
Sinemanın hem biçim hem de içerik olarak belirlenen normları bazı
sinemacılar tarafından parçalanmakta, kırılmakta, yapı bozumuna uğratılmaktadır,
anaakım sinema buna direnmeye çalışmakta ve gerektiğinde kırılan, parçalanan
normların yerine üretilenleri de kendine çekerek norm haline getirmektedir ve bu
karşılıklı mücadele süreklidir. Bu mücadele sinemanın daha ilk yıllarından beri vardır.
Örneğin Rus yönetmen Sergei Eisenstein Griffith’in normlarını sorgulamış ve bunları
yaşadığı döneme ve topluma paralel olarak devrimci bir anlayışla aşmayı amaçlamıştır.
Mesela, “Alexander Nevsky filminde Eisenstein, siyah ve beyazı bilinen koddan farklı
kullanır”82. Bu mücadelenin tüm dünyada yaygınlaşması İkinci Dünya Savaşından sonra
Amerika dışındaki ülkelerin kendi ulusal sinemalarını yaratmaya başladıkları dönemde
gerçekleşmiştir ve bu gelenek günümüze dek varlığını korumuştur. Geleneksel anlatı
sinemasının ortaya çıkışı Amerika’da D. W. Griffith’in filmleriyle olmuştur. Griffith’in
filmlerinin biçim ve içerikleri sinema tarihinde halen kullanılan normların oluşmasını
sağlamıştır. Amerikan toplumsal yaşamı gibi Hollywood sineması da tutucu, liberal
duruşa, uygulamalara sahiptir. Mesela Hollywood anlatısının muhafazakar olan
içeriğinde örneğin toplumsal cinsiyet rolleri belirlenmiştir; aile kutsal bir kurumdur,
heteroseksüel tek eşli (büyük çoğunlukla beyaz) burjuva erkek egemenliği desteklenir
ve istenir bir durum haline getirilir. Kadın ise edilgindir. İlk dönem Western
filmlerinden, diyelim günümüzdeki Spielberg filmlerine kadar kadın evin edilgin
merkezi, beyaz uygarlığın değerlerinin çocuklara aktarıcısıdır. Özgürleşmeye çalışır,
yani sınırı aşarsa bir şekilde cezalandırılır83. Anaakım sinemanın yolculuğunu başlatan
Griffith’in eğilimlerini en güzel ifade edenlerden biri onu aşmak, yaptıklarını sorgulayıp
dönüştürmek için derinlemesine inceleyen Rus yönetmen Sergei Eisenstein’dır:
“Toplumsal davranışlar yönünden Griffith her zaman bir liberaldi.
Griffith, Dickens’ın anlatmayı çok sevdiği Victoria İngiltere’sinin o yaşlı iyi
çelebilerinin ve tatlı yaşlı hanımefendilerinin duygusal insancılığından
hiçbir zaman fazla uzaklaşmadı. Griffith’in yufka yürekli törebilimi, insan
adaletsizliklerinin Hristiyanca suçlaması düzeyini aşmadı ve filmlerinin
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hiçbir yerinde toplumsal adaletsizliğe karşı bir protesto sesi yükselmedi.
Griffith’in filmlerinde ne çağrı ne de savaşım vardır. Griffith en iyi
filmlerinde barışseverliği ve yazgıya boyun eğmeyi ... ya da genellikle insan
sevgisini öğütler. ... Yapıtlarının izleksel yönden daha kuşku uyandırıcı
olanlarında bu tutum, içki yasağının savunulması (Savaşım/The Struggle) ya
da İyi ile Kötü’nün sonsuzluğu üzerindeki fizikötesi felsefe biçimini alır. ...
Nihayet filmlerindeki en itici öğeler arasında ... “Bir Ulusun Doğuşunda”
olduğu gibi Klan’cıların zencilere saldırılarına katıldığını, ırkçılığın açık bir
savunucusu olduğunu görürüz”84.
Ryan ve Kellner Hollywood sinemasında, 1960’lı yılların radikal hareketlerinin
de etkisiyle 1970’lerin sonuna kadar toplumsal sorunları ele alan bazı eleştirel filmler
yapıldığını ancak 1977’den sonra tümüyle sistemi olumlayan filmler yapılmaya
başladığını belirtir85. Yeni Hollywood’un başarısının temelinde, “tür filmlerinin en
kolay biçimde paketlenip kitlesel ölçekte dünyanın her yanına satıldığı düzenli yapım
sistemi”nin varlığı olduğunu ileri sürmektedir. Geçmişte tür filmlerine olan ilginin
tekrar canlandırılması yapımcıların da gireceği riskleri azalttığı için çok kolay kabul
görmüştür. Dönem “Yeni Hollywood” olarak adlandırılmasına rağmen filmlerin aslında
içerik olarak yeni bir şeyler sunmadığı aksine geçmişi başka biçimler altında tekrar
tekrar sunduğu için eski muhafazakar yapısını koruduğu görülmektedir. Çünkü, “türler
bir tür doğruluk hissi yaratıp harekete geçirerek, uygun duygu, düşünce ve davranış
biçimlerini tayin eden ve ortak bir toplumsal gerçeklik inşa etmekte kullanılan bakış
açılarını, kodları ve işaretleri belirleyen doğrucu sınırlar oluşturarak dünyayı yerli
yerinde tutarlar”86. Altman da 1930’lardan 1950’lere kadar anaakım sinemada tür
filmlerinin en parlak dönemini yaşadığını ifade eder ve bu durumun günümüzde de
devam ettiğini vurgular. “Bugün, hem medyanın hem de izleyicinin parçalı yapısı,
belirli izleyici kesimlerini hedefleme özelliğinin yanı sıra eski türleri yeni biçimlerde
kullanarak çağdaş izleyicilerin yeni türesel kümelenmeler oluşturmalarını her
zamankinden

çok

daha

fazla

olanaklı

kılmaktadır.”

Altman,

bazı

sinema

eleştirmenlerinin tür filmlerini, “toplumu oluşturan çelişkilerin ortaya çıkardığı
sorunlara tekrarlanan imgesel bir çözüm getirerek ritüel bir işlev gördüğünü”
savunduklarını, bazılarının da tür filmlerini ideolojinin ekonomik bir biçimi olarak
yorumladıklarını belirtir. “Filmleri uzaktan yönlendirebilecekleri halde izleyiciler,
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aslında bir endüstrinin, çıkar grubunun ya da hükümetin gündemini kabul etmek için
kandırılır ve istediklerini elde etmekte olduklarına inandırılırlar.” Birinci işlevine göre
Western filmleri Amerikalıların yeni bir gelecek kurma arzusu gibi değerler için
düşünme tarzı yaratırken, ikinci işleve göre Westernler “Batı toprakları ve kaynaklarının
ticari sömürüsü için bahane yaratırlar”87.
Öyle tarihsel dönemler vardır ki ideoloji, rızayı oluşturamadığı zaman
çatışmayı körükleyen ve hatta katliamlar yaratabilen politik söylemler/sloganlar haline
gelebilmektedir. Yıldız Gemisi Askerleri filminin kimi eleştirmenlerce ironi yoluyla
militarizm eleştirisi yaptığı söylense de, böcek metaforuyla gösterilmiş olan dünya dışı
varlıklara dönük ırkçı söylem ve bunlara karşı savaşımda asker toplama ve savaşa
gönderme politikasının içeriği ırkçı ve emperyal söylemi alt metninde vermektedir. “en
iyi böcek ölü böcektir!!!” repliği buna verilebilecek güzel bir örnek teşkil etmektedir88.
Buna kısaca bilim kurgu çerçevesinde evrensel emperyal kapitalizm diyebiliriz.
Geleneksel anlatı sinemasının dışında gerçekleri doğrudan gösterdiği
iddiasında olan belgesel sinemada da egemen ideolojinin yönlendirmelerinin izlerini
görmek mümkündür. Clark89 I. Dünya Savaşı yıllarında savaşa katılan ulusların dünya
sorunlarını kendi yurtsever bakış açılarından yorumladıkları haber filmlerini yoğun bir
şekilde üretmeleriyle birlikte sinema ve propaganda arasındaki sıkı ilişkinin de
kurulduğunu belirtir. Ayrıca, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş yıllarında ya
da kısacası herhangi bir savaşın yaşandığı coğrafyalarda politik içerikli belgesel
filmlerin savaşan taraflarca ulusal çıkarlar adına propaganda amaçlı kullanıldığı ya da
iktidardaki partilerin, güçlerin kendi çıkarları doğrultusunda (gerçekleri çarpıtarak)
ideolojik amaçlar için kullanıldığı bilinmektedir. Ancak, tarihsel ve toplumsal olayların,
kişiliklerin anlatıldığı genellikle politik içerikli belgeseller dışında doğa ve gezi
belgeselleri de günümüzde egemen güçler tarafından ideolojik amaçlar için
kullanılmaktadır. Politik ya da ideolojik içeriği yokmuş gibi görünen bu doğa ve gezi
belgesellerinin de aslında bazı ideolojik işlevleri vardır. Örneğin, işyerlerinin, evlerin ve
hatta kentlerin boğucu atmosferinden kaçmak isteyen izleyici doğa belgeselleri ya da
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uzak ülkelerdeki insanların, yerlilerin yaşamlarını anlatan gezi belgeselleri izleyerek
rahatlamakta ve bir süreliğine kendi yaşamından kaçarak huzur bulmaktadır. Doğa ve
gezi belgesellerinin televizyonda özellikle de “Discovery Channel” ya da “National
Geografic Channel” gibi belli kanallarda yoğun olarak gösterilmesi bir açıdan toplumsal
bilincin egemenlerin çıkarları doğrultusunda yönlendirilmesine de hizmet etmektedir.
Doğada güçlü ve zayıf arasındaki mücadele ve güçlü olan türün –örneğin aslanın- zayıf
olan türü örneğin ceylanı- yemesi –ki bu doğa yasaları gereği normaldir- ve bu avcı ya
da kurban olma durumunun sürekli gösterilmesi izleyicilerde bazı yanlış bilinç
durumlarının oluşmasına neden olmaktadır. İzleyiciler tarihin başından beri hayvanların
içgüdüleri gereği normal olan bu durumun insanlar için de normal, olağan olduğunu
düşünme eğilimi içine girebilirler. Diğer bir deyişle, toplumsal yaşamda da egemen
olanın, güçlünün sürekli zayıfı ezmesi, onu yok etmeye çalışması ve bunun insanlık
tarihinin başından beri böyleymiş gibi görünmesi izleyicilerin bu durumu normal ve
değişmez olarak algılamasına ve de bunun dünyanın bir kuralı olduğunu düşünmesine
neden olabilir. Başka bir ifadeyle, tür olarak belgesellerin de egemen güçlerce
kullanılması, toplumsal bilinçte belli ideolojik işlevlerin geliştirilmesine yardımcı
olabilmektedir. Ancak elbette ki bu, bütün belgesellerin bu amaçlar için üretildiği
anlamına gelmez. Yani eğitici ve estetik kaygılarla da üretilen belgeseller vardır, önemli
olan filmlerin hangi amaçlarla gösterildiğidir90.
Gerçekçi kuramın önemli temsilcilerinden Siegfried Kracauer gerçeklik
açısından sinemanın diğer sanatlardan farklı olduğunu belirtir. “Kracauer’e göre diğer
sanatlar yaşamı dönüştürmeye, sinema sanatı ise gerçeği ve yaşamı olduğu gibi
yansıtmaya çalışır, çünkü sinemanın doğası buna uygundur ve bu doğa sinemanın
içeriğini de belirler”91. Bu da sinema ile politika arasında bir ilişki olduğunu
göstermektedir. Sinema ve politika ilişkisini tartışırken temel olarak egemen ideolojinin
baskın karakteri göz önüne alınmalıdır. Sinemanın toplumsal bilincin belirlenmesi, bir
başka deyişle manipülasyon ve propaganda amaçlı kullanılması (örneğin Leni
Refenstial’in Nazi propaganda filmleri, Sovyet sineması) sinemanın politika tarafından
belirlendiğini, hatta bazen aşırı-belirlendiğini gösterir. “Propaganda sanatında halk
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eserin temaya kattığı değeri varılacak bir şey olarak değil, verilmiş bir şey olarak”
değerlendirebilir.92 Hatta Susan Sontag Riefenstahl’ın İradenin Zaferi filmi için “belge
(görüntü) yalnızca gerçekliğin kaydı değildir; ‘gerçeklik’ görüntüye hizmet etmesi için
oluşturulmuştur” der. Örneğin, Yeni Gerçekçilik akımı sinema-ideoloji-politika ilişkisi
anlamında sinema - gerçek ilişkisini temel sorun olarak görür:
“Yeni gerçekçi akımın yalnızca bir sanat hareketi değil, faşizme
başkaldıran ve varolan siyasal düzeni değiştirmeye çalışan bir siyasal
hareket olma özelliği, bu akımın filmlerine de yansımıştır. Gerçekçi akımın
sinemaya yüklediği ‘dünyayı ideolojik olmayan bir anlayışla kavramak’
işlevinin, yeni gerçekçi akımda ‘dünyayı ideolojik bir anlayışla değiştirmek’
işlevine dönüştüğünü söyleyebiliriz”93.
Tarihçiler filmlerin yalnızca zaten varolan ulusal kültürü mü yansıttığını, yoksa
onların sonunda gerçek olarak kabul edilen bir fantezi mi ürettiğini tartışırlar. Bir
anlamda konu tartışmalıdır. Hollywood’un altın çağı boyunca büyük stüdyo
fabrikalarında çalışan yazarların, yapımcıların, yönetmenlerin ve teknisyenlerin “gerçek
hayattan topladıkları” malzemeyi perdeye aktardıklarına kuşku yoktur. Bu malzemeler
politik

amaçlarla

bilinçlice

çarpıtılmasa

bile

filmlerin

kültürümüzün

belirli

görünümlerini sulandırdığına da kuşku yoktur. Bu nedenle bu iki paradoks, sinema
politikasını kontrol eder: Bir yandan filmin biçimi devrimcidir, diğer yandan içerik, çok
sık olarak geleneksel değerlerin tutuculuğuna sahiptir. İkincisi sinemanın politikası ile
gerçek hayatın politikası öylesine birbirine geçmiştir ki genel olarak neyin sebep neyin
sonuç olduğuna karar vermek olanaksızdır.
Her film ne kadar önemsiz görünürse görünsün, üç düzeyden birinde ya da
daha fazlasında kendi politik doğasını sergiller:
1.Ontolojik olarak, film aygıtı kültürün geleneksel değerlerini
yıkmaya yönelimlidir.
2.Mimetik olarak, her film ya gerçekliği yansıtır ya da onu (ve
onun politikalarını) yeniden üretir.
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3. İçsel olarak, filmin yoğun iletişimsel doğası film ile izleyici
arasındaki ilişkiye doğal politik bir boyut verir94.
İzlediğimiz filmlerin bazen hangi ideolojiye hizmet ettiği de kendini açıkça
belli etmez. Örtük anlamıyla aslında egemen ideolojiyi destekleyen ve tabiri caizse
sisteme yedeklenmiş bir muhalefeti örgütleyen ideolojiyle kurulu filmler de söz
konusudur. Wood, Hollywood filmlerinin temel özelliklerini sayarken bu durumu 6. ve
7. maddelerde şöyle dile getirmiştir:
6- Başarı/Servet: Hollywood ideolojisinin aynı zamanda derinden
utanç yaşadığı bir değer, dolayısıyla yüzlerce film bunun büyüsünden
yaralanırken, çok az film açıkça bunu över. Böylece bu kavramların
ideolojik gölgesi oluşturulur.
7-Rosebud95 sendromu: para her şey değildir; para yozlaştırır;
yoksul daha mutludur. Kapitalist ideoloji için çok uygun bir durum: ne
kadar baskılanırsanız, o kadar mutlu olursunuz96.
Kolker de Hollywood filmleriyle ilgili benzer bir saptamayı yapar:
“Sınıfsal farklar neredeyse her zaman stereotipleştirilir. Çok zengin
genellikle kötü olarak tanımlanırken, yoksul ıstırap çekişi içinde soylu
olarak görülür ve kaderinden mutlu olmaya zorlanır. Sadece mutlu
olacağımız için bizi sahip olduğumuzdan daha fazla istememeye sevk eden
daha büyük ideolojik istikrar anlayışıyla suç ortaklığı yaptığı görülen
filmlerde – Yurttaş Kane ( O. Welles, 1941) ve Baba II’yi (F.F. Coppola
1974) düşünün- sürekli olarak paranın mutluluk getirmediği, zenginliğin ise
kedere yol açtığı klişesi sunulur”97.
Buna bir başka güzel örnek de son dönemin bol ödüllü yönetmenlerinden biri,
Michael Moore’dur. Birçok izleyici Michael Moore’un “Fahrenheit 911” filmini
egemen ideolojiye muhalefet eden bir film olarak yorumlamaktadır. Film yüzey yapıda
muhalifmiş gibi görünmekte, hatta ismiyle bile Amerika’da 11 Eylül’de gerçekleştirilen
saldırılara karşı ironik bir bakışı sergilemektedir, ancak derin yapı düzeyinde analiz
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edildiğinde filmin sadece Amerika Başkanı George Bush’a karşı olduğu ve toplumsal
anlamda muhalefeti ve mücadeleyi desteklemediği, izleyicilerde farkındalık düzeyi
geliştirmeye çalışmadığı ortaya çıkmaktadır. Film bir anlamda aslında Amerikan
sisteminde ve bakışında bir sorun olmadığı, sorunun sadece ülkeyi yöneten beceriksiz
ve kötü yöneticilerde olduğu mesajını vermektedir.
Sinema daha büyük bir kültürel yapını içinde işler. Kültürün içinde oluşur ve
kültürün üretimine katılır. İdeolojiden doğar ve onu besler. Her kültür kendi içinde
istikrar ve uyum ister ve sinema da bu arzuya katkıda bulunur. Ancak bu süreç hiç de
yekpare bir süreç değildir. Sinemanın büyük bölümünü oluşturan popüler/ticari sinema
kültürü olduğu haliyle muhafaza etmeye, sorunlar varsa bunu mevcut sınırlar içinde
çözme eğilimi taşırken, kültürün mevcut haline eleştiri getiren ona yeni seçenekler
sunmaya çalışan ve zaman zaman radikalleşen sinemasal üretim de yapılmaktadır. Bu
girişim yalnızca biçimsel düzeyde olabildiği gibi, yeni biçim girişimlerinin ardından
yaşamın politikleşmesine paralel olarak içerikte de politikleşme olabilmiştir98.
Tezimizin bu bölümünde öncelikle ideoloji kavramının içeriği, sanat-ideoloji
ilişkisi ve özelde sinema-ideoloji-politika ilişkisine değinmeye çalıştık. İdeoloji daha
çok (sınıflı toplumlarda) egemen sınıfın yarattığı/yaratacağı dünyaya, zor kullanmadan,
kitlelerin gönüllü katılımını sağlayan, tahakküme yönelik bir fikir ve imgeler sistemi
olarak tanımlanmıştır, ancak kavrama nötr anlamlar yüklenmesi ya da tersten
alternatif/muhalif düşünce ve yaşam tarzının ifade edilmesinde, ilerici bir içerikle,
değişime kaynak edecek bir olgu olarak algılanması da söz konusudur. İdeoloji’yi içerik
olarak nasıl kavradığımız bir yana sanatın ve sinemanın geçmişten bugüne ideoloji ve
politika ile yakın bir ilişki içinde olduğunu söyleyebiliriz. Bir sonraki başlıkta ideolojik
hegemonya ve 12 Eylül Askeri Darbesi üzerine tartışacak ve sinemamızın da içinden
geçtiği maddi-toplumsal sürece tanıklık etmeye çalışacağız.
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3. 12 EYLÜL ASKERİ DARBESİ VE İDEOLOJİK HEGEMONYA
1970’li yıllarda yükselen toplumsal muhalefet hareketinin yönelimi ülkede sermaye
düzenin temellerini sarsmaya başlamıştı. Egemen yapı giderek derinleşen bir kriz
içersinde toplumsal muhalefeti bastırmanın bütün yollarını deniyordu. Derinleşen
toplumsal çatışma içinde yönetenler ideolojik ve politik bir yönetememezlik aczi
içindeydi. Siyasal baskı ve terörün koşullandığı ortamda kitleler toplumsal muhalefetin
gelişkinlik düzeyine uygun olarak eskisi gibi yönetilmek istememe iradesiyle mevcut
hegemonyanın etkisinden hızla kopuyor daha adil ve eşitlikçi bir toplum özlemi giderek
vücut buluyordu. Siyasal, ideolojik, entelektüel ve kültürel altüst oluş hali bütün ülke
sathında yaşanıyordu. Yaşanan siyasal ve ekonomik krizden çıkış yolu arayan egemen
sınıflar zayıflayan siyasal, ideolojik ve entelektüel hegemonyalarını yeniden test
edebilmek için toplumu terör ve katliamlarla teslim alma saldırılarını daha da şiddetli
bir hale getirdiler. 1970-1980 arası dönemde Türkiye’de sınıf mücadelesi mevcut
hegemonyanın iflasını getirmiş ve karşıt hegemonya mevcut yapı içinde o günden
geleceğin toplum yapısını kurgulayan ilişkilerin nüvelerini atmada ciddi gelişmeler
kaydetmiştir. İşte hegemonyanın iflası ve bunun ordu eliyle yeniden tesis edildiği bir
dönem… Bu dönem Türkiye’nin tüm toplumsal, siyasal, ideolojik, politik ve kültürel
yaşamını kökten değiştirmiş ve sinemamız da bu anlamda bir dönüşüm yaşamış; payına
düşeni almıştı…
Bu bölümde 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi ve süreç içerisinde oluşturulan ideolojik
hegemonyayı, onu yaratan koşulları ve etkileri üzerinde duracağız. Bu tartışma
Tezimizin konusu olan 12 Eylül sonrası Türk sinemasının yaşadığı dönüşümün
anlaşılmasında önemli bir basamak oluşturmaktadır. Öncelikle kilit bir kavram olan
“hegemonya”yı ele alacağız.
3.1. Hegemonya Üzerine
İlk olarak Lenin’in işçi sınıfının diğer ezilen sınıflara liderliği olarak ortaya
koyduğu kuramında şekillenen hegemonya kavramı Gramsci ile beraber aynı minvalde
ancak daha kapsamlı bir şekilde ele alınmış ve kavram artık neredeyse Gramsci ile anılır
olmuştur.
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Lenin'in hegemonya kavramında anlatmak istediği şey, geri kalmış ve burjuva
demokratik devriminin gerçekleşmediği ülkelerde proletaryanın ideolojik-politik
önderliğinde, yoksul köylülük başta olmak üzere, kurulu sistemle çelişkisi olan ve
devrimde çıkarı bulunan tüm ezilen yığınları kapsamasıdır. Gramsci bu kavramsal
çerçeveyi kabul eder ama bunu geri kalmış ülkelerle sınırlı tutmaz ve gelişmiş ülkeler
için de düşünür. Ayrıca Gramsci'ye göre hegemonya sadece işçi sınıfının
uyguladığı/uygulayacağı bir biçim değildir. Burjuvazi de bunu uygular/uygulamaktadır.
Sivil toplum alanıyla sağlanan hegemonyada aydınlar omurga işlevini görür.
Gramsci'nin "organik aydın" dediği fikir üreten ve fikir taşıyan seçkin insanlar
(aydınlar), burjuvazinin ya da proletaryanın hegemonyasını yığınlara yayma, onunla
bütünleştirmede stratejik işlev görürler. Bu nedenle, Gramsci sivil toplumun, yani
hegemonyanın ele geçirilmesinde stratejik bir role sahip olan aydınların kazanılmasının
hayati önemde olduğunu söyler. Gramsci, hegemonya içinde önemli bir yeri olduğunu
düşündüğü aydınları iki gruba ayırır. 1) Sivil toplum içinde olan aydınlar. 2) Politik
toplum içinde olan (asker-sivil bürokratlar) aydınlar. Gramsci'nin politik toplum
içindeki aydınların (devletin organik aydınları) kazanılması/dönüştürülmesi gibi bir
hayalin taşınmaması gerektiğini söyler. Fakat sivil toplum olarak adlandırdığı alanda,
örneğin

okullarda

öğretmenlerin,

üniversitedeki

dekanların,

profesörlerin

vb.

kazanılabileceğini/kazanılması gerektiğini söyler. Gramsci, aydınlar üzerinde yaptığı
çözümlemelerde "organik aydın" kategorisi yanında bir de "geleneksel aydın" kavramını
üretir. Gramsci'ye göre geleneksel aydınlar kendilerini bağımsız zannederler, fakat
esasta bunlar pre-kapitalist ilişkiler ile kapitalist ilişkiler arasında gidip gelirler ve son
çözümlemede kurulu sisteme hizmet ederler. Organik aydınlar ise hem 'alt sınıfların'
(emekçilerin) hem de 'üst sınıfların' (burjuvazinin) siyasal-ideolojik-kültürel işlevlerini
düzenleme gibi bir role sahiptirler. Bu rol Gramsci'nin hegemonya dediği alanda ortaya
çıkar99.
Devlet, zor mekanizmalarıyla birlikte “rıza” ile, başka bir ifadeyle zoru da
içeren ama boşlukları da (özerklik) olan hegemonyadan oluşur. Hegemonya, devletin
"güler yüzlü" bağlaşığını oluşturur. Gramsci'nin ileri sürdüğü hegemonya tezinin
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anlaşılması için yardıma çağırdığı kavramlardan biri de "pasif devrim" kavramıdır. Pasif
devrim, zor eksenli mücadeleden çok ideolojik, kültürel, etik, dil, vb. figürler üzerine
süren "ikna" mücadelesidir. Gramsci, pasif devrim hareketlerinde Roma İmparatorluğu
içinde Hıristiyanlığın gelişmesi, Hindistan'daki Gandici hareket ve Tolstoy'un 'barışçıl
anarşi' görüşlerini örnek vermektedir.
Gramsci'ye göre sivil toplum alanıyla sağlanan hegemonya çözülmedikçe,
politik toplum dediği devletin zor mekanizması bütünüyle felç olsa bile, egemen sınıfın
iktidarına son darbeyi vurmak zor olacağından, proletaryanın organik aydınlarının
önceden sivil toplum alanında çalışması ve proletaryanın hegemonyasını adım adım
inşa etmeleri gerekmektedir. Gramsci bu çerçeveyi Batı ülkeleri için (gelişmiş ülkeler)
çizmiş olsa da iktidar bütünlüğünde sivil toplum alanına stratejik bir misyon
yüklemiştir.
“Hegemonya yönetici sınıf olarak proletarya üzerine Lenin
tarafından geliştirilen teze ve bu yönetim pratiğine karşılık düşer.
Hegemonya proletarya diktatorasını, yani egemen sınıfın karşıt gruplar
üzerinde kaçınılmaz olarak uygulayacağı zorlamayı ön gerektirir. Ama
proletaryanın, onaşması kazanılmış ve etkin onaşmasının örgütlenmek
istendiği bütün bağlaşıklarının (köylülük, vb.) entelektüel ve moral
(kültürel) yönetimidir de bu. Garmsci tarafından hegemonya sözcüğünün
kullanılması yalnızca proletarya diktatorası deyimine tepki gösterecek bir
sansürü yatıştırma ereğini gütmez. Bu son deyimin özellikle zorlama
uğrağını düşündürmesine karşın, birinci uğrak olmaksızın var olmayan
hegemonya, “yönetim”in olumlu yönünü eleştirir. “egemen” ile “yönetici”
arasındaki ayrım işte böyle yapılır: erkliğin alınması egemenliği kazandırır,
geriye yönetimin fethi kalır. Ama bu yönetimin kendisi egemenlikten sonra
gelmez: iki uğrak diyalektik olarak birbirine bağlıdırlar ve bir grup erkliği
fethetmeden önce yönetici olabilir ve olmalıdır da, ve egemen olduğu
zaman, eğer yönetici rolünü yitirirse, vay onun haline! Öyleyse Lenin’in
temel bir tezinin Gramsci tarafından
özgün bir geliştirilmesi söz
konusudur:hegemonya aygıtı”100.
Burada Gramsci’nin önemli katkısı, kavrama kültürel liderlik anlamını da
katmasıdır. Hegemonyanın iktidar elde edilmeden önce sağlanması gerektiğini düşünen
Gramsci devletin sadece politik toplum değil sivil ve politik toplumun birleşimi
olduğunu söyler ve kavramın ideolojik ve kültürel boyutunun altını çizer. “Rızanın
100
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örgütlenmesi ve zora başvurulmadan sağlanan bağımlı bilinç biçimleri”101 olan
hegemonyanın ekonomik temelli olduğu ve hegemonyayı uygulayan sınıfların
ekonomik çıkarlarının gözetimi ve devamlılığı söz konusudur. Gramsci'nin teorik
bütünselliğinde üstyapı fikri çok önemli bir yer tutar. Gramsci, gerek burjuva devletin
gerekse de onun yerini alacak olan proleterya devletinin yalnızca zor işleyişiyle sınırlı
tutulamayacağını, bunun yanında ideolojik-kültürel figürlerle (Gramsci bu figürlerin
toplamına sivil toplum demektedir) sağlanan hegemonyanın da önemi olduğunun altını
çizer. Gramsci, hegemonya ile birlikte " tarihsel blok" kavramını da kullanır. Söz
konusu kavramlarla üstyapı teorisine yeni halkalar eklemek ister. Tarihsel blok
altyapıyla, yani üretici güçlere dayalı ilişkiler silsilesiyle, ideoloji, kültür ve politika
figürleriyle form kazanan üstyapı ilişkiler silsilesinin birliğini ifade eder. Gramsci
üstyapıyı politik toplum ve sivil toplumun toplamı olarak formüllendirmektedir. Politik
toplumu açık diktatöryal olarak ya da " belirli bir momentte özgül bir ekonomik ve
özgül bir üretim tarzıyla halk kitlelerini uyum haline sokan zorlama (devlet)" olarak
tanımlar. Sivil toplumu ise kiliseler, sendikalar, okullar, kooperatifler, vakıflar vb.
aracılığıyla sosyal bir kesimin bütün toplum üzerinde hegemonyasının sağlanması
olarak ifade eder. Sivil toplum alanıyla kurulan hegemonya, zorlamadan çok, "ikna
yoluyla", kitlelerin gösterdiği "rıza" ile gerçekleşir.
Bir önceki bölümde ele aldığımız ideoloji kavramını düşündüğümüzde
hegemonyanın daha kapsamlı bir kavram olduğunu söyleyebiliriz. İdeolojiyi kapsadığı
düşünülen hegemonya iktidarın sürekliliğini ve yeniden üretimini sağlarken kitlelerle
bir uzlaşım içine girmeyi ve onların rızasını kazanmayı hedefler. Burada devlet politik
toplum ve sivil toplum bileşeni olarak görülür ve sivil toplumun rıza yoluyla
oluşturduğu hegemonyaya karşı politik toplum “zor”u kullanır. “Yönetici sınıfın
iktidarını yeniden üretiminde rızaya ya da zora ya da her ikisine birden başvurmasına
karar vermesindeki temel belirleyen toplumsal grupların yönetici sınıfla ilişkisine,
mücadelesine dayanır. Gramsci iki durumu ayırt eder:
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“Olağan durum temel sınıfın yönetimini ‘onamayan’ toplumsal
grupların denetimine dayanır: bu gruplar -ast sınıflar- toplumsal ve
ekonomik ilişkilerin evriminin belli bir derecesinde yönetici sınıfla çelişkiye
düşerler. Öyleyse yönetici sınıf, egemenliğini koruyup sürdürmek için, az ya
da çok ‘yasal’ zor kullanır; -Organik bunalım dönemleri söz konusu
olduğuna göre, ikinci durum daha olağanüstü ve geçicidir: yönetici sınıf
sivil toplumun denetimini yitirir ve egemenliğini koruyup sürdürmeyi
denemek için politik topluma dayanır”102.
Yukarıda da görüldüğü gibi üstyapıda sivil toplum ve politik toplum iç içe
geçmiştir, ancak işlevleri farklıdır. Bununla birlikte bir toplumun sadece zora dayandığı
ya da sadece rıza üretimine dayandığı ileri sürülemez. Yönetici grup, olağan
dönemlerde iktidarını yeniden üretmek ve toplumu denetimi altına almak için ağırlıklı
olarak rıza yani uzlaşma yöntemini kullanırken; olağanüstü dönemlerde ortaya çıkan
uzlaşmazlıkları ve çatışmaları ortadan kaldırmak için baskı ve zor aygıtlarına
başvurmaktadır. Bilindiği gibi Lenin'in klasik "devrimci durum" analizi "yönetenlerin
artık yönetemez durumda olması, yönetilenlerin de yönetilmek istememesi" durumunu
anlatır. Ama bu yalnızca ideolojik-politik bir şey değildir; çünkü Leninist tezde bu
durumu yaratan olgu ülkenin ekonomik, sosyal, vb. her alanda yaşadığı çöküntü halidir.
Dolayısıyla, böyle bir anın oluşması halinde sivil toplum alanının harekete geçmiş olan
kitleleri engellemesi düşünülemez ya da toplumun bu alan üzerinden "rıza"ya
zorlanması imkansızlaşır; çünkü zaten "devrim durumu”, "rıza"nın tükendiği ve yeni bir
hegemonyanın (hatta ikinci bir iktidar odağının) oluştuğu bir aşamaya denk düşer. Ama
"barış günlerinde", iplerin henüz koparılmadığı zamanlarda burjuvazinin egemenliğini
sağlamlaştırmak ve sömürüyü devam ettirebilmek için sivil toplum alanlarını yetkince
kullandığı bir gerçektir. Bütün bunları kriz günlerine girmemek, girdiğinde ise
yığınların tepkilerinin fiiliyata dökülmesini engellemek için yapar. Gene bunun için
siyasal gericiliği ve faşizmi tırmandırırken sivil toplum alanlarını yetkince kullandığını
biliyoruz. Ama bunu yaparken daha başından itibaren devletin zor kurumlarıyla ilişki
içinde yapar. Aynı şeyi ezilenler için düşünmek çok zordur. Ezilenler sivil toplum
alanlarında etkin olabilmek için sivil toplumun kaynağının karşısında durmak ve
diyalektik bir politik duruş sergilemek zorundadır. Çünkü burjuvazinin iktidara
gelmeden önce sivil toplum alanlarında güç toplaması, ekonomik güç biriktirme ile
102
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paraleldir.

Bu

durum

mülkiyet

ilişkilerinin

niteliğinden

kaynaklanmaktadır.

Proletaryanın durumu ve egemen bir sınıf olma ereği ise daha farklı bir seyir izler; onun
mülkiyet ilişkilerini özel mülkiyet niteliğinde devralma değil, toplumsallaştırma ereği
bulunmaktadır. Ancak Gramsci’nin de belirttiği gibi zor aygıtlarını kullanmak yani
politik toplumun denetimdeki ağırlığını arttırmak genellikle geçici bir uygulamadır. Bu
bağlamda 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi yazının girişinde de belirttiğimiz gibi iktidarın
hegemonyasının parçalanma tehdidi karşısında yerini geçici bir süreç için de olsa da
“zor”a

teslim edişidir. Bu süreç daha sonra toplumun yeniden inşa edilişi ve bu

anlamda egemenlerin tüm üst yapı kurumlarını etkili bir biçimde kendi ideolojikkültürel hegemonyası açısından kullanımına bırakmıştır.
Althusser ‘devletin baskı aygıtları’ ve ‘devletin ideolojik’ aygıtları arasında
ayrım yapar. Devletin baskı aygıtları, hükümet, yönetim, ordu, polis, mahkemeler,
hapishanelerdir. “Devlet aygıtının ‘zor’ kullandığını hatırlatırken, devletin baskı
aygıtları zor kullanarak işler”. Devletin ideolojik aygıtları ise, din, eğitim kurumları,
aile, hukuk, siyasal partiler, sendikalar, kitle iletişim araçları, kültürel ürünler olarak
görülür. Bu araçlar ideolojinin taşıyıcısı olarak var olan sistemin yeniden üretilmesini
sağlarlar. Devletin ideolojik aygıtlarının belirli bir biçimde varolması ve işleme
imkanına sahip olmasının koşulu, devletin baskı aygıtlarının kendisidir. Devletin baskı
aygıtlarının görevi, sömürü ilişkileri olan üretim ilişkilerinin yeniden üretiminin siyasal
koşullarını sağlamaktır103.
Hiçbir sınıf devletin ideolojik aygıtları içinde ve üstünde hegemonyasını
uygulamadan devlet iktidarını elinde tutamaz104. Devletin ideolojik aygıtı olan kitle
iletişim araçları, bütün yurttaşları, basın, radyo, televizyon ile günlük milliyetçilik,
şovenizm, liberalizm, ahlakçılık vb. dozlarıyla besler105. 12 Eylül sonrasında, diğer kitle
iletişim araçlarının yanında sektör olarak etki alanı daha sınırlı olan Türk sineması,
siyasal ve toplumsal bağlamdan kopuk filmleriyle toplumun yaşadığı depolitizasyona
hayli katkıda bulunmuştur.
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3.2. Türkiye’de Askeri Darbeler
Türkiye bugüne değin üç askeri müdahale ile karşı karşıya kalmıştır. 27 Mayıs
1960 Askeri Darbesi, 12 Mart 1971 Muhtırası ve son olarak 12 Eylül 1980 Askeri
Darbesi Türkiye tarihi açısından oldukça önemli dönüm noktalarıdır. İçte toplumsal
çatışmalar ve yönetememe hali ve dışta da tahayyüt edilmiş anlaşmaların devamının
sağlanamaması tehlikesine karşı gerçekleştirilmiş müdahalelerdir bunlar, aslında
“kapitalist sistem dışına taşan Türkiye”ye karşı yapılmış müdahaledir. (özellikle 1980
Darbesi)

Türkiye

Cumhuriyeti’nin

kuruluşunda

askeriyenin

kurucu

bir

rolü

bulunmaktadır ve bunun tarihsel bir arka planı da söz konusudur. Bu bağlamda kendini
ülkenin vesaitçisi olarak gören kurum (askeriye) siyasal iktidara doğrudan müdahale
hakkını da kendinde görmektedir.
27 Mayıs 1960 darbesi ve onu takip eden 1961 anayasasında askeri otorite
ilişkileri açısından üç önemli gelişme olmuştur. Bu gelişmeler DP döneminde modelde
yaşanan sapmanın tashih edilmesi, modelin siyasi açıdan derinleştirilmesi üzerine
kuruludur106. Ali Bayramoğlu’nun dikkat çekmek istediği bu gelişmeler şöyledir:
“Öncelikle merkezi yapı yeniden restore edilmeye çalışılmıştır.
Emir-komuta mekanizmasının tekrar oluşturulması ordunun temel
kaygılarından biri haline gelirken107 1960 İhtilali sonrası ilk iş olarak Silahlı
Kuvvetler özellikle kendi içinde oranı bozulmuş rütbe piramidini
düzeltecek, toplu emekliye sevkleri gündeme getirecek ve terfi-tayin ve
emir –komuta mekanizmalarını kontrol altına alacaktır.
İkinci gelişme Genel Kurmay Başkanlığı’nın Milli Savunma
Bakanı’yla ilişkilerinin 1944-1949 dönemindeki statüsüne geri götürülmesi,
diğer bir deyişle askeri otoritenin Milli Savunma Bakanlığı’ndan
koparılarak başbakana bağlanması, ona karşı sorumlu tutulmasıdır. Bu
sorumluluk mekanizması darbe sorası askeri vesayet ikliminin ve süre giden
asker-sivil gerginliği etkisiyle, hedeflendiği gibi
sadece şekli bir
mekanizma olarak kalmıştır.
Üçüncü gelişme ise Milli Güvenlik Kurulu’nun oluşturulması ve
bir anayasal organ haline gelmesidir. Milli Güvenlik Kurulu’nun
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oluşturulmasında savaş sonrası Batı ordularındaki özellikle NATO
çerçevesinde gelişmelerinde payı vardır. 1961 Anayasası da, Milli Güvenlik
Kurulu’nun görevini, “Milli Güvenlik ile ilgili kararların alınmasında ve
koordinasyon sağlanmasında yardımcılık etmek üzere gerekli temel
görüşleri Bakanlar Kurulu’na tavsiye etmek” olarak tanımlayacaktır. Ne var
ki, Milli Güvenlik Kurulu uygulaması NATO gereklerini de ihmal etmeyen,
ancak ağırlığı devlet ve siyaset yapısına veren yeni bir gelişme ya da
uyarlamadır. MGK uygulaması ile ciddi bir eşik atlanmakta, milli savunma
anlayışından milli güvenlik anlayışına geçilmektedir. MGK, 1962-1971
arası iç siyasi gelişmelere yoğunlaşacaktır. Askerler 12 Mart muhtırasına
MGK üyesi sıfatıyla imza atmışlardır. 1960-61 gelişmeleri ve
düzenlemelerinin askeri otorite-sivil otorite ilişkilerine “katkısı” milli
güvenlik kavramı ve MGK üzerinden ordunun bu kez kurumsal bir nitelikle
karar süreçlerine dahil olmasıdır”108.
Ayrıca darbe askeri hiyerarşi dışında, daha çok genç subaylar ile yapılması,
Adnan Menderes, Fatih Rüştü, Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam edilmesi, 1961
Anayasası ile siyasal hak ve özgürlükler açısından önemli açılımlar yapılmış olması
1960 darbesinin öncelikli ve görünüşteki farklılıklarıdır. Ancak en önemlisi, çok partili
döneme geçildikten sonraki ilk askeri hareket olarak, kendinden sonra da askerlerin
darbe yaparak siyasete karışmalarına öncülük etmiş olmasıdır.
27 Mayıs 1960 Darbesi üzerine sonuç olarak şöyle söyleyebiliriz;
1960 darbesi o dönem Türkiyesi’nin kendi içindeki toplumsal çatışma ve gerilimlerinin
ve uluslararası ilişkiler bağlamındaki durumuyla ele alınmalıdır. Bu şu demektir; içte
Demokrat Parti’nin (DP) uyguladığı ekonomik ve siyasal politikalar toplumun
çoğunluğunda giderek artan bir huzursuzluk yaratıyordu. Ama diğer yandan DP’nin
ABD yani batı dünyasıyla uluslar arası planda giderek artan gerginlikleri (1958
yılındaki ekonomik kriz ve ekonomik ilişkilerin Sovyetlere doğru kayması) aslında
1960 darbesine giden yolun maddi zeminlerini oluşturmuştur. Ordunun içersinde
gelişmelerden hoşnut olmayan orta düzey subayların örgütlediği ve ağırlıklı sınıfsal
tabanını da küçük ve orta burjuvazinin oluşturduğu ve işbirlikçi komprodor (bugünkü
Türkiye’de büyük sermaye kesimini oluşturan sermayedar sınıf) burjuvazinin
desteklediği bir darbedir 1960 darbesi. Yapılan darbe her ne kadar ülkeye batılı tipi
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demokratik hakları nispi olarak vermiş olsa bile albaylar cuntasının ilk açıklaması
NATO’ya ve uluslar arası anlaşmalara bağlılığı bildirmek olmuştur!
12 Mart 1971 müdahalesinin de askeri otorite-sivil otorite ilişkileri ve mevcut
model açısından muhtıraya endeksli anayasa değişiklikleriyle gelen kalıcı ve önemli üç
sonucu olmuştur:
“1. Askeri yargı sivil yargı aleyhine genişlemiştir. Yapılan anayasa
değişiklikleriyle sıkı yönetim ilan nedenlerine toplumsal ve siyasal nitelikli
yenileri eklenmiş ve sıkıyönetime geçişler kolaylaştırılmıştır. Ayrıca
sivillerin askeri nitelikte olmayan suçlardan dolayı askeri mahkemelerde
yargılanmaları mümkün kılınmıştır. Ancak en önemli değişiklik asker
kişilere yönelik eylem ve işlemlerin denetiminin danıştaydan alınarak yeni
kurulan ve askerlik hizmetinin gereklerine göre düzenlenmesi öngörülen
askeri yüksek idare mahkemesine verilmesidir. Askeri bünyeyi askeri
topluma çeviren bu uygulama merkezileşme sürecini pekiştiren en önemli
unsurlardan birisidir.
2. MGK’nın işlevi temsili ağırlığı artırılmıştır. 1961 anayasasındaki
kurula kuvvet temsilcileri katılır ibaresi kaldırılmış yerine kuvvet
komutanları katılır ibaresi konarak kuruldaki askeri kanat ve askeri temsil
güçlendirilmiştir. 61 anayasasındaki MGK hükümete yardımcılık eder
ibaresi de yerini tavsiye eder ibresine bırakmıştır.
3. 12 Mart Askeri müdahalesinin askeri otorite –sivil otorite
ilişkileri dışındaki en önemli sonucu şüphe yok ki devlet otoritesinin birey
ve toplum aleyhine genişlemesi olmuştur. Bu dönemde gerek hak ve
özgürlükler sınırlanmış gerek bireylerin yargı güvenceleri azaltılmış,
özgürlüğün kural sınırlamanın istisna olduğu bir anlayıştan özgürlükler
alanında yasakların sıralandığı bir anlayışa geçilmiştir. Yapılan anayasa
değişikliğiyle hak ve özgürlüklerin sınırlanma nedenleri artırılmış, devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü gibi hukuki niteliği olmayan
kısıtlama kriterleri geliştirilmiştir. Buna karşılık kişilerin ödev
yükümlülükleri alanı genişletilmiş, katılma ve örgütlenme özgürlüğü
(memurların sendika kurmaları, öğretim üyelerinin siyasi parti üyesi
olmaları) imkansız hale getirilmiştir. Özgürlüklerin askıya alınmasında
yargıç kadar yürütme ve idareye de yetki verilmiştir. Kısacası askeri
otoritenin özerk alanının genişlemesiyle daralan siyasi alan doğal olarak
özgürlükler rejimindeki gerilemelerle paralel bir seyir izlemiştir”109.
Askeri güç sivil otorite ilişkisinde anayasaların düzenlemeleri önem taşır. Sivil
demokratik bir sistemde askeri güç sivil otoriteye bağlı olup, onun emrindedir.
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Türkiye’de anayasal süreç içerisinde askeri güç ilk kez 1960 müdahalesinden sonra
yapılan 1961 anayasası ile anayasal planda sisteme ağırlığını koymaya başlamış , 1971
ve 1980 askeri müdahalelerinden sonra da anayasal planda etkinliğini giderek artırarak
kendisine ait yargı alanını gerek ceza hukuku gerekse idare hukuku alanında
genişletmiş, yürütme erkini bakanlar kurulundan daha etkin bir şekilde kullanarak siyasi
temsilcileri etkisiz bırakmış , dolayısıyla siyaset alanını da alabildiğine daraltmıştır110.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) diğer ülke ordularına göre fazla konuşan, ama
kendisi hakkında konuşulmasından da bir o kadar rahatsız olan bir kurumdur.
Demokrasilerde genel olarak ordudan siyasal ve toplumsal konularda dilsiz olması
istenir. Türkiye’deki otoriter demokraside ise asıl istenen toplumun ordu konusunda ya
dilsiz olması ya da konuştuğunda övücü sözler dışında bir şey söylememesidir111.
İç ve dış düşmanlara karşı kuşatılmış bir ülke fobisini besleyerek ayakta duran
bu ideolojide TSK merkezi öğedir.. 12 Eylül darbesini izleyen dönemde milli güvenlik
devleti olarak açık biçimde yapılanan vesayetçi siyasal rejimin merkezini TSK
oluşturmaktadır112.
Ahmet İnsel, Türkiye toplumuna hakim olan ataerkil toplumsal normların
ordunun merkezi toplumsal ve siyasal konumuyla uyum içinde olduğunu söyleyerek, bu
ikisinin birbirlerini karşılıklı beslemeleriyle ilintilendirmiştir. Dolayısıyla sivil güçler,
parlamentoda

hükümette medyada ve günlük yaşamda TSK’nın tasarruflarını ve

konumunu sorgulayan hesap soran bir tavırda değildir.. TSK’nın konumu ve yaptıkları
özel yaşam alanlarında sessiz şikayet mevzuu olmaktan öteye gitmez. Bütün bunlardan
hareket ederek Türkiye’de demokratik bir toplumsal dönüşümün, kalıcı bir demokratik
hamlenin TSK’nın haldeki siyasal iktisadi ve toplumsal olarak üstün ve özerk
konumunun değişmesiyle beraber gerçekleşeceğini görmek zor değildir113.
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Proteryen (ordu eksenli cumhuriyet) cumhuriyetin merkez zümresi konumunda
olan TSK, rejimin proteryen özelliklerinin giderek ağır bastığı 12 Eylül sonrasından
günümüze kadar, giderek daha fazla kendi içine kapalı ve kendi kendini üreten bir
toplumsal zümre, bir tür sosyal sınıf özellikleri sergilemektedir. Ama bunu yaparken
sadece kendisi için sınıf olma özelliği değil, bir yönetici sınıf görünümü sunmaktadır.
TSK mensupları kendi profesyonel alanları dışındaki sorunların da ilgilisi ve
çözümlerinin sorumlusu olarak kendilerini görmekte ve bunu ifade etmektedirler114.
Zeynep Şarlak da Atatürkçülükten milli güvenlik rejimi ideolojisine doğru
kayan TSK’nın etrafında, sürekli bir korku kültürü yaratılarak aranan desteğin büyük
ölçüde karşılık bulduğuna, kendi mevkilerini ordunun gözünde görece sağlamlaştırmak
ve iktidar rantından daha büyük pay almak isteyen farklı konumlardaki siyasi
örgütlenmelerin de rejimin milli güvenlik temelinde militerleşmesi sürecine taşeronluk
yaptıklarına işaret ediyor115.
Güvenlik güçlerinin serbest seçimlerle oluşmuş bir siyasal iradeye bütünüyle
tabi olduğu, diğer sivil güçlere kıyasla özel bir üstün konumunun olmadığı toplumlarda
demokratikleşmenin önemli bir kıstası yerine getirilmiş demektir116. Buna karşılık Türk
silahlı kuvvetleri siyasal hiyerarşideki yer yer yasal yer yer fiili üstün konumu sivil
otorite nezdindeki geniş özerkliği ve bütün bunlara bağlı olarak zaman içinde elde ettiği
hikmetinden sual elde edilmez söz söyleme ve talepte bulunma yetkisi nedeniyle
günümüz Türkiyesi’nde demokratikleşmenin önündeki önemli kurumsal engellerden
biri olarak duruyor. Türkiye’de ordunun elinde bulunan MGK aracılığıyla genel kurmay
başkanlığının devlet içindeki resmi hiyerarşideki konumuyla çok daha alt seviyelere
kadar geçerli olan protokol düzenlemeleriyle, ilçe ve alt seviyelerde subayların
yerleşimlerde paralel mülki amir konumunda olmalarıyla jandarma gücünün bütünüyle
genel kurmay başkanlığına tabi olarak çalışmasıyla pekiştirilen

bu konumun

tamamlayıcı unsurları, silahlı kuvvetlerin denetiminde faaliyet gösteren sınai ve mali
yapıdır117.
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Türkiye’de ordu geleneksel devlet yönetimi tarzına uygun olarak toplum için
iyi olanın kendisi tarafından tespit ve tayin edileceğine katı biçimde inanarak var
olageldi. Bu bağlamda, TSK, bilinmedik maceracı eğilimlere açık bir Türk
milliyetçiliğine karşı da mesafeli durarak, milliyetçiliği Atatürk milliyetçiliği olarak
nevi şahsına münhasır biçimde tanımlamaya özen gösterdi. 1980 sonrasında
biçimlendiği haliyle Atatürk milliyetçiliği, TSK’nın sekülerleşmiş dini konumunu elde
etti118.
Carl Schmitt siyasal ilahiyat isimli kitabında “egemen kimdir?” sorusuna yanıtı
kendisi verir: “istisna hali ilanına karar verendir”119 Türkiye’deki toplumsal muhalefetin
iktidar mücadelesinde örgütsel ve kitlesel gücünün giderek etkin hale gelmesi bunun
karşısında egemen sermayenin hem içsel hem bölgesel gelişmeler noktasında iktidar
gücünü kaybedeceğini gördüğünde/korkuya kapıldığında egemenliğini silahlı baskı
gücüne yani orduya devretme iradesi ve bunun dış dinamikle konjonktürel olarak
örtüşmesi darbenin onlar açısından meşru zeminini oluşturmuştur. İşte bu süreçten
sonrası istisna halinin başlaması demektir. Bu açıdan düşündüğümüzde “sermaye”nin
egemenliği de su götürmez bir gerçektir.
1960 darbesinden bu yana, bu özerk güç odağı karşısında, Türkiye’de sivil
siyasal güçler ve devlet bürokrasisi bütünüyle teslimiyet ilişkisi içindedir. Bunun en
önemli nedeni TSK’nın son elli yılda üst üste gerçekleştirdiği silahlı müdahalelerdir.
TSK’nın siyasal alanda silahlı güç kullanımı, kağıt üzerinde kalan potansiyel bir tehdit
değildir. Bu güç kullanımını ve şiddet yöntemlerini bir çok kez kuvveden fiile geçirmiş
olmanın yarattığı etki üzerine TSK üstün ve özerk konumunu inşa etmiştir. Bu “ihtilaldarbe-müdahale” deneyimlerinin toplumsal tahayyülde uzun dönemde silinmesi zor
olan bir etkisi olacaktır120
Ordunun her üç doğrudan müdahalesinin sonucunda, sermaye birikim sürecinin
yeniden yapılanması gerçekleşmiştir. Kendini tarihsel olarak ülkenin, devletin sahibi
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konumunda gören bir zümrenin, ekonomik krizi izleyen yönetim krizinin sonucunda,
kurumsallaşan askeri demokrasiye doğrudan müdahale kararlarını vermesi, oluşturulan
uygun ortam koşullarında, askeri darbeyi yapanların niyetlerinden bağımsız olarak
sermayenin birikim sürecinin farklı bir aşamaya yönelmesiyle sonuçlanmıştır.
Uluslararası siyasal ortamın uygun koşullarında (soğuk savaş koşullarında), bu
müdahaleler aynı zamanda uluslar arası ekonomik yapılanmaların gereklerine de denk
düşmektedir; diğer bir deyişle, dünya ekonomik sistemindeki birikim süreçlerinin
yeniden yapılanmasına bir yarı çevre ülkesi olan Türkiye Ekonomisinin eklemlenmesine
müdahaleler gerekli zemini hazırlanmıştır121.
Türkiye’de ordunun siyasi hayattaki ağırlığının Türkiye burjuvazisinin siyasi
iktidarsızlığı ile sürekli kılındığı göz önüne alınırsa gerçekten de ordu, bilinçli veya
(olasılıkla) bilinçsiz olarak burjuvazi adına müdahalelerde bulunmuştur122.
Sonuç olarak yaşanan süreçler “kriz dönemleri ve darbelerin "sermayenin
rövanş aldığı" dönemeçler olduğunu somut bir biçimde ortaya koymaktadır”123
diyebiliriz.
3.3. 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi
Ekonomik kriz ile birlikte yükselen taleplere toplumsal muhalefetin yükselme
sürecinin eşlik etmesi; buna karşı devletin zor öğelerini kullanmasının yanında milis
güçlerinin de kullanılması ile ortaya çıkan güvensizlik ortamı ve yönetici sınıfın
yönetemez hale gelmesi; kendisine ‘devletin kurtarıcısı’ misyonu yüklemiş bir zümrenin
toplumu yeniden düzenlemek üzere vesayetten doğrudan eyleme geçmeye karar vermesi
ile yönetimi ele alması; ekonomik krizin derinleşmesi, kar oranlarının düşmesiyle
sermaye birikim sürecinin yeniden yapılanmaya yönelme zorunluluğu 12 eylül
darbesinin Türkiye toplumsal formasyonuna ilişkin nedenleri olmaktadır124. 1 Mayıs
1977 olayı, Sivas, Maraş, Çorum katliamları 12 Eylül’e giden süreci hızlandırmış ve 12
Eylül 1980 sabahı darbe gerçekleşmiştir.
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Murat Belge 1980 darbesiyle gelen askeri yönetimin en büyük müttefikinin
toplumsal yılgınlık olduğunu söyler: “inançsızlık ve toplumsal alternatifsizlik”ten
bahseder. Böyle bir ortamda egemen burjuvazi iflas eden hegemonyayı yeniden
diriltmek için bir yandan baskı ve şiddet kullanacak, bir yandan da rızanın imalatı ile
(büyük ölçüde kitle iletişim araçlarının desteği ile) yeni bir toplumsal yapının
oluşumunu hızlı bir şekilde hayata geçirecektir.
Darbe lideri Kenan Evren’in gitmiş olduğu mitinglerde Kuran’dan sureler
okuyarak darbenin kitlesel meşruiyetini yaratmaya çalışması, gelecekte devletin kendi
meşruiyetini dinsel ideolojik yapılandırma içersinde yer alan kitlelerde bulacağını işaret
ediyordu. Bir yazarın dediği gibi postal ve İslam bir madalyonun iki yüzüydü ve bir
zaman sonra Türkiye buna şahit olacaktı. Darbe süresinin geçici olduğunu söyleyen ve
demokrasiye geçişten bahseden Evren yapılacak seçimlerde halktan eylül felsefesini
devam ettirecek olan milliyetçi demokrasi partisine oy vermelerini istemiştir.
Sendikal hakların ortadan kalktığı, reel ücretlerin düştüğü bir ortamda dünya
ekonomisinin çevre ülkelerindeki ihracata yönelik kalkınma stratejisi arzu edilen ve
darbeyi izleyen zamanlarda gıpta edilen bir model olarak gündeme, basına damgasını
vurmuştur. Buna koşut olarak, emek yoğun ve yerli hammadde ağırlıklı sektörler
özendirilmiştir. 1980 rejimi büyük sermayenin desteklediği bu tür tercih ve politikaları
desteklemiştir125.
AP hükümeti, Turgut Özal liderliğinde, 24 Ocak 1980’de aldığı kararla
ekonomide yapısal dönüşümü hedeflemiştir. Ekonomide ithalatın daralması, döviz
sıkıntısı, yatırımların düşmesi ile içine girilen krize çözüm olarak IMF tarafından
önerilen istikrar politikalarını imar etmek Dünya Bankası’ndan gelen Turgut Özal’a
düşecektir. İstikrar politikalarının gerçekleşmesi için uygun siyasal ve toplumsal
ortamın yokluğu, darbeden sonra Özal’ın ekonomiden sorumlu devlet bakanlığına
getirilmesiyle gerçekleşecektir126.
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Olağan üstü dönemlerde (bu dönemlerin

siyasi hayatının üçte birini oluşturduğu

unutmadan) askerin üzerinde hiçbir sivil ve siyasi denetim kalmamıştır. Ayrıca bir
başka düzenlemeyle sıkıyönetimlerin karar ve işlemleri yargı denetimi dışında
bırakılmıştır. Bu durum askeri otoritenin sorumluluk dışı konumunu hem fiili hem
sembolik olarak pekiştirmiştir. 12 Eylül dönemi devlet işleyişinin askerileşmesi ve
askeri otoritenin tümüyle içine kapanıp her konuda sorumluluk dışı kalması açısından
bir doruk noktasıdır. Ve bu dönemi takip eden yıllarda çeşitli yasa ve yönetmeliklerle
bu doruk noktası sağlamlaştırılacaktır127.
3.4. 1982 Anayasası
MGK yeni bir anayasa hazırlamak için Ekim 1981’de hazırlıklara başlamıştır. Öncelikle
taslağın hazırlanması için Danışma Meclisi oluşturulmuş daha sonra MGK tarafından
anayasa metnine son şekli verilmiştir128. 7 Kasım 1982’de halk oylamasına sunulan
anayasa %91.4 oranında evet oyu alarak kabul edilmiştir.
Anayasanın kabulünün ardından Mayıs 1983’de belli sınırlar dâhilinde siyasi
parti kurmak serbest bırakılmış ve seçim çalışmalarına başlanmıştır. Bu dönemde
kurulan ilk parti, kurucusu emekli Orgeneral Turgut Sunalp olan Milliyetçi Demokrasi
Partisi(MDP) olmuştur. Daha sonra Necdet Alp tarafından Halkçı Parti(HP) ve Turgut
Özal tarafından Anavatan Partisi(ANAP) kurulmuştur. Ayrıca Erdal İnönü Sosyal
Demokrat Parti’yi (SODEP), Süleyman Demirel de Doğru Yol Partisi’ni(DYP) kurmuş;
ancak bu partiler seçimlere katılamamışlardır. 6 Kasım 1983 günü gerçekleştirilen genel
seçimlerinin sonunda ANAP %42.9 oy alarak tek başına iktidara gelmiştir. Liberal bir
ekonomi politikasını, serbest piyasa ekonomisini ve teşebbüs hürriyetini savunan
ANAP, 1991 yılına kadar tek başına iktidarda kalmış ve döneme damgasını
vurmuştur129
Askeri güç sivil otorite ilişkisinde anayasaların düzenlemeleri önem taşır. Sivil
demokratik bir sistemde askeri güç sivil otoriteye bağlı olup, onun emrindedir.
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Türkiye’de anayasal süreç içerisinde askeri güç ilk kez 1960 müdahalesinden sonra
yapılan 1961 anayasası ile anayasal planda sisteme ağırlığını koymaya başlamış , 1971
ve 1980 askeri müdahalelerinden sonra da anayasal planda etkinliğini giderek artırarak
kendisine ait yargı alanını gerek ceza hukuku gerekse idare hukuku alanında
genişletmiş, yürütme erkini bakanlar kurulundan daha etkin bir şekilde kullanarak siyasi
temsilcileri etkisiz bırakmış, dolayısıyla siyaset alanını da alabildiğine daraltmıştır130.
12 Eylül 1980 Askeri müdahalesi yasal sonuçları itibariyle hem devletin işleyişinin her
yönüyle militerleşmesini hem askeri otoritenin etkileri hem askeri özerkliğin adeta
mutlaklaşmasını ifade eden bir aşamayı oluşturur.

