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ÖZET 
 
 

ARABESK FİLMLERDE ÇOCUK 
 

               1980’de bir furya haline gelen arabeskçi çocukların filmlerindeki, çocukluğun 

yitiriliş öyküsünün incelenmesi hedeflenmiştir.  1960’lı ve 1970’li yıllarda Türk 

sinemasında, “acılı çocuk” yüzünün devamlılığı olan çocuk yıldızların yerini arabeskin, 

acılı ve doğulu bir çehreye sahip çocukları alır. Arabeskçi çocukların oldukça acıklı 

şarkı ve melodram türüne yakın arabesk filmleri toplumu etkilemeyi başarmışlardır. Bu 

başarıda arabeskin “acılı çocuk” karakterlerinin, Türk halkının kolektif duygularına 

seslenmelerindeki payı büyüktür. Arabeskçi çocuklar, filmlerinde hem çocuk hem de 

yetişkinliği temsil eden karakterlerdir. Bu ikili temsil, bir taraftan çocukluğu yok etmek 

de diğer taraftan bir “minyatür yetişkin” olmalarını sağlamıştır. 
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ABSTARCT 

 

THE CHILD IN ARABESQUE FILMS 
 

                 It is aimed to examine the history  of the loss of childhood in the arabesque 

children's movies which has become a glut in 1980s. Arabesque's sad and oriental faced 

children take place of the child stars who are the continiuity of the "sad child" face of 

Turkish cinema in 60's and 70's. Arabesqued children's rather pathetic songs and 

movies, which are closed to melodrama genre, has managed to influence the society. In 

this success, arabesque's "sad child" characters speaking to the Turkish people's 

collective feelings is important. Arabesqued children are characters who are 

representing both childhood and adulthood in their movies. This dual representation 

 allow them on one hand to eliminate the childhood, on the other hand to become 

"miniature adult". 
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GİRİŞ 

12 Eylül darbesi, Türkiye’nin kültür hayatını korkunç bir erozyona uğratmıştır. 

Her yerde çalınan arabesk şarkılar, müthiş bir zevk kirliliğine neden olurken, mantar 

gibi türeyen duygu sömürücüsü arabesk şarkıcılar ve şarkıları çeşitlenmişlerdir. Bu 

çeşitlenmeler arasında yaşları 10 ila 17 arasında değişen küçük arabeskçi şarkıcılar da 

vardır. Dönemin koşulları arabeskçileri sinemaya da taşımıştır. Yasaklar yüzünden sona 

eren seks furyasından sonra iyice dara düşen sinemacılar endişeyle arabesk sinemaya 

yönelirler. Daha önce çekilen şarkıcı filmlerinin benzerleri olan ama içerlerinde acının, 

karamsarlığın, kaderin, intikamların yoğun kullanıldığı bu filmler, dönemin popüler ve 

popüler olmaya çalışan arabeskçileri ile çekilir. Bu filmlerin seyirci çekmesinin tek yolu 

ise duygu sömürünün suyunu çıkarmaktır. İşte burada arabeskin küçüklerine ihtiyaç 

duyulur. Daha öncede sinemada yer alan ve yıldızlaşan çocuklar bu kez arabeskin 

duygu sömürüsünün en güçlü ikonları haline gelirler.  

Arabeskçi çocukların içerisinde şüphesiz en popüler isim Küçük Emrah’tır. 

1983 yılında kaset piyasasına girişiyle büyük ilgi toplayan Emrah, kısa zaman sonra 

arabesk filmlerde boy göstermeye başlar. Küçük Emrah’ın sinemadaki popülerliği diğer 

arabeskçi şarkıcı çocukların da sinemada yer almasını sağlamıştır. Küçük Ceylan, 

Küçük Cüneyt, Meral Çelik, Halil Taşkın, Gülten Gül, Mustafa Açıkses vb. birçok isim 

arabesk sinemanın küçük yıldızları oluverirler.  Birbiri ardına çekilen filmler, bir furya 

yaratır. 1980’li yılların ortalarında başlayan sinemadaki arabeskçi çocuk furyası 1990’lı 

yıllarından başlarına kadar sürer. İzleyici tarafından oldukça sevilen bu filmler, 

dramatik öğelerle doludur. Kimsesizliğin, öksüzlüğün, çaresizliğin, kederin, 

yoksulluğun, garibanlığın, parçalanmış aile dramlarının vb. sıkça işlendiği bu filmler, 

arabeskçi küçüklerin popüler şarkıları ile desteklenir. Bir çocuktan çok büyük gibi 

davranan ve hareket eden küçük şarkıcı-oyuncular, bu acıklı filmlerin başkahramanı 

olurlar.   

 “Popüler sinema söz konusu olduğunda filmlerdeki temsilleri 
çözümlemek yaratılan filmsel dünyayı, aynı zamanda toplumsal beklenti, 
umut, endişe, korku ve arzuları da anlama çabasını içerir. Filmlerdeki 
çocukluk temsillerinin incelenmesi ise modern yaşamda toplumun temeli 
olarak anlaşılan çocuğun sinemada nasıl inşa edildiğinin, hangi söylemlere 
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eklemlendiğinin ve onları nasıl dönüştürüldüğünün anlaşılması bakımından 
önemlidir.”1  

Arabeskçi çocukların oynadıkları arabesk filmler birer popüler film türü 

örneğidir. Bu nedenle arabesk filmlerde çocukluğun nasıl temsil edildiği oldukça önem 

taşımaktadır. Filmlerdeki temsilleri ortaklaştıran ögeler nelerdir? Arabeskçi çocuklar 

neden bu kadar sevilmiş ve izlenmiştir? Arabeskçi çocuklar filmlerinde bir çocuğun 

öyküsünü mü anlatırlar? Çocukların canlandırdıkları karakterler gerçekten birer çocuk 

gibi mi davranırlar, düşünürler ya da konuşurlar? Arabesk, çocukluğun yok oluş 

serüveninin en acıklı hali midir?  

Arabeskçi çocuklar, toplumda eskiden beri var olan ve popüler imgelerde sıkça 

görülen “çocuksu ruh halinin” ve “çocuk kalmışlığımızın”  devamlılığı niteliğindedir ve 

dönemin güçlü imgeleri halini almışlardır. Bu nedenle arabeskçi çocukların, çocukluk 

temsillerinin çözümlenmesi, hangi kolektif duygulara karşılık geldiği ve de 

filmlerindeki çocukluğun yok oluş sürecinin vurgulanması önemlidir. Arabesk 

Filmlerde Çocuk adlı çalışmamızın amacı da 1980–1990 yılları arasında arabesk 

filmlerde başrol oynayan şarkıcı-oyuncu arabeskçi çocukların filmlerindeki çocukluk 

anlayışının ve çocukluğun yok oluş serüvenin ortaya konulmasıdır.  

Tezimizde arabesk piyasasının hem şarkıcı hem de oyuncu küçüklerinin, başrol 

oynadıkları filmlerin incelenmesi hedeflenmektedir. Arabeskçi çocuk furyasının en 

popüler ismi olan Küçük Emrah’ın film konuları ve filmlerindeki çocukluk anlayışı 

hakkında ayrıntılı bilgiler verilecektir. Yine Emrah kadar popüler olamayan ama bu 

dönemde şarkıcılık yapmış ve filmler çevirmiş arabeskin diğer küçük yıldızlarından, 

filmlerinden ve film konularından da detaylı bir şekilde bahsedilecektir. Arabeskin 

şarkıcı-oyuncu çocuklarının filmlerindeki çocukluk anlayışının izleri aranırken, bu 

çocukların oynadıkları karakterlerin nasıl birer “minyatür yetişkin” hale sokulduğu da 

irdelenecektir.  

Türk sinemasında çocukluğa yönelik çalışmalar genellikle 1960’lı ve 1970’li 

yıllarda dönemin çocuk yıldızları ile çekilen filmler ve bu filmlerdeki çocukluk temsili 

                                                
1 Kumru Berfin Emre, “Ayşecik Filmlerin Çocuğun Temsili”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Anadolu Üniversitesi SBE, 2007, s.1 
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üzerinedir. Özellikle Batıdaki örneklere öykülenerek çekilen bu filmlerle toplumun 

hangi kolektif duygularına seslenildiği üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulmuştur. 

Konumuzu oluşturan arabesk filmler ve çocuk konusunda ise yapılan çalışma sayısı 

oldukça azdır. Az sayıda olan çalışmalarda film ve karakter incelemeleri ya da çocukluk 

temsili üzerine ayrıntılı bir şekilde durulmamıştır. Bu nedenle çalışmamız, arabesk 

filmlerdeki çocukların incelenmesi, film ve karakter çözümlemelerine gidilmesi, 

çocukluk anlayışı ve temsilinin ortaya konulması açısından önem taşımaktadır. 

 Tez konumuzun temeli “çocukluk” olduğundan, arabeskçi çocukların 18 yaş 

altında çektikleri filmler ele alınmıştır. Konumuz sadece bu çocuk yıldızların popülerlik 

kazandığı 1980–1990 yılları arasını kapsamaktadır. Araştırmamıza arabeskçi şarkıcı-

oyuncu çocukların oynadıkları filmlerin hepsi dahil edilememiştir. Arabeskçi çocukları 

oynadıkları video için çekilen arabesk filmlerin bir kısmı kayıptır ve kayıtlara 

geçmemiştir. Bu nedenle arabeskçi çocukları 1980–1990 yıllarında kaç filmde 

oynadıkları konusunda kesin saptamalara gidilememiştir. Ayrıca pek çok kaynak (kitap, 

internet, dergi vb.) bu filmler ve oyuncuları hakkında yanlış bilgiler vermektedir. Yine 

diğer önemli bir neden filmlerin sansürlenmiş ya da sahne kayıplarının olasılığıdır. 

Arabeskçi çocukların oynadığı pek çok filmde kaba cinsellik sahneleri, cinayet ya da 

suç görüntüleri vardır ama bu durumları yansıtan görüntüler televizyon kanalları ve 

internet video sitelerinde sansürlenmiş veya sahneler kesilmiştir.  

Çalışmada 1980–1990 yılları arasında çekilen arabeskin şarkıcı-oyuncu 

küçüklerinin başrol oynadığı, isim ve tarihi kesin olan 50 adet film izlenmiştir. 

Arabeskin küçük yıldızları ile ilgili sınırlı kaynak bulunduğundan dönemin dergi ve 

gazeteleri üzerinde ayrıntılı bir çalışmaya girilmiştir. Tezin genelinde görüşme ve anket 

yapma yöntemi tercih edilmemiştir. Tez konusuyla ilgili olarak birincil kaynaklara 

başvuruda bulunmak zor olacağından genellikle ikincil kaynakların belirleyici olacağı 

görülecektir.   

Tez çalışmamız toplam 5 bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm çocukluğu uzunca 

bir dönem “minyatür yetişkin” olarak algılayan çocukluk tarihi üzerinedir. Toplumsal 

bir kurgu olarak değerlendirilen çocukluğun ne olduğu üzerinde durulan bu bölümde, 

Batı uygarlığının çocukluk kavramına tarihsel yaklaşımları ve Türkiye’deki çocukluk 
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tarihine değinilmiştir. Antikçağ’da ve Ortaçağ’da “bulunamayan” ve “minyatür 

yetişkinlik” olarak algılanan çocukluk, Yeniçağ’da keşfedilmiş ve çocukluk toplumsal 

bir realite olarak ele alınmıştır. 20. yüzyıla girildiğinde ise çocukluk, kapitalizm, 

tüketim kültürü ve medya sayesinde yeniden yok olma sürecinin içine girmiştir. 

“Minyatür yetişkin” benzeri çocukların yeniden hortladığı bu yüzyılda, yetişkinler ise 

çocuklaşmaya başlar. Yine çalışmamızın ilk bölümünde, “çocuk kalmış” Türk 

toplumundan, Türk edebiyatında ve popüler imgelerinde “çocuk kalmışlık” ve de “acılı 

çocuk” imgesinden bahsedilmiştir.  

Çalışmamızın ikinci bölümünde, bir film türü olarak çocuk filmlerinin ne 

olduğunun cevapları aranmıştır. Sinemada çocukluğun konumuna ve işlevine ayrıntılı 

bir şekilde değinilen bu bölümde, sinemanın başlangıcından 1980’lere kadar Hollywood 

sinemasında çocukluğun temsilinden, ayrıca ünlü çocuk yıldızlar ve filmlerinden 

bahsedilmiştir. Yine ikinci bölümde Türk sinemasında çocukların konumu ve işlevi 

ayrıntılı bir şekilde işlenmiştir. Daha önce çalışmamızda Türk sinemasında çocukluğun 

dört döneme ayrıldığından bahsedilmiştir. Bu bölümde, 1980–1990 yıllarında arabeskin 

şarkıcı-oyuncu çocuklarının popüler olduğunu dönem dışında, diğer dönemlerden ve 

çocukluk temsilinden söz edilmiştir. Son olarak ise toplumsal yapıya sıkı sıkıya bağlı 

olan sinemada toplumsal rollerin çocuk karakterler üzerinde nasıl sunulduğu 

incelenmiştir. 

Üçüncü bölümde ise arabesk olgusu, modernleşme ve popüler kültür üzerinde 

durularak, arabesk kavramının ve arabesk müziğin tanımı yapılmış, dünden bugüne 

arabeske yönelik yaklaşımlar incelenmiştir. Modernleşme ve arabesk başlığı altında, 

modernleşmenin tanımı yapılırken, Türkiye’nin modernleşme sürecine değinilecek ve 

arabeskin Türkiye’nin modernleşme sürecine nasıl bir cevap olduğu ortaya konulmaya 

çalışılacaktır. Popüler kültür ve arabesk başlığı altında ise kitleleri sosyolojik ve 

psikolojik açıdan etkileyen arabesk müziğin nasıl bir popüler kültüre dönüştüğü 

incelenmiştir. Ayrıca bir kültür olabilmeyi başaran arabeskin gecekondularda nasıl bir 

direnç mekanizması içerisinde olduğuna ve Türkiye’deki gecekondulaşma sürecine 

değinilmiştir. 
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Dördüncü bölümde ise Türkiye’de arabesk müzik ve sinemanın tarihsel 

serüveni kapsamlı bir biçimde incelenmiştir. Osmanlı’dan başlayarak 1960’lara kadar 

yaşanan siyasal ve kültürel gelişmelerin sanatı dolayısıyla müziği nasıl etkilediğinin 

üzerinde durulmuştur. Bu bölümde arabeskin nasıl ortaya çıktığı, geliştiği ve taşradan 

kentin kozmopolit kültürel ortamına gelen insanlara nasıl seslenebildiği irdelenmiştir. 

1968’de arabeski keşfeden Orhan Gencebay’ın ve müziğinin öneminin ve de arabesk 

müziğin nasıl bir toplumsal anlam içerdiğinin altı çizilmiştir.  

Yine bu bölümde konumuzun dönemini oluşturan 1980’lere ayrıntılı bir şekilde 

değinilmiştir. 12 Eylül askeri darbesi ve darbenin ardından iktidara gelen Turgut Özal 

ve partisi ANAP, Türkiye’de ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda büyük değişimler 

yaratır. Yaşanan değişim süreci toplumu oldukça etkiler ve bireyciliği yükseltir. Turgut 

Özal ile birlikte zenginleşen “arabesk burjuvazisi” büyük bir yükseliş dönemi içine 

girer. Yine bu dönemde arabesk müziğin içeriği ve toplumsal anlamı değişir. Arabesk, 

kitleleşir. Arabesk müzik, bu dönemde çeşitlenerek müzik endüstrisine entegre edilir. 

Artık Orhan Gencebay’ın yerinde arabeskin toplumsal anlamda yükselişini temsil eden 

İbrahim Tatlıses fenomeni vardır.  

Bu dönemde yaşanan siyasi, ekonomik ve kültürel değişimler Türk sinemasını 

da derinden etkiler. Türk sineması bireycilik, cinsellik ve kadın merkezli filmlere doğru 

yönelir. Bu dönemden sonra ticari ve popüler sinemanın devamlılığını arabesk filmler 

oluşturur. Karamsarlıkların, çaresizliklerin, acıların, dertlerin, isyanların, kaderciliğin, 

ağlamalı sahnelerin, garibanlığın, cinsellilğin, intikamların, zengin- fakir, kötü-iyi, 

şehirli-köylü çatışmalarının ve sınıf atlama isteğinin sıkça işlendiği bu filmler dönemin 

en ünlü arabesk şarkıcıları ile çekilirler. Arabeskçilerin oldukça acıklı şarkıları ile 

desteklenen bu filmler, karakterleri ve konuları bakımından eski Yeşilçam 

melodramlarının devamlılığı niteliğindedir. Yinede kendilerine özgü bir takım 

farklılıklar içermektedirler.  

Çalışmanın beşinci ve son bölümünde ise arabeskin acılı şarkıcı-oyuncu 

çocukları ve filmleri üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulmuştur. 1980’li yıllarda 

toplumda bir fenomen haline gelen arabeskçi çocukların neden ilgi gördüğünün ve 

toplumdaki hangi kolektif duygulara karşılık geldiğinin altının önemle çizildiği 
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bölümde, ilk önce arabesk müzik piyasasında bir furya oluşturan bu çocukların ve 

şarkılarının, popülerlik süreçleri hakkında bilgi verilmektedir.  Arabesk filmlerde başrol 

oynayan şarkıcı-oyuncu çocukların, Türk sinemasında nasıl bir furya oluşturduğunun 

irdelendiği bölümde, bu filmlerin konularının ve karakterlerinin genel özellikleri 

hakkında bilgi verilmiştir.   

Çalışmamızın bu bölümde arabeskin en popüler çocuğu olan Küçük Emrah’ın 

yaşamına, arabesk müzik ve sinema alanındaki kariyeri ayrıntılı bir şekilde ele alınmış, 

Küçük Emrah filmlerinin genel özelliklerine, konularına ve de çocukluk temsiline 

değinilmiştir. Ayrıca Küçük Emrah’ın 1980–1990 yılları arasında oynadığı Zavallılar 

(1984), Boynu Bükükler (1985), Merhamet (1986), Ayrılamam (1986)  ve Seninle İlk 

Defa (1988) adlı beş popüler arabesk filminin çözümlemesi yapılmış ve filmlerdeki 

çocukluk anlayışı üzerinde durulmuştur. Oldukça popüler olan bu beş filmi Emrah’ın 

değişik dönemlerini yansıtmaktadır. Zavalılar (1984) filmi Emrah’ın ilk filmidir ve 

henüz 13 yaşındadır. Boynu Bükükler (1985) filmi, Emrah’ın oldukça popüler olduğu 

bir dönem çekilmiştir. Merhamet (1986) ve Ayrılamam (1986) filmleri ise Emrah’ın 

ergenlik döneminde oynadığı filmlerdir. Seninle İlk Defa filminde 17 yaşında olan 

Emrah, genç bir delikanlıdır.   

Yine bu bölümde arabeskin Küçük Emrah kadar popüler olmayan diğer 

arabeskçi çocukları Küçük Ceylan,  Halil Taşkın, Meral Çelik, Mustafa Açıkses, Küçük 

Demet, Küçük Cüneyt, Küçük Tülay ve filmleri hakkında bilgi verilmiş ve 1980-1990 

yılları arasında çektikleri birer filmin konularına değinilmiştir. Arabesk müzik ve 

sinema piyasasında var olan ama yaptıkları işlerin çoğu kayıtlara geçmeyen, şarkıcı 

olmayan ya da 18 yaşını aşmış oldukları halde küçük olarak lanse edilen arabeskçi 

çocuk şarkıcı-oyuncular arasında bulunan Hikmet Öztekin, Yusuf İnci, Tarık-Yeşim 

İnanç, Gülten Gül, Uğur Altınses, Dündar Yeşiltoprak, Küçük Ersin, Burçin Terzioğlu 

ve Mahsun Kırmızıgül gibi isimler ve filmleri hakkında da bilgiler verilmiştir. 
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1. ÇOCUKLUĞUN MİNYATÜR OLMAYAN TARİHİ 

 1.1 –Çocukluk Nedir? 

Çocukluk üzerine tarihsel ve sosyolojik araştırmalar yapmaya başladığımızda 

her dönemin kendine ait bir çocukluk anlayışı olduğu karşımıza çıkmaktadır. Çocukluk 

kavramı, yaşam zincirinin doğal ve değişmez halkalarından biri olsa da değişik 

toplumlara ve tarih evrelerine hatta aynı toplumun değişik kesimlerine baktığımızda 

çocukluğa farklı anlamlar verildiğini görürüz. Bu sebeple çocukluk toplumsal bir 

kavramdır ve öteki toplumsal kavramlar gibi norm ve değerlere göre göreceli olarak 

belirlenir.  

Philip Aries‘de 1962’de yazdığı Centuries of Childhood adlı kitabında 

“çocukluğun toplumsal bir icat”2 olduğunu vurgulamıştır. David Elkind, Çocuk ve 

Toplum (1993) adlı kitabında çocuğun doğanın armağanı, çocuk imgesinin ise insanın 

yarattığı bir şey olduğunu ifade etmiştir. İnsanın yarattığı çocukluk imgesi bir taraftan 

doğru diğer taraftan hatalıdır ama yanlış imgeler, doğru olanlardan daha güçlü olup, 

daha kolay akılda kalmaktadır3. 

Belirli bir zaman ya da topluma ait bir çocukluk anlayışından söz edilmediği 

gibi, başlangıcı doğum anı olarak kabul edilen çocukluğun bitişi konusunda da farklı 

görüşler vardır. Örneğin bilim alanlarında çocukluk olgusu farklı yaşam yıllarını 

kapsamaktadır4. 2 Eylül 1990 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından yürürlüğe koyulan 

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin birinci kısmının birinci maddesinde çocuğa 

uygulanabilecek kanuna göre erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar 

her insan çocuk sayılır5. 

                                                
2  Philippe Aries, Centuries of Childhood, Trans by R .Baldwick, New York: Random House, 1965, s.54  
3 David Elkind, Çocuk ve Toplum,  Demet Öngen (çev.), 1. Basım, Ankara:  Ankara Üniversitesi 
Basımevi, 1999, s.35,53 
4 Emine Akyüz, “Çocuk Hakları Sözleşmesinin Temel İlkeleri Işığında Çocuğun Eğitim Hakkı”, Milli 
Eğitim Dergisi, S:151, Temmuz-Ağustos-Eylül 2001, s.21 
5 Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, http://www.cocukhaklari.gov.tr/condocs/ /mevzuat/ cocuk_ 
haklari_sozlesmesi.pdf, (11.02.2012) 
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Rona Serozan’a göre çocuk Batı halk dillerinde çoğu zaman aşağılayıcı 

anlamda tıfıldır, velettir, sabidir, sübyandır ve ufaklıktır6. Çocuk, fizyolojik, duygusal 

ve toplumsal gereksinimlerini tamamlamak isteyen bir varlıktır. Çocuk yetişkinlerin 

modeli olmadığı gibi, kendine özgü zeka, algılama ve kişilik özellikleri olan bir 

bireydir7. Çocuk kavramını genel olarak incelediğimizde,  “yaşamın doğuştan erginliğe 

kadar süren dönemini yaşayan varlık”8 ya da “gelişen bir insan yavrusu, olgunlaşmamış, 

“ergin” sayılmayan küçük yurttaş olduğu, üst sınırı belirsiz bir çağ” 9 gibi tanımlamalar 

ile karşılaşırız. Hukuk alanında çocukluğun gerçek yaşama hazırlanan bir dönem 

olmayıp, amacı kendinde olan, kendine has ihtiyaçları olan ve kendine has yasalarla 

düzenlenmesi gereken bir yaş kesiti olduğu da söylenir. Çocuk, sorumluluğu göz 

önünde bulundurularak, yaş küçüklüğünden dolayı henüz sorumlu olmayan ve her çeşit 

muameleyi yapmaya yetkili bulunmayan insan olarak da belirtilmiştir. İslam hukukuna 

bakıldığında doğumla başlayan ve ergenlik çağına kadar devam eden döneme çocukluk, 

bu dönemi yaşayan kişiye de çocuk denir10.  Nilüfer Öcel, çocukluğu bir dönem olarak 

ele alır ve çocukluk döneminin bireyin genellikle aileye bağlı olduğu ve aile 

sosyolojisinden etkilendiğini vurgular. Bu devre içinde bireyler kendi bireysel 

kavramlarını,  kimlik ve değer yargılarını oluşturarak içinde bulundukları sosyal çevre 

ve değişimleri göz önüne alan bir bilinçle, yaşamın başka bir dönemi denilen 

yetişkinliğe hazırlanmaktadır11.  

Antikçağ’da karmaşık ve Ortaçağ’da ise bulunması zor olan çocukluk kavramı 

modern dönemde yetişkinler ile çocuk arasındaki ayrımın gerekliliği ile ortaya çıkar. 

Modern Çağ “çocukluk fikrinin”  yetişkinlerden farklı bir kültür olarak değerlendirir. 

Bugün anladığımız anlamda özel, korunan, yetişkinlerin sorunlarından ve 

sorumluluklarından uzak tutulan çocuk anlayışı, çağdaş Batı toplumuna özgü ve 

yüzyılların ürünüdür. Çocukluk anlayışımızı biçimlendiren etkenler insan doğasına ve 

                                                
6 Rona Serozan, Çocuk Hukuku, 1.Basım, İstanbul: Beta Yayınları, 2000, s. 3 
7 Nilüfer Öcel, Türk ve Dünya Sinemasında Çocuk İmgesi, 1.Basım, İstanbul: İstanbul Üniversitesi 
Yayınları, 2001, s.18 
8 Mediha Akarslan,  Ana Hatlarıyla Çocuk Hakları ve Çocuk Hakları Mevzuatı, 1. Basım, İstanbul: 
Alfa Basım Yayım Dağıtım, 1998, s. 6 
9 Atalay Yörükoğlu, Değişen Toplumda Aile ve Çocuk, 4.Basım, İstanbul: Özgür Yayıncılık, 1992, s. 13 
10 Orhan Çeker,  İslâm Hukukunda Çocuk ve Hakları, 1.Basım, İstanbul:  Kayıhan Yayıncılık, 1997, 
s.29 
11 Öcel, s.20 



 9 

toplum düzenine ilişkin genel inançlarımızdır. Bu inançlar çocukları nasıl ele 

alacağımız da belirler. 

İnsanoğlunun yaşadığı bir dönem olarak adlandırılan çocukluk, 

modernleşmenin en büyük armağanlarından biridir. Yapılan tanımlamalar, çocuk ya da 

çocukluk olgusunun modernleşme öncesinde de var olduğunu ama çağın durum ve 

koşullarına göre biçimlendiği göstermektedir. Çocukluk bu nedenle salt doğum ve 

yetişkinlik arasındaki dönemden öte bir anlamı içermektedir. Çocukluğun ve 

gelişiminin tanımlanması çağın, koşulların ve insanın tanımlanmasıdır. Bu nedenle 

çocukluk topluma ait bir buluş olarak ortaya çıkar.  

 1.2 Batı Uygarlığının Çocukluk Kavramına Tarihsel Yaklaşımları  

 1.2.1-Antikçağ’da ve Ortaçağ’da “Bulunamayan” Çocukluk 

Çocukluk üzerine yapılan pek çok araştırma çocukluğun tarihçesi ile yakından 

ilgilenmiştir. Özellikle Antikçağ ve Ortaçağ’da çocukluğun varlığı, toplumsal hayattaki 

yeri, sanattaki konumu üzerine pek çok inceleme vardır. Çalışmaların pek çoğu 

Antikçağ’dan başlayarak çocukluğun yazgısında köleliğin var olduğunu ve kölelerden 

biraz daha iyi durumda olduklarını ortaya koymuştur. Ortaçağ’da ise çocukluk 

“minyatür yetişkinlik” olarak adlandırılır. Kundaktan çıkar çıkmaz yetişkinler gibi 

giydirilen, çalıştırılan ve davranılan çocuklar toplumdaki yetişkin yaşamının parçası 

olmuşlardır. Bu bilgiler dahilinde her iki dönemde de çocukluğun var olamayan ya da 

bulunamayan bir kavram olduğu söylenebilir. Tüm bu bilgiler dışında şehir 

meydanlarında idam ve işkenceleri coşkuyla seyreden insanların içerisinde, banyo 

yapmanın günah sayıldığı, vebaya yakalanmanın hiç de tuhaf olmadığı, anne, baba ya 

da çevredeki her hangi birinin cadı olarak yakalanıp öldürüldüğü bir dönemde 

çocukluktan bahsetmek neredeyse imkansızdır.  