Bu dönem silahlı kuvvetlerin

anayasa yapmanın , yani kurucu iktidar olmanın ötesine geçip kurumlaştırıcı ,yani yasa
koyucu iktidar haline dönüştüğü bir dönemdir.131
1982 anayasası milli güvenlik konseyi çıkışlı mevzuat yanında kaynak olarak kabul
ettiği diğer iki belgeyi 1961 anayasası ve Avrupa insan hakları sözleşmesini tamamen
tahrif ederek ve tersine çevirerek kullanmış bir anayasadır. Her iki belgenin içerdiği
temel hak ve özgürlükler listesi yeni çıkan bazı uluslar arası metinlerden de
yararlanarak geliştirilmiş ancak getirilen özel yasaklarla ve istisnalarla başta verilenler
bizzat anayasa tarafından geri alınmıştır. Örneğin Avrupa insan hakları sözleşmesinin
17.maddesi temel hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılmasını hem bireylere hem
topluluklara hem devletlere yasaklarken; 1982 Anayasası bunun topluluk ve devlet
kısmını görmezden gelmiştir. Aynı 17 madde kötüye kullanma olarak hak ve yok
edilmesini hedefleyen eylemleri tarif ederken; anayasa düşünsel, sanatsal, bilimsel
çalışmaları bile içerikleri bakımından kısıtlama ve sınırlama yetkisini elinde tutmuştur.
Sonuç olarak 1982 Anayasası bireyin ve toplumun zihni,kültürel, siyasi faaliyetlerini
kodlanmaya soyunan ve devleti kutsal sayan, düşünce suçlarını meşru kılan, bilim ve
sanat özgürlüğünü kurallara, koşullara tabi kılan özetle askeri otoritenin topluma
bireye ve siyasete bakışının altını çizen bir uygulamadır132.
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Basın organları zor koşullar altında çoğu zaman otosansür uygulayarak çalışmak
zorunda kalır133. Cumhuriyet Gazetesi’nde verilen resmi rakamlara göre bilanço
şöyledir:
“650 bin kişi gözaltına alındı. 1 milyon 683 bin kişi fişlendi. Acılan 210 bin davada 230
bin kişi yargılandı . 7 bin kişi için idam cezası istendi. 517 kişiye idam cezası verildi.
Haklarında idam cezası verilenlerden 50'si asıldı (18 sol görüşlü, 8 sağ görüşlü, 23 adli
suçlu, 1'i Asala militanı). İdamları istenen 259 kişinin dosyası Meclis'e gönderildi. 71
bin kişi TCK'nin 141, 142 ve 163. maddelerinden yargılandı. 98 bin 404 kişi ''örgüt
üyesi olmak'' sucundan yargılandı. 30 bin kişi ''sakıncalı'' olduğu için isten atıldı. 14 bin
kişi yurttaşlıktan çıkarıldı. 30 bin kişi ''siyasi mülteci'' olarak yurtdışına gitti. 300 kişinin
kuşkulu bir şekilde ''işkenceden öldüğü'' belgelendi. 937 film ''sakıncalı'' bulunduğu için
yasaklandı. 23 bin 677 derneğin faaliyeti durduruldu. 3 bin 854 öğretmen, üniversitede
görevli 120 öğretim üyesi ve 47 hakimin isine son verildi. 400 gazeteci için toplam 4
bin yıl hapis cezası istendi. Gazetecilere 3 bin 315 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 31
gazeteci cezaevine girdi. 300 gazeteci saldırıya uğradı. 3 gazeteci silahla öldürüldü.
Gazeteler 300 gün yayın yapamadı. 13 büyük gazete için 303 dava açıldı. 39 ton gazete
ve dergi imha edildi. Cezaevlerinde toplam 299 kişi yaşamını yitirdi. 144 kişi kuşkulu
bir şekilde öldü. 14 kişi açlık grevinde öldü. 16 kişi ''kaçarken'' vuruldu. 95 kişi
''çatışmada'' öldü. 73 kişiye ''doğal olum raporu'' verildi. 43 kişinin ''intihar ettiği''
bildirildi”134.

Bu rakamlar resmi rakamlar olup, gerçek bilançoyu tam anlamıyla yansıttığı
söylenemez. Dönemi anlatan bir çok kişi, kurum, belgesel ve yayın organı bu
rakamların çok daha üstünde bir gerçeğin varlığını işaret etmektedir.
Ülkeyi siyasal ve ekonomik açıdan yeniden yapılandırmayı amaçladığını açıklayan,
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depolitikleştirerek Türkiye’yi dışa karsı yalnızlaştıran, topluma yine bir travma donemi
yaşatan askeri yönetimin ülkeyi, 1983'de yeni partilerin kurulmasıyla yapılan seçimlere
karşın, 80'li yılların sonuna kadar yönettiği söylenebilir. Ayşe Öncü’ye göre, siyasal
katılımın kısıtlandığı bu depolitizasyon ve baskı sureci sonunda siyasal katılım salt belli
dönemlerde oy verme eylemine indirgenmiştir. Siyaset arenasındaki bu boşluk, etnik ve
dinsel temelli cemaatsel örgütlenmelerle doldurulmaya çalışılmıştır. Böylece toplumun
önemli bir kesimi, sınıfsal veya ideolojik kimlik kodlarını bir kenara bırakarak, etnik
veya dinsel kimlik kodlarıyla siyaset arenasında yer almaya başlamışlardır.135 Ümit
Cizre, 12 Eylül’ün ideolojisini “12 Eylül ‘fikri’, ‘devlete itaat’ ideolojisinin en önemli
payandası olarak sağa kaymış ve İslami ittifaklara açık hale gelmiştir. Dolayısıyla, 12
Eylül rejimini en mükemmel biçimde betimleyen ideoloji, “milliyetçi-islami-güvenlikçi
almaşığıdır” 136 sözleriyle özetler.
3.5. Değişen Türkiye ve Hegemonyanın Dirilişi
Türkiye ekonomisi, 24 Ocak kararlarının uygulanmaya başlanmasıyla önemli değişimler
geçirir; ekonomi, sanayi kesiminin değil, hizmet kesiminin büyümesiyle yön değiştirir.
Servet dağılımında, iş adamları ve rantiyeler sanayicilerin önüne geçer, dış borçlanma
büyür. Kırsal ve kentsel kesim farklılıkları açısından toplumun ekonomik yapısında da
değişimler olur; kırsal kesim yoksullaşır, kentlerdeki ve taşradaki orta sınıf erir,
toplumun refahına ilgi göstermeyen, parasal çıkarları kutsallaştıran, büyük bir bolumu
dindar taşralılardan oluşan zenginler oluşmaya baslar. Serbest ihracat ve ithalat
ekonomisi, kitlelerin ideolojik değerlerini yitirerek depolitiklesmesi ve uluslararası
tüketim ekonomisinin etkileriyle giderek ivme kazanan bir tüketim patlaması baslar.
Lüks tüketim mallarının (villa, araba, antikalar, resimler) tüketiminde büyük bir artış
görülür. Korkut Boratav, Türkiye’nin içinde yasadığı sorunların temelinde, bu
ekonomik uygulamaların bulunduğunu savunur. Boratav’a göre sorunlar yirmi yıla
yaklaşan bir süre boyunca yerleşmekte olan ekonomi politikası anlayışının, Türk
toplumunun yarım yüzyıldır oluşturmakta olduğu demokrasi kültürünü aşındırmasından
kaynaklanır137. Boratav, bu tespitinin çerçevesini söyle genişletir:

135

Ayse Öncu, Sivil Toplum ve Katılım, İstanbul: Tuses Yayınları, 1991, s. 41-48.
Umit Cizre, “12 Eylul’un ‘Anti’ Gundeminde Toplum”, Toplumsal Tarih, Sayı. 141, Eylul 2005, ss. 24-28.
137
Korkut Boratav, Yeni Dunya Duzeni Nereye, Ankara: İmge Kitabevi, 2000, s. 23-28.
136

68

“Türkiye’de temsili demokrasinin destekleri iki ayaklıdır: aydınlar ve emekçi halk.
Aydınlar, parlamenter demokrasi, hukuk devleti, çoğulculuk ve insan hakları getirdiği
için; seçmen olarak ağırlık taşıyan halk ise sosyal devleti, istihdamı, yüksek taban
fiyatlarını ve mütevazı boyutta kentsel rantlar sağladığı için desteklemişti. (…) Örneğin,
devletin ekonomik ve toplumsal işlevlerinin tasfiyeye uğradığı bu süreçte, Türkiye’de
demokrasi kültürünün önemli dayanaklarından olan kır ve kent emekçileri, siyasal
rejimden soyutlanmış olmayacaklar mı? Yine eşitsizliğin başat olduğu bir toplumsal
ortamı, tüm toplumsal güvencelerden yoksun olarak, korumasız tek başına göğüslemeye
çalışan insanlar siyasetle ilgilenmeyi niçin sürdürsünler”138.
1990’lar, 1980 Askeri Darbesi sonrasında toplumsal alan siyasi sistemin tahkimini
sağlamak ve piyasa merkezli iktisadi dönüşümün önündeki engelleri kaldırmak adına
ordunun uygulamaya koyduğu politikaların geri teptiği bir dönemdir. 1990’lı yıllar
Türkiyesi’yle önceki dönemler arasındaki fark siyasal ve toplumsal kimlik ve
taleplerdeki artış ve buna bağlı olarak 1980 sonrası geleneksel siyasal odaklarda
başlayan dağılma sürecinin temsil krizine dönüşmesi olarak nitelendirilebilir139.
1980’lerde solun siyasi alanda yeniden güç kazanması tehlikesine karşı soğuk savaş
döneminin anti komünist yeşil kuşak doktriniyle bağlantılı olarak askeri seçkinlerin
uygulamaya koyduğu İslam sentezi ve korumaları altına aldıkları neo liberal sermaye
birikim modeli ordunun ılımlı muhafazakarlık temelinde birleşen homojen bir taban ve
az partili bir siyasi sistem yaratma hedefiyle çelişkili sonuçlar ortaya çıkarmıştır. Askeri
hiyerarşi 1990’lara gelindiğinde kendisinin de büyümesinde rol oynadığı çoklu ve
karmaşık bir muhalefetle karşı karşıya kalmıştır. 12 Eylül askeri rejimi sırasında
Atatürkçülük adıyla yeniden tanımlanan hegemonya söylemi bu dönemde toplumsal
harç olarak işlevini büyük ölçüde siyasal sistemden dışlanan toplumsal kesimler yeni
kimliklerini savunan parti ve hareketlerin etrafında kümelenmişler, “aydını,medyası, ve
kurumlarıyla kaynak yaratma ve aktör kullanma açısından” seslerini duyurmaya
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başlamışlardır140. Zeynep Şarlak bu dönemde neo liberal politikaların artan bir hızla
gündeme geldiğini ve 80’den bugüne Türkiye’nin iktisadi politikasında önemli bir yer
edindiğini belirtmektedir. Türkiye bu dönemde küreselleşmenin beraberinde getirdiği
gelişmelere paralel okunabilecek bir süreç yaşamıştır. Neo liberal küreselleşme, refah
devleti tarafından desteklenen “2.dünya savaşı sonrası sermaye emek arası işbirliğine
dayalı Keynesçi mutabakatın sona ermesi” sonucunu doğurmuş, ulus devletin ve yerel
emeğin pazarlık gücünü uluslar arası sermaye ve çok uluslu şirketler karşısında önemli
ölçüde kaybetmesine neden olmuştur141.
Seksen sonrasında toplum genelinde refah seviyesi ve gelir dağılımında çok ciddi
bozulmalar yaşanırken tüketim kültürü ve bireysellik üzerine inşa edilen homojenleşme
sürecine paralel olarak yaşanan bir başka süreç ise liberal demokratik normların insan
ve vatandaşlık hakları söylemlerinin önem kazanması olmuştur. İktisadi alandaki
gelişmeler yüzünden geleceklerini tehdit altında gören birey ve topluluklar kültürel
çoğulculuğun ve demokratik değerlerin kabul görmeye başladığı bu dönemde o güne
kadar arka planda kalan kimliklerini ifade etmeye ve bunlar çerçevesinde örgütlenmeye
başlamışlardır142.
Siyasi planda rejimin ilk hedefi tedhisçiliği durdurmaktı. Darbe öncesi iki yıl
boyunca da ordunun sıkı yönetim nedeniyle asayişten sorumlu konumda olduğu
hatırlanırsa bu alandaki başarısı ilgi çekicidir. Bir diğer uzun dönem hedef ise kitlelerin
siyasetten uzaklaştırılmasıydı. Bütün siyasi partiler, dernekler meslek kuruluşları
kapatıldı; 18.000 memurun işten atılmasıyla sonuçlanan kitlesel bir tasfiyeye girişildi;
grevler yasaklandı, iş uyuşmazlıkları hakemler kurulu kararına bağlandı. DİSK, Türkiye
Barış Derneği, MHP, MSP, birçok sol ve Kürt örgütün yöneticilerinin yargılandığı
sayısız dava açıldı. Asayiş kampanyasıyla birlikte artan işkence ve insan haklarının
ihlali,
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watch

committee

gibi

kuruluşlarca

Egemen sınıfların başlıca hedefleri, sermayenin kendini değişen toplumsal
koşullara uyarlayarak yeniden üretimini alabildiğince aksamadan yürütebilecek bir
yeniden yapılanmayı gerçekleştirebilmesidir. Fakat bilindiği gibi bu yapılanma süreci
hem sermaye emek çelişkisini, hem de sermaye grupları arası çelişkileri gerek ulusal
gerekse uluslar arası planda içermektedir. Türkiye’de 12 Eylül 1980’den beri hızla
yaşanan geniş kapsamlı siyasi kurumsal ve hukuki yeniden yapılanmalar bu çelişkili
sürecin izlerini taşımaktadır. Paradoksal olarak

bizatihi bu gelişmeler, dönemin

miyadını doldurduğunu sezdirdiğinden, son tahlilde ileriye dönük iyimser beklentileri
olası kılmaktadır144.
Halk siyasetten soyutlanırken bu ideoloji tüm sanatsal alanlara, kitle iletişim
araçlarına, yazılı ve görsel medyaya da yansıyordu.
Fizik baskının rolünün gittikçe artması, zorunlu olarak, bu baskıyı
meşrulaştıran ideolojinin özel müdahalesi ile birlikte yürütülür. Askeri rejim, açık
olarak kullandığı zor unsurunu ideolojik yeniden yapılandırma sürecinde kitle iletişim
araçlarıyla sağlamlaştırarak meşruiyetini iktidarı süresince oluştururken (darbe
öncesinde var olan kaos ortamının askeri rejimin meşruiyetini baştan sağlamış olduğunu
ihmal etmeden), bir yandan da parlamenter sürece geçildikten sonra, büyük ölçüde
olağanüstü dönemde temelleri atılmış kurumsal yapının devamını ve sistemin yeniden
üretimini sağlayacak olan ‘sıva’nın yine eğitim kurumlarıyla birlikte kitle iletişim
araçları yoluyla inşa edilmesini amaçlamıştır. İktidarda olan askeri yönetim
meşruiyetini artırmayı, varlığı süresince sansürü kullanarak, yoğun propagandayı
milliyetçilik ve geçmiş ile kurulan bağlantılarla yoğurarak sağlamayı amaçlamıştır.
Toplumsal düzenin sürdürülmesinde toplumsal denetimi büyük ölçüde kitle iletişim
araçları aracılığıyla sağlamıştır145.
1980 sonrasında ise Turgut Özal’ın sürdürdüğü ekonomik politikalar
aracılığıyla tüketim kültürü ve serbest piyasa şartları Türkiye’ye yerleşmiştir146.
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1980’lerle beraber tüketim toplumu olgusu Türkiye’ye yerleşmeye başlayınca bu
durumun doğal sonucu olarak tüm dünyayı saran üretilene talep yaratıp tüketimi
destekleme kuralı Türkiye’yi de etkisi altına almıştır. İletişim araçlarıyla dünyayı
giderek daha yakından takip eden toplum yeniliklerden yararlanma konusunda daha
ısrarcı olmuştur. Yenililiklerin hemen takip edildiği ve değişimlere hemen ayak
uydurulan son yıllarda kültür farklılıklarını azaltma ve toplum içinde bir anlaşma ortamı
yaratma konusunda kitle iletişim araçlarına da çok işler düşmektedir. Bunun için de
toplumun nabzını çok iyi tutan kişilerin yönlendirdiği iletişim araçlarının varlığına
ihtiyaç duyulmaktadır. Son kırk yılda Türkiye’de hızlı bir toplumsal ve kentsel değişim
yaşanırken bir yandan da iletişim teknolojisinde bir başkalaşım görülmüştür.
Dolayısıyla yeni gazete baskı tekniklerinin ortaya çıkması reklam piyasasının
canlanması TV’nin yayına başlaması plak kaset sanayisindeki gelişmeler vb. hem
değişimin göstergeleri oldular hem de insanların değişime uyumlanma sürecini
etkilediler147.

80’lerden sonraki gelişmeler tüketimi olumladığında insanların

beklentileri ve arzuları da çıta yükseltmiş hızlanan reklam sektörü tüketimi
pompalarken bir yandan da dar gelirli vatandaşlara yoksulluklarının bilincine varma
olanağı yaratmıştır. Sonuçta ise yeni zenginlerin kentlerde oluşturdukları yerleşim ve
eğlence merkezlerindeki hayatları ile kırsal kökenli kent insanlarının hayatları arasında
bir farklılaşma doğmuştur148. Televizyonda gördükleri zenginlerin dünyasına ve yaşam
biçimlerine öykünen ancak bir yandan da tepki duyan insanlar muhalif düşüncelerin
hedefi olmuşlardır. Gözlerinin önünde akan bu hızlı hayata karşı tepki duyan insanların
sayısının artması bu tür düşüncelerin işini kolaylaştırmıştır. Sonuç ise: “çeşitli
yönleriyle muhafazakarlaşmış bir ülke… Fakat diğer yandan …tüketim kalıpları
üzerinden, dil üzerinden, gündelik ilişkiler üzerinden değiştikçe değişmiş” bir
ülkedir149.
Sonuçta 1980 yılı Türkiye için bir dönüm noktası olmuş ve bu tarihten sonra her şey
değişmiştir. 24 Ocak Kararlarıyla başlayan değişimler Türkiye’yi derinden etkilemiş ve
bunun hemen ardından 1980 Askeri Müdahalesi gelmiştir. 1983 yılında yapılan
147
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seçimleri 24 Ocak Kararlarının mimarları olarak bilinen Turgut Özal kazanmış ve
liberal anlayışın toplumun tüm katmanlarına yayılmasını sağlamıştır. Bu anlayışın
zorunlu bir getirisi olan özel sektör hakimiyeti zamanla basın alanına da yansımış ve
halkı yasal olmayan radyo televizyonlarla karşı karşıya kalmıştır. Uzun bir
deregülasyon (yasal düzenlemelerin kaldırılması) sürecine giren medya sektörü; ancak
1994 yılında çıkarılan kanunla yasal zemine oturtulabilmiştir. Bu arada, benimsenen
yeni ekonomi politikaları sonucu mali durumu bozulan basın kuruluşları büyük sermaye
gruplarınca satın alınmış ve tekelleşmeler ortaya çıkmıştır. 1980’lerle birlikte, basının
yozlaşması, gazetelerin birer ticari kuruluş haline gelmesi ve gazete sahipliği sayesinde
patronların siyasi iktidarla tehlikeli ilişkilere girmesi dönemi başlamıştır150.
12 Eylül askeri ve siyasal rejiminin toplumsal yapıda yaratmış olduğu dönüşümleri
şöyle ifade edebiliriz:
-Öncelikle 1982 Anayasası ile toplumsal özgürlükler ve demokrasi tam bir cendere
altına alınmış,
-Kamuculuk fikri her anlamda aşındırılmış,
-1980’den günümüze uzanan bir toplum mühendisliği ile apolitik, geleceksiz,
değer ve ahlakı olmayan bir toplum yaratılmış,
-YÖK eliyle üniversitelerde özgür düşüncenin üretimi her türlü engellenmiş,
bilgi metalaşırken üniversiteler sermayenin ihtiyaçları için eleman yetiştiren kurumlar
haline gelmiş ve bilimin tamamen piyasaya eklemlenmesinin koşullarının oluşturulmuş,
-Sendikal alandaki yasalarda yapılan değişiklikler sendikal örgütlenmenin ve
özgürlüklerin çok büyük bir daralma yaşamasına sebep olmuş,
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-Eğitim sistemi ağırlıklı olarak dinsel alana açılmış, ve geleceğe dönük olarak
toplumsal davranış ve düşünüş biçimleri dinsel ideoloji çerçevesinde belirlenmiştir.
-Medya da bu abluka içinde yerini almış, yeniden şekillenen toplumsal yapının
egemen/burjuva kanadında, yaratılan hegemonyaya her türlü haber, yayın, dizi, program
v.s. ile destek vererek, kamu yararı, haber etiği, entelektüel düzey, bilgilendirme gibi
kavramları rafa kaldırırken birikim ve rekabetin koşulladığı bu toplumsal yapıda kendi
tekellerini yaratarak aynı zamanda yalnızca katkıda bulunmayı değil söz hakkına sahip
olmayı da başarmıştır.
12 Eylül’ün sonrası ortaya çıkan bu tabloda bizim özellikle altını çizmeye
çalışacağımız nokta şudur: bütün bu unsurların sonucu, yalnızlık, parçalanmışlık,
bireycilik, korku ve tabii hem fiziki hem de ruhsal olarak yaşanan ve yaşanmaya devam
eden büyük bir toplumsal travma yaşanmış ve bu travmayla birbirini besleyen ve hakim
kılınan piyasa ilişkileri her türlü yaşam alanının vazgeçilmez ilişki biçimi olmuştur.
Dolayısıyla her ne yapılırsa yapılsın bu toplum mühendisliğinin ve travmanın etkilerini
taşıması engellenememektedir. Toplumsal doku öylesine değişmiş ve biçimlenmiştir ki,
bizatihi 12 Eylül'le hesaplaşma yapısal olarak nerdeyse olamaz hale gelmiştir. Bu
yapının değişmesi/kırılması ancak istikrarlı, dengeli toplumsal hafızayı ve kişisel
hafızayı besleyen bir karşı çıkış ve hesaplaşma duygusunu sürekli gündemde tutacak bir
toplumsal duruşla sağlanabilir. 12 Eylül hem 1980 öncesi toplumsal hareketlenmeleri
yok etmiş, kitlelerin hakları ve hak arama özgürlüklerini elinden almış ve geleceği
olmayan bir toplum yaratmıştır. Üzerinden 30 yıl geçmiş olsa da 12 Eylül oluşturduğu
hukuku, yeni toplumsal değerleri, siyasal örgütlenme şekilleri ve siyasal örgütleri,
üniversiteleri, kurum ve kuruluşları ile bu gün hala ideolojik-politik-kültürel
hegemonyasını sürdürmektedir.
İdeolojik hegemonya ve bu bağlamda 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi’ni ele aldığımız bu
başlıktan sonra 1980 sonrası Türk sinemasının yaşadığı politik ve toplumsal dönüşüm
üzerinde duracağız.
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4. 1980 SONRASI TÜRK SİNEMASININ POLİTİK VE
TOPLUMSAL DÖNÜŞÜMÜ
Bu bölümde tezimizin konusu 12 Eylül Askeri Darbesi sonrasında Türk
sinemasının yaşadığı politik ve toplumsal dönüşümü ele alacağız.
12 Eylül darbesi her türlü sanatsal alanı etkilediği gibi sinemasal alanı da
etkilemiş, bir yandan özgür ve bağımsız bir sinemanın önünü tıkarken diğer yandan onu
yeniden şekillendireceği toplumun hamuruna uygun bir ideolojik araç olarak kullanmayı
da başarmıştır. Sonuç itibariyle bu toplumun sanatını üreten insanlar da bu toplumun
diğerlerinden bağımsız olmayan bir kısmıdır yalnızca. “Diğerleri”nin yaşadığı acılar,
politik koşullar, toplumsal süreçler ve bunların yaratacağı sonuçlar (depolitize olma,
korkular, işkenceler, baskılar vs.) ne ise sanatı üretenler için de aynıları geçerlidir. Bu
durumda en mikro haliyle sıradan bir insan üzerinde 12 Eylül ne tür izler bıraktıysa
sanatsal alanda da (sanatı üreticilerinden bağımsız düşünmediğimiz takdirde) bu izleri
görmek kaçınılmazdır. Peki gerçek denilen şeyi parçalayan ve onun içinden düşler,
sevdalar, kavgalar, serüvenler ve bu dünyanın gerçeğinin ötesinde bir gerçek yaratan
“sanatçılar”dan ve onların yaratımlarından beklenen nedir? Son bölümde 12 Eylül
Askeri Darbesi ile hesaplaşma bağlamında çekilmiş üç filmi inceleyip bu sorulara
“somut durumun somut tahlili”ni yaparak cevap vereceğiz. Şimdi genel hatlarıyla 12
Eylül sonrasında sinemada neler yaşandığına, 1980’lerden 2000’lere uzanan süreçte
sinemanın yaşadığı politik, siyasal ve toplumsal değişim/dönüşümü açığa çıkaran bir
tartışma yürüteceğiz.
Bu tezde altını çokça çizmeye çalıştığımız önemli noktalardan biri sanatın
politikadan, ideolojilerden, toplumsal-sosyal-ekonomik yapıdan soyutlanamayacağı
gerçeğidir. 1980 Askeri Darbesi ile değişen Türkiye gibi sinema da ciddi değişimler
yaşamıştır. Sonuç itibariyle: “Sanat içinden çıktığı toplumun ürünüdür”151. Bu
koşullarda Türk sineması için “düzensiz gelişen Türkiye gibi düzensiz, dengesiz ve

151

Şükran Esen, 80’ler Türkiyesi’nde Sinema, s.19

75

çarpık bir gelişme sergilemiştir”152. diyen Oğuz Adanır’a katılmamak imkansızdır. Öyle
ki Türk sineması bir yandan darbelere, baskılara, işkencelere, sansüre şahit olmuş bir
yandan da eğitimsizlik ve teknik olanaksızlıklar içinde bu günlere gelmiş bir sinemadır.
Türk Sinema Tarihi’ni yazan Giovanni Scognamillo bu konuya kitabında çoğu
kez değinmiş özellikle tarihsel bir dönem olan 12 Eylül sonrası Türk sinemasını
anlatırken siyasal-toplumsal sürecin belirleyiciliğinin altını çizmiştir:
“Herhangi bir ülkenin sinemasını ülke sorunlarından ve
gidişatından soyutlamak olanaksızdır. Türk sinemasında dönem dönem
yaşanan enflasyonist yaklaşımı bunun doğurduğu furyaları duraklamaları
kriz ve geçiş yıllarını tüm bunların ortaya attığı çözüm şekillerini ucuz ya da
olumsuz olarak eleştirmek son derece kolaydır. Ama bütün bunlar siyasal
toplumsal ekonomik süreçlere yerleştirilip açıklanmadıkları sürece varılacak
sonuçlar getirilecek eleştiriler sağlam ve geçerli bir temele dayanmış
sayılamaz”153.
Türkiye’de sinemanın kültür hayatı açısından önemli olduğu dönem aslında
kabaca 1960-75 yıllarını kapsamaktadır. Yıllık film üretimi, artan salon sayısı,
çalışanları ve seyircisiyle sinema önemli bir ekonomik alan ve popüler kültür biçimi
olmuştur. Seyirci ile arasındaki bağ sinemayı, magazini ve dedikoduları ile de toplumsal
yaşamın önemli bir ayağı haline getirirken, bu yıllar aynı zamanda geleneksel modern
tartışmalarının ortaya çıktığı ve sınıfsal eşitsizliklerin gündeme geldiği yıllardır. Aynı
yıllarda, popüler yerli filmler ise toplumsal ve ekonomik çatışmaları gizlemede ve
yumuşatmada görev yüklenmişlerdir154. Devlet-sermaye kesimi ve medya ayaklarından
oluşan entegre bir imaj üretme organizasyonunun topluma yetmişlerdeki ideolojik
kalıplar yerine batılı tüketim kalıplarını yükselen değerler adı altında benimsetmeye
çalıştığı, tüketime göre statü aramanın kentli olmanın ön koşulu olduğunun
savunuculuğunu yaptığı görülmektedir155. 1980’li yılları bu konuda bir dönüm noktası
olarak gören Nilüfer Göle 1950’lilerde başlayan toplum ağırlıklı modernlik arayışlarının
80’lerden itibaren değişimin eksenini oluşturduğunu ifade etmektedir. Göle’ye göre
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modernleşmecilik

tanımını batı kültürel modelinden alır, taşıyıcıları ise batıcı

seçkinlerdir. Modernlik ise ancak yerel toplumsal dokular üzerine kurulabilir ve insandoğa ilişkisinden kaynaklandığı kadar insan-insana ilişkilerden de üretilmektedir156.
Levent Köker ise bireysel özgürlük kavramını temel alan bir toplumsal örgütlenme
biçimini öneren modernleşmenin “bireycilik ya da ayrışma kültürü”nün ürünü oluşuna
dikkatimizi çekerek, modernleşme kuramında batı toplumlarının sosyo kültürel,
ekonomik ve politik yapısının idealleştirilmesi ve batılı değer yargılarının
evrenselleştirilmesi olgusunu vurgular. Bu tartışmalardan etkilenen sinemamız da
1960’lardan sonra toplumu hatırlamış, 1970’lerde bir bunalıma girmiş ve bu on yılın
sonlarında seks filmleri ile çıkmazdan kurtulmaya çalışmıştır. 1980’den sonra ise içine
kapanan, psikolojik ve kadın sorunlarına değinen filmlerle salonlara gelen sinema
endüstrileşememenin sıkıntısını her dönemde yaşamıştır”157.
12 Eylül darbesiyle beraber sinemada yaşanan değişimlere baktığımızda politik
söylemin sesinin kısıldığı ve bu sesi açmaya kimsenin cesaret edemediği yıllarda
arabesk filmler sinemaya oldukça tesir etmeye başlamıştır. 1970’li yıllarda ortaya çıkan
arabesk kültür ve söylem asıl kitlesel patlamasını 1980’lerde yaşamıştır. Kadının konu
edildiği filmler ve cinsellik teması da bu dönemde sinemanın önemli konuları arasında
yer almaktadır. İktidarın siyasi yönelimleriyle ortak olarak sinemada da birtakım yeni
konular ortaya çıkmış dini içerikli filmler ve bu eksende yapılan tartışmaların sinemaya
yansıdığı görülmektedir.

Toplumsal çıkarların gözetildiği, insanların bunun uğruna

mücadele ettiği, kolektif bir kültürün kitlesel bir biçimde benimsendiği bir süreçten
sonra bireycilik, kişisel çıkarlar, kariyer edinme gibi insanları yalnızlaştıran, birbirine
yabancılaştıran ve birbiriyle rekabete zorlayan bir yaşam her türlü vaaz edilmiş bu
uğurda özellikle televizyon gibi yaygın kitle iletişim araçları feda edilmiştir. Dünyadaki
siyasal konjonktüre uygun olarak özellikle neo liberal politikalar ve bu politikaların
yaratacağı sonuçlar sinemada da karşımıza çıkmaktadır. Bireycilik, içe dönüş,
bunalımlar, tarihsel ve toplumsal bağlamdan kopuk filmler, kadının özgürlük sorununu
işleyen ye da siyasal içerikli filmlerde sorunun özüne inemeyen hastalıklı yaklaşımlar
göze çarpmaktadır. Tüm muhalif seslerin susturulduğu süreçte muhalif sinemacıların bir
156
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kısmı da cezaevlerine girip işkencelere maruz kalmıştır. Şerif Gören, Necmettin
Çobanoğlu, Gani Turanlı, Erol Batıbeki işkence gören sinemacılardan birkaçıdır. Ayrıca
sinemacıların sendikası; DİSK’e bağlı Sine-Sen kapatılmıştır ve 1991 yılına kadar da
kapalı kalır. İdamla yargılanan sendikacılar 6 aydan 2,5 yıla kadar hapis cezasına
çarptırılır. Bu durum muhalif sinemacıları sektörden uzaklaştırırken 12 Eylül üzerine ve
siyasal-toplumsal konular üzerine eleştirel film yapılmasını da olumsuz yönde
etkilemiştir. Neredeyse 1986 yılına kadar bu konular üzerine pek bir şey
söylenmemiştir. Toplumsal içerikli filmler bir yana “bireysel çabalarla gerçekleştirilen
filmler bile askeri yönetim tarafından devlet-karşıtı olarak nitelenir, yasaklanırlar. Türk
sinemasının, Yol (1981) ve Hakkari’de Bir Mevsim (1982) gibi filmler aracılığı ile
dışarıya açılma fırsatı da engellenir”158. “Seks filmleri yerlerini arabesk ve şarkıcı
filmlerine bırakırken, toplum sorunlarını işleyen filmler de birey sorunlarına doğru
yönelir. Siyasal iktidarın “sivil” yönetime devredildiği dönemde Türk sinemasının
başlıca türlerinin, akımlarının ve yönetmen kuşaklarının genel serüveni, dönem içinde
toplumun yaşadığı siyasal-toplumsal serüvenle paralellik taşır”159.
Nigar Pösteki 80’lerde sinemanın genel görünümü ve yönelimleri üzerine şöyle
söyler:
“1980 sonrasında Türk sinemasında ilk kez tabu sayılan bazı
konular işlenmeye ve sinema dışı kaynaklar kullanılmaya başlanmış genç
yönetmenler ortaya çıkmıştır. Yetersiz sinema içi sermaye, tecimsel filmlere
önem verilmesi ve TV’nin olumsuz etkisi gibi faktörler 1980 sonrasına
kadar sinemanın belirleyicisi olmuşlardır. Temalarda farklılaşma
görülürken, bu farklılaşma anlatım biçimlerinde de bir değişime yol
açmıştır. Bireyin ön planda olduğu, kadın ve kadın sorunlarının mercek
altına alındığı bir sinema oluşmuştur. Yönetmen oyuncu ve senarist
sayısındaki artış sinema salonlarının kapandığı ve seyircinin kapandığı bir
döneme denk gelmiştir. Videonun evlere girdiği ve kırsalın kent yaşamını
öğrendiği bir dönmede sinemada da bu gibi değişimlerin kaçınılmaz olduğu
görülmektedir.160 Anlatacağını bilemeyen, çalkantılı bir dönemin sineması
158
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Agah Özgüç’ün ifadesiyle “kendi insanlarını anlatırken, kendi toplumuna
yabancılaşırsa, entelektüel sinemacı görünme çabası içinde özle biçimi
anlaşılmaz hale getirip uçuklaşırsa sonuç ne olacaktır? Yeni bunalımcı
sinema ortaya çıkacaktır.161 …1987 yılına kadar Türk sineması düşe kalka
gelebildiyse de bu tarihten sonra çözülmeyen sorunların bunalımı ilk
sinyallerini vermeye başlamıştır.162 …Gösterim şansını popüler olarak elde
etmeye çalışan ve bunu yaparken Amerikan tarzına yaklaşan sinemacılar
haricinde filmlerine salon bulamayan yönetmenlerin en büyük sorunu
yabancı dağıtım şirketlerinin hakimiyetidir”163.
Atilla Dorsay ise 12 Eylül sonrası ekonomik, politik ve toplumsal değişimleri
göz önünde bulundurarak sinemanın durumunu adeta “ölmeye yatma ve sonra kalkıp
eskisinden daha sağlıklı biçimde, sanki bir bas-ü-bad-el-mevt- -öldükten sonra dirilmesonucu ayağa kalkma” şeklinde yorumlar164.
12 Eylül 1980’de silahlı kuvvetlerin yönetime el koyması Türkiye için bir
dönüm noktasıdır. Liberal ekonomi politikası ile her şey piyasa malı olarak
değerlendirilirken tüketim olgusu da yerleşmiş ve toplum bir depolitizasyon sürecine
girmiştir. 12 Eylül’ü eleştiren filmler pasif kalırken aydınlar da kendi sorunlarına
gömülmüşlerdir. İleriye dönük bir adım olarak kadın kahramanların rollerinin değiştiği
filmlerin sayısında artış görülmüş, kadının cinsel özgürlüğü ve bunalımları da sinemada
yer almaya başlamıştır165.
Genel hatlarıyla baktığımız zaman 1980 yılı kendi sorunsalı içinde Türk
sinemasının içinde bulunduğu -çok da iç açıcı olmayan- durumu daha da zorlaştırmıştı.
68 tane film üreten Türk sineması bu rakamla üretim açısından en kötü dönemini
yaşıyordu. Ticari sinema arabesk türü üzerine oynarken az sayıda güldürü filmleri de
dikkat çekmeyi başarıyordu. 1983 yılında video kaset sinemaya rakip olarak piyasadaki
yerini alırken, sansür varlığını koruyor bunlara paralel olarak sinema salonlarındaki
izleyici sayısı da gün geçtikçe azalıyordu. 1986 yılı bir kırılma noktası yılıdır aslında.
185 tane film üreten sinemamız denetim ve sansürün içinde boğuluyor ve ekonomik
temelli sorunları aşamıyordu ama tarihinde ilk kez “sinema yasasının” kabul
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edilmesiyle devlet sinemaya el atmıştı ve yeni bir dönem de başlıyordu. O güne kadar
bakir bir konu olarak sandıkta bekleyen “12 Eylül 1980 Askeri Darbesi” 1986 yılında
sandıktan çıkar ve beyazperdede yavaş yavaş yerini almaya başlar. Kadını konu alan
filmler de bu tarihte ilerisi için de çok işlenecek önemli bir konu olarak kendini gösterir.
Ancak her iki

konu da gerek sinemacıların gerek araştırmacıların fikirlerine göre

yüzeysel ve kopuk bir şekilde ele alınmıştır ve sorunun özüne dair bir şey
söylenmemiştir. 1986 yılı, “Şerif Gören’in kent üçlemesinin en iyi örnekleri olan 12
Eylül filmleri dizisine katılan ve öz yaşamsal bir önem taşıyan Sen Türkülerini Söyle
(1986) ile Beyoğlu’nun dününü ve bugününü paralel ve çatışmalı bir akışla vermeyi
amaçlayan Beyoğlu’nun Arka Yakası (1986)”166 na sahne olacaktır.
Şükran Esen, 80’ler Türkiyesi’nde Sinema167 adlı eserinde siyasal-toplumsal
konjonktüre uygun olarak sinemada öne çıkan konulara göre bir tasnif yapmıştır. Biz de
çalışmamızda bu tasnife göre dönemi öne çıkan konu başlıklarıyla detaylı bir şekilde ele
alacağız.
4.1. Bireyci Yaklaşım
Bireycilik, öncelikli olarak devletin 12 Eylül’de örgütlü toplumu dağıtmak için
yürütmüş olduğu acımasız tenkil politikalarının ve psikolojik-ideolojik ortamın liberal
ekonomik politikalarla bütünleştirilmesinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. “Toplumsal
yaşantıda meydana gelen çalkantılara paralel olarak seksen sonrası Türk sinemasında
karşımıza

ağırlıkla

bireye,

bireyin

kendi

özünü

aramasına

ilişkin

konular

çıkmaktadır.”168 Toplumsal yapıya dayatılan “bireycilik” sonucunda, Yesilçam
ideolojisi, popülizm ve geleneksellik de tarihe karışır. Yesilçam’ın içinden doğan
“gerçekçi” sinema da geçerliliğini yitirir.
Sinemanın serüveni toplumunun yaşadığı siyasal toplumsal serüvene oldukça
benzer. 12 Eylül bir yandan bastırırken bir yandan da kışkırtmıştır siyasal eylemleri. 10
yılın ilk yarısında engellere rağmen toplumsal bilinç taşıyan filmlerde bu tavır dile

166

Ssognamillo, s.334.
Esen, a.g.e., İçindekiler Kısmı
168
Faruk Kalkan, “Türk Sinemasına Toplumbilimsel Bir Bakış”, Sinema Yazıları, Sayı. 4, Yaz 1993, s. 22-24.
167

80

gelecektir. Politikayı ve toplumu unutan filmler ise bireyciliği ve kendini keşfin
yolculuğuna çıkmıştır. “filmlerini kendi için yapan” (Metin Erksan) yönetmenlerin
sayısı artmıştır169. Dönemin eğilimlerine uygun olarak sinemada yaşanan değişimi
Necla Algan şöyle yorumlamıştır:
“Yeni Türk sineması, toplumsalı reddetti ve bireyi reklam filmlerindeki gibi ya da çok
satan piyasa popüler dergilerdeki gibi tasarladı. Film kahramanları tıpkı reklam
filmlerindeki gibi bizlere tepeden bakan mutlu, zengin, “çağdaş, çekici ve
özgür”düler”170.
1980’lerde genç yönetmenlerin sinemaya girmesiyle birlikte farklı anlatım
tarzları ve yeni konuların kullanıldığı film örnekleri görülmektedir. 1984 yılında ilk
filmi Fahriye Ablayı çeken Yavuz Turgul kendine has tarzı ve anlatımıyla dikkatleri
çekmiştir. Atıf Yılmaz, Memduh Ün, Halit Refiğ, Ertem Eğilmez gibi isimler üretkenlik
açısından verimli bir dönem geçirirken Lütfi Akad ve Metin Erksan sessiz kalmayı
tercih eden yönetmenler arasında yer almaktadır. Necla Algan bu dönem
sinemacılarının yönelimlerinin baskın ideoloji ile örtüştüğünü söyler:
“Yeni

Türk

sinemacıları

kendilerini

verili

koşulların

çağıran

söylemlerinin

doğrultusunda birey gibi hissettiler. Bireysellikleri var olan koşullar içinde kuruldu. Bu
da baskın ideolojinin bir parçası olmaktı. Ve bunu tarih dışı bireysel bakış açısı seklinde
yorumladılar. Kendileri birey olarak zaman zaman çelişkileri fark etmiş olabilirler. Ama
bireysel sinema adı altında yaptıkları çalışmanın seksen sonrası söylemle ciddi bir
uyuşum içinde olduğu ortadadır”171.
Seksenli yılların kendine özgü koşulları Türk sinemasını da etkilemiştir.
Yönetmenler bireysel bir yaklaşım, kendilerine özgü bir anlatım dili oluşturma çabası
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içine girerken, karakter yaratılarak dramatik bir yapı kurulmaya çalışıldığını, bu arada
ikincil kişilerin de ihmal edilmediğini görmekteyiz. Zaman-mekan-dramatik yapı
arasındaki uyuma da özen gösterilmektedir. Öncelikle filmlerde ön plana çıkarılan
karakterin eylemleri ve entrika ile ilgili veriler aracılığıyla kurulmaya çalışılan dramatik
yapı hakkında genel bilgiler verilir172.
Bostan ve Atam bireysel konuların sinemada ele alınış şekli konusunda şu
tespitleri yapmışlardır:
“Sinemada işlenen bu yeni birey, kendine özgü, toplumsal yaşamdan uzak ve elbette
özellikle psikolojik sorunları olan, öznel hayatı ile özdeşleştirilerek anlamlandırılan ve
cinselliğiyle ön planda olan, aynı zamanda idealize edilen bir bireydi. Bu birey sanatçı
için tutanak noktası oldu. Burada iki yeni tipoloji cıktı: Bir kesim bu bireye o kadar
gözü kapalı sarıldı, onun yaşamına dair bütünsel bir kavrayışı olmadan, düşünsel-felsefi
hiçbir dayanak noktası bulamadan/aramadan onu o kadar yüceltti ki sonunda bu
kendinden menkul birey, paradan başka bir şey görmez, köşe dönmeci, gücün iktidarına
tapan, girişimci Machiavelli’cilere dönüştü. İkinci bir kesim ise marjinal bireye doğru
yöneldi. Toplumdan kaçan, kendi iç dünyasına gömülmüş, nedenini bir türlü
anlayamadığımız acılar çeken, ne olduğunu bir türlü bilemediğimiz derin düşüncelere
dalan, kesinlikle kendini sistemin dışında konumlandırmayan, aslında sistemden önce
insandan kaçan bir kavrayış sonucu statükonun reddi ve alternatif bir yaşam biçiminin
yapılandırılmasıyla ilgili olmayan bir marjinallikti bu”173.
Toplumsal hayatın içinde yaşadığı şüpheli olan bu “birey” ve onun sorunlarının
zaten az olan sinema seyircisini daha da sinemadan uzaklaştırması fikirlerine cevap
olarak Atıf Yılmaz şöyle söyler:
“Bizim bireysel filmlerimizin seyirci kaçırmakla hiçbir ilgisi
yoktur. 80 öncesi anarşik ortam, ekonomik ortam, televizyonun gelişmesi,
videonun çıkması orta sınıfı evine kapattı. Bugün bizim seyircimiz 16-23
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yaş arası çocuklar, öğrenciler. Bunlar da Ameikan tekellerinin girmesiyle bir
beyin yıkama mekanizmasının altındalar. Nitekim bu tip seyirci bu marjinal
şeyleri daha çok izliyor”174.
Elbette sinema salonlarının boşalma sebebi yalnızca bu içe dönük, bireyci
filmler değildi, ancak Atıf Yılmaz seyircinin neden sinemadan uzaklaştığını anlatırken
sinemacıların neden bireyi ve onun sorunlarını tercih ettikleri konusunda da bir yorum
yapmamıştır. 12 Eylül ile beraber aslında herkes bir şeylerden kaçmış, bazı şeylere
uzaklaşmıştı. Seyirci sinemadan uzaklaşırken, sinemacılar da kendi meşguliyet alanı
içerisinde toplumdan ve toplumsal sorunlardan bir kaçış yaşamaktaydı. Atıf Yılmaz’ın
bu açıklaması gittikçe liberalleşen kafaların süreçle nasıl örtüştüğünü gösteriyordu…
4.2. ‘Kadın’lar
1980’li yıllarda kamerasını kadınların dünyasına çeviren sinemacıların sayısı
oldukça fazladır. Kadının toplumda hala özne olarak görülmediği, feodal ilişki biçimleri
içinde konumlandırıldığı bu coğrafyada 1980 öncesinde politikleşen halkın kadın yarısı
haklarını aramaya başlamış, bu dönemde özellikle feminist hareketler önem
kazanmıştır:
“1980 sonrasında feminist gruplar toplum içinde kendilerini iyiden
iyiye göstermeye başlamış ve Türk sineması da bu duruma uzak
duramamıştır. Toplumda ortaya çıkan bu değişim kadın açısından hem
önemli sorunları beraberinde getirmiş hem de modernleşmeyi körüklemiştir.
Geleneksel kalıplar yıkılmaya başlamış, çağdaş değerler önem kazanmıştır.
Buna bağlı olarak da toplumdaki aile yapısı ve kadının yeri gelişmelere
paralel olarak sürekli değişmiştir”175.
Bu gelişmelerle beraber kadınlar iş hayatında var olup, eğitimde önemli bir
paya sahip olurken yine de onlara geleneksel anlamda biçilmiş rollerin dışında bir
hayatın varlığından çok fazla söz edemeyiz. Ülkemizde bugün hala kadınlar kendilerine
dayatılan ve çoğu kez kendilerinin de içselleştirdiği bu yaşam biçimine karşı
mücadelelerini sürdürmekteler.
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Yeşilçam içinde Halit Refiğ, Atıf Yılmaz, Metin Erksan, Memduh Ün gibi
yönetmenlerin altmışlı yıllarda çektikleri filmler gerçekçi kadın portrelerinin öncüleri
konumunda olmuşlardır. Yetmişlere gelindiğinde pornografi furyasıyla, siyasal
olaylardan

desteklenen

toplumsal

gerçekçiliğin

döneme

damgasını

vurduğu

görülmüştür. Cinsel istismar sinemasının kadına bakışı tartışılmaz şekilde yüzeyselken,
dünyadaki muhalif hareketlere paralel gelişen toplumsal gerçekçi sinema kadına da
gerçekçi bir bakışla yönelme çabasında olmuştur. 12 Eylül darbesinin ardından seks
filmleri furyası ortadan kalkmış ve az sayıda da olsa çekilen toplumsal gerçekçi filmler
engellemelerle karşılaşmıştır. Bunun sonucunda seksenlerin başında çekilen film sayısı
ciddi biçimde düşmüştür. Bu dönemde kadın sorunları sinemada yer bulmaya başlamış
ve kadın filmleri diye bir alt türden bahsettirecek kadar sinemaya girmiştir.176
1980’lere kadar Türk sinemasında kadın tipleri incelendiğinde başlıca iki tip
kadın görülmektedir. Kadınlar ya namuslu, evinin kadını, çocuklarının anası, cinselliği
olmayan, (kendi cinsel tercihleri olmayan) sevgi dolu, sürekli bağışlayan, ezildiğini
hissetse de gözyaşlarını içine akıtıp evin mutluluğunu bozmayan kadınlardır. Ya da
cinselliğinden başka bir şeyi olmayan, kötü, mutlu yuvalara düşman, erkekleri kötü
yollara sürükleyen vamp kadınlardır. Bu iki ana tipin dışında, filmlerde ortalıkta
gezinen, olayın akışı içinde perde görünen ama varlıkları bile fark edilmeyen kadınlarla
dolu Türk sineması177.
1980’nin ilk yıllarında iyice düşen film sayısıyla birlikte, Türk sinemasında
konu ve işleyiş değişiklikleri gözlenmiştir. Seks filmleri yerlerini arabesk ve şarkıcı
filmlerine bırakırken, toplum sorunlarını işleyen filmler de birey sorunlarına doğru
yönelmişlerdir. Özellikle kadının birey olabilme sorunlarına, evlilikte erkekten
beklediklerine; toplumun kadına bakışına değinen filmler dikkat çekecek kadar
artmıştır. 80’li yıllarda çekilen bu filmler incelendiğinde, Türk sinemasının kadına
bakışında iki ayrı çizgi görülür. Bu dönemde çekilen filmler, kadına yaklaşım biçimine,
bakış tarzına göre iki ayrı kategoriye ayrılabilir: Birinci kategorideki, arabesk filmler ve
ticari amacı ön planda tutan diğer Yeşilçam filmlerinde değişen bir şey yoktur.
176
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Geleneksel Yeşilçam tarzı bakış sürmektedir. Kadın tipleri iki uçtadır. İyi uçtaki melek
kadınlar ve kötü uçtaki şeytan dişiler. İkinci kategorideki filmlerde ise, kadın artık
insandır. Gerçekten insan gibi iyi özellikleri de bulunabilir. Düşünür, başkaldırır, cinsel
istek duyar, iş yaşamında başarılı olmaya çalışırken iyi bir anne de olmaya uğraşır.
Toplumun içinden çıkarılmış kadın kişilikleri çizmeyi, gerçekçi olmayı amaçlayan
filmlerin bakışıdır bu. Kadına ve sorunlarına, yaşama olduğu gibi çok yönlü, değişik
açılardan bakmaya çabalayan filmlerin oluşturduğu kategorinin bakışı. Türk
sinemasının sadık izleyicisi olan ev kadınlarını yeniden salonlara çekmek için, aşk
filmlerine ve eski kadın tiplerine dönmüşlerdir. Doğal olarak izleyici televizyondaki
yabancı diziler yoluyla estetik ve teknik açıdan biraz daha eğitildiği için Türk filmleri
de bu açılardan daha iyi düzeye ulaşmak zorunda kalmıştır. Geleneksel Yeşilçam tarzı
filmlerde 80’li yıllarda da kadın tipi yine edilgen; ya masum, erkeğinin kadını,
çocuğunun anası, kaderin rüzgarıyla sürüklenen; ya da dişiliği ön planda olan yuva
düşmanı, kötü kadın tipidir. Talihliyse evlenir, mutlu olur talihsizse geneleve
düşer,mutsuz olur.
Kadın sorununa daha gerçekçi ve çok boyutlu yaklaşan sinemada kadın filmleri
şu şekilde bir tablo çizer:
a-Öncelikle kadın olmaktan gelen özellikleri ve sorunları işleyen kadın filmleri,
b-Diğer konuları işlerken kadını gerçekçi olarak ele alan, almaya çalışan
filmler178.
80’li yıllarda kadın filmleri denildiğinde ilk akla gelen yönetmen Atıf
Yılmaz’dır. Atıf Yılmaz’ın 1980-89 yılları arsında çektiği 17 filmden 13’ü doğrudan
kadın filmi diyebileceğimiz niteliktedir: Delikan, Mine, Seni Seviyorum, Bir Yudum
İnsan, Dağınık Yatak, Adı Vasfiye, Dul Bir Kadın, Aahh Belinda, Asiye Nasıl Kurtulur,
Kadını Adı Yok, Hayallerim Aşkım ve Sen, Arkadaşım Şeytan, Ölü Bir Deniz179.

178
179

Esen, s. 41-43.
Esen, s.43.

85

Bu dönemde kadınlar cinselliği keşfetmişlerdir. 12 Eylül rejimi değişmeden
önce Atıf Yılmaz Mine filmiyle bu değişimin öncüsü olmuştur. Yeşilçam’dan farklı
olarak kadınlar birer cinselliği olan ve onu gerektiğinde dolu dolu yaşayan kadınlardı, el
değmemiş bakire tipinden ya da fahişe kimliklerinden farklı biçimde birer cinsel nesne
değil, birer cinsel özne olmaya soyunan cinselliğini bir erkek gibi sırası geldiğinde
yaşamaya cesaret eden kadınlar olmaya gittiler180. Bu yeni kadının simgesi bütün
cüretkarlığıyla Müjde Ar olur. “Ar, iyi ve kötüyü, melek ve şeytanı tek bir vücutta
başarıyla birleştirmiş, artısıyla eksisiyle gerçekçi bir kadın portresi çizmiştir. Bu
dönemin özgür kadın imajını yaratmıştır181. Seksenli yıllarda Türkiye sinemasına
damgasını vuran kadın filmleri furyasının bir anlamda mirası olarak, kadın karakterlerde
Yeşilçam sinemasının kadınlarına oranla bir derinlikten söz etmek mümkün olmuştur.
Özellikle kadının bir birey olabilme sorunlarına, evlilikte eşlerinden beklentilerine ve
toplumun kadına olan bakışına değinen filmler ciddi şekilde artış göstermiştir182
1980’li yıllarda çekilen kadın filmleri şöyledir:
1981’de çekilen filmleri; Ah Güzel İstanbul, Kırık Bir Aşk Hikayesi (Ömer
Kavur), Yılanı Öldürseler (Türkan Şoray)
1982’de çekilen kadın filmleri; Seni Kalbime Gömdüm (Feyzi Tuna), Mine
(Atıf Yılmaz),
1983’te çekilen kadın filmleri; Derman (Şerif Gören), Seni Seviyorum (Atıf
Yılmaz), Ve Recep Ve Zehra Ve Ayşe (Yusuf Kurçenli)
1984’te çekilen kadın filmleri; Ayna (Erden Kıral), Bir Yudum Sevgi (Atıf
Yılmaz), Dağınık Yatak (Atıf Yılmaz), Fahriye Abla (Yavuz Turgul), Firar, Gizli
Duygular (Şerif Gören), Kaşık Düşmanı (Bilge Olgaç)
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1985’te çekilen kadın filmleri; Kurbağalar (Şerif Gören) 14 Numara (Sinan
Çetin), Adı Vasfiye, Dul Bir Kadın (Atıf Yılmaz)
1986’ta çekilen kadın filmleri; Teyzem (Halit Refiğ), Fatma Gülün Suçu Ne
(Süreyya Duru), Aahh Belinda, Asiye Nasıl Kurtulur (Atıf Yılmaz)
1987’de çekilen kadın filmleri; Gramofon Avrat (Yusuf Kurçenli), Afife Jale
(Şahin Kaygun), Dünden Sonra Yarından Önce (Nisan Akman), On Kadın (Şerif
Gören), Bez Bebek (Engin Ayça)
1988’de çekilen kadın filmleri; Ada (Süreyya Duru)
1989’da çekilen kadın filmleri; Ölü Bir Deniz (Atıf Yılmaz)
Diğer kadın filmleri şöyledir: Herhangi Bir Kadın, Güneşin Tutulduğu Gün
(Şerif Gören), Gülsüm Ana (Memduh Ün), O Kdın (Şerif Gören), Metres (Orhan
Elmas), Yavrularım (Bilge Olgaç), Bir Kadın Bir Hayat (Feyzi Tuna), Kurşun Ata Ata
Biter (Ümit Elçi), Dilan (Erden Kıral), Asılacak Kadın (Başar Sabuncu), Rumuz
Goncagül (İrfan Tözüm), Kadının Adı Yok (Atıf Yılmaz), Bir Kırık Bebek (Nisan
Akman), Dolunay (Şahin Kaygun) 183
4.3. Göç
Günümüzde de tartışılan göç konusu 1950’lerde Türkiye’nin gündemine
girmiş, 1960-70’lerde ise oldukça hızlı bir ivme kazanmış ve 1980’lere geldiğimizde
beraberinde yarattığı gecekondu ve

arabesk kültürüyle kent hayatına özellikle de

İstanbul’a damgasını vuran bir sorunsal olarak hem hayatın içinde hem de beyazperde
de karşımıza çıkmıştır.
Köylülükten çıkan ve topraktan kopan fazla emek kente göçtüğünde buraya
uyum yapması ve modern kentlere has sosyal organizasyon ve kurumlarla bütünleşmesi
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kolay olmamaktadır. Bunun nedeni esasında kentlerimizin yeter hızla yeni bir yapıya
ulaşıp kırsal bölgeden kopan nüfusu emecek koşulları yaratamayışıdır.. Sağlıklı bir
modern kent yapısı büyük çapta sanayi ve onunla beraber gelişecek modern formel
örgütlerin ortaya çıkması ile oluşur. Oysa bunlar Türkiye kentleşmesinde çok sınırlıdır.
Kırdan göçen fazla nüfusun kentteki meslek yapısı bu yönü çok iyi aydınlatmaktadır.
Göçen nüfusun oturduğu gecekondu bölgelerinde yapılan bütün araştırmalara göre,
buradaki aile reislerinin büyük çoğunluğu küçük memurluk, becerisiz işler, küçük
ticaret, ayak satıcılığı, çeşitli eşya onarıcılığı gibi benzeri işlerle uğraşmaktadırlar.
İncelemelerdeki becerili işçi kategorilerindeki işlerde ayakkabıcı, terzi marangoz,
kamyon şoförleri, oto onarım işleri kalfalarından oluşmaktadır. Bütün bu uğraşlar
gereğince sanayileşmiş bir düzene ait değildir. Kırsal tarımsal yapıdaki değişme ile
kentsel endüstriyel yapıdaki değişme arasındaki hız farkı yüzünden kentlere yığılmış,
üretici olmayan, küçük hizmet işlerinde çalışıp çok az bir geliri bulunan büyük
yığınların gerek çalıştıkları işte gerekse kazandıkları küçük gelirde hiçbir güvenlik
yoktur. Müphem fakat güçlü bir güvensizlik duygusu egemendir184.
Esen bu güvensizlik duygusunun oluşumunda gecekondu sahiplerinin evlerinin
her an yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olması ve Önder Şenyapılı’nın altını çizdiği;
köyden kente göç edenlerin yeterli maddi güce sahip olamadıkları için yaşadıkları
kentin olanaklarından yararlanamayıp hem kentle hem de kent insanı ile kurdukları
ilişkinin zayıf ve sağlıksız olmasının payı olduğunu dile getirir.
Kentlileşen köylüler için artık karşılaştırma dayanağı köy olmaktan çıkmıştır.
Kentte yaşayan ikinci üçüncü kuşak köylüler artık, kentteki daha iyi yaşam koşullarına
sahip olan gruplarla karşılaştırmaktadırlar durumlarını. Ya aynı yaşam koşullarına
ulaşabilmek için, sınıf atlama düşleri kurmakta, ya da umutsuz, kızgın, küskün bir
kişilik geliştirmektedirler. Bazısı bireysel olarak kendini kurtarma, köşeyi dönüp,
özlemlerine kavuşmayı istemektedir. (köşeyi dönme yollarını kitle iletişim araçlarından,
reklamlardan, yaşamda gördüğü gerçek örneklerden öğrenmiştir zaten) bazıları da
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toplumdaki bu çelişkileri yok etmek için kavga etmek gerektiğini düşünmekte; diğer bir
kısım ise kaderlerine boyun eğerek içlerine kapanmaktadırlar185.
Ruşen Keleş göç olgusunun sanayileşme sürecinden bile daha hızlı
gerçekleşmiş olduğunu bunun da kentlerde çarpıklığın doğmasına, gecekondulaşmaya
neden olduğunu belirtir186.
Gazete haberlerinden eksik olmayan gecekondu romanımıza, öykümüze,
resmimize, fotoğrafımıza, filmlerimize kısacası tüm sanat ürünlerimize ve yaşam
anlayışımıza, değerlerimize, zevklerimize girmiş ve etkilemiştir. 1950’lerde önemli bir
toplumsal olgu olarak dikkatleri çeken ve günümüze dek olanca hızıyla süren köyden
kente göç olayı, Türk sineması içinde de yerini almıştır. Göç konusunu ilk kez ciddi
boyutlarda ele alan yönetmen gurbet kuşları filmiyle Halit Refiğ’dir diyebiliriz. 80
sonrasında iç göç konusuna değinen önemli filmler olarak

bir ölçüde Ali Habib

Özgentürk’ün At’ını, Memduh Ün’ün Gülsüm Anası’nı, Erdoğan Tokatlı’nın Fidan’ını,
Muammer Özer’in Bir Avuç Cennet’ini ve Nesli Çölgeçen’in Züğürt Ağa’sını ele
alabiliriz. Ancak seksenli yıllarda göç konusunu fon olarak kullanan çok sayıda ticari
film çekilmiştir. Özellikle arabesk filmlerde köyden kente göçmüş insanların dramları,
bol göz yaşlı olarak kullanılmıştır.187.
1960’larala beraber iç göç sorunun yanında “dış göç” de karşımıza
çıkmaktadır:
“Bilindiği üzere günümüzdeki dış göç hareketi büyük ölçüde batı
Avrupa ülkelerinde 2.Dünya Savaşı sonrası gözlemlenen ekonomik
gelişmeye bağlı olarak beliren iş gücü açığının karşılanması amacıyla ve
başlangıçta geçici veya belirli süreçlerle kısıtlanmış olarak ve bu ülkelerin
istekleriyle başlamıştır. Batı Avrupa ülkelerinde daha çok da niteliksiz işler
için beliren emek açığının karşılanması için, üçüncü dünya ülkelerinin
köylülükten çıkan kesimleri önemli bir kaynak olarak görülmüştür. Batı
Avrupa ülkelerine göç eden ve büyük bir çoğunluğu kıran henüz kopmamış,
çalışabilir yaşta, genç iş gücünün oluşturduğu bu kitleler, ileri sanayi
185
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toplumlarının yerli iş gücü rezervleri tarafından boşaltılmış bulunan, düşük
statülü, az nitelik gerektiren işleri kabul etmeye hazır oldukları için bu
ülkeler tarafından kabul edilmişleridir”188.
Esen kitabında Almanya’ya göç eden gençlerin uyuşturucu, tarikat gibi
yönelimlerinin olduğunu belirtmiş, genel olarak bu kitlelerin Almanya’da kabul
görmeyip çok kötü şartlarda çalışırken yaz tatillerinde geldikleri Türkiye’de de döviz
makinesi olarak algılanmakta olduğunun ve bıyık altından gülünen, topluma uyum
sağlayamadıkları düşünülen insanlar olarak görüldüklerinin altını çizmiştir.189

Bu

klasik Almancı tiplemesi filmlere de yansımıştır. Ama dış göç filmlere güldürü
unsurundan çok “gurbet” duygusunun uzantısı olan dramlarla damgasını vurmuştur.
Gidenin (erkek) dönmediği ya da çoğu kez değişerek döndüğü, bekleyenin (kadın)
sonsuz bir sadakatle, çürürcesine beklediği ya da sadece gurbette karşılaşılan sorunlar
(ikinci sınıf vatandaş muamelesi ya da kültürel uyuşmazlıklar) filmlerin başlıca konuları
olmuşlardır.
AET ülkeleri 1973’teki petrol krizi nedeniyle yabancı işçi alımını durdurunca,
göç yolları bu kez yön değiştirerek Arap ülkelerine yönelmiştir. Dış göçü Türk
sinemasında ayrıntılarıyla işlemeye çalışan, insanlarımızın gurbetteki dramını vermeye
çabalayan, gelişmiş ve gelişmemiş toplumların karşılaşmalarındaki ilginçliği anlatmayı
amaçlayan oldukça çok film çekilmiştir. Bu filmlerde daha çok yurt dışına göç eden ya
da gitmeye çalışan insanların yaşadıkları sıkıntılar, gittikleri ülkelerde başlarına gelen
olaylar, iki kültür arasında sıkışıp kalmaları, horlanmaları ve ülkelerine geldiklerinde
yaşadıkları anlatılmaya çalışılmıştır190.
1980’li yıllarda çekilen iç göç filmleri; At (1981, Ali Özgentürk), Fidan (1984,
Erdoğan Tokatlı), Bir Avuç Cennet (1985, Muammer Özer), Züğürt Ağa (1985, Nesli
Çölgeçen)

188

Sema Köksal, Refah Toplumunda Getto ve Türkler, İst: Tegnografik Matbaacılık,1986, s.18, Aktaran. Esen,
s.121
189
Esen s.125.
190
Esen, s.126.-128.

90

1980’li yıllarda çekilen dış göç filmleri; Karakafa (1980, Korhan Yurtsever),
Kardeş Kanı (Parçalanma) (1984, Muammer Özer), Cumartesi Cumartesi (1984, Tunç
Okan), Ölmez Ağacı (1984, Yusuf Kurçenli), Kırk MetrekareAlmanya (1986, Tevfik
Başer), Polizei (1988, Şerif Gören), Yanlış Cennete Elveda (1988, Tevfik Başer)191
4.4. Arabesk Kültür
Ticari Türk sineması 70’lerde kendisine çıkış yolu olarak seks filmlerini
seçmişti. Ancak 12 Eylül’le beraber seks filmleri sansüre takılınca bu sefer de arabesk
müzisyenlerin başrolünde oynadığı, bol türkülü bol acılı yeni bir tarz çıkmıştır ortaya.
Bu tarz sinemada kendiliğinden ye da tesadüfen oluşmamıştır. Tıpkı yetmişlerde seks
filmlerinin ortaya çıkışının gerçek bir zeminin, ciddi sebeplerinin hayatta bir karşılığının
olması gibi (siyasal çatışmalar, maddi yetersizlikler ve işsizlik, televizyonun sinemaya
olumsuz etkisi, izleyici azlığı) arabesk filmlerin seksenlerde patlamasının da toplumsal
konjonktürle çok ciddi etkileşimi olduğunu söyleyebiliriz.
Köyden kente doğru yaşanan hızlı göç sonucu, yeni bir yerleşim alanı olarak
ortaya çıkan gecekondulaşma ve bununla beraber doğan yeni kültür kentli olma
durumunu da farklı hale getirmiştir. Köyden kente göç eden insanlar artık köylü
olmaktan çıkmış; ama kent yaşamını da tamamen benimseyememiştir192. Bu çelişki
ortamının bir ürünü olan ve her iki kültürün de öğelerini taşıyan bu insanların,
beslenmeden giyime, eğlence anlayışından yaşama tarzına varıncaya dek her alanda
farklı özellikler taşıdığı görülmüştür. Köyden kente gelen ve kent insanına özenen
insanlar zamanla onlar gibi tüketmeye çalışmış ancak maddi gücü buna elvermediği için
de kalitece daha düşük olan taklide yönelmeye başlamıştır. Dolayısıyla bu insanlar bir
yandan her şeye sahip olduğunu düşünerek kendisini tatmin etmiş bir yandan da
bunların birer taklit olduğunu bilerek her zaman daha fazlasına özenmiştir. Bu durum
sadece giyim kuşamda değil beslenme tarzında da kendini göstermiştir. Kent insanının
tükettiği hazır yiyecekleri tüketmeye başlayan gecekondu insanı evine geldiğinde yerde
tek bir tabaktan yemek yemiş ve bu çelişki zamanla hayatının her aşamasına yayılmıştır.
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Anadolu’nun dört bir yanından gelen ve aşağı yukarı aynı kaderi paylaşan bu
insanların yaşam biçimleri zamanla bir araya gelmiş ve derme çatma bir kültür
oluşturmuştur. İşte bu ortak kültür arabesk kültür olmuştur. 1968 yılında Orhan
Gencebay’ın çıkardığı Bir Teselli Ver isimli plak gecekondulu insanlar üzerinde büyük
bir etki yaratmış, doğal olarak da zaman içerisinde bu tür plakların devamı gelmiştir.
Arabesk müzik genel olarak; yaşamdan bezmişliği, karamsarlığı, çaresizliği, kaderciliği
dile getirmiş ve bu durumla kendini özdeşleştiren gecekondu insanı yeni müzik türünü
hemen benimsemiştir. Kendine uygun dinleyici tabanını bulan arabesk müzik sonraları
toplumun diğer kesimlerinde de dinleyici bulmaya başlamıştır. Gecekondulaşma,
arabesk müzik derken zamanla hayatın her alanında bir zevksizlik ve basitlik oluşmuş
bu durum kısa bir süre içinde sinemaya da yansımıştır193. Ticari sinema 70’li yılların
başında, müzik alanında beliren hareketlenmeyi de gözden kaçırmamıştır. Gecekondu
halkının ve kente yeni gelen kitlelerin benimsediği arabesk müzikten

ve arabesk

müzikçilerden yararlanmıştır. Şarkılarını gece gündüz dinledikleri Orhan Gencebay’ı
Ferdi Tayfur’u sinemada da izleyecektir sevenleri. 1980’li yılların başında gelen askeri
darbe ve getirilen kesin yasaklar seks filmleri yasağını yürürlüğe geçirince ticari sinema
bir an bocalamıştır. Ama bu kez

arabesk müzikçilere sarılarak boğulmaktan

kurtarmıştır kendisini194. Siyasal baskı yüzünden kesin bir son bulan seks filmleri
furyasına bir antitez oluşturan ve eski kalıplarla beslenen arabesk müziğin ünlü
şarkıcıları beyazperdeye yeni oyuncular kazandırarak ya da daha önce varolanları
destekleyerek film endüstrisine iyice yerleşmekteydi195.
1980’lerde toplumda geleneksel değerler yok olurken yerlerine pozitif kentsel
değerler konulamamıştır. Sonradan kentli olan insanlar kentle bütünleşememişler ve
arabesk bir yaşantının öznesi olmuşlardır. Bu konuda Can Yücel’in değerlendirmesi
şöyledir:
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“İdeolojik planda iki boyut var bir tanesi büyük kitlelerde başlamış
olan lümpenleşme süreci büsbütün ağırlık kazanmış halde. Köyden şehre
akımla işsizlik alıp yürümüş, lümpen kitlelere, bu umutsuz gününü gün
etmek için yırtınan kitlelere ideolojik planda arabesk teselli kapısı
açılıyordu. Öbür yandan daha varlıklı kesimlerde medyası ile televizyonu
renkli basını ile Amerikancı hayat işleniyor. Bu neye mal olursa olsun
köşeyi dönme telkininin bir sürü yansıması çıkıyor ortaya”196.
80’li yıllarda hukuksal bir düzenleme olmaksızın Türkiye’ye giren ve tatlı
karlar bıraktığı için her köşe başına açılan klüpler aracılığıyla yayılan video kasetler de
yabancı filmler ile birlikte bu tür arabesk filmleri evlere kadar sokmuşlardır197. Orhan
Gencebay, Ferdi Tayfur, Küçük Emrah, Ceylan, İbrahim Tatlıses gibi isimler arabesk
müziği sinemada da temsil etmiş isimlerdir.
Agah Özgüç’ün yaptığı bir tespite göre arabesk filmler seks filmlerinden daha
tehlikelidir toplum için. Çünkü seks dışa, arabesk içe dönük bir olgudur. Ne kadar
iğrenç boyutlara ulaşsa da seks filmleri seyirciyi bir anlamda rahatlatmakta arabesk türü
filmler ise karamsarlığa, acıya ve mazohist duygulara yöneltmektedir198.
1979 yılında çekilen 195 filmden 19 tanesi arabesk iken 1980 yılında çekilen
68 filmden 27 tanesi arabesktir. Yani 1979’da %9.7 olan arabesk film oranı ertesi yıl
%30.7’ye fırlamıştır. 1981’de çekilen 72 filmin, 33 tanesi de arabesktir. Yani oran %
45.8 olmuştur199.
1980’lerin arabesk filmi çeken yönetmenlerden ilk akla gelenler; Osman
Seden, Temel Gürsu, Remzi Jöntürk, Orhan Aksoy, Melih Gülgen, Ümit Efekan, Sami
Güçlü’dür. Ve 1980’lerin hem müzik hem oyunculuk açısından önemli arabesk
sanatçıları: İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Gökhan
Güney, Bergen, Küçük Emrah, Gülden Karaböcek200 dir.
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4.5. Siyasal-Toplumsal İçerikli Filmler
Türk sinema tarihinde siyasal toplumsal içerikli filmlerin ortaya çıkışı 1960
sonrasına denk düşmektedir. Gerek 1961 anayasasının ülkede yarattığı demokratik hava
gerek ülke halkının ve özellikle gençliğinin dünyadaki siyasal konjonktüre paralel
olarak hızla politikleşmesi Türk sinemasının da bu yönde bir ivme kazanmasını
tetiklemiştir. 70’lere geldiğimizde ülke genelinde olduğu gibi yönetmenler de siyasal
açıdan bir kutuplaşmaya gitmiş ve ulusal sinema, milli sinema, devrimci sinema gibi
akımlar doğmuştur. 1960’larda toplumsal olanın rağbet görmesi Susuz Yaz (Metin
Erksan, 1963), Karanlıkta Uyuyanlar (Ertem Göreç, 1964) gibi önemli filmlerin ortaya
çıkmasını tetiklemiş, grev-sendika-sömürü gibi konular gündeme gelmiştir. Ancak 12
Eylül Darbesiyle beraber en büyük darbeyi de politik içerikli filmler almıştır. Öncelikle
darbe ve devamında gelişen baskılar, sansür, yeni liberal politikalar ve süreç içinde
sinemacıların nasıl konumlandığı düşünülürse Türk sinemasının toplumsal ve siyasal
eleştiri filmleri üreteme konusunda çektiği sıkıntılar da daha anlaşılır olur.
Agah Özgüç Türk sinemasındaki bu eksiğin önemli bir sebebi olarak “sansür”e
işaret etmektedir:
“Türk sinemasında siyasal film geleneği gelişememiştir. Siyasetle,
yönetimle ilgili keskin eleştiriler yoktur filmlerde. Bazı sorunlar sergilenir,
bazı eleştiriler yapılırsa da belirli bir dozu aşmaz bunlar. Bunun
nedenlerinden biri olarak uygulanan ağır sansür mekanizmasını
düşünebiliriz. Kaynağını polis vazife salahiyetleri kanunundan alan, 1939
tarihli filmlerin ve film senaryolarının kontrolüne dair nizamname, yıllarca,
1986 yılında çıkarılan, 3257 sayılı sinema video ve müzik eserleri yasasına
kadar yürürlükte kalmıştır. Çok genel ve yuvarlak hükümler taşıyan bu
tüzük (nizamname), hükümet değişikliklerine ve sansür kurulundaki
kişilerin anlayışlarına göre, zaman zaman yumuşayarak ya da sertleşerek
uygulanmıştır. Uygulamada bu hükümlerin daha çok politik ve toplumsal
içerikli filmlerle, müstehcen sayılan filmler için kullanıldığı
gözlenmiştir”201.
1980’de askeri yönetimle birlikte yasaklamalar ve denetimler etkili ve kesin bir
biçimde uygulanmaya başlayınca bir yandan seks filmleri ortadan kalkarken, bir yandan
201
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da toplumcu ve gerçekçi filmler engellemelerle karşılaşmıştır. Seks filmlerinin toplum
üzerindeki zararlı etkileri giderilirken, bunun yanı sıra toplum sorunlarını ele alan, insan
haklarını vurgulayan, toplumdaki çelişkileri dile getiren, düşündürücü filmlerin yararlı
etkileri de, birtakım siyasal endişelerle yok edilmiştir202.
Buna

karşın

Gencay

Şaylan

Türkiye’de

siyasal

sinemanın

vücut

bulamamasının sebeplerinden bahsederken özellikle oto sansürün altını çizmiştir:
“Bununla
birlikte
ben
Türkiye’de
siyasal
sinemanın
yapılamamasını belirli ölçüde siyasal kültürle bağlamanın mümkün olduğu
düşüncesindeyim. Türkiye’de siyasal kültür büyük ölçüde uyuşmacı
özellikler taşımaktadır: otoriteye bağlılık ve uyuşmacılık Türkiye’deki
siyasal kültürün en önde gelen özelliklerinden biridir. Karşı çıkma,
eleştirme, kavramları yerleşmemiş bizim siyasal kültürümüzde. Bu,
sinemadaki oto sansür olayında etkili oluyor. Yalnız sinemamızda değil,
yaşamımızın her alanında oto sansür işliyor”203.
Gerek resmi sansür, gerek oto sansür ve gerekse sinemanın ekonomik
boyutunun zorlaması olan sansür sonuç olarak Türkiye’de gerçek bir toplumsal
ödeşmenin beyazperdeye yansımasını engellemektedir. Siyasal film olayı böylece kısıtlı
kalmaktadır sinemamızda204.
12 Eylül’ün ardından “toplumsal eleştiri yapmaya çalışan, 70’li yıllarda
sansürün yasaklarını bazı ödünler vererek de olsa aşmayı başarabilen siyasal filmler de
12 Eylül sansürüne takılır. Hem ticari sinemacılar hem siyasi sinemacılar
engellenirler”205. 1980 Askeri Darbesi’nin ülkede yarattığı siyasal tablo film konularını
da etkiler. Genel olarak toplumsal eleştiri filmleri yapılabilse de 12 Eylül askeri rejim
eleştirisi yapan filmler ancak 1986’da gündeme gelebilir. 1986 yılından başlayarak
darbenin sonuçları, getirdiği özgürlük kısıtlamaları, siyasal düşünceleri nedeniyle
tutuklanmış kişilerin çıktıklarında yasadıkları sorunlar, toplumsal psikolojik acılar film
temaları arasına girer. “12 Eylül filmleri” olarak adlandırılan bu filmler olaylara siyasal
202
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yönlerinden çok insani acılardan yaklaşırlar206. Sinemacıların toplumsaldan çok bireyle
ve onun iç dünyasıyla ilgilendikleri bu dönemde Metin Erksan, Lütfi Akad gibi
sinemacılar sessiz kalmayı tercih etmiştir. Sürü, Düşman gibi filmlerin yaratıcısı Zeki
Ökten Kemal Sunal güldürülerine kaymış, Şerif Gören Yol filminden sonra kadın
filmlerine ya da güldürülere kaymış, Hakkaride Bir Mevsim’in yaratıcısı Erden Kıral
Tarkovski ya da Angelopoulos vari üslup arayışlarına yönelmiş, Ali Özgentürk, Yusuf
Kurçenli gibi yönetmenler siyasal angajman taşıyan filmlerden daha stilize daha bireyci
bir tarza yönelmiş, Sinan Çetin ise Özalcı politikaları sindirmiş ve uygulamıştır.
Anayurt Oteli toplumsaldan uzaklaşan, siyasal olandan kaçan sinemamız için en
azından bireyin tam olarak keşfedilmesi açısından çok önemli bir filmdir207. Bu genel
gidiş içinde sinemamız nasıl bir on yıl yaşadı kuşkusuz çok dolaysız ve hızlı bir
etkileşmeden söz edilemez. 1980’lerin başında Türk sinemasının kazandığı dış başarılar,
baştaki askeri yönetim tarafından tümüyle bilmezden gelindi, hatta devlet karşıtı olarak
nitelendi. Türk halkının söz gelimi Yol veya Hakkari’de Bir Mevsim gibi güzelim
filmlerin kazandıkları başarının, aldıkları ödüllerin tadına varmasına hiçbir olanak
tanınmadı. Türk sineması dışarıya açılma fırsatını 80 yıllık tarihi içinde bir tek kez o
yıllarda, 1980’erin başında yakalamıştı. Ancak buna olanak verilmedi. Devletimiz o
yıllarda sinemamızın yanında değil tam karşısında yer alıyordu. Böylece sözgelimi Sürü
veya Yol’un ödül almalarına dek gidebilecek bir süreç anlamsız bir düşmanlık ve
gereksiz korku kompleksleri yüzünden kaçırıldı. O şansın bir kez daha yakalanması ise
artık kolay değil. 1983’de genel seçimle iş başına gelen Özal hükümeti zamanında söz
konusu tavır birden değişmedi. Çünkü perde arkasında 3 yıllık askeri rejimin kural ve
uygulamaları hala gücünü ve geçerliliğini koruyordu. Ancak bunlar yavaş yavaş aşıldı.
Örneğin 27 Mayıs veya 12 Mart gibi askeri kökenli temel olaylar sinemada çok uzun
yıllar hatta hiçbir zaman ele alınmamışken 12 Eylül Askeri Darbesinin dolaylı ama daha
çok dolaysız biçimde sinemada ele alınması için 1986 yılına gelinmesi yeterli olmuş ve
bu tarihten başlayarak siyasal

yanı belirgin filmler yapılmıştır. Bunu sinemayla

toplumun daha organik ve sağlam bir ilişki kurabilmiş olması yüzünden ilginç bir örnek
olarak vermek mümkündür208.
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1986’daki uygun ortamı beklemeden çekilen tek 12 Eylül filmi senaryosunu
Yılmaz Güney’in tutuklu bulunduğu cezaevinde yazdığı ve yönetmenliğini Şerif
Gören’in yaptığı Yol filmidir. 1981 yılında, sıkıyönetim sürdüğü günlerde çekimleri
gerçekleştirilen “Yol” sansür tarafından yasaklandığı için gösterime girememiştir.
Filmin izleyicisiyle buluşabilmesi ancak 1999 yılında mümkün olabilmiştir209.
1980’den sonra sinema yaygın şekilde edebiyatın daha doğrusu edebiyatta
şekillenen genel yaklaşımların etkisi altına girmiş, özgün senaryolara dayanan sıra dışı
filmler azalmıştır. Yönetmen açısından sinemada neyin anlatılacağı sorun olmaktan
çıkmış nasıl anlatılacağı sorun olmaya başlamıştır. Dolayısıyla da sinemada
yönetmenlerin anonim üsluplarından

söz edilemeyeceği belirtilip bireysel üsluba

geçildiği söylenmiştir. İçerik boşaltılınca anlatım önemli oranda öne çıkmıştır.
Sinemanın biçimsel sorunlarının anlaşılmasına ve çözümlenmesine çalışılmıştır.
Bireysel üslup sorununun içeriği bir kenara ittiği 1980 sonrasında toplumsal konulardan
uzaklaşma edebiyat uyarlamalarıyla da ilişkilendirilmektedir210.
Nilgün Abisel 1980 sonrasında çekilen siyasal filmlerde (özellikle 12 Eylül
filmlerinde) konun işlenişinde birey ile çevresi arasındaki çatışmanın ön plana çıktığını
söyler:
“Bireyin özgürlükleriyle baskıcı bir siyasal ortam arasındaki çelişki
üzerine kurulu filmlerle siyasal bir baskı dönemini anlatan filmlerde
dramatik çatışmayı sevgiliye kavuşup kavuşmama noktası üzerine kurmanın
gereği kalmamakta, kişilerin her türden özgürlüğü üzerindeki baskı ve
tehdidin kendi yeterli olmaktadır. (Av Zamanı, Sis, Karartma Geceleri,
Uçurtmayı
Vurmasınlar)
Kendilerine
yönelik
beklentilerini
gerçekleştiremeyen karakterlerin çevrelerinden çok kendileriyle çelişkiye
düşüp bir hesaplaşmaya gittikleri filmlerde de aşk önemini yitirmektedir.
(İkili Oyunlar, Tözüm, 1989; Su da Yanar) Bazen de anlatının çatışması
karakterlerden birinin eski çevresiyle yeniden karşılaştığında ortaya çıkan
bir hesaplaşma üzerine kurulabilir (Sen Türkülerini Söyle, Gören, 1986)”211.
209
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Abisel’e göre bilmek özellikle 80’li yıllarda sorun haline gelmiş görünmekte ve
bu dönemin özellikle toplumsal-siyasal içerikli filmlerinde mutsuzluk getiren, acı
çektiren bir hal olarak tanımlanmıştır. Toplumsal sorunlarla baş edememenin sonunda
varılan karamsar nokta yine geriye yönsemeli bir tavrı, bilgiyi reddetmeyi getirdiğini,
bunun bir başka nedenin de sorunları çözmede bireyin gücüne güven eksikliği ve yol
gösterici bir otorite konusunda yaşanan boşluk olduğunu dile getiren yazar bu anlamda
düşüncelerin yol göstericiliğinden yana olan çok az örneğin var olduğunu söyler212.
Abisel bu filmlerde insanın yaşam ve fikir mücadelesi yüceltilse bile hep bir
beklentisizlik, yenilgi ve karamsarlığın söz konusu olduğunu söylemektedir. Aslında bu
tespit dönemi inceleyen araştırmacıların genel kanısıdır denilebilir.
Bu yıllarda çekilen genel olarak siyasal ve toplumsal içerikli filmler:
Zübük (1980, Kartal Tibet), Talihli Amele (1980, Atıf Yılmaz), Faize Hücum
(1982, Zeki Ökten), Hakkari’de Bir Mevsin (1982, Erden Kıral), Pehlivan (1984, Zeki
Ökten), Namuslu (1984, Ertem Eğilmez), Çıplak Vatandaş (1985, Başar Sabuncu),
Değirmen (1986, Atıf Yılmaz), Beyoğlu’nun Arka Yakası (1986, Şerif Gören), Muhsin
Bey (1986, Yavuz Turgul), Yer Demir Gök Bakır (1987, Zülfü Livaneli), Çark (1987,
Muzaffer Hiçdurmaz), Bir Avuç Gökyüzü (1987, Ümit Elçi), Selamsız Bandosu (1987,
Nesli Çölgeçen), Zengin Mutfağı (1988, Başar Sabuncu), Karılar Koğuşu (1989, Halit
Refiğ), Düttürü Dünya (Zeki Ökten)213
1980’lerde çekilen 12 Eylül filmleri:
Yol (1981, Şerif Gören), Ses (1986, Zeki Ökten), Sen Türkülerini Söyle (1986,
Şerif Gören), Prenses (1986, Sinan Çetin), Dikenli Yol (1986, Zeki Alaysa), Su Da Y
anar (1986, Ali Habip Özgentürk), Kara Sevdalı Bulut (1987, Muammer Özer), Av
Zamanı (1987, Erden Kıral), Sis (1988, Ömer Zülfü Livaneli), Bütün Kapılar Kapalıydı
(1989, Memduh Ün), Uçurtmayı Vurmasınlar (1989, Tunç Başaran), İkili Oyunlar
(1989, İrfan Tözüm)214
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4.6. Diğer Gelişmeler
Sinemamızın geleneksel yapısının çözülmeye başladığına, seksen sonrası Türk
sinemasının Yeşilçam’ı ve toplumcu gerçekçiliği aşma yolundaki girişimlerine değinen
Tamer Baran bu dönemin filmlerinde Yeşilçam ürünlerinde bulunmayan kamera
hareketleri farklı kurgu ve mizansen denemeleri çağdaş öyküleme ve senaryo teknikleri
görülebildiğini belirterek Yeşilçamın işlemediği öykü ve karakterlerin işlenmesini
olumlu gelişmeler olarak değerlendirmektedir. Öte yandan toplumcu gerçekçi
sinemanın çerçevesi içine girebilecek kimi öykü ve temalar

artık farklı sinema

anlayışlarından beslenerek işlenmeye başlanmıştır. Seksen sonrası çekilen önemli
sayıda filmde biçimle içeriğin buluştuğu net bir zeminin bulunmadığını belirten Baran bu konuda pek çok yazar kendisiyle hem fikirdir- Yeşilçam geleneğiyle ilgisi olmayan
filmler için üslup bütünlüğünü bir sorun olarak görmekte bu bütünlüğün sağlanabilmesi
için reddedilen Yeşilçam sinemasının – bir filmi oluşturan tüm öğeleri bakımındanyaptığı seçimlerin, kullandığı tarzların çözümlenmesi gerektiğini savunmaktadır215.
Seksen sonrasında yapılan filmler geleneksel anlatım biçimlerini tamamen
dışlayarak bütünüyle batılı dramatik kalıpları hedeflediğinden ve sosyo kültürel yapıda
benzer bir toptan batılılaşma da mümkün olamayacağından filmlerdeki biçim içerik
uyuşmazlığı açıkça hissedilir hale gelmiştir. Roy Armes’in üçüncü dünya aydınlarının
yaptıkları sinema ile ilgili ifadesi bu durumu daha iyi betimlemektedir: “genellikle yerel
izleyici için biçim açısından çok karmaşık ve batılı seyirci için de öz açısından çok
sınırlı” olarak anlaşılabilen muğlak bir sinemadır216. Filiz Bilgiç seksen sonrası üslup
arayışları üzerine yazdığı kitabında bu dönemin çelişkisi ve zaafı olarak biçim-içerik
uyuşmazlığından, sanatçıların topluma yol göstermek yerine neredeyse onların bir iki
adım gerisinde oluşlarından ve biçim tartışmalarına takılıp kalmış sinemacıların
çıkmazlarından bahsetmektedir217.
12 Eylül’le beraber toplumun tüm katmanları siyasetten uzaklaştırılmaya
çalışılmış, yaratılan yeni kültür ve değerler ile 80 öncesindeki özgürlük-eşitlik215
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demokrasi mücadelesi veren kitlelerin bir daha asla dirilmemesi için her türlü baskışiddet yaratılmış sonrasında ise hem baskılar, sansürler devam etmiş hem de rıza
yoluyla kaybedilen hegemonya yeniden, daha güçlü ve daha ezici/yıkıcı bir şekilde
oluşturulmuştur. Yaşanan depolitizasyonu ve yarattığı/yaratacağı sonuçları sinema
eleştirmeni Atilla Dorsay şöyle yorumlamaktadır:
“Özal döneminin asıl karakteristiği ise, belki bir anahtar sözcükle
özetlenebilir: de-politizasyon. Ama de-politizasyon bizce çok daha geniş
bir kapsam içinde, biraz bilinçsiz ama çokluk bilinçle uygulanan bir siyaset
olmuştur. Bu siyaset içinde politikanın özünü oluşturan topluma toplumun
genel çıkarlarına kamu yararına düşünmek ve davranmak alışkanlığı ve
tavrı bambaşka bir alana kaydırılmak istemiştir: toplumun yerine bireyi
toplumsalın yerine bireyseli toplumsal çıkarın veya kuramsal çıkarın yerine
bireysel zümresel çıkar kavramlarını yerleştiriniz. Toplum için toplumsal
idealler için çarpmasın artık yüreğiniz. Geleneksel olan tüm değerleri,
uğrunda uğraşmaya savaşmaya alıştığınız her şeyi rafa kaldırınız. İdeal ülkü
kavramlarını unutunuz. Hayatta yalnızca maddi değerler vardır, tek ideal
yükselmektir: daha çok kazanmak, daha çok mülk kazanmak, sürekli servet
edinmek ve servetini her yolu kullanarak çoğaltmak, maddi varlığını
güçlendirmeyi toplum çapında temel amaç haline getirmek. Marksistlikten
Atatürkçülüğe tüm ideolojileri yok saymak, alçak gönüllülükten özveriye
toplumculuktan paylamacılığa , kanaatkarlıktan öğrenme ve bilme tutkusuna
tüm geleneksel erdemleri küçümsemek . parlak, boş, kof bir cilanın altında
ucuz beğenilerle oluşturulmuş bir yaşamı kistch düzeyine varan bir
zevksizliği, en yüksek düzeydeki first laydler aracılığıyla toplumda lanse
etmek… Bilgi toplumu yerine bilgisizliği, uzmanlık yerine her telden
çalarlığı, içtenlik yerine riyayı, öğrenme yerine eğlenmeyi
koymak…Yüzyıllar
sonra
denetimsiz
bir
epiküryen
felsefeyi
canlandırmak…Yasasız, altyapısız, kuralsız biçimde patlamasına izin
verilmiş çılgın bir görsel medya ile toplum değerlerini sistemli biçimde
tahrip etmek…Bu “medya” aracılığı ile tekeller yaratmak, toplumun gerçek
anlamda bilgilenmekten düzeyli biçimde eğlenmeye her türlü hakkına el
koymak…Büyük kitlelerin özverisi pahasına yeni bir sermaye sınıfını
palazlandırmak…Gerçek halkçılığın yerine popülüzmi, gerçek insan
sevgisinin yerine cıvık bir sevgi edebiyatını koymak…”218
Seksenli yıllarda yaşanan depolitizasyonla 70’lerdeki gazoz-sinema ilişkisi
ivme kazanmış ve süreç “Nuri Alço” gerçeğini yaratmıştır. 12 Eylül Darbesiyle
siyasetten uzak, tarihten ve toplumsal ilişkilerden kopuk bir sinema ortaya çıkmıştır.
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Can Dündar bir köşe yazısında pıtrak gibi ortaya çıkan bu filmleri direk olarak 12 Eylül
ve yaşanan toplumsal-siyasal süreçle ilişkilendirmiştir:
“1970’ler gazozumuza ilaç katıldığı yıllardı. Nuri Alço ise bunun
80’lerdeki simge ismi…Amacı, iyi aile kızlarını kötü yola düşmekten
kurtarmaktı. Ama bir gazoz şişesi içinde yarattığı korku ikliminin faturasını
bizim kuşak ödedi. “Gazoz fobisinin asıl mağduru ise ilk aşkıyla tek gazozu
iki pipetle paylaşma dışında bir hayali olmayan bizler olduk. Yeşilçam
gözleri korkuttu; kadınların 1960’larda yakaladığı nispi özgürleşme ortamı,
ilaçlı gazozda boğuldu. Sonra 12 Eylül’de hepimizin gazozuna ilaç attılar.
Gazozumuzu güvenle açtıracağımız Bedri’leri de içeri attılar. Ortalık Nuri
Alço’lara kaldı. Alço’nun dirilişi yıllar sonra 12 Eylül doğumlular büyüyüp
“Kayıp Kuşak” diye anılınca, tepkilerini yansıtacakları örgütün adını “Nuri
Alço Revival Organisation (Nuri Alço Diriliş Örgütü)” koydular ve 2000’li
yıllarda bir sabah büyük kent duvarlarından bu ismi duyurdular. Çünkü Nuri
Alço, 1980’de başlayan çöküş sürecinin en bilinen simgesiydi. Bu sürece
direnecek örgüt, Alço isminin anımsatacağı öfkeyi, cephane olarak
kullanacaktı”219.
70’li yılların sonlarına geldiğimizde seyirciler sinema salonlarından tamamen
uzaklaşmış, sinema alanında ciddi bir işsizlik sorunun baş göstermesiyle televizyon ve
reklam sektörüne bu alandan kaymaların yaşanmıştır. 1979 yılında videonun varlığı bu
duruma ilaç gibi gelmiş, özünde sinema izleyicisini salonlardan uzaklaştıran bir
mantalitesi olan video o günlerde evine kapanmış olan Türk izleyicisi için en azından
onları sinemayla buluşturması ve sektörün bir nebze olsun canlanması noktasında
çelişkili de olsa önemli bir görev üstlenmiştir:
“1980’li yıllarda yerli video izleyicisi sayısı da yükselmeye
başlamıştı. Sinemaya gitme alışkanlığını yitirmiş, ama seyretme alışkanlığı
televizyon aracılığıyla pekişmiş olan geniş bir kesim ne yapıp ediyor bir
video aygıtı ediniyordu. Kasetler fileye dolduruluyor, görüntü kalitesine ve
filmlerin niteliğine kimse dikkat etmiyordu, özellikle büyük kentlerde
semtlerin ara sokaklarında bile video kaset kiralayan küçük dükkanlar
açılmıştı. Yabancı filmler korsanlık yapılarak çoğaltılıyordu. Artık
yapımcılar ve dağıtımcılar için yeni bir Pazar oluşmuştu. Böylece
Türkiye’de de dağıtım şirketleri kurulup büyüdü ve film yapımında
avanslarıyla yeni bir kaynak olarak önem kazandı. Video olgusu
Yeşilçam’ın çarkını yeniden döndürmüştü. 80 sonrasının ithalat rejimiyle
ham madde ve benzeri konulardaki sorunlar belli ölçüde çözülmüş, nakit
paranın girişiyle sinema filmi yapan firmalarda da bir canlanma başlamıştı.
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Görüldüğü gibi Türkiye’de filmcilik 1980 sonrasında iki ayrı koldan
yürümeye başladı. Bir yanda yalnızca ya da özellikle sinema seyircisi
düşünülerek hazırlanan projelerin yapımını yüklenene firmalar öte yanda ise
doğrudan video piyasası için film üreten firmalar yer alıyordu birinci gruba
girenlerin sayısı çok değil ama bunlar eski ve oldukça kuvvetli yapım
evleri…”220
1980-86 yıllarında film ve yapım evi sayısının azlığı durumun vahametini
göstermesi bakımından önemlidir:
Yıl

Film sayısı

Yapımevi Sayısı

80

62

36

81

72

50

82

72

45

83

78

52

84

124

65

85

123

62

86

185

79221.

Bu yıllarda yapım dağıtım sistemi de değişmeye başlar. Yeşilçam’da yapımcı
ve onların bölge dağıtımcılarının sağladığı avansın yerini 1982’lerden itibaren 10 yıl
boyunca video şirketlerinden gelen finansman kaynağı alır. Hollywood filmlerinin
Türkiye’de dağıtım hakları da, yine bu sinemanın kendi yapısının ürettiği dağıtım
tekellerine verilir. Böylece Türk filmlerinin yerini hızla Hollywood yapımları almaya
başlar222.
Bir diğer önemli olay ise 1989’dan başlayarak

bütün Amerikan dağıtım

şirketlerinin popüler deyimiyle majorlerin ülkemize gelerek kendi bürolarını açması
olmuştur. Warner Bros’un ardından UIP’nin de gelişiyle başlayan bu süreç sonuç olarak
sinemacılığın büyük ölçüde canlanması ancak çok çeşitli nedenlerle Türk sinemasının
220
221
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bu canlanmadan payını alamayarak piyasadan gösterim ağından giderek uzaklaşması
ile sürmüştür. 80’li yıllar boyunca ülkedeki sinema salonlarının erozyonu olayı da ciddi
biçimde sürmüş bir dönemde 2500’ü bulan salon sayısı 300’lere inmiştir.223Amerikan
film şirketlerinin film gösterim ve dağıtımındaki serbestliği Türk sinemasındaki üretimi
ve gösterimi olumsuz yönde etkilemiştir. Şükran Esen bunu “2.darbe” olarak
adlandırmıştır: “…Söz konusu olan ikinci darbe ise, doğrudan sinemayı hedef alan bir
darbe: “Yabancı Sermayeyi Koruma Yasası’nda yapılan değişlikle, Amerikan sermayeli
uluslararası film şirketinin Türkiye’yi işgaline izin veren, 1987 darbesi” ki bu darbenin
etkisi de yapıldığı yıldan başlayarak, dalga dalga günümüze kadar eksilmeyen, bekli de
artarak sürmektedir224.
12 Eylül Askeri Darbesi’yle başlayan Turgut Özal hükümetleri döneminde
sürdürülen depolitizasyon politikası, sinema izleyicisi üzerinde de derin izler bırakır.
Toplumun yerine bireyi, toplumsal çıkar yerine bireysel çıkarı koyan bu politikalar
izleyici yapısını da aynı doğrultuda sekilendirir.225 Türk film izleyicisi, televizyon,
video, siyasal ve iktisadi koşullar, anarşi ve terör, 12 Eylül’ün öncesi ve sonrasındaki
şartlar ve Amerikan sinemasının hegemonyası gibi çeşitli nedenler yüzünden sayıları
giderek azalan yerli yapımlardan koparak artık en ucuz eğlence biçimi haline gelmiş
olan televizyona sığınmıştır226. Seksen sonrasındaki antidemokratik ortam da izleyiciyi
sinemadan uzaklaştırır. 1975’te 150 milyon olan seyirci sayısı 1985’e gelindiğinde 42.5
milyona kadar düşer. Buna paralel olarak aynı yıllar arasında sinema salonu sayısı
1350’den 767’ye geriler227. 12 Eylül ve sonrasında uygulanan politikaların izleyici
yapına olumsuz etkilerinden biri de, yabancı-yerli film izleme oranınadır. 12 Eylül
öncesinde yerli film izleyicisi yabancı film izleyicisinin üç katıdır. 1982’den başlayarak
yerli film izleyicisi yabancı film izleyicisine göre azalır228. Sinema izleyicisinin
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sayısının artmaya başlaması, 12 Eylül rejiminin gevşemeye başladığı 1986 sonrasına
rastlar. Ancak, sinema izleyicisinin yapısında önemli değişiklikler gözlenmektedir.
Seksen öncesinde “ailelerin eğlencesi” sinemaya artık gençler daha çok ilgi
göstermektedir. 1994 yılında yapılan bir araştırmaya göre sinemaya giden kitlenin
%80’ini 15-30 yas arasındaki seyirciler oluşturmaktadır. Sinemaya gidenlerin % 46’sı
öğrencilerden oluşmaktadır229. Yapılan araştırmaya göre 12 Eylül’ün şekillendirdiği
izleyicinin tercihleri şöyledir: “...En çok sevilen sinema türü komedidir. Komedi türünü
% 34’ lük bir kesim tercih ediyor. Macerayı % 19’luk, korku-gerilimi ise % 14’luk bir
grup tercih ediyor”230.
Atilla Dorsay, 12 Eylül sonrasında genç kuşağın film tercihlerini şöyle
yorumluyor:
“Genel ortamın kültürsüzleşmesine karşın, toplumsal-siyasal
çabaların, örgütlerin, eylem biçimlerinin azlığı, giderek yokluğu, genç
kuşakları daha çok kültüre ve sanata yöneltti. Gerçi donemin, eğitim
alanında yıllardır süregelen yetersizlikten de kaynaklanan genel bilgi ve
kültür eksikliği özelliği, kimi zaman bu yönelmeyi kısır, yüzeysel ve güdük
kılmadı değil. Örneğin sanat adına en ucuz kitle kültürü örneklerine, en
bayağı popüler üretim çabalarına rağbet edildi, en boş adlar baş tacı
edildi”231.
1980’lerin izleyici profilinin bir bocalama içinde olduğu aşikardır. Yeşilçam’ın
klasik tarzından sonra içe dönük, bireyin sorunlarını işleyen, psikolojik çözümlemeler
gerektiren ve bunun için yeni bir dil ve tarz yaratan Türk sinemasının izleyicisiyle
yakalayamadığı ritim zaten sinemadan uzaklaşmış olan bu kitleyle aradaki açı farkının
artmasına sebep olmuştur:
“1980’lerde sanki bir anda eski kuram ve uygulamalar altüst
oluyordu. Ruhbilimsel incelemeler ve yalın öykülerden hoşlanmadığı
söylenen seyircinin karşısına kentsoyludan marjinal olanına dek bir dizi
sorunlu, bunalımlı, çatışmalı, uçta yaşayan, iletişimsiz karakterler dizildi.
229
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Türk sinemasının ya da genelde sinemanın temel izleyicisi kolayca
çözümlenebilen ve oyuncuların klasik seçimi sayesinde en baştan belli olan
basit bir tipolojiye alışmışken karşıtlıklar içinde bocalayan, kimliklerini
arayan, sorgulayan 12 Eylül ve sonrasının şokunu geçiren, ortamı, düzeni ve
kendi dünyalarını eleştiren, sanatlarını didikleyen, kimi her çeşit simgelerle
donatılmış, kolay çözümlenmeyen, bazen de hiç çözümlenmeyen, kimi aşırı
politize, kimi çokça kentsoylu veya kentsoylu olma özentisine kapılmış,
kimi nostaljik insanlarla karşılaştı. Her iki tarafta da –sinema sanatçısı ve
sinema izleyicisi - bir karşı tepki oluştu: yeni sinemanın yeni kuşak (bir
bölümü orta, hatta eski kuşağa ait) yönetmenleri eski tabuları yıkarken
izleyiciyse yeni tabuları biraz zor benimsiyordu. Görünüşe göre endüstri
için tek kurtuluş yolu şov yapmak ve eğlendirici olmaktı. Artık gişe başarısı
kazanan, seyirciyi çeken, tahminleri altüst eden filmler, Avrupa modelinden
vazgeçip bir kez daha tıpkı eski Yeşilçam’ın yaptığı gibi yerli unsurlarla
Amerikan modelini yeğleyen filmler oldu”232.
1982 Anayasası’yla birlikte sansür anayasaya da girer. 1961 Anayasası’nın
aksine; 1982 Anayasası’nın düşünce açıklama ve yayma özgürlüğünü düzenleyen 26.
Maddesi bu özgürlüğü kabul ettikten sonra, “bu fıkra hükmü radyo, televizyon sinema
veya benzeri yollarla yapılan yayınların izin sistemine bağlanmasına engel değildir”
diyerek film sansürüne olanak vermiştir233. Şükran Esen’e göre; 12 Eylül donemi
sansürün en etkili olduğu donemdir. Genel ifade özgürlüğü kısıtlamalarıyla çakışarak
etkisini arttırmıştır234. 12 Eylül ile birlikte sinema alanında da tüm kuruluşlar kapatılmış
ve kimlikleri hakkında yıllar süren davalar başlatılmıştı. Yeşilçam bu şoku ancak
1985’lerden sonra atlatabildi ve örgütlenme çabaları ciddi biçimde gelişti: 1984’te
FİYAP, 1987’de SESAM, 1988’de SODER, 1989da FİLM-YÖN kuruldu.235 1986
tarihli yasayla getirilen yeni denetleme düzeni, eski denetleme tüzüğüne göre daha
“liberal” görünüşüne karşın özellikle uygulamada eski sert ve katı gelenek ve anlayışı
sürdürmektedir; üstelik bir yıl sonra (4/2/1987) yönetmelikleriyle birlikte değişikliğe
uğrayıp biraz yumuşatılmak zorunda kalmasına rağmen236. Darbenin ardından, yapılan
232
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film sayısı iyice azaldığı için sansür kurullarının önüne çok az sayıda film gelir. Bu az
sayıdaki filmden Şerif Gören’in Yılanların Öcü (1985) filmi, ilk çevriminin akıbetine
uğrar ve sansürlenir. Film, Danıştay kararıyla gösterime girebilir237. Muammer Özer’in
Kara Sevdalı Bulut, Yusuf Kurçenli'nin Karartma Geceleri sansüre uğrayan diğer
filmlerdir238.
12 Eylül bir yanıyla siyasal ve toplumsal bir yenilgi olsa da, bu yenilgi zaman
içinde bir yılgınlık ve korku kültürüne yerini bırakmış olsa da bu tabloyu tamamen iç
karatıcı bulmayan eleştirmen Atilla Dorsay bu sürecin bütün olumsuzluklarına rağmen
sinema açısından düşünüldüğünde “sanatın özgül sorunlarına eğilen” yeni bir kuşak
yarattığını söyler ancak bu eğilimin yüzeysel oluşunu da peşi sıra ekler:
“Sinema seksenlerde toplumun gündemindeydi. De-politizasyon
denilen şeyin bir olumlu sonucu olmuştur: siyasal-toplumsal düşünce ve
eylemden uzaklaşan (uzaklaştırılan) genç kuşaklar, sanatın özgül sorunları
üzerinde daha çok durmaya yöneldiler. Genel ortamın kültürsüzleşmesine
karşın, siyasal toplumsal çabaların, örgütlerin,eylem biçimlerinin azlığı
giderek yokluğu, genç kuşakları daha çok sanata ve kültüre yöneltti. Bu
yönelme kısmen yüzeysel kısır ve güdük kalmıştır. Çünkü yılların
eğitimsizliği ve cehaleti bilgi ve kültür eksikliği ve yetersizliği buna sebep
olmuştur”239.
Ayrıca Dorsay sanatın ve özelde sinemanın 80’lerin gündemine gelmesinin
ilginç gelişmelere yol açtığını240 belirtmiş; sinema kitaplarının sayısının artmasını,
sinema okullarının çoğalmasını, sinema üzerine programlar yapılmasını olumlu
gelişmeler olarak sıralamıştır.
1980’lerde sinemada fantastik, gerçeküstücü, düşsel öğelerin yer alması da bir
diğer yeniliktir. Tabii teknolojinin kullanımı da olumlu yönde bir ilerleme kaydetmiştir.

237

Dorsay, a.g.e., s. 31.

238

Özgüc, a.g.e., s. 158.

239

Dorsay, a.g.e., s. 22.

240

Dorsay, a.g.e., s. 23.