Eski Yunanlıların çocukluk fikrini bütünüyle keşfetmeseler de, çocukluk fikri 

üzerine önsel bir imgesini verdiklerini düşünen Neil Postman, Antik dönemde çocuklara 
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yönelik tutumla ilgili çok az şey bilindiğinden ve Eski Yunanlıların her şey için 

kullandıkları bir sözcüğün çocuk kavramını içermemesinden12 bahseder ve ekler; 

“Çocuk ve Genç için kullandıkları sözcükleri çok belirsizdir ve 
bu konuyla ilgili olarak kullanılan sözcükler bebeklik ve yaşlılık arasında 
kalan hemen her çağı içeriyor görünmektedir. Resimlerinden hiçbirinin 
günümüze kadar gelmemesine rağmen Eski Yunanlıların çocuk resimleri 
yapmaya değer verdiklerini söylemek mümkün görünmemektedir. O 
dönemden günümüze kadar sağlam kalan heykellerden hiçbirinin de bir 
çocuk heykeli olmadığını da biliyoruz.”13 

Çocukluğun erken çağı, Aristotales’e göre tam anlamıyla eksiklik ve cahillik 

dönemidir. Eski Atina’da çocuklar bedensel olarak zayıf, ahlaki olarak kifayetsiz, 

zihinsel olarak ise ehliyetsiz olarak görünürlerdi. Çünkü onlar anlamsız ve amaçsız bir 

yaşamı temsil etmekteydiler14. Eski Yunanlılar çocuğun doğası konusunda çelişkili ve 

şaşırtıcı olmalarına rağmen eğitim konusuna aşırı tutkuluydular. Antik dönemde Eski 

Yunanlılar okul düşüncesini icat etmişler ve okul için boş zaman ya da serbest zaman 

anlamına gelen “leisuer” anlamına gelen sözcüğü kullanmışlardır. Bu dönemde 

Atinalılar, Yunan kültürünün pek çok yere yayılmasını sağlayan okullar kurarlar. 

Genelde genç ve ergenlerin eğitimlerinden sorumlu olan bu okullar, bir ölçüde gençlik 

kavramının özel konumuna ilişkin bir bilinci yansıtmaktaydı15. Eski Yunanlıların 

gençlerin ve çocukların eğitimi konusunda sahip oldukları özene16 karşın çocukluk söz 

konusu olduğunda gösterdikleri kayıtsızlık, dönemin toplumsal ahlakıyla bağlantılı 

olduğunu düşünülür17.  

Neil Postman, “ayıp” düşüncesi olmaksızın çocukluk var olmaz derken 

Romalıların yeterince olmasa da bu kavrama yaklaştıklarını “Romalılar, modern 

ölçülerde ele alındığında gelişen çocukluk ile ayıp düşüncesi arasında bir bağlantı 

kurmaya başlamışlardı. Bu çocukluk düşüncesinin evriminde önemli bir adımdı”18 

cümleleriyle ifade eder. Postman, yetişkinlerin, asil Roma çocuklarının önündeki arsız 

                                                
12 Neil Postman, Çocukluğun Yokoluşu, Kemal İnal (çev.), 1. Basım, Ankara: İmge Kitabevi, 1995, s.16 
13 age, s.16 
14 Haydar Akın, “Geç Ortaçağ Ve Yeniçağ Avrupa’sında Çocuk Cadılar ve Çocuk Cadı Avı”, 
Yayınlanmış Yüksel Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi  SBE, 2008, s.11  
15 Postman, Çocukluğun Yokoluşu, s.18 
16 Akın, s 9   
17 Postman, Çocukluğun Yokoluşu, s.18 
18 age, s.20  
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davranışların eleştirildiği ve çocukların, yetişkinlerin cinsel sırlarından korunması 

gereksinimini vurgulayan Quintilian’a ait bir pasajı göz önüne alarak çocuklarla ilgili 

modern bir düşünce ile karşı karşıya olduğunu çıkarımında bulunur19. 

Tarihçiler Roma ve Yunan uygarlıklarını büyük bir aydınlanma çağı olarak 

görürler. Bu toplumlar çocukluk döneminin özellikle öğrenme alanında sonraki 

dönemler üzerinde etkili olduklarını kabul ediyorlar. En azında erken eğitim 

uygulamaları üst sınıfa ait çocuklar için çok önemliydi. Eski dünyanın çocukluk 

yıllarının önemini tanımakla birlikte, çocuklar karşısında bugünkü bakımı ve korumayı 

göstermedikleri de açıktır20.      

Ortaçağ’da çocukluğun doğasına ilişkin olumlu ve olumsuz bakış açıları 

özellikle toplumu yönlendiren kurumların en başında olan kilise çevresinde 

şekillenmiştir. Bu dönemde çocuğa yönelik olumsuz bakış açısının temelinde 

St.Augustine’nin “Doğuştan günahkarlık” kavramı olan “Original Sin –İlk Günah” 

Hıristiyanlık inanç anlayışı vardır. Augustine göre henüz doğmamış olan ve 

yaşamlarında hiçbir şey yapmamış olan çocuklar, doğumlarının ilk anlarından itibaren 

günahın bulaşıcılığını kaparlar. Augustine, “çocuk, çocuk olarak küçüktür ama 

günahkâr olarak büyüktür” ifadeleriyle çocukların asla masum olamayacaklarından 

vurgular21. Bu olumsuz bakış açısını tersine Fransa’da yapılan bir araştırma çocukların 

hiçbir çağda ortaçağdaki kadar yüceltilmediğinden bahseder. 5. yüzyılda “İsa tevazunun 

efendisi, masumiyetin hükümdarı ve sevimliliğin örneği olan çocukları sevdi” şeklinde 

vaaz veren Papa Leo’dan alıntılar bu konudaki örneklerdendir. Müslümanlık ise 

çocuklara yönelik daha net bir bakış açısı içinde çocukluğun yetişkinlikten farklı özel 

bir biyolojik evre olduğundan bahseder. Müslümanlık inancında çocuklar yaratılışta 

bazı özellikler ile doğdukları sonucuna varılıyor. Bu özelliklerden en önemlileri ise 

Müslüman ve günahsız olmalarıdır22. 

                                                
19 Postman, Çocukluğun Yokoluşu, s.20, 21  
20 Bekir Onur,Türkiye’de Çocukluğun Tarihi, 1.Basım, Ankara: İmge Kitabevi, 2005, s.24 
21 Saint Augustinus, İtiraflar, Dominik Pamir (çev.), 1.Basım, İstanbul : Kaknüs Yayınları, 199, s.21 
22 Mine Tan, Çocukluk: Dün ve Bugün, Toplumsal Tarihte Çocuk Sempozyumu, içinde (1-28) 
İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 23-24 Nisan 1993, s.4 
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Ortaçağda görülen pek çok belgede aile için çocuklar “gereksiz” olarak 

tanımlanır. Din adamları, eğitmenler, kilise babaları, şairler, sanatçı ve düşünürler 

tarafından yazılan birçok metinde çocuk ailenin sırtında yaşayan, “asalak bir varlık” 

olarak görülmüştür. Çocuk çalışmaya başladığında ise ona yönelik karşıt görüşler 

yumuşamaya başlar ve unutulur23. Ortaçağ boyunca yaygın olan inanç insanların 

günahkâr doğduklarıydı. Böylece yanlış olan davranış doğuştan gelen kötülüğe 

yükleniyordu. Anne, baba ve yetişkinlerin görevi şeytani eğilimleri bastırmaktı. 

Çocukların sık sık korkutulması, uysal olmaları için afyon ile uyuşturulması, dövülmesi 

hatta bezen ceza için öldürülmesi bu denetim anlayışının örneklerindendir24. Pieter 

Spierenburg, Ortaçağ boyunca süren bebek cinayetleri ve çocuklara yönelik vahşi 

tutumlar üzerinde durur. Bu dönemde pek çok bebek terk edilmekte ve öldürülmektedir. 

Çocuklar ise fiziksel olarak büyüklerin sert tutum ve davranışlarına maruz kalmakta ve 

sokaklara atılmaktadırlar25.  

Fransız filozof Michel Foucault, Ortaçağ’da aydınlanmadan hemen önce deliler 

ve cüzamlılar gibi çocukların da, delilerin ya da hastaların konulduğu adalara 

gönderildiğinden bahsetmektedir. Michel Foucault, o dönemde çocukların hastalıklara 

açık, zayıf yapıları ve kendilerini savunamayacak kadar güçsüz olmaları nedeniyle bir 

kenara atılabilecek “insancıklar” olarak görüldüklerinden bahsetmektedir. Çocukların 

önemsizleştirilmesi, oğlan çocuklarının ulak ve asker, kız çocuklarının ise cariye, 

hizmetçi ya da eş olarak yetişkinlere sunulmasını sağlamıştır. Çocukluğun tarihi 

Doğu’da ve Batı’da zorlu bir yolculuktur26.  

Çocukluk tarihi konusunda çalışmaları herkesin dikkatini çeken Fransız nüfus 

bilimci ve sosyal tarihçi Philippe Aries 1960‘da yayınlanan Centuries of Childhood adlı 

kitabında çocukluğun biyolojik bir kategori değil, toplumsal bir kategori olduğunu ve 

çocukluk kavramının 15. yüzyıl ve 16. yüzyıllardan önce bilinmediği savını ortaya 

                                                
23 Akın, s.15 
24 Harry W. Garnider ve Mary J. Gander, Çocuk ve Ergen Gelişimi, Ali Dönmez, Bekir Onur, Nermin 
Çelen (çev.). Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 2010, s.26 
25 Pieter Spierenburg, Cinayetlerin Tarihi , Ortaçağdan Günümüze Avrupa‘da Bireysel Şiddet, Çev 
Yiğit Yavuz (çev.)., İstanbul: İletişim Yayınları, 2010, s.226,227 
26 Michel Foucault, Discipline and Punish The Birth of the Prison, Harmondsworth: Penguin, 1979, 
s.287 
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koymuştur27. Çağdaş Batı toplumunun çocukluğu ayrı dönem olarak ele aldığını, 

çocukları korunup sevdiklerini ama Ortaçağ boyunca çocukluğa karşı tamamen farklı 

bir tutumun sergilendiğinden bahseden Philippe Aries’e göre Ortaçağ’da çocukluk 

duygusu eksikti ve yetişkinler çocuklar hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı28. Çocukluğun 

onu gençlerden ve yetişkinlerden ayıran özgün doğası keşfedilememişti. Beş ile yedi 

yaş arasındaki dönemden sonra “erkek topluluğunun” içinde görülen çocuklar,  

yetişkinler ile birlikte eğlence ve oyunlara katılıyorlar, onlarla birlikte çalışarak, iş 

sahibi oluyorlardı. Ortaçağ’da çocukluk kavramı “bağımlılık” kavramına sarılmıştı, bu 

yüzden bir kimsenin çocukluktan çıkması için ekonomik bağımlılıktan çıkması 

gerekiyordu. Çocukluk onları yetişkinliğe hazırlayan bir çıraklık evresiydi29.  

Modern çocuk paradigmasının önemli öğelerinden olan “ayıp” düşüncesi bu 

dönemde hayatın ayrılmaz parçalarından biri değildir. Bu sebeple Philippe Aries, 

ortaçağdaki çocuk algısını kayıplara karıştığı düşüncesindedir. Philippe Aries‘e göre 

bebeklik ile yetişkin arasında geçiş dönemini olmayışı genç insanların “küçük 

yetişkinler” olarak algılanmasını sağlıyordu. Philippe Aries 12. yüzyıla kadar Ortaçağ 

sanatında çocukların resmedilmemesinin Ortaçağ medeniyetinde çocukluğun hiç yeri 

olmadığının kanıtı olduğunu söyler. Ayrıca 12.yüzyıldan sonra çocukların resim ve 

heykelde daha canlı bir şekilde betimlenmesinin sanatta çocukluğun keşfi anlamına 

geldiğini de genel kabul görmemektedir.  Philippe Aries’e göre çocukluğun keşfi süreci 

13.yüzyılda başlamış, 15.yüzyıl ve 16.yüzyılda ise bunun izdüşümleri sanatta 

görülmüştür. Örneğin Meryem Kollarındaki Küçük İsa (16.yüzyıl) gibi anne-çocuk 

ilişkisini yücelten resimlerde modern çocuk kavramına benzer yansımalar yer almıştır30.  

Philippe Aries’in ortaçağda çocuklukla ilgili nostaljisinin tersine,  Lloyd 

DeMause erken çağların anne ve babalarının çocuklarından ve onların 

gereksinimlerinden tamamen habersiz olmadıklarını, çocuklarına sevgi ve ilgi 

gösterdiklerinden bahsetmektedir. Lloyd DeMause ayrıca çağdaş yaşamın çocukluğu 

daha kötü bir hale getirdiğini savunan Philippe Aries’e karşılık durumun giderek 

                                                
27 Tan, s.5 
28 Onur, Türkiye’de Çocukluğun Tarihi,  s.26 
29 Aries, s.30,32 
30 age,  s.30,125-128 
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iyileştiği düşüncesindedir31. Linda Pollack ise Ortaçağ’da çocukluğa kayıtsız 

kalındığının ya da on sekizci yüzyıla kadar çocukların istismar edildiğine dair yeterli 

kanıt olmadığını söylüyor. Linda Pollack hemen hemen tüm çocukların istenildiğini, 

onlara ilgi ve özen gösterildiğini, çocukların hastalandıklarında ya da öldüklerinde anne 

ve babaların acı duydukları eklemektedir. Shulamit Shahar da gerçekte Ortaçağ’da bir 

çocukluk kavramının varlığının söz konusu olduğunu, çocukluğun bir dönem olarak çok 

az bilindiğini ve değişmeden kaldığını, 17.yüzyıldan itibaren ise gitgide önem kazanıp 

değiştiğinden bahsetmektedir32. Örneklerde olduğu gibi pek çok araştırmacı Philippe 

Aries’in tezlerine karşı çıkmış, çalışmalarının yetersizliğini eleştirmiştir ancak bütün 

araştırmacılar onun çocukluğun yaşamın değişmez bir evresi olmadığı ve tarihsel 

değişimden etkilendiği konusundaki esas tezini kabul etmişlerdir. 

Dinsel nedenlerin yanında demografik gerçekler sebebiylede ayakaltında 

dolaşan önemsiz varlıklar olarak değerlendirilen çocuklara yönelik sevgi ve duyarlılık 

tarzının oluşması kapitalizmin doğması, Rönesans, aydınlanma, burjuvazinin siyasal 

gelişimi, Fransız Devrimi, sanayileşme ve romantizm vb. gelişmelerin ışığında 

oluşmuştur.  

“Yeni sınıf, değer, kavram ve yaşam tarzı anlayışları içinde 
çocukların giderek hem aile hem devlet için önemli bir konuma 
yükselmesi, Batı düşüncesinde yeni bir evreyi simgelemiştir. Radikal 
düşünceler ve uygulamalar öncesinde sadece demografik açıdan  (soyu 
devam ettirme vb.) dikkate alınan ancak sosyo-kültürel boyutta kayıtsız 
kalınan çocukların bireyleşmenin ve benlik bilincinin -ki bu süreçte bireyin 
cemaat ve aileden bağımsızlaşması söz konusu olmuştur– gelişimiyle 
geleneksel kısıtlayıcılardan (cemaat, dil, soy, akrabalar ve aile, efendiler, 
gelenek ve görenekler, kundaklanma ve sütanne gibi adetler) kurtarılacak 
kadar değerli olduğu düşüncesi, öncelikle Batı Avrupa’da yaşanan yoğun 
bir mücadele sonunda gerçekleşmiştir. Özellikle kilisenin yeniden ve daha 
sıkı bir gözetim-disiplin anlayışı ile ilgilendiği-yaklaştığı çocukların ve 
çocukluk kavramının şekillenmesinde okulun ve matbaanın önemli etkileri 
olmuştur.”33 

                                                
31 Lloyd DeMause, The History of Childhood, New York: Harper-Row,  1974 , s.36 
32Shulamit Shahar, Childhood in the Middle Ages,  London: Routletledge, 1992, s.90 ve Linda 
A.Pollock, Forgotten Children, Cambridge: Cambridge University Press, 1983, s.44 kitaplarından aktaran 
Bekir Onur, Anılardaki Aşklar  Çocukluğun ve Gençliğin Psikoseksüel Tarihi, 1. Basım, İstanbul: 
Kitap Yayınevi, 2005, s.14 
33 Kemal İnal, “Paternalist Politikanın İdeal Türk Çocuğu”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Fakültesi Dergisi, Cilt:32, S:1, 1999, s.196 
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Antik dönemde çocuk dünyası ile yetişkinler arasında bir fark ve geçiş vardır 

Bu geçişinde eğitim ve yetiştirilme ile gerçekleştirilmiştir. Ortaçağ uygarlığı ise bu 

geçiş kavramından yoksun kalmıştır. 17. yüzyılın başlarında çocukluğun ortaya 

çıkışında belirleyici unsurun aile dışında verilen eğitim yani okuldur. Bu dönemden 

sonra yetişkinlerin dünyasına çabucak girebilen çocuk anlayışı geride kalmıştır. 

Toplumsal ve ahlaki düzlemde yaşanan değişimler çocukluk ve yetişkinlik arasında bir 

ayrımın varlığı ortaya koyacaktır. Bu dönemdeki okul anlayışı çocukların yetişkinlerin 

dünyalarına katılmadan önce olgunlaşmalarını sağlar. Okullaşmanın yaygınlaşması 

çocukluk süresini de uzatacaktır34.  

Neil Postman, Ortaçağ’da çocukluğu yetişkinlerden ayıran doğasının göz ardı 

edildiğinden bahsederken bu dönemde toplumda bebeklik ile yetişkin arasında bir geçiş 

dönemi olamadığını vurgulamıştır. Ortaçağda yetişkinlik dönemine hazırlanmak için 

öğrenim görme anlayışı, eğitim ve bazı konularda sırlara dayanan ayıp düşüncesi 

oluşmaması çocukluk fikrinin tasarlanmayışının da en temel göstergeleridir. Neil 

Postman’a göre çocukluk Rönesans’ın en büyük icatlarından biridir. Kuşkusuz bu 

gelişmede Batı ülkelerindeki feodal yapıdan kapitalizme geçilmesinin, sanayileşmenin, 

şehirleşmenin, okul ve okumanın yaygınlaşmasının, büyük aile yapısının yerini çekirdek 

aileye bırakmasının ve değişen aile çocuk ilişkilerinin etkileri büyüktür35. 

Matbaanın icadı iyimser beklentilerle desteklenerek toplumun hemen hemen 

tüm kesimlerinde kabul görür36. Matbaanın bulunması, bireyselliğin düzenleyici olduğu 

ve psişik bir yapının onay gördüğü toplumsal bir çevre oluşturmuş ve toplumsal etkileri 

hızla görülmeye başlamıştır37. Neil Postman göre 15.yüzyılın ortalarında ortaya çıkan 

hareketli tipteki matbaa makinesi yeni bir yetişkinlik anlayışı gerektiren simgesel bir 

                                                
34 Akın, s.13,14 
35 Füsun Alver, “Neil Postman’in Çocukluğun Yok Oluş Sürecinde İletişim Teknolojisi Eleştirisinin 
Eleştirisi”, İletişim Araştırmaları Dergisi, 2004, Cilt:2, S:2 
dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/23/666/8492.pdf, (12.02.2012),s. 137 
36 Giovanni Sartori, Görmenin İktidarı, Gül Batuş, Bahar Ulukan (çev.),  İstanbul: Karakutu Yayınları, 
2006, s.21 
37 Füsun Alver, “Neil Postman’in Çocukluğun Yok Oluş Sürecinde İletişim Teknolojisi Eleştirisinin 
Eleştirisi”, İletişim Araştırmaları Dergisi, 2004, Cilt:2, S:2 
dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/23/666/8492.pdf, (12.02.2012), s. 139 
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dünyayı yaratmıştır. Çocuklar yeni yetişkinlik dünyasından kovulmuş onlara 

yerleşebilecekleri yeni bir dünya bulma gereği doğmuştur38. 

Çocukluk Antik dönemde “çelişkili” bir kavram olarak durur. Çünkü çocuklar 

önemsiz birer varlık olarak hiçbir yerde bulunmazken, dönemin eğitim anlayışı onları 

gelecek adına değerli kılmaktadır. Bu dönemin çocukluk algılayışını inceleyebilmek 

için pek çok kaynak taranmalıdır. Antikçağ’ın toplumsal yaşam, sanat ve eğitim 

alanları, din ve inanışlar vb. çocukluğun durumu hakkında önemli ipuçları verecektir. 

Ortaçağ’da çocukluk ise “bulunamayan” bir olgudur. Pek çok araştırmacı Ortaçağ’ın 

din, inanış ve ahlak anlayışının çocukluk üzerinde belirleyici etkiler yarattığını ve bu 

etkilerin çocukluğu “gereksiz”, “günahkar” ve neredeyse bir “hiç” durumuna 

getirdiğini düşünür. Kimi görüşler ise Ortaçağ’da çocukluğun var olan bir kavram 

olduğunu, hatta çocuklukla ilgili olumsuz düşüncelerin abartıldığını savunur. Tüm bu 

düşüncelerin dışında Ortaçağ’ın çocuk algılayışı bugünkü modern çocuk 

tanımlamasının çok gerisinde ve kabullenilemez gerçeklerle dolu olduğu söylenebilir. 

Batı tarihinde çocukluk, modernleşmenin, eğitimin ve teknolojik ilerlemenin ortaya 

çıkardığı ve geliştirdiği bir kavramdır.  

1.2.2-Yeniçağ’da Çocukluk 

Birçok araştırma çocukluğun Yeniçağ’ın çok öncesinde Ortaçağ’da 

keşfedildiğini ama yeterince algılanamadığını söylemektedir. Kesin olan bir şey var ki o 

da Ortaçağ’da çocukluğun “minyatür yetişkinlik” olarak görüldüğüdür. Yeni bir görüş 

olarak çocukluğun yetişkinlerden tamamen farklı olduğu ve olması gerektiği ve yetişkin 

yaşamının yalnızca sınırlı bir versiyonu olmadığı düşüncesi batı dünyasında Yeniçağ’da 

sunulmuştur. Yeniçağ’da çocukluk ilk defa “minyatür yetişkinlik” gibi düşünülmemiş 

ve farklı algılanması gerektiği anlaşılmıştır. 

15. yüzyıldan itibaren başlayan çocuğa yönelik ilgi bir taraftan kültürel, diğer 

taraftan ekonomik değişimin etkilerini vurguluyordu. Bu dönemde çocuğa yönelik 

duygu ve düşünceler çeşitli yasal düzenlemeleri ve güçlü bir toplumsal imgeyi getirip 

yerleştirirken, kilise kendi ideolojisinin yeniden söz sahibi olabilmesi için yeni çocuk 
                                                
38 Postman, Çocukluğun Yololuşu, s.33,51 
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imgeleri oluşturmaya çalışır. Buradaki mücadele çocukların kime ait olduğu noktasıdır. 

Ancak kilisenin çocukları kaptırmama mücadelesi, burjuvazinin güçlü dünya görüşü 

karşısında yenilgiye uğramıştır. Bu dönemden sonra burjuvazinin aile ve okula dayanan 

yeni çocuk ideolojisi olumlu vurgularıyla (masum, temiz, saf çocuk) gelişmeye 

başlar39.16.yüzyılda Rönesans ile birlikte başlayan çocukluk anlayışına yönelik değişim, 

bazı tarihçilerin görüşüne göre çocukluğun yeniden keşfi demektir. 

Aydınlanma çağı ile birlikte Batı dünyasında toplumu bir bütün olarak 

algılayan görüşün tersine bireyi öne çıkaran bir görüş hüküm süremeye başlamıştır. 

Artık birey, aklın önderliğindeki bilimsel gelişmeleri, sanayileşmeyi, burjuvalaşmayı 

içine alan serüvenin önemli bir öğesidir40. İnsanın özgür bir kişi olması gerektiği 

düşüncesi laik bir ortamı gerekli kılmıştır. Çünkü özgür insan ancak laik bir ortamda 

gelişebilmektedir. Çocukluk kavranılışında görülen bu köklü anlayış değişikliğini tüm 

alanlarda yaşanan laikleşme sürecinin de önemli katkısı olmuştur41. 

Bu dönemde çocukluğun şekillenmeye başlaması ile modern aile de biçim 

almaya başlamıştır42. Batıdaki yeni çocukluk anlayışı, beden ve yaşam kavramlarında 

eşi görülmemiş bir değişimin, inançlarla davranışlarda bir alt üst oluşun göstergesi 

olarak algılanır. Soy sop ve cemaat ilişkilerine dayalı yaşam anlayışı giderek kendini 

çekirdek aile anlayışına bırakmıştır43. Dinsel etkilerin ve geleneksel geniş aile yapısının 

zayıflaması orta sınıf çekirdek aile yapısı içerisinde çocuk merkezli sevgi bağlarını 

oluşturulması ve onlara modern bir sosyal yatırım gözüyle bakılmasını sağlanmıştır44. 

Bu dönemde çocukların açık seçik ezilen bir sınıf olduğunun algılanması çocukluğa 

yönelik endişelerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Çocuklar da aynı kadınlar gibi “saygı” 

gösterilmesi gereken varlıklardı. Çocukların kötülüklerle karşı karşıya kalma endişesi, 

                                                
39 İnal, “Paternalist Politikanın İdeal Türk Çocuğu”,  s.198 
40 Leslie Lipson, Uygarlığın Ahlaki Bunalımları , Manevi Bir Erime mi? Yoksa İlerleme mi?, Lale 
Çam Yeşiltaş (Çev.), İstanbul:  Türkiye İşbankası Yayınları, 2000, s. 86,87  
41 Postman, Çocukluğun Yokoluşu, s.58 
42 age, s.61 
43.Mine Tan, “Çağlar Boyu Çocukluk”,  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri  Fakültesi Dergisi, 1989,  
Cilt:22, Sayı 1, dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/511 /6276.pdf (14.02.2012), s.77 
44 İnal, “Paternalist Politikanın İdeal Türk Çocuğu”, s. 199 
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çocuk-merkezli burjuva ailesinde, çocukların sürekli gözetilmeye başlamasını 

sağlamıştır45.  

Çocukluk algılayışının büyük değişim Philippe Aries’e göre 17. yüzyılın eseri 

olsa da, bazı tarihçiler bu büyük değişim sürecinin 18. yüzyıla dayandığını 

söylemektedirler. Tabi ki bu değişim sürecinin sebepleri matbaanın keşfi ardından 

eğitime ve okula verilen önem, okuryazarlılıktaki büyük artış, reforma hareketleriyle 

yeni yaşam biçimine sahip olan burjuvazi ve Fransız Devrimi’dir. Philippe Aries 17. 

yüzyılda resim sanatında çocuklara yönelik yoğun ilginin varlığından söz eder. Yine 

aynı yüzyılda çocuk dergiciliğinin ilk örnekleri verilmeye başlanmıştır. Çocuk 

dergiciliğinin başlangıcı ahlaki dergilere dayanmaktadır. Bu dergilerde yetişkin ve 

çocuklara yönelik ahlaki öğütler yer almaktadır46. 18. yüzyıla gelindiğinde ise çocuğun 

geleceği ve varlığıyla ilgili her şey ilgi konusu olmaya başlar. Artık ailenin merkezinde 

çocuk vardır. Çocuğa yönelik yaklaşım duygusal bir o kadar da mesafelidir. Bu 

yüzyılda çocukluğu tanımlamada özel bir dilin geliştirilmesi (Fransızcada “Le Bebe” ve 

17. yüzyılda yaygınlaşan “çocuk dili”), çocuklara özel oyuncakların yapımı, büyükler 

ile çocukların oyunlarının ayrılması ve ilk çocuk giysilerinin ortaya çıkması47 çocuğa 

yönelik yeniden keşfin en büyük kanıtlarındandır. 

Çocuklara yönelik oyuncaklar 1600’lü yıllarda yapılmaya başlanmıştır. Bu 

dönemden yapılan oyuncakları çocuklar üç ya da dört yaşından sonra 

kullanabilmektedirler. İlk oyuncaklar, büyüklerin kullandıkları nesnelerin çocuklara 

göre küçültülmüş kopyalarıdır; örneğin oyuncak at, çocuğun boyu yetişmediği için 

binemediği asıl atın yerine geçmektedir. 17. yüzyılın sonlarında çocuklar için yapılan 

özel oyuncaklar yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu yüzyılda özel çocuk oyunlarının da 

başladığı görülmektedir. Aslında bu oyunlar bir bölünmeyi de yaratmıştır. Eskiden hem 

yetişkin hem de çocukların olan oyunlar artık çocukların ve altsınıfların eğlenceleri 

haline gelmektedir. İlk çocuk giysileri 16. yüzyılın sonlarında ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Bu yüzyıldan önce özelikle erkek çocuk giysileri, cinselliğin ve çocukluğun 

                                                
45 Shulamith Firestone, Cinselliğin Diyalektiği Kadın Özgürlüğü Davası, Yurdanur Salman (çev.), 
1.Basım, İstanbul: Payel Yayınları, 1993, s.83 
46 Hüseyin Şimşek, ”19.Yüzyıl Çocuk Dergiciliği ve Eğitsel İşlevleri Üzerine”, Milli Eğitim Dergisi, 
,Sayı 151,Temmuz, Ağustos, Eylül 2001, s.76  
47 Tan, s.10,11 
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ekonomik sınıflarla ilişkisini çok iyi ortaya koymaktadır. Erkek bebekler kundaktan 

çıkınca kız çocuk giysilerine bürünmektedirler. Beş yaşlarından itibaren ise yetişkin 

erkek giyim öğelerini taşıyan giysiler içinde görülürler. Son olarak delikanlılık 

dönemlerinde daha erkekçe görünmek istemenin etkisi ile asker donanımına ait giysiler 

içindedirler. Bu dönemde erkeklere yönelik giyim, erkekliğe geçişi ve gelecekte 

kazanacakları yetişkin erkek egemenliğini ifadelendirmektedir. Kız çocukları için ise 

böyle bir durum söz konusu değildir. Kız çocukları bebeklik dönemlerinin hemen 

ardından yetişkin kadınlar gibi giydirilmektedir. Dokuz, on yaşlarındaki kız çocukları 

yetişkinlere ait giyim tarzı içinde aynen bir küçük hanımefendi gibi davranması 

beklenmektedir. 16. yüzyıldan sonra çocukluğa ait giyim tarzının yaratılması çocukluk 

kavramının belirmesi açısından oldukça önemlidir. Artık çocuklara yetişkinler gibi 

giyinmemeye başlamışlardır. Bu durum saç modelleri ile de kendini gösterir48. Walter 

Benjamin, çocuk giyiminin yetişkin giyiminden çok geç bağımsızlaşabildiğini, bunun 

da tam anlamıyla 19. yüzyılda gerçekleştiğini söylemektedir49. 