106

Çeşitli türlerin ortaya çıkışı Yeşilçam’ın tek tip ve kitlesel izleyici kitlesini parçalayarak
küçük ve farklı beğenileri olan izleyici kitleleri yaratmayı sağlamıştır.
1980 sonrasında Türk sinemasının yaşadığı politik ve toplumsal dönüşümle
beraber sinemamız 1990’larda ciddi bir finansal kriz içerisine girmiş, özel radyo ve
televizyonların yayına başlaması ile televizyonun insanları tamamen eve kapattığı
dönemde sinema kendine yeni çıkış yolları aramıştır. Aynı süreçte “Beyaz Sinema” adı
verilen dini içerikli yeni bir tür ortaya çıkmıştır. 1980’lerden sonraki ekonomik-politik
ve toplumsal yaşama, neo liberal politikalar ve gerici/muhafazakar bir içerik eşlik
etmektedir. Beyaz sinema gibi akımlar da kendiliğinden peyda olmamış tüm değerlerin
12

Eylül

öncesinin

ideolojik/politik/entelektüel

tersi

şekilde

hegemonyasının

yeniden

üretildiği

oluşumunda

planlı

bu

sürecin

olarak

ortaya

çıkmışlardır. Tabii 1980 sonrasında sermayenin radikal sağ grupların eline geçmesi de
sinema-televizyon sektörü de da dahil her türlü üretim alanında artık bu grupların söz
hakkına sahip olması gerçeğini de yaratmıştır.
Nigar Pösteki 80 sonrası sinemada yaşanan dönüşümün 90’lara uzanan süreçte
sinemanın çehresini ciddi biçimde etkilediğinin altını çizmektedir:
“1980’lerle başlayan tüm değerlerin eskisi gibi olmayacak şekilde
farklılaşma süreci 1990’larda da devam etmiştir. Ekonomik ve politik
alandaki gelişmeler toplumu derinden etkilerken sinema alanında ise
90’ların çehresine uyan birtakım yeni oluşumların kendilerine yol buldukları
görülmektedir. 70’lere kadar Yeşilçam üç ana eğilimden etkilenmiştir: ticari
filmler, ulusalcılık ve gerçekçilik. 70’lerde ise toplumcu gerçekçilik etkili
olurken 12 Eylül sonrasında ise toplumsal muhalefet susmuş, iç hesaplaşma
bireyleşme ve fantazya ön plana çıkmıştır. Uluslararsı Pazar ve işbölümü
batılı ekonomik sistemi evrenselleştirmiş, “yükselen değerler” (kısa yoldan
para kazanmak, ünlü ve herkes tarafından tanınan biri olmak, düşünmeden,
üretmeden başarılı olmak, hayatın tadını çıkarmak vs.) yaygınlaşmıştır. Bu
durum bazı toplumsal olguların da su yüzüne çıkmasını hızlandırmıştır:
politik İslam gibi. Sinemada da İslami filmlerin sayısı artmış, cinsiyetçilik,
marjinaller, muhaliflerin iç hesaplaşmaları filmlerde kendilerine yer
bulmuştur. Ancak sinema hiçbir zaman gündemin önünde bir öncü
konumunda olmadığı gibi daha çok etkilenen konumda kalmıştır241. 1990’lı
yıllarla birlikte toplumda yaşanan bir takım değişimlere paralel olarak Türk
241
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sineması da yeniden yapılanma ve kendini yeniden yaratma çabasına
girmiştir. Bu yıllarda 80’lerin birey psikolojisine ve de kadın sorunlarına yer
veren filmlere devam etmişlerse de özellikle kendi dilleriyle sinemaya giren
genç yönetmenler ile Türk sineması yeni bir çehreye bürünmeye başlamıştır.
1990’lara başlarken Türk sineması ağır bir bunalım içindedir ve Amerikan
sineması hakimiyeti altında ezilmektedir. Körfez savaşının gölgesinde
başlayan 90’larda SSCB’nin yıkılışıyla sona eren soğuk savaş döneminde
Türkiye’nin stratejik konumunun öneminin azaldığı genel kanısı hakimdir.
Dış politikasında konumunu ön planda tutan bir politika güden Türkiye AT
başvurusu ve Körfez krizi sırasındaki tutumu ile batılılaşma isteğini
sürdürmüştür. Depolitizasyon sürecinin sonucu olarak ülke sorunlarından
uzak, küreselleşmenin getirdiği kültürel deformasyona uğrayan bir genç
kuşağın yetiştiği, artan özel radyo ve TV’ler tüketim kalıpları ve gündelik
hayatla birlikte çehresinin değiştiği bir ülkede sağlıklı bir modernleşme
yaşanamamıştır. Sahip olunan kültürel yabancılaşma ve kültürel değerlerin
yitirilişi standartlaşmayı getirmiştir. Türk sineması 90’lara sorunlarının
ağırlaştığı bir başlangıç yapmıştır. Amerikan film şirketlerinin faaliyetlerine
başlamaları Hollywood filmlerinin dünya ile aynı anda Türkiye’ye de
gelmesini sağlamıştır. Bu durum zordaki sinemayı daha da zora sokmuş ve
doksanlar boyunca Türk sineması seyirci azlığı ve finansal sorunlar gibi
problemlerle yüz yüze kalmıştır. 1996 sonrasında hasılat açısından bir
kıpırdanma yaşadıysa da bu durum birkaç filmle sınırlıdır. Ve sonuç olarak
Türk sineması bir endüstri ve isim olmayı bu on yılda da
başaramamıştır”242.
Yani sinemamız globalleşme, yeni dünya düzeni nidaları arasında bir kültür
hegemonyasının etkisi altına girmiştir. Bu durum tek tip bir yaşam şeklini örneklerken,
kültürdeki renkleri de soldurmuştur243.
1990’larda 385 tane film çekilmiş ancak bunlardan 137 tanesi gösterime
girebilmiştir. Nigar Pösteki 90’lı yıllarda Türk sinemasını anlattığı kitabında bu yılları
konularına göre; suçlu filmleri, politik filmler, kadın filmler, kent insanını anlatan
filmler ve beyaz sinema şeklinde ele almıştır.
90’lı yıllarda sinemaya sıradan, yoksul, alkolik, suçlu insanlar birer anti
kahraman olarak konu olmuştur. Yaşanılan ekonomik sıkıntılar bu insanların sayısını
artırmıştır. Sinema bu insanları perdeye getirmiştir. Türkiye’de yaşanan hızlı kültürel
değişimin neden olduğu deformasyon marjinal düşüncelere sahip olan, hayatı farklı
242
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algılayan, köşe dönücü bir kuşağı yetiştirmiştir. Bu gelişmenin neden olduğu
kültürsüzleşme, suç işleme ya da farklı yaşam tarzları da sinema da işlenmeye
başlanmıştır. Tabutta Rövaşata 90’ların ortalarından sonra sayıları hızla artan
evsizlerin, tinerci çocukların yaşamlarını sinemaya aktarmayı başarmıştır. Masumiyet,
Kasaba, Tabutta Rövaşata, Mayıs Sıkıntısı, Üçüncü Sayfa, Kaç Para Kaç gibi filmler
toplumda kendine yer bulamamış küçük, sıradan insanların hayatlarını konu edindikleri
ve bu insanların varlıklarını hatırlattıkları için önemlidirler. Bir diğer ortak noktaları da
yönetmenlerinin minimalist yaklaşımlarıdır. Oyuncu kadroları da amatörlerden ya da
tanınmamış kişilerden oluşturulmuşlardır. Bütçeleri düşüktür ve bu nedenle de zaman
zaman filmlerde bazı aksaklıklar göze çarpmaktadır. Bu dönemin suç ve suçlu
kıskacında çekilen filmleri: Eşkıya, Karışık Pizza, Laleli’de Bir Azize, Gemide,
Leoparın Kuyruğu, Ağır Roman, Masumiyet, Tabutta Rövaşata’dır244.
1990 sonrası politik içerikli filmlerde bireysel problemlerin (kısmen) aşıldığı
ve bu filmlerde 12 Eylül dönemi ve sonrasının ağırlıklı olarak incelendiği
görülmektedir. (ancak bu dönemde çok az sayıda film çekilmiştir) Reis Çelik’in ilk
filmi olan Işıklar Sönmesin (1996) güneydoğu sorunu üzerine yapılmış ilk film
özelliğini taşımaktadır. Film üzerine yaptığı yorumda Tunca Arslan’ın değerlendirmesi
şöyledir: “…verimli bir tartışma zemini yarattığı, çaya çorbaya cinsel bunalım
öykülerinden sıyrılarak ülkemizin gerçeklerine şu ya da bu biçimde eğildiği, izleyicinin
nabzını yakalamayı başardığı için öncelikle kutlanması gereken bir çalışma olduğunu
vurgulamalıyız245.
Kürt sorunu 90’larda sinemaya konu edilmeye başlanmış özellikle coğrafya
olarak Doğu ve Güneydoğu ağırlıklı filmler çekilmeye başlanmıştır. Siyabend ile Heco,
Mem ü Zin gibi Kürt destanları filme çekilmiştir.
Seyirciye çok cazip gelmeyen politik içerikli filmlerden bazıları şöyledir:
Bekle Dedim Gölgeye (Atıf Yılamz,1990) 68 gençliğinin iki darbe sonrasında girdikleri
244
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bunalımları anlatmaktadır. Ancak bir dönemin sorgusundan çok bireysel çıkmazların
içine düşmektedir. Uzlaşma (Oğuzhan Tercan,1991)

politik bir cinayet olan Abdi

İpekçi suikastını işlemektedir. Babam Askerde (Handan İpekçi,1994) 12 Eylül
döneminin siyasi tutuklarının dramını çocukların gözünden anlatmaktadır. 80.Adım
(Tomris Giritlioğlu,1995) politik bir suçlunun iç hesaplaşmasını konu edinmektedir.
Hoşçakal Yarın (Reis Çelik, 1997) 68 kuşağının önde gelen isimlerinden Deniz Gezmiş
ve iki arkadaşını idama götüren süreci işlemekte ancak yüzeysel kalmaktadır. Leoparın
Kuyruğu (Turgut Yasalar, 1998) yine 68 kuşağından bir grup gencin Deniz Gezmiş ve
arkadaşlarının asılma kararlarını engellemek için bir Amerikalı askeri kaçırışlarının
öyküsüdür. Gülün Bittiği Yer (İsmail Güneş, 1998) işkence olgusunu konu edinen ve
nişanlı bir gencin suçsuz yere üç ay işkence görmesini anlatan bir filmdir. Karartma
Geceleri (Yusuf Kurçenli, 1990) bir diğer işkenceyi barındıran filmdir. Rıfat Ilgaz’ın
kendi yaşam öyküsünü anlattığı aynı adlı kitabından uyarlama olan film sansür ve
işkenceyi 2.dünya savaşı atmosferinde anlatmaktadır. Bir diğer Yusuf Kurçenli filmi
olan Çözülmeler (1993) 12 Mart ve 12 Eylül darbelerinde yara almış bir kadın ve
erkeğin birbirlerine olan aşklarını konu edinmektedir. Ve Atıf Yılmaz’dan çok geç
gelen bir 12 Eylül filmi: Eylül Fırtınası (1999).
Pösteki

bu

dönemin

politik

filmlerinde

konun

ele

alınışını

şöyle

değerlendirmektedir:
“Politik filmlerin içlerindeki toplumsal siyasal çağrışımlar birkaç
diyaloga sığdırılmışlardır. Konularının haklarını verebilmekten uzaktırlar.
80’lerin alışkanlığı olan bireyin bunalımlarının izleri bu filmlerde de
görülmektedir. Örneğin Bekle Dedim Gölgeye’nin kahramanları eski
yaşamlarının etkisinden kurtulamadıkları için bunalım içine düşmüşlerdir.
Filmler birer dönem filmi olarak konu edindikleri yılları yansıtamamışlardır.
Özellikle 80 sonrasının depolitize kuşaklarının yeni sinema izleyicisi olarak
görüldüğü yıllarda, yaşananları anlatmanın bir yolu olan sinema,
yönetmenlerin ya da Türk sinemasının içinde bulunduğu zaaflar nedeniyle
yeterince etkili olamamıştır”246.
1990’larda kadın sorunlarını ele alan filmlerin sinemadaki etkisi seksenlerdeki
kadar olmasa da devam etmektedir. “Şehirlerde yaşayan kadın artık pavyon şarkıcısı
246
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değildir. İşi gücü olan bir kadın olarak sinemaya yansımıştır. Ancak kendini toplum
içinde var etmek ya da sorunların politik alanda çözmek yerine kadın sorunları cinsel
özgürlük arayışı düzeyinde kalmıştır. Özgür kadın marjinal kadın anlayışı hakimdir.
Cinsel bunalımları ve tatminsizlikleri ana sorunlarından birisidir”247. Anadolu’daki
kadınların izlerine çok rastlayamadığız 90’larda çekilen “Cazibe Hanımın Gündüz
Düşleri (İrfan Tözüm, 1992), Sarı Tebessüm (Seçkin Yaşar, 1992), Seni Seviyorum
Rosa (Işıl Özgentürk, 1991), Mum Kokulu Kadınlar (İrfan Tözüm, 1995), Kaçıklık
Diploması (Tunç Başaran, 1998), Bir Kadının Anatomisi (Yavuz Özkan, 1995) İki
Kadın (Yavuz Özkan, 1992), Tersine Dünya (Ersin Pertan, 1993) ve Kiraz Çiçek Açıyor
(Yaşar Seriner, 1993)248 kadını konu alan filmler arasındadır.
Köyden kente göçün eski hızını kaybettiği ve göç edenlerin de kentle
bütünleştikleri 90’lı yıllarda köyler unutulmuş artık kentten kaynaklanan sorunlar ön
plana çıkmıştır.İstanbul ve Beyoğlu ön plandadır. Marjinal insanların hayatlarını konu
edinen filmler
Sokaklar)

249

küçük bir azınlığın yaşamını seyirciye taşımıştır (Varoşlar, Arka

.

Turgut Özal’ın “dinin siyasallaşmasına”, “siyasal İslam”a verdiği önemli destek, 1990’lı
yıllarda “siyasal İslam”ı artık açıkça “şeriat devleti” kurma çabalarına dönüşmesine de
yol açar250. Özal döneminde yükselen değerlerin basında gelen Milliyetçi Muhafazakar
politikalar radikal unsurları da zaman içinde beslemeye başlayınca sinemada da
dertlerini anlatmak isteyen milliyetçi, muhafazakar, hatta İslami yönüyle daha fazla öne
çıkan filmler çekilmeye başlanır. Bir tür olarak İslami filmlere 12 Eylül öncesinde de
rastlamak mümkün, ancak 1990’lı yıllarla birlikte bu filmlerin söylemindeki radikalizm,
muhalefet biçimi farklı bir yere denk düşer, iktidara giden bir politik güçle birlikte bir
donem önemli sayıda seyirciyi sinemaya çekmeyi başarır. 1990'dan sonra İslami
filmlerde artık 'hidayete ermenin' ne yüce bir şey olduğunun ötesinde, filmlerde politik
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bir söylem hakim olmaya başlar. Bu politik söylem Türkiye’de İslamiyet'teki değişime
paralel olarak bir yasam tarzı öngörerek varolan sistemi eleştirirken yerine kimi zaman,
sadece "muhafazakar", kimi zaman da "liberal" bir "muhafazakarlık" koyar. “Beyaz
Sinema” kavramı kapsamına giren filmlerin ortaya koyduğu İslami motifler ve kaygılar,
1980 sonrasının politik ortamının da katkısıyla, önceki dönem örneklerine göre daha
belirgindir. Verilmek istenen mesajlar açık şekilde ortaya koyulmaya çalışılır. Yalnız
Değilsiniz (1) (1990), Sonsuza Yürümek (1992), Sevdaların Ölümü (1992), Yalnız
Değilsiniz (2) (1992), İskilipli Atıf Hoca (1993), Kelebekler Sonsuza Uçar (1993),
Ölümsüz Karanfiller (1995)- Mesut Uçakan, Minyeli Abdullah (2) (1990), Kurdoğlu
(1991), Bir Zamanlar Sarhoştu (1992), Kanayan Yara Bosna (1994), Bosna Mavi
Karanlık (1994) -Yücel Çakmaklı, Besinci Boyut (1993)-İsmail Güneş, Bize Nasıl
Kıydınız (1994)- Metin Çamurcu, İslami film örnekleridir. Rıza Kıraç’a göre; bu
filmlerin ortak yönü estetikten uzak, son derece direkt propagandif filmler olmasıdır.
Filmler, ne sinemamız açısından, ne de herhangi bir konuyu hikaye etme acısından bir
yenilik taşımadığı gibi, ilk sol sinema örneklerinin slogancı mizacının da gerisine düşer.
Ancak bu filmler; bir süre sonra Türkiye’nin gündemine oturacak irtica, türban
tartışmalarının ve bu tartışmaları gündeme getiren Refah Partisi’nin güçlenerek iktidara
gelmesi gibi olayları öncelemesi acısından önemlidir.251 Beyaz Sinema, 90’lı yılların ilk
yarısından itibaren üretim hızını kaybetmeye başlar. Bu filmlerin yerini özel kanallarda
gösterilen diziler ve 2000’li yıllarda gelişen VCD-DVD teknolojisinin gelişimiyle
paralel olarak kurulan VCD-DVD kulüplerinde satılan filmler ve çizgi filmlere bırakır.
Günümüzde de İslami ideolojinin yayılmasını sağlamak adına, sinema ve çizgi filmlerle
önemli çalışmalar yürütülmektedir.
1990’larda edebiyat-sinema ilişkisi oldukça kuvvetlidir. 1980’lerdeki gibi
edebiyat uyarlamalarının sayısı oldukça fazladır
Sinemanın eğlence yanının ağır basması salona eğlenmek amacıyla giden
seyircinin bu ihtiyacını giderecek filmlere yönelmesine neden olmaktadır. Verdiği bilet
parasının karşılığını almak isteyen izleyici entelektüel insanların bunalımlarını izlemek
251
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istememektedir. Türk sineması 1990’ların sonunda seyirci problemlerini bir dereceye
kadar çözmüş görünmektedir. Özellikle 99’dan sonra arka arkaya gösterime giren bazı
Türk filmleri bir milyon seyirci barajını aşmışlardır. Bu filmlerin ortak özellikleri ise
seyircinin istediğini veren ve beklentisini karşılayan yapıda bulunmalarıdır252.
2000’li yıllar siyasette gündemin çok çabuk değiştiği, 1980’lerde ekilen
tohumların çiçek açtığı yıllardır. Apolitik kuşak nihayet yetişmiştir. Küreselleşme ile
farklılıkların gündeme gelmesi yalanı altında milliyetçilik artmış ve insanlar, duygular,
beğeniler tek tipleştirilmiştir. Ötekileştirme duygusu saldırganlığa dönüşmüş, ciddi
ekonomik çöküntüler yaşayan halk her geçen gün biraz daha yoksullaşmış ve sorunların
çokluğunun aksine KİA’nın da yardımı ile biraz daha derin bir uykuya dalmış ve
duyarsızlaşmıştır. Popüler kültür denilen şey bir yandan çokça eleştirilirken bir yandan
da bizi iliklerimize kadar kuşatmıştır.
2000’li yıllarda Türk sinemasına popülarite, büyük galalar/tanıtımlar ve tabii
gişe kaygısı damgasını vurmuştur. Bu kaygı ile yönetmenler popüler filmlere yönelmiş,
şarkıcılar ve mankenler popülaritesinden yararlanılan oyuncular olurken, yeni izleyici
kitlesi olan “gençlik” in isteklerine uygun olarak güldürü filmlerinde de artış olmuştur.
Aslında çekilen filmlerin sayılarına bakıldığında oldukça az film çekilmektedir 2000’li
yılların başlarında. Ancak yapım sayısının azlığına rağmen konu ve tür çeşitliliği
artmıştır.253 Bir yandan da Hollywood filmlerinin dahi ulaşamadığı rekorlar kırılmış;
Vizontele 3 milyon 300 bin seyircisiyle çok büyük bir gişe yapmıştır.Yurt dışında
önemli festivallerden ödüllerle dönen yeni ve genç bir sinemacı kuşağı yetişmesi de
2000’li yıllara rastlamıştır. (Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan) Dışarıda ödüle layık
görülen filmler kendi ülkelerinde çok rağbet görmemiş hatta sansüre takılarak
yapımından çok sonra izleyicisiyle buluşmuştur. (Büyük Adam Küçük Aşk,
Hiçbiryerde, 9) Pösteki 2000’lerde yönetmenlerin sinemamızın iki farklı tipte yeni
kuşak yönetmenlerle tanıştığı söylemektedir, bunlar:
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1- Kendi dilini, sinemasal özelliklerini yerleştirmeye çalışan hatta gişe
başarısını ikincil planda tutan bir kuşak,
2- Popüler filmler çevirerek seyircinin ortak beğenisini gözeten bir kuşak254.
2000’lerde; “politik olarak değerlendirilebilecek filmlerin toplumda çokça
tartışılan mafya çeteleşme konularına değinmeye çalıştığını söylemek mümkündür.
Filler ve Çimen (Derviş Zaim-2001) mafya-susurluk; Melekler Evi (Ömer Kavur, 2000)
mafya-çete; Oyunbozan (Nesli Çölgeçen, 2000) mafya-susurluk; Deliyürek (Osman
Sınav, 2001) mafya konularını ele almıştır. 9 (Ümit İnal, 2002), Çamur (Derviş Zaim,
2003), Bulutları Beklerken (Yeşim Ustaoğlu, 2005) göç ve kimlik sorununa politik
bakıştır. 2000’li yıllarda terör sorunu Türkiye’de daha rahat tartışılmaktadır. Güneydoğu
üzerine Türk sinemasının da daha açık bir biçimde gitmeye çalıştığı görülmektedir.
Güneydoğu üzerine yapılan filmlerin bir kısmında Kürt sorunu ortaya konulmasına
rağmen bir kısmında da güneydoğunun sadece fon olarak kullanıldığı görülmektedir.
Aslında tüm Anadolu bu yıllarda TV dizileri içinde iyi görüntüler veren bir fon
olmuştur. (Berivan, Asmalı Konak, Zerda, Kınalı Kar vb.)”255. Deliyürek, Kurtlar
Vadisi gibi derin devlet-mafya-siyaset ilişkilerini ele alan diziler ise bir süre sonra
sinema versiyonları ile salonları doldurmuştur. (Deli Yürek Bumerang Üçgeni, Kurtlar
Vadisi Irak)
2000’lerde 12 Eylül 1980 Askeri Darbesini konu alan filmler: Vizontele Tuba
(Yılmaz Erdoğan, 2004), Babam ve Oğlum (Çağan Irmak, 2005), Eve Dönüş (Ömer
Uğur, 2006), Beynelmilel

(Sırrı Süreyya Önder/Muharrem Gülmez, 2007)’dir. Bu

filmler güldürü unsurlarını katarak 80’lerin siyasal içerikli filmlerindeki aşırı karamsar
tabloyu dağıtmış, şiddetin dozunu biraz daha artırarak gerçeğe biraz daha yaklaşmış,
politik olmayan insanların hayatını 12 Eylül’ün nasıl etkileyebileceği gibi farklı ya da
izleyiciye umutsuzluk aşılamayan politik tipleri ile daha önceki yaklaşımları aşan
yaklaşımlar sergilemişlerdir.
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Üç Maymun, 2008 Türkiye-Fransa-İtalya ortak yapımı Nuri Bilge Ceylan
filmidir. Yönetmenin Uzak ve İklimler'den sonra Cannes Film Festivali'nin yarışmalı
bölümüne kabul edilen üçüncü, toplamda ise beşinci uzun metrajlı filmidir. 61. Cannes
Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan ve Nuri Bilge Ceylan'a en iyi yönetmen
ödülünü kazandıran film, 81. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin yabancı film dalında
aday adayı olup son 9 film arasında yer almayı başarmıştır.
Kahpe Bizans, Abuzer Kadayıf, Hemşo, O Şimdi Asker, Maskeli Beşler,
Hababam Sınıfı’nın yeni versiyonları gibi filmler tanıtım kampanyaları ve oyuncuları
ile popüler olmuşlardır ve gişe düşünülerek üretimi yapılan filmler olarak
değerlendirilmişleridir256. Günümüzde Recep İvedik serileri gişe kaygısıyla başlamış
olan bu tarzın kendini aştığı uç bir örnek olarak gösterilebilir. İçi boşaltılmış bir sinema
ve bundan oldukça keyif alan bir izleyici kitlesinin varlığı, dünyadaki önemli
kazanımları ile sınırları aşan; yüzünü “daha iyi”ye dönmüş olan Türk sineması için yüz
kızartıcı suç niteliğindedir. Ama bu tek başına sinema ve onu yaratanların ve
izleyenlerin suçu değil; aslında başından beri söylemeye çalıştığımız şey olan; 12 Eylül
sonrasında bizlere böylesi bir yaşamı layık gören siyasetçilerimizin, ordumuzun ve ona
karşı duramayan insanımızın, aydınlarımızın birlikte işlediği “ortak” bir suçtur. Sonuç
olarak 2000’lerde popülerliğin, tanıtım kampanyalarının, gişe kuyruklarının ve ucuz
beğenilerin gölgesinde kalan maalesef yine “sinema” olmuştur.
Türk sinemasının 12 Eylül sonrası yaşadığı değişimi politik ve toplumsal
açıdan inceleyerek tezimizin ilk bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz, ikinci
bölümümüz olan Metodoloji’de üç faklı yöntem (Göstergebilimsel, Toplumbilimsel ve
Marksist Yöntem) üzerinde duracak ve kendi çözümleme yöntemimiz olan Marksist
analizi daha detaylı bir şekilde ele alacağız.
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5. METODOLOJİ

Bu bölümde film çözümleme yöntemlerinden; göstergebilimsel çözümleme,
toplumbilimsel çözümleme ve Marksist çözümleme yöntemleri üzerinde duracağız. Bu
yöntemleri anlatırken bir sonraki bölümde kullanacağımız yöntem olan Marksist
çözümleme yöntemini daha detaylı ele almaya çalışarak “niçin diğer yöntemleri tercih
etmediğimizi ve/veya neden Marksist yöntemi tercih ettiğimizi de izah edeceğiz.
5.1. Göstergebilimsel Çözümleme
Göstergebilim, en genel ve en bilinen tanımıyla göstergeleri ve gösterge
dizgelerini inceleyen bilimdir. Ancak bu tanım, göstergebilimin ele aldığı konuya göre
yapılmış bir tanımdır. Göstergebilimi kullandığı metoda göre de tanımlayabiliriz. Buna
göre göstergebilim, dilbilimsel metotları nesnelere uygulayan, her şeyi (oyunlar, jestler,
yüz ifadeleri, dini ayinler, edebiyat eserleri, müzik parçaları…) dille tasvir etmeye ve
dilsel olmayan bütün olguları da dil metaforuna dönüştürerek açıklamaya çalışan bir
bilimdir. Daha geniş bir tanımla, gösterge, insanların bir topluluk yaşamı içinde
birbirleriyle anlaşmak amacıyla yarattıkları ve kullandıkları doğal diller (Türkçe,
İngilizce, Fransızca vb.), çeşitli jestler (el, kol, baş hareketleri), sağır-dilsiz alfabesi,
trafik işaretleri, bazı meslek gruplarında kullanılan flamalar, reklam afişleri, moda,
mimarlık düzenlemeleri, yazın, resim, müzik gibi çeşitli birimlerden oluşan ve ses, yazı,
görüntü, hareket gibi gereçler vasıtasıyla gerçekleşen dizgelerin oluşturduğu anlamlı
bütünün birimleridir. Mesela bir tablodaki bir renk öğesi ya da bir figür bir gösterge
olarak değerlendirilebileceği gibi, bir yazınsal yapıtta bir kahramanın amacı ya da
davranışı, veya moda açısından bir bluz, bir etek, bir kazak vb. çevresindeki öbür
birimlerle

ilişkiye

girmiş

bir

gösterge

olarak

değerlendirilebilir.257

Sonuçta

göstergebilim, sadece dilsel göstergeleri değil, temsilî olan ve anlamlı bir bütün
oluşturan her şeyi inceler.258 Gösterge bilim anlamın metinlerde nasıl düzenlendiği ile
257
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ilgilidir. Göstergelerin ne olduğu ve

nasıl işlev gördüğünden söz eder. Bütün bu

göstergeleri de dört şekilde inceleyebilir: Öznel bir gösterge türü olarak göstergeleri
araştırır, göstergelerin anlamını araştırır, göstergelerin kullanımı üzerinde odaklanır,
göstergelerin etkileri üzerinde odaklanır.
Göstergebilime adını veren ilk kişi ise İngiliz filozof John Locke (1632-1704)
olmuştur. Locke’a göre bu göstergeler öğretisinin amacı, zihnin şeyleri anlamak ya da
bilgilerini başkalarına anlatmak için kullandığı göstergelerin niteliğini incelemektir.
Çağdaş göstergebilimin kuruluş temelleri ise 20.yy’ın başlarında atılmaya başlamıştır.
Amerikalı filozof Charles Sanders Peirce (1839-1914) ve İsviçreli dilbilimci Ferdinand
de Saussure (1857-1913) neredeyse eşzamanlı olarak, birbirlerinden habersiz şekilde
çağdaş göstergebilimin temellerini atmışlardır. Saussure ve Peirce’ün öncülüğünü
yaptığı göstergebilim, 1960’lardan sonra bağımsız bir bilim dalı haline gelmiştir. Louis
Hjelmslev, Roland Barthes, Claude Lévi-Strauss, Julia Kristeva, Christian Metz,
Algirdas J. Greimas ve Jean Baudrillard gibi araştırmacılar Saussure’e dayanan Avrupa
geleneğini; Charles W. Morris, Ivor A. Richards, Charles K. Ogden, Umberto Eco ve
Thomas Sebeok gibi araştırmacılar ise Peirce’e dayanan Amerika geleneğini
benimsemiştir.
İtalyan göstergebilimci Umberto Eco alımlama göstergebilimi üzerinde
çalışmış ve göstergebilimin geniş bir okuyucu çevresinde tanınmasını sağlamıştır.259
Ayrıca “A Theory of Semiotics” (Bir Göstergebilim Teorisi) isimli eserinde Peirce’ün
önemini vurgulamıştır. Saussure, Peirce ve Jacobson’un görüşlerinden hareketle
kendine özgü bir alımlama göstergebilimi geliştirmiş olan Eco çağdaş göstergebilimin
gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.
Ferdinand de Saussure’nin ilk kez 1915’te yayınlanan kitabı, “Genel Dilbilim
Dersleri” göstergebilimsel çözümlemenin olanaklılığını savunur. Saussure göstergelere
uygulanabilen kavramlardan söz eder. Saussure’ün göstergeyi, gösteren (işitim imgesi)
ve gösterilen (kavram) olarak iki bileşene ayırması, gösteren ile gösterilen arasındaki
ilişkinin nedensiz olduğunu ileri sürmesi, gösterge bilimin gelişiminde büyük bir önem
taşır. Pirce ise, göstergenin üç görünümü olarak adlandırdığı ikon, belirti ve simge
259
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üzerinde yoğunlaşmıştır. Anlamın düzenlenişi ve eklemlenme biçimi yani “içeriğin
biçimi” göstergebilimsel çözümlemenin inceleme konusuna girmektedir.
Göstergebilimsel çözümlemede içerik ve biçimin nedensiz ve geçici bir
ayrımını yaparak, dikkatimizi bir metin oluşturan göstergeler dizesinde yoğunlaştırırız.
Daha önce belirtildiği gibi, göstergebilimsel çözümleme metinlerdeki anlam ile ilgilenir.
Bu anlam ise, ilişkilerden ve göstergeler arasındaki ilişkiden çıkmaktadır.260
Göstergebilimde ön plana çıkan kavramları kısaca ele alacak olursak öncelikle
“göstergeler”den başlamamız gerekir. Saussure göstergeler konusunda şunu söyler:
“Bir gösterge, bir kavram ile bir işitim imgesinin birleşimidir, bu
birleşim ayrılamaz. Gösteren ve gösterilen arasındaki ilişki raslantısal,
nedensiz ve yapaydır. Bir kelime ile içeriği ya da bir gösteren ile gösterilen
arasında mantıksal bir bağ yoktur. Bu da metinlerde anlamı bulmayı ilginç
ve zor kılar. İletişimde bulunan herkes, her zaman gösterenlerle gösterilenler
arasındaki çağrışımı kullanır. Gerçek yaşamdaki ilişkiler nedensiz
olduğundan ve hızla değiştiğinden her zaman dikkatli olunmalıdır.
Gösterilenlerin modası geçebilir ve anlamları hızla değişebilir. Aslında
herkes gösteren ve gösterilen terimlerini hiç duymamış bile olsa, bir
anlamda, göstergelere oldukça dikkatli ve uygulayıcı göstergebilimcidir”261.
Dil ve Konuşma: dillerin yaptığı, bilgiyi, duyguları, düşünceleri ve benzeri
şeyleri insanların öğrendiği dizgelere ve kurallara uygun olarak iletmemizi sağlamaktır.
Yazma ve konuşmak için dilbilgisi bulunduğu gibi, değişik türde metinler ve diğer
iletişim araçları için de dilbilgisi vardır. İnsanlar hiçbir şey söylemedikleri zaman bile
aslında konuşmaktadırlar. Saç şeklimiz, gözlüklerimiz ve bize ilişkin diğer pek çok şey,
bildirmekte ye da konuşmaktadır. Bir başka deyişle, böyle şeylere duyarlı göstergeleri
ve gösterenleri unutmayan kişiler için sürekli olarak bu özelliklerini gösterirler.
Saussure’ün de söylediği gibi konuşma, dizge sürekli olarak gelişse de yerleşmiş bir
dizgeyi belirtir.
Kodlar, içinde göstergelerin düzenlendiği sistemlerdir. Bu sistemler, bu kodu
kullanan topluluğun tüm üyelerinin uzlaşımları sonucunda belirlenir. Kodlar,
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göstergelerden anlam çıkarmak olarak ve içinde kültürden alınan ya da öğrenilen
saymaca sistemleri olarak sayılabilir. Gerçekten de antropolojik bakış açısından kültür,
kodlar toplamı olarak görülebilir.262 Kod, toplum tarafından kabul edilmiş kuralları
açıklayan, düzenlenmiş işaretlerden oluşan bir sistemdir. Toplum içindeki yaşamın tüm
anlarında, yapılan her şeyin ya da kozmetikten otomobile kadar tüm sanayi ürünleri
reklamlarının temelinde kodlar bulunmaktadır.
Göstergebilimde bir metin incelenirken eş zamanlı ve artzamanlı inceleme
şeklinde iki tür inceleme yapılabilir. Bu tür inceleme yaklaşımını Saussure sergilemiştir.
Onun kullandığı biçimiyle “eşzamanlı” çözümseli, “artzamanlı” tarihseli belirtir. Bir
metnin eşzamanlı incelemesinde, öğeleri arasında varolan ilişkilere bakılır; artzamanlı
incelemesinde ise; anlatının gelişme biçimi araştırılır. Başka bir deyişle, bir metnin
eşzamanlı çözümlemesi metinde saklı, çiftler halinde düzenlenmiş karşıtlıkları arar
(dizisel yapı), artzamanlı çözümleme ise anlatıyı biçimlendiren olaylar zinciri (dizimsel
yapı) üzerinde yoğunlaşır.263
Dizimsel ve Dizisel Çözümleme: Dizim bir zincirdir ve metnin dizimsel
çözümlenmesi, metne, bir tür anlatı oluşturan, birbiri ardına dizilmiş olaylar olarak
bakar. Bir metnin dizisel çözümlemesi, metinde saklanmış olan ve anlamı oluşturan
gizli bir karşıtlıklar modelinin aranmasını içerir. Dizisel bir metnin çözümlenmesi
yapılırken hataları önlemeye dikkat edilmelidir. Önce gerçek karşıtlıkları açığa
çıkarmak gerekir. Bunun dışında, karşıtlıkların, metindeki kişilere ve olaylara
bağlandığından emin olunması gerekir.264
Eğretileme ve Düzdeğişmece: Eğretileme ve düzdeğişmece, anlam iletmenin iki
önemli biçimidir. Eğretilemede, iki şey arasındaki bir ilişki, benzerliğin kullanılmasıyla
bildirilir. “Sevgilim kırmızı bir güldür.” diyebiliriz. Çok yaygın eğretileme
biçimlerinden biri benzetmedir ve benzetmede “gibi” ya da “kadar” kullanılır ve bir
kıyaslama bildirilir. Düzdeğişmecede yaygın olarak kullanılan biçim, kapsamlayıştır.
Kapsamlayışta bir parça, bütün yerine geçer ye da tam tersi olur. Düzdeğişmecede
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çağrışıma dayalı bir ilişki vardır. Bu çağrışım insanları usunda, doğru bağlantılar
yapmayı kolaylaştıran kodların varlığını belirtir.265
Göstergebilimci

çözümlemesini

yüzeyden

derine

doğru

üç

aşamada

gerçekleştirir. 1- Söylem Çözümlemesi; 2- Anlatı Çözümlemesi; 3- Temel Yapı
(Mantıksal-anlamsal yapı) Çözümlemesi. Bu üç aşamalı çözümleme süreci (ya da ters
yönden bakarsak üretim süreci), sözdizim ve anlam bileşenlerinin hem yatay (dizimsel
ilişkiler) hem de dikey (düzeyler arası ilişkiler) boyutlarındaki eklemlenişine dayanır.
Göstergebilimci birinci aşamada metindeki kişilerin zaman ve uzam içinde bir
dilyetisiyle nasıl düzenlendiğini, söylem aşamasına nasıl gelindiğini dizisel boyutta bir
inceleme ile ortaya koyar. İkinci aşamada ise metnin içinde yer alan olay örgülerine
göre kişilerin işlevleri tespit edilir. Bu kişilere bağlı eylem, olay ve duyguların
düzenleniş tarzı, dizimsel bir çözümleme ile anlatının nasıl eklemlendiği araştırılır. Son
aşamada, söylem ve anlatı aşamasının incelenmesi sonucu, metindeki anlam evrelerinin
temellendiği soyut ve mantıksal açıdan, en derin düzeydeki gücül yapıların neler
olduğu, görmek ve gösterilmek istenir. Fakat göstergebilimci metni çevreleyen metin
dışı bilgileri edinmiştir ama bunlara, ancak metin içinde belirirlerse başvurmaktadır266
Sinemagösterge (semioloji) bilimin yaratıcılarından biri olarak gösterilen
Christian Metz bu alandaki araştırmalarına 1960’lı yıllarda başlamıştır. Roland
Barthes’ın aynı yıllarda başlattığı genel göstergebilim akımına kapılarak bu işe atılan
araştırmacının amacı yapısalcı dilbilimin sağladığı olanaklardan yararlanarak sinemanın
(ve daha genelinde işit-görsel olgunun) bir dile sahip olduğunu göstermektir. Semioloji
genel olarak anlam ve film işaretleri bilimidir. Sinemada göstergebilimsel yöntemi
kullanan Metz’e göre hammadde, film seyrettiğimiz zaman dikkat ettiğimiz bilgi
kanallarıdır. Bunlar;
1. Fotoğrafik, hareketli ve katlı görüntüler,
2. Ekranda okuduğumuz tüm yazılı maddeyi içeren grafik izleri ,
3. Kaydedilen konuşma,
4. Kaydedilen gürültü veya ses efektlerini içermektedir.
265
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Metz sinemda göstergebilimsel yöntemle içeriğin biçimini incelediğini söyler.
Metz’e göre sinemanın işaretleri tıpkı tüm anlamlandırma sistemlerinde olduğu gibi,
çıkış noktasını doğrudan doğruya dilbilimden almaktadır. Metz, filmin basit bir isimle
karşılaştırılamayacağını söylemektedir. Bir tabanca resmi, bir özne veya bazı film
tümcelerinin nesnesi olmaktan çok, bir tümcenin kendisidir. Metz, sinemanın bir
tümceler dizisi olduğunu düşünür. Ancak onun bir sözlüğü veya sözcük ve eşanlamlı
isimler listesi yoktur. Hiçbir zaman sinemasal anlamın bir sözlüğü oluşturulamaz. Metz,
dilbilim kavramlarının tümünün filme, genel iletişim kuramı olarak uygulanmasını
doğru bulmaktadır.267
Sinema ve Devrim’i yazan James Roy McBean, film eleştirisi yaparken
Marksist metodolojiden yararlanır ve gösterge bilimi eleştirir. Sinemada göstergebilimin
uygulayıcısı olan Metz’i de bu anlamda oldukça set bir şekilde eleştirmiştir:
“Ancak sanatın işleviyle ilgilenen bizlerin yoğun olarak tartıştığı
sıcak konularda Metz'in durduğu yere bakalım. Bu yerde ne buluruz?
Aslında Metz'in durduğu yeri bulmak zordur. Metz'in göstergebiliminin
işleyişi öylesine yoğundur ki, kuramsal modelinin ideolojik sonuçlarına
neredeyse dikkat edilmez. Metz'in çok az sayıda okuyucusu sinemanın ünlü
"gerçekliğin yansıması" argümanının, status quo ile olan ideolojik suç
ortaklığı nedeniyle itibarını kaybettiği anda Metz'in sevinçle hem bu
argümana hem de suç ortaklığına yeniden değer kazandırdığını anlayacak
kadar onun retoriğinin yapısını kavrama düzeyindedir. Çok az okuyucu,
öykülü filmden (narrative film) izleyicinin otoriteryan edilginleşmesine
neden olduğu için şüphelenildiği sırada, Metz'in sinemayı yalnızca anlatıyla
(öykü anlatmayla) eşitlediğini ve orada bıraktığını anlar. Nihayet çok az
okuyucu sinema ile ideoloji arasındaki ilişkinin incelenmesinin acil olarak
eleştirel ve kuramsal tartışmalarımızın ön planına geldiği anda, Metz'in
kıvırarak ideolojinin varlığıyla yüz yüze gelmeyi reddettiğini ve ideolojiyi
önünde hayal meyal gördüğü (aslında görmediği) her defasında kendi
yöntembilimsel kabuğuna çekildiğinin farkına varır”268.
Arthur Asa Berger göstergebilimsel çözümlemenin başlangıç için
yeterli olduğunu ve uygulamalı göstergebilimsel çözümlemelerin eleştirel kuramın
geliştirilmesi konusunda da yol gösterici olduğunu belirtmiştir. Ancak bir yandan da
yeterli bulmadığı bu kuramın eleştirisini yapmıştır: “Göstergebilimsel çözümlemeye
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getirilen önemli eleştirilerden bir tanesi, estetik yargılardan çok az söz edilmesidir.
Göstergebilim görünen görüntünün arkasında yatan anlamların keşfedilmesinde yol
göstericidir. Göstergebilimsel çözümleme, bir metindeki anlamın üretilmesi ile öğelerin
birbirleriyle olan ilişkileriyle ilgilenirken yapıtın kendi niteliğine önem vermemektedir.
Eş deyişle, göstergebilim sanatla gerçekten ilgili değildir, daha çok anlamla ve kavrama
biçimleriyle (metni anlamak için gereken kodlarla) ilgilenmektedir”269.
Göstergebilimsel çözümlemede filmin içinde direk belirtilmediği takdirde filmi
çevreleyen dış faktörlerden bahsedilmez, filmde beliren göstergeler üzerinden belki
toplumsal, ekonomik, sosyolojik açıklamalar yapılabilir ancak Marksist çözümlemede
olduğu gibi bunların toplumsal yapıyı belirleyen üretim ilişkileri, sınıflar ve sınıfların
karşılıklı konumları ve çatışmaları ile ilişkileri ele alınmaz.
Göstergebilimsel çözümlemede, özellikle televizyonla iletilen metinlerin
çözümlenmesindeki diğer sorun, bu alandaki çalışmaları kolaylaştıracak, güçlü bir
kuramsal temelin olmayışıdır. Son yıllarda göstergebilimsel çalışmalar daha çok filmle
ilgili olmuştur. İyi açıklanmış bir eleştiri kuramı yoksa, televizyon metinlerinin
göstergebilimsel çözümlemesi deneme olarak kalacaktır270.
Göstergebilimin gösterge ve gösterge dizgelerini incelediği üzerinde bütün
araştırmacılar mutabıktır ancak göstergebilimin bir bilim olup olmadığı konusunda
tartışmalar vardır. Bir bilim dalının genel olarak gerçekliğin olması gerekirken, gösterge
bilimsel çözümlemenin toplumdan topluma farklılık gösterdiği ve her toplumun kendine
ait kodlarının olduğu ileri sürülmektedir. Charles Morris, göstergebilimi “göstergelerin
bilimi” diye tanımlarken, bazı araştırmacılar henüz bir yöntem birliği oluşmadığı ve
çoğunluk tarafından kabul görmüş teorik modelleri ya da deneysel metodolojileri
bulunmadığı için göstergebilimi kendi içinde bir bilim değil, bilimlerarası bir inceleme
yöntemi, bilimsel bir tasarı ve henüz gelişimini tamamlamamış bir yaklaşım olarak
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görürler271. Zira göstergebilim kuramcıları hâlâ göstergebilimin alanını ve genel
ilkelerini saptamaya çalışmaktadır.
Göstergebilimsel çözümlemede göstergelere anlamlandırmada ayrıca tartışma
konusu yaratır. “İdeolojik, sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal pozisyonlardan
bağımsız anlam verme diye bir şey yoktur. Şifreler var olan güç ilişkilerini ifade eder ve
tutar. Örneğin, Fransız sosyolog Bourdieu’ya göre her dilsel alışveriş (örneğin
konuşma) bir güç eylemi olma potansiyeline sahiptir. Sembol sistemleri sadece anlama
sitemleri değil, egemenlik kurma (ve mücadele) sistemleridir. Dolayısıyla, anlam verme
yansız ve değer yargısız değildir. Bu nedenle, Marksist edebiyat ve medya kuramcıları
ve araştırmacıları anlamlandırma politikası üzerinde çok dururlar. Eğer söylem sadece
gerçeğin bir yansıması yerine onun aktif yapıcısı ise, o zaman söylemi kontrol edenler
gerçeği de kontrol ederler”272. Stuart Hall’un belirttiği gibi;
1. Anlam bilgi çerçevelerinden geçerek kodlanır; bu kodlar sosyal ve materyal
boyutlara sahiptir. Yani anlamlar (ve kodlar) toplumun ekonomik ve siyasal süreçleri
içinde yatar.
2. Anlamlandırma kendi bilgi çerçevesine göre mesajı çözen alıcının yaptığıdır.
Kodlanan ve çözümlenen anlamlar arasındaki benzerliklere, tarih içinde uzam (zaman
ve farklı sosyal ve coğrafik konum anlamına uzam) etki eder.
3. Kelime anlamından sosyal ve ideolojik imalarına kadar, anlamın inşa
edildiği her tür kodlar, bir alım sitesinden diğerine, kodlayıcıdan çözene değişebilir. 273
Fiske “göstergebilimsel analizin amacının imasal ile atanmış anlam farkını
ortaya koyarak yanlış okumayı incelemek olduğu da, Hall’un belirttiği anlamda, yanlış
yönlendiricidir.” der. Fiske ve Hartley’in imasal seviyede işaretin “polysemic”, yani çok
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anlamlı yoruma açık olduğu görüşü, “connotation” (yan anlam) kavramını “bireysel
öznelliğe” veya “bireysel karşılıklı-öznelliğe” indirgeme yönelimini destekler274
Göstergebilim üretilmişe bakar ve sadece bu üretilmişten hareket ederek
anlamlandırma yapar; dolayısıyla en iyi şekliyle yansımalardan (metinden) geçerek “ne
olduğu” açıklanır. “Neden” olduğu sorusu dışarıda veya havada kalır. Saussure’ü
eleştiren Slater’in275 belirttiği gibi, göstergebilimsel incelemede anlamlandırma
sisteminin yapısı tanımlanmaktadır. Fakat, köken araştırılmaz. İstense bile araştırılamaz,
çünkü nedensellik bağı kurabilmek için metinden ve metinsel ilişkiden (semiotics
yapılardan) çıkıp insanların yaşadığı toplumsallıktaki tarihsel yapıya ve ilişkilere
bakmak gerekir. Göstergebilimin bu tür sosyal açıklamalar yapabilmesi için metin ve
metinsel söylemin (discourse) dışına çıkması gerekir. Bir metin içindeki “formal” öğeler
arasındaki bağ incelenerek gerçek hayattaki örgütlü yapılar, yapılardaki olgular ve
olgular arasındaki bağların doğası anlaşılamaz. Göstergebilimsel çözümlemeye getirilen
eleştiriler arasında yapılan değerlendirmelerin nesnel olmayışı ve insanın günlük
yaşamındaki pratikler, kültürel, sosyal, ekonomik ve siyasal bağlamların görmezlikten
gelinmesi de vardır Analizde sosyal ve tarihsel koşulların olmayışı, insanın yaşadığı ve
ürettiği canlı bağlamın yerini cansız metinlerdeki söylemlerin alındığı eleştirilir.
Göstergebilim, Saussure’ün etkisi ve dilbilimin köklü bir disiplin olması
nedeniyle

dilbilime

ve

dilbilimsel

kavramlara

çok

yakındır.

“Dilbilim

mi

göstergebilimin bir parçasıdır yoksa göstergebilim mi dilbilimin bir parçasıdır” meselesi
bir yana, her ikisi de birbiriyle yakın ilişki içindedir. Göstergebilimcilerin Saussure,
Hjelmslev, Jacobson, Benveniste gibi önde gelen temsilcilerinin aynı zamanda
dilbilimci olduğu görülmektedir. Dilsel yapının içinde-oluştuğu üretim tarzı ve
ilişkilerin belirleyiciliğinin göstergebilimsel çözümlemede ne kadar yer edindiği ya da
hiç yer almadığı tartışmaları bu yöntemin tartışma yaratan konuları arasında yer alır.
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5.2. Toplumbilimsel Çözümleme
Toplumbilimi 19. yüzyılın ilk yarısında modernliğin iddialarına karşı bir
akademik tepki olarak belirmeye başladı. Dünya küçülmeye başlayıp bütünleşmeye
başlıyor, insanların yeryüzündeki deneyimleri hızlı bir şekilde atomize olup yayılıyordu.
Toplum bilimciler sadece toplumsal grupları nelerin bir arada tuttuğunu öğrenmeyi
değil aynı zamanda toplumsal dağılmaya karşı bir çare geliştirmeyi de umut ettiler.
Toplumbilimi ya da sosyoloji toplum ve insanın etkileşimi üzerinde çalışan bir bilimdir.
Toplumsal (sosyolojik) araştırmalar sokakta karşılaşan farklı bireyler arasındaki
ilişkilerden küresel sosyal işleyişlere kadar geniş bir alana yayılmıştır. Bu disiplin
insanların neden ve nasıl bir toplum içinde düzenli yaşadıkları kadar bireylerin veya
birlik, grup ya da kurum üyelerinin nasıl yaşadığına da odaklanmıştır.
Toplumbilimciler toplumu ve sosyal davranışı, insanların oluşturduğu grup ve
toplumsal kurumu çeşitli sosyal, dinsel, politik ve iş organizasyon gibi inceleyerek
çalışırlar. Onlar aynı zamanda grup davranışlarını ve toplumsal etkileşimlerini inceler,
köken ve gelişimlerini takip eder ve üye bireyler üzerinde grup hareketlerinin etkisini
çözümlerler. Toplumbilimciler toplumsal grupların, organizasyonların ve kurumların
özellikleri; bireylerin her birinin diğerinden ve ait oldukları gruptan etkilenme yolları ve
bir insanın günlük yaşamında cinsiyet, yaş veya ırk gibi toplumsal özelliklerin etkisi ile
ilgilidir. Toplumbilimsel araştırmalar eğitimcilere, yasak koyuculara, yöneticilere ve
toplumsal sorunları çözmek ve kamu politikaları geliştirmek isteyenlere yardımcı olur.
Birçok toplumbilimci bir veya birden fazla uzmanlık alanında çalışır; toplumsal
organizasyon, toplumsal tabakalaşma, toplumsal hareketlilik; ırksal ve etnik ilişkiler;
eğitim, aile; toplumsal psikoloji, şehir, kırsal, politika, ve karşılaştırmalı toplumbilim;
cinsiyet rolleri ve ilişkiler; demografi; yaşlılık; suç bilimi; ve toplumsal uygulamalar.
Günümüzde, toplumbilimciler, toplumu düzenleyen ırk veya etnisite, sosyal sınıf, cinsel
rolleri ve aile gibi kurumları; suç ve boşanma gibi bu yapıların ayrılma ve bozulmasını
temsil eden toplumsal işleyişleri ve benzeri kişiler arası etkileşimler gibi mikroişleyişleri

ve

bireylerin

toplumsallaşmaları,

araştırmaktadırlar.
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gibi

mikro-toplumsal

yapıları

‘Toplum biliminin babası’ olarak bilinen Auguste Comte –toplumsal
evrimcilik- üzerine çalışarak ilk sosyal teorilerden birinin temel çalışmasını
gerçekleştirdi. 19. yüz yılda sosyal ve tarihsel değişimle ilgili üç büyük klasik teori
oluşturuldu: sosyal evrimcilik teorisi (sosyal darvinizm de bunun bir parçasıdır) sosyal
dönem teorisi ve Marksist tarihsel materyalizm teorisi. Bu bakış açısı daha sonra
antipozitivizmin (insancıl toplum bilim) kurucusu olan Max Weber tarafından
geliştirildi. Anti-doğacılıkla yakın ilişkili bu anlayışa göre, toplumsal araştırma insanın
kültürel değerlerine yoğunlaşmalıydı. Bu, bir insanın öznel ve nesnel araştırma arasında
nasıl bir ayrım yapabileceği konusunda bazı tartışmalara yol açtı ve kişisel yorumlu
(hermeneutical) çalışmaları etkiledi.
19. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar diğer “klasik” toplum bilim
kuramcıları şunlardır: Karl Marx, Ferdinand Tönnies, Émile Durkheim, Vilfredo Pareto
ve Max Weber .
Felsefesi “diyalektik materyalizm” olan Marks toplumbilimin en önemli
kuramcısıdır. Son bölümde ele alacağımız 12 Eylül filmlerini Marks’ın diyalektik
materyalist yöntemi ile çözümleyeceğiz. Toplumbilimle iç içe olan Marksizm bizim için
yol gösteri olacak. Metodoloji bölümünün son başlığında Marksist Çözümleme
yöntemini detaylı bir şekilde ele alacağımız için burada çok fazla değinmeyeceğiz.
Toplumbilimsel Çözümleme, alanın kendinden menkul bir takım farklılıklarını
içermektedir. Doğal olarak toplumbilim sadece bir görüşe göre değil farklı kişilere ve
onların görüşlerinin toplamında ortaya çıkmıştır. Marks bu anlamda öncü ve fikirleri
ağırlıklı olarak kabul görmüş kişidir. Ancak toplumbilimsel çözümleme diğer bir çok
toplumbilimcinin tartışmalarından da etkilenmiştir. Comte gibi bu bilimciler de
kendilerini sadece “sosyolog” saymaz. Çalışmaları din, eğitim, iktisat, hukuk, psikoloji,
etik, felsefe ve teoloji konularına yöneliktir ve kuramları değişik akademik disiplinlere
uyarlanmıştır. En çok ne var ki toplum bilim üstünde etkili olmuşlardır (aynı zamanda
ekonomi üstünde de merkezi bir isim olan Marks’ı hariç tutarak) ve gene onların
kuramları bugün hala en uygulanabilir kuramlar olarak düşünülmektedir.
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Emile Durkheim, Fransız sosyolog, sosyolojinin kurucularından sayılmaktadır.
Durkheim toplumbilimi kendi olgularını kendi ön dayanaklarıyla işleyen bir bilim
durumuna getirdi. Ona göre ;"toplumsal olay" bireye bağlı ve bireyle başlayıp biten bir
süreç değildir. Toplumsal olay bireyi aşkındır, birey ona katılır. Her birey için toplumsal
olaya katılmak kaçınılmaz bir zorunluluktur. Çünkü toplumsal olaylar; genel zorunlu
bireyi ve bireyler arası ilişkileri belirleyen din, ekonomi, hukuk, ahlâk, siyaset, bilim ve
sanat türünden olaylardır. İnsanın kendine özgü bireyliğini ve topluma özgü
toplumsallığını saptar. İnsan genel doğruları hazırca, tartışıp araştırmadan toplumdan
alır. Bu doğrular: bireyin, kendisi, başkaları, insanlar arası ilişkiler, doğa, evren olguları
üzerine yargılarına temel dayanak olur. Toplum bir başka yanıyla da insana ilişkin her
kurumun temeli olup doğal bir bileşimdir. Kurumlar örneğin din ve Tanrı anlayışı da
topluma bağlıdır ve onunla birlikte gelişip evrimleşir. Din sosyolojisi ile ciddi olarak
ilgilenen Durkheim'in eserlerinin bir kısmı Türkçe’ye çevrilmiştir. Comte'nin
takipçisidir. Toplumu, Tanrı yerine koymuştur. Burada kasıt inançlı bir kimse
davranışlarda

bulunurken

Tanrı'sını

nasıl

gözetirse

"birey"inde

davranışlarda

bulunurken toplumu aynı şekilde gözettiğidir.
Max Weber , yöntem konusundaki düşüncelerini aydınlanma felsefesine borçlu
olup temel çıkış noktası olarak bireyi ele alır. Marx'ın sınıf temelli çözümlemelerinin
yerine statü kavramını getirmiştir. Weber’e göre sosyal statü, toplumsal itibar
hiyerarşisinde önemli bir yeri ifade eder276. Weber bürokrasi üzerine çalışmalarıyla
tanınır. Weber’e göre, toplumbilim aynı zamanda genelleştirici bilimdir. Bireylerin
toplumsal eylemi, toplumbilimin konusunu oluşturur. Toplumbilimin amacı; toplumsal
davranışları açıkça anlamak ve bunların oluşumu ve sonuçlarını nedensel olarak
açıklamaktır. Bu toplumsal eylem, güdülerle açıklanabileceğine göre bu güdüler
niteliğini ve işleyişini araştırmak toplumbilimin görevidir. Öte yandan bireyin eylem
güdüleri başkalarının güdü ve eylemleriyle karşılaşarak etkileşir. Böylece toplumsal
ilişkiler

düzeyi

başlar.

Bu

ilişkilerin

tekrarlanarak

düzenlilik

kazanmasıyla,

kurumlaşmasıyla, toplumsal oluşumlara ve toplumsal düzene ulaşılır. Toplumbilim, bu
düzenlilikler temeli üzerinde yasalarını geliştirir. O halde bir toplumbilim yasası,
toplumsal düzenlilikleri dile getiren genelliklerdir. Buna göre toplumbilimin son görevi;
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toplumsal oluşumların genel tiplerine dayanarak, toplumsal yaşamda yinelenen
düzenlilikleri bulmak ve toplumsal oluşumların karşılıklı etkileşimini yöneten yasalara
varmaktır.
Weber “Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu” adlı eserinde, din ile
ekonomik sistem gibi iki toplumsal olgu arasındaki işlevsel ilişkiyi incelemiştir.
Weber’e göre özgür emeğin rasyonel örgütlenmesi biçiminde tanımlanabilecek olan
kapitalizmin doğuşunu rasyonel anlayışta aramak gerekir. Bu rasyonel anlayışı yaratan
protestanlık olmuştur İşte dinsel çerçeve içinde beliren bu ahlak değerlerinin
yaygınlaşmasıyla kapitalist ekonominin önkoşulu olan rasyonel anlayış doğmuştur277.
Görüldüğü gibi toplumsal yapıyı eşdeğer öğelerin bir işlevi sayan Weber, belirleyici
öğenin bağlamdan bağlama değişebileceği kanısındadır.
Toplumbilimciler sıklıkla toplumsal ilişkilerdeki kalıpları açıklamak ve
toplumsal değişimi belirlemeye yardım edecek modeller geliştirmek için toplumsal
araştırmanın kantitatif yöntemine dayanırlar. Toplumbiliminin belli dalları ise odaklanarak yapılan görüşmeler, grup tartışmaları ve etnografik yöntemler gibi
yöntemelerin- sosyal işleyişlerin daha iyi anlaşılmasını sağladığını düşünmektedir. Orta
yolu bulmak isteyen bazı toplumbilimciler ise kantitatif ve kalitatif yaklaşımların
birbirini tamamlayıcı olarak kullanılmasını tartışmaktadır. Bir yaklaşımdan elde edilen
sonuçlar diğer taraftaki açıkları kapatabilir. Mesela kantitatif yöntemler büyük ve geniş
kalıpları tanımlarken kalitatif yaklaşımlar bireylerin bu kalıpları nasıl anladıklarını
anlamamıza yardımcı olabilir.
Toplumbilimsel yaklaşıma sahip bir film eleştirmeni, bir toplumbilimci gibi,
filmleri bir toplumun değer yargılarını, normlarını ideallerini ve dünya görüşünü
yansıtan birer kültür ürünü olarak ele almaktadır. “Sinema konusunda araştırma yapan
toplumbilimciler farklı sonuçlara ulaşsalar da, çıkış noktaları çoğu kez aynı olmuştur.
Bu çıkış noktası, sinemanın, toplumun yaşam tarzının ve kültürünün biçimlenmesinde
etkili bir araç olduğudur. Sinema toplumlarda varolan “materyal kültür”e büyük katkılar
sağlar. Güçlü görsel etkisi nedeniyle de, modern kültürün görsel yanına olan katkısı
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yadsınmaz”278. Sinema toplumbilim alanında çalışan toplumbilimcilerin tanıdığı bu
önem doğrultusunda, toplumbilimsel çözümleme yaklaşımı film eleştirmeninin bir
filmin çekildiği tarihsel dönemin toplumbilimsel ortamını ve koşullarını göz önüne
alarak

daha

bütünlüklü

bir

biçimde

açıklayabilmesine

yardımcı

olmaktadır.

Toplumbilimin gelişimine koşut bir biçimde gelişen toplumbilimsel inceleme
yöntemleri, toplumsal yapı içindeki öğelerle filmlerin içerikleri arasındaki ilişkileri
inceleyerek toplumsal yapının çözümlenmesinde dikkate değer düşünceler öne
sürmektedir.
Toplumbilimsel çözümleme yöntemi, filmlere başka anlatı türleri gibi bireyin
kendisini, toplumsal rollerini, içinde yer aldığı toplumun değerlerini anlama ve edinme
aracı olarak bakmaktadır. Bu anlamda filmler kendi kendisiyle konuşan kültür olarak
görülmektedirler. Kültür kendini filmler aracılığıyla üretmekte ve devam ettirmektedir.
Filmsel anlatı içinde yer alan kültürel temalar, sorunlar ve bunların çözümü, toplumsal
değerleri somutlaştırmak ve meşrulaştırmak üzere üretilen kültürel temsiller sinema
seyircisine gerçek yaşamında da yol gösterici olabilecek düşünceler, tutum ve davranış
kalıpları empoze etmektedir.
Toplumbilimsel çözümleme filmleri bu şekilde tanımladığında, toplumbilimsel
eleştirinin sorunu “filmlerin toplum içindeki kültürel değerleri ifade etme ve filmlerin
bu değerleri iletme kapsamı olmaktadır. Bu hem ifade etmeyi hem de iletişimi içeren
olağanüstü karmaşık süreci anlamak için, filmin içeriği, filmin gösterildiği kimselerin
psikolojik gereksinimleri filmleri yapan kimseler ve bunları ulaşma niyeti taşıdıkları
seyirciler üzerinde iş gören toplumsal ve kültürel güçler hakkında bir şeyler bilmek
gereklidir. Toplumbilimsel çözümlemede bulunacak bir film eleştirmeninin bilmesinin
ve filmlerde aramasının gerekli olduğu bazı temel kavramlar ; sosyo ekonomik sınıf,
cinsiyet, azınlıklar, ırk, toplumsallaşma, toplumsal rol, statü, stereotip, değerler, yaşam
biçimi, yabancılaşma, anomi, bürokrasi, seçkinler, sapkınlık, işlevselcilik olarak
saptanmaktadır279.
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Toplumbilimsel çözümleme filmlere temel olarak temaları ve rol modelleri
sunan ve belirli sınıfsal özellikler arz eden karakterleri aracılığıyla yaklaşmaktadır. Bu
temalar ve karakterler toplumsal yaşamdan kaynaklanmaktadır ve bunları toplumsal bir
ortamın ilişkileri bağlamında ortaya çıkarmaktadır. Şimdi toplumbilimsel çözümleme
yönteminde kullanılan bazı temel kavramları ele alalım;
Yabancılaşma: Bu kavram, yabancılaşma ve diğerlerinden ayrılma duygusunu
tanımlar. yabancılaşan kişi kendisini toplumuyla ye da toplumun herhangi bir grubuyla
bağlantısı olmayan “bir yabancı” gibi hisseder280.