Bu büyük değişim, burjuva ve aristokrat aileler için geçerlidir ve özellikle 

erkek çocukları kapsamaktadır. Alt sınıflardaki çocuklar için ise eski yaşam 

biçimlerinin geçerliliği sürmektedir. Yani giyimde, oyunlarda ve çalışma alanlarında 

hiçbir değişim yoktur. Neil Postman da çocukluğun bir orta sınıf fikri olarak başladığı 

söyler. Çünkü ancak orta sınıf bir aile çocukları için para harcayabilirdi. Çocukluğun alt 

sınıflara yayılması, orta sınıflarınkinden bir yüzyıl sonra gerçekleşmiştir50. Burjuvazi 

çocuklar ile yetişkinler arasında  “ayıp” düşüncesinin varlığını görgü ve davranış 

kurallarını yaratır. Küçüklerin önünde yapılmaması gereken davranışların 

kurallaştırılması modern anlamda “ayıp” düşüncesini ortaya koymuştur51.    

Jean-Jacques Rousseau ve John Locke gibi düşünürlerin çocukluk üzerine 

düşünceleri zamanla orta sınıfın çocukluk ideolojisini güçlendirir. Aileler çocukluğa 

yönelik olumlu pedolojik ve didaktik bu düşünceleri kendi çocukları üzerinde 

                                                
48 Firestone, s.95-98 
49 Walter Benjamin, Çocuklar Gençlik ve Eğitim Üzerine, Mustafa Tüzel (çev.), 1.Baskı, Anakara: Dost 
Kitabevi, 2001,s. 62 
50 Postman, Çocukluğun Yokoluşu, s.62  
51 Ahmet Murat Aytaç, Ailenin Serencamı: Türkiye’de Modern Aile Fikrinin Oluşması, 1.Baskı, 
Ankara:  Dipnot Yayınları, 2007, s. 87-89  



 20 

denerler52. Bazı tarihçiler John Locke’un Eğitim Üzerine Bazı Düşünceler  (1693) adlı 

kitabının çocuklukla ilgili davranışların değişmesinde etkili olduğu söylerler. John 

Locke, çocukluğu “tabula rasa“ (boş kağıt-levha) olarak görür. Kitabında centilmenlerin 

oğullarının bir kağıt ya da balmumu gibi, istenilen şekilde işlenebileceğini, kalıba 

sokulabileceğini ve biçimlendirilebileceğinden” bahsederek çocukluk imgesine olumlu 

bir katkıda bulunur53. John Locke, “Protestan Çocuk Anlayışı” diye bilinen görüşü ile 

çocuğu geleceğin yurttaşı “büyük olasılıkla işadamı”54 olarak imgelemektedir. Çocuğun 

düşünsel gelişimini bu modele göre gerçekleştirecek bir yetiştirme biçimini öneren John 

Locke, çocuğu boş bir kağıt olarak gördüğünden üzerine yazılacaklardan anne- babaları, 

öğretmenleri ve devleti sorumlu kılar. Yani çocuğun bilgisizliği ya da suçu kendisinin 

değil, büyüklerin sorumluluğuna girecektir. Eğitim John Locke için bir ekleme 

sürecidir. Bu süreç uygar yetişkini yaratacak olan süreçtir55. 

“Rousseau, çocuğu, masum doğmasına karşın, ergenlik 
döneminde eğitimini engelleme tehdidi arz eden cinsel arzudan kaynaklı 
olarak suça yatkın görür. Rousseau'nun eğitim konulu yapıtı Emile'de,  
ideal çocuk Emile'in doğadan öğrendiği ve kendi kendine yeter hale geldiği 
iddia edilir. Aslında Emile, çocukluğundan ergenliğine kadar özel bir 
eğitmen tarafından kendisine verilen ahlaki ve düşünsel talimatların pasif 
bir alıcısı olmaktan öteye geçmez. Çocuğun masumiyeti teması, çocukları, 
tecrübeyle lekelenip karmaşıklaşmamış meleksi ruhlarını yansıtan 
yüzleriyle adeta minyatür yetişkinler olarak resmeden Romantik sanatta 
daha da ön plana çıkar.”56 

Çocukluğun 18. yüzyılda yeniden yapılanmasında ana figür olarak gösterilen 

Jean Jacques Rousseau, Hıristiyanlığın doğuştan günahkarlık öğretisine, çocuklardaki 

doğuştan masumiyet savı ile şiddetle karşı çıkmıştır. Jean-Jacques Rousseau’ya göre 

yaratıcının ellerinden ayrılırken her şey iyidir, insanın eline ise her şey bozulur. Bu 

nedenden dolayı çocuk doğduğunda masumdur; fakat önyargılar, iktidar, zorunluluklar 

ve toplumsal kurumlar yüzünden kendini oluşturamama riski ile karşı karşıyadır57. Jean-

Jacques Rousseau’nun “Romantik Çocuk Anlayışı” çocuğun kendi başına önemli 
                                                
52 İnal, “Paternalist Politikanın İdeal Türk Çocuğu” , s.198 
53 Colin Heywood, Baba Bana Top At! Batı’da Çocukluğun Tarihi, Esin Hoşsucu (çev.), 1.Basım, 
İstanbul: Kitap Yayınevi, 2003, s.198 
54 Tan, s.5 
55 Heywood, s.31 
56Kern Stephen, Nedenselliğin Kültürel Tarihi, Emine Ayhan (çev.), 1.Basım, İstanbul: Metis Yayınları, 
2008, s.106 
57 Jean-Jacques Rousseau, Emile, Mehmet Baştürk (çev.), 1.Basım, Ankara: Kilit Yayınevi, 2011, s.37, 
89,90   
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olduğu yetişkinlerden farklı, özgür ve değerli psikolojik özellikler taşıdığı görüşünü 

vurgulamaktadır. Çocuk vahşi bir çiçek gibidir. Bunun için eğitim çocukluğun organik 

ve doğal gelişimini bozmayacak şekilde verilmelidir. Eğitim aslında bir eksiltme 

sürecidir, yetişkinlerin kusurları hatalı eğitimden kaynaklanmaktadır. 19.yüzyıldan 

20.yüzyıla yayılan bu görüşler Batı’da çocuklara yönelik siyasaların ve eğitim 

anlayışlarının biçimlenişinde önemli faktörler olmuştur. 19.yüzyıla sonlarına doğru 

gelindiğinde Sigmund Freud, Locke’a karşı, Rousseau’ya benzer olarak zihnin doğuştan 

boş bir levha olmadığı düşüncesi ile karşılaşılır. Fakat Freud çocuklukla ebeveynlerin 

arasındaki ilk etkileşiminin yetişkin kişiliği belirlemedeki önemini vurgular. Jean-

Jacques Rousseau’ya karşı, Freud’un, John Locke yakın görüşleri vardır58. 

Neil Postman’a göre bu süreçte çocukluk ve yetişkinlik giderek farklılaşmış, 

çocukların yetişkinlerin dünyalarını paylaşmadıklarının farkına varılmıştır. Yetişkinin 

görevi çocuğu yetişkinin simgesel dünyasının gerekleri için yetiştirmektir.1850’lere 

kadar Batı dünyasında çocukluk toplumsal bir ilke ve toplumsal bir gerçek haline 

getirildi. Neil Postman aynı dönemde çocukluğun sonu anlamına gelen tohumların 

ekilmeye başladığını da belirtmektedir. 18. yüzyılda gelişen sanayileşme süreci 

çocukluğun sürekli ve korkulu düşmanı haline gelmeye başlamıştır. Endüstriyel 

kentlerin gelişmesiyle birlikte fabrika ve modern işçilere olan gereksinim çocukların 

özel doğası, ucuz iş gücü olarak faydalanılmasını sağlamıştır59.1870’lerde 1930’lar 

arasında Amerika’da ekonomik olarak değersiz, duygusal açıdan paha biçilmez 

çocukluk anlayışı ortaya çıkmıştır. 19. yüzyılda orta sınıf, çocukların ekonomik 

anlamda değersiz olduğunu düşünmeye başlar60.  

Yeniçağ’da meydana gelen ekonomik, toplumsal, kültürel ve teknolojik 

dönüşümler çocukluğu bambaşka bir sürece taşımıştır. Tam anlamıyla çocukluk yeniden 

keşfedilmiştir. Bu dönemin en önemli yanı çocukluğun yetişkinlikten ayrı bir olgu 

olduğunun anlaşılmasıdır. Yeni dönem özelikle orta sınıf ailelerin çocukları için 

yetişkinlik durumlarından kovulmak anlamına gelmektedir yani yetişkinlere benzer 

yanlar terk edilmiştir. Artık onlar için hazırlanmış kıyafetler, oyun alanları ve yeni bir 
                                                
58 Tan, s.5,6 
59 Postman, Çocukluğun Yokoluşu, s.70-72 
60 Heywood, s.35-38 
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eğitim anlayışı vardır.  Çocukluğun yeniden keşif sürecinde önemli düşünürlerin çocuk 

ve eğitim üzerine yaptıkları çalışmalar ise dönemin “çocuk ideolojisi” üzerine önemli 

etkiler yaratmıştır. Tabii ki tüm olumlu gelişmeler yeni modern aile tipi ve çocuklarına 

aittir. Eski yaşam koşullarını sürdüren, çalışan ve sokaklarda yaşayan çocuklar için  

“bulunamayan” çocukluk durumu devamlılığını sürdürmektedir.  

           1.2.3- Yeni Çocuk Tipi: “Yitik Çocuk” 

Çocukluk üzerine yapılan pek çok araştırma çocukluk serüveninin 16. ve 17. 

yüzyıllar ile başlayıp 20. yüzyılda yok oluşun sınırlarına dayandığını göstermektedir. 

Bu görüş 21. yüzyılda da devamlılığını sürdürmektedir. 20. yüzyıldan itibaren çocuklar 

toplumsal hayatta daha farklı bir şekilde yer almaya başlamışlardır. Yetişkinlerin 

çocuklaşmaya, çocukların yetişkin kılığına girmeye başladığı bu dönem çocuk ve 

yetişkin sınırının belirsizleşmeye başladığını göstermektedir.   

20. yüzyılda endüstrileşme, kentleşme, modernlik, kapitalleşme, ulus –devlet 

olgusu ve ulusallaşma çocuğu kültürel bir kurum olarak ortaya çıkarmıştı. Ulus–devlete 

bağlı yurttaşların yetiştirilmesi gereği çocuğun aile ve yakın çevresinden uzakta 

sistematik bir eğitime tabi tutulmasını sağlandı. Çocukluğu ortaya çıkaran okul eğitimi, 

ulusun yurttaşa olan ihtiyacından kaynaklanmaktaydı.  “Artık yeni ana okul; baba da 

devletti. Çocukluk ise kapitalizme uygun olarak ulus devletin istediği yurttaş haline 

getirilen, evinden ve ailesinden uzaklaştırılıp, okula kapatılmasıyla karakterize 

edilmiş“61 bir dönemdir. Tayfun Atay’a göre bu durum popüler kültürün ürünlerinin 

etkinleştirildiği bir toplumsallaştırma sürecidir. Yurttaşlığın keşfi ile ilişkilendirilen 

çocukluğun keşif süreci okul ve popüler kültürün hayata yerleştirilmesi ile paralel bir 

işleyişte olduğu görülmektedir. Kapitalleşme ve endüstrileşme sürecinde bulunan ve 

yetişkin dünyasından farklı olarak görülen çocukluk kaybolmaya ya da yetişkin 

dünyasıyla karışmaya başlamıştır. Buradaki süreç “geç kapitalizmin, kültür 

                                                
61 Tayfun Atay, “Popüler Kültürden Kitle Kültürüne Çocukluğun Dönüşümleri” içinde (90-128) Nihal 
Ahioğlu ve Neslihan Güney (hzl.), Popüler Kültür Ve Çocuk, 1. Baskı, Ankara: Dipnot Yayınları, 2007, 
s.93 
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endüstrisinin, elektronik teknolojisi”  ve kültürünün veya hepsinin yarattığı kitle 

kültürünün oluşturduğu bir yitiriliş ya da kayboluştur62. 

Kapital tanrılar (kapitalizm, küreselleşme, kültür endüstrisi, kitle kültürü, 

popüler kültür, medya, tüketim kültürü) huyları gereği (!) yeni bir çocukluk tipi 

yaratmaya mecburdu. Ve bu mecburiyetin en kutsanılası özelliği “sonsuz çocukluk“ 

(burjuva çocuğa has bir özellik ) anlayışıydı. Philippe Aries’e göre ergenliği ve gençliği 

kutsayan modern çağ, gençlik dönemini “ayrıcalıklı bir çağ” olarak görmektedir. Evren 

Balta ise kapitalizm sürecinde ayrıcalıklı dönemi “çocukluk” olarak işaret etmektedir. 

Neo-liberal devrim “yaşlılığı” kavramsal öncelikler listesinden silmiş ve yaşlılık en az 

arzu edilen “şey” halini almıştır. Büyümek artık çocuk için bile kötü bir süreçtir. Bir 

zamanlar büyümek isteyen çocuk, bugün büyümenin yaşlanmak ve ayrıcalığı 

kaybetmek anlamına geldiğini bilmektedir63. Kapitalizmin arzu edilesi teklifi olan 

“sonsuz çocukluk” hem çocuk hem de yetişkin için geçerlidir. Bu nedenle çocuk ve 

yetişkin büyümeye ve yaşlanmaya karşı direnç gösterecektir. 

Sürecin en önemli habercisi olan Neil Postman, çocukluğun yitirilişi 

serüveninde özellikle medya üzerine yoğunlaşır. Matbaa ile birlikte kitapların 

basılabilmesi egemen sözlü kültürün toplumsal bağlamının çözülmesini sağlamış, bu 

süreç bireyselliğin ön planda olduğu ve psişik bir yapının onay gördüğü toplumsal bir 

çevre oluşturulmuştur. Yeni bir enformasyon çevresi oluşturarak iletişimi zaman ve 

mekan açısından değişime uğratan telgraf ise “insanı deneyimin ötesine geçen bir eş 

zamanlılık ve hızlılık dünyasına” götürmüştür. Bilgi, telgraf sayesinde dünya çapında 

değeri olan bir meta haline dönüşerek “yeni endüstriyi” yaratmaya başlamıştır. Telgraf 

ile birlikte bağımsız enformasyon fikri oluşturuldu. Telgrafın bulunması ve 

yaygınlaşmasıyla çocukların ulaşabilecekleri enformasyon nicelik, nitelik, koşul ve 

sonuçları değişmiştir. Artık enformasyonun denetiminin okul ve evden koparılma süreci 

başlar64. 

                                                
62 age, s.95 
63 Evren Balta, “Bitmeyen Çocukluk, Erken Yetişkinlik ve Yeni Kapitalizm”, Birikim Dergisi, Sayı 192, 
s.22 
64 Postman, Çocukluğun Yokoluşu, s.94,95 
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1950’li yıllara gelindiğinde kullanımı yaygınlaşmaya başlayan televizyon 

toplumu şekillendirme gücünü ele geçirmiştir. Bu dönemde kitap kültürü ve elektronik 

kültür arasında büyük bir mücadele başlar. Neil Postman, bu mücadeleyi düşünce 

üzerindeki egemenlik mücadelesi olarak tanımlamaktadır. Televizyon basılı sözcüğün 

ilkel ve karşı durulmaz çizgisel mantığına bir seçenek oluşturmuş ve yazıya yönelimli 

eğitimi önemsizleştirmiştir. Resimleri anlayabilmek için alfabeye, dilbilgisine ya da 

kompozisyon derslerine ihtiyaç yoktur. Ama okumak, karmaşık bir mantığın ve retorik 

kuralların geleneğini bilmeyi gerektirmektedir. Neil Postman, kitabın eski önemini 

kaybettiğini, değerini yitirdiğini ve kültürün gerilediğini düşünmektedir. Televizyonun 

şekillendirici etkisinin artması kültürel değişimi hızlandırır.  Kültürel bir çöküş olan bu 

durum çocukluğu da etkilemiş, çocukluğun ve kitap kültürünün yok olmasına neden 

olmuştur65. 

Televizyonun icadı ile enformasyon baş döndürücü bir hızla akmaya başlar. 

Artık herkesin her şeyi gördüğü bir dönemden söz edilmektedir. Televizyon izlemenin 

kolaylığı üzerinde duran Neil Postman, televizyon izlemenin herkese açık olduğunu 

çünkü eğitim gerektirmediğini, karmaşık istemlerde bulunmadığını ve izleyici 

ayırmadığını belirtir. Neil Postman’a göre televizyonun her şeyi ırk, cinsiyet yaş farkı 

gözetmeksizin eşit bir biçimde sunması, çocukların yetişkinlerin bildiği her şeyi 

bilmesine ve sırların ortadan kalkmasına sebep olmuştur. Televizyon işlevindeki 

doğasına uygun olarak ön uyarı yapmayı uygun görmediğinden, yetişkinler ve çocuklar 

arasında her hangi bir ayrıma gitmez. Artık yetişkinlerin dünyalarına ait olan sırlar 

çocukların önünde deşifre edilmektedir. Neil Postman, mahremiyeti hiçe sayan sınırsız 

ve doyumsuz deşifre sürecini arz – talep meselesi olarak açıklar. Kamusal açıklamaya 

yani teşhire ihtiyaç duyan izleyici “ayıp” ve “giz” in ortadan kalmasını sağlayan her şeyi 

gösterme sürecini tetiklemektedir. Bu süreçten en fazla etkilenen çocuklar geçmişte 

zevk aldıkları şeylerden zevk almamaya ve çocukluk kategorisinden çıkmaya 

başlarlar66. 

                                                
65 Neil Postman, Televizyon Öldüren Eğlence, Osman Akınhay (çev.), 4.Basım, İstanbul: Ayrıntı 
Yayınları, 2012,  s.78 ,82  
66  Postman, Çocukluğun Yokoluşu, s.102 
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“En büyük tüketici kitlesi çocuk olmasına karşın, televizyonun, yetişkinler 

imparatorluğunun biçimlendirdiği bir iletişim aracı olduğu da unutulmamalıdır. Çocuk 

bir yandan kendini yetişkinler dünyasına yönelik enformasyonun içinde bulurken, diğer 

yandan kendi düzeyindeki enformasyona açılır.”67 Böylelikle “çocuklar yetişkin 

enformasyonun gizli bahçesine girmiş ve çocukluk bahçesinden kovulmuş” 68 olurlar. 

Medya, çocuklar ile yetişkinler arasındaki farkları kaldırarak bir anlamda 14. ve 15. 

yüzyıldaki iletişim ortamına dönüşü simgelemiştir. Bu ortam “gizlerin ortadan kalktığı,  

yetişkin dünyasındaki şiddetin, sıkıntı, çürümüşlü, yolsuzluk ve güvensizliklerinden 

alabildiğine sergilenip paylaşıldığı, yetişkinlerin cinsel fantezilerinde çocukların 

kullanıldığı, tüketiciliğin sağladığı doyumun çocuklara etkinlikle aktarıldığı” 69 bir 

ortamdır. 

 Bu süreç çocukluğun masumiyetini kayboluşundan daha fazlasını ifade eder. 

Daha önceden de bahsedildiği üzere “ayıp“ düşüncesi sulanmakta ve sırlarından çekip 

alınmaktadır. Utanma duygusu zayıflamakta, nezaket anlamını yitirmektedir. 

Uygarlaşmanın önemli adımı görgü kuralları yitip gitmektedir. Elektrikli medya hem 

yetişkinin otoritesine hem de çocuğun merak anlayışına ciddi bir darbe vurmuştur. Her 

yerden gelen enformasyon, yetişkinin otoritesinin yitirilişidir. Çocuk artık öğrenme 

adına yetişkine soru sormaz çünkü her hangi kaynaktan gelen bilgiye doğruca inanır. Bu 

da genç ile yetişkin arasındaki eğitim ilişkisini ve merak unsurunu yok eder70.  

Üretim ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler, tüketimin toplumsal yaşamda 

kültürel dizgilere oturtulmasını ve bir tür tüketim ideolojisinin yaratılmasını sağladı. 

Kitle iletişim araçları ise kültürel modelin oluşması ve yönlendirilmesinde başrolü 

kapmışlardır. Artık tüketicinin isteklerini, karar ve tercihlerini yönlendiren 

gereksinimlerin tanımlanmasında kültürel model, toplumsal süreçler ve kitle kültürü 

etkin rol oynamaktadır. Modern birey ise sadece tüketimde değil hayatın her alanına 

sızmış bir tüketim olgusu ile tercih ve kararlarını biçimlendirmektedir71. 

                                                
67 Mustafa Ruhi Şirin, “Şiddet, Televizyon ve Çocuk Dostu Medya”, içinde (163-184), Mustafa Ruhi 
Şirin (hzl.), Çocuk Hakları Ve Medya, İstanbul: Çocuk Vakfı Yayınları, 2011, s.170,171 
68 Postman, Çocukluğun Yokoluşu, s.125 
69 Tan, s.19,20 
70  Postman, Çocukluğun Yokoluşu, s.110-116  
71 Ferruh Uztuğ, Markan Kadar Konuş, 2.Basım, İstanbul: Mediacat Kitapları, 2003, s.94  
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Tüketim toplumunda herkes gibi çocuklarda potansiyel birer tüketici olarak 

düşünülmüştür. Bu sebeple modern çağdaki çocukluk olgusunun değişim ve 

dönüşümlerini medya ekseninde hareket eden tüketim kültürü içinde aramak gereklidir 

Endüstriyel, kapital düzen içinde sermayeye dönüşen çocuk algılayışı ne yetişkinlere ne 

de çocuklara aittir72. Modern toplumların oluşturduğu “üretici yurttaş çocuk ya da 

vatandaş”, yerini post-modern toplumda “tüketici, küresel çocuk ya da vatandaş”a 

bırakmıştır. Geçmişin “masum, paylaşımcı ve birleştirici” çocuk tanımı, bu dönemde 

“yetişkin konumlarıyla son derece ilgili, yarışmacı, akıllı, bilgili, teknolojiden anlayan 

çocuğa” dönüşmüştür73. Tüketim toplumu için geleceğin pazarını oluşturan çocuklar 

sosyalleşme sürecinde tüketicilik bilgi, yetenek ve davranışlarına sahip olurlar74. 

Medya, çocuğa erken dönemlerinden itibaren tüketici imajını empoze eder75. Özellikle 

televizyonun tüketimin sınırlarını genişletmesi çocukları da reklam endüstrisi için hedef 

kitle haline getirmiştir. Çocukların pazarın geleceğini oluşturmaları (marka seçimi, 

marka sadakati) istek ve ihtiyaçlarına önemli ölçüde para harcamaları, ailelerinin 

harcamalarında belirleyici rol oynamaları onların hedef kitle haline gelmesini sağlar. 

Çocuklar için sergilenen ürünlerin dışında, büyükler için sergilenen ürünlerde dahi 

çocukların ilgisini çekecek unsurlara yer verilmektedir. Artık yetişkinler için olan 

ürünlerin çocuklar için olanları da vardır.  

Günümüz tüketim toplumu ve ona bağlı medya “çocuğu bir proje olarak ele 

almakta ya da kazanç kaynaklarının başrolü olarak görmektedir.”76 Çocuklara yönelik 

televizyon kanalları, ulusal yayın yapan kanallarda televizyon programları, internetteki 

çocuklara yönelik siteler, sinemada çocuklar için çekilmiş film ve çizgi filmler onların 

salt tüketim ürünlerini hedef almasını sağlarken bir taraftan kültürel, ideolojik ve 

misyonerlik rollerini gerçekleştirmektedirler. Televizyonun temel işlevinin pazarlama 

olduğuna inan yayıncılar çocukların televizyon karşında daha fazla vakit geçirebilmeleri 

                                                
72 Atay, s.97 
73 Kemal İnal, “Türkiye’de Çocukluk Nereye“, Selda Akçalı (Ed.) Çocuk ve Medya, 1.Baskı, Ankara, 
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ve çocuklara yönelik nesnelerin (oyuncak vb.) satılmasını sağlamak için oyuncak ve 

çizgi filmin birleşiminden yararlanmışlardır. Böylelikle çocukların oyun alışkanlıkları 

televizyon ve reklam sayesinde biçimlenecektir. Örneğin erkek çocuklarına yönelik 

yayınlarda güç teması süper kahramanlar ve onların fantastik öykülerinde 

vurgulanırken, kız çocukları için moda, pop müzik ve gösteriş temaları yer almaktadır. 

Çizgi ve fantastik filmlerdeki kahramanlar ile özdeşim içindeki çocuk çoğu zaman bu 

kahramanlardan olumsuz bir şekilde etkilenmektedir. Bu tür filmlerde verilen olumsuz 

öğeler çocuğun gelişiminde rol oynayarak şiddeti, cinselliği ve saldırganlığı ortaya 

çıkarmaktadır77.  

Çocuklara yönelik Amerikalı eğlence üreticileri Walt Disney, Mattel, Marvel 

Entertainment, Warner Bros, Cartoon Network vb. dev kuruluşların tüketim odaklı film, 

çizgi film, animasyon, televizyon kanalı ve programları, dergi ve kitapları, DVD ve 

VCD’leri, çizgi roman karakterleri, ikon ve figürleri, medya networkleri, parkları, 

dinlenme ve eğlence alanları, oyun ve oyuncak gibi ürünleri, bu markalara ait hem 

çocuk hem de yetişkinlere yönelik giyim, aksesuar, gıda,  sağlık ve güzellik, ev ve 

kırtasiye ürünleri, çocukların zamanlarını ve eğlence anlayışlarını örgütlemektedir. Bu 

dev şirketler hiç durmadan üretim yapmakta, dünyanın her yerinde tanınan 

kahramanlarını ve markalarını birbirine benzer içerik ve biçimleriyle çocukların 

hayatlarına sokmaktadırlar. Oysa çocukların hayatına zararsız tüketim ve eğlence olarak 

sokulan bu ürünler Amerikan kapitalist kültür değerlerinin potansiyel taşıyıcılarıdır. Bu 

ürünlerin çoğu zorlayıcı bir tüketiciliği, parayı, bireyciliği vb. gibi ideolojik içerikleri 

barındırır78. Çocuklara yönelik bu ürünler dayattırılmış bir hayat tarzlarını 

benimseterek, tüketim ve para odaklı tek tip insan modelini yaratmakta ve çocukluğun 

kendine has doğasını tehlikeye sokmaktadır.  