Marks yabancılaşmayı “insanın

emeği tarafından yaratılan şeyin aynı insana, kendisini köleleştiren yabancı bir öz olarak
geri dönmesi süreci” olarak tanımlar. bu tanım içerisinde çeşitli evrelerin varlığını
vurgular ve bu evrelerden yalnızca üçüncüsü olan köleleşme, yabancılaşma olayını
tanımlar. Diğerleri, eş deyişle nesnelleşme ve dışsallaşma, yabancılaşma olayının ön
koşullarını oluştururlar281.
Yabancılaşma bireyin kendi arzusuna karşın toplumsal yasa ve anlaşmalara
boyun eğip, aşırı uyumcu bir tutum benimsemesi biçiminde kendisini gösterir.
Yabancılaşmanın öznel boyutları olarak kabul edebileceğimiz güçsüzlük, anlamsızlık
duygusu ile ölçüt yokluğu, toplum içinde yalnızlık ve aşırı uyumculuk, insanın
maddesel, zihinsel ve toplumsal ürünlerinden kopması ve onlar tarafından
köleleştirilmesi sürecinden kaynaklanmaktadır282.
Anomi: Bu kelime düzgüler (normlar) anlamına gelen Yunanca kelime
Nomastan türetilmiştir.belli bir toplumun düzgülerini reddeden insanlar anomik olarak
nitelendirilir. Anomi ve yabancılaşma farklı kavramlardır. Bir grup hırsızın çok güçlü
bir arkadaşlık duygusu vardır ve böylece yabancılaşmışlardır. Fakat onların toplumun
kanunlarıyla ters düşmeleri anomik olarak nitelendirilmelerine yol açar.
Bürokrasi: Toplumlar büyüdükçe ve karmaşıklaştıkça, süreç içinde düzenleme
ve işlerin herhangi bir etkinlik derecesiyle yürümesini sağlama bir sorun haline
gelebilir. Bürokrasiler işleyen organizasyonlarda sabit kural ve rutinleri izleyen az ya da
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çok derecede kimliksiz insanların toplamıdır. Genellikle otorite hiyerarşisi, sorunların
kişilere bağlı olarak ele alınmayışı ve büyük oranda engelleme söz konusudur.
Sınıf: Sınıf bir takım ortak yanları olan bir grup insandır. Sosyo ekonomik
sınıf, eğitim, gelir ve iş, değişik toplumsal sınıfların değişik yaşam biçimleri olması,
çocuk yetiştirme yolları ve değerler gibi belli sayıdaki bileşenlerden yola çıkılarak
saptanır.
Sapma ve Sapmış Davranışlar: Sapkınlık herkes tarafından kabul edilmiş
davranışlardan farklı davranışlar ortaya koymaya denir283. Toplumsallaşmanın bütün
bireyleri birbirine benzer kılamayacağı tabiidir. Belirli bir toplumdaki davranışlarda
genelleşmiş çizgilerin yanı sıra, farklılaşmış görünümler de yer almaktadır. Her
toplumda, kültürce normalin sınırı olarak belirtilen çizgiyi aşan bireysel davranışlara
rastlanmakta ve bu durum toplumsal sapma olarak tanımlanmaktadır. Anti sosyal ve
asosyal olarak da nitelenen sapmış davranışlar, bununla birlikte, kültürel modelle
uyuşabilmektedir. Sapma biçimleri bir toplumdan diğerine değişebilir.
Toplumsallaşma: Bu deyim, toplum içindeki bireylere, kuralların rollerin ve
toplumun değerlerinin öğretilmesi anlamını taşımaktadır. Toplumsallaşmaya, biçimsel
olmayan yolla kitle iletişim araçları, biçimsel yolla ise kilise, okul sistemleri ve aile gibi
kurumlar yoluyla gerçekleştirilen bir tür etkisiz kılma biçimi olarak bakabiliriz.
Biçimsel olamayan toplumsallaşmada önemli olan bize nelerin hangi rolleri nasıl
oynayacağımızın, hangi değerlerin taraftarı olacağımızın, ne tür eğilimlerimizin
olacağının, ne tür amaçlar için çabalayacağımızın vb. öğretildiğinin farkına
varılamamasıdır284.
Seçkinler: Toplumsal piramidin en üstündeki kişiler kastedilir. Seçkinler, gücü
olan, varlıklı genellikle meslek sahibi ve etkin konumları olan üst sınıf alt-üst sınıf
insanlarıdır285.
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Azınlıklar: Toplumdan ayrılmalarını sağlayan kendi içlerinde kültürel özellikler
ve gelenekleri paylaşan gruplardır.
İşlevselcilik: Toplumbilimciler eğer bir şey parçası olduğu şeyin varlığını
devam ettirmesine ve dengesini korumasına yardım ederse o şeyin işlevsel olduğunu
söylerler. Benzer bir şekilde eğer bir şey denge bozucu ve yıkıcı bir öğe ise o da işlevsel
değildir. Eğer bir şey, parçası olduğu şeyin varlığına hiçbir etkisi yoksa, o durumda
işlevseldir286.
Yaşam Biçimi: Burada kişilerin, moda, arabalar, eğlenme ve dinlenme, edebiyat
ve ilgili konulardaki tercihlerini bildiren geniş kapsamlı bir terimle karşı karşıyayız.
Biçim ye da tarz sözcüğü biçimlendirmeyi de beraberinde getirir. “yaşam biçimi”
deyince insanın yaşamını nasıl biçimlendirdiği söz konusudur. Yaşam biçimi genellikle
sosyo ekonomik sınıfla bağlantılandırılır ve kişinin görünümünü yansıtır.
Toplumsal Rol: Rol öğrendiğimiz belli türdeki davranışları içerir ki, roller
çevremizdekilerin bizden beklentileri ile ilgilidir. Birey günlük hayatında bile birçok
roller oynar: aile, işçi, arkadaş vb. Birey toplumsal rolleri kendiliğinden öğrenmiştir.
Cinsiyet:

Cinsiyet

roller

ve

burada

tartışılan

diğer

terimlerle

ilişkilendirildiğinde önemli bir toplumsal kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Kitle
iletişim araçlarının kadına yıkıcı cinsel rol ve görüntü yüklediği ve bu araçların cinsel
bakımdan ayırıcı olduğu eleştirmenler tarafından sıkça belirtilir.
Statü: Toplumsal statü, toplumsal yapıdaki kişi, sınıf ye da kategorinin
pozisyonunu gösterir. Toplumsal statü toplumdaki geçerli toplumsal değer ölçütlerinin
kullanılmasıyla

ulaşılan

bir

inşa,

bir

değerlendirmedir.

Statü

başkalarıyla

karşılaşıldığında kişinin toplumsal yerinin neresi olduğunu anlatır.
Stereotip: Horton ve Hunt’un Toplumblimi’nde stereotip “başka grup ya da
kategorideki insanların grupça paylaşılan görüntüsü” olarak tanımlanmıştır.
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Değerler: Bu deyim kişilerin neyin makul olup neyin olmadığına, iyi ve kötüye
ait eğilimlerdir287. Bireylerin düşünce tutum davranış ve yaptıklarında birer standart
veya ölçüt olarak karşımıza çıkan değerler, toplumsal bütünselliğin ayrışmaz bir öğesini
oluştururlar.
İçerik çözümlemesi standart toplumbilimsel tekniktir. Çok sık olarak içerik
çözümlemesi, tarihsel başvuru ve araştırma çerçevesini kabul etmek durumundadır.
İçerik çözümlemesi bazı şeylerin miktarını (şiddet, zencilerin oranları, kadınlar, meslek
türleri ve diğerleri) bazı iletişim biçimi örnekleminde

(çizgi filmlerde, durum

komedileri, sabun köpüğü, haberler vb.) ölçmeye (saymaya) dayanan araştırma
tekniğidir. İçerik çözümlemesindeki temel varsayım, iletilerin araştırılması ve iletişimin
bu iletileri alan insanları aydınlatmasıdır288.
Toplumbilimsel bir yaklaşımın egemen olduğu tür çözümlemesi çalışmalarında
bu türün sosyal gerçekliği nasıl tanımladığı, düzenlediği ve iletişim kurduğu önem
kazanmaktadır. Diğer bir deyişle, toplumbilim ağırlıklı tür çözümlemesi çalışmalarında
metnin tek başına bir anlam ifade etmediği, toplumsal roller, grup amaçları. profesyonel
ve kurumsal tercihler ve ön şartlar ve hatta kültürel sınırlamaların da bir türün
tanımlanmasında önemli rol oynadıkları vurgulanmaktadır. Toplumbilim ve kültürel
bağlam bilgisi akademik veya profesyonel herhangi bir dil topluluğunun dilsel
davranışları da dahil olmak üzere herhangi bir sosyal gerçekliğin daha kapsamlı bir
şekilde tanımlanmasını sağlar289.
Bu yaklaşımların sorunu ve toplumbilimsel çözümleme yöntemine getirilen
eleştiri, araştırmacının bunların gözünde gördüğü toplumu nasıl çözümlediği ve
anladığını uyarlamaya çalıştığı kuramsal konuma dayanıyor olmasıdır. Eğer Émile
Durkheim gibi işlevselci ise, araştırmacı her şeyi büyük ölçekli toplumsal yapıların
terimleriyle açıklaması muhtemeldir. Bir sembolik etkileşimci büyük olasılıkla
insanların birbirini nasıl anladığına yoğunlaşacaktır. Bir Marksist ya da neo-Marksist bir
araştırmacı ise muhtemelen her şeyi sınıf mücadelesi ve ekonomi süzgecinden
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geçirecektir.

Fenomenciler

ise

insanların

gerçeğin

onlara

göre

anlamlarını

kurguladıkları tek bir yol ve başka hiç bir şey olmadığını düşünmeye eğilimlidirler.
Gerçek sorunlardan biri ise birçok toplumbilimcinin bir tek kurumsal yaklaşımın doğru
olduğu

ve

bunun

da

kendilerinki

olduğunu

tartışmalarıdır.

Uygulamada,

toplumbilimciler sıklıkla, her yöntem özel data tipleri ürettiği için farklı yaklaşımları ve
yöntemleri karıştırıp eşleştirmektedir.
5.3. Marksist Çözümleme
Marks, diyalektik materyalizmden söz eder ve çalışmalarında yöntem olarak
onu kullanır. Hegel'den diyalektiği, Feuerbach'tan materyalizmi alan Marks böylece
teorik düzlemde, diyalektiğin değişimci teorisi ile materyalizmin maddeci açıklamasını
birleştirmek istemiştir. Dolayısıyla tek ve biricik olan gerçeğin, biricik yöntemi ve
teorisi de diyalektik materyalizmdir. Diyalektik materyalizm bu noktada hem bir
yöntem hem de teori niteliğini kazanır. Komünist Manifesto'nun girişinde yer alan
"Şimdiye kadarki bütün toplumların tarihi, sınıf savaşımları tarihidir" analizi aslında
Marksist bakış açısını özetler niteliktedir. Marksist düşünüşün temelinde “maddecilik”
vardır. Maddecilik bir tarih konusu ve toplumun kendini düzenleme biçimi olarak ele
alınır. Bu konuya Marks’ın Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı’nın Önsözü’nde
yaptığı bir saptama ile başlamak gerekir:
“Ulaşmış olduğum ve bir kez ulaştıktan sonra incelemelerime
kılavuzluk etmiş olan, genel sonuç, kısaca şöyle formüle edilebilir:
Varlıklarının toplumsal üretiminde, insanlar, aralarında, zorunlu, kendi
iradelerine bağlı olmayan belirli ilişkiler kurarlar; bu üretim ilişkileri,
onların maddi üretici güçlerinin belirli bir gelişme derecesine tekabül eder.
Bu üretim ilişkilerinin tümü, toplumun iktisadi yapısını, belirli toplumsal
bilinç şekillerine tekabül eden bir hukuki ve siyasal üstyapının üzerinde
yükseldiği somut temeli oluşturur. Maddi hayatın üretim tarzı, genel olarak
toplumsal, siyasal ve entelektüel hayat sürecini koşullandırır. İnsanların
varlığını belirleyen şey, bilinçleri değildir; tam tersine, onların bilincini
belirleyen, toplumsal varlıklarıdır. Gelişmelerinin belli bir aşamasında,
toplumun maddi üretici güçleri, o zamana kadar içinde hareket ettikleri
mevcut üretim ilişkilerine ya da, bunların hukuki felsefesinden başka bir şey
olmayan, mülkiyet ilişkilerine ters düşerler. Üretici güçlerin gelişmesinin
biçimleri olan bu ilişkiler, onların engelleri haline gelirler. O zaman bir
toplumsal devrim çağı başlar. İktisadi temeldeki değişme, kocaman
üstyapıyı, büyük ya da az bir hızla altüst eder. Bu gibi altüst oluşların
incelenmesinde, daima, iktisadi üretim koşullarının maddi altüst oluşu ile –
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ki, bu, bilimsel bakımdan kesin olarak saptanabilir-, hukuki, siyasal, dini,
artistik ya da felsefi biçimleri, kısaca, insanların bu çatışmanın bilincine
vardıkları ve onu sonuna kadar götürdükleri ideolojik şekilleri ayırt etmek
gerekir. Nasıl ki, bir kimse hakkında, kendisi için taşıdığı fikre dayanılarak
bir hüküm verilmezse, böyle bir altüst oluş dönemi hakkında da, bu
dönemin kendi kendini değerlendirmesi göz önünde tutularak, bir hükme
varılamaz; tam tersine, bu değerlendirmeleri maddi hayatın çelişkileriyle,
toplumsal üretici güçler ile üretim ilişkileri arasındaki çatışmayla açıklamak
gerekir. İçerebildiği bütün üretici güçler gelişmeden önce, bir toplumsal
oluşum asla yok olmaz; yeni ve daha yüksek üretim ilişkileri, bu ilişkilerin
maddi varlık koşulları, eski toplumun bağrında çiçek açmadan, asla gelip
yerlerini almazlar. Onun içindir ki insanlık kendi önüne, ancak çözüme
bağlayabileceği sorunları koyar, çünkü yakından bakıldığında, her zaman
görülecektir ki, sorunun kendisi, ancak onu çözüme bağlayacak olan maddi
koşullarım mevcut olduğu ye da gelişmekte bulunduğu yerde ortaya çıkar.
Geniş çizgileriyle, asya üretim tarzı, antikçağ, feodal ve modern burjuva
üretim tarzları, toplumsal-ekonomik şekillenmenin ileriye doğru gelişen
çağları olarak nitelendirilebilirler. Burjuva üretim ilişkileri, toplumsal
üretim sürecinin en son uzlaşmaz karşıtlıktaki biçimidir- bireysel bir
karşıtlık anlamında değil, bireylerin toplumsal varlık koşullarından doğan
bir karşıtlık anlamında; bununla birlikte burjuva toplumun bağrında gelişen
üretici güçler, aynı zamanda, bu karşıtlığı çözüme bağlayacak olan maddi
koşulları yaratırlar. Demek ki, toplumsal oluşum ile, insan toplumunun tarih
öncesi sona ermiş olur”290.
Üretim biçimi, ekonomik ilişkiler, düşüncelerimiz toplum yapısının üzerinde
oturduğu ilkeler de olsa, düşünce yapımızın temeli ya da belirleyici unsurlarıdır. Bu
düşünce, yüzeysel olarak görünenlerin altında bir tür öz mantığın işlediğini kabul
etmektedir. Olay aslında açıktır. Toplumun ekonomik sistemi insanın düşünce yapısını
doğrudan etkilemektedir. Bu düşünce yapıları, insanın bir diğer insanla kurduğu
ilişkileri biçimlendirir. Bununla birlikte toplumun kurumlarını ve bu kurumlarla
ilişkileri de belirler291. Marks Alman İdeolojisi adlı çalışmasında şunları yazar:
“Düşüncelerin üretimi ve bilinç doğrudan doğruya maddesel eylem
ve madde aracılığıyla kurulan iletişimle bağıntılıdır. Bu yaşamın dili olarak
tanımlanabilir. Kavrama, düşünme ve insanın ussal bağıntılar kurma
yeteneği işte bu aşamada onların maddeci davranışlarının doğrudan devreye
katılması ile oluşur. Aynı şekilde, politikacı dili, kanunlar, ahlak, din ve
insanın doğaüstü (metafizik) olarak yaratıkları ussal üretim sürecinde ortaya
çıkarlar. İnsan bu tür kavram ve fikirlerin tek üreticisidir. Üretsel güçlerin
gelişimine koşullandırılmış olan gerçek ve etkin insanlık yavaş yavaş
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gelecekte alacağı biçimi oluşturmaya başlamıştır. Bilinçlilik aslında, bilincin
varoluşu dışında bir şey değildir”292.
Buradan yola çıkarak bilinçliliğin toplum tarafından üretilen; gerçek, yaşayan
insan türlerinin uslarınca süzülmüş bir ürün olduğunu, kendiliğinden işleyen bir süreç
olmadığını anlarız. İnsanın yaşam koşullarını kavrayıp buna göre davranış geliştirme
özellikleri vardır. Kısaca özetlemek gerekirse; bir içsel gözlem yapıldığında fikirlerin
sadece insanın kendi fikirleri olmadığı ortaya çıkar. Bu fikirleri oluşturan bilgi
toplumsaldır.
Macar Marksist düşünür Georg Lukács, Marksizmi Hegelci felsefi temellerde
yeniden değerlendirmiş ve geliştirmiştir. G.V. Plehanov, Althusser, Ernst Fischer,
Antonio Gramsci, M Kagan, Anwer Zist

gibi birçok düşünür ile birlikte Lukacs,

20.yüzyılın ilk yarısında, Marksist teorinin geliştirilmesinde en önemli isimlerden biri
olmuştur. Marksist estetik, Lukacs”in çalışmalarıyla belirli bir kesinlik ve derinlik
kazanmıştır. Lukacs, Tarih ve Sınıf Bilinci adlı kitabında Marksizm’i kavrayışını belirli
bir biçimde ortaya koymuştur. Burada bütünsellik, dolayım, sınıf bilinci, şeyleşme,
devrimci özne, özne-nesne özdeşliği türünde kavram ve kategoriler içeriklendirilmiştir.
Lukacs’da tüm düşünsel gelişim aşamalarında özne‘ye ve pratik‘e yapılan vurgu
görülür. Bütün ve dolayım kavramlarının teorik işlevi gibi belirleyici önemdedir bunlar.
Lukacs, Marks aracılığıyla Hegel’in tarih teorisini materyalist bir konuma sokmaya
çalışır. “Marksist yöntemi inceleyerek bu yöntem ile bir sanat eseri, bir film nasıl
çözümlenir?” sorusunu cevaplayacağımız bu başlıkta (özellikle) Marksist estetik ve
eleştiri üzerine çalışmış olan Lukacs’ın fikirleri bizim için ufuk açıcı olacaktır.
Marksist Çözümleme yöntemini daha derinlemesine anlamak ve incelemek için
öncelikle anahtar kavramlarımızı inceleyelim;
Alt Yapı ve Üst Yapı: Marks’ın alt yapı dediği, bir toplumdaki ekonomik
sistemdir. Üretici güçler ve üretim ilişkilerinin bütünü bu sistemi oluşturur. Bu
ekonomik sistem ya da üretim tarzı ise ayrıntılı ve karmaşık yollardan toplumun kurum
ve değerlerini de etkiler. Bunlar da “üst yapı”yı oluştururlar. Bu saptamayı destekleyen
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bir değerlendirme Friedich Engel’in Ütopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm adlı
yapıtında bulunmaktadır:
“Yeni gelişmeler geçmiş tarihi yeniden gözden geçirmeyi zorunlu
kılmaktadır. Bu taktirde tüm yaşanmış tarihin, ilkel dönemleri de
kapsanarak, bir sınıf çatışmaları tarihi olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır.
Toplumun bu çatışan sınıflarının hemen her zaman üretim sürecindeki
üretim ilişkileri ve çatışması biçiminde olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Bir
diğer anlatımla, bu dönemlerde ekonomik koşullar temel belirleyicidir.
Toplumun ekonomik yapısı kendi kendimize de çıkarsayabileceğimiz gibi,
tarih sürecinde edinsel, felsefi konular olarak, diğer oluşumlar, yasa
koyucular ve siyaset kurumları gibi oluşurlar. Hegel, tarihi doğaüstü
(metafizik) kavram ve bakış açılarının etkisinden kurtarmıştır. Ancak
bununla birlikte onun tarihe bakışı idealist kalmıştır. Fakat şimdilerde
idealizm de son sığınağından, tarih felsefesinin desteğinden yoksun ve devre
dışı kalmıştır. Bu gelişme ise; insanın “kendinin bilincinde” olduğu için
“bildiği” savı ile değil, insanın “bildiği” için “kendinin bilincinde” olması
gerçeği ile açıklanmaktadır”293.
Bu alıntı, kurumlar, felsefi biçimler, inanç yapıları ve sanat aracılığı ile belirli
zaman ve mekanlarda yani üst yapısal olarak, düşüncelerin insana nasıl aktarıldığını
tartışmayı öneriyor. Kapitalizm, sadece bir ekonomik sistem değil, tutumları, değerleri,
kişilik türlerini ve genelde kültürü etkileyen bir olgudur. Alt yapının üst yapıyı nasıl
etkilediği sorunu Marksistler arasında önemli bir tartışma konusudur. Ekonomik
ilişkiler bu noktada üst düzeyde (asıl) belirleyici olmakla birlikte tek belirleyici de
değildir. Üst yapının alt yapı tarafından kendiliğinden (istem dışı) oluşturulduğunu, üst
yapının, alt yapının bir yansımasından başka bir şey olmadığını ileri sürmek tehlikeli bir
basitleştirme olmaktadır. Aslında burada karşılıklı bir etkileşimden söz etmek gerekir.
Bu bakış açısı ekonomik sistemin devingen ve sürekli değişim halinde olduğunu gözden
kaçırmaktadır. Bunun yanında yaşama biçim veren etkin insan unsurunun gücünü
gözardı etmesi de bu yaklaşımın diğer bir eksikliğidir. Berger, üst yapı tartışmasında,
pek çok Marksist’in, bilincin belirlenmesinde ve uygulanmasında çok önemi olduğunu
öne sürdüğü halk sanatlarının, iletişim araçlarının ve kurumların öneminin altını
çizmiştir.
Marksist teoriye göre sanat (ve edebiyat) bir üstyapı kurumu, bir bilinçlilik
biçimidir. Bir bilinçlilik biçimi olarak, aynı zamanda kendine özgü bir «bilgi» biçimidir.
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Belki de bu bilgi türünün özgüllüğünü tanımlamak, başka toplumsal kurum ve düzeylerle
ilişkilerini tespit etmek bu tartışmayı derinleştirir.
Altyapı-üstyapı

ilişkisine

değinen

Gramsci,

“…altyapı,

üstyapıyı

oluşturmaktadır, üst-yapı, alt-yapının etkisinde gelişir ,ama, üstyapının etkisi o denli
önemlidir ki, altyapıyı değiştirme gücüne sahiptir.”der. İdeoloji ve politika elemanları
olmadan üstyapı'nın, altyapı’yı etkileyemeyeceği açıktır. Yine Gramsci’ye göre, üstyapı
(ideoloji) o denli önemlidir ki, işçi sınıfının mücadele bilincine sahip olamamasına
sebep olabilir.
Tarihsel maddeciliğin kabalaştırılmasına karşı Engels bir mektubunda,
Marksist teori içinde, salt altyapının üstyapıyı belirleyici olduğu görüşünü reddederek,
üstyapının önemini vurgulamıştır:
“Maddeci tarih anlayışına göre, tarihte nihai belirleyici etken,
gerçek yaşamdaki üretim ve yeniden üretimdir. Ne Marks ne de ben, hiçbir
zaman bundan daha fazlasını öne sürdük. Bu nedenle, biricik belirleyici
etken ekonomik etkendir diyerek birisi onu çarpıtırsa, bu önermeyi
anlamsız, soyut, saçma bir söze dönüştürmüş olur. Temel olan ekonomik
durumdur, ama değişik üstyapı öğeleri, yani toplumsal atışmanın siyasal
biçimleri ile onun sonuçları, örneğin zaferi kazanan sınıfın savaştan sonra
koyup yerleştirdiği anayasalar, vs., hukuk biçimleri, özellikle de, bu
mücadeleye katılanların beyinlerinde bütün bu somut mücadelelerin
yansımaları, siyasi, hukuki, felsefi kuramlar, dinsel görüşler ile bunların
giderek dogma sistemleri haline gelmeleri de, tarihsel mücadelelerin gidişi
üstünde kendi etkilerini gösterirler ve birçok hallerde onların özellikle
biçimini de bilirler. Bütün bir sonsuz rastlantılar (yani karşılıklı iç
bağıntıları çok az ya da kanıtlanması olanaksız olduğu için yok sayarak
gözden çıkarabileceğimiz şeyler ve olaylar) kalabalığı ortasında, ekonomik
hareketin önünde sonunda kendini zorunlu olarak göstereceği bütün bu
öğelerin bu karşılıklı bir etkileşimi vardır. Yoksa kuramın tarihin herhangi
bir dönemine uygulanışı, birinci dereceden basit denklemin çözümünden
daha kolay olurdu. Siyasi, hukuki, felsefi, edebi, sanatsal, vb. gelişme
ekonomik gelişmeye dayanır. Ama bütün bunlar hem birbirleri üzerinde,
hem de ekonomik temel üzerinde tepki gösterirler. Öbürlerinin hepsi edilgen
etkiyken, tek başına etkin, neden (olan) ekonomik durum değildir. En
sonunda kendini her zaman gösteren ekonomik zorunluluk temeli üzerinde
karşılıklı etkileşim vardır daha çok”294…
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Yanlış Bilinç ve İdeoloji: İnsanların bilincini etkilemenin önemli bir konu
olmasının nedeni, insanlara belirli fikirlerin verilmesi ve kapitalist ülkelerdeki sosyal
düzenlemenin de belirleyicisi olmasıdır.
“Yöneten sınıfın felsefesi, her çağda, yönetme düşüncesi olmuştur.
Bu sınıf toplumda baskın maddeci güçtü aynı zamanda da toplumun baskın
beyin gücüydü. Madde üretiminde kullanılan araç gerece sahip olan sınıf
aynı zamanda ussal ürün üzerinde de denetim gücüne sahip olmuştur.
Böylelikle son tahlilde, ussal üretimden yoksun olanlar bu ürünün denetimi
altına girmişlerdir. Baskın düşünceler ve baskın maddesel ilişkiler ise
benimsenmiş düşünce yapılarıdır. Bu yapıları ise bir sınıfı yöneten yapar.
Yöneten sınıfı oluşturan bireyler bilinci ve düşünceyi yapılandırma
olanağını elde ederler. Şöyle ki; bir sınıf olarak yönettikleri oranında
düşünürlerin, düşünce üreticilerinin fikirlerini yönlendirecekler, ayrıca
kendi dönemlerinde düşüncelerin üretimi ve dağıtımında kaynaklık işlevi
göreceklerdir. Sonuç olarak özetlemek gerekirse bunların düşünceleri
dönemlerin yönetim felsefesi olacaktır”295.
James Roy McBean, Marksist film eleştirisinin temel taşının kesinlikle ideoloji
kavramı olduğunu belirtir. Belirli bir üretim tarzı, örneğin kapitalizm, egemen üretim
ilişkilerini yansıtacak bir dünya görüşü ve bireysel bilinç değerlerini telkin ederek gün
be gün, sürekli olarak yeniden üretilmek zorunda olunan belirli "üretim ilişkilerini"
oluşturmak zorundadır. (Herhangi bir dönemde farklı ve uzlaşmaz üretim ilişkileri
varolabilir.) Ve Althusser'in yerinde olarak belirttiği gibi, sınıflı toplumda egemen
üretim ilişkileri (yani egemen sınıfın kontrolündeki üretim ilişkileri) aynı zamanda
zorunlu olarak "egemenlik ilişkileridir". Bunlar egemen sınıfın egemenliğini sağlayan
yapısal ilişkilerdir296. Üretim ilişkilerinin yeniden üretilmesi büyük ölçüde ideoloji
düzeyinde gerçekleşir. ..İdeolojinin işlevi işçilerin bilinçlerinde (hatta bilinçdışlarında)
psikolojik olarak hazır olmalarını sağlamaktır, her birey yalnızca verili bir üretim
tarzının sunduğu koşullarda çalışmaya değil, ama aynı zamanda toplumun temelini
oluşturan egemen üretim ilişkilerinin idamesine hizmet eden bütün bir değerler ve
tutumlar kalabalığı ile birlikte bu üretim tarzının telkin ettiği tüketim modellerine rıza
gösterir.
Yönetici sınıf, kendi iletilerinin gerekliliğine inanır. Bunun nedeni bu sınıfın
kendi bünyesinde ideolojisini kavramlaştıran ideologlara sahip olmasındandır. Bu
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durumu Marks şöyle dile getirmektedir: bu sınıflar gelişmek için bu kişileri birer temel
yaşam kaynağı haline getirirler. Bu aynı zamanda sınıfın gelişme adına kendi kendisi
hakkında yanılsamalara yönlendirilmesidir. İdeoloji demekle kastedilen, yaygın
uygulanabilirlik özelliğine sahip ve mantıksal olarak dizgeyle uyum sağlamış toplumsal
ve kültürel inançlardır. Yönetici sınıf bu kurama dayanarak konumunu yasallaştıran
ideolojinin yaymacasını (propaganda) yaparak sokaktaki adamın sömürüldüğü ve
aldatıldığı gerçeğinin farkına varmasını zorlaştırır297.
Kitlelerin başarılı ve istikrarlı uygulamalarla yönetici sınıf tarafından
sömürüldüğü savı çağdaş Marksist kültür analizcilerinin temel tartışma konularından
biridir. Donald Lazare, özgün bir çalışması olan Kitle Kültürü, Politik Bilinç ve
İngilizce Çalışmalar adlı yapıtında şunları yazmaktadır:
“Marksist yöntem, manifestoyu yorumlamaya çalışarak maddesel
üretim, ideolojik değerler, sınıfsal ilişkiler ve toplumsal güç yapılarının
herhangi bir kültüre uygulandığında aldığı görünümü gözlenebilen ya da
niteliği baştan belirli yansımalarını ortaya koymaya çabalar. Bu yöntem aynı
zamanda insanların toplumsal-ekonomik ve tarihsel süreçteki bilinç
konumlarını değerlendirmeye de uğraşır. Bununla birlikte Marksist metot
yapısalcılık ve göstergebilim ile değişen oranda birlikte çalışarak çağdaş
kültürün her kilometre taşında politik kimliği derinlemesine irdelemeye de
çalışır. Bu noktadaki kültür kavramı kapsamında film ve televizyondaki
yaygın eğlence biçimleri, müzik, yaygın olarak okunan kitaplar, gazete ve
dergi konuları, gülmece, moda, turizm, spor dalları yanında eğitim, din, aile
ve çocuk yetiştirme, kadın ve erkek arasındaki toplumsal ve cinsel ilişkiler,
günlük yaşamın çalışma ve eğlence kesitleri üzerinde yoğunlaşır. Marksist
kültürel eleştiride en belli başlı konulardan biri de üretimin yaygın biçimi ve
kültürün her aşamasında egemen olan yönetici sınıf ideolojisidir. Gerçekte
Amerikan kültüründe egemen olan ideoloji ve kapitalist üretim biçimi, bu
kültür ve üretim biçiminin temsilcisi olan iş alanlarının yuvalandığı
dünyanın her yerinde gözlenebilir. Bu egemenlik politika, hitabet, haber
toplama, yayım, reklamcılık ve halkla ilişkiler uygulamalarıyla, kapitalist
değerlerin üretici ve tüketiciler tarafından günlük yaşam süreçlerinde
oluşan kültürün hemen her kesiminde yayılarak çoğunlukla bilinçsiz
özümseme yoluyla kalıcılığını sağlamaktadır”298.
Bu alıntı Marksist yaklaşımın neden yaygınlaştığını ve onun en önemli özneleri
konusundaki tartışma noktalarını değerlendirmektedir. Açıkçası iletişim ve kitle kültürü,
yanlış bilinç yayımı, yöneten insanların önerdiği “her ne söylenmişse doğrudur” inanışı,
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temel bir öneme sahiptir. Alman iletişim kuramcısı Enzerberger’in öne sürdüğü sav
bütün iletişim biçimlerinin yönlendirici olduğu; bu özelliğin iletişim araçlarının
doğasında varolduğudur:
“Yönlendirici olmayan yazarlık, filmcilik ve yayımcılık diye bir
şey yoktur. Bu durumda sorun iletişim araçlarının yönlendirici olup
olmadığı değil, ancak onları kimin yönlendirici amaçla kullandığıdır.
Devrimci bir planlama da yönlendirmecilerin ortaya çıkmasını engellemez;
buna karşılık, bu plan herkesi dalavereci olarak kabul eder”299.
Yanlış bilinç, ideoloji kavramıyla oldukça yakından bağlantılıdır ve onu
olumsuzlar. Üretim araçlarına sahip sınıf, aynı zamanda kendi dünya görüşünü de alt
sınıflara pompalar. Böylece proletarya kendi çıkarının nerede olduğunu göremez,
düzeni değiştirme şansının olmadığını düşünür. Olayları devrimci bir düşünceden uzak
olan din veya insan çerçevesinden görür300.
Sınıf Çatışması: Marks’a göre tarih sonsuz bir sınıf çatışmaları sürecidir. Bu
sınıfsız toplumun oluşturulmasına kadar sürer. Sınıfların ortadan kalkması ve buna bağlı
olarak çatışmanın ortadan kalkması ile son bulur:
“Şimdiye kadar varolan tüm toplumların tarihi bir sınıf
mücadeleleri tarihidir. Özgür insanlar ve köleler, soylular ve halk, lordlar ve
hizmetliler, lonca üyeleri ve ustalar, zalimler ve zulüm görenler, birbirlerine
başlangıçtan beri zıt kutuplar olmuşlar, bu zıtlıklar kesintisiz devam etmiş;
bu çatışma bazen gizli bazen açık kavgalara dönüşmüş ve mücadeleler,
devrimci bir oluşum sonunda da gerçekleşse her zaman mücadele eden
sınıfların, bazen geniş toplumlar halinde, yıpranmasına neden olmuştur”301.
Marks’ın üzerinde durduğu bu iki sınıftan biri fabrikalara ve kurumlara sahip
olan bu nedenle de yönetici sınıfı oluşturan burjuvazi, ötekisi ise yönetici sınıf
tarafından sömürülen ve durumları her an ümitsizleşen emekçi sınıftır. Kurama göre
burjuvazi, emekçi sınıfa “yönetici sınıf fikrini benimseterek; onları öğretisiz (indroktine
edilmiş) bırakan” ve bunu da “bireysel insan” düşüncesini kabullendirerek ya da bir
toplumdaki toplumsal ve ekonomik düzenlemelerin “tarihsel” değil “doğal olarak”
oluştuğu düşüncesini yayarak ve sınıf çatışmalarını engellemeye çalışarak yapar. Bu
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düşünceye göre, eğer bu düzenlemelerin doğal savı kabul edilirse bunların kasıtlı
yapılmadığı ortaya çıkacaktır. Bunun için insanlar bu düzeni kaçınılmaz olarak kabul
edip katlanmak zorundadırlar. Marksistlere göre bir toplumda belirli bir zaman
kesitinde, ki toplumsal ve ekonomik düzenlemeler tarihseldir, düzenlemeler insanlar
tarafından gerçekleştirilir ve bu nedenle de yine insanlar tarafından değiştirilebilir.
Burjuvazi herkesi, kapitalizmin doğal ve bu nedenle de ebedi olduğuna ikna etmeye
çalışır. Ancak Marksistlerin ileri sürdüğü şekliyle bu düşünce açıkça hatalıdır ve
Marksist analizcilerin başlıca görevi de bunu gözler önüne sermektir302. Yönetici sınıfın
kullandığı yaklaşımlardan biri de insanları toplumda sınıf diye bir şey olmadığına ya da
her nasılsa oluşmuş olan bu sınıfın anlık (yani kalıcılık özelliğinden yoksun) olduğuna
ikna etmeye çalışmaktır. Bunun bir örneğini Amerika’da işe koşulan sınıfsız toplum
mitinde görmek mümkündür. Bu mite göre Amerika’da babadan oğla devredilen bir
aristokrasi yoktur ve üst sınıflar her zaman karşıt kitlelerle çatışmasız, arkadaşça bir
arada olmaya açıktırlar. Bir kurumun patronu her zaman bir kapıcı ya da temizlikçiyi ilk
ismi ile çağırıp konuşabilir. Bu durum Marksistlere göre gerçek toplumsal ilişkilerin
gizlenmesi çabasıdır. Aslında bu geniş orta sınıf, Marksist analizciler için özgün bir
sorun oluşturmaktadır.
Kitle iletişim araçları yoksulluk, seks düşkünlüğü, ırkçılık gibi konuları ele
almakla birlikte toplumu yaşadığı gerçeklikler hakkında yanıltma görevini sürdürmekte
ve yönetici sınıfın edinilmesini istediği dünya görüşünü yaygınlaştırarak “zihinleri
bulandırma”yı sağlamaktadır. Bazı durumlarda bu araçlar burjuvaziyi yansıtan örnek
kişiler (ya da kahramanlar) üretmekte; bu kişilikler yönetici sınıfların istekleri
doğrultusunda

biçimlenmekte;

kitlelerin

bilinçten

yoksun

bırakılmasını

bu

kahramanların kitaplar, televizyon programları, filmlerdeki eylemlerine özendirerek
desteklemektedir. Genel olarak söylemek gerekirse iletişim araçları sınıf farklılıklarını
gizleyerek ye da yönetici sınıfın düşüncelerinin savunuculuğunu yaparak sınıf
çatışmalarını ve siyasi düzlemdeki değişimleri önlemek çabasına girmektedir303.
Marks’a göre; “toplum bir bütün olarak iki büyük düşman kampa; birbirleriyle
doğrudan yüz yüze gelen iki büyük sınıfa ayrılmaktadır. Bunlar burjuvazi ve
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emekçilerdir304. Bu karşıtlığın çözümü Marksistlere göre yönetici sınıflar ya da
burjuvazi tarafından denetim altında tutulan kitle iletişim araçlarının kitlelerin gerçek
özbilincine ulaşması amacıyla kullanılmaya başlaması ile gerçekleşebilir. Ancak bu
amaca ulaşmak için de çatışma kaçınılmaz bir gelişme olmaktadır.
Lukacs’a göre Marx’ın analiz ettiği kapitalist toplumsal yapı ve bu yapı
içindeki işçi sınıfının konumu, Hegel’in tezini gerçek değerine kavuşturacak bir
gelişmedir. İşçi sınıfının nesnel konumu tarihsel özne konumunun gerçekleştirilmesini
olanaklı kılmaktadır. Elbette proletarya da şeyleşmenin hüküm sürdüğü dünyada
yaşamaktadır ancak buna rağmen, o içinde bulunduğu koşulları bütünlüğü içinde
görebilir. Lukacs, bunun nasıl olabildiğini tamamen açıklamaz, ancak bir şekilde işçi
sınıfı dolaysız varoluşunu görebileceğini, yani gerçek varlığının olgular düzeyinde
görünen yanının ötesinde gerçekliğin bilgisine ulaşabileceğini varsayar. Öyle ki bu
durum, bizzat işçi sınıfının yaşadığı koşulların zorunlu bir sonucudur adeta. Bu koşullar,
bir şekilde, işçi sınıfına bu dolaysız varoluşu aşmasını buyurur. İşçi sınıfı, bu bilince
ulaşmasını mümkün kılan özgül dolayım kategorilerine de sahiptir. Bilinç durumları
böylece, sınıf konumları üzerinden kapitalist toplumsal yapının maddi gerçekliğine
götürülmüş ve Hegel’in idealist teorisi maddileştirilmiş olunur. Bu toplumsal süreç,
genel olarak bütünselliğin yitirilmesini getirirken beraberinde de, işçi sınıfı açısından
bütünselliğin kavranabilme olanağını getirir. İşçi, emek gücünü satmak konumunda
olduğundan dolayı, içinde bulunduğu yabancılaşmayı algılayabilecek ve kendi öznelliği
ile nesnelliği arasındaki kopukluğun bilincine ulaşabilecek noktadadır Lukacs’a göre.
Yabancılaşma: Yabancılaşma terimi ayrımlaşma veya uzaklaşmayı ifade eder.
Bu terimin kökenindeki “yabancı” ise toplum içinde değerleri ile bağlantısı olmayan,
sağlıklı ilişki kuramayan, topluma “uzantısı” olmayan bireyi tanımlamaktadır. Bu
düşünce

yabancılaşmayı

kapitalist

ekonomik

sistemden

türeten

Marksizm’in

anlaşılmasında büyük bir öneme sahiptir. Kapitalizm çok sayıda mal üretebilir ve
böylece sayıca büyük maddi çoğunluk oluşturulabilir. (bu diğerlerinin üstünden
geçinerek de olsa); ancak bu sınıflar ciddi boyutlarda yabancılaşmaya maruz kalır ve
farkında olsunlar ya da olmasınlar bundan ötürü acı çekerler.
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Yabancılaşma ve bilinçlilik bağlantılı iki kavramdır. Yabancılaşma sürecini
yaşayan insanlar “yanlış bilinçlenme”den dolayı zarar görür, acı çekerler. Kısa bir
tanımlama ile yanlış bilinçlenmeyi, insanların düşüncelerini burjuvazinin işlevleri
doğrultusunda biçimlendiren ve ideoloji halini alan bilinç olarak belirtmek olasıdır.
Ancak yanlış bilince ek olarak yabancılaşma, insanlara ne olduklarını da unutturan bir
bilinç yoksunluğudur. Bunun bir nedeni de yabancılaşmanın, herkesi kapsadığı için
görünmez ve elle tutulamaz hale gelmesine bağlanabilir. Fromm

ve diğer Marks

yorumcuları için bu kavramın çekirdeği yabancılaşmadır. Marks’ın şu saptamaları ve
yabancılaşma konusu üzerindeki görüşleri daha da aydınlatmaya yardımcı olmaktadır;
“Emeğin yabancılaşması kavramı ne demektir? Birincisi, çalışma
işçi için dışsaldır, yani çalışma onun doğasının bir parçası değildir; kendini
ürün ve üretimi için harcadığı emek ile bütünleştiremez, ancak kendisini
yadsır; bir refah duygusu içinde değil sefalet duygusu içindedir; bedensel ve
ussal enerjisini özgürce geliştiremez, buna karşın bedensel olarak tükenmiş
ve ussal olarak yitiktir. Böylelikle bir işçi ancak boş zamanında kendini
evinde hissedebilir ve işinde kendini yersiz yurtsuz duyumsar. Çalışması
gönüllü değildir. Bu nedenle de onu zorlanan emekçi olarak tanımlamak
gerekir. Çalışması kendinin bir gereksiniminin karşılanmasına yönelik
değildir, başkalarının gereksinmelerinin karşılanmasına yöneliktir. İş’in
yabancılaşmış karakteri şu olgu ile açıkça anlatılabilir; bir fiziksel ya da
benzeri zorlama olmadığı sürece işten bir veba gibi kaçınılmaktadır. Sonuç
olarak, işçi için yabancılaşmış karakteri, işin onun değil bir başkasının işi
olmasından kaynaklanır. Bu nedenle çalışırken bedeni ve zihni kendinin
değil bir başkasınındır. İşçinin ürünü ile yabancılaşması emeğin
nesnelleşmesi ve kendinden ayrılması değil, kendi dışında, ondan bağımsız
bir yabancı olmasıdır. Bu aşamada ürün onu üreten işçiden bağımsız, ona
karşı özerk bir güçtür. Nesneye adanan yaşam o yaşamı yaşayana karşı bir
düşman güç haline gelir”305.
Böylelikle insanlar işlerinden duygusal olarak kopar, ayrılır ve uzaklaşırlar. Bu
uzaklaşma aslında arkadaşlarından, kendilerinden ve yaşamdan uzaklaşmadır. Bir
insanın kimliğinin merkezi ve benlik duygusu olan işi, kendinden ayrılır ve yıkıcı bir
güç olarak karşısına dikilir. İşçiler kendilerini dünyadaki etkin “özneler” olarak değil
kullanılan “nesneler” olarak algılarlar; ürün bu süreçte, insanların ürettikleri eşya halini
alır ve bunlar işçilerin emeklerinden soyutlanmış birer nesnedirler. İnsanlar daha fazla
yabancılaştıkça, yabancılaşmış gereksinimlerinin esiri olurlar. Marks’ın belirttiği gibi
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bu durumda “kendinin bilincinde ve kendiliğinden hareket eden metalar” haline
gelirler306.
İletişim araçları bu noktada kritik bir rol üstlenir. Bu araçlar yabancılaşmış ruh
için anlık zevkler sağlarlar; yabancılaşan bireyi aldatarak yaşadığı sefaleti ona
unuttururlar; ve reklam kurumları aracılığıyla üretilen yapay arzuları ve örnek tipleri
çok daha çok çalışmaya güderler. Burada bir kısır döngüye değinmek yerinde olacak;
Marks’ın da değindiği gibi bu etkenler kapitalist toplumlarda insanları yabancılaştırırlar.
Bunun sonucu olarak insan fazla çalıştığı oranda fazla yabancılaşır. Bir takım kaçış
imkanları yaratmak için de durumun farkında olunmasa da, belirtileri sezilerek, değişik
biçimlerde ortaya çıkan her aşaması para demek olan tüketime yönelirler. Böylelikle
işlerinden kaçmak için dahi fazla çalışmaya güdüleyen geri kafalı insan felsefesine
dayalı işleyiş mekanizmasını yerleştirmiştir. Böylelikle reklamcılık gelişmiş kapitalist
toplumlarda merkezi bir rol üstlenmiş olur307.
Marx'a göre, insanın kendi emeğine yabancılaşması (meta fetişizmine dönüşen
süreç), kapitalizmin en belirgin niteliğinden biridir. Kapitalizmden önce, Avrupa'da var
olan piyasalarda üreticiler ve tüccarlar mal alıp satardı. Kapitalist üretim tarzının
gelişmesiyle birlikte emeğin kendisi bir mal (meta) halini almıştır. İnsan artık yaptığı
ürünü değil, kendi emek gücünü belirli bir ücret karşılığında anlaşarak satmaktadır.
Emek gücü, insanın zanaatçılığından farklılaşarak sistemin devamlılığını sağlayan,
tamamıyla alınıp satılabilen bir araç haline gelmiştir. Emek gücünü satmak zorunda
olanlara proletarya, bu emek gücünü satın alan, genellikle mülk ve üretim teknolojisine
sahip gruba da burjuva denir. Proleterler, kapitalistlerden sayıca ve kaçınılmaz olarak
fazladır.
Lukacs, tarihsel dünyada yabancılaşmanın her şeyi kapsadığı anlayışını sıkça
tekrarlar. Hayatın fenomenleşmiş yanı içine hayatın özü gizlenmiştir. Bu fenomen yan,
Marx’ın kavrayışıyla, Lukacs için de burjuva-kapitalist toplum olarak tarihsel-sosyal bir
kimliğe, içeriğe bürünmüştür. Tarihin öznesi “proletarya”dır. Proletarya, tarihin hem
nesnesidir (Geist’ın tarihinin yarattığı şeydir, hem de özne olarak tarihe (topluma)
306
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müdahale eder; bu durumda hayat, tarihsel-sosyal olan proletaryanın nesnesidir.
Genelleşmiş meta-üretim düzeni olan kapitalizm, “şeyleşmenin” nesnel yanını
oluşturur. Emeğin ürününü emekten koparıp, onu üreten karşısına , ayrı, yabancı,
niceliksel bir nesne olarak koyar. Bir yandaki nesnel şeyleşme, öznenin yabancılaşması
ile tamamlanır. Böylece şeyleşme ve yabancılaşma, kapitalist düzenin üreten ile ürün
arasındaki organik bağı koparmasının sonucudur. Sadece proletarya, tarihsel sürecin
taşıyıcısı olarak öz ile fenomeni, hayatın özü ile tezahürünü kendi öznelliğinde yeniden
kurup birlikteliği sağlayabilecektir, burjuva toplumunun total yabancılaşmasını
aşabilecektir. Ancak bu aşama gerçekleşmediği süreç boyunca “öz şeyleşmiş olarak
kalır; şeyleşmişliğin bilincine varmaya yönelir, öyleyse sanatın da amacı, bu totalleşmiş
yabancılaşmanın altında kalmış özü ortaya çıkarmaktır].
Meta Fetişizmi ve Şeyleştirme: Marks’ın meta fetişizmi kuramı yabancılaşma
kavramını, kapitalizmin toplumsal ve ekonomik ilişkilerinin tarihsel olarak belirlenen
özel niteliklerine dayandırmıştı. O analiz daha sonra George Lucak’ın çalışmaları ve
şeyleştirme kavramı aracılığıyla kültürel ve düşünsel pratiği kapsayacak şekilde
genişletilmişti. Buna güre meta fetişizmi kuramı kapitalizm şartlarında yaşanan
deneyimlerin psikolojisini anlamak istiyorsak gerekli olan tam anlamıyla Marksist özne
kuramının anlaşılmasını sağlamaya yarayacaktır308.
Marks’ın en sistematik haliyle kapitalde geliştirdiği meta fetişizmi kuramı tam
olarak özerk serbest irade anlamındaki öznenin birinin veya başka birinin gücüne tabi
hale geldiği süreci anlatan felsefi yabancılaşma kavramının toplumsal ve iktisadi
karşılığıdır309.
“Fetişizm veya Şeyleştirme” genel ama dengesiz bir süreç olup öznenin
bilincinin, benlik ve dünya anlayışlarının ve kültürlerinin derinlerine kadar işler.
Öznelerin kendilerini en çok fail olarak hissettikleri yerler çoğu kez değer ilişkilerince
en çok içlerinin boşaltıldığı ve öznesiz öznelere dönüştürüldükleri noktalardır. Bu
dramın bir tezahürü öznenin ikiye ayrılmasıdır; bir yanda, özne sonu gelmez bir şekilde
herhangi bir göstergeler kümesiyle karşılaştığında popüler konuşma dilinde “sanki”
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diyerek kuşkucu bir çıkış yapar; ama diğer yandaysa, özne safça o göstergelere sahici
gösterimler olarak inanır. Bir özne olmak için bir yerlerde bir takım toplumsal pratiklere
katılmak gerekir, toplumsal ilişkilerden çıkmak diye bir şey söz konusu olamaz. Ne de
kuşkuculuğa yol açan süreçlerin kendileri dışında anlamlı bir dışarısı olabilir. Ama
öznesiz özne kavramının amacı (dil tarafından içi boşaltılmış) özne kuramları öznenin
görünüş biçimler düzeyindeki kaderinin çizgisini izleyen Fransız düşüncesinin (LeviStrauss, Althusser, Foucault, Derrida, Lacan) kötümser eğilimini sürdürmek değildir.
Meta fetişizmi kuramı Marksist bir özne kuramı, öznenin tarihsel ve materyalist bir
ifadesi için temel oluşturabilirler310.
Bu üretim ilişkileri içinde bizlere nesneler olarak davranılır. Oysa devletin
ideolojik aygıtlarının tüm zırhı bireylerin, onların özneler olarak çağrıldıkları rahatlatıcı
bir yanılsama sunar.) Böylece kendilerini özne olarak gören bireyler, üretim ilişkileri ile
gerçek ilişkilerini görüp anlayabilecekleri kavramsal bağlantıyı kuramazlar, ama bunun
yerine, onların üretim ilişkileriyle gerçek ilişkisinin materyalist anlayışının yerine geçen
(okulda idealist bir Bilgi anlayışı; kilisede Tanrı; mahkemede Adalet; politikada Parti;
işçi örgütlerinde Sendika; basında Gerçekler; sanatta Hakikat ve Güzellik ve ailede
Uygun Davranış) etik ikilemlerin metafizik Mutlaklar (Absolutes) biçiminde anlaşıldığı
düşsel ilişkiler içine girerler. O halde sınıflı toplumda ideoloji, varolan üretim
ilişkilerinin bir sınıfa diğeri aleyhine ayrıcalık kazandırmasını kitlelerce doğal bir olgu
olarak kabulünü telkin etmek için egemen sınıfın kullandığı en önemli silahtır. İdeoloji,
toplum ve onun üretim ilişkileri üzerine temel soruları sormayı önlemeye ve sorulacaksa
da çok az sorunun sorulmasını sağlamaya hizmet eder. Bu sorular ise niçin yerine nasıl,
devrim yerine reform ve bu özel toplumsal sistem niçin varolsun yerine gerçekliğe
kendimizi nasıl uyumlayabilirizdir311.
Lukacs’a göre, kapitalizmle birlikte, dünya tarihinde ilk kez, toplumsal yaşamı
bütünü ya da bütünlüğü içinde, kendi amaçlı faaliyetinin nesnesi haline getirebilecek bir
özne ortaya çıkmıştır. Bu özne proletaryadır ve bunu mümkün kılan, nesnel dünyanın,
yani kapitalizmin yapısal nitelikleridir. Kapitalizm, genelleşmiş meta üretimi düzenidir
ve meta üretimi şeyleşmeye yol açar, bu şeyleşme nesnel ve öznel yönleri olan bir
310
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şeyleşmedir. Kapitalist pazarın yasaları bu sürecin nesnel yönünü oluşturur. Emek bu
süreçte salt bir nicelik konusu haline gelir, insan emeği rasyonelleştirilir. Bu sürece
İnsanın kendi emeğine yabancılaşmasının eklenmesiyle, şeyleşmenin öznel boyutu
ortaya çıkmış olur. Lukacs böylece, insan etkinliğinin, insandan bağımsızlaşarak kendi
yolunda giden bir metaya dönüştüğünü belirtir. Üretimin ve ürünün organik birliğinin
bu dağılmasının sonucu, insan düşüncesinin, toplumsal bilincin parçalanmasıdır. Bu
parçalanmanın sonucunda da bütünsel bakış olanaksızlaşır. Lukacs’a göre, mevcut
ihtisaslaşma durumu, burjuva bilimlerinin bu parçalanmışlığın ürünleri olması
dolayısıyladır. Bu şeyleşmenin kaçınılmaz bir sonucu olarak özne- nesne kopukluğu
gündeme gelmektedir Lukacs’a göre. Bu da teori ile pratik arasındaki bağların
kopmasını getirir beraberinde. Böylece düşünce değiştiricilik niteliklerinden vazgeçer
ve salt bir gözlemci konumuna itilir.
Marksist analiz üzerine çalışan Mike Wine altyapı-üstyapı aygıtı ve dolayım
kavramını Marksist diyalektiğin kavranması yönünden kilit kavramsal araçlar olarak
görür312. Mike Wiyne, Maksist Çözümleme üzerine yazdığı kitabında, meta olarak
özneyi ele alırken; öznedeki çatlak ve çelişkilere içkinlik, ayrım, ters çevirme ve
bastırma kavramlarıyla da ışık tutmaya çalışmıştır.