Modernleşme süreciyle birlikte çocukluğun gelişimin de önemli yeri olan 

kamusal alanda oyun, gündelik hayattaki yerini kaybetmiştir. Oyun alanlarındaki bu 

büyük değişim çocukluğun yitirilmesindeki önemli kanıtlardan biridir. Modern çocuklar 

oyun alanlarında, çocuk parklarında ve kendi odalarında yalnız bir şekilde 
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büyümektedirler. Artık çocukların en iyi dostları televizyon ve bilgisayardır. Neil 

Postman, çocuk ve yetişkinlerin değer ve üsluplarının birbirine karşımasıyla ilgili olarak 

çocuk oyunlarının ortadan kalması örneğini vermiştir. Çocuk oyunları yok olurken, 

çocukların gelişime yönelik olan spor oyunları (tenis, futbol, basketbol) gitgide daha 

resmi, ciddi, profesyonel bir biçime bürünmektedir. Bu tür oyunlar kazanma hırslarının, 

kendini kanıtlamanın, başarının, ulusal gururun, şöhretin ve paranın yeni merkezleri 

haline gelmektedir79. Oyun kavramının yanı sıra oyuncak kavramı da çocuklukla 

birlikte büyük bir değişimin içindedir. Tüketim kavramı bu dönemle birlikte oyuncağın 

öncelikli içeriği haline gelmeye başlar ve modern oyuncaklar yarının hızlı tüketicilerini 

yetiştirir. Modernleşmeyle birlikte ailedeki çocuk sayısı azalırken, tüketim nesneleri ve 

oyuncaklar fazlalaşır80. Oyuncaklara tüketim kültürü içinde roller yüklenmeye 

başlanmıştır. Artık oyuncağın tüketici kitle kültürünün değer ve eğilimlerini nasıl 

yansıtacağı ve etkileyeceği büyük bir önem taşımaktadır. Bu yüzyılda çocuklar 

oyuncakları sayesinde kendilerini ifade etmekte, kimliklerini oluşturmakta ve 

gelecekteki rollerini belirlemektedirler. Örneğin Barbie bebekler 1950’lerde piyasaya 

sürülmeye başlanır ve dönemin kadın modelini yaratır. İnce, bebek yüzlü, seksi ama 

masum, bekar ve sarışın Barbie, Nabokov’un kült kahramanı Lolita’yla aynı dönemin 

ürünüdür. İlk başlarda kadının cinsel özgürlüğünün simgesi olan Barbie aslında örnek 

model aldığı Bild Lili, Cindy ve Lolita imgeleri ile kadını bedensizleştirmeye, benliği 

yok etmeye yönelik ataerkil kültürün ve kapitalizmin ticari emellerinin bir parçasıdır. 

1990’larda konuşmayan başlayan Barbie’nin cümleleri bunu bize en iyi şekilde özetler;  

“Ne zaman yeterli giysimiz olacak ?”, “Alışveriş yapmayı seviyorum.”  ve “ Haydi parti 

yapalım.” 81  

20.yüzyılın aç gözlü piyasa ekonomisi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin 

vurgulandığı bir ortamda güzellik, moda ve yaşam enerjisinin temsilcileri olarak 

görülen ergen imgesinin rahatça hareket etmesine izin vermiştir. Böylelikle ergen 

imgesi, medyanın ve popüler kültürün ilgisini çekmiştir. Modern ideolojinin biçim 

değiştirdiği bu yüzyılda çocuk, yetişkinin dünyasından kovulurken, yetişkinde 
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çocuklaşmaktadır. Yetişkin ile çocuk arasındaki beğeni unsurları birbirine karışmış, 

tavır, ilgi ve eğilimleri, tüketim alışkanlıkları benzer yanlar göstermeye başlamıştır. 

Bunu en açık şekilde giyim, beslenme, dil, eğlence anlayışları ve beğeni alanlarında 

görebilmekteyiz. Eser Köker’e göre çocuklar yaşlarını kaybettikleri gibi giysi, oyuncak 

ve oyun mekanlarını da kaybetmişlerdir. Bu durumun çocukluğu yitirilmesinin ya da 

popüler imge olan çocukluğun eksildiğinin göstergeleridir. Belirli bir döneme ait olan 

giysi mantığının olmaması ve çocukların tek tipleştirilerek üretilen ürünlere bağımlı 

kılınmaları için çeşitli ara mekanizmalar popüler kültür ürünlerinde kullanılmaktadır. 

Yani marka, marka satma gibi giysilerin üzerine kurulmuş perde çocukların hayatlarına 

kurulmuştur ve kendi yaş dönemine ait özgüllük ortadan kalkmıştır82. Çocuklar ile 

yetişkinler arasındaki ayrımın giderek azalması süreci yeme içme alışkanlıklarında da 

(fastfood vb.)  kendini göstermektedir. Yetişkin ve çocuklar bu ürünleri yiyebilmek için 

aynı yerlere gitmekte ve aynı ürünleri tüketmektedirler. Bu tür gelişmeleri yetişkin ve 

çocukların kullandıkları dildeki benzerliklerde de görebiliriz. Yetişkinler birçok kitle 

iletişim aracında, sokaklardaki ve sınıflardaki çocuklardan daha derin, çeşitli ya da 

kesinliği olan bir dili kullanmamaktadırlar83.  

Yetişkin ve çocukların aynı eğlence üsluplarına eğilimi de gözlemlenen başka 

bir kanıttır. Örneğin aynı televizyon gösterilerini, programlarını, müzikleri türlerini (pop 

müzik, rock müzik, klasik müzik) beğenmeleri,  çocukları eğlendiren şeyin yetişkini de 

eğlendirdiği gözlemiyle tümüyle tutarlı olduğu görülür. Ayşe Zorlu, çocukların artık 

yetişkinler gibi giyinip, küfür ettiklerini, katiller gibi cinayetler işlediklerini, Lolita 

olmaya özendiklerini, oyun diye bilgisayarlar da nasıl savaştıklarını öğrendiklerini, 

eğitim maratonuna hırsla hazırlandıklarını ve bu özelliklere ulaşan çocuk sayısının git 

gide fazlalaştığını84  vurgulamaktadır.  

Medya içerisinde yıldızlaşan çocuklar ise eskisinden daha parıltılı ve paralı bir 

dünya içerisine girmişlerdir. Sinemada, sahnelerde şimdi ise televizyon ve reklamlarda 

                                                
82 Eser Köker , “Popüler Kültür Bağlamında Günümüz Toplumlarında Çocukluğa Verilen Yeni Biçim ve 
İşlev”, içinde (10-25), Nihal Ahioğlu ve Neslihan Güney (hzl.), Popüler Kültür Ve Çocuk, 1. Baskı, 
Ankara: Dipnot Yayınları, 2007,s.11,12 
83 Postman, Çocukluğun Yokoluşu, s.165-168 
84Ayşe Zorlu, “Öldürülen Çocukluk Yeni Çocukluğun İnşası”, (2011) http://www.10yazar.com/ 
haber/20080614 /Oldurulen-cocukluk-ve-yeni-cocuklugun-insasi.php, (10.04.2012) 
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boy gösteren minik yıldızlar, değişen medya ve koşullarına ayak uydurmaktadırlar. 

Medyanın yeni çocuk tipi dil, düşünce, davranış ve kıyafetleriyle sadece yetişkinlerden 

değil, televizyon ve sinema yıldızlarından, modellerden ve ikonlardan da farksızdır85. 

“Çocuklar üzerlerinde bermuda gömlekler, gözlerinde güneş gözlüğü “Ricky Martin” 

kılığında “Minik Show”lar yapıyorlar. Ergen kızlar Britney Spears, Christina Aquilera 

gibi pop starları model alıyorlar.”86 Medya ve tüketim kültürü içinde yetişkin 

kılığındaki yıldız çocuklar popüler kültürün en fazla kazananları haline gelmişlerdir.87 

Tüm bu kazanç ve yıldızlaşma serüveni minik yıldızların çocuklarını kaybetmelerinin 

dışında hayatlarında oldukça trajik sonuçlara neden olmaktadır. Örneğin birçoğunun 

eğitim hayatı zorlaşmakta88, uyuşturucu ve alkol kullanıma erken yaşlardan itibaren 

başlamaktadırlar89. Aşk hayatları ve ilişkileri takip edilirken, bir taraftan magazin 

malzemesi haline getirilmektedir. Günümüze küçük yaşında şöhreti yakalayan Justin 

Bieber büyük bir servetin ve popülaritenin sahibi olduğunu görmekteyiz. Justin Bieber, 

kendi gibi küçük yaşlarda şöhreti yakalayan Selena Gomez ile ilişkisi, skandalları, 

eleştirilen müziği, giyim tarzı ve davranışlarıyla canavarlaşan kapitalizmin çocuklar 

üzerinde gösterildiği en son buluş olarak karşımıza çıkmaktadır. Justin Bieber son 

yılların en popüler “minyatür yetişkini” ya da minyatür yıldızıdır. 

 Ergen imgesi içine bürünen yıldız çocuklar, tüketim toplumun yeni arzu 

nesnesi haline de getirilmişlerdir. Değişen toplum ve kültür içerisinde vahşileşen 

medya, popüler kültürü pedofilik imgeler ile pompalamaktadır. Erkeksi-çocuk, kadınsı-

çocuk imgeler özellikle müzik, sinema ve televizyon dünyasında sık kullanılan ve 

yaratılan karakterler ile sürekli gözler önündedir. Özellikle medyada yaratılan pedofilik 

imgeler erkek olmanın çocuk-erkek, kadın olmanın çocuk-kadın olmak ile özdeş olduğu 

anlamını bilinçaltına yerleştirmektedir. Medyada çocukluğun yaşı kısalmakta, Lolita 

olmanın ömrü uzatılmaktadır. Ergenlik dönemindeki genç kız ve erkek çocukları cinsel 

bir sömürü anlayışının içerisinde yıldızlaşmaya başlamışlardır. Bunun en güzel 

                                                
85 Selena Gomez, http://www.focushaber.com/selena-gomez, (23.05.2012) 
86 Can Dündar, ,Kırmızı Bisiklet, 1.Baskı, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 2005, s.62 
87 “Dünyanın Gelmiş Geçmiş En Zengin 10 Çocuk Starı”, http://www.listemiste.com/dunyanin-gelmis-
gecmis-en-zengin-10-cocuk-stari.html,(23.05.2012) 
88 “Justin Bieber Zar Zor Liseden Mezun Oldu”, http://www.dipnot.tv/29930/Justin-Bieber-zar-zor-lise 
den -mezun-oldu-.aspx,( 10.05.2012) 
89 “Çocuk Yıldız Macaulay Culkin’e Uyuşturucu Cezası”, (09.06.2005),  http://webarsiv.hurriyet.co 
m.tr/2005/06/ 09/6553 77.asp, (23.05.2012) 
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örneklerinden bir tanesi Britney Spears’tır. Amerika’nın ergen şöhret endüstrisinin 

kahramanlarından olan Spears, masum-seksapel çalışmaları ile gerçeklikten uzak şöhreti 

yakalayan genç kız masalının ve arzu nesnesi haline dönüştürülmüş lisesi kız 

sömürüsünün simgesi haline gelmiştir90. 

Medyada özellikle televizyonda giderek yitirildiklerinin altını çizen Neil 

Postman, çocukların popüler televizyon programlarında, dizilerde ve komedi 

programlarında dil, giyim, tavır ve cinsellikleri açısından yetişkinlerden farksız 

oldukları üzerinde durarak, bu çocukların 13. ve 14.yüzyılda resimlerde “minyatür 

yetişkinler“ olarak tasvir edildiklerini söylemektedir. Televizyon reklamlarında 

geleneksel çocuk modelinin kayboluşunu örnekleyen Neil Postman, çocukların erotik 

nesneler haline dönüştürülmesinin yaygın kullanımının da üzerinde durmaktadır. 

Sinema filmlerinde de çocukların yetişkinleştirilmesinin televizyon ile paralel 

gittiğinden bahseden Postman, Carrie, Pretty Baby, Paper Moon, The Omen, The Blue 

Lagoon, Little Darlings, Endsless Love, A Little Romance gibi filmlerde yönelim, dil ve 

ilgiler açısından yetişkinlerden farklı olmayan bir çocuk anlayışının varlığından söz 

eder91. 

Neil Postman,  çocukluğun kayboluşunun kanıtları olarak medya dışında, okul, 

spor ve hukuk gibi toplumsal kurumların değişen görüş açılarından söz etmektedir. 

Çocukluk ve yetişkinlik arasında zayıflayan bir ayrıma işaret eden kötü alışkanlıkların 

(alkol, uyuşturucu, cinsel etkinlikler vb) varlığının altını çizen Neil Postman, ayrıca 

cinayet, hırsızlık, tecavüz, şiddet gibi suçların çocuklar tarafından işlenmesindeki artış 

oranı üzerinde de durmaktadır. Neil Postman’a göre çocukların yetişkinlerin suç 

etkinliklerini taklit etmeleri şaşılacak bir durum değildir. Bunun tek sebebi yetişkin 

dünyasının kendisini her tarzda açması ve çocukların buna kolayca ulaşabilmeleridir92. 

Evren Balta, tüm bu pompalanan “Sonsuz Çocukluk” durumunun karşısına 

hayatın yükünü büyümeden sırtlanmak ve dünyaya gözlerini yoksulluk sınırının 

altında\etrafında açmak zorunda kalan çocukları koyar. Bu çocuklar için dünya 

                                                
90 Hüseyin Kaplan, Popüler Kültürün Pedofilik İmgeleri, (27.03.2005), http://www.radikal.com.tr/Rad 
ikal.aspx?aType=RadikalEklerDetayV3&ArticleID=872449&Category ID =42,(23.05.2012) 
91 Postman,  Çocukluğun Yokoluşu, s.155-157 
92 age, s.159 
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doğdukları anda bir mücadele alanıyken, kendilerinin içlerinde bulunduğu durum ise 

“sonsuz bir yetişkinlik” halidir.  Çocuklar çocukluklarını yaşayamadan büyümüş, 

kötülüğe batmış, hep bir büyüyememe halinde olan yetişkin-çocuklardır93. 

Yetişkin dünyasına damgasını vuran her türlü şey, modern dünyada çocukların 

dünyasına da dahil ediliyor. Bu sebeple çocukluk, yetişkin dünyasının minyatür bir 

etkinliği olarak karşımıza çıkıyor. Ortaçağda çocukluk çarçabuk yok edilen, 

görülmeyen, hissedilmeyen bir olguydu, folk kültürlerde “çocukların bir an önce 

yetişkin dünyasının bir parçası olması” bekleniyordu. Bugün ise çocukluk Ortaçağ’da 

ve folk kültürde olduğu gibi yitirilen bir olgudur ama sebepleri bambaşkadır. Çocukluk 

bugün kapitalizmin, tüketim kültürünün ve onun eksenindeki medyanın yardımıyla yok 

olan bir dönemdir. Bazı araştırmacılar çocukluğun yok oluşu savını abartılı bulurlar, bu 

sebeple çocukluğun yok olmadığını ama algısının farklı bir şekilde yorumlanması 

gerektiğini vurgulamaktadırlar. 

1.3- Türkiye’de Çocukluk Tarihi ve Çocuk Kalmışlık 

1.3.1-Osmanlı’da Çocuk ve Çocukluk  

Türkiye’de Osmanlı tarihi ile ilgili pek çok çalışma yapılmasına rağmen 

Osmanlı’da çocukluk konusu ile ilgili araştırmalar oldukça sınırlı düzeydedir. 19. yüzyıl 

öncesine ait Osmanlı’nın toplumsal yaşamında çocuk ve çocukluğun yerini tarihsel bir 

perspektiften ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesini sağlayacak yeterli sayıda kaynak 

bulunmamaktadır. Ama yine de Osmanlı’da çocuk ve din, çocuk ve eğitim konularında 

araştırmalara ulaşmak mümkündür. Özellikle bu konular üzerine yapılan araştırmalarda, 

sınırlı sayıda yapılan Türkiye’deki çocukluk tarihi ile ilgili incelemelerin aksine 

Osmanlı’da İslam dininin etkisiyle çocukluğun var olduğunu, Osmanlı’daki eğitim ve 

terbiye anlayışının ideal ve özendirici olduğu üzerine taraflı bir bakış açısı 

görülmektedir. Ama Türkiye’de çocukluk tarihi konusunda yapılan incelemeler 

modernleşme öncesinde Osmanlı’da çocuğun “farklı” ya da “müstakil” bir konu 

olmadığı üzerinde durmaktadırlar.  

                                                
93 Balta, s. 23 
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Müslüman inancında (Ayetlerde, Hadislerde)  çocukluğun yetişkinlerden farklı 

ve özel bir biyolojik varlık olduğu, yetişkinliğe belli bir süreçten sonra ulaştığını 

söyleyen ifadeler yer almaktadır. Ayrıca çocuklar yaratılıştan itibaren günahsız ve 

Müslüman94 olarak görülür. Bazı araştırmacılar Osmanlı’da çocuğa bakış açısının dinle 

şekillendiği söylemektedirler. Ama araştırmalara göre Osmanlı’da çocukluk anlayışı 

modernleşme sürecinin büyük armağanlarından biridir. Modernleşme öncesine kadar 

kendine özgü bir varlık ya da dönem olarak çocukluktan bahsedilmez. 19. yüzyıla kadar 

çocuklara ait yaşam alanlarının ve onlara özgü giyim anlayışının olmayışı, onların 

Osmanlı toplumu içerisinde birer “Minyatür Yetişkin” olarak algılandığı düşüncesini 

destekler95. 

Birçok araştırmacı Osmanlıda modernleşme öncesinde çocukluk tarihine ışık 

tutacak kaynakların yetersizliğinde bahsetmiştir. Bu döneme kadar yazılan eserlerde 

çocukluğun varlığı neredeyse hiç yer almamıştır. Bugün Osmanlı’da çocukluğun 

tarihine ayrıntılı bir şekilde ışık tutan yapıt, Bekir Onur’un Türkiye’de Çocukluğun 

Tarihi (2005) adlı kitabıdır. Bekir Onur kitabında,  Osmanlı’dan Cumhuriyet sonrasına 

kadar Türkiye’de çocuk ve çocukluk algılayışını kapsamlı bir biçimde ve anılarla 

örnekler vererek aktarmıştır. Ayrıca Cüneyd Okay’ın 1998’de yazdığı Osmanlı Çocuk 

Hayatında Yenileşmeler adlı kitapta 1850–1900 yılları arasında Osmanlı’da oluşan 

batıcılık anlayışının dönemin çocuk hayatı üzerindeki etkilerini ele almaktadır.   

Osmanlı’da çocuk algılayışının farklı alanlarda (Saray yaşantısı, harem, 

padişah, şehzade ve sultanların hayatları, Osmanlı’da eğitim, edebiyat ve gündelik 

yaşam, meslekler vb.)  okumalar yaparak izleyebiliriz. Ziya Şakir, Osmanlıda Harem 

Ağaları ve Bir Harem Masalı (2011) adlı kitabında genellikle siyah ırktan olan, cinsel 

işlevleri yok edilmiş ve çocuk yaşta köle tacirlerinin eline düşmüş harem ağalarından 

bahsetmektedir. Orta Afrika ve Habeşistan’dan küçük yaşta getirilen, bir operasyonla 

hadım edilen bu çocuklar eğitilmek üzere Ağalar Ocağı’na götürülürler. Belli bir yaşa 

kadar eğitim alan bu kişiler daha sonra saraya gönderilerek, padişah, şehzade, valide 

                                                
94 B. Bilgin, İslam ve Çocuk, 1.Basım, Ankara:  Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1991, s.18,20  
95 Cüneyd Okay, Osmanlı Çocuk Hayatında Yenileşmeler (1850-1900), 1.Baskı, İstanbul: Kırkambar 
Yayınları, 1998 ,s.27,28 
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sultan ve diğer sultanların hizmetine verilirler ayrıca saray dışında da 

görevlendirilirlerdi96.  

Osmanlı’da Tanzimat öncesinde çocuklar şüphesiz sosyal hayat içinde yer 

alıyorlardı. Ama çocukların farklı varlıklar oldukları, değişik şeylere ihtiyaç duydukları 

ya bilinmiyordu ya da akla bile gelmiyordu. Gündelik hayatın içerisinde çocukluğa ışık 

tutacak kaynaklarda onlara yönelik çok az şey vardı. Elde edilen kaynaklarda genellikle 

padişah ya da üst düzey bürokratların çocuklarını ele almaktaydı. Bu durumu en önemli 

sebebi Osmanlı’da çocukların evde kapalı bir hayat yaşamalarıydı. 19. yüzyıla kadar 

Osmanlı’ya gelen seyyahlar, yazar ve elçiler Osmanlı’da çocukluğa yönelik az sayıda 

kayda değer bilgi vermektedir. Ayrıca yabancı ressamlarda resimlerinde çocuklara pek 

yer vermemişlerdir. İçerisinde çocuk olan resimlerde ise göze çarpan en önemli özellik 

çocukların kıyafetlerinin yetişkinler ile benzerlik göstermesidir97. Bekir Onur da 

kitabında kız ve erkek çocuklarının büyükler gibi giyindiklerini belirtmiştir. İki 

yaşındaki bir kızın giyimi ile yirmili yaşlardaki bir kadının giyimi arasında fark 

olmadığını, her ikisinin de üzerinde ortak mücevher ve kıyafetlerin olduğunu ve ortak 

bir modaya uyduklarını aktarmıştır98. 

17. yüzyıldan beri önemli sarsıntılar geçiren Osmanlı durumu kurtarmak için 

ordudan başlayarak ıslahat ve inkılâp hareketlerine girişmiştir. Batılılaşma denilen 

sürecin 18. yüzyılın başlarında Lale Devri’yle başladığı söylenebilir. Fakat somut 

adımlar 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fermanı ile atılmıştır. Tanzimat ile birlikte 

gerek dış baskıları ve dış müdahaleyi önlemek gerekse destek almak amacıyla birçok 

reform gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde özellikle askeri, merkezi bürokraside 

reformlara, taşra, vergi sisteminde, adli işlemlerde yeniliklere, laik yasalara,  laik 

eğitime, ekonomik bütünleşmenin artmasına ve kültürel değişikliklere şahit 

olunmuştur99.   

                                                
96 Ziya Şakir, Osmanlıda Harem Ağaları ve Bir Harem Masalı, 1. Basım, İstanbul:  Akıl Fikir 
Yayınları, 2011, s.154,176 
97 Okay, Osmanlı Çocuk Hayatında Yenileşmeler (1850-1900), s.26,27 
98 Onur, Türkiye’de Çocukluğun Tarihi ,s.72,73 
99 Jan E. Zürcher, Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, Yasemin Saner Gönen (çev.), 15.Baskı, İstanbul: 
İletişim Yayınları, 2003, s.100-102 
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“19. yüzyılda Osmanlı‘da çocuk yetiştirme, eğitim, sosyal reform konuları 

birbirine bağlanmaya ve çocuk sağlığı, karakter ve bilgisini geliştirmeyi sosyal gelişme 

açısından bir köprü olarak görmeye başladılar.”100 Bu yüzyıldaki Batılılaşma girişimleri 

Osmanlı’daki aile eğitimini etkiler ve babanın mutlak otoritesi gerileyerek ailede daha 

demokratik bir ortam yeşerir. Osmanlı’da modernleşme ile birlikte çocuklara aile içinde 

bakış açısında değişmeye başlamıştır. Azalan çocuk sayısı ailelerin çocuklara daha fazla 

duygusal ve ekonomik yatırım yapmalarına olanak sağlamıştır Bu dönemle aileler 

çocuklarının eğitimini önemseme başlar. Artık çocuğun geleceği düşünülmesi ve 

planlanması gereken bir konudur. Çocuk, babanın hukuksal denetimi ve velayeti 

altındadır ama çocuğun eğitimi büyük oranla annenin elindedir. Çocuğun aile içindeki 

eğitimi de çok önemlidir. Türk-İslam ailelerinde eğitimin temel ilkesi “terbiye- 

nebeviye” kavramı içinde yer alır. Yani düzenli yaşam programı esastır. Erken yatıp 

kalkmak, namazları vaktinde kılma, boş zamanları çalışarak geçirme, israftan kaçınma, 

beden ve giysi temizliği, oyuna, spora yer verme, kızları eş ve annelik görevlerine, 

erkek çocukları ise işe ve askerliğe hazırlama vb. şeyler bu programın içinde yer alır. 

Ailenin eğitimini biçimlendiren şeyler ise edep, terbiye, şefkat, sevgi, korkutma, azar ve 

dayaktır101. 

Çocuklara küçük yaştan itibaren aileye, akrabalara ve büyüklere saygılı 

davranma öğretilmiştir. Anne ve babaya saygısızlık büyük günahlar anlayışı ile bir 

tutulurdu. Aile hayatında büyüklere karşı duyulan saygı toplum hayatında devlet 

kuvvetine karşı saygı duyulması şeklinde beliriyordu102. Tanzimat ile birlikte çocuk 

terbiyesinin ayrı bir alan olduğu ve ihtisas gerektirdiği görüşü ortaya çıkar. Bu alanda 

modern çabalar içersinde olan Münif Paşa, Ehemmiyet-i Terbiye-i Sıbyan (1862) başlıklı 

makalesinde çocukların seçecekleri mesleğe göre terbiye edilmesi gerekliliğinden 

bahseder. Babalara çocuklara kendilerininkinden daha farklı bir terbiye anlayışı 

vermeleri gerektiğini söyleyen Münif Paşa, buna sebep olarak çocukların babalarından 
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daha farklı bir zamanda yaşamlarını gösterir. Ayrıca makale Avrupa’daki çocuk 

terbiyesi ve yöntemlerini de gündeme getirerek mukayeseler yapar103. 

Tanzimat ile birlikte yaşanan hızlı değişimin öncülerinden biri eğitimdir. 

Tanzimat döneminde Avrupa’nın ileri hayat seviyesinde eğitimin yeri ve önemi 

kavranmıştı. Avrupa ile benzer hayat şartlarına sahip olmanın, onlara benzer bir eğitim 

sistemi ile gerçekleşeceği düşünülmüştü. Bu süreçle modern eğitim anlayışı Osmanlı 

eğitim sistemine yerleşme başladı104. Ayrıca Tanzimat dönemindeki hızlı okullaşma 

ailedeki eğitimi ikinci plana iter ve çocuk aile ekseninden devlet eksenine çekilir. Bu 

dönemde eğitim alanındaki yeniliklere rağmen geleneksel eğitimde varlığını 

sürdürmüştür. Özellikle ailedeki din ve ahlak eğitimi önemini korumakta, dindar 

yetişkinler yaratma eğilimi devam etmektedir105. 

Osmanlı’da eğitim kurumları geleneksel, modern ve çok amaçlı olarak üçe 

ayrılabilir Geleneksel eğitim kurumları içinde kitle eğitimi verenler (camiler, tekkeler, 

dergahlar vb.), din eğitimi verenler (Sıbyan okulları ve medreseler), kışla eğitimi 

verenler (Acemi oğlan ocakları, yeniçeri ocakları ve Enderun mektebi) yer almaktadır. 

Ayrıca saray mektepleri olan Şehzadegah, Enderun mektepleri ve Meşkhaneyi de 

Osmanlıdaki okul türlerinin arasındadır106. Osmanlıda ilköğretimin yapıldığı okullar 

“sıbyan” mektepleriydi. Bu okullarda çocuklara temel İslami bilgilerin dışında, yazı ve 

kuran öğretiliyordu. Kitle öğretimi yapan Sıbyan mektepleri imparatorluğun parlak 

dönemlerinde ihtiyaçlara cevap verebiliyordu. Diğer kurumlarda olduğu gibi kendilerini 

yenilemeyen bu mektepler zamanla işlevlerini yitirirler. 19. yüzyıldan itibaren bu 

okullarda ıslahat yapma lüzumlu hale gelir. Bu konuda ilk ıslahat teşebbüsleri reformist 

hareketleriyle tanınan II. Mahmut’a aittir.1845’te Sultan Abdülmecid tarafından 

yayınlanan Hatt-ı Humayun’da da “sıbyan” mektepleri ile ilgili yenilikler mevcuttur. 

Bu mekteplerle ilgili en önemli düzenleme ise 1869 tarihli Maarif-i Umumiye 

Nizamnamesi ile sağlanmıştır. Bu nizamname ile Osmanlı’da okullar tahsile göre 

sınıflandırılmış ve sınıflandırılmada Fransız sistemi esas alınmıştır. Ayrıca ilk tahsil, kız 

                                                
103 Münif Paşa, “Ehemmiyet-i Terbiye-i Sıbyan“, Mecmua-i Fünun, Sayı 5, (1862), s.176, 185 
dergisinden aktaran  Okay, Osmanlı Çocuk Hayatında Yenileşmeler (1850-1900), s.46,47 
104 age, s.31,32 
105 Onur, Türkiye’de Çocukluğun Tarihi, s.117,118 
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ve erkek öğrenciler için mecburi hale getirilmiştir. Yenileşme hareketleri bu dönemde 

hızlanmış “ibtidai” denilen modern ilköğretim okulları açılmıştır. Bu okullarda 

öğrencilerin belirli bir kıyafet yani forma giymesi zorunludur107. Diğer bir okul türü 

olan Enderun mektepleri bir anlamda saray mektepleridir. Mezunlarının eriştiği makam, 

öğretim sistemi ve öğrenci statüleri ile daima ilgi çekici bir kurum olmuştur. Bu 

okullarda uygulamalı ve teorik eğitimler verilmiştir. Uygulamalı eğitimler saray ve 

protokol hizmetleri, savaşçılık, beden eğitimi görgü kuralları vb. teorik eğitimler ise 

Türkçe, Arapça, Farsça dil öğrenimi, yazı ve Türk-İslam kültürünün öğrenimiydi108. 

Enderun mekteplerinde sarayın mimarları, nakkaşları, ressamları, hattatları, imamı, 

müezzini, katibi, şairi, alimi, silahşorları, hanendesi, nüktedanı, soytarısı, devletin 

seraskerleri, kazaskerleri, sadrazamı, kaptanı deryası, vali ve elçileri yetişirdi. Bu 

mektepler II. Meşrutiyetin ardından 1909 yılında bir kararname ile kapatılmışlardır109. 

19. yüzyıldaki modernleşme hareketleri Osmanlı eğitim sisteminde (evde, 

okulda)  büyük yeniliklere sebep olur. Cezalandırma ve mükâfatlandırma usulleri 

değişir ve modern yöntemler kullanılır. Bu dönemde okulda eğitimin yanı sıra evde 

verilen eğitimde modernleşme eğilimleri gözükür. Artık aileler evde çocuklarına özel 

ders verecek hoca ve mürebbiyeler tutmaktadır. Bu kişiler çocuklara dil, müzik, adab-ı 

muaşeret gibi dersler vermektedir. Batılaşma ve modernleşme sürecini hızlandırmak 

için dil eğitiminin önemi büyüktür. Modernleşme süreci ile birlikte birçok okul özellikle 

Fransızca ve İngilizce dersleri vermeye başlar. 19. asrın başların alfabe ve dille ilgili 

şikayetler çoğalır. Avrupa’da çocukların çok kolay okuma yazma öğrenmeleri, 

Osmanlı’da ise ilköğretimi bitiren çocukların bile okuma yazma öğrenememeleri, 

Osmanlı diline göre alfabe ve hece kitaplarının yazılması gerekliliğini ortaya çıkarır. Bu 

dönemde özürlü çocukların eğitim problemi için de çalışmalar başlamıştır. Bu 

çocukların eğitimi için okullar açma girişimleri gerçekleşir110. 

Osmanlı toplumunda çocukluk tarihi incelemede kaynak oluşturabilecek 

olgulardan biri de dönemin şenlikleridir. Osmanlıda padişah çocuklarının doğumu, 
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sünnetler, evlenmeler, bayramlar, sefere çıkma, savaş kazanma, barış vb. sebeplerle 

birçok şenlik düzenlenirdi111. Özdemir Nutku, bu şenliklerin imparatorluğun birer gövde 

gösterisi olarak kabul edildiğini belirtir. Dönemin şenliklerinin birçoğunda Meddah, 

gölge oyunları ve orta oyuncular bulurdu. Şenlik meydanları çocukların ilgisini çekecek 

çeşitli oyun alanları ile doluydu. Çocuklar bu şenliklerde salıncak, atlı karaca 

(atlıkarınca), çek çek araması gibi oyun araçlarında eğlenir, at, midilli gibi hayvanlara 

binip, dolaşırlardı. Bu şenliklerin etrafında oyuncakçılar, simitçiler, macuncular, 

şerbetçiler, börekçiler bulunur ve satış yapılırdı. Saraydaki doğumlar ve sünnetler büyük 

şenliklere yol açıyordu. Eski şenliklerde çocukları sadece şenlikleri izleyen ya da sünnet 

çocukları olarak görmüyoruz. Hüner gösteren ustaların yardımcısı olan, onların çırakları 

durumunda olan, şenliğe aktif olarak katılan çocuklar da vardı. Özellikle ip 

cambazlığında, “zorbaz” denilen kişilerin güç gösterilerinde ve akrobasi ve dengeyi 

birleştiren “kuzebaz”ların çeşitli gösterilerinde çocuklar yer alıyordu. Ayrıca 

gözbağcılık, hokkabazlık gibi gösterilerde çocuklar yardımcı olarak kullanılıyordu. 

Şenliklerdeki dans gösterilerinde de çocukların aktif rolü vardı112. Geleneksel eğlence 

biçimlerinden biri olan saray ya da zengin aile çocuklarının sünnet törenlerinde esas 

sünnet çocuğu ile birlikte fakir çocuklar da (eğer bu çocuk şehzade ya da saraydansa 

yüzlerce çocuk) sünnet ettirilir ve eğlenceler düzenlenirdi. Tanzimat sonrasında 

modernleşme sünnet törenlerin de etkileyerek Avrupa orijinli gösteriler görülmesine 

sebep olmuştur113. 

Modernleşme sürecinde Batılı orijinler çocukların gündelik hayatına her 

alanına yansıyordu. Bu yansımalar ilk saray ve çevresinde daha sonra bürokrat, zengin 

ailelerde ve en son uygun şartlar oluşursa halkta görülüyordu. Batılı orijin değişimlerin 

çocukların gündelik hayatlarına yansıyan öncülerinden biri kıyafet ve saç modelleri 

oldu. Avrupa’daki giyim tarzından etkilenen Osmanlı çocuklara,  Avrupalı çocuk 

akranlarının giyim ve saç modellerini uyguladı. Böylelikle bu döneme ait bir çocuk 

modası oluştu ve çocukların yetişkinlerden ayrı bir giyim tarzı olduğu anlayışı gelişti. 

Diğer yeniliklerden biri de fotoğraftı. Açılan fotoğraf stüdyoları, gayrimüslim ve saray 
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erkanın fotoğrafları, şehzadelerin fotoğraflarının kartpostal olarak basımı Avrupai 

değişimin göstergeleriydi. Zamanla zengin ailelerin daha sonra orta sınıf ailelerin 

çocuklarının fotoğraf çektirmesi olağan bir hale geldi114. 

 Modernleşme öncesinde Osmanlı’da oyuncak imalatı yoktu. Çemberler, 

fırdöndüler, karton yapılma oyuncaklar, taş bebekler çocukların en sevdiği 

oyuncaklardı. Eyüp semtinde tahta oyuncaklar yapan marangozlar yıllarca bu işi 

sürdürdüler. Daha sonra sayıları az olan ve geleneksel tarzda oyuncaklar yapan 

üreticiler oluşsa da 19. yüzyılın sonlarına doğru gelindiğinde Osmanlı’da üretilen ve 

satılan oyuncakların yerini Avrupa’dan getirilen oyuncaklar almıştı115. Tanzimat’a 

kadar çocukların (büyüklerde olduğu gibi) gösteri eğlencesi Karagöz, orta oyun, 

meddah gibi geleneksel Türk tiyatrosuydu. Bu gösteriler çocuklar için büyük bir 

eğlence olur, kimi zaman sadece çocuklar için düzenlenirdi. Batı tipi tiyatro asrın ikinci 

yarısından itibaren ülkeye girer ve hızla gelişir. Batı tipi tiyatrolar ilk dönemlerde 

oyunlarını erkekler için oynarlardı. Kadınların tiyatroya girmeleri hoş karşılanmazdı. 

Yalnız çocukların bu oyunlara götürülmesinde sakınca görülmedi. Hatta ufak kız 

çocukları bile bu tiyatrolara götürüldü. Çocukların tiyatro ile ilgileri yalnızca seyirci 

olarak kalmamıştır. Çocuklar için tiyatro metinleri yazılmaya başlanmış ve yayın 

organları sayfalarında yer almıştır. Osmanlıda çocuklar için yazılan ilk tiyatro metni 

konusunda değişik görüşler vardır. Bazı kaynaklar ilk çocuk tiyatro metninin 1888’de 

Mecmua-i Muallim’de yayınlanan imzasız Kartopu Oyunu olduğunu söyler. Ayrıca 

ilkler arasında Bir Haftada Üç Cumartesi Var, Küçük Valide adlı oyunlar da yer alır116. 

Çocuk edebiyatının doğuşu Batılılaşma ile yakın ilgilidir ama yine de 

çocuklara yönelik ilk eserler geleneksel anlayışı yansıtan eserlerdir. Tanzimat sonrası 

1859 yılına gelindiğinde üç çalışma Türk çocuk edebiyatının temellerini oluşturur. 

Bunlar Şinasi’nin Tercüme-i Manzume kitabında yayınlanan La Fontaine’den yaptığı 

fabl çevirileri, Kayserili Doktor Rüştü adlı bir kişinin Nuhbetü’l-Etfal isimli kitabındaki 

çocuk hikayeleri, Yusuf Kamil Paşa’nın François de Salignac de la Mothe Fenelon’dan 

çevirdiği Telemak adlı romandır. Bu çalışmaları Recaizade Mahmut Ekrem’in çevirdiği 

                                                
114 Okay, Osmanlı Çocuk Hayatında Yenileşmeler (1850-1900),  s.79-89  
115 Nutku, s.57 
116 Okay, Osmanlı Çocuk Hayatında Yenileşmeler (1850-1900),  s.99,100 



 40 

fabllarını yayınladığı Naciz (1871), Ahmet Mithat Efendi’nin Fransızcadan yaptığı şiir 

ve hayvan hikayeleri, Ziya Paşa’nın Rousseau’dan yaptığı Emile tercümesi takip 

etmiştir. Çeviri roman alanında Daniel Defoe’nin Robinson Crusoe kitabı Hikaye-i 

Robenson, Jonathan Swift’in Güliver’in Seyahatnamesi, Güliver Nam Müellifin 

Seyahatnamesi olarak çevrildi, Jules Verne’nin Seksen Günde Devri Alem, Kaptan 

Hatteras’ın Maceraları (Kaptan Hatras’ın Següzeşti olarak), Arzın Merkezine Seyahat 

(Merkez-i Azra Seyahat olarak), Beş Hafta Balon ile Seyahat adlı ünlü romanları bu 

dönemde çevrilen klasikler arasındadır117.  

“Çocuk yazının gelişmesi modern Türk edebiyatının gelişmesiyle de doğrudan 

ilişkilidir. XVIII. yüzyıldan başlayarak şekillenen Türk edebiyatı, Tanzimat döneminde, 

büyük hız kazanmıştır.”118Avrupa kültürüne, sanayileşmeye ve aydınlanma sürecine 

artan ilginin somut delileri olan çeviri eserler,  toplumda yeni bir kültürün oluşmasını ve 

bu kültür ile yetişmiş kuşakların oluşturulması çabasının ürünleridir. Tanzimat 

sonrasında Ahmet Mithat Efendi’nin yazdığı Hace-i Evvel ve Kıssadan Hisse, 

Recaizade Mahmut Ekrem’in Tefekkür’ü edebiyatımızın ilk çocuk kitapları arasında 

sayabiliriz119. 

Tanzimat sonrası çocuklar için çıkarılan ilk dergi 1869’da çıkan Mümeyyiz adlı 

dergidir.”Çocuklar için gazetedir” ifadesi altında çıkan Mümeyyiz’in her sayısında farklı 

renkler kullanılmıştır. İlk çocuk ve eğitim dergisi olan Mümeyyiz ‘de çocuk eğitimi 

üzerine yazılar yayınlanmıştır.120 Nebi Özdemir, Mümeyyiz adlı çocuk dergisinin 

Osmanlı kentli toplumunda çocukluğun olumlanarak belirginleşmesinin, çocukların 

yeni beceriler ile donatılmasının, onların eğlence dünyalarının farklılaşmasının yolunu 

açmış olduğundan bahsetmiştir. Dergide yer alan fıkra, bulmaca, öykü gibi yazılı 

unsurlarla çocukların boş zamanlarını değerlendirmede yeni seçenekler sunulmuştur.121 

Mümeyyiz dergisi sonrasında 1873’te Hazine-i Etfal, 1875’te Sadakat, 1876’da Arkadaş, 

1880’de Tercüman’ı Hakikat gibi birçok çocuk dergisi yayınlanmıştır. Batı tarzında 
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yayınlanan dergilerde eğitime ilişkin yazılar, çeşitli hikaye, masal, öykü ve roman 

tefrikaları, okul müfredatına uygun öğretim konuları, bunlara ilişkin sorular, bilmeceler, 

çocuk oyunları, eğlence konuları, kitap gibi tanıtımlar yer almaktadır122. 

Çocukluk kavramının Türkiye’deki gelişimini modernleşme üzerinden analiz 

ederken duracağımız önemli noktalardan biri de Batılılaşma hareketlerinin yoğun 

yaşandığı Meşrutiyet rejiminin ilanı olacaktır. “Meşrutiyet çocuklarının” profilinin 

ipuçlarını dönemin çocuk oyunları, edebiyatı ve eğitim anlayışından yakalayan Cüneyd 

Okay, İttihat ve Terakki’nin ideolojik örgütlenme konusunda çocukları yok 

saymadığını, aksine çocuklara “Türkçü-Milliyetperver” bilincin aşılanmasını sağlayan 

şiirlerin ezberletildiğini, ileride sağlam ve kahraman bir nesil meydana getirecek bu 

çocuklara vücutlarını çevikleştirecek oyunların oynatıldığını aktarmıştır123.  

Tanzimat’ta bağımsız bir özne konumuna gelen çocuk, İkinci Meşrutiyet’in 

(1908) ilanı ile potansiyel bir kamusal özneye dönüşür. Osmanlı devletinin geleceği 

olarak görülmeye başlayan çocuk yurttaş, müteşebbis, asker olarak tüm toplumun ve 

devletin bir unsuru olarak konumlandırılmış ve görevlendirilmiştir. “Küçük Yurttaş” 

olan çocuklar “sultana sadakat” düsturunu reddetmekle yükümlüdür ve artık sadakat 

duygusunu özdeşleştireceği yer monarşi değil, meşrutiyettir. Yeni rejimin çocukları 

meşruti idareye sahip çıkmalı ve meşruti idarenin temel özelliklerini öğrenmeli, hak ve 

yükümlülüklerinden haberdar olmalıdır. Bu süreçte hürriyet, müsavat, adalet ve uhuvvet 

ilkeleri yeni neslin yetiştirilmesinde temel prensipler haline gelmiştir124. 

Bekir Onur, modernleşme düşüncesinin ön planda tutulduğu bu dönemde 

oyunun ve oyuncağında tüm bunlara bağlı olarak çocukluk düşüncesinin de değiştiğini 

söylemektedir. Bekir Onur, oyun–iş ayrımı konusundaki ilk bulgu olarak Meşrutiyet 

döneminde çocuklara öğretilen oyunların “eğitici” niteliğine işaret etmektedir. Başka bir 

deyişle Türk toplumunda oyunun işe dönüşmesi, bir bakıma modernleşmesi İkinci 
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Meşrutiyet’le başlamaktadır. Bu dönemde eğitim konusunda yeni rejime yakışır bir 

disiplin ve düzenin ön planda tutulduğu anlaşılmaktadır125.  

Cüneyd Okay, bu dönemde iç politikalarda yaşanan değişimin çocuk 

edebiyatını ve şiirini de etkilediğini, çocuk oyunlarının yapısının Meşrutiyet’in şartları 

ile birlikte değiştiğini gündeme getirmektedir. Sonuç olarak çocuklara yaşanan kimlik 

sorunundan muaf tutulmamış, aksine yeni rejimin kimliğinin oluşmasında ön planda yer 

almışlardır. Ve tıpkı yetişkinler gibi çocuklarda rejimin hayal kırıklığından 

etkilenmişlerdir. Meşrutiyet rejiminin sona ermesi ardından kurulacak yeni Cumhuriyet 

rejimi içinde aynı şey söz konusu olacaktır126.  

Bazı görüşler Osmanlı’da din anlayışının çocuklar üzerinde etkili olduğundan 

bahsetmektedir. Hatta Osmanlı’da az da olda dinin etkisiyle bir çocukluk anlayışının ve 

tanımlamasının varlığına da dikkat çekerler. Ama tüm bu görüşler döneme ait bir 

çocukluk anlayışının varlığını kanıtlayamamaktadır. Osmanlı’da çocukluk 

“bilinemeyen” ya da “görmezden gelinen” bir kavramdır. Çocukluğun Osmanlı’da 

ortaya çıkışı Batı’nın çocukluk keşfine benzemektedir. Her iki tarafta da çocukluk 

modernleşmenin sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Osmanlı’da 19. yüzyıldan sonra 

ortaya çıkan modernleşme hareketleri çocukluk algılayışını değiştirmiştir. Tanzimat ve 

II. Meşrutiyet sonrası yaşanan modernleşme serüveninde çocukluk algılayışının 

dönüşümünü eğitim, gündelik hayat, edebiyat vb. alanlarda izleyebilmek mümkündür. 

Modernleşme hareketlerinden itibaren Osmanlı’da çocuk bir “özne” halini alabilmiştir. 

Yaratılan “yeni çocuk tipleri” yeni rejimlerin plan ve programına göre yetiştirmiştir. 

Çünkü her yeni rejim kendi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmek ister. Meşrutiyet 

rejimlerinden sonra ortaya çıkan Cumhuriyet rejimi de kendi neslini yetiştirebilmenin 

gayreti içine girecektir. Bu noktada Cumhuriyet rejiminin öncelerini ve temellerini 

“Meşrutiyet çocukları”nda arayabiliriz.  

1.3.2- Cumhuriyet ve Çocuk 

Tanzimat Fermanı ve Meşrutiyet’in ardından ilan edilen Cumhuriyet ile 

toplumsal yapı değişmeye başlar. 1928’de Latin harflerinin kabulünden sonra 
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yayınlanan yeni alfabenin resimleri bu değişim ilk imgeleri olarak görülür. Mustafa 

Kemal Atatürk “Başöğretmen” görüntüsüyle, yanında ise modern kıyafeti içinde okul 

çağındaki kız çocuğu Ülkü resmedilmiştir. Dönemin kadınları ve kız çocuklarını geri 

plana iten anlayışının tersine, görünümdeki yeni tavır, davranışındaki birey olarak 

kendine güven incelendiğinde, devrin iddialı, çağdaş özelliği ve hedeflenen değişimin 

büyüklüğü açık olarak görülür127. 

İmparatorluğun yıkılışı ve Kurtuluş Savaşı ardından kurulan yeni Türk 

devletinin idare biçimi ümmetçi saltanat düzeninden çok farklıydı. Kurtuluş Savaşı’nın 

ardından yeni Cumhuriyetçi siyasi yapının en fazla üzerine eğildiği konular 

modernleşme ve batılılaşma oldu. Yeni yapı batılılaşma sürecinde Meşrutiyet’e göre 

daha radikal adımlar atmış, Tanzimat’tan beri süren yeninin yanında eskiyi de yaşatalım 

düşüncesi tamamen terk etmiştir. Cumhuriyet rejimi ulaşılması gereken hedef olarak 

muasır medeniyet şeklinde tasvir ettiği Batı medeniyetini göstermiştir. Birçok etnik 

yapının birlikte yaşadığı Osmanlı laik bir ulus-devlet Cumhuriyetine dönüşürken, 

Kemalist reformcular halkın yaşam tarzını, davranış ve günlük alışkanlıklarını 

değiştirmeye ve modernleştirmeye çalışmışlardır128. Yeni yönetimin yaşam anlayışı onu 

benimseyen yeni kuşaklar (Yeni kadın, erkek ve çocuk tipi) gereğini doğurmuştu. Yeni 

oluşumun büyük mimarı Mustafa Kemal Atatürk, çağdaşlaşma atılımının eğitim ile 

düğümlendiğini görmüştür. Bu süreçte eğitim ve öğretim yeni sisteme uygun, çağdaş ve 

laik eğitim haline gelmesi kaçınılmazdır129. 

 “Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür” nesiller yetiştirme arzusunda olan Atatürk, 

eğitim doktrinine karşı olarak “düşünebilen, düşündüğünü ifade edebilen, sorgulayan, 

kültürlü, modern, kanaat sahibi, üretebilen, demokratik, iyi vatandaşlardan müteşekkil 

bir toplum” yaratma gayreti içindedir. Atatürk’ün özellikle kültür inkılâbının üzerinde 

durması ve eğitime öncelik vermesinin nedeni bilgisizliği, cahilliği ve alet olma 

durumunu ortadan kaldırmaktır. Bilgisizler başkalarının tesiri altında kalırken, “bilgili, 

                                                
127 Onur, Türkiye’de Çocukluğun Tarihi, s.466 
128 Nilüfer Göle,  “Modernleşme Bağlamında İslami Kimlik Arayışı”, içinde (70-90), S. Bozdoğan, R. 
Kasaba (Ed.), Türkiye’de Modernleşme ve Ulusal Kimlik, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999, 
s. 70-81 
129 Seçil Karal Akgül, “Cumhuriyetin İlk On Beş Yılında Bazı Basın Organlarında Çocuk”, Bekir Onur 
(hzl.), Cumhuriyet ve Çocuk – 2. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Ankara: 4-6 Kasım 1999, s.49 
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şuurlu insanlar ise başkalarının değil, kendi öz benliklerinin ve vicdanlarının 

gerektirdiği doğayla hareket edip, milli ve manevi değerleri korurlar.”130 

Kemal İnal, Cumhuriyetin ilanı ile birlikte çocukluğun da yeniden ele 

alındığının ve ideal Türk çocuğunun modern çocuk paradigması açısından 

tanımlandığını söyler. İnal’a göre çocuk konusuna ulus kurma işine benzer bir şekilde 

yaklaşılmıştır ve liderlerin olandan ziyade olması gerenler üzerinde durmuşlardır. 

“Çocuklara atfedilen değerlerin genellikle zihinsel (zekilik, beceriklilik), fiziksel 

(güzellik, güçlü, temiz giyim )ve kişilik ile ilgili (gururlu, azimkar, tevazu sahibi, 

yüksek karakterli vb.) sıfatların yanı sıra askeri özelliklerde (mertlik, kahramanlık, 

ezicilik vb.) yakıştırılmıştır.”131 

1910’larda başlayan Türk milliyetçiliğin ve militarizmin yükselişi çocukluk 

anlayışını da derinden etkilemiştir. ”Türk milletinin ırki yüceliği” çocukların itaat edip 

sadakat besleyeceği kavramlardan biri haline gelmiştir. Ulusallaşma çabasının politik ve 

sosyolojik mirası, önemli ölçüde Cumhuriyet dönemine de taşınır ve devam ettirilir. 

Cumhuriyete ve ilkelerine, Mustafa Kemal’e bağlı Türklük bilincine ulaşmış nesiller 

yetiştirmek amaç haline gelmiştir. Modern Cumhuriyetin çocukları “Milli Birlik ve 

Bütünlüğün” ve yeni rejimin sembolü ve geleceğin “garantisi” olarak ifade 

edilmişlerdir132. Bu süreçte çocukların yer aldığı kamusal alanı kuşatmak ve ulusal 

entegrasyonu sağlamak amacı ile siyasi, kültürel ve tarihsel söylemler kullanılmıştır. 

Liderler çocuklara ve gençlere seslenirken milliyetçi motifler (düşman, cesaret, 

kahramanlık vb.) kullandıkları, çocuklara görev ve sorumluluklar yükledikleri görülür. 

Bu görevlerden en dikkat çekicisi çocukların her türlü düşman ile mücadeleye 

çağrılmasıdır133.  

Kemal İnal’a göre millileştirilen eğitsel boyutun yanı sıra çocukları eksiksiz ve 

ideal Türk vatandaşı haline sokmanın öğretim içi ve dışı milliyetçi pratiklerden (bayrağı 

                                                
130 Ceylan Tuncay, “Atatürk’ün Eğitim Anlayışı Doğrultusunda Cumhuriyet Gençliği Nasıl 
Yetiştirilmelidir?”, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004, Sayı 9, http://e-
dergi.atauni.edu.tr/index.php/kkefd/article/viewFile/3867/3693 (28.05.2012), s. 76 
131 İnal, s.201 
132 Güven Gürkan Öztan, “Türkiye’de Çocukluğun Politik İnşası”, Yayınlanmış Doktora Tezi, İstanbul 
Üniversitesi SBE, 2008, s.173 
133 İnal, s.201 
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selamlama, milliyetçi şarkılar ve şiirler okuma, milli marş okuma, antlar içme, ulusal 

gün ve kahramanları anma vb.) geçtiği düşünülmüştür. Milli bilince ve disipline 

uymaları adına çocuklar okullarda milliyetçi duygularla yetiştirilmiştir. Milliyetçi bir 

pratik olan bayramlar ulusal onurun ve duygunun güçlendirilip yaygınlaştırılmasını 

sağlamıştır. 23 Nisan 1923 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocukların 

Cumhuriyetçi ve milliyetçi çerçevede yeniden tanımlanmasını sağlayan bir milliyetçi 

pratiktir134. 

Cumhuriyetin getirdiği yeni insan tasarımı ve “yeni insan tipinin eğitimi”  

hedef olarak düşünüldüğünde, eğitimin yeni Cumhuriyet için hayati önem taşıdığı 

görülür. İlk adımlar Cumhuriyeti halifelikten, düşünceyi tutsaklıktan, eğitimi ikilemden 

kurtaracak laiklik ile başlar.1924’te Halifelik kaldırılır. Eğitim kurumları çağdaş, ulusal 

ve laik eğitimde toplayan, kız ve erkek çocuklara zorunlu ilköğretimi öngören Tevhid-i 

Tedrisat (Öğrenim Birliği) yasası oluşturulur.135 Padişahlığı ve halifeliği öven kitap, 

program ve dersler kaldırılır. Yerlerine çocukları hayata hazırlayan dersler konulur. 

Yeni nesil yeni anlayışa sahip okullarda eğitilmelidir. Yeniliklere sahip çıkacak nesilleri 

yetiştirmek ancak yeni eğitim anlayışı ve sistemi ile mümkündür. Bu süreçte okullara 

büyük vazifeler düşmekte, adeta değişimin kilit noktaları haline gelmektedirler. 

Okulların görevleri, Laik Türkiye Cumhuriyeti nesillerine kendilerine gerekli olan bilgi, 

fikri ahlaki, siyasi anlayış ve alışkanlıkları kazandırmak, sahip oldukları kabiliyetleri 

geliştirmek, çevrelerine faydalı hale gelmek, kısaca yeni toplum düzeninin ve halk 

devletinin kurucuları ve savunucuları olarak yetiştirmektir136. Cumhuriyetin ilk 

yıllarında Türkiye’ye getirilen Amerikalı pedagog ve pragmatist filozof John Dewey’in 

görüşleri acil eğitim bekleyen yeni nesil için en iyi çare olarak görülür ve uygulamaya 

konulur. Bu süreçte okulların tümüyle hayata dönük olması, okul ve hayat arasında sınır 

olmaması prensibi benimsenmiştir. 1929’da Tarih, Coğrafya, Türkçe, Yurt Bilgisi 

derslerinde çocuklara milliyet ve vatan terbiyesi verilmesi istenmiştir137. 

                                                
134 age, s.202 
135 Akgül, s.49 
136 Fatma Acun, “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Eğitim Hedefi”, Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2007, Sayı 8 
://yunus.hacettepe.edu .tr/~facun/Cumhuriyetin_ilk_yillarinda.pdf (28.05.2012), s.29 
137 Ceylan Tuncay, “Atatürk’ün Eğitim Anlayışı Doğrultusunda Cumhuriyet Gençliği Nasıl 
Yetiştirilmelidir?”, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004, Sayı 9, http://e-
dergi.atauni.edu.tr/index.php/kkefd/article/viewFile/3867/3693 (28.05.2012), s.76 
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”İlk mekteplerde terbiyenin ilk ve son amacının çocukların ulusal yaşam ile 

bütünleşmeleri ve terbiyede Türklük ve Türk vatanının temel oluşturması 

amaçlanmıştır.”138 “Medeniyet arzusunun” ön plana çıktığı Cumhuriyet döneminde 

modernleştirici düzenlemeler bir projeye dönüştürülmüştür. Şapka ve kıyafet devrimi, 

batı müziği, takvim, Latin alfabesinin kullanımı, soyadı kanunu, ezanın 

Türkçeleştirilmesi, metre sistemine geçiş vb. bu projenin düzenlemeleri arasında 

bulunur. Düzenlemelerden anlaşılacağı gibi modernleşme projesi günlük hayatı ve 

yaşam şekillerini de etkilemiştir. Modernleşmenin önemli simgesi kadınlar bu dönemle 

siyasal ve sosyal haklara sahip olurlar. Özellikle kıyafetler cumhuriyetçi yaklaşımın 

siyasal amacı ve modernliğin vurgusu haline gelmektedir.  

Modernleşme girişimleri çocuklarda geleneksel yaklaşımın (küçük yaşta 

evlenme, din eğitimi, kızları okula göndermeme, dayak vb.) terk edilmesini sağlamıştır. 

Yeni milli çocuk projesindeki temel öğeler (fiziksel açıdan kuvvetli, akıllı, terbiyeli 

kılma) sadece eğitim alanında değil, kamusal her alanda (tiyatro, sinema, fotoğraf, 

eğlence, giyim, tatil vb.) görülmeye başlanmıştır. Bu dönemde çocuklar kamusal hayata 

aile hayatı üzerinden taşınmış ve orta sınıf değerleri içinde sosyalleştirilmiştir139.  

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte süreli yayınların sayıları artmaya başlar. Harf 

Devrimi’nin ardında çocuk gazete ve dergilerin büyük bir canlılık görülür. 1940’lı 

yıllardan sonra yayınlanmaya başlayan Yavru Türk ve Çocuk Sesi dönemin önemli 

çocuk dergileridir.1945 yılına gelindiğinde Doğan Kardeş çocuk dergisi yayın hayatına 

başlar. Çocuk kitaplarının yayımcılığının gelişiminde etkili olan dergi günümüzde de 

etkinliğini devam ettirmektedir. 1950’lerde dünyadaki gelişmelere bağlı olarak kolay 

okunan, basit ve bol resimli ilk eğitim kitapları ülkemizde görülmeye başlar. Amerikan 

Bord Neşriyat Dairesi bu türde çeviri, bol resimli kitapları çok sayıda yayımlamıştır. 