Ters çevirme: Toplumsallığın o tuhaf yok oluşuyla ( maddesizleşme) birlikte
gelen çarpık diyalektik ters çevirmeler kapitalizmin tipik özelliklerindendir. Toplumsal
ilişkiler diyor Marks; gerçekte oldukları gibi görünürler: insanlar arası maddi ilişkiler ve
şeyler arası toplumsal ilişkiler313 Burada Marks, fiziksel maddiliğin, parçası olduğu
toplumsal ilişkilerden veya maddilikten ayrıldığı fetişleştirme sürecinden söz ediyor.
Tarihsel materyalizm, bu türden meta fetişizmi ile birbirinden ayrı düşmüş fiziksel ve
toplumsal maddiliği tekrar birleştirerek mücadele eder314.
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Bastırma: Yok olan maddesizleşen bir toplumsallığın özne açısından
sonuçlarını ele almanın bir yolu da bastırma/baskılanma boyutunun incelenmesidir315.
Marks Komünist Manifesto’nun açılış sayfasında burjuvayı korkuttuğunu iddia ettiği
“komünizm heyulası”na değiniyordu. Marks’ın anlatmak istediği şey burjuvanın daha
gerçekleşmemiş bir şeyden ne kadar korktuğuydu. Heyula’yı kullanarak Marks “gelecek
bir varlığı ilan eder ve ona çağrıda bulunurken”316 hayaletler gibi artık geçmiş olan bir
şeyin izleri yerine, gerçekleşmesi mümkün bir geleceği öngörür. Burjuva alternatif bir
tarihsel doğru kadar o alternatif geleceği barındıran kolektif aktörü de baskı altına alır.
Tüm baskılar gibi bu da acı veren varlığınızın ve değerlerinizin temelini sorgulayan bir
şeyin varlığını kabul etmeye yanaşmamaktan kaynaklanıyor. Burjuva dünyasının hem
uçlarında hem de merkezinde Marks’ın komünizm heyulasının içine girip ele geçirerek
hem ruhu (teori) hem de eti (pratik) gerçek devrimci bir yaşamda bir araya getirmek
istediği o beden yani işçi sınıfı vardı. Burjuvanın fabrikalarında çalışan, yaralı,
bölünmüş, sadece bir üretim faktörü durumunda olan, maddi olduğu kadar zihinsel
olarak da zayıf düşmüş işçi sınıfının bedeninde sayısız toplumsal suçun izine rastlamak
mümkündür. Ve komünizmin heyulasının düzeltmek istediği de işte bu suçlardır317.
Kmünist Manifeto’da günümüz sinemasındaki çoğu hayaletlerin temel
şablonunu bulmak mümkündür: Varlığını ve değerlerini sorgulayanları baskı altına alan,
muhalefeti marjinalleştiren, uyguladığı şiddetin izlerini gizleyen baskın ve çoğu kez
umursamaz bir toplumsal düzen ve geçmişteki haksızlıkların kabul edilmesi, adının
temize çıkarılması veya bildiğimiz kanlı canlı şekilde intikamının alınması için çırpınan
bir ruhun ortaya çıkışı: En azından Candyman (Bernard Rose, 1992, ABD), Halka (Ring
Hiedo Nakata 1998, Japonya), Şeytan’ın Belkemiği gibi filmlerde “sınıfsal bir bastırma
söz konusudur. Kişi, sınıf ilişkilerinin gidişatının 20.yüzyılda ve özellikle de savaş
sürecinde kendi sınıfını ve işçi sınıfını nasıl dönüştürdüğünü göremiyor318.
Marks’a göre kapitalizmde “insanlar arasındaki belirli bir toplumsal
ilişki…onların gözlerinde, şeyler arasındaki bir ilişki gibi fantastik bir biçim alır.”319 Ve
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en azından belli bir derece sistematiklik tutarlılık ve süreklilikle böyle fantastik biçimler
almasalardı da o belirli toplumsal iktisadi ve siyasi krizlere şimdi olduklarından çok
daha açık olurlardı. Ancak çeşitli kereler Marks hayaletler, hayaller, sermayenin artı
emeğe kurt adam gibi aç olması ve “meta biçimini aldıkları zaman emeğin ürünlerini
çevreleyen sihir ve karabüyü” gibi imgelemlere başvuruyor. Marks kapitalizmin
irrasyonel ve insanlık dışı niteliklerini gözler önüne sermek için paradoksal şekilde
irrasyonel, doğaüstü ve fantastik üzerine söylemlerden yararlanıyor320.
Tüketim Toplumu: Daha önce de tartışıldığı gibi reklamcılık, gelişmiş
kapitalist toplumlarda, insanları daha fazla çalışıp, parayı güçlendirerek kendilerine
daha fazla satın alma olanağı tanımaya güdüleyen temel kurumlardan biridir. Ancak
buna ek olarak insanlar tüketmeye, hem de çılgınca tüketmeye yönlendirilmelidir.
Çünkü tüketim ekonomik sistemi ayakta tutan başlıca etmendir. Kapitalist sistem ancak
bu yolla ayakta kalabilir. Sistem tarafından yaygınlaştırılan korku ve sefalet, yoğun ve
yaygın tüketim yardımıyla azaltılabilir. Marks’ın kapitalizm hakkında yazdığı gibi:
“Herkes kendini yeni fedakarlıklara zorlayan, yeni bağımlılıklara
yönelten, yeni zevklere sahip olmak için ayartan ve bu yolda kendini bir
ekonomik yıkıntı haline getiren yeni türetilmiş gereksinimler düşünebilir.
Herkes, kendi bencil gereksinimlerini tatmin için bir diğeri üzerinde
yabancılaştırıcı bir güç de kurabilir”321.
Burjuva Kahramanları: İletişim araçları çözümlemelerinin önemli bir
bölümü kahraman imge üzerinde yoğunlaşmayı öngörür. Bu kahramanlar, filmler,
konulu televizyon dizileri, güldürü romanları, ticari yayınlar, ya da diğer konulu anlatım
biçimlerinde bir dizi olağan dışı işlevleri üstlenen erkekler, kadınlar, hayvanlar veya
robotlar olabilir. Bazı durumlarda hainleri de içeren önemli karakterlerin kapsandığı bu
kahramanlık imgesi, dizi ve diğer yaygın sanat türlerinde, yaşanan dönemin ve
toplumların özelliklerini yansıtırlar. Diğer bir görüşe göre bu kahramanlar yaşanan
dönemi “biçimlendirir” ve toplumun değişmesine yardım ederler. Ek olarak bu
kahramanlar insanlara öykünülecek (ya da özdeşleşecek) kişilik modellerini sunar ve
böylelikle kimlik kazanmalarına yardımcı olurlar. Zaman zaman da bu kahramanlar
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“toplumdışı” davranış biçimleri sergiler ve dengeli bir toplumun sahip olduğu düzeni
tehdit ederler322.
Marksistlere göre burjuva kahramanları varolan düzenin devamlılığını
kapitalist düşüncenin çarpıcı sakıncalarını “önemsizleştirme” yolu ile gizleyerek
tüketim tutkusunu zirve noktasında tutmaya çalışırlar. Bu burjuva kahramanlarının
sattığı bir diğer şey de “kendi başına insan”, Amerika Rüyası, Benci Kuşak gibi değişik
biçimlerde tanımlanan değerlerle ifade edilebilen “bireysellik”tir. Bu durum çok az
insanın aradaki bağlantıyı kurabildiği, yabancılaşma kavram ve olgusu ile ilgilidir.
Marks toplumu salt bireyler toplamı değil aynı zamanda birbirleriyle bağıntılı
bireylerarası ilişkiler bütünü olarak görür. Marksistler için kadın ya da erkek
kahramanlar bu gerçeği kavrayıp toplumun, burjuvazinin bireyci değerlerini, tüketim
tutkusu ve üstün sınıf egemenliğini tepetaklak eden, yeni toplum düzenleri için
mücadele eden kişilerdir.
Marksist film incelemesinde, daha önce ele aldığımız ideolojik, ahlaki, kültürel
önderlik meselesini içeren hegemonya kavramı da oldukça önemlidir. Baskı ile, zorla
ele geçirme ile oluşturulan hakimiyetin yanında rıza yoluyla ve içkinleştirme
politikasıyla kitleler üzerinde oluşturulan hegemonya film çözümlemelerimizde de bize
oldukça yol gösterici kilit kavramlar olacaktır.
Hegemonya kavramını geliştiren Marksist düşünür Gramsci’dir. Hegemonya,
“kapitalist toplumda belirli bir egemen veya egemen olma yolundaki sınıfın,
ittifaklarıyla, uzlaşmalarla başka sınıf üzerine kurduğu ve sürdürdüğü, olası değişmeleri
önlediği hakimiyetini, yöneticiliğini pekiştirmesini” ifade etmektedir. Hegemonya için
altyapıya hakim olmak yeterli değildir. Hakim veya hakim olmaya giden sınıfın kendi
sınıf kültürünü, kendi düşüncelerini, dünya görüşünü de kabul ettirmesi veya ettirmiş
olması gerekmektedir. Bunun için aydınlara gereksinimi vardır; kendi aydınlarını üretir
veya bu işi görecek aydınları devşirir. Gramsci devletin iki değişik yüzü olduğunu
söylemektedir; düşünce ve kaba kuvvet. Bunları iki müessese temsil etmektedir ; politik
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toplum ve sivil toplum. Sivil toplum da, devletin düşünce sistemlerine hitap eden baskı
elemanıdır.
Kitle iletişim araçlarının üstlendiği çalışma prensibinin belirli görüşler
etrafında sadece insanları sindiren ve öğreti yükleyen ideoloji taşıma olmadığı
görülmektedir. Kasıtlı olmadan da olsa baskıcı hakimiyet oluşturma araçları olan
iletişim araçlarının daha geniş kapsamlı ve daha derinlere nüfus etme yeteneğine sahip
olduğu açıktır. Bu araçlar insanların kişiliklerini ve dünya görüşlerini biçimlendirmiş
olurlar. Hegemonya kavramı toplumda varolan her şeyi kuşatır. Bunlar ideolojik fikirler
iletişim araçları tarafından taşınan yaygın sanat çalışmaları vb. gibidirler. Ve bu da
iletişim araçları çözümlemesini zorlaştırır çünkü bir insanın parmağını, kabul edilen ya
da varsayılan şeylere basamayacağı bir gerçektir. İnsanlar kendilerini baskı altında
tutmaya burjuva düşüncesine bağımlılaşmış durumdadırlar.
Dolayım kavramı oldukça önemlidir. Marksçı metot içinde dolayım,
fenomenler arasında bir özdeşlik önermez, çünkü bunu yapmak sermayenin kendisinin
maddesizleştirici fantezisine katılmak anlamına gelir; materyalist dolayım birbiriyle
bağlantılı ama ayrı fenomenler arasındaki iç ilişkilere uygun bir ağırlık, tarih ve hak
verir.323
Marksist estetik ve eleştiri yöntem olarak yansıtma kuramını kullanır. Lukacs’a
göre de sanat bir yansıtmadır ve yansıtma yöntemleri başlıca ikiye ayrılır: gerçekçilik ve
doğalcılık. Bunlardan birincisi sosyal gerçekliği yansıtabilir, ikincisi yansıtamaz.
Lukacs daha sonra Gorki gibi gerçekçiliği de ikiye ayırır: eleştirel gerçekçilik ve
toplumcu gerçekçilik olmak üzere. Gerçekçilikte yazarın görevi toplumun belli bir
dönemindeki gelişim ve doğrultusunu belirleyen tarihi güçleri, yani toplumun iç
yapısını ve dinamiğini kavramaktır. Başka bir deyişle o dönem için tipik olan tarihi
durumu anlamak. Lukacs’ın estetiğinde kişinin tipik olması demek, kişinin en derin
yanının toplumda mevcut nesnel güçler tarafından belirlenmiş olması demektir. Sanat
eseri öyle bir somut genelleştirmedir ki, genel kanun ‘tikel’de, öz ise görünüşte belirir
ve genel kanun, tikel olayın nedeni gibi gözükür. Tiplerde ve tipik durumlarda sağlanan
işte bu paradokstur. Gerçekçi eserde sunulan kopya eksik olmasına eksiktir, bütün
323
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ayrıntıları içine almaz; ama bu öyle bir kopyadır ki eksikliğine rağmen yine de bütünü
yansıtır, çünkü bu eksik olan kopyada, aslının özünü seçip almış olmanın verdiği bir
doğruluk vardır. Marksist estetiğin ikinci dönemi olarak Sovyetlerde geliştirilen
toplumcu gerçekçilik, Marksizm’in bilgi teorisi ile Engels kanadından gelen Hegel’in
estetiğini birleştirerek sanat eserini dış gerçekliği yansıtan ‘somut-genel’ olarak anlıyor.
Maksist toplumun ekonomik, politik ve sosyal açılardan eleştirisidir; gerçekçi bir eserde
(film, roman) sanat alanında eleştirir toplumu324.
Marks’ın sanatçıdan istediği şeyler, hakikate bağlı çizim, çizilmiş olaylara
somut tarihsel yaklaşım ve kişilerin, bağlı oldukları sınıfsal çevrenin ve kişilerin, bağlı
oldukları sınıfsal çevrenin belirleyici özellikleri içinde, canlı çok yönlü çizimleriydi.
Böylece Marks, Marksist estetiğe “gerçekçi imge” kavramı ve olgusunu da kazandırmış
oluyordu. Marks ve Engels Lassalle’a yazdıkları mektuplarda, herhangi bir trajik
çatışmanın

somut-tarihsel-sınıfsal

bir

içerikten

kaynaklanması

gerektiğini

vurgulamışlardır ve sanatta “tezliliği” savunmuşlardır. Ancak sanatta tezlilik ve yanlılık,
kuru bir ahlakçılık, şematik bir siyasal yorum ye da kaba bir öğreticilik değildir.
Kanaatimce diyor Engels, “amaç, vurgulayarak gösterilmeksizin, yazarın kendi çizmiş
olduğu toplumsal çatışmaların ilerdeki tarihsel sonucunu okuyucuya bir tabak içinde
sunulmasına gerek kalmadan, durumun ve eylemin kendisinden ortaya çıkmalıdır”325.
Marks ve Engels, diyalektik ve materyalist bilgi kuramlarını, yalnızca sanatın
gelişmesine değil, ama aynı zamanda, sanat ve edebiyat çözümlemesine de
uygulamışlar; sanatı gerçekliği bilmenin yollarından biri olduğu kadar, gerçekliği
yansıtmanın bir yöntemi olarak da ele almışlardır.326 Yansıma kuramları MarksistLeninist estetiğin can damarını oluşturur. “insan bilinci gerçekliği yalnızca yansıtmakla
kalmaz, ama aynı zamanda onu yaratır da” diyor Lenin. Demek ki sanat, gerçekliğin
yalnızca edilgen bir yansıması değil, ama aynı zamanda, etkin bir biçimde
yaratılmasıdır da. Sanat ile gerçek arasındaki bu diyalektik ilişki, sanatsal bilginin
olduğu kadar, sanatsal yaratının da temelini oluşturur. Şu halde, gerçekliği sanatta
yansıtabilmek için gerçekliğin bilgisi gerektiği kadar, yeniden yaratılması da
324
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gerekmektedir. O yüzden, Marks ve Engels, gerek edebiyat ve sanatta bir yönelim,
gerek bir sanatsal yaratma yöntemi olarak gerçekçilik üzerinde önemle durmuşlardır.
“Benim görüşüme göre, gerçekçilik”, diye yazar Engels, “ayrıntılarda hakikate bağlı
kalmanın yanı sıra, tipik durumlar içinde tipik karakterlerin hakikate bağlı olarak
yeniden yaratılmasını içerir”327.
‘Estetiğin Marks’ı olarak anılan Lukacs eserlerindeki kuramsal ilkeler içinde
“yansıma” kategorisine önemli bir yer vermiştir. Lukacs'ın kuramsal girişiminde
yansımaya bu denli önemli bir yer vermesini doğal karşılamak gerekir; çünkü Lukacs,
yansımada gerçekliğin bilinç aracılığıyla kuramsal ve pratik düzlemlerde kavranış
biçimlerine ortak bir temel sağladığına inanmıştır. Lukacs'a göre yansıma kuramını,
idealist ya da mekanik maddeci varyantların çıkmazlarını doğurmadığı için diyalektik
bir kuram saymak gerekir. Epistemolojik bir nosyon olarak gerçekçilik ile tarihsel
açıdan belirli bir edebi dönem olarak gerçekçilik'in birleşmesidir. Estetik ve Marksist
yöntem üzerine çalışan ve Lukacs’tan etkilenen yazar Aziz Çalışlar da bu yöntemi
maddeci-gerçekçi eleştiri olarak tanımlar ve öneminin altını çizer:
“[…] maddeci-gerçekçi eleştiri, yapıtı tüm sistemselliği içinde ele
alır; toplumsal praksisle bağıntısı içinde gerçekliği kendi (içerik-biçim)
bütününde nasıl yansıttığına (gerçekliği özümleyip biçimlendirdiğine)
baktığı kadar, onun ayrılmaz bir bileşkeni olarak sanatsal-toplumsal işlevini,
yani ilettiği ‘sanatsal hakikat’ (bildirim) ile alımlayıcı kitlenin sanatsaltoplumsal çıkarları arasındaki bağıntıya […] yani yapıta üretim-ürünalımlama iletişim bütünlüğü ve diyalektiği içinde [...] bakar. Bu anlamda da,
aydınlatıcı olumlayıcı ya da olumsuzlayıcı yönde yapıcı, eğitici ve
bilinçlendirici, alımlayıcı kitlenin tavır almasına yol açıcı bir işlevsellik
gösterir. Başka bir deyişle, maddeci-gerçekçi eleştiri, edebiyat ve sanat
yapıtlarını belli bir toplumsal gelişim bütününde değerlendirerek, varolan
gerçekliğe ve toplumsal praksise değerlendirici bakışı, sanatsal üretim-ürün
ve alımlama bütününde ortaya koymayı, böylece, nesnel gerçekliği bu
bütünlük içinde değişime uğratmayı amaç bilir”328.
Nesnellik ve tarihsellikten yola çıkan Marksist eleştiri taraf tutarak gerçekçilik
ilkesine bağlıdır.

Gerçekçiliğin belkemiğini ise yansıma kuramı oluşturmaktadır.

Yansıma derken elbette bundan birebir bir yansıma değil, daha çok gerçekliğin yaratıcı
bir yansıması anlaşılmalıdır. Aslında sanat/edebiyat ve gerçeklik ilişkisi hep süregelmiş
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bir tartışmadır ve bu konuda az çok bir uzlaşma sağlanabilmiştir. Determinist ve
mekanik bir görüş olduğu kabul edilen gerçekçilik, gerçeğin eserde birebir yansıması
olarak düşünülmemelidir. Çünkü bu öykünmek anlamına gelir ve o zaman da eserin
sanatsallığı tartışmalı bir hal alır. Edebiyatı toplumun bir aynası olarak görme
düşüncesinin genelde mimesis kökenli olduğu söylenir. Ancak bu doğru değildir.
Mimesis, taklit ya da imitasyon olmaktan çok, gerçekliğin yeniden yaratılması ya da
başka bir deyişle, gerçekliğin dönüştürülmesidir. Böylelikle eserdeki dünya, yaratılmış,
kurmaca bir dünyadır. Ancak “gerçekliğin sanat yoluyla yeniden yaratılması, genellikle
ve çoğunlukla belli bir zaman parçası içerisindeki üretim ilişkilerini dolaysız
yansıtması”nn329 ne dışlar, ne de sırf alt yapıya indirger. Gerçekliğin bu şekilde
tanımlanması birçok estetikçinin görüşüyle de örtüşmektedir330.
Marksist estetik için, sanatın objesi olan gerçeklik, insanın dışında, insandan
bağımsız bir varlık olmayıp, insansal ve toplumsal bir varlıktır. Ernest Fischer'e göre de
sanatta gerçeklik kavramı, esnek ve belirsizdir. Kimi zaman nesnel bir gerçekliği
tanıyan bir tutum, kimi zaman da bir anlatım yolu ya da bir yöntem olarak tanımlanır.
Fischer bu konudaki görüşlerini şöyle özetlemektedir; "Gerçekliği sadece bizim
duyarsızlığımızın dışında, kendi başına var olan bir dış dünyaya indirgememeliyiz.
Bizim duyarlılığımızın dışında kendi başına var olan şey maddedir. Oysa gerçeklik,
insanın yaşantı ve anlayış yeteneğiyle katılabileceği sayısız ilişkileri kapsar. (…) Bu
gerçekliği çok az sanatçının bireysel ve toplumsal görüşü belirler. Gerçekliğin bütünü
özne ve nesne arasındaki bütün ilişkilerin toplamıdır; (…) Yalnız olayları değil, bireysel
yaşantıların, düşlerin, sezgilerin, heyecanların, hayallerin toplamıdır"331.
Lukacs bu diyalektiği şöyle anlatır;
“Öz ile görüntü (fenomen) arasındaki gerçek diyalektik, bu her iki
ögenin de yalnız insan bilincine değil, aynı zamanda realitenin ürünü olan
nesnel realite evrelerine de eşit biçimde dayanmasından doğar. Bununla
birlikte- ki bu, diyalektik bilginin en önemli bir belitidir (aksiyon)realitenin çeşitli evreleri vardır. Önce, yüzeyin kaçıcı olan, bir daha tekrar
etmeyecek anın realitesi vardır. Bu diyalektik, tüm realiteyi öyle bir sarar ki,
bu ilişkide görünüş ve gerçek, tekrar birbirlerini izafi kılarlar: ansal deneyim
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yüzeyinden hareket ederek daha derine gittiğimiz zamanki görünüşe öz
halinde karşı koyan şey, yine çok daha derin araştırmalar sonucunda,
ardında bir başka ve değişik öz sezilen görünüş olarak belirir. Ve bu böyle
sonsuza dek sürüp gider. O halde gerçek sanat en yüksek derinliğe, en
yüksek kavramaya yönelir ve her şeyi kapsayan realiteyi bütünlüğü
içerisinde özümler. Mümkün olduğu kadar derine inerek, yüzeyin altında
saklı evreleri (anları) araştırır, fakat bu evrleri, soyut bir biçimde birbirinden
ayırarak ve görüntülere (fenomenlere) karşı koyarak betimlemez. Tersine bir
yandan öz'ün görünü'ye gerçek onda kendisini göstermesini mümkün kılan
bu diri diyalektik oluşumu, öte yandan görününün, tüm devinimi içerisinde
kendi öz'ünü ortaya koymasını sağlayan, aynı oluşumun ilgili yönünü
betimler. Diğer yandan bu evreler, içlerinde diyalektik bir devinim, sürekli
bir geçişime sahip olmakla kalmazlar, aynı zamanda kesintisiz bir sürecin
anları olarak, sürekli ve karşılıklı bir etki-tepki içindedirler. Yani gerçek
sanat, her zaman, insan yaşantısının bütünlüğünü, onun devinimini, oluşumu
ve evrimi içinde verir”332.
Lukacs'ın da ifade ettiği gibi, esas olan, görünen gerçekliğin altında yatan
gerçeği ortaya çıkarmak, irdelemek, gerçekliğin özünü daha derinden kavrayarak yeni
bir dünyanın kuruluşuna katılmaktır.
Marksizm analizinde somut olmak zorundadır. Somut durumun somut tahlilini
yapmalıdır. Toplumsal pratiğin detay özelliklerine kadar inmek zorundadır, çünkü bu,
Marksizm’in diğer siyaset ve kültür kuramlarına inandırıcı özgürlükçü ve demokratik
bir alternatif sunup sunamayacağı konusuyla yakından ilgilidir. Marksist düşünce soyut
ile somut olan arasında nazik bir dengeleme işini başarmak zorundadır333. Lucaks somut
analizin Marksizm açısından belli bir uygulamanın toplumsal bütünle ilişkisinin analizi
anlamına geldiğine ve gördüğümüz gibi bu ilişkilerin görünüş-biçimler düzeyinde
sermayenin maddesizleştirici, metinsizleştirici eğilimlerince silindiğine dikkati çeker.
Ancak aynı zamanda toplumsal bütün de tikel olana göre öyle bir yönden ele alınmalıdır
ki tikel olan ilkinin yalnızca bir yansıması veya edilgen bir ifadesi olmasın. Ayrıca
Marksist çözümleme yaparken bir eserin söyledikleri kadar söylemedikleri de çok
önemlidir. Eserin içindeki ideolojiyi görünür kılan ve Marksist eleştirmenin yardımıyla
izleyicinin uyanmasına olanak tanıyan eserde söylenenlerden ziyade söylenmeyenlerdir.
Film bu bakış açısıyla da okunmalıdır.
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Sanat ideolojik mücadelede önemli bir silahtır. Sanat, sömürücü sınıfların
çıkarlarına hizmet ederek gerici bir nitelik kazanacağı gibi, ezilen kitlelerin çıkarlarına
hizmet ederek ilerici bir nitelik de kazanabilirdi; başka bir deyişle, sanat ile toplumsal
mücadeleler arasında bir bağ vardı ve bu tarih boyunca değişime uğramıştı. Örneğin,
feodalizme karşı mücadele döneminde burjuvazi önemli manevi değerler üretmiş, ama
iktidara geldikten sonra, kendi kullanmış olduğu silahı elinden bırakmaya başlamıştı:
çünkü kendi karşıtı olan sınıf, tarihteki yerini almıştı. Buysa, ilerici sanatçıları burjuva
toplumla karşı karşıya getirerek, karşıt bir konuma geçmek zorunda bırakmıştı. İşte,
olayların devrimci sınıfın konumundan değerlendirilmesini ve sanatta devrimci sınıfın
yanında yer alınmasını, Marks ve Engels, sanatta yanlılık ilkesi, olarak ortaya
koymuşlardı334.
Berna Moran Marksist çözümlemenin, sosyolojik çözümleme gibi genellikle
bir sanat olayının nedenlerini araştırdığını ancak sosyolojik eleştiri bu nedenlerin çeşitli
olabileceğini iddia ederken Marksist eleştirinin ekonomik koşulları ve toplumdaki sınıf
çatışmalarını alıp olayı bunlarla açıkladığını söyler. “sanat için sanat” öğretisinin
kapitalist düzende sanatçının toplumdan koparak kendini yabancı görmesiyle
başladığını ve burjuva sınıfına karşı bu Marksist tutumun “her şeyin satın alınabilir bir
meta haline geldiği bu dünyada sanatçının meta üretmeme kararından” doğduğunu
gösterir. Boran, Marksist çözümlemenin sadece nedenleri açıklamakla yetinmediğini;
betimleyici sosyolojik eleştiriden ayrıldığı bir başka noktanın da, sanat eserinin
meydana gelmesinde rol oynayan sosyal nedenleri yargılaması olduğunu dile getirir.
Zira sosyal ve ekonomik nedenlerle açıklayıp yorumladığını politik açıdan
yargılamaktadır. Marksist eleştiri her şeyden önce her şeyden önce içeriğin eleştirisidir.
Eserini konusu, olayları, kişileri, kahramanları, sömürücü ve yönetici bir sınıfın
çıkarlarını sürdürmesine yardımcı olmamalı, ezilen sınıfların çıkarlarına ters
düşmemelidir. Hiçbir eser politik açıdan tarafsız olamaz. Bundan ötürü eserin okur ve
toplum üzerindeki politik etkileri her zaman söz konusudur335.
James Roy McBean, Marksist eleştiriyi değerlendirirken filmlerde yalnızca
politik temaları arayan bir "toplumsal sorunlar" eleştirisi varmış iddiasını reddeder.
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Çağdaş Marksist film eleştirisinde böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, Marksist film
eleştirmenlerinin gerçekte filmlerle ve nasıl işledikleriyle ilgilenmiyormuş da yalnızca
filmlerin toplumsal ve politik içeriklerini değerlendiriyormuş anlamı çıkarılmasının
yanlış bir değerlendirme olduğunu söyler. Bu eleştirilerin, Marksist film eleştirisinin
günümüzde artık biçim ve içerik arasında suni bir ayrım yapmayı ve filmleri yalnızca
"dünya sorunlarının bir penceresi" olarak ele almaya dayalı eski alışkanlık ve teorik
kördüğümü reddettiğini görmezden geldiğini belirtir. Oysa görüntüler ile sesler
arasındaki özgül sinemasal ilişkilerin ayrıntılı analizini yaparak çağdaş Marksist film
eleştirisi, selüloit üzerinde görüntüler ve seslerle dışa vurulan dünyanın sorunları - ya da
daha iyi bir ifadeyle karşıtlıkları - üzerinde yoğunlaşır. McBean, Sinema ve Devrim adlı
kitabında film analizi için neden Marksist yöntemi tercih ettiğini belirtirken Bazin’i ve
göstergebilimsel yöntemin sinemadaki temsilcisi Metz’i ciddi anlamda eleştiriyor:
“Açıkça ifade etmeliyim ki, sinema üzerine günümüzdeki
düşüncelerimizde köklü değişime neden olan olgu kesinlikle Marksizm'dir.
Özellikle 1960'ların sonunda kültürün kendini dönüştürmesiyle bir ivme ve
rafinelik kazanan Marksist ideoloji anlayışı, diğer birçok şeyin arasında
Bazin'in eski ontolojik gerçekçiliğe dayanan estetiğinin yıkılması ve
yeniden değerlendirilmesi için kuramsal çerçeve sağlamıştır. Ve yine film
eleştirisi üzerine tartışmalarda insanlar film estetiğinin Bazin-sonrası
evresine girdiğimiz günümüz söyleminin parçalanmış birliği üzerine
rahatlıkla konuşacaklar, ama onların eski temelleri neyin parçaladığı ve
yerine hangi yeni temellerin kurulduğu hakkında net bir görüşleri
olmayacak. Alışıldığı gibi, burjuva entelektüeller arasında Marksist
düşüncenin etkililiği ve geçerliliğini kabul etmekten çok ittifakla bir sessiz
kalış söz konusudur… Sinema düşünüldüğünde, sinemanın ideolojik
karakterini incelememiz, Bazin'in gerçekçi estetiğini, yalnızca söyledikleri
nedeniyle değil, aynı zamanda gizleyip suskun kalması sonucu (yani bütün
toplumsal biçimlenişler ve dönüşümlerin temeli olmuş sınıf mücadelesi
üzerine) söylemedikleri nedeniyle de eleştirmemize ve analizimize yol
açmıştır. Marksist film eleştirisinin teori ve pratiği içinde süren çabalarımız,
etrafımızda süren, ama sinema ve genelde kitle iletişim araçları ile sinesice
gizlenen sınıf mücadelesini bütün çıplaklığıyla açıklığa kavuşturmaktır. Ve
bu da yalnızca ABD'de ya da yaşadığımız ülkede sınıf mücadelesini değil,
ama küresel (global) ölçekte sınıf mücadelesini düşünmemiz anlamına
gelir”336.
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Marksist kültür kuramı kendi toplumsal ürünlerimizin sırlarını aşmak
konusundaki en iyi yol göstericimiz ve en büyük umudumuzdur diyen Wayne, Marksist
yöntem ile Saussurecü dilbilimi bazı açılardan karşılaştırmıştır:
“Marksist gösterge kuramlarıyla Saussurecü ve Postsaussurecü dil
biliminden ortaya çıkan kuramlar arasında önemli bir anlaşmazlık söz
konusudur. Marksizm ile gösterme uygulamaları üzerine rekabet halindeki
bu diğer kuramlar arasında ortak noktalar vardır, ama göreceğimiz gibi,
önemli ve temel farklılıklar söz konusudur.Göstergeler dünyası ile
göstergelerin çevresindeki dünya arasındaki ilişkileri anlamak için bu
hakimiyetin sorgulanması gerekir. Böyle bir anlayış aynı zamanda bizim
göstergelerle, burada toplumsal düzenin halihazırda kapitalizm içinde
iktidar konumlarında oturanlara en yararlı bir şekilde tekrar üretilmesine
katkıda bulunan değerler ve inançlar olarak tanımlayabileceğimiz ideoloji
arasındaki ilişki üzerine düşünmemizi de gösterir. Ne var ki gerçek dünya –
gönderge olarak adlandırılır- Saussurecü dil bilimini pek ilgilendirmiyordu.
Macar Marksist Georg Lucaks, Tarih ve Sınıf Bilinci’nde tekelci kapitalizm
şartlarında bilimlerin “kavramsal aygıtlarının maddi temellerine” nasıl sırt
çevirdiklerine dikkati çekiyor ki yapısalcılığın bundan daha iyi bir tarifini
bulmak da mümkün değildir. Yapısalcılık göstergenin “fiziksel”
maddiliğinin üzerinde dururken daha önceki bölümde gördüğümüz gibi
gerçek bir materyalist felsefenin parçası olan toplumsal ilişkileri göz ardı
ediyor. Saussureci dil bilimi, dili toplumsal maddi dünyadan soyutlayarak,
onu taleplere, acil durumlara ve çatışmalara kapalı kılarak, onun yerine dili
kendi kendine yeterli bir biçimsel kurallar (language/parole,
gösteren/gösterilen, gösterge/gönderge, pradigma/sentegma) sistemi olarak
yansıtmıştır. Maddi köklerinden veya temelinden kopan dil kendi
uzmanlaşmış özerk dünyasına doğru serbestçe akıyor. Ve kültür kuramının
daha sonra Saussurecü dil bilimi üzerinde yaptığı uyarlamalara rağmen
gösterge ile gönderge (gerçek olanı edilgen bir nesneye indirgeyen bir
kavram) arasındaki ilişkiye dair bu temel sorun hiçbir zaman tatmin edici
şekilde çözülememiştir. …Soyut ile somut arasındaki sürtüşmenin
toplumsal bütünlüğün analizinin Marksizm açısından anlamı çok büyüktür.
Çünkü eleştirel düşünce sermayenin aksi yönünde hareket eder. Sermaye
tüm tikelleri ve somut özgülükleri soyut değişime katmak ister. Buna göre
Marks’ın metodolojisi, içlerinde toplumsal farklılığa karşı duyarlılığı
içselleştiren soyut kavramların geliştirilmesini gerektirir. Bu nasıl
yapılacak? Soyutlamalar ne denli karmaşıksa toplumsal düzenin “çok
sayıdaki belirlenim ve ilişkilerinin zengin bir toplamı”na o denli
yaklaşılabilir. Karmaşıklık bir kavramsal ilişkiler ağı kurmayı iç
dinamiklerinden yararlanarak tarihsel ve ampirik göndergeler karşısındaki
açıklama güçlerinin denenmesini gerektirir. Devletin, teknolojinin, kültürün
ve metinlerin görünüşteki özerkliği kapitalizmin kendini tekrarlayan ana
temasıdır. Dolayısıyla Marksist kültür kuramının göstergeler ve anlamlar
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dünyası ve göstergeler ve anlamlar kuramlarına dair özerklik görünüş biçimini sorguladığını görmek şaşırtıcı değildir”337.
1970’ler siyasetin toplumla buluştuğu bir dönemdir. Bu dönem kuşkusuz sanat
ve edebiyat eleştirisine de yansımıştır ki bu dönemde eleştiri genelde toplumcu,
dolayısıyla taraflı bir yana sahiptir. Elbette ki tarafsız bir eleştiri olamaz. Ancak 1980
sonrası sanatsal eleştiri 12 Eylül darbesinin ve de genel bir eğilim olarak kendini
“küresel” kapitalizmin ideolojik aygıtı yapan postmodernizmin yaygınlaşması sonucu,
ki iktidarı ve egemen güç ilişkilerini karamsarlık anlayışı içine hapsedip bir
geleceksizlik mantığı yaratması nedeniyle, mevcut sistemsel yapıları destekleyip
pekiştiren bir eleştiri söz konusu olmuştur. Diyebiliriz ki 1970’lerde eleştiri, eksenine
toplumu, çevreyi ve yazarı koyarken 1980’den sonra eleştiri, tamamen tek başına fetişist
bir şekilde metne yönelmiştir. Postyapısalcılık, yeni eleştiri, formalizm gibi ideolojik
duruşu olmadığını iddia eden, dolayısıyla da sırf metne yönelmiş, sanat yapıtlarına
özerk bir üretimmiş gibi bakan eleştirinin ideolojik duruşu eleştiriyi tarihsellik ve
toplumsallıktan kopararak kendi sınıfsal özelliğini gizlemiştir. Bu da şüphesiz status
quo’yu korumaya ve pekiştirmeye yöneliktir. Marksist eleştirmenler, eleştiriyi en başta
toplumsal işlevi ve sınıfsal özelliği içinde görürler338. “Marksist yöntem ‘politika’yı
ahlaki sorunlar içinde zayıflaştıran, emek ve mücadeleyi mitsel bir kader içinde
dönüştüren anlayışa karşı”339 bir içeriğe sahiptir. Biz de tezimizde Türkiye sınıf
mücadelesi açısından kritik bir dönüm noktası olan 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi
sonrasında sinemanın yaşadığı değişimi ve bu darbeyi konu alan üç ayrı filmi, tarihsel
ve sınıfsal bağlamı içinde, sınıf çatışması ve bunun üstünde yükselen sınıf bilincinin
nasıl yansıtıldığını ve/veya yansıtılmadığını görmek açısından Marksist yöntem ile
çözümlemeyi uygun gördük.
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6. MARKSİST ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİYLE İNCELENECEK
FİLMLER
Bu bölümde 12 Eylül’ü konu alan üç filmi Marksist Çözümle Yöntemi ile
inceleyeceğiz. Burada semptomatik bir okuma yaparak yönetmenleri söyledikleri
üzerinden değil söylemediklerinden de yola çıkarak, yalnızca altını çizdiği noktalar
üzerinden değil karanlıkta bıraktığı noktalar üzerinden de yorumlayacağız. Filmleri, ele
aldıkları dönemin sınıfsal ve tarihsel bağlamı içinde, bu politik ve toplumsal sürece
nereden ve nasıl baktığı ve sınıf çatışmasını burada nasıl ele aldığı ya da almadığı
noktasında Marksist bir bakış açısıyla çözümlemeye çalışcağız.
6. 1. Ses (Zeki Ökten/1986)
Ses filmi “hapisten yeni çıkmış bir mahkumun bir tatil köyüne yerleşerek
topluma yeniden ayak uydurmayı denemesi, ancak, işkenceden gördüğü psikolojik
tahribat nedeniyle başarısız olması”nı konu edinmiştir.
Bir gün, Ege’deki bir tatil köyüne (Gümüşlük Köyü) genç bir adam gelir.
Ürkek, yüzünde geçmişin acılarını taşıyan, bu suskun adamın 6 yılı hapiste geçmiş ve
bu süre içinde gördüğü, yaşadığı işkenceler nedeniyle bir kolu sakat kalmıştır. Dostane
ilişkiler içinde dingin bir hayat yaşayan insanlarla dolu sahil kasabasına, ailesiyle
birlikte tatile gelen ve genç adamı uzaktan sürekli izleyen Sermin, bu yalnız adama
büyük bir ilgi duyar. Bir süre sonra da, birbirlerine sevgiyle yaklaşırlar. Ama, bir gün
genç adam duyduğu sesle irkilir; bu hapis günlerinde gözlerini bağlayıp, işkence yapan,
kolunu sakat bırakan celladın sesidir. Ve onu kaçırır. Gözlerini bağladığı adamla
(Cellatla), terk edilmiş bir kilise harabesinde, trajik bir hesaplaşma başlar..
Not: Filmin ana karakterini canlandıran Tarık Akan’ın ve işkenceciyi
canlandıran Kamran Usluer’in filmde adları söylenmez. Bunun sebebini bilmeyiz. Film
her ne kadar bireysel hikayeler anlatsa da toplumsal bir olayı ele almış, onların
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şahsında, onlarla aynı hikayeyi paylaşan ortak bir kader anlatılmak istenmiştir. Bu
yüzden de onların isimi zikredilmemiş olabilir. Onlar isimlerinden ziyade yaşadıkları ve
Türkiye’deki sınıf savaşımında aldıkları roller açısından önem arz eder.
Yapacağımız çözülmemde filmin başından sonuna kadar ortaya çıkan tüm
durumları, filmin çözümlemesinde bize yardımcı olacak, değerlendirilmesi gereken irili
ufaklı tüm gelişmeleri, kişileri, mekanları, Marksist çözümleme açısından kritik
noktaları kısa paragraflarla ele alacak, daha sonra işaret ettiğimiz bu noktalar üzerinden
analitik çözümlememizi yapacağız
Ses filmi deniz görüntüsü ile başlar. Deniz adeta yalnızlığın, toplumdan
kopmuşluğun simgesi olarak kullanılmıştır. 6 yıl kaldığı cezaevinden çıktıktan sonra
Gümüşlük Köyü’ne gelen kahramanımız elinde valiziyle suyun karşısında öylece durur.
Yürür, durur, denize bakar, sanki bir iç hesaplaşması yapıyordur. Köy bir sahil kasabası
görünümündedir. Sakin, yazlık bir tatil köyüdür ve mevsim yazdır. Kahvede oturan
insanların hepsi gözlerini dikmiş ona bakarlar. Adam da onlara bakar. Bu bakışlar bize
daha filmin başından adamın yalnızlığını, toplum tarafından izlendiğini, yadırgandığını,
karşılıklı bir yabancılaşmanın yaşandığını fısıldamaktadır. O kasabaya gelmiş bir
yabancıdır. Köylüler ona bu gözle bakar. Bu yabancı adamın bakışları, yeni doğmuş bir
bebeğin etrafını algılamaya çalışan bakışlarını anımsatır bize. Ezik, yıkılmış, hayal
kırıklıklarıyla dolu bir yüz ifadesiyle kıyıdaki taşlardan birini eline alır, taşa dokunur,
onu hissetmeye çalışır, çünkü taş somuttur; ona dışarıda olduğunu, yaşadığını hissettirir.
Filmin başından itibaren, kahramanımızın buraya neden geldiği, daha önce neler
yaşadığı, burayla ne tür bir bağı olduğu soruları kafamızda belirmeye başlar, film bu
sorulara tam anlamıyla cevap vermemekle beraber, adamın geçmişin kırık dökük
hikayeleriyle buraya geldiğini bize hissettirmektedir. Acaba burası onun için bir arınma
yerimidir, eğer öyleyse böyle bir arınmaya neden ihtiyacı vardır?
Kahraman’ın (Tarık Akan) kahveye ilk gelişinde en önde, ayrıksı bir
sandalyede oturması toplumsal ilişkilerde yaşayacağı zorluğun ilk sinyallerini
vermektedir. Filmdeki ilk diyalog kahvede oturan kahramanımızın yanına oturan genç
delikanlının ona soru sormasıyla başlar. Kahramanımız, 6 yıl önceki haline göre köyün
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değişmiş olduğunu söyler. O sırada kahvenin önünde bir adam bir ahtapotu taşa vurarak
dövmekte ya da yumuşatmaktadır. Adam bu ses ile irkilir. Bu ses, işkence sesini
anımsatmıştır çünkü ona. Bu sahne önemlidir, hatta film asıl şimdi başladı dedirtecek
cinstendir. Aslında ahtapotun taşa vuruluşu ve çıkardığı sestir kahramanımızı geçmişe
döndüren ama ironik olarak burada “ideolojik olarak hegemonya altına alınamayan
düşüncenin, baskı-şiddet ve zor aygıtlarıyla düzene uyumlu hale getirilmesiyle,
ahtapotun yumuşatılması” arasında benzerlik kurabiliriz. Daha somutlaştırarak
söyleyecek olursak; ahtapotun taşa vurularak dövülmesi ve yumuşatılarak yeme
kıvamına getirilmesi ile bir devrimcinin işkencelerden geçirilerek sisteme uyumlu hale
getirilmesi arasında kurulan bir benzerliktir bu! Aslında daha başından bu filmin bir
hesaplaşma filminden ziyade bir “uyumlulaştırma” filmi olduğuna dair izlenim
oluşturmaktadır bu sahne. Süreç “ahtapotun yumuşatılması”ndan başlar… Filmi,
“çığlığa dönüşemeyen bir ses olarak tanımlayan Atilla Dorsay filmden aklında kalan tek
şeyin bu sahne olduğunu söyler:
“Meze olmaya hazırlanan bir ahtapotun amansızca dövülüşü”,
hayvanı öldürmek için midir, yumuşatmak için mi, yoksa yumuşatarak
öldürmek için mi? “ses” filminden benim aklımda kalan başlıca sahne bu
oldu. Deliğe tıkılmış insanların fikirlerinden, inançlarından dolayı baskıya,
işkenceye uğratılmaları eylemini pek güzel simgeliyordu, ahtapota reva
görülen “yumuşatma”… Ama sonuç olarak “işkence” üstüne bir filmden
insanın aklında hemen yalnız bu sahne kalıyorsa, o filmin başarılı
olduğundan söz edilebilir mi?”340
Gümüşlük Köyü, huzurlu, sakin, toplumsal ilişkilerdeki yumuşaklığın
doğadaki dinginlik ile uyum sağladığı ( deniz, güneş, doğa…) bir yerdir. Filmin önemli
mekanlarından biri sahildeki kahvedir. Olaylar ve diyaloglar daha çok orada gelişir.
Kahvede sohbet eden yaşlı insanlar vardır. Çoğu erkektir. Kahvedekiler, sanki dış
dünyadaki ortamdan soyutlanmışlardır. Siyaset, ekonomi, toplumsal olaylar vs. hiçbirisi
sohbet konusu değildir. Sanki “cunta” buraya hiç uğramamıştır. Yaşanan dönemin
somut gerçekliğine dair hiçbir belirti göstermeyen bu mekan filmin genel “soyut” tavrı
ile uyuşmaktadır.
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Atilla Dorsay, 12 Eylül Yılları ve Sinemamız, “Çığlığa Dönüşemeyen Bir Ses”, s.232.
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Filmin en önemli karakterlerinden biri Orhan Çağman’ın canlandırdığı, ihtiyar
balıkçı Sadık Reis’tir. Kahramanımızı insani ilişkiler sürecine katan kişi bu yaşlı
balıkçıdır. Aslında yaşadıkları ve duyarlı tavrıyla o da dertli ve sıradan kasaba
ahalisinden farklıdır. Onun bu hali kahramanımızla aralarında bir çekim kuvveti yaratır.
Beraber balığa çıkarlar. Birbirlerine ısınırlar. Sohbet ederler.Yönetmen ikisi arasında
ortak noktalar yaratmaya çalışmıştır. Sadık Reis’in filmdeki bir diğer önemli görevi ise;
köy bağlamında yaşanan tarihsel-ekonomik “değişim”i dile getirmesidir. Adam kahveye
geldiğinde 6 yıl öncensine göre köyün çok değiştiğini ifade ediyor. Daha sonra bu
değişim daha çok Reis tarafından dile getiriliyor. Reis, buranın yakın zamanda “turizm
cenneti” olacağı öngörüsünde bulunuyor. Gümbür gümbür gelen sermayenin Bodrum’u
bir turizm cennetine çevireceğinin öngörüsüdür bu. Sadık Reis’in “şehirliler bizi
kovacak” derken “şehirli” ile kastettiği aslında “burjuvazi”dir. Böylece burada yaşayan
ufak çaplı, geçimlik balıkçıların hayatı da sonlanacak ya da yeni pozisyona uyum
sağlamaları gerekecektir. Sadık Reis barın sahibi genç çocuğa “bir gün senin elinden
alacaklar burayı, verecekler parayı için geberene kadar için diyecekler” diyerek bu
değişimi ifade eder. Çünkü genç çocuk onun çok içmesine kızmaktadır. Sadık Reis
yaşanacak bu değişimle insani değerlerin de değişime uğrayacağının, insanların daha az
para kazanmak uğruna birbirlerini düşünmelerinin bir hayal olacağının öngörüsü
içindedir. Pek tabii bar sahibi gencin de bu tavrıyla, böyle bir sistemde ayakta
duramayacağını da çaktırmadan ifade eder. Bu küçük köyün giderek kalabalıklaşması
ve yerli halkın bu durumdan şikayetçi olması da filmde birkaç kez dile getirilir. Aslında
o dönemde Sadık Reis’i rahatsız eden dönüşüm ufak turizm yatırımları ile başlamıştır.
Filmde iki kadın karakter vardır. Sermin ve annesi. Bu iki karakter de bugüne
kadar çizilmiş kadın tiplemelerinden ya da sokakta karşılaşacağımız kadın figürlerinden
çok farklı değildir. Sermin köye gelen yabancı’dan hoşlanan ve bu gizemli adamı
çözmeye çalışan Nur Sürer’dir. Sermin kahramanı tanımamızda bize aracılık edecektir.
Bizim merak ettiğimiz soruları ona sorar. Zamanla kahramanımız da onun ilgisini fark
eder ve ona karşılık verir. Film politik bile olsa kadının payına yine sevgili olmak ya da
anne olmak düşmüştür, yani kadın her durumda apolitiktir. O da yetmezmiş gibi bu eski
devrimcinin kendisiyle ve işkencecisiyle hesaplaştığı süreçte, onun sıradan ilişkilere
adapte oluşunu hızlandıran ve onu politik olan geçmişinden uzaklaştırarak yeni bir
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hayata iten faktör konumundadır. Sermin, kahramanımızın işkencecisiyle hesaplaştığı
anda, “her durumda, herkese karşı hümanizm” algısı ve mesajıyla, “onun sana sigara
uzatan adamdan ne farkı var” diyerek bu uyumlulaştırma filminin uyumlulaştıranı
olmuştur. Aslında yönetmen Serminle hayata küsmüş kahramanı yeniden yaşatmaya
çalışmaktadır.

Kadın bu haliyle daha sosyal ve daha sağlıklı bir karakter olarak

çizilmeye çalışılmıştır. Bir sahnede Sermin adama okuması için gazete uzatır. Adam
gazeteye elini bile sürmez. Sanki bu haliyle ölü bir ahtapottan farksızdır. Sermin onun
sabah erken kalkmış olmasına bile şaşırır, çünkü hep öğlene kadar uyumaktadır. Erken
kalkması yaşamsal bir belirtidir. Belki de kızın ona ilgisi, onu küstüğü hayata geri
döndürecektir. Ama o, ısrarla, hayattan, her şeyden bi haber bir şekilde öylece,
üzerindeki elbisesini bile değişmeden; yürümek, denizi seyredip geçmişi düşünmek
istemekte ve bu melankolik havayı dağıtacak tüm yaşamsal belirtilere sırt
çevirmektedir. Sıradan ama sevgili olan kadın özellikle işkenceci ile devrimcinin
hesaplaşma sürecinde “hakem” rolündedir. Kızın siyasetle hiç alakası yoktur, onun tek
derdi hoşlandığı bu adamı bir an önce hayata döndürerek onunla sevgili olmaktır.
Burada çizilen kadın portresi hastalıklı ve Türk sinemasının kadına bakışındaki klasik
algının ötesine geçemeyen bir bakıştır. Burada kılavuz kızdır, sanki artık yaşama dair
hiçbir umudu, beklentisi kalmamış bu adam için bu kız bir şanstır, onu yaşama
döndürecektir, onu yönlendirecektir. Anne (Güler Ökten) kızının bu gizemli adama olan
ilgisinden rahatsızlık duyarak onu bu ortamdan uzak tutmaya çalışan tedirgin, meraklı,
kızının üstüne titreyen yine çok klasik bir anne tiplemesidir. Bu adamı kızına
yakıştırmamakta, bu halleriyle onun ancak kaçak ya da suçlu bir kimse olabileceğini
düşünmektedir. Ancak kızını çokça eleştiren ve “onu korumak” adına sürekli hayatına
müdahale eden anne, köydeki akranlarından biriyle flört etmekte ve hayatın tadını
çıkarmaya çalışan bir “şen dul” dur.
Filmde geçmişiyle hesaplaşan kahramanımızın “uyku”ları oldukça önemlidir.
Bir anlamda bilinçaltının, yaşadığı işkencelerin onda yarattığı travma hali uykularında
su yüzüne çıkmaktadır. Pansiyonda kaldığı ilk gecenin sabahında, uykudan uyandığı
sahnedeki ışık/gölge uyumu ile adeta bir hücre havası yaratılmış, adamın hücre
kapısının kapanmasıyla uykudan uyanması sırasında güzel bir atmosfer oluşturulmuştur.
Bir diğer rüya sahnesi yine bize filmin çözümlemesi açısından önemli ip uçları
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vermektedir. Adam yalnızdır. Terler içinde kabus görür. Sadece sesler vardır.
Koşturmaca sesleri vardır. Ayak sesleri gibi . Adam hep karnını tutmaktadır. Sanki
işkence görmektedir. Sermin kapıyı açar. Adam korkuyla sıçrayarak uyanır. Yataktan
fırlar. Sermin “kaç yıl yattınız” der. Onun bir siyasi tutuklu olduğunu nereden
anlamıştır. Tavrından, duruşundan mı? Adam ne yapacağını bilemez, sıkıntılıdır,
karşısında bir kadın, ona kaç yıl yattığını sorar, aslında adamın sorunları kendisiyledir.
Biri çıkıp onun hayatına müdahil olmaya çalışır, onun karanlık dehlizlerinde onunla
beraber dolaşmak ister. Bu bir yandan adamın hoşuna giderken, bir yandan da ne
yapacağını bilemez… “yüzünüz hiç güneş görmemiş” der, Sermin ona.. Adam sinirli bir
şekilde “6 yıl” der. Belki de sorgulanmak hoşuna gitmez. Sonra boynunu yere eğer
“kurban/kahraman”… Aslında toplumsal mücadele uğruna, 6 yıl cezaevinde kalmış bir
siyasi tutuklunun bu ezik tavrı, 6 yıl dedikten sonra yüz kızartıcı bir suç işlemişçesine
başını önüne eğmesi oldukça önemli ve eleştirilecek bir durumdur, eşit-özgür-yaşanılası
bir

dünyayı

kurmak

istediği

için

kendisini

cezalandıran

sistem

karşısında

kahramanımızın takındığı bu tavır aslında bir “kurban-kahraman” la karşı karşıya
olduğumuzu göstermektedir.
Filmde iki kişinin motorla Yunanistan’a kaçışı ile ülkedeki baskı ve zulüm
rejiminin, cunta yönetiminin varlığı hissettirilmeye/duyumsatılmaya çalışılmıştır. Ama
bu nafile bir çabadır. Zaten, filmde hiçbir şey tam olarak gösterilmez, her şey
duyumsatılır. Açıktan ne bu adamın siyasi suçlu olduğu, devrimci olduğu, ne işkenceye
uğradığı, ne ceza evinden çıktığı, ne diğer adamın işkenceci olduğu, hiçbir şey tam
olarak söylenmez, hatta duyumsatmanın ötesinde bir soyutluk söz konusudur. Filmi
izleyenin filmin şifrelerini çözebilmesi için kesinlikle ön bilgiye sahip olması gerekir.
Film bu anlamıyla “bilene” yapılmış bir filmdir.
Cunta “kahramanımızı” öyle bir dağıtmıştır ki; bir diyalogda Sermin’in “birini
mi arıyordunuz” sorusuna “kendimi arıyorum” cevabını verir. Bu cevap da oldukça
önemli ve eleştirilmesi gereken bir cevaptır. Kahramanımız bu cevabıyla tamamen
kurban olduğunu kabul eder. Toplumsal mücadelede yer almış, cezaevine girip
işkencelerden geçmiş bu insanın o güne kadar kendini bulamamış olması bir çelişki
yaratırken ya da yaşadığı zor koşullarda kendini kaybetmiş olması ve belki de bu
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mücadelede ben neden yer aldım, bunları neden yaşadım gibi bir sorgulamanın içine
girmiş olması da oldukça zayıf bir kişilik yaratmış ve toplumsal mücadeleler uğruna
ödenen bedelleri boşa çıkaran bir tutum içine girmiştir. Ancak

filmde bu durum

oldukça insani bir durummuş gibi verilmeye çalışılmıştır.
Buraya kadar yaptığımız değerlendirmelerde henüz işkenceci olduğu
düşünülen kişi filme katılmamıştır. İşkence üzerinden darbeyle hesaplaşmaya çalışan bu
filmin çatışma noktasını yaratan cellat neredeyse filmin üçte ikisinde yoktur. Bu zaman
kadar geçen süre içinde; adamın deniz kenarındaki yürüyüşleri, dingin ve hüzünlü
müzikler eşliğinde yaşatılan zamanda yönetmen adeta bir tür “kadans” yaşatıyor
seyirciye. Bu dinginlikten sonra yükselen bir gerilim atmosferine hazırlandığımızı
hissediyoruz.
Ve nihayet kurban-kahramanımızla “ses” karşılaşır. Tek başına hiçbir şey
yapamayan kahramanımız işkenceci olduğunu düşündüğü adamı (Karman Usluer)
kaçırmaya bile Reis’in, “aklından geçeni yapamayacak kadar korkaksın sen”
cümlesinden feyiz alarak kara verir. Ve ertesi sabah kiraladığı motorla onu eski kiliseye
kaçırır. “ses”in sahibi despot, kadına, çocuğa nasıl davranması gerektiğini bilmeyen
biridir. Sanki darbecilerin, sistemin, işkencecilerin tüm pisliği, rezilliği, feodal yapısı,
kabalığı, kendini bilmezliği bu seste vücut bulmuştur.
Kurban- kahramanımız işkencecisiyle ile karşılaştığı zaman gözleri büyür,
midesine bir ağrı saplanır, kusmaya başlar. O; geçmişteki iğrenç işkenceleri hatırlatan
bir ses’tir ve o günlere ait safrayı kusar kahramanımız… Yönetmen bu duruma korku
duygusundan ziyade tiksinme duygusu, mide bulantısı hissiyle yaklaşmaktadır.
Kahramanın tepkileri izleyicide bu duyguları perçinlemektedir. Aslında iyi niyetli
yönetmenimiz bu despot adamın faşizan tavırlarının (işkenceci olmasa bile) mide
bulandırıcı, tiksinç olduğunu dile getirmek istemiştir. Ancak kurban- kahraman onu eski
harabelere kaçırdığında cellada karşı yaratılmaya çalışılan hümanist tavır ve bu despot,
devletin zor ve baskı güçlerini temsil eden

-işkenceci olduğu düşünülen- adamın

yalvarma ve yakarışlarıyla yine toplumsal bir süreçte onun da “kurban edilmiş” bir
cellat olduğu duygusu yaratılmıştır. Karşısındaki kişinin işkencecisi olduğundan emin
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olan kahramanımızın, bu kişinin üşümesine ve yalvarmalarına dayanamayarak ateş
yakması eski bir devrimcinin celladına karşı bile “hümanist bir yaklaşım”
sergileyebileceğini iddia etmektedir. Yönetmen bu tavrıyla yine maddi gerçeklikle
tamamen bağdaşmayan bir tutum içerisine girmiştir.
Aynı şekilde üzerinde tartışılması gereken en önemli noktalardan biri de;
hayatını toplumsal bir davaya adamış kahramanın, kendisine işkence eden kişiyi
bulduğunda ya da herhangi bir vesile ile bunun hesabını sormaya kalktığında, ondan
isteyeceği tek şeyin “gençliği” olmasıdır. Yönetmen bunu öyle çarpıcı, öyle etkileyici
bir sahne olarak kurgulamıştır ki adeta bu sahneyle işkencecileri, darbecileri ve bu
zihniyeti dövmektedir, oysa bu cümle toplumsal mücadelenin gelip dayandığı içler acısı
kişisel/çıkarsal nokta itibariyle toplumsal mücadelenin, bu mücadelenin şekillenmesini
sağlayan teorinin ve bu teorinin pratikteki tüm temsillerinin ve temsilcilerinin yüzüne
vurulmuş bir tokat gibi durmaktadır.
Filmde kullanılan mekanlar içerisinde Yunan harabeleri ve eski kilise de
vardır. Sahildeki kahve, deniz kıyısı kahramanın yeniden hayata adapte olma sürecinde
olumlu mekanlar olarak kullanılırken, bu eski, terk edilmiş, yıkık dökük harabeler ise
işkencecisiyle hesaplaştığı, belki geçmişi, yalnızlığı ve onun hayatındaki kırık
döküklüğü sembolize etmektedir. Son sahnedeki harabeler, cezaevini anımsatan
pencereler, farklı küçük, terkedilmiş, yalnız evler, açı genişledikçe artan pencere sayısı
ve çoğalan harabeler…. ile bu duygu daha da pekiştirilirken bir yandan da “bu ülke
kocaman bir cezaevi” mesajı verilmek istenmiş olabilir. Farklı açılardan “ses”in içeride
olduğu harabe gösterilir. Cezaevlerindeki küçük pencereleri anımsatan bir pencereden
içerisi görünmekte, görüntü gittikçe uzaklaşmakta ve küçülmektedir
Görüldüğü gibi bu filmde hiçbir üretim ilişkisi ve sınıf çatışması söz konusu
değildir. Hatta filmde hiçbir siyasal çağrışım söz konusu değildir. Filmi özetleyen vurgu
‘işkence’den ziyade değişimdir. Her şey değişmektedir, köy, insanlar, sosyal yaşam,
cezaevinden çıkan devrimci… Marksist çözümleme yöntemini ele alırken söylediğimiz;
“filmin söylemediklerinden yola çıkarak analiz edilmesi” bu film açısından çok yerinde
bir

tespittir.

Çünkü

“Ses”

filmi
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söylediklerinden

ziyade

söylemedikleri/söyleyemedikleri ile vardır. Ve söylemedikleri ile anlamlıdır. Bu film bir
yanıyla yönetmenin korkularının ifadesidir. Burada gerçekçilik yerine simgesellik,
somut yerine soyut tercih edilmiştir. Resmi tarihten hiçbir şekilde yararlanılmamıştır.
Eserin söyledikleri kadar söylemedikleri önemlidir. Eserin içindeki ideolojiyi görünür
kılan ve bizim çözümlemeye çalıştığımız şey söylenmeyenin içinde saklı kalmıştır.
Film bu bakış açısıyla da okunduğunda çözümleme tamamlanacaktır.
Şimdiye

kadar

filmde

yaşanalar

üzerinden

yaptığımız

bu

kısa

değerlendirmelerin ışığında şöyle bir sonal analitik çözümleme yapabiliriz:
Burjuvazi kendi iktidarını tehdit eden toplumsal güçlerle hesaplaşmak ve
iktidarını kaybetmemek açısından geçici bir dönem için ordunun yönetime el koymasını
sağlamış ve onun aracılığıyla en şiddetli bir şekilde ve her türlü yıkımını göze alarak
Türkiye’de yükselen ve farklı bir toplumsal yapı özlemi içinde olan, bunun savaşımını
sürdüren devrimci muhalefeti acımasızca ezmiştir.
Bu belirleme üzerinden baktığımızda tarihin bu anında ortaya çıkan bu gelişme
sınıf savaşımının en yakın ve çıplak halini ifade etmektedir. Toplumda siyasal güç
dengeleri tamamen değişmiştir. Siyasal-ekonomik burjuvazi ya da sermayenin siyasal
ekonomik programları cunta ile hayata geçirilmiş, ülkenin ekonomik politikaları ile
paralel şekilde hukuksal üstyapısı da başta anayasa olmak üzere büyük bir dönüşüme
uğratılmış, sermayenin egemenliği kalıcı hale getirilmiş, toplumsal muhalefetin yapısı
tamamen düzen içi ilişkilere ve yasal siyasal planda daraltılmış, toplumdaki gelecek
toplumsal yapı özlemlerini ortadan kaldırabilmek açısından liberal düşüncenin
ideolojiyle hegemonyası bütün toplumsal yapıya yedirilmiş, ekonomik ve ideolojik
süreçlerle bu pekiştirilmiştir.
Bu süreçte 1 milyon üzerinde insan (aileleriyle 7-8 milyon civarında)
işkencelerden geçirilmiş, uzun yıllar cezaevlerinde tutulmuş ve bütün ülke karanlık bir
düzenin baskıcı cenderesi altında tutulmuştur.

169

Filmimiz bu toplumsal değişim ve dönüşüm sürecini anlatmaya ve onunla
hesaplaşmaya çalışırken, bu dönüşüme dönük sadece Sadık Reis’in öngörüsüyle
yetinmekte, filmin çekildiği köy Türkiye’nin bu karanlık dönemini yansıtmadığı gibi
sanki aklar bir çaba içerisinde görülmekte (anlaşılmakta) ve bu anlamıyla tarihsel
bağlamından kopuk bir hesaplaşmayı “ahtapot gibi yumuşatılmış”, “ezik-büzük” bir
halde, “gençliğini geri isteyen”, “kendini bulmaya çalışan” ve devrimciliğini bile
toplumsal bağlamından soyutlamış, yapayalnız, silik bir şahsiyeti, işkencecisi sandığı
bir adamı kaçırıp, onla hesaplaşmaya çalışan, sınıf çatışmasını da, cuntayla
hesaplaşmayı da böyle komik, toplumsal güçleri olmayan, iki kişilik bir hesaplaşma
raddesine indiren “hümanist” bir bakışın hesaplaşması olarak algılamak gerekir. Bu
anlamıyla filmin Cunta rejimiyle, cuntanın bütün siyasal-ideolojik baskısının sürdüğü
bir zamanda kökten bir hesaplaşma içerisine giremediğini açık bir şekilde görmekteyiz.
Bunun en temel nedenlerinden biri toplumsal muhalefetin daha özelde emek
hareketinin ağır yenilgi koşullarından çıkıp cuntayla hesaplaşma sürecini açıktan,
siyasal-ideolojik

pratikler

içerisinde

sürdüremeyişi,

“organik

aydın”

olarak

addedilebilecek bu tür sinema yönetmenlerinin tek başlarına böyle bir hesaplaşmayı
sürdürebilmelerini zor hale getirmesidir. Ama imkansızı başarma konusunda da bir çaba
içerisinde olmamışlardır.
Yönetmen daha başından cuntayla hesaplaşmaya giren bir film yapma
konusunda yürekli bir duruş ortaya koyamamıştır. Gerçek bir hesaplaşmanın, toplumsaltarihsel gelişmelerin uzağında, sıradan ilişkilerin yaşandığı bir sahil kasabasında, sıkıcı
ve sıradanlığın temel ilişki biçimi olduğu bir yaşam zemininde olması zaten mümkün
görünmemektedir. Bunun böyle olduğu kahramanın böyle bir kasabaya gelmesi,
rastlantısal bir şekilde bir ses duyarak işkencecisiyle –o mu değil mi belli değilkarşılaşması ve kaçırarak bir hesabı dürmeye çalışmasının zayıflığında yatmaktadır.
Kadın olgusu burada bir toplumsal agent(eyleyici) olarak kahramanın bu zaten
zayıf duruşunu tamamen yaratılmış hegemonik ilişkilerde pekiştirmeye dönük bir işlev
sergilemektedir…
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İkincisi ve beklide hesaplaşmanın temelini oluşturacak, kahraman ile işkenceci
arasındaki diyalogda yatmaktadır: işkenceci kurban-kahramana sorar: “benden ne
istiyorsun?” diye; kurban-kahraman da cevap verir. “gençliğimi istiyorum”!

İşte

hesaplaşmanın nirengi noktası burasıdır. Ama gerçekte, kurban olan kahraman kurbankahraman olarak gençliğini değil geleceğini(toplumun geleceğini) istemiş olsaydı, bu o
zaman gerçek bir hesaplaşmanın önünü açacak, ne öyle bir kasabaya gidecek, ne öyle
bir rastlantısal hesaplaşmaya girişecek ve ne de kadının eyleyiciliğinin belirleyiciliğinde
kurban-celladını öyle bırakacaktı. Hesaplaşmayı sınıf ve örgütlenme temelinde, gerçek
toplumsal ilişki ve çatışmaların belirleyiciliğinde ve hayatın gerçek pratikleri ile yaşama
geçirme ve baskıcı, zorba ve işkenceyi bir idare etme sistemi haline getirmiş bir cunta
sistemiyle hesaplaşmaya dönüştürmenin ve geleceğe dönük umudu canlı tutmanın
mesajını vermesi gerekirdi.
Gençliğini isteyen bir kurban, gerçekten de kurban olduğunu kabul etmektedir,
geçmişe dönmek ve gençliğini istemek, içinde bulunmuş olduğu devrimci ilişkileri
reddeden ve aynı zamanda vermiş olduğu mücadelenin kendi hayatında bir çok şeyi alıp
götürmüş olduğu pişmanlığı içerisinde düşünen bir adamın ruh halidir. Gerçekte ise
özgürlük ve zorunluluk arasındaki ilişki, bireyin kendisi o tarihsel momentte böyle bir
seçim yaptığından dolayı özgürlüğü bir zorunluluk olarak ortaya koyan, yani, bu tarihsel
seçimin kaçınılmazlığını ifade eden, kaçınılmaz zorunluluğun özgür iradenin bir seçimi
olduğundan dolayı kahramanımız bu tercihinde böyle bir ilişkiyi tercih ettiği için
pişmandır. Bir devrimcinin yaşamış olduğu bütün bir sürecin kendi tercihleriyle uyumlu
olmadığı gösterilmektedir. Toplumsal değişim süreçlerinde yer alan devrimci bireylerin
bir kısmı karşılaştıkları baskı ve yıldırma süreçlerinde teslimiyet ve yılgınlık
psikolojisiyle hareket ederek kendi taşıdığı düşünsel ve maddi değerleri reddetme
yoluna gittikleri bilinmektedir.
Ses filmi 12 Eylül sonrasında Yol (Şerif Gören/1981) filminden sonra
toplumsal ve politik konuları ele almaktan kaçınan Türk Sineması için elbette önemli
bir yerde durmaktadır. Film gerçeklerin üzerinden “ses”siz sedasız geçmiş olsa da, 1986
yılına kadar 12 Eylül’ü yaşanmamış varsayan Türk sinemasının sessizliğini bozan ilk
yapımlardan biri olması sebebiyle değerlidir. Ancak daha önce senaryosu Yılmaz
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Güney’e ait Düşman, Sürü gibi bir çok önemli filmin yönetmenliğini yapmış olan Zeki
Ökten’in 12 Eylül gibi toplumsal ve politik bir süreci bireysel hikayelerin arasına
sıkıştırması, sebep sonuç ilişkisi bağlamında hikayeyi zayıf kılarken, filmin kaderini de
tesadüflere

bırakarak

yapılacağı

varsayılan

hesaplaşmayı

nesnel

zeminden

uzaklaştırmıştır. Bu anlamıyla, darbeden bahsetmeden, mücadeleye değmeden, sınıfsal
perspektiften uzak, yaşanan süreçten; yıkılmış, yıpranmış olarak çıkmış, spesifik
(hastalıklı, bunalımlı, melankolik, bohem, pişman) örneklerin kişisel olarak ayakta
kalma çabasının filmi olmuştur “Ses”; yönetmenin, oyuncuların ve ekibin iyi niyetinden
bağımsız olarak….

6. 2. Sen Türkülerini Söyle (Şerif Gören / 1986)
Sen Türkülerini Söyle filmi, 12 Eylül öncesi devrimci olan Hayri'nin sekiz yıl
hapis yattıktan sonra dışarı çıktığında, geride bıraktığı ailesi ve en yakın arkadaşlarında
gördüğü değişimi konu alıyor. 8 yıl hapis yatan Hayri; yıllarca özlemini çektiği
özgürlüğüne kavuşmuştur. Cezasına Konya’da, iki yıl sürgünde, devam edecek olan
Hayri, İstanbul’da geçen bu birkaç günde eski arkadaşlarını bulur. Onlarla geçirdiği
birkaç günde anlar ki onu bekleyen bu yeni dünya için artık o bir yabancıdır; dava
kaybedilmiş, eski arkadaşlar; yeni düzene çoktan alışmışlar, eski sevgili kendine yeni
bir hayat kurmuştur bile… Hayri’nin gözünden 12 Eylül sonrası yaşanan toplumsalpolitik-ekonomik değişimi gözler önüne sermeye çalışan yönetmenimiz, Dante’nin İlahi
Komedyası’nda zikrettiği: “Sen yolunda yürü ve bırak ne derlerse desinler”.341
türünden bir mesaj vererek “sen türkülerini söyle” demiş ve iddialı bir hesaplaşmanın
kapısını aralamak istemiştir…
Öncelikle olay akışı içinde, yapacağımız çözümleme açısından dikkat çekmek
istediğimiz noktalar üzerinde, açıklayıcı; kısa değerlendirmelerde bulunacak, daha sonra
“filmde öne çıkan durum, kişi ve kavramlar neler, film 12 Eylül’ü ve sonrasını nasıl
değerlendiriyor, nelere dikkat çekiyor, nasıl bir mesaj veriyor ve tüm bunlar Marksist

341

Dante, İlahi Komedya “Araf, 5. Şarkı”, Aktaran: Karl Marks, Kapital 1. Cilt s. 19
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metodoloji

açısından ne ifade ediyor” sorularını cevaplandıran toplu bir kritik

yapacağız.
Film Hürriyet gazetesinin manşetiyle giriş yapar. Manşette yer alan “Yarım
Kalan Sevinç” başlığı ve sür manşette “2 Örgüt 5 Şirket” başlığı filmin politik bir
konuyu ele aldığına dair ilk ip uçlarını vermektedir. Ardından kahramanımız Hayri’yi
(Kadir İnanır) elinde valizi ile görürüz. Hayri’nin mahallesine dönüşü, siyasal bir
mahkumun cezaevinden çıkışının ve mahallesine gelişinin kurgusu güzeldir.. Hayri’nin
şaşkınlık ve sevinç ifade eden davranışları bizi gerçek bir hikayenin içine almaktadır.
Komşuların kapı aralığındaki meraklı bakışlarıyla yönetmen gerçek durumu biraz
tiyatrolaştırmış ya da mübalağa etmiştir. Burada 12 Eylül hegemonyasının insanların
beyinlerinde oluşturduğu korkunun somut durumunu ortaya konmaya çalışılmıştır.
Filmde özellikle sokak sahnelerinde yer alan şarkılar oldukça önemlidir. Yenilgiden
ziyade umudu öğütleyen sözler ve ezgiler filmin vermek istediği mesaj açısından
oldukça önemlidir.
Filmde aile kurumu üzerinde durulmuş, “anne” ve “baba” karakterleri
toplumsal rollerine uygun olarak ele alınmıştır. Cezaevinden çıkan Hayri’yi annesi
sevgi ve özlemle karşılarken, babası soğuk, kızgın ve küskün tavırlar içindedir. Burada
babanın davranışı otoriteyi temsil eder. Düzene uyum sağlamış, otoriter bir baba
tipolojisidir. Baba oğlunun gelişini sevinçle değil, onun siyasal kimliğini ve onu
cezaevinde yatmaya götüren siyasal eylemliliklerini tasvip etmeyen tarzdaki ters
davranışlarıyla karşılar. Annenin “sana bir kötülük yaptılar mı?” sorusundan ailenin
belki de 8 yıl boyunca çocuklarını hiç görmeye gitmediğini çıkarabiliriz. Babanın “hak
etmiştir”

diyerek

güçlendirmektedir.

konuşmaya
Siyasal

olumsuz

şekilde

kahramanımızın

katılması

sömürüye,

bu

faşizme,

düşüncemizi
yoksulluğa,

adaletsizliğe karşı vermiş olduğu mücadelenin baba karakterinde bir suç unsuru olarak
görülmesi ve cezalandırılması gereken bir davranış olarak algılanması önemlidir.
Arkasından

gelen

sahnede

kahramanımızın

işkencehanede

yaşadıklarının

gösterilmesi/hatırlatılması ve babanın bunu onaylaması kahramanımızın buruk bir
bakışı babasına atmasıyla anlaşılıyor. Hayri’nin annesinin dizlerinde cezaevi günlerini
anlatması, en zor koşullarda bile siyasal arkadaşlar arasındaki dostluk ve dayanışma
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duygusunun canlı tutulmasının ne kadar güzel bir durum olduğunu kendi ağzından net
bir şekilde ifade ettiğini görmekteyiz. Filmin politik bir film olduğunu açıktan ifade
eden görüntü, dil-söylem, tarihsel bilgi derinliği olmasa da bu anlamda güçlü
çağrışımları vardır.
Yönetmen kahramanımızın cezaevinden çıktığı ilk günlerde geceleri evin
içinde volta attığını göstererek onun hala cezaevi psikolojisinde olduğunu göstermek
istemiştir. Aslında Hayri ile yönetmen güçlü bir karakter yaratmaya çalışsa da sürecin
kendisinin travmatik durumlar yarattığı ve bunun kendini bir şekilde gösterdiği gösterir
bize. Uykuları kaçan, evin içinde volta atan, işkenceyi hatırlayan Hayri’de de bu durum
hissettirilmeye çalışılmıştır. Ancak buna tezat oluşturacak biçimde başkalarının yanında
güçlü bir Hayri izleriz. Sokakta yürürken çevresine karşı aşırı hassastır, her şeye bakar,
gözlerinde sevgi ve umut vardır. Bakkala selam verir, el sıkışırlar, boyacı aynı
boyacıdır. Topla oynayan küçük bir çocuğu sever. Adını sorar ve öper çocuğu.. Hayri
inadına sevgi ve umut aşılamaktadır bu tavırlarıyla. Filmde 12 Eylül sonrası giderek
normale dönen toplumsal yaşam ilişkilerine işaret edilmektedir. Toplumun yaşadığı
travma sonrasında ağır cunta karanlığının giderek ortadan kalktığı gösterilirken
dikkatler daha çok onun yarattığı sonuçlar üzerine çekilmiştir.
Cezaevinden çıkan kahramanımız sürgüne gitmeden önceki birkaç gününü eski
arkadaşlarını aramakla geçirir. Öncelikle Şerif’i (Şerif Gören) bulur. Şerif sinema
yönetmeni olmuştur. Boş zamanlarını geçirdiği ve yazıhane olarak da kullandığı
kahvede okey oynarken bulduğu arkadaşı ortalama bir hayat yaşamaktadır. Hem yaşam
anlamıyla hem fiziki yapı ve görüntü anlamıyla düşünsel yapıdaki değişiklikleri de
atlamadan kahvede karşılaştığı eski arkadaşı Şerif’in kendi durumundan bahsetmesiyle
hala sınıf atlayamadığının farkına varıyoruz. Ve kahramanımızın cezaevinden çıkışına
sıradan bir olay gibi bakması toplumsal ilişkilerin nasıl normalleşmeye başladığını
(cuntanın toplumda yarattığı hava açısından) gösteriyor.
Şerif Gören filmdeki detaylara incelikli mesajlar yükleyerek yapacağı
hesaplaşmada elini güçlendirmeye çalışmıştır. Hayri’nin caddede yürürken dikkatini
çeken “sinemamız kapalıdır” yazısı, yine Hayri caddede yürürken arkasından konuşan
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kadınların “pahalılıktan” bahsetmesi, sokakların büyük reklam panolarıyla kaplı
olmasının izleyiciye gösterilmesi ile 12 Eylül sonrası bir Türkiye panoraması ortaya
konmaya çalışılmıştır. Ağırlıklı olarak yaşanan günlerin toplumsal değişimi dile
getirilmiş, ekonomik durum ise figüran diyaloglarına sığdırılmıştır.
Siyasal savaşım içinde yer alıp içeri düşen insanların en yakınındakilerin bile
(örneğin karısı) bu “süreci kaldıramadığı” konusu, Hayri’nin mektup götürdüğü
mahkum arkadaşının karısının tepkileriyle ifade edilmektedir. Kahramanımızın bu olayı
şaşkınlıkla (kabul edilemez bir şekilde) yaşaması onda bir yıkım yaratır. İçerde olaydan
haberdar olmayan arkadaşından daha büyük bir travma yaşar. Bu sahne filmin kritik
noktalarından biridir. Arkadaşı 1,5 yıldan beri haber alamadığı karısını ve çocuklarını
merak etmektedir. Ancak Hayri karşılaştığı manzarayı görünce şaşırır, çünkü kadın bu
süreçte başka biriyle beraber olmuştur ve bir de bebeği vardır. Kamera kadının kırmızı
ojeli ayak parmaklarını ve yerdeki dağınık duran gazeteleri gösterir. Kocası
cezaevindeyken zor günler geçirdiğini, çocuklara bakamadığını ve onun içerde tüm
bunlardan habersiz yaşadığı günlerde çok zor zamanlar geçirdiklerini ağlayarak
söyleyen kadın bir yandan da pişmanlık içinde bu halinden utanmaktadır. O sırada
karanlık bir kapının aralığından süzülen ışık huzmesinde ağlayan bir bebeğin yerde
emeklediğini görürüz. Bu sahneyle bize gerçeği fısıldayan yönetmen, yaşadığı şokla
buradan ayrılan Hayri’ye geçer. Hayri caddede yürürken yüz ifadesi şakın, üzgün
yıkılmıştır. Ona yine müzik eşlik eder.
Filmde Hayri’nin cezaevinden çıkması ile tüm aile ve akrabaların bir araya
geldiği sahne, aile kurumu üzerinden toplumsal bir eleştirinin yapıldığı önemli
sahnelerden biridir. Hayri’nin mücadelesini, siyasal kimliğini sahiplenmekten ziyade
akrabalık çerçevesinde bir sahiplenmedir bu. “Nasılsınız” faslı bitince gündelik yaşamın
getirmiş olduğu sorunları tartışmaya başlamaları ve teknolojik gelişmenin aile içerisinde
yarattığı etki kahramanımıza hem oldukça sıkıcı geliyor hem de onu bu sohbette
yalnızlaştırıyordur. Yönetmen adeta “ey kahraman işte senin yokluğunda bunlar oldu”
diyor. Buradaki diyaloglarla ticaretin, paranın nasıl bir kabus gibi hayatımıza çöktüğünü
göstermeye çalışıyor. Buradaki konuşmaların içeriğinden insanların yavaş yavaş nasıl
teknolojinin, televizyonun ve paranın esiri olduğunu ve özellikle televizyon kutusunun
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gittikçe kadınları nasıl etkisi altına aldığı gibi toplumsal yaşama dair izlenimler
sergilenmektedir. Şerif Gören bu filmdeki hesaplaşmayı sadece 12 Eylül Askeri Darbesi
sürecinde yaşananlarla sınırlamamış ve bireysel hikayelere sıkıştırmamış, cuntayla
beraber yeniden şekillenen toplumsal yaşamı bir çok farklı yönden (aile kurumu,
kadınlar, politik yılgınlık, tüketim toplumu, yozlaşan ahlaki değerler) eleştirel bir bakış
açısıyla ele almaya çalışmıştır. Aile içindeki konuşmalar o günkü mevcut toplumsal
yaşamı, insanların nasıl ve nelerle uyutulduğunu özetler niteliktedir. Tüm akrabalar
TRT’de yayınlanan pembe diziyle beraber uykuya geçerken Hayri gördükleri karşısında
şakın ve zamanla sıkılan bir tavır içine girer. Onlara acıyarak bakar, bir yabancı gibi…
Filmde siyasal ilişkilerde yer alan insanlar açısından sadece onlar arasındaki
ilişkiler değil ama aynı zamanda ailelerin sahiplenilmesi konusunda bu dayanışmanın
olmadığını ve kahramanın (siyasal) arkadaşlarının kendilerini değişen toplumsal ve
ekonomik ilişkilerin akıntısına bıraktığını görüyoruz.
Filmdeki politik eleştirinin önemli bir kısmı Hayri’nin eski arkadaşlarından
Tunca karakteri üzerinden yapılmaktadır. Filmde reklam yönetmeni olan Tunca’yı
gerçek hayatta da reklam yönetmeni olan Tunca Yönder canlandırmıştır. Tunca, Hayri
cezaevindeyken evlerini birkaç kez ziyaret etmiş, ablasına iş bulmuştur. Annesine
bıraktığı karttan ona ulaşan Hayri Tunca’yı reklam setinde bulur. Tunca oldukça
burjuva takılmaktadır. Hayri’yi görünce şaşırır. Sarılırlar. Bu arada Tunca’nın çektiği
reklam filmi de oldukça ilgi çekicidir. Bu sahneyi uzun uzun gösteren yönetmenimiz
hem Tunca karakterinin geldiği noktayı hem de reklam sektöründeki yönelimleri, politik
kafaların 12 Eylül sonrası yeni liberal politikalarla nasıl ticarileştiğini gözler önüne
sermek istemiştir. Ve en önemlisi bu noktada kadına düşen paydır! Üzerinde mayo
kıyafeti olan bir kadın arabaya yaslanmış ilginç bir müzik eşliğinde seksi figürler
yapmaktadır. Kadının cazibesine/seksepalitesine dayanamayan meyve suyu kapakları
kendiliğinden fırlar ve sevişme tonuyla konuşan bir adam “bu meyve suyundan için tadı
damağınızda kalacak” cümlesini birkaç kez tekrarlar. Burada pazarlanan nedir, kadın
mı, araba mı, meyve suyu mu.. Kadının poposunun dibinde patlayan gazoz kapakları
görüntüsü ve flulaşan meyve suyunun ardında netleşen popo! Burada kadının, özellikle
de reklam sektöründe, nasıl cinsel obje olarak kullanıldığını görmekteyiz. Bu arada sette
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olan kahramanımız Hayri, olanları izlerken dişlerini sıkar, ancak filmin genelindeki
soğuk kanlı tavrını korur. Buradaki manken kızın adı Sibel’dir. Sibel Turnagöl’ün
canlandırdığı bu kadın modeli Tunca’nın tabiriyle televizyon ve reklam dünyasının
canlı bebekleri olan “manken” kızları sembolize eder. Şöhret olmak isteyen ve bunun
için her yolu, her şeyi mubah gören kadınlardan biridir o da. Sibel ilk gördüğü andan
itibaren Hayri’den hoşlanır. Başından beri filmde gerçeklik duygusunun oldukça yüksek
tutulmaya çalışıldığını belirtmiştik, karakterlerin bir çoğunun gerçek yaşamdaki
isimlerini kullanmaları ve kendi meslekleri ile filmde rol almaları da bu çerçevede
değerlendirilmelidir. Eski arkadaşları canlandıran Tunca Yönder, Levent Dönmez ve
Şerif Gören’in oyunları oldukça abartılıdır. Oyunun bu kadar büyük olması izleyici
daha çok etkilemek ve değişimin boyutlarını göstermek açısından tercih edilmiş olabilir
ancak bir yandan da inandırıcılığını zedelemiş ve mizahi kalmıştır.
Değişik düzeyde mesleki kariyerlerini geliştirmiş ve sürdürmekte olan
arkadaşlarıyla Hayri’nin uzun zaman sonra ilk kez bir araya geldiği bar sahnesi oldukça
önemlidir. Düşünsel yanı itibariyle artık siyasal yaşam ve devrimci mücadele onlar için
geçmişte oluşturulmuş bir bağ olarak görülmektedir, geriye sadece arkadaşlık ilişkisi
kalmıştır. Üniversitedeki en yakın oda arkadaşıyla (Hayri) yaşadıklarını bile unutturan
toplumsal-ekonomik bir ilişkinin bar ortamındaki ezici ağırlığını hissetmekteyiz. Ve
aynı zamanda değişimin ve dönüşümün, liberal-ekonomik temelli yanını değil daha çok
insan ilişkilerinde yaratmış olduğu etkiyi özellikle eski sevgilisiyle karşılaştığında ve
aralarında geçen diyaloglarından anlamaktayız. Geçmişte uğruna mücadele edilen, ölüm
dahil her şeyi göze alabilen bu insanların bugün konuştukları dilin sadece ve sadece
ekonomi ve tüketim toplumunun metalaşmış ilişkileri üzerinden yürütülmesi, toplumsal
dönüşümün yönü ve hızı konusunda bize önemli bilgiler vermektedir. Arkadaşlarının
Hayri ile ilk karşılaşmaları oldukça yapay olması da değişimin sonucudur. Aslındaki
buradaki değişim bir dönem yoldaşlık ilişkisine sahip arkadaşların arasındaki ilişkide,
şimdi sınıfsal farklılıkların belirleyici olması yönündedir. Öncelikle her biri yaptığı iş ve
unvanı ile anılmaktadır. (reklam yönetmeni, müdür, pazarlama müdürü, rejisör,
manken) Para bir araç değil amaç olmuştur ve ona ulaşabilmenin her yolu mubahtır.
Burada önceden devrimci olan bireyler köken itibariyle küçük ve orta burjuva
niteliklere sahiptir. Herhangi bir şiddet durumunda -12 Eylül sürecinde de yaşandığı
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gibi- bu küçük ve orta burjuva kökenli sınıfın hızla düzene uyum sağlaması ve geçmişte
taşıdığı değerlerden uzaklaşması mümkündür. Bunun dünyada da örnekleri mevcuttur.
Burada geleneksel aydın ve organik aydın tartışması yapabiliriz. Acaba yönetmen bize
12 Eylül sonrası rotasını kaybetmiş bir aydınlar grubu mu çizmeye çalışıyor. Aslında bu
arkadaş grubundaki bireylere tam olarak aydın diyemeyiz. Ama yönetmenimizin daha
çok üstyapıya ait bir eleştiri yapmaya çalıştığını da söyleyebiliriz. Hayri arkadaşlarının
değişimlerinden memnun değildir. Bu tabloyu tasvip etmez. Ancak suskunluğunu da
bozmaz. Belki bu suskunluk ve bakışlar da kendi içinde bir eleştiri taşımakta ve
Hayri’nin psikolojik durumuna uygun düşmektedir. Ancak bunun tersine Hayri
konuşabilir, değişim karşısında

eski değerleri ve mücadelelerinin haklılığını ve

gerekliliğini dile getirebilirdi. O taktirde eski devrimci kahramanımız pasifize olmamış,
hesaplaşma daha açıktan yapılmış, geleceğe dair umutlu bir bakış da bu bağlamda
somutlaştırılmış olurdu. Ama arkadaşlarıyla ciddi bir yol ayrımına gelen Hayri susmayı
tercih etmiştir.
Hayri’nin onu ele veren ya da işkencede çözülen arkadaşı ile karşılaşma
sahnesi de önemlidir. Arkadaşı Turgay’ın iş yerine geldiğinde, öncelikle Turgay’ın çok
yoğun olması ve neredeyse onunla ilgilenememesi durumuna dikkat çeken yönetmen
daha sonra orada pazarlama müdürü olarak çalışan ve zamanında onu ele veren kişi ile
karşılaştırır kahramanımızı. Turgay bu tartışmanın eskide kaldığını, bunu istemeyerek
yaptığını dile getirir. Turgay’ın kendi yaşam biçimini ve geçirmiş olduğu değişimi göze
aldığımızda onu kafasında bu şekilde meşrulaştırması ve kabullenmesi normaldir.
Ancak Hayri bu durumu kabullenmez hatta onun pazarlama müdürü olduğunu
öğrenince “iyi satar” yorumunu yapar. Bu cümle ona kafasında biçtiği yeri gösterir.
Sonra yaşadığı işkenceyi hatırlar. Ve Hayri adamı takibe alır. Hayri’nin kendisini takip
ettiğini anlayan “pazarlama müdürü” paronayak tavırlar sergiler. Tıpkı 12 Eylül’de
baskı –zor ve işkence karşısında korkarak arkadaşını ele vermesi gibi şimdi de
korkmuştur. Bir gün Hayri onu apartmanının içinde yakalayarak arkadan ateş
edermişçesine “pat!” der; “pat” çok önemlidir. Hayri sembolik de olsa ondan öcünü alır,
“pat”la yere yığılan adamın yaşadığı korku sonrası zayıf karakteri açığa çıkarılır. Bu
kişisel bir öç almanın/hesaplaşmanın oldukça sembolik bir versiyonu olarak kalmıştır.
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Hayri’nin cezaevine girmeden önceki sevgilisi Neslihan (Merih Fırat)
karakterinin yaşadığı değişim de üzerinde durulması gereken noktalardan biridir. Hayri
ile karşılaşmaktan kaçınan Neslihan artık Hayri’ye karşı bir şey hissetmemektedir.
Beraber gezdikleri, dolaştıkları yerlerde tekrar yürürlerken Neslihan’ın sıkıldığını, bir
an önce bar ortamına ve yeni hayatına dönmek istediğini görmekteyiz. Şimdi gazeteci
olan bu kadın belki de Hayri ile arasında sınıfsal bir fark olduğunu, onunla ortak bir
noktası kalmadığını düşünmektedir. Hayri’ye yokluğunda evlenip boşandığını,
sevgilileri olduğunu söyleyen Neslihan sanki onu kendinden soğutmak istemektedir.
Hayri “her şey değişmiş yalnız oturduğumuz bank aynı kalmış” derken karşısındaki
değişimi de vurgulamak ister. Neslihan’ın Hayri’ye karşısı ilgisizliği ve değişimi
karşısında adeta büyük bir üzüntü yaşayan kahramanımızın o gece karşısına çıkan Sibel
bir teselli gibidir. “Yeniden beraber olsak eskisi gibi, aradaki zamanı unutsak,
unutsak…” mısralarını yazdığı kadının kendisini çoktan unuttuğu gerçeği ile karşılaştığı
o gün anıları, cezaevi süreci ve şimdi karşılaştıkları karşısında bir yıkım yaşayan
kahramanımız Sibel ile birlikte olmak yerine bir kanepede uyumayı tercih eder.
Bir gece sabaha karşı eve dönen Hayri mahallede hırsızlık yapan gençlerle
karşılaşır, yoksulluğun, eğitimsizliğin ve depolitikleşmenin ürünü olan bu gençlik, onu
düşündürmüş, şaşırtmış ve üzmüştü. Sabah camdan bakan Hayri paraları bölüşen bu
gençleri üzüntüyle izler. 12 Eylül yarattığı/yaratacağı sonuçlar Hayri’nin gözüyle ve
yaşadıklarıyla izleyiciye sunulmaktadır. Onların yazılama yaptıkları bu sokaklar,
duvarlar, şimdi hırsızlığa, yoksulluğa, yozlaşmaya şahit olmaktadır.
Filmde 12 Eylül ile yapılan hesaplaşmada cuntanın yarattığı bilanço, hayatın
içinden bir hikayeyle etkileyici bir biçimde gösterilmek istenmiştir. Bu anlamda iplerin
koptuğu sahne olarak değerlendirebileceğimiz kritik bir sahne de eski arkadaşlarının
Hayri’ye sürgüne gitmeden önce son bir arkadaşlık görevi olarak eğlence düzenledikleri
sahnedir. Ancak bu eğlence onların kendileri ile hesaplaştığı, yaşam biçimlerinin ve
fikirlerinin nasıl değiştiğinin kendi ağızlarından ifade edildiği bir seremoniye dönüşür.
Tüm değerlerinden arınıp, omuzlarındaki yükü atarak sınıf atlamayı nihayet başarmış
arkadaşlar artık kendileri için neyin önemli olduğuna karar vermişleridir. Onlar için
hayatın anlamı; daha fazla para kazanmak, evlere, arabalara sahip olmak, istedikleri
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zaman istedikleri kadınlarla birlikte olmaktır. Kadınların erkekleri için yaşadığını
söyleyen Tunca karakteri üzerinden yönetmen toplumda kadının görevinin ne olduğu,
kendine ait bir dünyası olamayacağı, maddi özgürlüğünün olmadığı, yalnızca erkeklerin
cinsel ihtiyaçlarını gidermeleri için yaratılmış varlıklar olduğu şeklindeki hastalıklı
toplumsal algıya dikkat çekmek istemiştir. Ayrıca reklam sektörü popülerleşirken ve
yönetmelerin çoğu para kazanmak için bu yönde kaymalar yaşarken, sansürle, maddi
yetersizliklerle ve 12 Eylül ile cebelleşen sinemanın çöküşü Tunca ve Şerif karakterleri
nezdinde bize gösterilmek istenmiştir. Tunca tamamen burjuva bir hayat yaşar, daha çok
para kazanır, Şerif ise daha çok kahvede boş vakit geçirmekte belki de maddi
yetersizlikten dolayı burayı yazıhane olarak da kullanmaktadır. Tunca daha megaloman
ve yozlaşmış bir karakterler çizerken, Şerif ise daha mütevazı, ailesine daha bağımlı
(akşamları eve erkenden gitmesi) olarak gösterilmiş, sanki aralarında bir kıyaslama
yapılarak değişimin çeşitli dozlarda olduğu ve içinde bulunulan şartlara göre sınıfsal
farklılıklar içerdiği gösterilmiştir. Onlara acıyan gözlerle bakan Hayri burada da
suskunluğunu korumuştur. Arkadaşları onu hala ahlakçı olmakla suçlarlar. Hayri
arabaya bindiğinde arkasında ona el sallayan arkadaşlarına bakar ve üç el ateş eder: Pat!
Pat! Pat! Onlar artık bir ölüdür. Sonra ailesi ile vedalaşır. Annesi çok üzgündür, babası
giderken hala kızgındır, onunla vedalaşmaz.

Film boyunca susan Hayri bu

hesaplaşmada son sözü söyler: “Allahaısmarladık, her zaman başınız dik, alnınız açık
olsun, oğlunuz utanılacak hiçbir şey yapmadı” Aslında sürgüne gitmeyi kabul eden ve
filmin herhangi bir sahnesinde gelecekte mücadelesine davam edeceği yönünde bir
ifade ya da çağrışımda bulunmayan kahramanımız her şeye rağmen pişman bir duruş da
sergilememiş, aksine ahlaki ve politik değerlerinden ödün vermesini gerektirecek bir
değişime de kapalı bir duruş sergilemiştir. Ezgilerin eşliğinde, omzunda valizi, arkasına
bakmadan yürür, gülümsediği çocuğun umut dolu bakışları, gülen gözleri ile film son
bulur.
Sonuç:
Önemli sahneleri ve değerlendirmelerimizi sırasıyla ele aldıktan sonra
çözümlememizi şu şekilde sonuçlandırabiliriz:
12 Eylül'ü konu alan ilk filmlerden olan Sen Türkülerini Söyle, gecikmeli de
olsa, dönemi hapishane ve işkence dışında, değişen siyasal, sınıfsal ilişkiler ve
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toplumsal kırılmalar noktasında ele almış ender filmlerden biri olarak görülebilir.
Filmin önemli bir noktası 12 Eylül sonrası yaşanan değişim üzerinden Şerif Gören'in bir
"Yeşilçam" eleştirisi de yapıyor olmasıdır. Film, toplumsal-siyasal-kişisel değişimleri
derinliğine olmasa da, simgesel anlatım filmde önemli bir yer tutsa da, çekildiği
dönemi, yılı göz önüne aldığımızda işlediği konuyu kısmen cesurca ele alan bir film
olduğunu söyleyebiliriz. Bu cesurluk baskıya zorbalığa karşı çıkma anlamında değilse
de, simgesel anlatımın her şeyi ak-kara düzleminde sunma halinin yarattığı sakıncaları
içerse de, asıl yüzünü 90'lı yıllarla beraber gösterecek olan bir dönemi imleme
anlamında cesurdur. Filmi ilginç kılan bir diğer öğe ise değişimin ve toplumsal
kırılmanın sinema ve sinemacılar ekseninde verilmesi. Bizzat sinemanın içinde yer alan
gerçek kişilerin kendilerini oynaması dönem filmi olmasının dışında bir özeleştiri de
katıyor filme. Film, sinema emekçiliğinden reklam filmi yönetmenliğine ve tabi ki
yoksulluğun ve yoksunluğun olmadığı bir bolluk dünyasına geçişi sorgulamakta ve bu
sorgulama sırasında 12 Eylül öncesinin ilişkileri ile sonrası kurulan/oluşan ilişkileri
karşılaştırmakta, saflık, temizlik, dürüstlük gibi insani hasletlerin artık geçerli olmadığı
ve belki de gerekli olmadığını hatırlatarak 12 Eylül ile hesaplaşmasını daha çok bu
değişim üzerinden yürütmektedir.
12 Eylül Cuntasının yoğun

karanlığının, baskı, yıldırıma ve terör

uygulamalarının giderek daha incelikli ve siyasal bir yönetim halinde toplumsal yaşam
üzerinde etkisini sürdürdüğü 80’li yılların sonuna doğru, dışarı çıkan kahramanımız, her
dışarı çıkan siyasal mahkum gibi ailesinin yanına dönmek durumunda kalır. Bu
zorunluluk, yenilmiş devrimci hareketin yokluğunda

gidilecek başka bir yer

olmamasından dolayıdır.
Ama kahramanımız Hayri, mahallesine geldiğinde gördüğümüz her şey ,
koşturmaca, gürültü, çocuk sesleri vb. bir canlılığa işaret eder. Bu canlılık, üstünden ölü
toprağını atmaya çalışan bir toplumun yeniden canlanması ve dinamizmine dairdir.
Yaşanan bütün bu siyasal baskı ve terör dönemine rağmen toplumsal yapıdaki bu
canlılık ve cıvıltı ortadan kaldırılamamıştır.
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Kahramanımızın kendisinde de belirgin bir merak ve şaşkınlık görülmesine
rağmen bu 8 yılın yarattığı değişimin ve dönüşümün

olağan durumu olarak

görülmelidir. Mahalleye girişi ailesiyle karşılaşması ise bir eziklik, bir pişmanlık
gösterisi içinde değil, olması gereken vakurlukta ve/veya davranışta verilmiştir.
Yönetmen Hayri’yi filme başı dik bir şekilde dahil ettiği bu girişiyle, 12 Eylül
Cuntasının yaratmaya çalıştığı siyasal, ideolojik ve psikolojik ortama dair direnişi
simgeleyen bir duruş sergilemiş, çocuklar (ki geleceği ifade eder), müzik grubu ve
annenin davranışı ve şarkı sözleri bu duruşun somut ifadeleri olmuştur.
Baba figürü öncesi ve sonrası içinde değişmezliği ifade eden sözleriyle
oluşturulmuş hegemonyanın bir temsilcisi gibi davranmakta ve aile reisi olması sıfatıyla
bu hegemonyanın temsilcisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal yapının en küçük
biriminde bu hegemonik temsiliyet, gerçekte toplumsal yapıdaki dönüşümün boyutunun
ve geçerli olan düşünüş biçiminin yansıtılmasından başka bir şey değildir.
Farklı mesleki kariyerlere ve gelir düzeylerine sahip olmuş olan arkadaşları
artık 8 yıl aradan sonra eskisi gibi değillerdir. Aile, iş, ticaret, para ve çıkar ilişkileri
içinde varlıklarını sürdürmeye , liberal ekonomik ve toplumsal yapının yarattığı
yozlaşma, buna uygun siyasal, ideolojik ve ahlaki zeminde sadece birey ve onun
geleceğini garanti altına alması yatmaktadır.
Onlar açısından geçmişte taşıdıkları toplumsalı gözeten siyasal ve ideolojik
düşünceleri kaybedilmiş zamandan başka bir şey değildir, hiçbir faydası yoktur ve değer
ifade eden bir sistem değildir artık.
Yoğun iş temposu, barlarda içkili sohbetler, kadınlarla girilen ilişkilerin
arkasında hep tüketim toplumunun metalaşmış ilişkileri yer almaktadır. Arkadaşlarıyla
görüşen ve onlarla bu ilişkileri yaşayan kahraman , her ne kadar bir yanıyla bu süreci
yaşasa da, gerçekte taşıdığı idealler uğruna, siyasal ve ideolojik düşüncelerine uygun
düşmeyen bu ortam ve ilişkilerde hep bir yalnızlık çekmekte ve iğreti durmaktadır.
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Bu arada, geçen dönem içinde kadının toplumsal yapıdaki işlevi üzerine de
yönetmen göndermeler yapmaktadır. Metalaşmış ilişkilerde tüketimin reklamla
pekiştirildiği, reklamının tüketimin ayrılmaz bir parçası olduğu ilişkilerde, kadın, bu
durumun meta haline getirilmiş figürü olarak verilmektedir. Tüketim için kadın her
türlü role soyundurulmakta, ekonomik ilişkilerde erkeğe bağımlı olarak verilmekte, ve
son olarak da cinsel obje olarak gösterilmektedir.
Bir hesaplaşmadan söz etmek gerekirse, yönetmen bunu, bütün bu ilişkilerde
hep ayrıksı ve yabancı duran, eski arkadaşlarıyla o günün ilişkilerinde kurduğu
bağlantıları kabul edemeyen, yalnızlık duygusu çeken, yabancı bir insan olarak
vermesidir. Arkadaşlarının güncel, her şeyi tartıştığı yerde onun susması nesnel
gerçekliği kabul etmesi anlamına gelmemektedir. Ama o konjonktürde yapacağı çok
fazla da bir şeyi yoktur. Çünkü onun sürdüreceği bir tartışma ve ileri süreceği
argümanların gerçekliği henüz ortada görünmemektedir. O sadece kendi durduğu
zemini koruma anlayışıyla hareket etmekte ve bu değerlerini de kaybetmeyi
düşünmemektedir.
Çocuklar burada önemli bir rol üstlenmektedir. Kahramanın onlarla top
oynaması, onlara gülmesi geleceğe dair umutlarının hiç sönmediğine delalettir.
Gençlerin müzik yapması ve film de ayrılmaz bir rol üstlenen müzikler de, geleceğe
dair umutları yeşerten ve onları canlı tutan bir anlam ifade etmektedir.
Kendisini yakalatan, korkak, ürkek, ve insanlıktan çıkmış karaktere dair ortaya
koyduğu davranış bu kişiye dair bir hesaplaşmadan çok, ona bunları yaşatan sistemli
baskı, işkence ve terör rejimine dönük bir tavır olarak ele alınmalıdır.
Arkadaşlarından ayrılırken onlara ateş eder gibi hareket yapması, geçmişiyle
değil, ama bugününde olmayı düşündüğü insanlarla köprüleri atması ve onlarla yollarını
ayırmayı kafasında netleştirdiğini göstermektedir. Bu ise, bugünün bütün kötücül
ilişkilerinin reddi anlamını taşırken, aynı zamanda, geçmişte ve bugünde taşıdığı
düşüncelere ve yaşam biçimine sahip çıkacağı mesajını (en azından kişisel yaşamında
değerlerini korumaya çalışacağını) vermektedir.
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Filmde sinematografik öğeler temayı desteklemek açısından zayıf kalmıştır.
Film içinde Hayri’nin geçmişine yapılan beş geri dönüş bağlantısız kalmıştır, yalnızca
hapishane gibi bir yerde Hayri’nin gözü bağlı götürüldüğüne işaret eder.
Son olarak, evden sürgüne giderken anne ve babasına söylediği, “oğlunuz
utanılacak hiçbir şey yapmadı” cümlesi, ne geçmişine dönük bir pişmanlığı ne de
bugününde böylesi yoz ilişkilerde yer alacağını ve onun “kendi türkülerini söylemeye”
devam edeceğini bize göstermektedir. Yönetmenin bu yaklaşımı, Cuntayla, çok açıktan
ve çıplak bir hesaplaşmayı yapması anlamına gelmemektedir. Ama yönetmen, filmin
kurgusuyla, seçtiği müziklerle, geleceğe dair ortaya koyduğu figürlerle bu hesaplaşmayı
naif şekilde olsa da yapmaya çalışmıştır.
6. 3. Eve Dönüş (Ömer Uğur / 2006)
Eve Dönüş filmi, 12 Eylül 1980 ihtilalini, İstanbul'un kenar mahallelerinde
yaşayan sıradan bir işçi ailesinin gözünden anlatır. Mustafa ve Esma 5 yıllık evlidirler.
Elif adında bir de kızları vardır. Tekstil fabrikasında işçi olarak çalışırlar. Tek sorunları
kendilerini evden çıkarmak isteyen ev sahipleri ve eve aldıkları renkli televizyonun
taksitidir. Mustafa siyasete karışmayan, sendikaya bile zorla girmiş bir işçidir. 12 Eylül
1980 ihtilali olur ve aralarının sürekli bozuk olduğu ev sahibi örgüt üyesi diye
Mustafa’yı ihbar eder. Mustafa’ya Örnektepe Halk Komitesi Başkanı Şehmuz kod adlı
bir örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 22 gün boyunca işkence yaparlar. Yanında da hücre
arkadaşı ve aydın bir öğretmen olan Hoca vardır. Film, işkenceyi bütün çıplaklığıyla
gözler önüne sererek 12 Eylül darbesiyle çetin bir hesaplaşma yapmak istemiştir.
Yönetmen Ömer Uğur anılarından yola çıkarak bir dönem filmi yaratmaya çalışmış ve
bu filmi idam edilen yakın arkadaşı Seyit Konuk'a ithaf etmiştir.
Öncelikle filmimizi kendi konu bütünlüğünü bozmadan, bizim çözümleme
metodumuz açısından önem arz eden noktaları da tespit ederek genel bir kritik yapalım;
Azgelişmiş Türkiye’de

70’li yıllardaki genel kapitalist bunalımın bütün

etkileri yaşamın her yanında kendini derinden hissettirmektedir. Hayat pahalılığı, düşük
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ücret, yetersiz beslenme ve aile yaşamına gereken zamanın ayrılmadığı 12 Eylül öncesi
koşullarda siyasal iktidar mücadelesi giderek derinleşmiştir. Devrimciler hayatın her
alanında olduğu gibi fabrikalarda işçilerin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi faaliyetini
sürdürürken gerici faşist saldırıların giderek arttığını, yükselen toplumsal muhalefetin
yıldırılması ve teslim alınması politikalarına hız verdikleri ve kitlesel katliamlar
dönemini derinleştirdikleri 1980 yılının ortalarında tekstil işçisi Mustafa’nın sıradan,
yoksul ve monoton yaşamına devrimcilerin mahalle ve fabrika pratiği temelinde şahit
oluruz.
Filmin ilk giriş sahnesinde devrimciler mahalle biriminde yazı yazar ve afiş
asarken, mahalle bekçisinin teslim alınışını ve onun ikircikli duruşunun – yani kendisi
de bir ezilen olan bekçinin bir yandan onlarla kurduğu samimi ama diğer yandan kamu
görevlisi olmasının getirdiği korku arasında

gidip gelen ruh haline

tanık oluruz.

Toplumsal yaşamda genel düzeyde toplumun devrimci bir iktidar için örgütlendirilmesi
ve faşizme karşı örgütlü bir halk direnişinin yürütülmesi göreviyle karşı karşıya kalan
devrimciler aynı zamanda bu devletin baskı gücüne ve onlarla işbirliği içindeki sivil
faşistlerin saldırılarına karşı aktif bir savunma hattı örmeye çalıştıklarını görmekteyiz.
Daha ilk sahnede yönetmenimiz radikal bir giriş yapmaya çalışmış ve 12 Eylül filmleri
içinde bir eşiğin aşılacağını hissettirmiştir. Karanlık bir gece ve sokak sahnesi, duvarda
“Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi” yazısı ve devamında küçük bir çatışma ile filme
hareketli bir giriş yapılmıştır. Dışarıdaki çatışma ve silah seslerini duyan kahramanımız
odanın lambalarını kapatarak yere yatar ve seslerin kesilmesini bekler. Burada dönemin
yarattığı korku ve psikolojik gerilim kahramanımızın nefes alıp verişleri ve geliştirdiği
reflekslerle hissettirilmeye çalışılmıştır.
Filmde alınmış televizyon ve onun taksitlerinin Mustafa (Mehmet Ali Alabora)
ve Esma’nın (Sibel Kekilli) hayatlarını nasıl esir aldığını, kendi yarattıkları değerin
nasıl

kölesi haline geldiklerini görürüz. Ev sahibinin kira üzerinden yaptığı

sıkıştırmalar kira ve taksit arasında bunalan bir aile yapısını gözler önüne sermektedir.
Aslında sıradan ya da değil o dönemin Türkiye’sinde çalışan sınıfın yarattığı değerden
aldığı pay sefalet düzeyinde gerçekleşmektedir. Milli gelirin paylaşılmasında
ücretlilerin insana yakışır bir biçimde yaşayabilmeleri normal çalışma saatleriyle
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karşılanması mümkün olmadığından mesai çalışmalarıyla bunu dengelemek o dönemin
olağan durumlarından olduğu gösterilmektedir. Sendikal örgütlenmenin olduğu bir iş
yerindeki çalışma koşulları böyle ise sendikal örgütlenmenin olamadığı işyerlerinde
çalışma koşullarının durumunu da örtük olarak algılamak durumunda bırakır yönetmen.
Aldıkları televizyonun borcunu ödemek için gece gündüz çalışan Esma ve Mustafa’nın
cinsel hayatı da bu durumdan olumsuz etkilenmiştir. Birbiri ile görüşemeyen çift duvara
astıkları notlar üzerinden haberleşmekte, kızları Elif’e hiç vakit ayıramamaktadır.
Burada meta üreten işçinin daha sonra onu satın alabilmek için nasıl mesai yaptığını,
ürettiğine, emeğine yabancılaşırken meta fetişizminin de kendiliğinden ortaya çıkışını
görürüz.. Ayrıca bilinçten yoksun olan işçi sınıfı üretimden gelen gücünün farkında
değildir ve bu sömürü ilişkileri artık ona normal gelmektedir. Burjuvanın kendisine reva
gördüğü yaşam içinde kendini konumlandırmakta, daha fazla çalışmak ve daha fazla
mala sahip olmak dürtüleriyle hareket etmektedir.
Mustafa böyle bir dönemde deyim yerindeyse, etliye sütlüye karışmayan,
hiçbir politik düşüncesi olmayan sıradan bir işçi, ve hatta lümpen proleter bir profil
olarak karşımıza çıkar. Kendisi ve arkadaşı sendikanın örgütlü olduğu bir fabrikada
çalışırlar, ama sınıf, sınıf mücadelesi, ekonomik-demokratik ve siyasal haklar gibi
kavramların oldukça uzağındadırlar. Onlar bu toplumda böylesi sorunlar yaşanırken,
kendi öznel sorunlarının esiri olmuş durumda ve bunları da gerekçe göstererek mevcut
tavırlarını sürdürmek kararlılığı gösterirler. Fabrikanın yemekhanesinde sendika
temsilcisi bir işçinin Mustafa ve arkadaşlarının masasına gelerek onları sendika
toplantısına çağırması üzerine “kendi sorunlarımızın yanında bir de sınıf mücadelesiyle
mi uğraşacağız, seni boşuna mı seçtik, sen bizim yerimize gidersin, burası ilkokul mu,
ne sınıfı” gibi sözlerle karşılık vermeleri ve en son “senin gibi kılavuzlar yüzünden
başımız beladan kurtulmuyor” fikriyle tamamen yanlış bir bilince sahip olduklarını
görürüz.

Sınıfla

bilinç

düzeyinde

kuramadıkları

bağı

duygusal

olarak

da

kuramadıklarını en çok saygı duruşunda (sendika sekreterinin faşist saldırıda şehit
olması için fabrika yemekhanesinde işçiler anma yapar) Nazım Hikmet’in “Güneşe
Akın Var” şiiri okunurken sergiledikleri o cıvık davranışlarında görüyoruz. Ayrıca
sabaha karşı işe gitmek için bindikleri servis aracı içindeki sıradan şakalaşmalar ve
konuşmalar, arabadan indikten sonra fabrika önünde bildiri dağıtan devrimcilere karşı
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tavırları onların sınıf bilincinden yoksun olduklarını pekiştiren sahnelerdir.. Bildirinin
üzerinde yazan “işçiler birleşin” sloganıyla kısık bir sesle “emrin olur” diyerek dalga
geçen Mustafa süreçten oldukça uzakta bir yerdedir. Burada işçilerin kendi
mücadelesine yabancılaştığı, bir yanda bilinçli bir sınıf hareketi ve onun mücadelesini
veren işçiler ve halk, bir yanda da onlardan sayıca daha fazla olan bilinçsiz bir insanlar
yığını gösterilmiş ve 12 Eylül’deki yenilgide mücadele alanlarını boş bırakan yığınların
büyük bir payı olduğu yönünde mesaj verilmiştir.
Kadın işçileri taşıyan servisi aracında da durum farksız değildir. Yorgunluktan
bitap düşmüş olan Esma ve yanında gazete okuyan bir işçi arkadaşı –Güleroturmaktadır. Yanındaki arkadaşı görece daha bilinçlidir. Esma televizyon aldıklarını ve
onun borcunu ödemek için fazla mesai yaptıklarını, ne kızını ne kocasını göremediğini
söylerken o bu koşuşturmacanın anlamsız olduğunu dile getirir.
Mustafa’nın

yaşadığı mahalle artık politikleşmiş bir alandır. Duvarlardaki

yazılar geleceğe, gelecek toplumsal düzene dair mesajlar içermektedir. Sıradan bir
işçinin mahallesi olabildiğince politikanın içinde yer almaktadır. “Tek yol devrim”,
“yaşasın sosyalizm” sloganları duvarlarda en belirgin haliyle durmakta ve yönetmen
ısrarla bu ortama dair belirgin vurgu yapmaktadır. Ayrıca ışık olarak daha çok karanlık
sahneler tercih edilmiştir. Karanlık günlerin anlatılıyor olması, ev tarama, gözaltı,
serbest bırakma, çatışma gibi olayların daha çok gece ya da sabaha karşı yaşanması
buna sebep olarak gösterilebilir. Bunlar filmde içeriğe dönük biçimsel bir unsurlardır.
Kahve sahneleri aynı zamanda sıradan ve apolitik addedilebilecek insanların
içinde bulundukları ruh hallerini yansıtması bakımından oldukça önemlidir. O dönemde
kahve taramalarıyla kitle katliamlarının yapılması gerek kahvede oturanlar ya da genel
olarak toplumun daha örgütsüz ve bilinçsiz kitleleri açısından onların içinde
bulundukları korku, yılgınlık ve uzak durma psikolojisini yansıtmaktadır. Bu bağlamda
Mustafa ve arkadaşları da boş zamanlarını kahvede okey oynayarak geçirir. Arka planda
onların yaşam tarzıyla uyum sağlayan bir arabesk müzik duyarız. Geyik ve okey
birbirine eşlik ederken eksoz

patlamasını kahve taraması zanneden millet yere
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kapaklanır. Yaşanılan politik süreç onların bu tip refleksler geliştirmesine sebep
olmuştur.
Filmde sıradan insanları neyin mutlu ettiği gösterilmiştir. Küçük şeylerle
yetinmeleri gerektiği bilgisine sahip olan bunu içselleştiren bir işçi ailesinin yaşamında
bu durum somutlanır: hafta sonu çalışmayıp ailece bir araya gelmek lüks olmakta,
olağan dışı bir mutluluğa sebep olmaktadır. Yaşamsal bir ihtiyaç olmayan televizyona
sahip olabilmek için köle gibi çalışan Esma ve Mustafa’nın yaşadıkları üzerinden bir
zaman sonra hayatımızın baş köşesine yerleşecek olan ve özellikle sıradan insanın
hayatında hayati bir öneme sahip olan “televizyon”un biricik varlığına da vurgu
yapılmıştır.
Mustafa öyle sıradan bilince sahip bir işçidir. 12 Eylül sabahı yapılan darbeden
bile haberi yoktur ve Hasan Mutlucan’ın (12 Eylül sabahı radyoda bize göründü sefer
yolları türküsünü söyler) fonksiyonunu bile anlamaz.. Ayrıca cuntaya karşı da kayıtsız
bir davranış gösterir. Ve kurduğu dil hep işinden kaytarmacı bir çıkarcılık üzerinden
ortaya çıkar, onun deyimiyle askeri yönetim bunu çalışma gününde gerçekleştirse hiçbir
sorun olmayacaktır. Bir sahnede Esma arkadaşı Güler’in de gözatına alındığını
söylediğinde Mustafa’nın tepkisi yine oldukça apolitik ve daha sonra başına gelecekler
açısından da oldukça manidardır. Öncelikle kadın başıyla bu işlere kalkışması ve iş yeri
temsilcisi olmak kadar ileriye gitmesini eleştiren Mustafa’nın daha sonra “mutlaka bir
bağlantısı vardır bunlarla, beni niye almıyorlar, seni niye almıyorlar” demesi ile gerek
kadınların politik yaşamda yer almalarını kabullenemeyen zihniyet, gerekse o dönemde
her türlü kötü ve haksız muameleyle karşı karşıya kalmış insanların bunu hak ettikleri
yolunda

toplumun

tamamında

olamasa

bile

çoğunda

var

olan

hastalıklı

düşünce/yaklaşım ortaya koyulmuştur. Bu insanlardan biri olarak Mustafa da durumdan
memnundur, her tutuklamanın mutlaka bir gerekçesi olduğunu düşünür. Ta ki bir gece
kapısı çalınıp, Şehmuz kod adlı siyasi sorumlu olduğu gerekçesiyle göz altına alınıp,
türlü işkencelerden geçene kadar…
Filmde 12 Eylül hegemonyasının nasıl dört bir yanı kuşattığı gösterilmek
istenmiştir. İşçiler çalışırken bile sürekli anonslar yapılarak var olan baskı karşısında her
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hangi bir direniş gösterilmemesi için her türlü korku ve baskının zihinlere zorla da olsa
kazınması

sağlanmıştır. Genel manzara ülkede savaş günlerini aratmayacak

uygulamaların gerçekleştirildiğini ve süreçten toplumun tamamının etkilendiğini
göstermektedir. Ordu, televizyon ve radyo gibi kitle iletişim araçlarına el koyarak
yapılan işkenceleri, hukuksuzlukları bunlar aracılığıyla yalanlamış, darbenin gerekliliği
ve halkın orduya güvenmesi konusunda halkın rızasını kitle iletişim araçları yoluyla
kazanmaya çalışarak tam bir hegemonya oluşturmaya çalışmıştır. Filmde Kenan
Evren’in televizyon aracılığıyla yaptığı konuşmalar verilerek dikkatler bu noktaya
çekilmiştir. Bu durum kitle iletişim araçlarının oldukça etkili ideolojik aygıtlar olarak
kullanılabileceği ve egemenlere nasıl hizmet edeceği, maddi üretim araçlarını ellerinde
bulunduranların entelektüel üretim araçlarına da sahip oldukları düşüncesinin filmdeki
görünüş biçimlerindendir.
Filmdeki önemli tiplerden biri Savaş Dinçel’in canlandırdığı “Kore Gazisi”
tiplemesidir. Gerçek yaşamda sıkça duyduğumuz “Orduyla şaka olmaz” cinsinden
cümleler, gazi biri için ordu kurumunun önemli olması, pek de şaşılacak bir şey
değildir. Bu biraz özel bir durum olsa da genel olarak Türk toplumunda ordu çok
önemlidir. Korku ve saygının ortasında korkuya daha yakın bir yerde duran bu
duygunun ve ordunun Türk siyasetinde kendini özne olarak görmesinin sebepleri
üzerinde birinci bölümde durduğumuz için bu sebepleri burada bir daha sayma gereği
duymuyoruz. Darbe sürecinde ordunun rolünü, vatanın evlatlarını birbirine kırdıran dış
güçlerin oyununa müdahale olarak tanımlayan Kora Gazisi’nin tavrı toplumun bir çok
kesiminde hala yaygın bir kanıdır. Ordu Türkiye Cumhuriyetini içten parçalamaya
çalışanlara ve buna alet olanlara güzel bir ders vermiştir kanısı… Yönetmen sanki
toplumdaki tüm hastalıklı, yanlış ve gelişigüzel değerlendirmeleri gözler önüne sermek
istemiştir. Ayrıca ordunun on, on beş yılda bir varlığını darbeler ve muhtıralarla
hissettirerek askeri bir kurum olmanın ötesinde politik yaşamın içinde de başrolde yer
aldığı ve bunun Türkiye’deki demokrasi sürecine ne gibi zararlar verdiği orduya
methiyeler düzen Gazi’nin cümlelerinde alt metin olarak karşımıza çıkar. Yaşananları
olumlu gelişmeler olarak anlatan Kore Gazisi yanı başında, oldukça sıradan hayatlar
yaşayan karısı ve kızı için bile inandırıcılığını kaybetmiştir.
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Filmde tonun yükselişe geçtiği sahne ev sahibinin kurduğu tezgah sonrası eve
baskın yapılan baskındır. Baskında aylarca mesaiye kalarak borcunu ödemeye
çalıştıkları televizyonun arama sırasında yere düşerek kırılması izleyicinin içini burkan
bir sahnedir. Hayaller, umutlar yıkılmış, bu sıradan insanların televizyon kutusu kadar
dünyası da param parça olmuştur. Evde Mustafa’nın porno dergileri dışında hiçbir şey
bulmamalarına rağmen Örnektepe Halk Komitesi Başkanı Şehmuz olduğu ihbarı
üzerine Mustafa karakola götürülür. Şehmuz olmadığını dile getirmesine rağmen
kendisine asla inanılmayarak çok ağır işkencelere maruz kalan Mustafa ile 12 Eylül’ün
sıradan bir insana neler yaşattığı gösterilmek istenmiştir. Özellikle çok ağır işkence
sahneleri ile 12 Eylül’ün iğrenç yüzü, hukuksuzluğu etkileyici bir biçimde dile
getirilmiştir. İşkencenin neredeyse her türlüsü çok gerçekçi bir şekilde gösterilmiştir.
Filmin en akılda kalan, en çarpıcı sahneleridir. Şehmuz olmadığına kimseyi
inandıramayan Mustafa dayanamayarak Şehmuz olmayı bile kabul eder. Ancak yine de
işkenceden kurtulamaz.