1950’lerde halk eğitimine yönelik kitaplar, resimli çocuk kitapları, dünya edebiyatından 

çeviriler yoğun olarak yayımlanır. Bu dönemde kitapların basım kalitesi yükselirken, 

yerel çizgilerinde ortaya çıkarılmıştır140.    
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Cumhuriyetin ilanı sonrasında yayınlanan dergi ve kitaplarda çağdaş çocuk 

imajı yaygınlık kazanarak, çocuğun toplumdaki yeni yerini kazanmasında etkili 

olmuştur. İlk yıllarda şiirdeki yalınlaşma ile birlikte birçok yazar çocuk edebiyatına 

yönelir. Cumhuriyet öncesi olduğu gibi sonrasında da çocuk çevirilerin önemi büyüktür. 

Orhan Veli Kanık, Sabahattin Eyüboğlu ve Nazım Hikmet La Fontaine’den, 

Kemallettin Şükrü, Nejdet Rüştü Efe gibi yazarlarımız ise Robinson’dan çeviriler 

yapmışlardır. Ayrıca Jules Verne’nin kitapları yine bu dönemde pek çok edebiyatçı 

tarafından çevrilmiştir. Yeni harflerin kabulü, basma işlerinin kolaylaşması, ilköğretime 

giden öğrenci sayısını artması, eğitim ve öğretimde modern zihniyetin ve çocuklara olan 

ilginin kuvvetlenmesi ardından pek çok yayınevi çocuk kitabı yayınlamaya yönlemiştir. 

Bu gelişmeler şiirde kendini özellikle belli etmiş, 1930’dan sonra çocuk şiirleri 

yazılması konusunda özel çabalar sarf edilmiştir. Orhan Veli Kanı’ın manzum olarak 

yazdığı Nasrettin Hoca Hikayeleri, Mehmet Seda’nın Bir Gün Sen de Büyüyeceksin adlı 

eserleri 1940 sonrası dönemin en önemli çocuk yayınlarından bazılarıdır141. 

Başlangıcından 1960’lara kadarki dönemde çocuk romanında “çocuk 

romantizmi” denilen duygusal özelliklerin ağır bastığı eserler görülür. Bu dönemin kimi 

eserleri çocuk ve duygu sömürüsü üzerine kurulmuştur. Dönemin önemli yazarlarından 

Kemalettin Tuğcu’nun eserleri bu sebeple özellikle eğitimciler tarafından eleştirilmiştir. 

Kemalettin Tuğcu eserleri (Sokak Çocuğu 1955, Ayşecik 1960, Öksüz Murat 1969, 

Babasızlar 1977, Köyde Unutulanlar, 1984 Göçmen Kızı 1985 vb.) genelde annesiz 

babasız kalmış, kimsesiz, fakir çocuk kahramanlardan oluşur. Bu küçük karakterler 

yalnız, çalışmak zorunda olan, yakınların uzak kahramanlar olarak erken yaşta 

sorumluluk alır ve hayatın ağır koşulları ile erken yaşta tanışırlar142.  

1970’lerden sonra Türk romanındaki gerçekçi anlayış çocuk romanlarına da 

yansır. Mehmet Seyda’nın Bir gün Büyüyeceksin, Talip Apaydın’ın Toprağa Basınca, 

Gülten Dayıoğlu’nun Ben Büyüyünce adlı romanları gerçekçi çocuk dünyalarını 

abartısız olarak vermişler ve çocuklara yönelik acıma duygusunu ölçülü olarak 

kullanmışlardır. 1970’lerdeki canlılık, çocuk romanların konu çeşitliliğini ve 
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zenginliğini beraberinde getirmiştir. Bu dönemde mizahi, masalsı, bilim kurgu 

türündeki çocuk romanlarında iyi örnekler verilmiş ayrıca tarihsel çocuk romanlarına da 

rastlanmıştır. 1980’li yıllarda ise çocuk romanlarında uzun süre bir durgunluk görülmüş, 

90’lı yıllarda bu durgunluk yerini yeniden bir canlılığa bırakmıştır. Cumhuriyetin ilk 

yıllarından 1960’lara kadar edilgin, acınası çocuk tipleri yerlerini sonraki yıllarda etkin, 

gözü pek, ufku geniş, atak çocuk tipleri almıştır. Çocuk edebiyatı romanlarında karakter 

yerine, tip yaratmayı tercih etmiştir. Bu durum çocuk edebiyatı açısından en önemli 

eksikliklerden biri olarak görülmektedir143. 

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren çocuk edebiyatına yönelişin 1960’lardan 

sonra arttığı görünmektedir. Bu artışın en önemli göstergeleri olarak çocuk yayınlarının 

nitelikleri üzerine yapılmaya başlanan tartışmalar, Türk Dil Kurumu’nun 1976 

Kurultayı’nda çocuk edebiyatı alanında da ödül vermeyi kararlaştırması, 1979 yılının 

UNESCO tarafından Dünya Çocuk Yılı olarak ilan edilmesi ve Cumhuriyet gazetesi 

tarafından her yıl ayrı dalda düzenlenen Yunus Nadi Armağanı Yarışması’nın 1978-

1979’daki konusunun çocuk romanı olarak benimsenmesi verilmektedir. Tüm bu 

gelişmelerin ardından 1998 yılı ardından TÜYAP Tepebaşı Fuar alanında 1. Çocuk ve 

Gençlik Yayınları Fuarı’nın açılması ise çocuk edebiyatının ayrı bir uğraşı alanı olarak 

ortaya çıktığını ve önemsendiğini göstermektedir144.  

Çocuk kültür ve edebiyatı yanı sıra devlet politikalarının çocuğa yönelik bakış 

açısı oldukça önemlidir. Emel Danışoğlu tarafından 1963–2000 tarihleri arasında 

hazırlanmış 7 adet 5 yıllık Kalkınma Planı’nı çocuklar açısından incelediği makalesinde 

Kalkınma Planları’nda çocukların milli gelirin artışı, gelirin bölünüşü, sağlık, eğitim ile 

ilgili politikalar içerisinde ve sosyal hizmetler ve yardım başlığı altından ele alındığını 

ortaya koymuştur. Devlet tarafından hazırlanan Kalkınma Planları’nda çocuk konusu 

teorik anlamda başarılı bir şekilde ele alınırken bu başarının pratikte kazanılmadığını 

göstermektedir. Örneğin sadece muhtaçlara yönelik bir hizmet olarak tanımlanmayıp 

refahın paylaşılmasında bir araç olarak görülen sosyal hizmetlerin gerekliliği 

vurgulanmasına rağmen “Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu”nun Beşinci 
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Plan kapsamında 1983 yılında kabul edilmesi ve günümüzdeki uygulamalarında da 

birçok aksaklık ile karşılaşılması ilerlemenin yavaşlığının anlaşılması konusunda kritik 

bir noktada durmaktadır. Planlarda Türkiye’deki yoksul, kimsesiz çocuklar, çalışan 

annelerin çocukları, hükümlülerin çocukları, üstün zekalı ve yetenekli çocuklar, sakat ve 

özürlü çocuklar, sokakta yaşayan, suça karışan çocuklar vb. ile ilgili bir çok 

destekleyici, koruyucu ve önleyici madde bulunmaktadır. Ancak sorunların saptanması 

ve çözüme dair önerilerin planlar dahilinde ifade edilmesinde sağlanan başarının 

uygulamada yakalanamadığı büyük bir gerçektir. Çocukların korunması ve suça 

yöneltilmesinin engellenmesi, çocuklara yönelik cinsel ve fiziksel istismarın 

sonlandırılması, ekonomik yönden düşük sosyo-ekonomik duruma ait ailelerin 

desteklenerek çocuğun aile içerisinde korunması ve özel gruplara (sakat, özürlü, üstün 

zekalı, yetenekli vb.) ait çocukların desteklenmesi konusunda devletin olumlu yönde bir 

politikası olmasına rağmen söz konusu desteği verecek kurumlarda çalışan insanların 

bilgi, deneyim eksiklikleri içerisinde hareket ettikleri, çalışanların mesleki eğitim 

konusunda yeterince desteklenmedikleri, bu kurumlarda çocuğa yönelik bir bakış 

eksikliğinin yanı sıra personel ve ödenek eksikliklerinin de yaşandığı görülmektedir145.  

Çocuk haklarının korunmasını yasalar ile güvence altına alan Çocuk Hakları 

Sözleşmesi 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda oybirliği ile 

kabul edilmiş ve 14 Eylül 1990’da Türkiye tarafından imzalanarak Aralık 1994’de 

Meclisten geçirilerek yürürlüğe girmiştir. Daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on 

sekiz yaşına kadar her insanın küçük olarak kabul edildiği bu sözleşmeyi imzalayan tüm 

taraf devletler, çocuğun yaşama, isim, vatandaşlık, annesini ve babasını bilme ve onlar 

tarafından bakılma, düşünce, vicdan, din özgürlükleri hakkını; dernek kurma ve barış 

içinde toplanma özgürlüklerini; yasalar tarafından korunma ve devletten özel koruma ve 

yardım görme hakkını; olabilecek en iyi sağlık düzeyine kavuşma, tıbbi bakım ve 

rehabilitasyon hizmetlerini veren kuruluşlardan yararlanma ve sosyal sigorta dahil, 

sosyal güvenlikten yararlanma hakkını; fırsat eşitliği temelindeki eğitim hakkını, 

çocuğun dinlenme boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence 

etkinliklerinde bulunma, kültürel ve sanatsal yaşama serbestçe katılma hakkını; her türlü 
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s.430-440 



 50 

cinsel sömürüye ve cinsel suistimale karşı koruma güvencisini, silahlı çatışmadan 

etkilenen çocukların koruma ve bakım görme hakkını tanımaktadır146.  

Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte büyük bir değişim sürecinde kendini bulan 

Türkiye, eskiyi tamamen reddeden yeni modernleşme anlayışının içine girer. Yeni 

oluşturulan modernleşme projesi yaşam tarzlarını, gündelik hayatı, siyaseti, kültürü ve 

eğitim anlayışını değiştirmiş ve yeni bir seviyeye taşımıştır. Bu modernleşme 

anlayışının devamlılığı için yeni düzenlemelerin, devrimlerin ve inkılâpların yanı sıra 

yeni insan tiplerinin yaratılması da gerekmektedir. Bu nedenle Cumhuriyet’in ilk 

yıllarından itibaren yeni erkek, kadın ve çocuk tipleri yaratılmıştır.  Tüm bu yeniliklerin 

ışığında yeni çocuk tipi Laik ve Cumhuriyetçi Türkiye’nin geleceği ve garantisi olarak 

görülmüştür. Yeni modernleşme düşüncesinde eğitim süreci ise çocukları istenilen 

amaca taşıyan önemli bir unsurdur. Cumhuriyet sonrası çocukluk üzerine yazılan 

kaynakları incelemek oldukça güçtür çünkü böylesine bir çalışmaya girmek Türkiye 

Cumhuriyeti tarihini detaylı bir şekilde incelemek anlamını taşımaktadır. Bu dönemin 

çocukluk algılayışı üzerine yazılan kaynaklar genellikle Cumhuriyet’in ilk 

dönemlerinde yeni modernleşme ve batılılaşma anlayışıyla değişen yeni çocukluk tipi 

üzerinedir. Yinede Cumhuriyet sonrası çocuklar ile ilgili önemli siyasal, toplumsal ve 

kültürel değişimlerin ve ilerlemelerin yaşandığı söylenebilir. Unutmamak gerekir ki 

Cumhuriyet öncecisinde oldukça geleneksel yöntemlerle yetiştirilen çocuklar, 

Cumhuriyet’in aydınlatıcı ışığında aktif bir noktaya gelmiştir. Her ne kadar yapılan 

uygulamalar ilerlemenin önemli adımları gibi görünse de özellikle günümüzde 

çocuklarla ilgili siyasal ve toplumsal düzeyde istenilen seviyeye gelindiği söylenemez. 

Teoride olan uygulamaların önemli bir kısmı gerçekleştirilse de, Türkiye’de dün ve 

bugün yaşanan çocukluğa yönelik politikaların başarısızlığı oldukça karamsar bir tablo 

çizmektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda Türkiye’de çocuklukla ilgili yaşanan 

değişimin Batı ile aynı düzeyde olmadığını kanıtlamaktadır. Bugün Batı dünyası çocuk 

hakları, çocuğun toplumsal ve siyasal konumu, eğitim vb. konularda Türkiye’den çok 

daha ileride bir görünüm sergilemektedir.  

1.3.3-“Çocuk Kalmış” Türk Toplumu   

                                                
146 “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme”, http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/24448.html, (11.02.2012) 
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Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte batılılaşma gayesi, modern millet örgütlenmesi 

ile tezahür etmiştir. Batı tipi modern millet modelinin oluşturulmasında iki ana neden 

varlık kazanır: bunlardan ilki Batı uygarlığının gelişmişlik düzeyini yakalayabilmek, 

ikincisi ise milli bir topluma duyulan gerekliliktir. Cumhuriyet dönemi, batılılaşma 

hareketleri önceki dönemlerin ıslahat hareketlerinden ayrılmış, inkılâp ve ihtilal 

kavramları içeren bir yöntem izlenerek, bütünsel bir medeniyet ve kültür değişmesi 

hedefi gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu dönem batılılaşma hareketleri bir amaç değil, 

bir hareket ve başlangıç noktası halini alır. 

Batı karşında uzun süre kayıtsız kalan Osmanlı, köksüz bir batılılaşma içinde 

ve Batının maddi ve teknik özelliklerini alma gayesindeyken, Cumhuriyet dönemi 

modernleşmesi ise batılı bir dünya görüşünü kazandırma amacındadır. Osmanlı 

modernleşmesinde devlete rağmen aydınlar, ordu, dış şartlar tarafından halklara 

yönelik, Cumhuriyet döneminde ise halka rağmen, devlet (ordu, aydınlar, önder, dış 

şartlar) tarafından topluma/ ulusa yönelik bir modernleştirme söz konusudur. 

Nilüfer Göle’ye göre Mustafa Kemal’e göre bağımsızlık milli bir devletin 

kurulması ile mümkündür. Batıyla savaşılsa bile Batı’nın değerleri benimsenmelidir. 

Modernite, devletin Batı tarafından temsil edilen evrensel ilkelere uygun olarak 

millileştirilmesidir. Cumhuriyetin kurulması, yerel ve dinsel farklılıktan üstün bu 

evrenselliği benimsenmesi anlamını taşır. İmparatorluktan ulus-devlete dönüşmenin 

sancıları içinde inşa edilmeye çalışılan milli kimliğin sınırları, kendi geçmişiyle ve 

yükünden kurtulmak istediği Doğuyla arasında çizilmeye çalışılmış, Türkleştirme 

pratiğinin eşlik ettiği bu süreç, soyut bir halk kategorisine dayandığı ölçüde saf, 

bozulmamış bir gelenek, bir öz arayışını da içermiştir. Buradan yolan çıkarak Kemalist 

modernleşme projesi Batı’nın medeniyeti ile Doğu’nun kültürü arasında sentez yaptığı 

vurgusunu taşır147. 

Modernlik ve gelenek, Batı materyalizmi ile Doğu maneviliği, Aydınlanma 

değerleri üzerine kurulu olan medeniyet ile romantik değerler üzerine kurulu kültür 

arasındaki denge, Türk modernleşmesine eşlik eden ve tekrar tekrar beliren motiflerdir. 

Bu dengeye ulaşma arzusu Ziya Gökalp’in eserlerinde en iyi şekilde vurgulanmaktadır. 
                                                
147 Nilüfer Göle, Mühendisler ve İdeoloji, 2.Basım, İstanbul:  Metis Yayınları, 1998, s.85 
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Bir yandan şeriatçılığı, diğer taraftan Batıcılığı şiddetle savunan aydın ve siyasetçiler 

içerisinde Ziya Gökalp, orta yolu seçmekte, Namık Kemal’in düşüncesini izleyerek 

“Avrupa’nın manevi yönleri değil, sadece maddi uygarlığı alınmalıdır” anlayışındadır. 

Toplumun yeniden yapılandırılmasında bireysel akıl yerine millet ile özdeşleştirilen 

toplumun aşkın gerçekliğini kabul eder ve Milli bir uyanışa vurgu yapar. Gökalp, 

Türkiye kültürel ikliminde mevcut olan temel rahatsızlığın karşıt doğu ve batı 

tasavvurları olduğunun teşhis etmiş ve toplumsal yaşamın iki ciheti olan medeniyet ve 

kültür arasında uyuma gidilmesi gereğine inanmıştır. Gökalp, kültür ve medeniyet 

uyuşturması bağlamında “millet” kavramına vurgu yapmaktadır148. Gökalp’ın üzerinde 

durduğu modernleşme ise savunma eğilimli ve kültürel bir aşağılık duygusuna işaret 

etmeyen bir anlayıştır149. 

Modernleşme projesi, iktidar seçkinlerinin toplumsal mühendislik faaliyeti 

olup, kültürel alanda, geleneksel–modern, geçmiş- gelecek, eski –yeni ve Doğu –Batı 

karşıtlığına dayanırken Osmanlı-İslami geçmişi reddeden Batılılaşmış ama kozmopolit 

modernliğe karşı bir retorik stratejisine başvurmuştur. Dolayısıyla “modern ama milli” 

değerlerin üretimine uygun mitik ve imgesel zemini inşa etmeye çalışmıştır150. 

Türk modernitesi, “gecikmişlikten” kaynaklı tedirginlik hali içindedir. Çünkü 

modernlik, modernliğin kıyısında olan ülkeler için, bizim için “geri kalmışlık”, 

“gecikmişlik” hatta bir “yenilgi” bilincidir151. Gregory Jundanis’e göre egemen ile 

azınlık, çevre ile merkez, prototip ile kopya arasındaki gerilimleri içselleştirdikten sonra 

taklit eden bir taraftan da yaratan, takip eden ve direnen bu modernlik deneyimi, 

geleneksel ve modern yapılar arasında huzursuzluk nöbetidir. Özne iki durum arasında 

sıkışıp kalmıştır. Kolektif hafızadaki içerik özneye dünyadan geri çekilmesini 

öğütlerken, diğeri özneyi dünyanın içine çeker. Bilinç bir yandan modernliğin kuşatan 

                                                
148 Ayşe Kadıoğlu, Cumhuriyet İdaresi Demokrasi Muhakemesi, 1.Basım, İstanbul: Metis Yayınları, 
1999, s.41-43 
149 Taha Parla, Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye’de Korporatizm, 2.Baskı, İstanbul: İletişim 
Yayınları, 1993, s.58 
150 Umut Tümay Arslan, “Gecikmiş Modernlik , Ulusal Kimlik ve Türk Sineması “, Yayınlanmamış 
Doktora Tezi , Ankara Üniversitesi SBE, 2007, s.21 
151 Roni Margulies, “Kim Modern Kim Değil ?” (06.06.2010), http://www.duzceyerelhaber.com/kose-
yazi.asp?id=2840&roni_margulies-kim_modern_kim_de%F0il_ (01.06.2012) 
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etkisindeyken, diğer taraftan değişime geç kalmış, yetersiz, eksik ve değersizleşmiş 

başka bir bilincin etkisi altındadır152. 

Batı karşısında kendini görebilen bilinç bir eksiklik, yetersizlik ve çaresizlik 

duyguları ile yaralanmıştır. Türk modernleşmesinde gecikmişliğin kabulü ya da büyük 

model kayması olan batılılaşma süreci, milli benliği kendi yarası ile eş zamanlı bir 

şekilde doğurmuştur.153 Bu eksiklik,  Jale Parla’ya göre yetimlik hissiyatını ve eril-

otoriter ses tonunu154, Nurdan Gürbilek’e göre ise kadınsılaşmayı ve çocuklaşmayı 

yaratmıştır155. 

Türk toplumunun siyasal, ekonomik, kültürel tarihini incelediğimizde, Türk 

toplumunun her dönem bir “kurtarıcı” (Lider, Siyasetçi, Parti, İdeoloji vb.) figürüne rol 

verdiğine tanık olunmaktadır.  Osmanlı’da İslam, ideoloji ile birlikte padişah ve 

yönetimine olan bağlılık, Cumhuriyet döneminde yerini bu ideolojiye uygun, modern 

kurum ve bu kurumların simge ve kişilerine bırakmıştır. “Sorumluluk” ve “mesuliyet” 

duygusu Cumhuriyetin ilk yıllarında kurucu seçkin ile halk arasında kurulan simgesel 

ilişkinin önemli bir unsurudur. Kurucu seçkinler göre halk kendini geliştirmeyi ve 

temsil etmeyi bilmemektedir. Halkın geriliği Osmanlı geçmişinin onu unutuşundan 

kaynaklanmış, halk yaban bir uzama dönüştürülmüştür. Cumhuriyet seçkini bu yaban 

uzamı evcil bir unsura dönüştürmelidir. Cumhuriyet seçkini bu amacı bir sorumluluk 

olarak algılamalı, halka rehberlik yapmalı ve halka yönelik idealleri gerçekleştirmelidir. 

Halkın her yönden geriliği ve yoksunluğu Cumhuriyet seçkininin sorumluğudur. 

Cumhuriyet’in her tarafı, hem Cumhuriyetçi seçkinin öz malı hem de sorumluluğu 

dâhilindedir. “Memleketçilik” ise bu sorumluluğun en özlü sloganı olarak karşımıza 

çıkar156. 

                                                
152 Gregory Jusdanis, Gecikmiş Modernlik ve Estetik Kültür: Milli Edebiyatın İcat Edilişi, İstanbul: 
Metis Yayınları, 1998, s.10-14  
153 Orhan Koçak, “Kaptırılmış İdeal: Mai ve Siyah Üzerine Psikanalitik Bir Deneme”, Toplum ve Bilim 
Sayı 70, 1996, s, 94-153 
154 Jale Parla, Babalar ve Oğullar: Tanzimat Romanının Epistemolojik Temelleri. İstanbul: İletişim 
Yayınları, 1990, s.28 
155  Nurdan, Gürbilek, Kör Ayna Kayıp Şark: Edebiyat ve Endişe, 1.Basım, İstanbul: Metis Yayınları, 
2004, s.35 
156 Tezcan Durna, Kemalist Modernleşme ve Seçkincilik –Peyami Safa ve Fatih Rıfkı Atay’da Halkın 
İnşası, 1.Basım, Ankara: Dipnot Yayınları, 2009, s. 177,178,181 
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Cumhuriyetin birlik ve bütünlük tahayyülü bir aile metaforunu ortaya 

çıkarmaktadır. Devleti oluşturan halk, millet, yönetici kocaman bir aile olarak tahayyül 

edilmekte ancak mikro düzeyde ailede olduğu gibi, ulus düzeyindeki aile tahayyülü 

ailede de baba ve çocuklar yer almaktadır. Buradaki vatandaşlık kurgusu, büyük bir aile 

olarak tasarlanan ve bütünlüğe işaret eden ulusa tüm benliğiyle teslim olmayı ve 

koşulsuz sadakati temsil etmektedir. Vatan bir ev, vatandaşlık bu evin evladı 

olmaktır.”Vatan evladı” mantığı ile vatanına bağlı olmak, evladın terbiye edilir bir 

çocuk olarak tasarlanmasını meşru kılmaktadır. Bir bütünlük içerisine yerleştirilen halk, 

bakıma muhtaç, güçsüz bir çocuktur. Bütünlük işaretlerinin genellikle bir yoksunluk 

dolayımına dayanması gibi, burada da çocuk olmaktan kaynaklanan mazlumluğun 

işaretlenmesi bütünlüğün kaynağını oluşturmaktadır157. 

Nurdan Gürbilek ve Fethi Açıkel ülkenin siyasal ve kültürel hayatını kuşatan 

mazlumluk, mağdurluk, gariplik söylemlerinin modernleşme serüveninin “ruhların 

modernleşmesinde”  hareketlendirdiği kolektif kaygı ve arzulardan iz sürerek 

yorumlamaktadırlar. Nurdan Gürbilek, kültürel hayatta benzer temalar olarak sürekli 

karşılaşılan mağduriyet, mahrumiyet, yetersizlik, haksızlığa uğramışlık gibi 

hissiyatların, çocuk olarak kalmış bir toplum olmakla bağlantısından bahseder. Bu 

hissiyat, Batı’nın tuttuğu aynada beliren çocuk imgesi ile mücadele ederken, bir taraftan 

bu imgenin kabulü ile doğar ve yaratılır. Nurdan Gürbilek’e göre mazlumluk imgesiyle 

kendi kudretsizliğini gören toplum, kudretsizliğini milli bir erdeme (milli ve Doğulu bir 

gurur) dönüştürmektedir158. 

Fethi Açıkel’e göre mazlum ruh, teslimiyetin, güçsüzlüğün ve “potansiyel bir 

iktidar sisteminin” ifadesi olarak görülür. Mazlum ruhu anlatmak zordur. Sevgi, şefkat 

arzuları, ezikliğin sonucu olan iradesizlik ve iktidarsızlık, hınç, intikam mazlum ruhun 

tanımında yetersizliğini gösterir. Mazlum ruh daha çok yer değiştirme, birinden diğerine 

sürekli geçebilme potansiyelini ifade eder. Onun yeri, biri ve ötekinin tam arasıdır. Yani 

Mazlum ruh,  mutlak şefkat ve mutlak şiddet arasındaki eşiktedir. Özne açısında ise 

mahzunluk\eziklik durumunu sahici ve istikrarlı kılan mazlum ruhun bu aradaki ya da 

                                                
157 age,  s.187 
158 Nurdan Gürbilek, Kötü Çocuk Türk, 1.Basım, İstanbul: Metis Yayınları, 2001, s.42; Fethi Açıkel, 
”Kutsal Mazlumluğun Psikopatolojisi”, Toplum ve Bilim, Sayı:70, 1996, s.153 
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eşikteki yeridir. Mazlum ruhun ezen ve ezilen arasında yer bulması, onu farklı siyasi 

söylemlerin açık hedefi haline sokar. Bu nedenle mazlum ruh kolektif öznelerin 

gerçeklikle ilişkisini ortaya seren ideolojik bir ruhtur159. 

    “Kutsal Mazlumluk, geç kapitalistleşmenin ve hızlı modernleşmenin şiddeti 

karşısında toplumsal, kültürel ve imgesel yurtsuzlaşmaya uğrayan; mülksüzleşerek 

altlarındaki maddî zemini hızla kaybeden yığınların güç istemlerini temsil eden baskıcı-

nevrotik bir siyasal ideolojiye dönüşme momentidir.”160 Fethi Açıkel’e göre Türk-İslam 

sentezini tanımlayan “Kutsal Mazlumluk Söylemi” Cumhuriyetin ilk yıllarından 

itibaren seçkinlerin halk ile kurduğu ilişkiyi ve söylemsel olarak halka dair tahayyülü 

ifade etmektedir. Kutsal mazlumluk nevrotik bir eziklik söylemidir. Bu ruh, 

kapitalleşme sürecinde ortaya çıkan toplumsal meselelerin neden olduğu hayal 

kırıklıkları, hüsran, çaresizlik ve mağduriyet duygularını şiddet, intikam ve hınç 

arzularına yönlendirerek yatıştırır. Kolektif kaygıyı huzur dolu bir geçmiş kurgusuna ve 

kaybedilenleri geri kazanılacağı vaadine yönlendiren Kutsal mazlumluk ruhu, nevrotik 

bir güç tazmin ve hınç arzusunu oluşturur161. 

“Kurtarıcı“ figürüne geri dönersek Taner Akçam’a göre Türk toplumunun 

böylesi bir figüre duyduğu ihtiyacı toplumsal bir paranoyanın yarattığını söylemektedir. 

Osmanlıda sürekli parçalanma süreci içinde olması ve savaşlar toplumda endişe verici 

bir korku psikozunun oluşmasını sağlamıştır. Bu durum ulusallaşma sürecinde öylesine 

derinleştirilmiş ve anlamlaştırılmıştır ki toplumsal bir paranoyaya dönüşmüştür162.  

Böylesi bir paranoya Cumhuriyet tarihi içinde geçerli olmuş ve sürekliliğini 

korumuştur. Aynı durum yoksunluk ve yoksulluk içinde geçerlidir. Devletin hep bir 

yoksulluk içerisinde bulunması “kurtarıcı” figüre olan ihtiyacı körüklemiştir. Ayrıca 

Doğu–Batı arasındaki sıkışmışlık aynı beklentilerin canlı tutulmasını sağlamıştır. 

Kurtarıcı beklentisi acı içinde kalmışlığın, hoyratlığın, isyankârlığın, gecikmişliğin ve 

az gelişmişliğin yarattığı mutsuzluk (mutsuz bilinç), Doğu- Batı arasında kalma ve Batı 

                                                
159 Açıkel, s.172-191  
160 age, s 155  
161 age s.156 
162 Taner Akçam Türk Ulusal Kimliği Üzerine Bazı Tezler-Modern Türkiye Siyasi Düşünce, 2 Baskı 
İstanbul: ,İletişim Yayınları, 2002, s.60 
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karşında müebbet çocukluğu daimi kılmıştır. Böylece Türk toplumu devlet babanın 

evlatları olarak “çocuk kalmışlığa” hapsedilmiştir. 

1.3.4-Türk Edebiyatı ve Popüler İmgelerinde “Çocuk Kalmışlık” ve “Acılı 

Çocuk” İmgesi 

“Müebbet çocukluk” geri kalmışlığın, geç kalmışlığın ve yetersizliğin 

topraklarında özellikle metinleri ve romanlarında kendini gösterir. Fredric Jameson, 

Üçüncü Dünya ülkelerinde yazılan romanların mecburi bir “ulusal alegori “olduğundan 

bahseder ve Batı’nın temsil mekanizmalarından kaynaklanan biçimde oluşturulan 

romanların, “ulusal alegoriler” olarak okunması gerekliliği üzerinde durur. Bu teze 

diğer bir tez eşlik eder: Kapitalist kültürün belirleyici ayırımı (özel alanla kamusal alan, 

şiirsel olanla siyasal olan, cinsellik ve bilinçaltının alanı ile sınıfların alanı arasındaki 

ayrım) Üçüncü Dünya’da yaratılmıştır. Bireysel olan deneyim kolektif deneyimin 

alegorisidir ve bireysel kahramanın kaderi daima üçüncü dünya kültürü ve toplumda 

çabalayan kamunun alegorisi olur.  Nurdan Gürbilek de çalışmasında Jameson’un 

tezinden yola çıkarak Türk edebiyatının Tanzimat’tan başlayarak, daha sonra Halid Ziya 

Uşaklıgil, Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa ve Oğuz Atay’ın romanları ve 

karakterlerinde Doğu-Batı arasında sıkışıp kalmışlığın, geri kalmışlığın, gecikmenin, 

yetimliğin,  züppeliğin, kadınsılaşmanın ve çocuklaşmanın izlerini takip eder163. 

Türk seçkinlerinin başından beri mücadele ettiği yetimlik sorunu, Jale Parla 

çalışmasında Tanzimat bağlamında kendini gösterir. Jale Parla ilk romanları yetim 

metinler olarak vurgular. Çünkü bir yandan Batı’da aldıkları edebi türde ürünler üreten 

romancılar, bir taraftan Osmanlı’dan aldıkları eskiye ait olan dünya görüşünü, ahlak ve 

değerler sistemini sürdürme mücadelesindedirler. Bu durum kaygan bir zemindir ve 

burada yol almak ancak güçlü bir babanın koruyuculuğu ile mümkündür. Ama ilk Türk 

romancılar eskiyi koruyabilecek kudretli bir babadan ve romanların epistemolojik 

temellerinin Batı’ya yenik düşmesini engelleyecek kuvvetli bir otoriteden yoksundur. 

Tanzimat romancılarının anlatım biçimleri ahlakçı, öğretici, yargılayıcı bir baba 

söylemidir. Bu yüzden ilk romancılar erken yaşta bir kudret boşluğunu telafi etme 

mücadelesindeki otoriter çocuklardır. Eski değerlerin koruyuculuğunu üstlenmiş 
                                                
163 Gürbilek, Kör Ayna Kayıp Şark, Edebiyat ve Endişe, s.153,171–194 
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hikayeleri, zorunluluk içindeki yetim metinlerdir. Jale Parla’ya göre Türk romanı 

babadan yoksun kalmanın telaşı ve bir kurtarıcı baba arayışı içinde yaratılmıştır164. 

Nurdan Gürbilek, çocuk kalmışlığın, müebbet çocukluk hapsinin izlerini 

araştırdığı çalışmasında Jameson‘un “ulusal alegori” tezinin sadece Tanzimat 

romancıları, eserleri ve karakterleri ile sınırlı olmadıklarını neredeyse Türk romanının 

bütün erken örneklerinde görüldüğünden bahseder. Örneğin Peyami Safa romanları, 

Batı karşısında yenik düşmüş yerliliğe saygı kazandırmaya ve yetersizlik duygusunu 

aşmaya adanmıştır. Peyami Safa’nın Sözde Kızlar ve Fatih Harbiye adlı eserleri, 

Jameson’un tezini haklı çıkarmak için ele alınmış gibidir. Romanlardaki karakterlerin 

kaderleri, ulusun yazgısının bir alegorisidir. Safa, romanlarının kadın kahramanları hep 

bir züppelik ve halislik arasında kalır ama sonuç ulusal seçimin kararı olan halislikten 

yanadır. Ahmet Hamdi Tanpınar ise Doğu-Batı arasındaki ikilemin yarattığı kültürel 

huzursuzluğun yani çocuksuluğun, yetim oğlun erilleşme savaşıyla değil, daha ilkel bir 

kayıpla, bir annenin yitimi ile ilişkilendirmiştir165. Çalışmasında Yusuf Atılgan’ın 

karakterleri de çocuksuluğun izlerini gören Nurdan Gürbilek, ideal olamayacak, “babam 

adamsa ben olmayacağım”166, gelenekselliği barındıran, azgelişmiş, çocuksu babalar ve 

imgelerini işaret eder. 

Halid Ziya Uşaklıgil, Aşk-ı Memnu ve Mai ve Siyah eserlerinde Doğu – Batı 

ikilemini içinde barındırırken, “Müebbet çocukluğu” özellikle Aşk-ı Memnu 

romanındaki Nihal ve Mai ve Siyah’taki Ahmet Cemil karakterleri ile yansıtmaktadır. 

Ama “müebbet çocukluk” Uşaklıgil’in eserlerinde sadece Nihal ve Ahmet Cemil 

karakterleriyle değil, kadın–erkek bütün karakterlerinin yazgısına işaret etmektedir. 

Aşk-ı Memnu’da aynı Mai ve Siyah gibi olgunlaşamamanın, olgunlaşma çabasının 

“tohum” gibi kalma yazgısının, ruhsal bir gerilemenin romanıdır. Halid Ziya, Aşk-ı 

Memnu’yu,  “müebbet bir bayram” olarak bitirirken Nihal karakterini daha çocuk, 

Adnan bey karakterini ise daha ihtiyar bırakır. Nurdan Gürbilek, Uşaklıgil romanlarını 

                                                
164 Jale Parla, s.9,19 
165 Gürbilek, Kör Ayna Kayıp Şark, Edebiyat ve Endişe, s.143,175 
166 Gürbilek, Kötü Çocuk Türk, s.58 
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olgunlaşmanın değil, bir kez daha çocukluğa gerilemenin, büyüyememenin, dinmeyen 

öksüzlüğün, dinmeyen müebbet çocukluğun eseri olarak ifade eder167.  

Popüler Kültürün “Size baba diyebilir miyim amca?”  sorusuyla yenilikçi 

seçkinlerin yetim metinleri arasında sayısız dolayım ve bağlar olduğunu düşünen 

Nurdan Gürbilek, Türk romanlarının en iyi örneklerinden bazılarının bu acıklı popüler 

içeriği yok saymadıklarını ama bu yetimlik durumunu sorunlaştırarak yazabilmiş 

olduklarını ifade eder. Nurdan Gürbilek, bu konuyla ilgili Oğuz Atay’ın 

Tutunamayanlar ve Tehlikeli Oyunlar adlı eserlerini ele alır. Oğuz Atay’ın karakterleri 

babadan kusurlu, “az gelişmiş babaların” oğullarıdır. Atay’ın karakterleri, (örneğin 

Tehlikeli Oyunlar’da Hikmet) çocukluklarını yaşayamadan büyüyen, bu yüzden de 

çocukluğa mahkûm, çocuk kalmış kişilerdir. Bu karakterler hayatın acemisidirler. 

Atay’ın karakterlerinin çocuk kalmışlığı sadece onların değil, “Türkiye Ruhu”nun 

çocuk kalmışlığıdır168. Oğuz Atay’ın Korkuyu Beklerken adlı kitabının yedinci hikayesi 

olan Babama Mektup, babasının ölümü ardından bir oğlun babasına yazdığı dokunaklı 

mektup üzerinedir. Hilmi Tezgör, mektuptaki oğul karakterinin üzerinde durarak  “yarı 

çocuk” olarak “arada” kalmış 169 olduğunu vurgular. 

     “Batı dünyasından bütünüyle farklı bir görüşü anlatmayı 
bilmem nasıl becermeli? Bunu hissettiğimi sanıyorum. Bir bakıma 
“irrational”-Batının anladığından ayrı- bir görüş bu. İçinde, düşünenin fark 
etmediği bir “humour” olan, saf diyebileceğimiz bir görüş. Bana öyle 
geliyor ki biz çocuk kalmış bir milletiz ve daha olayları ve dünyayı, 
mucizelere bağlı, myth’lere bağlı bir şekilde yorumluyoruz en ciddi bir 
biçimde. Aklı başında bir Batılının gülerek karşılayacağı ve bize ölesiye 
ciddi gelen bir şekilde.”170 

Oğuz Atay’da çocukluk daima iki anlamlıdır; birbiri karşıtı iki anlamı içerir. 

Bir yanı saflık, hesapsızlık ve samimiyettir. Burada çocukluk, doğunun çocukluğu, 

samimiyeti, gelişmemişlikte erdem gören, soylu yanlar bulan, saflığı yücelten, romantik 

bir çocuk anlayışıdır. İkinci anlamında çocukluk gülünçlük, utanç, haksızlığa 

uğramışlık, mağdur olmak ve bu yüzden öfke duymak demektir. Atay, Batı dışındaki, 

                                                
167 Gürbilek, Kör Ayna Kayıp Şark, Edebiyat ve Endişe, s.152,153 
168 Gürbilek, Kötü Çocuk Türk, s.53,54 
169Hilmi Tezgör, “Oğuz Atay’ın ”Babama Mektup”una Psikanalitik Bir Yaklaşım”, http 
://www.scribd.com/doc/55916580/Oguz-Atay-in-Babama-Mektup-Una-Psikanalitik-BirYaklasim, (11 . 
06 .2012) 
170 Oğuz Atay, Günlük, 1. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 1987, s.26  
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doğulu “Türkiye Ruhu”nun Batı karşısında “mahalle çocuğu”ndan ibaret kalmışlığının 

haksızlık olduğunu ve utanç olduğu kadar öfke uyandırdığından bahseder. Atay’ın 

benimsediği romantik anlayışta çocuk, toplumlarda saflık, samimiyet, bozulmamışlık 

görme, çocuksu gurura sığınma durumunu Batı’nın tuttuğu aynada kendini bir kez daha 

görmek demektir171. 

Oğuz Atay’ın “ulusal alegori” kavramına çeşitli kapılar açtığını söyleyen 

Nurdan Gürbilek, (dönemin birçok edebiyatçısı gibi) Peyami Safa’nın eserlerinde 

kahramanların yazgıları ulusun yazgısıyla çakışıyorken, Atay’ın eserlerinde kişisel 

gerçeklik olan “çocuk kalmışlık”, ülke gerçeği olan azgelişmişlikle çakışsa da, iç dünya 

ile hayat tarzındaki bu çakışmanın bir problem, endişe kaynağı ve kâbus olduğuna işaret 

etmektedir172. Oğuz Atay’ın karakterleri bu sebeple farkında olan ve huzursuz 

karakterlerdir. 

Az gelişmişlik, gecikme, Doğu- Batı arasında sıkışmışlık ve çocuk kalmışlık 

sadece Türk romanlarında ve onların karakterlerinde değil, popüler imgelerde de 

görülmektedir.  Özellikle acılı çocuklara ait Türk toplumuyla kolay özdeşen popüler 

imgeler, romanlardan sonra meşhur ağlayan çocuk posterinde, daha sonra Yeşilçam’ın 

unutulmaz çocuk karakterleri Ayşecik, Ömercik ve Sezercik filmlerinde ve konumuzu 

oluşturan arabeskin acılı çocukları döneminin Küçük Emrahlı ve Küçük Ceylanlı 

filmlerinde kendini göstermektedir.  

Zamanın popüler imgelerinden olan, işyerleri, kahvehaneler, şehirlerarası 

otobüslerin arkalarında görülen sarışın, mavi gözlü, temiz giysili, aydınlık yüzlü 

ağlayan çocuk posteri173, 1979 yılında yayına başlayan Sızıntı dergisinin kapağı olmuş 

ve ülkenin dört bir tarafına dağılarak174, bir dönemin insanları tarafından fazlasıyla 

sevilmişti. Murat Belge’ye göre,  kimsenin değil, herkesin çocuğu olan resim, toplum 

bilincinin derininde uyuyan suçluluk duygusunu hareket geçirmekteydi175. Nurdan 

Gürbilek’e göre ise poster suçluluk duygusundan çok mağduriyeti işaret etmektedir. 

                                                
171 Gürbilek , Kötü Çocuk Türk , s.54, 55  
172 Gürbilek, Kör Ayna Kayıp Şark, Edebiyat ve Endişe, s.192 
173 Murat Belge, Tarihten Güncelliğe, 3. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 2011, s.265 
174“Ağlayan Çocuk Lanetli mi?” (25.09.2008), http://www.milliyet.com.tr/default.aspx?aType=So 
nDakika&Arti cleID =1007751( 11.06.2012) 
175 Belge, s.265  
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Ayrıca toplum kendini suçlu bir yetişkin olarak değil, acılı bir çocuk olarak 

görmektedir. Toplum kendini resimdeki çocuğun yerine koymuş, onun suretinde kendi 

acılarını görerek aslında ağlayan çocuktan çok kendilerine acımışlardır. Posterdeki 

çocuk bir taraftan mağdurluğun, suçsuz yere cezalandırılmışlığın ve adil olmayan 

yasanının, erken yaşlanmanın, çaresizliğin simgesiyken diğer yandan ise toplumun 

korunan onurunu, dünyaya inat ayakta kalmışlığı ve erdemi de temsil etmektedir176. 

Necmi Erdoğan ise toplumun poster ile kendini özleştirdiğinden yola çıkarak ağlayan 

çocuk resminin ezilmişliğin, acının, dışlanmanın ve yoksulluğun ikonu olduğundan söz 

eder177. 

Acılı çocuk popüler imgesi, bir diğer yansımasını Kemalettin Tuğcu 

romanlarının çocuk karakterlerinde gösterir. Kemalettin Tuğcu romanlarının 

karakterlerinin çoğu iyi bir çocukluğun ardından büyük şehirde yalnız kalmış, boynu 

bükü, çileli çocukların hikayelerinin kahramanlarıdır. Hepsi bir biçimde yetim kalmış, 

acı içinde, felaketlerin ortasındaki çocuklardır. Bu romanlarda daima anne iyi ama 

güçsüz, küçük kız kardeş hastadır. Aynı kalıpların içinde olan Kemalettin Tuğcu 

romanlarının çocuk karakterleri, acımasız şehir ortamında sorumluluklar almış, 

parçalanmış aileyi yeniden bir araya getiren, kendine baba, usta bulma (kurtarıcı bir 

figüre ihtiyaç) sürecinin acılı hikayelerinin çocuklarıdır. Kemalettin Tuğcu 

romanlarında acıya olan tahammül ve çocukluk daima yüceltilir. Bu tahammül 

karşımıza mili bir değer olarak çıkarken, çocuk tüm erdemlerin sahibi olarak belirir. 

Kötü muamele görmüş, örselenmiş ama vicdanlı,  mazlum ama hakikatli, mahzun ama 

iyi kalpli, yetişkinleri doğru yola çağıran, haylaz zengin çocuklarının dersini verip 

uslandıran, iyi duygulu, yoksun çocuğun hikayeleri daima zaferle sonuçlanmıştır. Bu 

çocuk kahramanlar dolu dolu konuşan, büyümüşte küçülmüş kahramanlar olarak 

büyükleri avutulmaya muhtaç dünyalarının kapılarını aralarlar. Romanların acılı 

çocukları, kötülüğün iyiliğe yenileceğinin, onurun ve erdemin her şeye rağmen 

kazanacağının habercileridir178.  

                                                
176 Gürbilek, Kötü Çocuk Türk, s.39 
177 Necmi Erdoğan, “Ağlayan Çocuk… Gerçekleşmeyen Hayallerimizin Sembolü”, Birikim Dergisi , 
Sayı 124, Ağustos 1999,s.39 
178 Gürbilek, Kötü Çocuk Türk, s.40,41 
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Nemci Erdoğan, “ağlayan çocuk” posterinin Kemalettin Tuğcu romanlarının ve 

ağlatma ustası olarak görülen Muharrem Gürses filmlerinin melodramının bir uzantısı 

olduğunu vurgulamaktadır179. Nurdan Gürbilek’e göre benzer karakterler ve hikayeler 

ile dolu 60’lı ve 70’li yıllarda Ayşecik, Ömercik, Sezercik filmleri ve 80’li yılların 

Küçük Emrahlı, Küçük Ceylanlı filmleri, acılı çocuk yüzünün sinemadaki yansımaları 

olur ve seyirci tarafından çok sevilir. 60’lı ve 70’li yılların popüler çocuk yıldızlı 

filmleri yerlerini 80’li yıllarda çocuk kalmışlığımızın, Doğu-Batı arasında 

sıkışmışlığımızın, öksüzlüğümüzün ve yetimliğinizin göstergeleri, arabeskin yırtmış, 

acılı ama delikanlı, politik bir imge kazanmış çocuklu filmlerine bırakarak birer duygu 

patlamasına dönüşecektir. Nurdan Gürbilek, Türkiye’nin 1980’lerde bir kez daha 

darbenin ve siyasi iktidarın karşında çocuk kalmışlığını hatırladığını ve kendi kaderini 

yeniden sevmek zorunda kaldığını vurgulamaktadır180.  

1980’lerde yaşanan duygu patlamaları ardından “acıların çocuğu” imgesi 

önemini kaybedecek, piyasadaki yüzlerce imgeden biri haline gelecektir. 1990’larda 

Türkiye’nin Doğusunda yaşanan olaylar ise zorunlu göçleri başlatacak ve yoksulluğun, 

gelir dağılımındaki adaletsizliğin, işsizliğin ve her türlü sosyal güvenceden yoksunluğun 

yaşandığı bir dönemi de beraberinde getirecektir. “Acıların çocuğu” imgesi de 

sokakların daha önce görülmedik oranda kimsesiz ve yoksul çocuklar ile dolmaya 

başladığı bu süreçte popülerliğini yitirecek, acı bu çocukların yüzünde en görünür hale 

gelecektir. İmge, işaret ettiği şeyin kendisi ile karşı karşıya geldiğinde, belki biraz da bu 

yüzden inanırlığını kaybetti. Bu yıllardan itibaren yükselmeye başlayan çocuk imgesi, 

dehşet verici, korkutucu ve suçla özdeşleşen “sokak çocuğu” imgesidir. Nurdan 

Gürbilek’e göre acıların çocuğu imgesinden sokak çocuğu imgesine geçiş 

(masumiyetten suçluluğa geçiş) bir dönemin bitişini haber verir. Acıların çocuğu imgesi 

yoksulluğun ve toplumsal şiddetin henüz büyük şehri tehdit etmediği bir dönemin 

ürünüyken, sokak çocuğu imgesi bireyci, rekabetçi ve zor bir düzenin simgesi halini 

almıştır181. Nurdan Gürbilek, sokak çocuklarının asla acılı çocuklar gibi 

olamayacaklarını işaret eder. Çünkü sokak çocukları toplumca paylaşılan, milli bir 

kimsesizlik, yetimlik duygusunun simgesi değillerdir. Türkiye popüler yeni 
                                                
179 Erdoğan, 40 
180 Gürbilek, Kötü Çocuk Türk, s.42,43 
181 age, s.44 
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kahramanlarını onurlu, mazlum, mağdur ve masum Doğulu çocuklarından değil, 

toplumun yeni korku nesnelerine savaş açan, şehri kargaşa ve pislikten her yola 

başvurarak koruyan, suça ve hınca odaklanmış, kendini masum olmak zorunda 

hissetmeyen yeni delikanlı tipinde arayacaktır182.  

Asuman Suner, Gürbilek’in öngörüsünü doğrular nitelikte 1990’ların sonlarına 

doğru özellikle televizyonlarda Deli Yürek, Kurtlar Vadisi gibi dizilerdeki sert, erkeksi, 

acımasız mafya-polis kahramanların bu dönemde büyük popülarite kazandıklarını 

belirtiyor. Ayrıca popülerleşen delikanlı kahramanların yanında Türk toplumunun 

masum ve mağdur çocuk imgesinden tamamen kopmadığını ve bu eğilimin tamamen 

kaybolmadığı belirten Asuman Suner, Vizontele (2001), Dar Alanda Kısa Paslaşma 

(2000) vb. yeni popüler filmlerde çocukluğa yönelik nostaljik bir yaklaşımın varlığından 

söz eder. Yeni popüler sinema çocukluğun masumiyetine duyulan özlemi ifade eden ve 

çocuk imgesinin yetişkin kahramanlarda hayat bulmasına olanak veren bir tür olarak 

ortaya çıkmıştır183. 

2. SİNEMANIN ÇOCUKLARI  

2.1- Film Türü Olarak Çocuk Filmleri  

İngiliz film Enstitüsü, 2005 yılında yayınladığı en iyi on çocuk filmi listesini 

The Bicycle Thief (Bisiklet Hırsızları, 1948), E.T. the Extra-Terrestrial (E.T, 1982), Kes 

(Kerkenez, 1969), The Night of the Hunter (Caniler Avcısı, 1955), Les Quatre cents 

coups, aka The 400 Blows (400 Darbe, 1959), Show Me Love (Sev Beni, 1998), Spirited 

Away (Ruhların Kaçışı, 2001), Toy Story (Oyuncak Hikayesi, 1995), Where is the 

Friend's House (Arkadaşımın Evi Nerede?, 1987), The Wizard of Oz (Oz Büyücüsü, 

1939)184 adlı filmler ile sıralamıştır. Listeyi dikkatli bir şekilde incelediğimizde 

tamamen çocuk seyirci için çekilmiş filmlerin yanında içerisinde çocuk karakterlerin 

bulunduğu ama yetişkinlere yönelik olduğunu düşünebileceğimiz filmler ile karşılaşırız. 

Örneğin The Bicycle Thief (Bisiklet Hırsızları, 1948) ve Kes (Kerkenez, 1969) filmleri 

                                                
182 age, s.51 
183Asuman Suner, Hayalet Ev, Yeni Türk Sinemasında Aidiyet, Kimlik ve Bellek, 1.Basım, İstanbul: 
Metis, 2006, s. 81-83 
184“British Film Institute”, http://www.bfi.org.uk/education/conferences/watchthis/?q=watchthis, 
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çocuk izleyicinin çok da cazip görmeyeceği filmlerdir. Ama bu filmlerin çocuklar 

tarafından cazip görülmeyeceğini söylemek onların çocuklar tarafından izlenmeyeceği 

anlamına gelmemektedir. 

Çocuğun sinemadaki işlevine geçmeden önce sinema ve çocuk ilişkisi 

düşünüldüğünde akla gelen ilk şey olan çocuk filmleri türü üzerinde durmak gerekir. 

Nijat Özön, çocuk filmlerini   “Çocuklar için çevrilmiş ya da çocukların da ilgileneceği 

nitelikte film”185 olarak açıklamıştır. Bu tür filmler arasında tamamen çocuklara yönelik 

olan çizgi filmler örnek olarak gösterilebilir. Nilüfer Öcel ise çocuk filmi türünün 

genelde çocukların oyuncu olduğu, çocukların bolca gösterildiği, çocukların imge 

olarak yer aldığı, çocukları izleyici olarak hedefleyen filmler olarak düşünüldüğünü 

belirtmektedir186. 

Büyük sinema endüstrisinin çocukları izleyici olarak değerlendirdiğinin altını 

çizen Nilüfer Öcel’e göre çocuk filmi denildiğinde karşılaşılan birçok olgunun, 

çocuklara yönelik olmaktan çoğu zaman uzak olduğunu belirtir. Bu tür filmlerde 

çocuklar tüketim kültürünün müşterileri olarak düşünülür ve kar amacı güdülerek 

çekilir. Çocuk ve sinema ilişkisinde çocuğa ait bir yer bulabilmek için film türleri 

gözden geçirildiğinde, “sözde çocuklara uygun filmler” çocuk filmi sınıfına 

sokulmaktadır. Bu tür filmler çocukların hoşlanabileceği anlatım tarzına sahip 

filmlerdir. Ama çocukların daha çok yetişkinlere yönelik film türlerini beğenip izlediği 

görülmektedir. Bu durum tamamen filmin işleniş ve anlatılış biçimi ile ilgilidir. Film 

türlerinin konuya yaklaşımı, konun ele alınılışı ve işlenişi çocukların anlayabileceği 

düzeyde olduktan sonra her tür film çocuklar tarafından izlenebilir. Bu açıdan sinema ve 

çocuk kavramı ele alındığında film türleri ile bir bakış açısı geliştirmenin olanaksız 

olduğu anlaşılmaktadır187. 

Türler oluşurken “çocuk sineması”nın ayrı bir gelişim içerisinde olduğu bilinse 

de sinema ve çocuk ilişkisi incelendiğinde bu başlığın yetersiz olduğu görülür. “Çocuk 

sineması” başlığı altına alt başlıklar açılarak sınıflama yoluna gidilebilir. Örneğin 

                                                
185 Nijat, Özön, Sinema Televizyon Video, Bilgisayarlı Sinema Sözlüğü, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 
2000, s.166 
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“çocuklara yönelik filmler”, “çocukların yer aldığı yetişkinlere yönelik filmler”, 

“yetişkinlerin yer aldığı çocuklara yönelik filmler“ vb. Çocuk filmlerinin ana türü 

sinemalarının çoğunda çocuk, temel bir öğe değil, filmin hikayesinin akışı ve gelişimi 

içinde eklemleyici ya da tamamlayıcı bir öğedir. Örneğin melodramlarda yetişkinlerin 

acılı dünyalarında terk edilen daha sonra bulunan çocuk, sevgiye muhtaç, itilip 

kakılmış, sonradan yetişkinlerin birleşimini sağlayan bir yan karakterdir. Bilim kurguda 

ise düğümü çözen, doğaüstü güçlere sahip kişiler olarak karşımıza çıkarlar. Korku 

filmlerinde çocukların masumluğu terk edilmiş,  birer katil, yok edici ya da kan emici 

olarak kullanılmışlardır. Çocuklar korku filmleri içerisinde bilinç dışını yani alt benliği 

temsil etmektedirler. Bu anlamda korku sinemasında çocuk ya bilge ya da şeytani bir 

konumdadır188. Örneğin Exorcist (Şeytan, 1973), Omen (Kehanet, 1976) filmleri korku 

sinemasında çocukların nasıl birer şeytani varlık olarak sunulduklarının en iyi 

örnekleridir. Türler içerisinde çocuğa en gerçekçi yaklaşan ise savaş filmleridir. Savaş 

filmleri trajik bir yapıya sahiptir, bu filmlerin içindeki çocuk karakterlerin hikayeleri de 

trajiktir. Örneğin Empire of the Sun (Güneş İmparatorluğu, 1987) filmi çocuklara 

yönelik gerçekçi bakış açısı ile dikkat çekerler. 

Tüm bu tanımlardan anlaşıldığı üzere çocuk filmlerini türler çevresinde ele 

almak son derece yanlıştır. Çünkü animasyon ya da çizgi film gibi çocuklara yönelik 

olduğu düşünülen pek çok film, geçmişten bugüne sadece çocuk seyirci tarafından 

değil, yetişkin seyirci tarafından da ilgiyle takip edilmektedir. Ayrıca bu filmlerin 

konuları ve işleniş biçimlerinin sadece çocuklara yönelik olduğunu söylemek oldukça 

güçtür. Aynı durum yetişkin izleyiciye yönelik olduğu düşünülen korku, dram, 

melodram, romantik, bilimkurgu vb. film türleri içinde geçerlidir. Bu filmlerin çoğu 

çocuk izleyicinin beğenisi toplamakta ve ilgiyle izlenmektedir. Hangi filmlerin çocuk 

filmleri kategorisine dahil edilebileceği sorusu büyük bir karmaşaya neden olmaktadır. 

Bu soruya kapitalizm, tüketim toplumu ve sinema üçgeninde yanıt vermek gün geçtikçe 

daha da zorlaşmaktadır. 

2.2-Sinemada Çocuğun Konumu ve İşlevi 

                                                
188 Gamze Nil Arkan, “Korku Sinemasında Çocuk İmgesi ve “The Ring” Halka Filminin Çözümlemesi”, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 2007,s. 103 
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Sinema ve çocuk başlığı, bu konu ile ilgilenen araştırmacıları büyük bir 

endüstrinin hayal gücü fabrikalarının filmleri ile karşı karşıya getirmiştir. Bu filmler 

yetişkinlere ait hayal gücünün ve duyarlılığın, çocukları araç, amaç ya da her ikisi 

olarak konumlandırılması sonucunda yaratılmış ürünleridir. Sinema ve çocuk üzerine 

yapılan araştırmalar da özellikle çocuğun endüstrileşmiş sinemadaki işlevi ve konumu 

üzerine durulmaktadır. 