Mustafa’nın işkence sırasında karşılaştığı ve aralarında

örgütsel bir bağ bulunduğunu iddia ettikleri Hoca karakteri (Atlan Erkekli) önemlidir.
Asıl adı Nurettin’dir. İlkokul öğretmenidir. “Ben sade bir işçi parçasıyım, bu işlere
aklım ermez ki” diyen Mustafa’ya “sen ve senin gibilerin bu işlere aklı erseydi ne sen
burada olurdun ne de ben” diyerek filmin başında; sınıf bilincinden yoksun, örgütsüz
işçi sınıfının 12 Eylül sürecine müdahale edebilecek bir gücü parçaladığı ve yenilgiyi
kaçınılmaz kıldığı gibi bir mesaj verdiği iddiası doğrulanmış, birebir hoca karakteri ile
dile getirilmiştir.
Turist kod adlı devrimci ile dile getirilen “Kahraman işçi sınıfı nerde”
yaklaşımı yönetmenin gerçeklikten koptuğu an gibi duruyor… Burada devrimcinin
Mustafa’ya olmayan suçu yüklerken, örgütünü düşünen bir noktadan hareket etmesi
geçmiş mücadele açısından bakıldığında olmamış bir şey olarak düşünülmemeli. Ama
genel bir sonuca varmak için böylesi biricik örneğin işkencehanelerden geçen on
binlerce devrimciye mal edilmesi sonucunu çıkarmaz. Genel teorik yapılanmalarına ve
örgütsel mücadele pratiklerine bakıldığında siyasal hareketlerin işçi sınıfıyla kurdukları
bağ, o ülkenin sosyo-ekonomik yapısının değerlendirilmesinden çıkan sonuca göre
şekillenir. Silahlı mücadeleyi temel almış bir siyasal hareketin militanlarının
işkencehanelerde yenilmiş de olsa, dayanamamış da olsa, böyle bir dili kullanmaları
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kendilerine öncü rolü biçenler için gerçekçi değildir. Çünkü işçi sınıfının iktidar
mücadelesi vermesi için gerekli olan bilinç onlara profesyonel devrimciler örgütü
tarafından verilmesi bu politik yaklaşımın temelidir. Lenin işçi sınıfını hiçbir zaman
kahraman sıfatı ile adlandırmamıştır. Zaten kahraman olsalar ve toplumsal dönüşümü
sağlayacak bilince sahip olsalardı, devrimcilerin öncülüğüne gerek kalmazdı.
Filmin can alıcı sahneleri olan işkence sahneleri oldukça gerçekçidir… Burada
işkencenin her türlüsü gösterilmeye çalışılmıştır. Egemen sınıf kendi sistemini idame
ettirmek için en sıradan insana, işçiye bile en amansız ve kanlı saldırısını yapar…
Baskı aygıtı kendi saldırı dilini en ağır bir şekilde devrimciler üzerinde kurar.
Bu karşı devrimci egemen sermaye güçlerinin karşıt sınıfı aşağılamak için kullandığı
ideolojik dilin en pespaye halidir. Son tahlilde çatışma açık yaşandığında burjuvazi her
türlü aracı en aşağılık biçimde kullanmaktan çekinmez. İşkencehanelerde devrimcilere
reva görülen işkenceler ve sarf edilen galiz küfürler bir yanıyla iradeye boyun
eğdirmeyi ve teslim almayı hedeflerken, diğer yandan da iktidar savaşımının ne kadar
acımasız ve zorlu olduğuna ve karşıtının aşağılanmasında ahlaki hiçbir değerin
taşınmadığını gösterir. Bunu filmin işkence sahnelerinde açıkça görmekteyiz.
Film içeri alınanların yanında ailelerin de dışarıda kötü muamele ve
hukuksuzluklara maruz kaldığına dikkat çekmiştir. Esma’nın bu yüzden işten atılması,
fırsattan istifade eden ev sahibinin hemen eşyaları kapının önüne koyması ile ailesinin
yanına sığınan Esma’nın çaresizliği gösterilmiştir.
Bir çatışmada öldürülen Örnektepe Halk Komitesi Başkanı Şehmuz’un
bulunmasıyla serbest kalan Mustafa bir araçla evine bırakılır. Mustafa doğru dürüst
yürüyemez. 22 gün karakolda kalan Mustafa’ya bu süreç oldukça uzun gelmiştir. Ertesi
gün fabrikaya giden Mustafa işten atıldığını öğrenir. Bunun kanunsuzluk olduğunu
söyleyen Mustafa’ya verilen cevap da bir o kadar manidardır; bugünlerde yapılan hangi
iş kanuni ki.. Film başından itibaren Türkiye’de hukukun olmadığı, yaşanan sürecin ne
kadar hukuktan yoksun olduğu ve el yordamıyla işlerin yürüdüğü noktasında fikir verir
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bize. Ayrıca arkadaşları da Mustafa’ya karşı oldukça mesafelidir. Bu süreç onun
hayatında bir çok şeyi değiştirmiştir.
“Cunta ve işkence ve/veya baskı rejiminin sıradan insan da olsa neşeli,
heyecanlı insani duyguları olan birini yaşayan ölüye çevirmesi”… İşte aslında
toplumsal yapıda yaratmak istedikleri sonuç böyle bir şey… Ama bu bile sıradan
insanın insan olma özelliğini ortadan kaldırmaya yetmiyor…
Mustafa’da resmen bir travmaya sebep olur yaşadıkları. Şizofren belirtiler
gösterir. takip edildiğini düşünür. Karısının ani bir hareketinden bile korkar. Onca
işkenceye rağmen onun Şehmuz olmadığını söyleyen Hoca karakteri onu çok
etkilemiştir. Pazarda yürürken bile Hoca’nın hayalini görür. Hala yaşadıklarını
unutamaz. Bir işkence sonrasında Hoca’nın baygın vaziyette kendisine verdiği adrese
gitme konusunda ikileme düşer, kapıya kadar gider ama her defasında kapıyı çalamadan
geri döner. Çünkü korkmaktadır. Halbuki o adreste Hoca’nın yaşlı annesi kalmaktadır..
Mustafa bir gün gazetede Hoca’nın silahlı çatışmada öldüğü haberini görür. Bu zaten
yakalanmış olan Hoca’nın işkencede öldürüldüğü anlamına gelmektedir. Mustafa tekrar
aynı adrese gittiğinde kendisine işkence yapan komiserle karşılaşır, aralarında geçen
diyalog Mustafa’yı korkutmaya yetmiştir bile, ayrıca Mustafa bu konuşmada burada
kendisini ihbar eden kişinin ev sahibi olduğunu da öğrenir.
Filmin son sahnesi kahvede geçer. Kenan Evren ve Milli Güvenlik Konseyi’nin
tablosunun asılı olduğu duvarın önünde okey oynayan iki kişi içeriye giren Mustafa
hakkında konuşurlar. Bu cümleler izleyici için tanıdıktır: “Bir alakası olmasa niye
alsınlar, seni beni niye almıyorlar”… Ve arkasından polis kahveye girer, kimlikleri
toplar, tarifteki eşgale uyan az önce konuşan bu iki kişiden başkası değildir. Sıradan,
sendikalı bile olmayan boş gezenin boş kalfası insanların bile artık sadece birilerine
benziyor diye ağır işkence süreçlerine götürüldüğünü bir kez daha, kendilerine rağmen,
görürüz. Sermayenin düzeni kendisine muhalif olanı değil, en sıradan olanı bile
“hizaya” getirme konusunda acımasızlığını ortaya koyar.
Bu değerlendirmeler ışığında şu sonuçlara ulaşmış bulunuyoruz:
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1-Politik dönemin yansıtılması açısından gerçekçi bir senaryo yazılmış,
2-Toplumsal figürler oldukça gerçekçi resmedilmiş,
3-Belirli işkence sahnelerinde (muhtemel eksik bilgiden dolayı) eksiklikler
olmuş. Örneğin; işkence görme süresince yemek, su ve tuvalet yasak olması gerçeği
burada göz ardı edilmiş... Ayrıca devrimci tiplemelerinde ortaya çıkan sapmalar ve bu
tür tiplemeler teorik açıdan çelişkilidir ve gerçekçi değildir. (daha önce üzerinde
durduğumuz “Kahraman işçi sınıfı nerede” yaklaşımı Matksist-Leninst bir tavrın
oldukça uzağındadır.)
4-Gerek kriz gerekse de jeo-politik gelişmelerin güdülediği siyasal gelişmelerin
sonucunda 12 Eylül’de yaşanan Askeri Darbe, Türkiye’yi hem batı bloğunda tutmayı
hem de içteki devrimci özlemleri tamamen ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Son
tahlilde egemen ve işbirlikçi burjuvazinin en acımasız diktatörlüğü tesis edilmiş ve
devrimci toplumsal muhalefetin ortadan kaldırılması yetmemiş sıradan insanın var olan
sisteme yeniden entegrasyonu en acımasız politik baskı yöntemleriyle sağlanmıştır.
5-İki kutuplu dünyanın gerçekliği ışığında batı bloğunda yer alan Türkiye’nin
yaşadığı ekonomik, siyasal ve toplumsal krizin bir alt üst oluşa daha hızla gidişine ve
farklı bir toplumsal yapının nüvelerinin yeşermeye başlamasına bağlı olarak zor aygıtını
elinde tutan egemenlerin politik yaşamda yasal ve meşru araçları bir yana bırakarak en
çıplak

hesaplaşmayı

işçi

sınıfı

ve

onun

müttefikleriyle

bu

dönemde

gerçekleştirmişlerdir.
6-Gelirin adaletli paylaşımı ve sömürünün sınırlandırılması önemli bir işleve
sahip olan sendikaların ve elbette DİSK başta olmak üzere kapatılıp yargılanması ve
yöneticilerinin kitleler halinde tutuklanması, burjuvazinin birikim ve rekabet sistemi
açısından olmazsa olmaz önemdeydi. Zaten 12 Eylül ile birlikte gerek uluslar arası
kapitalist sistemin hukuki politik ve ekonomik yapısına bağlılık
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ve gerekse içte

gerçekleştirilen yapısal dönüşümler dünya kapitalizmine eklemlenme ancak bu zor
aygıtının çıplak terörü sayesinde gerçekleştirilebilmiştir.
Eve dönüş filmi simgesel göstergelerle bu acımasız ağırlığın ve konuşmalarla
yalan ve manipülasyonun gerçeğe oldukça yakın tasvirlemesini yapmaktadır. Cunta
lideri Kenan Evren’in konuşmaları bu anlamda önemlidir.
7-Burada

önemli

göstergelerden

birinin

tutarlı

bir

devrimci

duruş

sergilendiğinde en sıradan insanın bile bunu kabul etmesi ve/veya ikna olması
önemlidir. Yönetmen bunu Hoca- Mustafa karakterleriyle bize göstermektedir.
8-Kahvede oturan başı bozuk takımı toplumun sıradan insanını tasvir ederken
politikasız beyinlerin kitle iletişim araçlarının yaydığı yalan ve demagojiye nasıl
kandıklarını, ama bu durumun aynı zamanda kendileri açısından farklı tehditleri de
ortaya çıkardığını ve sınıf çatışması söz konusu olduğunda bu çatışmanın gerçekte
galibinin bu sıradan kafalara dönük politik bir operasyon olduğunu bize göstermektedir.
9-Bir diğer önemli konu, rejimin yalan ve korku üzerinden muhbirlik rejimini
tesis etmesidir. Yönetenlerin yönetememezlik olgusunu ortadan kaldırmak ve gelecek
toplum hayallerini sonlandırmak açısından toplumsal denetimin sistemin sürekliliği
açısından önemi bu ilişkilerin sağlam şekilde örülmesiyle mümkün görülmektedir.
10-Film bu güne kadar toplumun çoğunluğunun varlığına inanmadığı inansa
bile "işkence görenin suçlu olduğu için bunu hak ettiği" gibi bir yaklaşımın yaygın
kabul gördüğü bir ortamda 12 Eylül'de sadece "suçluların" değil sıradan insanların da
(filmdeki gibi ev sahibiyle anlaşmazlığı olanların) ev sahibinin ihbarıyla işkenceye
maruz kaldığı gerçekçi bir dille anlatılmakta. Bu yönüyle filmin doğru bir çizgide
olduğunu düşünebiliriz. Bu anlamda, Ömer Uğur'un söyleşilerinde ısrarla vurguladığı,
12 Eylül'le yüzleşme ve hesaplaşma konusunda ve gündem ediliş biçimiyle daha
doğrudan bir film oldu. Ancak hikayenin sıradan lümpen bir işçi üstüne kurulmuş
olması yüzleşme ve hesaplaşma vurgularını olabildiğince azaltan bir etken olmakta. 12
Eylül bilindiği gibi tesadüfler, rastlantılar üzerinden değil, tamamen sınıfsal bir karakter
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ve tutumla hüküm sürdü ve sürmekte. Dolayısıyla hesaplaşma ve yüzleşme, 12 Eylül'ün
içerdiği kadar sınıfsallık ve siyaset içermek durumundadır. Filmin eksiği buradan
gelmektedir. Aslında yönetmenin de bunun farkında olduğu anlaşılmakta. Bir dergide
yapılan söyleşide şöyle söylüyor Uğur: "Bu filmin bence en önemli tarafı şu: Belki bu
filmin kimden yana olduğu ortaya çıkmayabilir ama bu filmin kime karşı olduğu çok
açıktır."342 İşte filmin problemli tarafını tam da bu sözler belirlemektedir. Çünkü
yönetmene göre filmin kimden yana olduğunun önemi yoktur. Kimden yana olduğu
belli olmasa bile karşı çıkmış olması yeterlidir ve önemlidir. Oysa hesaplaşmanın
temelinde kimden yana olduğunuz yer almalıdır. Yoksa kiminle hesaplaşacağınızı
bilemezsiniz. Kimden yana olduğunuzu bilmediğiniz sürece karşı olma haliniz de
olamaz. Bu filmi daha çok yirmili yaşlarını süren ve 12 Eylül dönemi hakkında bir
bilgisi olmayan gençler için yaptığını söyleyen yönetmenin hesaplaşmanın kiminle
yapılacağı ve kimin neyle yüzleşeceğini de belirtmesi gerekirdi. Hesaplaşma bu yönüyle
eksik kalmaktadır.
Filmde yalnızca Kore Gazisi kayınpederin davranışları, sözleri bizi
hesaplaşmanın, yüzleşmenin siyasi ve sınıfsal zeminini oluşturacak ipuçlarına
götürüyor, o kadar.
11- Sonuç olarak “Eve Dönüş” bir 12 Eylül filmi olarak cuntanın
acımasızlığını öldürmeler ve ağır işkence sahneleri üzerinden yapmaktadır. Daha önce
çekilmiş bu tür filmlerin içinde daha cesur bir tavrı sergilediğini belirtmek gerekir.
Ve/fakat film 12 Eylül olgusunu oldukça yürekli bir eleştiriden geçirirken, geleceğe dair
ve bu gerçekliği aşan bir umudu bizlere verememektedir. Yenilmiş bir devrimci
toplumsal muhalefet, hesabı sorulamayan faili “meçhul” öldürmeler, muhbirlik
ilişkilerine dönük sessizlik ağırlıklı olarak belleklerde yer alırken, direnmenin, umudu
yeşertmenin mesajlarını görememekteyiz. Belki de yönetmen son sahnede kahvenin
duvarındaki Milli Güvenlik Konseyinin resmini göstererek filmi sonlandırırken içindeki
bu umutsuzluğun yansımasını ifade etmek istemiştir.
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7. SONUÇ
12 Eylül Askeri Darbesi ile birlikte tüm ülke sathında yaşanan toplumsalsiyasal-politik dönüşümün Türk sinemasını nasıl etkilediği, 12 Eylül ile beraber
sinemada nasıl bir değişim yaşadığı, nelerin ön plana çıktığı, nelerin göz ardı edildiği,
özellikle toplumsal-politik konuların ele alınışında nasıl bir tarzın sinemamıza hakim
olduğu üzerine uzun bir tartışma yapmış ve bunu 12 Eylül’ü konu alan Ses, Sen
Türkülerini Söyle ve Eve Dönüş filmlerini, 12 Eylül ile nasıl bir hesaplaşma yaptığı
ve/veya

yapamadığı

sorusunu

merkeze

alarak

gerçekleştirdiğimiz

film

çözümlemelerimiz ile daha somut bir şekilde ortaya koyarak tezimizin sonuç bölümüne
gelmiş bulunmaktayız.
Bu çalışmada, 1980’ler Türkiye’sinde sinemanın konumlanışını daha sağlıklı
bir şekilde ele almak için öncelikle sinema-ideoloji– politika arasıdaki ilişki incelenmiş
ve

sinemanın

içinde

yoğrulduğu

toplumsal-politik-ekonomik

süreçlerden

soyutlanamayacağı gerçeğinin altı çizilmiştir. Sinemanın ideoloji ile ilişkisi söz konusu
olduğunda,

öncelikle

bu

kavramı

nasıl

ele

alacağımız,

‘ideoloi’yi

nasıl

içeriklendireceğimiz önem arz eder. İlk kez Napolyon'un Fransız Devriminin felsefesi
yönünde bir eğitim sistemi oluşturmakla görevlendirdiği Ulusal Enstitünün üyesi ve
devrimin partizanlarından Antoine Destutt de Tracy’nin kullandığı bu kavram yine daha
sonra Napolyon Tarafından

kendi egemenliğini pekiştirmeye yöneldikten sonra,

"metafizik-çilik olarak" dillendirilmiş, kendi yönetimine zararlı bulmaya başladığı yeni
ideoloji’yi Fransa için çok büyük bir

talihsizlik olarak adlandırmıştır. 18.yüzyıl

Aydınlanmacılığının kültürel ve felsefi ortamı içinde “ideoloji”ye, “insan fikirlerine
ilişkin bilimsel araştırma”ya denk düşen bir mana verilmişti. Kavramın bu anlamı
burjuvazinin feodalizme karşı verdiği ilk mücadeleler sırasında, geleneksel aristokratik
toplumda belirdi. Yani kavram ilk çıkış noktası itibariyle daha olumlu bir içerikle
kullanılmıştı. Ancak özellikle Marks’ın sınıflı toplumları analizinde ‘ideoloji’nin
olumsuz

bir

okuması

yapılmış

ve

kavram

daha

çok

sınıflı

toplumlarda

egemen/burjuvazi kanadın farklı alanlarda hegemonyasını pekiştiren ve kitlelere vaaz
edilen bir düşünce sistemi olarak ele almıştır. Aydınlanmanın genel vaatlerine, iktidara
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geldikten sonra da bunlar meşruiyetini sürdürmesine yararlı olacağı için, sahip çıkar
gibi göründüğü halde; kendi toplumsal oluşumunu tam olarak kurduktan sonra bundan
vazgeçmiş görünen, Devrim öncesi ütopyaların insan eliyle gerçekleştirebileceğini
ayrımsamasından ürküntüye kapılan burjuvazi sonraları Aydınlanma geleneğini sınırlı
bir izlenceye indirgemiştir. Bu olgudan yola çıkan Marksist düşünürler, inceledikleri
temel toplum biçimi olan kapitalist toplumda ideolojinin, başat olanının, kapitalist
sınıfın ideolojisi olduğunu vurgulamışlardır. Lenin ise işçi sınıfının da ideoloji
olabileceğini söyleyerek kavramı tersten okumayı denemiştir. Garmsci de kavrama daha
hegemonya/ideolojik hegemonya çerçevesinde ele almış ancak daha nötr bir yaklaşım
sergileyen ve kavramın gelişmesine olanak tanıya çalışmalarında Gramsci belli bir yapı
için zorunlu, tarihsel olarak organik ilişkilerle, keyfe bağlı, usçu, ısmarlama ideolojiler
arasında bir ayrım yapar. Tarihsel bakımdan zorunlu ideolojiler olarak, psikolojik bir
geçerlilik olan bir geçerlilikleri vardır ideolojilerin, der, ve bu ideolojilerin; insan
yığınlarını örgütlediğini, insanların devindikleri, durumlarının bilincine vardıkları,
savaşım verdikleri, vb. alanı oluşturduğunu söyler. Luis Althusser’in özellikle ideoloji
sorununa yaklaşımı farklılıklar içerir. Althusser’e göre toplumsal gerçekliği ve onda
meydana gelen değişikliği ekonomik düzeydeki değişikliklere indirgeyemeyiz, çünkü
toplumsal gerçeklik (Althusser buna toplumsal formasyon diyor) üç ayrı düzeyden
oluşur: ekonomik, politik ve ideolojik. Bunların her birinin görece bir özerkliği vardır.
O halde ideoloji kendine özgü bir özerkliği ve öteki düzeyler üzerinde etkisi olan
belirleyici bir üst yapı kurumudur. Althusser’in ideoloji anlayışı görüldüğü üzere
değişik. İdeoloji, maddi altyapının üzerinde uçuşan bir “fikirler bulutu” değildir; kendisi
de bir bakıma maddidir, çünkü kilise, aile, okul ve parti gibi kurumların maddi
pratiğinde üretilir. Bu kurumlara Althusser “ideolojik aygıtlar” diyor. Bunların bir
görevi, sınıf yapısının toplumdaki bireyler tarafından benimsenmesini sağlayacak bir
ideoloji üretmektir.
Görüldüğü üzere hemen bütün teorisyenler ‘ideoloji’ kavramı üzerine
düşünmüş ve çeşitli fikirler öne sürmüştür. Tezimizde özellikle ideoloji kavramının
üzerinde durmamızın sebebi onun sinema ile olan ilişkisinin nasıl bir zeminde
oluştuğunu göstermek ve bu ilişkinin bağlamını ortaya çıkarmaktır. Ancak ideoloji
kavramı ortaya çıktığı günden bugüne oldukça ikircikli bir şekilde gelişimini sürdürmüş
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ve geldiğimiz nokta itibariyle söyleyebiliriz ki daha çok olumsuz olarak ele alınmıştır.
Onun incelendiği toplumların ‘sınıflı’ toplumlar oluşu da pek tabii kavramın bu
olumsuz okumasında etkilidir. Sınıflı toplumda ideoloji, varolan üretim ilişkilerinin bir
sınıfa diğeri aleyhine ayrıcalık kazandırmasını kitlelerce doğal bir olgu olarak kabulünü
telkin etmek için egemen sınıfın kullandığı en önemli silah olmuş, toplum ve onun
üretim ilişkileri üzerine temel soruları sormayı önlemeye ve sorulacaksa da çok az
sorunun sorulmasını sağlamaya hizmet ederek, niçin yerine nasıl, devrim yerine reform
ve bu özel toplumsal sistem niçin varolsun yerine gerçekliğe kendimizi nasıl
uyulmayabiliriz, sorularını vaaz etmiştir. Estetik ve duyusal işlevleri olan sanat
toplumdaki üretim ilişkilerinden ve ideolojiden de soyutlanamaz. Sanatın ilerici yönü,
içinde bulunduğu toplumsal yapının eksik ve yanlışlarını gösterebilmesi, bir gelecek
tahayyülü yapabilmesi ve bu öngörünün içeriğini nasıl ele aldığında gizlidir. Özel
mülkiyete dayalı bir toplumda sanatçının da meta üreteceğinin altını çizen Lenin
kapitalist toplumda, sanat, egemen sınıfların, tek ideali kar peşinde koşmak olan
burjuvazinin bencil çıkarlarına bağımlı kılındığını belirtmişti. Gerçekten de Marks’ın
çok önemli analizinde de belirttiği üzere; maddi üretim araçlarını ellerinde bulunduran
sınıf entelektüel üretim araçlarını da emrinde bulundurur. Bu nedenle sanat daha çok
içinde bulunduğu alanlarda sistemle uyumlu ve düzen içi bir söylem ile var olmuştur.
Ancak

bunun

tersi

az

sayıda

olmakla

mümkündür.

Sistemin

açıklarını

kapamaya/gizlemeye çalışmayan, onun ideolojik/hegemonik varlığını pekiştirmek için
kitlelerde rıza imal etmeyen, eleştirel ve hatta daha ileri giderek ona alternatif başka bir
geleceğin öngörüsünü yapabilen sanat üretimi de söz konusudur. Ancak başta da
söylediğimiz gibi yaşadığımız toplumsal/ekonomik/politik

yapı ve var olan somut

durum göz önüne alındığında bu durumun nesnel bir gerçekliği bulunmamakta, oldukça
zor olmakta ve beraberinde çelişkili bir durum yaratmaktadır.
Yedinci sanat olarak adlandırılan sinema başlangıcından bugüne ideoloji ve
politika ile iç içe olagelmiştir. Ve bir gerçek vardır ki her sınıf kendi çıkarlarını göz
etmek ve kitleleri etkilemek zorundadır. Sinemanın da özellikle daha özel dönemlerde;
yani savaş, toplumsal mücadele, devrimler gibi toplumsal/politik eşiklerin aşıldığı,
dönüm noktalarında popülerleşmesi şaşılacak bir durum değildir. Avrupa’da; İtalya,
Fransa, Almanya, ABD’de, gerek Sovyetler döneminde özellikle Rusya’da sonra
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Arjantin, Şili, Latin Amerika’da, İran’da hangi ülkede, hangi kıtada olursa olsun sinema
mutlaka yaşanılan toplumsal/tarihsel sürece tanıklık etmiş ve kamerasını bir şekliyle,
ister egemen bakış açısıyla ister eleştirel/devrimci bir açıyla, bu maddi-toplumsal sürece
çevirmiştir. Örneğin; Eisenstein, sinemasında kübist akımın da etkisiyle montaj
tekniğini geliştirmiş ve aslında birbiri ile ilişkisizmiş gibi görünen nesnelerin montaj ile
nasıl ilişkilendirilebileceğini /yapısının değiştirilebileceğini, farklı görüş açılarının
birbirleri ile nasıl çarpışabileceğini yansıtmış ve böylece görüntüye ideolojik anlamlar
yüklenebileceğini göstermiştir. Alt yapı ve üst yapı arasındaki karşılıklı ilişki ve
ekonomik alt yapının diğerlerine göre daha belirleyici oluşu ile sinemanın üretim
ilişkileri dışında bir alan olmadığı gerçeği birleşince bugün sinemanın piyasa ilişkileri
içindeki konumu (özellikle ABD) daha anlaşılır hale gelmektedir. Geleneksel anlatı
sinemasının D. W. Griffith’in filmleriyle ortaya çıkışından bu yana Amerika dışındaki
ülkelerin sinemacıları bu sinema anlayışını sorgulamaya ve karşı çıkmaya başlamış ve
sınırlarını sürekli genişletmişlerdir. Sergei Eisenstein Griffith’in normlarını sorgulamış
ve bunları yaşadığı döneme ve topluma paralel olarak devrimci bir anlayışla aşmayı
amaçlamıştır. Hollywood sineması üzerine önemli araştırmalar yapan Politik
Kamera’nın yazarları Ryan ve Kellner 60’lar ve 70’ler sinemasını toplumsal
hareketlerin de etkileri ile daha eleştirel bir yere koyarken 1977 ve sonrasında tamamen
sistemi olumlayan filmlerin yapıldığını belirtmektedir. Yine Amerikan sinemasında
önemli bir yeri olan Westernler de Amerikanın emperyalist ve vahşi sömürü sistemini
halkın gözünde haklı çıkaran bir tür sinemasıdır. Sonuç olarak, bu gün politik içeriği
yokmuş gibi görünen filmlerde, ya da tamamen bilimsel ve objektif olarak hazırlandığı
iddia edilen belgesellerin alt metinlerinde bile sistemle uyumlu mesajlar saklıdır.
Sinemanın ideoloji ile olan bu yakın ilişkisi dolayımında sinema ve politika ilişkisi de
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. İster Nazi propaganda filmleri, ister Sovyet sineması,
ister İtalyan Yeni Gerçekçliği’nde olsun sinemanın manipülasyon ve propaganda amaçlı
kullanımını görmekteyiz.
Tezimizde, 1980 sonrası Türk sinemasının yaşadığı değişime bizi götüren ve
yaşanılan sürecin nasıl kavranılması gerektiği noktasında önemli basamaklardan birini
oluşturan 12 Eylül Askeri Darbesi ve gelişen süreçte iflas eden “ideolojik
hegemonya”nın yeniden inşa edilişi üzerinde durulmuştur. Hegemonya kapitalist
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toplumlarda burjuvazinin bir yandan zor/baskı yoluyla bir yandan da rıza oluşturarak
askeri, ideolojik ve kültürel üstünlüğünü oluşturmasını sağlayan uygulama biçimleridir.
Kavram bu yanıyla 1980 sonrası için çok kilit bir noktada durmaktadır. Çünkü yönetici
sınıfın yönetemez hale geldiği ve yönetilenlerin yönetilmek istemediği, ekonomik krizin
baş gösterdiği 1970’lerde; yükselen toplumsal muhalefet ve işçi hareketi egemen sınıfın
her türlü hegemonyasını toz bulutu haline getirirken tüm ülke; özgürlük, demokrasi,
sınıf mücadelesi merkezinden esen başka bir rüzgarın etkisine kapılmıştı. İşte darbe bir
yanıyla içte yitirilen hegemonyanın yeniden sağlanması dışta da malum ilişkilerin
devamlılığının ilanı anlamına gelmekteydi. Bunu sağlamada her yol mubah görülmüş,
şiddet en kötü ve acımasız haliyle uygulanırken, kitlelerin gözünde meşruiyeti
kaybetmemek için de her türlü araç sonuna kadar kullanılmaktaydı. Türkiye yeni bir
sürece girerken yeniden şekillenen ekonomik-toplumsal-siyasal yapının rotası da daha
liberal ve İslamcı bir zemine doğru kaymaya başlamıştı.
1980 darbesine gelene kadar iki askeri müdahale ile karşı karşıya kalan Türkiye bu
yanıyla darbeler açısından oldukça idmanlıdır. Bunlardan ilki 27 Mayıs 1960 darbesi,
diğeri 12 Mart 1971 Muhtırasıdır. Toplumsal çatışma dönemlerinde iktidarın
yönetemezlik hali ile dış ilişkilerin de beklenildiği gibi gitmediği kriz dönemlerinde
Türkiye’de kendini ülkenin vesaitçisi olarak gören Askeriye yönetime müdahale etmiş
hatta el koymuş ve yeniden kurulan toplumsal düzenin anayasası da dahil ilk şeklini
almasında tek yetkili mercii olmuştur. Türkiye’de askeriye siyasetler üstü bir kurum
gibi varlığını idame ettirmiş ve askeri birlik olmanın ötesinde Türkiye’de demokrasinin
her koşulda ötelendiği süreçlerin aktörlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
1960 darbesiyle; merkezi yapı yeniden restore edilmiş, Genel Kurmay
Başkanlığı Başbakan’a bağlanmış, bu sorumluluk mekanizması darbe sorası askeri
vesayet ikliminin ve süre giden asker-sivil gerginliği etkisiyle, hedeflendiği gibi sadece
şekli bir mekanizma olarak kalmıştır. Ayrıca Milli Güvenlik Kurulu uygulaması ile
ciddi bir eşik atlanmış ve milli savunma anlayışından milli güvenlik anlayışına
geçilmiştir. MGK, 1962-1971 arası iç siyasi gelişmelere yoğunlaşacaktır. Askerler 12
Mart muhtırasına MGK üyesi sıfatıyla imza atacaklardır. Yani askeriye’nin siyasetteki
varlığı kurumsal bir pozisyon kazanmış olmaktadır. Ve 12 Mart 1971 Muhtırası ile;
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Askeri yargı sivil yargı aleyhine genişlemiş; MGK’nın işlevi temsili ağırlığı artırılmış;
askeri otorite –sivil otorite ilişkileri dışındaki en önemli sonucu şüphe yok ki devlet
otoritesinin birey ve toplum aleyhine genişlemesi olmuştur. Hak ve özgürlükler
sınırlanmış gerek bireylerin yargı güvenceleri azaltılmış, özgürlüğün kural sınırlamanın
istisna olduğu bir anlayıştan özgürlükler alanında yasakların sıralandığı bir anlayışa
geçilmiştir. Ve tüm bunlar 1961 anayasasının getirdiği kısmi özgürlükleri de geri almış
ve 1980 Askeri Darbesi’ne giden süreci de hızlandırmıştır.. Burada unutulmaması
gereken önemli noktalardan biri de “Türkiye’de ordunun siyasi hayattaki ağırlığının
Türkiye burjuvazisinin siyasi iktidarsızlığı ile sürekli kılındığı ve ordunun aslında
burjuvazi adına müdahalelerde bulunduğu gerçeğidir; yaşanan süreçler “kriz dönemleri
ve darbelerin "sermayenin rövanş aldığı" dönemeçler olduğunu somut bir biçimde
ortaya koymuştur.
7 Kasım 1982’de MGK’nın hazırladığı anayasa % 91.4 evet oyuyla kabul edilmiş, 6
Kasım 1983’te de Turgut Özal’ın partisi ANAP % 42.9 oy alarak tek başına iktidara
gelmiştir. 12 Eylül 1980 Askeri müdahalesi sonrasında devlet yönetimi militerleşmiş ve
yapılan anayasa ve uygulamalar düşünüldüğünde bu sürecin hala sürdüğünü ve
demokratik sistemlerde sivil yönetime bağlı olan askeri gücün Türk siyasetinde etkili ve
mutlak bir varlığa dönüştüğünü söyleyebiliriz.
24 Ocak kararları ile ekonomide neo liberal- küresel politikalar, özelleştirmeler hakim
kılınırken, yoksullar daha da yoksullaşmakta, orta sınıf yok olurken zengin-yoksul
arasındaki uçurum giderek derinleşmektedir. Siyasal İslam siyasette yerini alırken halk
da hızla depolitikleşme içersine girmiş ve pompalanan tüketim kültürü, bireycilik,
rekabet ile egemen sınıf bu anlamda çok başarılı bir toplumsal değişim projesine imza
atmıştır. Sermaye grupları değişen şartlara uyumlanarak üretimin devamını sağlamaya
çalışmış ve bir zaman sonra büyük sermeye grupları, tekelleşmeler her alanda belirmeye
başlamış ve egemen-sermaye işbirliği tekrar istikrarlı bir noktaya getirilmeye
çalışılmıştır.Üniversitelerde özgür düşünce ve bilimin yerini toplumun genelinde var
olan cemaat kültürü, gericilik ve bilginin metalaşması almıştır. Sendikal haklar ve
özgürlükler kısıtlanırken eğitim sistemi, medya yeniden şekillenen toplumsal yapıya
uygun olarak dönüştürülmüş ve özellikle medyanın da katkısıyla bu dönüşüm kitlelerle
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de uyumlu hale getirilmiştir.

Evet bu dönem Türkiye’nin tüm toplumsal, siyasal,

ideolojik, politik ve kültürel yaşamını kökten değiştirmiş ve sinemamız da bu anlamda
bir dönüşüm yaşamış; payına düşeni almıştı..
12 Eylül 1980 Darbesi ile Türk sineması büyük bir dönüşüme uğramış ve bu dönüşüm
daha çok sinemanın toplumsal ve politik içeriğinde yaşanmıştır. Sinemanın ekonomik,
estetik ve ideolojik politik işlevlerini göz önüne aldığımızda 80 sonrası yaşananların
sinemayı teğet geçmesi düşünülemezdi. 1950’lilerden 1960’lara uzanan süreçte
toplumsal olaylara ağırlık veren Türk sineması 1970’lerde girdiği bunalımdan kurtuluşu
seks filmlerinde arayacak, aynı zamanda ülke gündeminden hızla koparak 1980
Darbesiyle beraber tamamen içine gömülecektir. Hiçbir dönemde tam anlamıyla politik
bir duruş sergileyememiş (tekil örnekler hariç; Yılmaz Güney vs.) ve yaşadığı toplumun
sorunlarına, gerçeklerine,

mücadelelerine, zaferlerine bu anlamda eşlik edememiş,

onları nesnel bir zeminde eleştirel, ama aynı zamanda ilerici bir biçimde ele alamamış
olan Türk sineması gerçeğin dünyasından koparak her dönem kendine ait başka bir
dünya yaratmayı başarmıştır. Ama gecikmeli de olsa arkasını döndüğü gerçeklerle
yüzleşmek zorunda kalmıştır. Bu durumda 12 Eylül sonrası sessizliğe gömülen
sinemamız, bu ülkenin üzerinden buldozer gibi geçen faşist darbeyle de gecikmeli bir
hesaplaşma yapmaya çalışmıştır ve en az onun kadar önemli olan da bu hesaplaşmada
sergilediği duruşun yine cılız kalmış olmasıdır. Çalışmamızda bu yaşananlar sadece
sinemasal alanda sınırlı olarak değerlendirilmemiş; sinema; kocaman bir Türkiye
gerçeğinin bizim tezimizde ele aldığımız sınırlı/özel bir alanı olarak düşünülmüş ve
eleştirimiz ve değerlendirmelerimiz bu gerçeği göz ardı etmeden yapılmaya
çalışılmıştır.
1980 sonrası, 70’lerde ortaya çıkan arabesk kültür artık sinemada bir tür ya da tarz
olarak belirmeye başlamıştır. ‘Kadın’ konu olarak çokça ele alınmış ancak cinsellik ve
kadın olmaktan kaynaklanan sorunların (bunlar şehirli kadınların sorunlarıdır) içine
gömülmüştür. Bu durum toplumdan ve kendi gerçeklerinden soyutlanan kadın filmlerini
bunalımlı bir psiko drama’ya dönüştürmüş, sıkıcı ve melankolik filmlerde yönetmenler
entelektüel bir düzey yakalamaya çalışmışlardır. Bu süreçte muhalif sinemacıların çoğu
cezaevine girmiş, işkenceler maruz kalmış, sinema emekçilerinin sendikası Sine- Sen
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kapatılırken yöneticileri idamla yargılanmıştır. Bu anlamda Yol (1981) ve Hakkari’de
Bir Mevsim (1982) filmleri hem toplumsal içerikleri hem de darbenin hemen ertesinde
çekilmiş olmaları açısından oldukça önemli filmlerdir. Ancak 12 Eylül’ün sinemada
konu edilişi 1986 yılını bulmaktadır. Yabancı şirketlerin piyasadaki ağırlığı,
depoltizasyon, tüketim kültürü, Amerikan tarzı filmlerin ve popülaritenin salonları
doldurmada hakim kriterler olması da eleştirel filmlerin sayısının azalmasını ve
sinemanın yaşayacağı bunalımın dozunu artırıcı etkenlerdir. 12 Eylül öncesi kolektif
kültürün yerini alan bireyci yaklaşım sinemada toplumu ve politikayı unutan
yönetmenlerin kaçış noktası olmuştur. Bunun yanında farklı tarzlarıyla sinemaya
çeşitlilik katan “genç yönetmenler” ortaya çıkmıştır. 1980 sonrasında en üretken
yönetmenler; Atıf Yılmaz, Ertem Eğilmez, Halit Refiğ ve Memduh Ün olurken bazı
yönetmeler sessiz kalmayı tercih etmiştir. Sinemacıların tüm bu yönelimlerinin ardında
süreçle uyumlu hale gelen liberal ticari zihniyetin etkisi söz konusudur.
1950’lerde Türkiye’nin gündemine giren göç, özellikle 1960 ve 70’lerde hız kazanmış
ve artık 1980’lere geldiğimizde kendi kültürünü yaratmış bir olgu olarak karşımıza
çıkmıştır. Göç ve beraberinde ortaya çıkan arabesk kültür, gece kondu yaşamı, şehir
hayatı içinde giderek derinleşen be farklı yaşam biçimleri sinemada yerini almış genel
olarak bu filmlerde arabesk şarkıcılar, köyünden gelmiş ve şöhret olmuş ama şehir
hayatına uyum sağlayamamış karakterler olarak karşımıza çıkmakta, salt gecekondu ve
bunu toplumsal bir sorun olarak ele alan daha duyarlı az sayıda film de söz konusudur.
Ayrıca “dış göç” de ele alınan konular arasındadır. Başta Almanya olmak üzere çeşitli
ülkelere çalışmaya giden Türkler’in orada çektikleri sıkıntılar, eziklikler, yurda
dönüldüğünde yaşanan başka bir yabancılaşma gibi konular Türk sinemasında çokça ele
alınmıştır.
Çalışmamızda 12 Eylül ile birlikte sonsür ve oto sansür siyasal toplumsal içerikli
filmlerin önündeki en büyük engellerden biri olduğunun altı çizilmiştir. Seks filmleri bu
dönemde ortadan kalkarken onun boşluğu arabesk filmlerle doldurulmaya çalışılmıştır.
Muhalif filmlerin yapılmamasında oto sansür yani sinemacıların otoriteye bağlı ve
uyuşmacı tavırları diğer faktörlerden daha ziyade

siyasal ve toplumsal filmlerin

yapımını durdurmuş ve hatta tezimizde iddia ettiğimiz gibi darbeyle hesaplaşmanın da
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önüne geçmiştir. Daha çok melankolik bir yapıda seyreden bu filmlerde bireyin çevresi
ile çatışması karşımıza çıkar.
1980’lerde video, sinema seyircisinin daha çok evine kapanmasını sağlamıştır. Yabancı
Sermayeyi Koruma Yasası’nda yapılan değişiklikle Amerikan dağıtım şirketlerinin
etkisi hızla artarken Türk filmlerinin piyasadaki ağırlığı azalmıştır. 2500 yakın sinema
salonundan geriye 300 civarında bir rakam kalmış; gerek film sayısı, gerek izleyici,
gerek salon sayısı birbirine paralel bir gerileme yaşamıştır. 1985’lerde film sayısında
artış başlarken 80 sonrası ülkenin yönelimlerine paralel olarak sinema sektöründe de
değişimler baş göstermiştir. 1990’larda dini içerikli film yapımına ağırlık verildiği ve
beyaz sinema adı verilen yeni bir türün ortaya çıktığı söylenebilir. Aslında ciddi bir
fidansal krizin içinde olan sektör, 1980 sonrası el değiştiren sermayenin İsalmcı-liberal
kanada geçişiyle de bağlantılı bir değişimdir bu. 1990’larda içinde bulunulan ekonomik
krizin etkisiyle “suçlu” kavramı adeta incelenir olmuş ve sinemada anti kahraman
olarak bu potansiyel ele alınmıştır. Sosyal ve politik konuların da daha çok ele alınmaya
başlandığı bu dönem daha çok Kürt sorunu merkezli olmak üzere kimlik ve etnik
sorunları gündemine almaya başladı. Ve 2000’li yıllara uzanan süreçte sinema
Türkiye’de galalar ve tanıtımları ile adından bahsettiren popüler olma kaygısının hayli
yüksek olduğu ama hala sektörleşememiş bir alan olarak gelmiştir. Yönetmenlerimizin
dünyaya açıldığı ve başka bir sanat anlayışının sinemada hakim olmaya başladığı
yıllardır aynı zamanda. Ancak 1980 sonrası gerçekleştirilen toplum mühendisliği hayli
asıl sonuçlarını da yine bu yıllarda vermiştir. Depolitizasyonun artık bir yaşam biçimi
haline geldiği, TV sektörünün içinden çıkılamaz boyutta yaşamsal bir önemle
hayatımıza sokulduğu ve her şeyin içinin boşaltıldığı, tüketimin çılgınlığa dönüştüğü bir
dönemde sinema da kendini şartlara uygun bir şekilde konumlandırmıştır.
Bu çalışmada film çözümleme yöntemi olarak üç yöntem incelenmiştir. Bunlar
sırasıyla göstergebilimsel yöntem, toplumbilimsel yöntem ve Marksist yöntem’dir. Biz
yaptığımız film analizlerde Marksist çözümleme yöntemini kullanmayı tercih ettik.
Daha çok dilbilimsel yöntemi nesnelere uygulayan göstergebilimsel yöntem göstergeleri
araştırır, göstergelerin anlamını araştırır, göstergelerin kullanımı üzerinde odaklanır,
göstergelerin etkileri üzerinde odaklanır. Metindeki anlamı göstergeler ararsındaki
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ilişkiden yola çıkarak yakalamaya çalışır. Christian Metz sinemada göstergebilimsel
yöntemi ile içeriğin biçimini incelemiştir. Ancak göstergebilim ele aldığı konunun
ideolojik sonuçlarına dikkat etmez. Göstergeler aracılığı ile yapılan toplumsal,
ekonomik, politik, sosyolojik açıklamalar derinlemesine olmamakla beraber toplumsal
yapıyı belirleyen üretim ilişkileri, sınıf çatışmaları üzerinde durulmaz. “neden” sorusuna
cevap çok fazla aranmaz. Köken araştırılmaz, metinden dışarı çıkarak yaşanılan
toplumsal tarihsel sürece bakılmaz.
19 yüzyılın ilk yarısında ortaya çıkan toplumbilim çok geniş bir inceleme
alanına sahiptir;

toplumsal organizasyon, toplumsal tabakalaşma, toplumsal

hareketlilik; ırksal ve etnik ilişkiler; eğitim, aile; toplumsal psikoloji, şehir, kırsal,
politika, ve karşılaştırmalı toplumbilim; cinsiyet rolleri ve ilişkiler; demografi; yaşlılık;
suç bilimi; ve toplumsal uygulamalar. Günümüzde, toplumbilimciler, toplumu
düzenleyen ırk veya etnisite, sosyal sınıf, cinsel rolleri ve aile gibi kurumları; suç ve
boşanma gibi bu yapıların ayrılma ve bozulmasını temsil eden toplumsal işleyişleri ve
benzeri kişiler arası etkileşimler gibi mikro-işleyişleri ve bireylerin toplumsallaşmaları,
gibi mikro-toplumsal yapıları araştırmaktadırlar. Auguste Comte, Karl Marx, Ferdinand
Tönnies, Émile Durkheim, Vilfredo Pareto ve Max Weber 19 yüzyıldan 20. yüzyıla
uzanan süreçte önemli toplumbilim kuramcıları olarak sayılır. Toplumbilimsel
yaklaşıma sahip bir film eleştirmeni, bir toplumbilimci gibi, filmleri bir toplumun değer
yargılarını, normlarını ideallerini ve dünya görüşünü yansıtan birer kültür ürünü olarak
ele almaktadır. Özellikle toplumbilimsel bir teknik olarak içerik çözümlemesi tercih
edilir. Toplumbilim çalışma alanının kapsamlı oluşu ve kuramcıların bu alanın farklı
yönlerine dikkat çekmeleri toplumbilim ile yapılacak bir çözümlemenin sınırlarını ve
yönelimini çizmeyi de zorlaştırmaktadır.
Tezimizde son olarak Marksist çözümleme yöntemi ele alınmıştır. Toplumların
tarihine sınıf savaşımları tarihi olarak bakan Marks’ın yönteminde üretim ilişkileri,
toplumun ekonomik sistemi ve bunun biçimlendirdiği düşünce yapısı, insanın diğer
insanlarla kurduğu ilişki ve toplumun kurumları ve bu kurumlarla kurulan ilişki hayli
önemlidir. Biz çalışmamızda “Marksist yöntem ile bir film nasıl çözümlenir?” sorusu
üzerinde durduk ve Marks’ın anahtar kavramları üzerinden film çözümlemelerimizi
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gerçekleştirdik. Zaten ele aldığımız konun toplumsal ve politik bir konu oluşu ve 12
Eylül’ün Türkiye sınıf mücadelesi açısından çok kritik bir noktada duruyor olması
yapılacak

çözümlemenin

de

mutlaka

sınıfsal/toplumsal/siyasal

bir

zeminde

gerçekleşmesini anlamlı kılmıştır. Bu bağlamda; altyapı ve üstyapı, yanlış bilinç ve
ideoloji, sınıf çatışması, yabancılaşma, meta fetişizmi ve şeyleştirme, ters çevirme,
bastırma, tüketim toplumu, burjuva kahramanları, dolayım gibi kavramları ele aldık ve
inceledik. Yanlılık ilkesi, gerçekçilik ve gerçeklik, somut durum üzerinden yapılan
değerlendirmeler, nesnellik ve tarihsellik, sanatı algılama biçimi; sanat-ideoloji ilişkisi
ve birinci bölümde ele aldığımız hegemonya tartışması da yine analizlerimiz için
oldukça ufuk açıcı olmuştur. Çözülmemizde Marksist yöntem açısından; egemen ve güç
ilişkilerini karamsar bir geleceksizlik anlayışına sıkıştırmamak, tarihsellik ve
toplumsallıktan kopmamak ve sınıfsal özelliğini göz ardı etmemek dikkat ettiğimiz
önemli noktalar olmuştur.
Bu çalışmada 12 Eylül’ü konu alan üç film çözümlemesi yapılmıştır. Bunlar
sırasıyla Ses (Zeki Ökten, 1986), Sen Türkülerini Söyle (Şerif Gören, 1986), Eve Dönüş
(Ömer Uğur, 2006) filmleridir. Ses filminde eski bir devrimcinin cezaevinden çıkışı
sonrasında gittiği sahil kasabasında yaşadığı günler ve bir gün işkencecisinin sesi ile
karşılaşması sonrasında onunla yaşadığı hesaplaşma anlatılmıştır. Sen Türkülerini Söyle
filminde ise yine cezaevinden çıkmış bir devrimcinin gözünden 12 Eylül sonrası
dışarıda yaşanan değişim özellikle toplumsal değerlerin değişimi verilmiştir. Ve Eve
Dönüş filminde 12 Eylül ile beraber sırdan bir işçinin yok yere tutuklanarak 22 gün
işkence görmesi ve sonrasında yaşadığı değişim ele alınmıştır. Hikayeler farklılıklar
içerse de özü itibariyle 12 Eylül ve değişim, işkence gibi konular üç filmin de odak
noktası olmuştur. Yapılan çözümlemeler sonucunda bu filmlerin öne çıkan özellikleri
şöyledir;
1. Filmlerimiz 12 Eylül ile başlayan toplumsal değişim ve dönüşüm süreçlerini
ifade etmekte daha güçlü argümanlar yerine kişisel hikayeler üzerinden hareket etmiştir.
Bu durumun toplumsal, sınıfsal yanını açığa çıkarmakta filmleri zayıf kılımıştır.
2. Filmlerde kadın olgusu daha çok 12 Eylül döneminde politik olan erkek
kahramanların cezaevi sonrası onların yeni hayatlarına alışmalarında bir toplumsal
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eyleyici olarak görev almaları ya da eski günlerde kalmış bir sevgiliyi, ya da kaderine
beklemek düşmüş olan bir anneyi canlandırmanın ötesinde değildir. burada geleneksel
motiflerin dışına çıkılmamış ve yine kadına feodal ilişki biçimleri içinde
3. Ses ve Sen Türkülerini Söyle filmleri 12 Eylül’den 6 yıl sonra ilk kez bu
konuyu ele alan filmler olmuş ve Türk sinemasını bu anlamda cesaretlendirmiştir. Eve
Dönüş ise yıllar sonra çekilmiş ancak o güne kadar cesaret edilmemiş ölçüde cuntanı
faşist yüzünü göstermiş ve en sıradan insana bile ne kadar tahammülsüz ve acımasız
olduğunu şiddetin kapısını aralayarak göstermiştir. Bu anlamda üç film de 12 Eylül’ün
sinemamızda ele alınışı açısından ayrı bir önem arz eder.
4. Filmlerde daha çok değişim konusu ele alınmış, 12 Eylül ile yeniden
şekillenen toplumsal yapının yeni değerleri eleştirel bir bakış açısıyla ele alınmıştır.
Filmlerin politik yönü zayıf kalırken izleyicide bıraktığı etkide daha çok yenilgi ve
karamsar duygular olmaktadır. Mücadelelerin sonu büyük bir yenilgi ve topluma
yabancılaşmış hastalıklı insanlardır gibi bir sonucu çıkarmak hiç de zor değildir.
5. 12 Eylül’le işkencelere maruz kalan, yıllarca cezaevlerinde ölüme mahkum
edilen mücadele insanları filmlerde net bir duruş sergilememekte, pişmanlık, kafa
karışıklığı, sorgulama, kendi içine gömülme bu kahramanların en büyük özellikleridir.
Tabii ki toplumsal bir travma yaşanmış ve bundan en çok etkilenen de muhalif kesim
olmuştur. Yaşanan travmanın etkisi filmlerde de gösterilmek istenmiştir. Ancak bu yine
toplumsal ve politik zemininden koparılarak kişisel hikayeler ile aktarılmıştır izleyiciye.
6. Sansür ve oto sansürün de etkisiyle ne yazık ki 12 Eylül eleştirisi ya da
"hesaplaşması", bir arka plan ya da lokal bir durum olarak filmlerde yer almaktadır. 12
Eylül’ü eleştiren bu filmlerde darbe analizi çok fazla yer almamaktadır. Bu filmlerin
toplumsal alt-üst oluşu yansıtmadığı çok açıktır. Bunu yapamadığı için de bir gelecek
tahayyülü oluşturamamaktadır. "Gelecek" yoktur bu filmlerde. Oysa gelecek tahayyülü
siyasi metinlerin olduğu kadar sanata, romana, şiire, sinemaya içkin bir kavramdır. Pek
tabii içinde bulunan koşullar da düşünüldüğünde sinemadan bir mucize yaratması
beklenilemezdi. O da her şey gibi 12 Eylül ile yaralanmış; büyük bir yara alarak yoluna
devam etmeye çalışmıştır.
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Sonuç olarak ideolojilerden, toplumsal yaşamdan soyutlayamayacağımız bir
sanattır sinema. Ve içinde yaşanılan toplumun değerleri, ekonomik yapısı, üretim
ilişkileri ve biçimi, yönetim şekli, sınıfsal çatışmaları sinemanın ideoloji ile ilişkisinin
nasıl bir zeminde yol alacağını belirleyen önemli faktörlerdir. Ancak sinema her ne
koşulda olursa olsun ilerici bir biçimde var olan sisteme yedeklenmeyerek eleştirel ve
özgür üretim olanağına sahiptir. 12 Eylül Askeri Darbesi Türkiye için bir dönüm noktası
olmuş, her şey tepeden tırnağa değişim yaşarken sinemada da bir dönüşüm yaşanmış ve
be pek tabii sinemayı gerileten, üretimi durduran, sansür ve baskı politikaları ile gerçek
sanatsal üretimin önüne taş koyan bir süreçte gelişmiştir bu dönüşüm. Bu şartlarda
sinemanın çok önemli olan bu toplumsal-politik süreci ele alışı gecikmiş, 12 Eylül
filmlerinde “hesaplaşma” hep gölgede kalmıştır. Elbette 12 Eylül zihniyetine karşı
duran ve bunu bir biçimiyle kitlelerle buluşturmaya başaran her üretim çok önemli ve
değerlidir. Bu yanıyla bu filmler de Türk sineması içinde önemli bir yere sahiptir. Bu
çalışma ile birlikte umudumuz en az yaşanan süreç kadar gerçek ve cesur ve umuda
içkin daha başka filmlerin de sinemamızda yerini bulmasıdır.
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EK: ÇÖZÜMLENEN FİLMLERİN KÜNYELERİ

Film 1: Ses

Türü: Dram
Süre: 83dk.
Yönetmen: Zeki Ökten
Senaryo: Fehmi Yaşar
Görüntü: Orhan Oğuz
Müzik: Tarık Öcal
Oyuncular: Tarık Akan, Nur Sürer, Güler Ökten, Kamuran Usluer, Orhan
Çağman, Yavuzer Çetinkaya, Kamuran Yüce
Asistan: Zeki Demirkubuz
Müzik: Tarık Öcal
Kurgu: Nevzat Dişiaçık
Senaryo: Fehmi Yaşar
Görüntü Yönetmeni: Orhan Oğuz
Yapımcı: Şeref Gür
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Film 2: Sen Türkülerini Söyle

Türü: Dram, Politik
Süre: 87dk.
Yönetmen: Şerif Gören
Senarist

:Şerif Gören, Turgay Aksoy??

Müzik

: Çağdaş Türkü Grubu

Oyuncular : Kadir İnanır, Sibel Turnagöl, Tunca Yönder, Merih Fırat
Görüntü Yönetmeni: Aytekin Çakmakçı
Yapım Yılı, Ülkesi : 1986, Türkiye
Renk: Renkli
Yapımcı

: Kadir Turgut

Prodüksiyon Şirketi: Uzman Film
Zülfü Livaneli’nin seslendirdiği “Sen Türkülerini Söyle” eşliğinde..
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Film 3: Eve Dönüş

Filmin Türü : Drama, Politik
Filmin Süresi : 101 dakika
Yönetmen : Ömer Uğur
Senaryo

: Ömer Uğur

Oyuncular : Memet Ali Alabora, Sibel Kekilli, Savaş Dinçel, Altan Erkekli,
Cengiz Küçükayvaz
Yapımcı Firma: Limon yapım
Yapım Yılı : 2006
Yapım Ülkesi : Türkiye
Orijinal Dili : Türkçe
Vizyon Tarihi : 03.11.2006
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