Sinemada çocuğun işlevini kapsamlı bir biçimde araştıran Nilüfer Öcel’e göre 

sinema ve çocuk ilişkisi söz konusu olduğunda sinema bağlamında çocuğa iki işlev 

yüklenmektedir. Bunlardan birincisi, sinemada “çocuk araç olarak görülmekte ve imge 

olarak konumlandırılmaktadır.” İkincisi ise sinemada “çocuk amaç olarak görülmekte 

ve izleyici olarak konumlandırılmaktadır.”189 Nilüfer Öcel, sinemada çocuğun yeri ve 

işlevini incelerken bazı filmlerin çocuksu öğelerinden, konusu veya anlatım biçiminden 

dolayı çocuklar için uygun görüldüğü düşüncesinden yola çıkarak çocuk merkezli bir 

bakış açısı ile filmlerin yeniden sınıflandırılması yoluna gitmiştir. Bir şema ile filmlerde 

çocuk ile ilgili varlığı sınanan dört öğenin bulunup bulunmadığını göz önünde 

bulundurmuştur. Bu dört ana öğeden ilki “Çocuk imgesi taşıyan” filmlerdir. Bu 

filmlerde çocuk imgesinin olup olmadığı sorgulanır. Alışıla gelmiş tek tiplerden öte 

imge olarak görünen şey, bir çocuk kavramı ya da öğesidir. İkinci ana öğe ise “Oyuncu 

olan çocuk” filmleridir. Filmlerde oyuncu olarak çocuk bulunup bulunmadığı araştırılır 

ama filmlerin her koşulda çocuğa uygunluğu söz konusu değildir. Üçüncü ana öğe, 

“Çocuksu olan” filmlerdir. Burada çocuğa ilişkin bazı öğeler ya da özellikler taşıyan bir 

karakter, olay örgüsü ya da anlatım biçimi araştırılır. Bu filmlerde çocuksu davranışlar, 

düşünce ve görünümler, çocuk davranışı ve tepkilerini anımsatan öğeler bulunur. 

Çocuksu öğeler bulunan her filmin çocuklar için uygunluğu yine söz konusu değildir. 

Son ana öğe ise “İzleyici olan çocuk”tur.  Konusu ve anlatım biçimi ele alınan filmlerin 

çocukları hedefleyip hedeflemediği araştırılır. Burada izleyici çocukların filmin amacı 

olarak görünüp görünmedikleri önemlidir190.  

Sinema, teknoloji ve endüstri ile birlikte yetişkinlerin söz sahibi olduğu bir 

kurum olarak çocuklar tarafından geliştirilmeyen ya da yaratılmayan ürünlerden oluşur. 
                                                
189 Öcel, s. 40 
190 age, s.40,41 
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Başta Hollywood olmak üzere, dünyadaki birçok ulusal sinema endüstrilerinin denetimi 

yetişkinlerin, özellikle de erkeklerin elindedir. Yetişkinlerin elinde olan sinema için 

çocukluk döneminin belirgin bir önemi vardır. Bu ilgi her şeyden önce kaybedilmiş 

masumiyete, geçmişe ve anılara ilişkin evrensel bir arayışı temsil etmektedir. Sinema 

içerisinde çocuk ya da çocukluk kavramı büyük ölçüde yetişkinlere ait bir tasarım 

olarak varlığını sürdürmektedir191. 

Nilüfer Öcel, çocuğun sinemadaki konumunun ve işlevinin belirlenmesinde 

toplumun bakış açısının önemini belirtir. Çocuk, sinemanın alanına dahil olduğunda bir 

anda tipleşmekte ve belli bir gösterge anlamı yüklenmektedir. Nilüfer Öcel’e göre 

önemli olan bu göstergelerin çözümlenmesi ve çocuğa verilen değişik anlamların açığa 

çıkabilmesidir192. Sinemada tema ya da konu ne olursa olsun bir çocuk öğesine mutlaka 

rastlanır. Popüler sinema için de çocuk öğesi vazgeçilmez bir unsurdur.  

Popüler sinema dediğimizde aklımıza bilindik türler, formalar, öyküler ve 

yıldız oyuncular gelmekte ve öykülerin ilerleyişi büyük ölçüde fiksiyonel karakterler ile 

sağlanmaktadır. Bu tür filmlerde edilgen seyirci karakter ile özdeşim içindedir ama 

çoğu zaman çocuk karakterler ile bu özdeşimi sağlayamaz. Bu yüzden sinemada çocuk 

yetişkinin gözünde anlamlandırılır ve yıldız çocuklar streotipleşmiş kalıplar içinde 

sunulur. Burada filmin anlatımında oluşmuş bir çocuk arketipinden bahsedilir. Popüler 

kültür aracılığı ile üretilen sinema, çocuğun içyapısını vermekten uzak, onu belli tipler 

ve karakterler olarak şematize eder. Popüler filmlerde çocuk imgesinin süreklilik hali 

kahraman, afacan, masum, bilmiş, yaramaz, daha sonra uslanmış, yetişkinleştirilmiş 

çocuklar olarak modellenmektedir193. Modellendirilen çocuklara çoğu zaman 

idealleştirilen çocuğun ya da geleceğin olması gereken çocuğu temsili yansır. Sinemada  

“romantik”, “nostaljik” ve “Freudçu” yaklaşımlar ile işlenen çocuk “özlem, masumiyet, 

kişiliğin oluşmasında çocukluğun önemi” gibi vurguları ön plana taşımaktadır194. 

                                                
191 Nejat Ulusay , “Türk Sinemasında Çocuk” ,   Bekir Onur (hzl.), Cumhuriyet ve Çocuk – 2. Ulusal 
Çocuk Kültürü Kongresi, Ankara: 4-6 Kasım 1999, ss.48-57, s.201 
192 Öcel s.34 
 193 Aslı Kotaman ,”Büyük Gözünde Çocuk Olmak”, Nilüfer Öcel (Ed.) , “4. Uluslar Arası Çocuk ve 
İletişim Kongresi -4. Uluslar Arası Çocuk Filmleri Festivali Kongresi  “ Risk Altındaki Çocuklar” 
İstanbul: İİF, 22-24 Ekim 2007 s.345,346 
194 Emre, s.38 
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Hollywood’un tek tipleşmiş çocuk karakterleri dışında Batı sinemasında 

çocuğun değişik biçimlerde temsil edildiğini de görülmektedir. Örneğin İtalyan 

sinemasında çocuk yetişkinleri yanlışlıklardan kurtaran birer kurtarıcı, Fransız 

sinemasında masum yönü terk edilmiş, hayal kırıklıkları vurgulanan karanlık bir yüz, 

İngiliz sinemasında ise sorgulayıcı (yetişkinler “ideal yetişkin” imgesine ne kadar 

yakın) birer temsil olarak görülmektedir195. 

Nilüfer Öcel, sinemanın çocuğa yüklediği en önemli işlevlerden birinin 

“oyuncu çocuk” işlevi olduğunu söylemektedir. Çocuklar filmlerde “asıl” ya da 

“yardımcı” öğe olarak iki ayrı tipte yer almaktadırlar. Değişik biçimlerde karşımıza 

çıkan görünen çocuk imgesini , “önemli çocuk imgesi ve önemsiz çocuk imgesi” olarak 

sınıflandırılır. Önemli çocuk karakterin en temel özelliği filmlerde başka karakterler 

tarafından yapılamayacak işleri başarmasından kaynaklanır. Başrolü oynadıkları veya 

ana oyuncu oldukları filmlerde çocuklar, “asıl ya da önemli çocuk işlevini” 

görmektedirler. Çocukların oyuncu oldukları filmlerde onların gerçek yaşama özdeş bir 

biçimde davranması beklenir. Ama çoğu filmde buna rastlanmaz. Bu tür filmlerde 

çocuk kahramanlar çocuk gibi davranmazlar, konuşmazlar ve nitelikleri oldukça 

abartılır. Her şeyi çok önceden kestirebilen, zeki, kurnaz, becerikli ve her yönü ile 

yetişkinlerden üstün bir yapıya bürünmüşlerdir196.  

Çocuk oyuncular sinemanın erken dönemlerinden itibaren kullanılan 

vazgeçilmez bir unsurdur. Bunun en büyük nedeni sinemadaki çocuk karakterlerin 

seyirci tarafından ilgi çekmesi ve etkileşim halinde olmasıdır. Bu karakterler sinemada 

yetişkin dünyasına göre oluşturulmaktadır. Unutmamak gerekir ki sinema yetişkinlerin 

hayal gücü ve yaratıcılıklarıyla oluşmuş bir sanattır. Aile trajedilerinin, dramların, acı 

ve fakirliğin son derece ağır bir “duygu sömürüsü” ile işlendiği bu filmlerin çocuk 

filmleri olduğunu söylemek oldukça güçtür. Ayrıca normal bir çocuktan, daha zeki, 

daha becerikli ve daha masum olarak gösterilen yıldız çocuklar, yetişkinlerden farksız 

olan davranış ve konuşmalarıyla çocuklara değil, yetişkinlere yakın durmaktadırlar. 

Adeta yetişkin kılığına giren çocuklar, yetişkin seyirci ile daha kuvvetli bir etkileşim 
                                                
195Martha Wolfenstein, The Image of the Child in Contemporary Films, Childhood in Contemporary 
Cultures,.Chicago: University of Chicago Press, 1965, s.278,282,288 aktaran Emre, s.39,40 
196 Öcel, s.49,50 
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içerisin de olup, seyirciye masumluğu, geçmişin temiz ve bir o kadar güzel günlerini 

hatırlatarak, bir özlem duygusu içerisine sokmaktadır. Seyirci daima bir özlem duygusu 

içerisinde olacağına göre yıldız çocuklar ve onları kahramanlaştırmış öykülerinin her 

dönem geçerliliğini koruyacağını söylemek pek de yanlış olmaz.  

2.3-Hollywood Sinemasında Çocuk ve Çocuk Yıldızlar  

Sinemada çocukluğun var oluşu Batı sinemasının keşiflerinden biridir. Lumiére 

Kardeşler 1895’te Sularken Sulanan: Bahçıvan adlı filmde ilk çocuk oyucuyu oynatmış,  

Fransız yönetmen L. Feuillade ise yalnızca güldürü filmlerinin değil sinemanın da ilk 

çocuk kahramanı olan Bébé’yi yaratmıştır197. Sinemada çocuğun ve çocuk 

kahramanların oluşumunda Hollywood film endüstrisinin katkısı büyüktür. Özellikle 

Hollywood sinemasının tek tipleştirilmiş çocuk karakterleri, yaratılan yıldız sisteminin 

önemli birer parçaları olarak dünya sinemasında çocuğun konumunda ve işlevinde 

belirleyici roller oynamışlardır. 

Erken dönem Hollywood sinemasındaki yıldız çocuklara girmeden önce çizgi 

filmlerden bahsetmek gerekir. Çünkü çocuklara yönelik film denildiğinde akla gelen ilk 

şey olan çizgi filmler, erken dönemde hem yetişkin hem de çocuklara yönelik filmlerdi. 

İlk çizgi film denemelerini 1908 yılında yapan Fransız Emile Cohl, Fastasmagorie adlı 

bir film yapar. 1910’lu yıllardan önce ortaya çıkmaya başlayan canlandırma, bu yılın 

ardından kurulan film stüdyoları ile bir endüstri halini almaya başlar. 1900’lerin başında 

endüstriye dahil olan Walt Disney, canlandırmayı farklı bir düzeye getirir. 1928’de ilk 

sesli çizgi film Steamboat Willie gösterime girer. Ardından tüm zamanın en büyük 

kahramanı “Mickey Mouse” izleyici ile tanışır. 1937 yılına gelindiğinde uzun metrajlı ve 

sesli ilk çizgi film Snow White and the Seven Dwarfs  (Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler) 

çekilmiştir198. Nijat Özön, Disney’in ortalama Amerikalıya ölçü olarak yarattığı ve 

hepsi hayvanlardan oluşan karakterlerine insan kişiliği verdiğini ve bu karakterlere 

                                                
197 Oğuz Makal, 100 Filmden Başlangıcından Günümüze Güldürü Komedi Filmleri, 1.Basım, 
Ankara: Bilgi Yayınevi, 1995 , s.12 
198 Jeff Kurti, Since the World Began: Walt Disney, NY, Hyperion,1996, s.46,58, 61 
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insan davranışı vererek filmlerin konuları ile insanlara ders verme amacı güttüğünü 

vurgulamaktadır199.  

Sinema erken döneminden itibaren çocuk ve çocuk imgesini kullanmıştır. 

Erken dönemden bu yana çocuk sinemanın temel öznelerinden biri olsa da bunun 

farkına geç varılmıştır. İlk film ve belgesel kahramanlarında yoğun bir çocuk imgesi ile 

karşılaşılır. Sinemanın ve belgesel filmin doğuşu ile özdeşleştirilen Lumiére 

Kardeşler’in 1895 yılında çektiği Sularken Sulanan: Bahçıvan adlı filmde ilk çocuk 

oyuncuya yer verilmiştir. Filmde çiçekleri sulayan bahçıvanın, bir çocuk tarafından 

komik bir duruma düşürülmesi anlatılmaktadır. İlk filmlerden biri olan Sularken 

Sulanan: Bahçıvan’da çocuk öğesi, neşeli, yaramaz, afacan, kurnaz, zeki, zor duruma 

düşüren gibi özellikler ile karşımıza çıkar. Lumiére Kardeşler’in bu film dışında çocuk 

imgesini kullandıkları birçok film vardır. 1895 ve 1897 yılları arasında çektikleri Çocuk 

Kavgası, Oyuncaklı Çocuk, Çocuk ve Köpek, Çocuk Sahneleri adlı filmler bunlardan 

birkaçıdır. Lumiére kardeşlerin filmlerinde çocuk, doğal yaşamın bir parçası, ailenin bir 

üyesi, hareketleri, eylemleri, muzipliği ile dikkat çeken bir görüntü sergilemektedir200. 

Erken dönemde çocuk merkezli filmlere rastlansa da çocuk yıldız olgusundan 

henüz bahsedemeyiz201.  Bu dönemin çocuk yıldızları öncüleri olarak Gladys Egan, 

Adele de Gadre, Edith Haldeman, Edith Storey,  Gertrude Robinson, Edna Foster, Ethel 

Grandin, Eva Prout, Baby Early, Bobby Connelly gibi daha birçok çocuk oyuncu 

sayılabilir202. 

 Afişlerde isim yazılmadığı dönemlerde “Little Mary” olarak tanılan, daha 

sonra “America’s Sweetheart” diye ünlenen Mary Pickford, çocuk yaşlarda başladığı 

tiyatro oyunculuğunun ardından ünlü yönetmen Griffith’in filmleri ile sinemaya 

girmiştir. Masum genç kız rollerinin ve zora düşse de hep mutlu sona ulaşan öykülerin 

                                                
199 Nijat Özön , Sinema El Kitabı , 1.Basım, İstanbul: Elit Yayınları, 1964, s.35  
200 Nijat Özön, Sinema, Uygulayımı, Sanatı , Tarihi, Hil  Yayınları, 1985, s.157  ve  Simten Gündeş, 
Belgesel Filmin Yapısal Gelişimi ve Türkiye’ye Yansıması, İstanbul: Der Yayınları, 1991 s.13,14 
kitaplarından aktaran Öcel, s.31,32,33 
201 “Early Child Stars”, http://www.filmreference.com/encyclopedia/Academy-Awards-Crime-
Films/Child-Actors-EARLY-CHILD-STARS.html, (20.05.2012) 
202 “Silent Film Artists (1908–1919)”, http://www.younghollywoodhof.com/1900.html, (20.05.2012) 
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kahramanı Picford 203,  genç bir kız olduğu yaşlarda çocuk rollerini oynağını filmler ile 

Hollywood’un iyimserlik simgesine dönüşür. Örneğin Pickford, The Poor Little Rich 

Girl (1917) adlı filmde bir kız çocuğunu canlandırmasına rağmen yirmi beş yaşındadır. 

Yine erken dönemin önemli starlarından Lillian Gish, Broken Blossoms (Kırık 

Tomurcuklar, 1919) adlı filminde canlandırdığı Lucy karakteri de bu konuda örnek 

olarak gösterilebilir. Hollywood’un erken dönemin çocuk suretine bürünmüş filmleri 

dayanışmaya, çalışkanlığa, iyilikseverliğe, yardımseverliğe ve umuda (ekonomik 

zorluklara, kötülüklere, karamsarlığa karşı) vurgu yapan filmlerdir204.   

Star sisteminin doğuşuyla birlikte Amerikan sineması yeni bir döneme girer. 

Sinemanın ilk yıllarının en önemli yıldızlarından olan Chaplin’in The Kid (Yumurcak, 

1921) filmi çocukların sinemadaki değişimlerinin ilk adımıdır. Film, Şarlo tarafından 

bulunan kimsesiz bir çocuğun hikayesini anlatır. Filmin ardından çocuk oyuncuyu 

canlandıran Jackie Coogan büyük bir ün ve başarı kazanır. The Kid (Yumurcak,1921) 

filminin çocuk karakteri kimsesizliği ve masumluğu anlatırken, Chaplin’in 

çocukluğundan izler taşımaktadır. Film bu yönüyle çocukluğa yönelik romantik ve 

Freud’cu bir yaklaşım temsil etmektedir205. 

The Kid filmi ile Jackie Coogan Amerikan sinemasının erken döneminin en 

önemli çocuk yıldızlarından biri olur. Jackie Coogan,  The Kid filminin ardından Oliver 

Twist (1922), Daddy (Babacığım, 1923) , Circus Day (Sirk Günü, 1923) gibi birçok 

filmle kariyerindeki yükselişi devam ettirir. Küçük yıldız Coogan’ın bu dönemdeki 

büyük şöhreti, diğer çocuk yıldızların ortaya çıkmasında tetikleyici bir etki yaratır. Bu 

süreçten sonra Amerikan sinemasında “yıldız çocuk modası” popüler hale gelir206. 

Charlotte Merriam, Lucille Ricksen, Ben Alexander,  Joe Cobb,  Jackie Morgan,  

Mickey Rooney,  Baby Peggy dönemin önemli çocuk yıldızlarıdır207. 

1930’lu yılların başında “Büyük Kriz” sinema endüstrisinde yıkıcı etkiler 

yaratmıştır. Büyük Kriz’le birlikte sinemadaki milyon dolarlık kar paylarında büyük 

                                                
203 Diana Serra Cary, Hollywood’s Children: An Inside Account of the Child Star Eras, Dallas: 
Southern Methodist University Press, 1997, s.112 
204 “About Mary Pickford”, http://www.marypickford.com/library/about-mary-pickford/136, (20.05.2012) 
205 Cary, s.134 
206 age, s.135 
207 “Silent Film Artists 1920’s”, http://www.younghollywoodhof.com/1920.html, (20.05.2012) 
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düşüş yaşanır ve binlerce sinema salonu kapatılır. Büyük krizin doğrudan sonucu olarak 

B filmleri ortaya çıkar ve hızla yükselir. Hollywood film şirketleri Paramount, Fox, 

RKO, Warner Bros mali krizler yaşarken diğer bir büyük şirket MGM ise bu dönemi 

avantaja çevirir ve sadece ayakta kalmakla kalmaz, zenginleşir. Tekelleşen Hollywood 

sineması bu dönemi kolay atlatır. Özellikle büyük şirketlerin A tipi, yıldız oyuncu 

formüllü ve uzun metrajlı filmleri sinemanın altın çağını yaşatır. Dönemin müzikal 

filmleri ve yıldız oyuncuları, sinemayı seyirci için cazip hale getiren en önemli 

unsurlardır. Hollywood “Büyük Kriz”in ekonomik ve sosyal alanlarda yarattığı tahribatı 

eğlence filmleri ile kapatmaya çalışır. Ayrıca eğlenceli filmler bu dönemde insanları 

sinemaya çekmenin en iyi yolu olarak görülür. 

Dönemin önemli çocuk yıldızı Jackie Cooper, kısa filmleri ile ün kazanır ve 

1931 yılında çektiği Skippy adlı filmle en iyi erkek oyuncu dalında Oscar’a aday 

gösterilen en genç oyuncu unvanını alır208. Dönemin sinemadaki çocuk karakterleri 

genelde masum, cesur, yetenekli ve kimsesizlerdir. Büyük buhran dönemi ile filmler, 

sıkıntı ve yoksulluk içindeki çocukların cesur doğalarına yönelirler. O yılların en pahalı 

prodüksiyonu olarak gösterilen The Wizard of Oz (Oz Büyücüsü, 1939) filminde 

dönemin popüler çocuk yıldızı Judy Garland oynar. İlk kez üç yaşında sahneye çıkan 

Garland, diğer çocuk yıldızlar Shirley Temple ve Jackie Coogan’a rakip olarak 

gösterilir. Garland’ın aşırı içten ve duygusal bakımdan inandırıcı şarkıcılığı onu 

romantik başrollerin yıldızı yapmıştır209. 

Şüphesiz 1930’lu yılların en önemli ve en fazla kendine bahsettiren çocuk 

yıldızı Shirley Temple’dır. Shirley Temple sarışın lüle saçları, yüzünden eksik olmayan 

gülümsemesi, müthiş dans ve oyunculuk kabiliyeti ile Amerika’nın adından en fazla söz 

ettiren çocuk starı olmasının yanında, ilahlaştırılan starlığı onun “Amerikan Prensesi” 

olarak adlandırılmasını sağlamıştır. Tabi ki Prenseslik unvanını almasında 1939 yılında 

çektiği The Little Princess (Küçük Prenses) filminin de etkisi vardır. 1932 yılında Kid’s 

Last Stand filmi ile sinemaya giren Temple, kısa filmlerin ardından 1934‘te çekilen 

                                                
208 “Child Star Jackie Coogan”, (07.09.2010), http://www.independent.co.uk/news/people/news/child-
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Stand Up and Cheer!  ve yine aynı yıl çevrilen Bright Eyes (Parlak Gözler) filmleri ile 

büyük bir şöhret kazanır. Temple’ın oynadığı neredeyse tek tipleşmiş karakterler 

genelde kimsesiz, fakir, problem çözücü, yetenekli, dirençli, masum, yetişkin özellikler 

taşıyan, birleştirici ve barışçıldır. Temple filmlerini temiz ve masum mesajlar olarak 

değerlendiren Amerikan sineması, onun canlandırdığı çocuk karakterlere çekirdek aileyi 

koruyabilmek (aile krizlerini çözen), küsleri barıştırmak, iyiliksever olmak, hayırsever 

olmak, uzlaştırıcı olmak, kötü kalplileri iyi bir insan haline dönüştürebilmek gibi 

misyonlar yüklemiştir. Temple’ın canlandırdığı melek-çocuk karakteri hem 

Hollywood’da hem de dünya sinemasında büyük beğeni toplamıştır. Temple’ın artan 

popülaritesi ardından ortaya çıkan diğer çocuk starlar da filmlerinde, Temple’ın bu 

melek misyonu yüklenmiş karakteri ile benzer yönler göstereceklerdir210. 

Çocuk yıldızların “altın çağı” olarak değerlendirilen bu dönemde stüdyolar 

belirgin çocuk karakterler ortaya çıkarır. Özellikle Temple karşısına çıkartılan Jane 

Withers, Ginder (1935) ve Pepper (Biber, 1936) filmleri ile popüler bir çocuk yıldız 

olur211. 1930’larda en parlak dönemini yaşayan çocuk yıldızlar arasında Mickey 

Rooney, Billy Halop, Tad Alexander, Anne Shirley, Jane Withers, Shirley Bell, June 

Carlson, Bonita Granville, Frankie Thomas, Ronald Sinclair gibi isimler sayılabilir212. 

40’lı yılların önemli çocuk yıldızları arasında olan Elizabeth Taylor, 1943’te Lassie 

Come Home (Yuvaya Dönüş) filminde henüz onlu yaşlarındadır. Taylor’ın filmdeki 

başarısı onun kariyerin bir dönüm noktası yaratır ve 50’li yıllarda patlama yaptığı 

döneme dek genç oyuncu sıfatını ile anılmasını sağlar213. 

İkinci Dünya Savaşı ardından çocuk yıldızların sinemadaki verimli altın çağı 

yitirilmeye başlanır. 1950’lerde Amerikan sinemasındaki gençlik filmleri furyası (güzel 

kızlar, yakışıklı erkekler, plaj filmleri) çocuk yıldızların sinemada dağınık ve daha az 

belirgin görülmesine sebep olur214. Bu dönemde çocukların masum temsili gerilim ve 

korku filmleri içerisinde değişime uğrar.1960’tan sonra korku filmlerinde daha belirgin 

                                                
210 Loraine Burdick, Shirley Temple,  New York:  Jonathan David Publisher, 2001, s.19,27,30 
211 age, s.39 
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213 “Elizabeth Taylor”, http://www.reelclassics.com/Actresses/Liz_Taylor/liz.htm, (12.03.2012) 
214 “Child Stars After the 1950s”, http://www.filmreference.com/encyclopedia/Academy-Awards-Crime-
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bir hale dönüşen çocuk karakterlerin daha önceki tarihlerde gerilim yaratma, korku hissi 

yaratma amacı ile kullanıldıkları görülür215. Örneğin 1956’da çekilen çocuk oyuncu 

Patty McCormack’ın oynadığı The Bad Seed (Kötü Tohum) filmi bu konudaki en iyi 

örneklerden biridir.1970’lere gelindiğinde korku sinemasında çocuk şeytani bir varlık 

olarak görülmeye başlanır. Dönemin örnek filmlerini incelediğimizde çocuk karakterler, 

Exorcist (Şeytan, 1973),  Omen (Kehanet, 1976) filmlerinde birer şeytani varlık,  

Halloween (1976)  filminde bir katil, It’s Alive’da (O Yaşıyor, 1974) ise bir yaratıktır.  

İleriki yıllarda da Hollywood için korku sinemasında çocuk ve çocuk imgesi 

vazgeçilmez bir unsur haline gelmiş, çocukluğun masumluğu ile tamamen zıt olan 

şeytan-çocuk, katil-çocuk karakterler kullanılmaya devam edilmiştir. Stephen King’in 

romanından uyarlanan Children of the Corn (Korku Çocukları, 1984), Pet Sematary 

(Hayvan Mezarlığı, 1989) çocuğun korkutucu kimliğini216 gösteren filmlerin 

örneklerindendir.  

Başlangıcından beri sinemanın içerisinde olan çocuk karakterlerin dil, yönelim, 

ilgi, giyim tarzları ve cinsel açıdan yetişkin ilgisini göstermeleri onları 

“yetişkinleştirilmiş” modeller olarak görülmelerini sağlamaktadır. Yine de bu filmlere 

baktığımızda çocuksuluk, çocuk ideali ve anlayışının bulunduğunu söylemek 

gerekmektedir217. 1970’li yıllardan sonra çocuk yıldızlar klasik tarzların dışında daha 

ciddi ve gerçekçi filmlerde yer almaya başlarlar. Bu yıllar çocukluğun sinemadaki 

temsilinin tartışıldığı bir dönemin başlangıcını oluşturur. 1973 yapımı dönemin önemli 

filmlerinden biri Paper Moon filmidir. Tatum O’neal’ın canlandırdığı elinde sigarası ile 

yetişkinlerden akıllı ve becerikli Addie karakteri sinemanın klasik çocuk tarzının 

dışındadır. 

Feminist eleştirmenlere göre 70’li yıllarda sinemada kadın bağımlı, duygusal 

ve erkek arzularının nesnesidir. Özellikle Hollywood geleneği kadını, erkek arzularını 

fetişi olarak değerlendirmekte ayrıca erkek iktidarının pasif doğrulayıcıları olarak 

                                                
215 Tunç Ertan, “Korku Sinemasının Çocukları”, http://www.beyazperde.com/dosyalar/sinema/dosya-
4067/, (21.05.2011) 
216Fatih Danacı, “Siyah Perdenin Arkasındaki ve Önündeki Gençler”, http://www.otekisinema.com/siyah-
perdenin-onundeki-ve-arkasindaki-gencler/, (21.05.2011) 
217 Postman, s.156,157 
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konumlandırılmaktadır218. Sinemadaki erkek egemen bakış açısı, kadını bir teşhir 

nesnesi haline getirirken, kadınsı–çocuk ve ergen imgesi popülerleştiği bu dönemde 

sinemada çocuklar arzu nesnesi haline dönüşmeye başlar. Örneğin Jodie Foster 1976 

yapımı Taxi Driver (Taksi Şöförü) filminde küçük bir hayat kadınını, Brooke Shields 

1978 yapımı Pertty Baby (Güzel Bebek) filminde küçük yaştaki bir fahişeyi219, Claire 

Pawney 1987 yılında The Girl (Kız) filminde orta yaşlarda bir adamı baştan çıkartan on 

dört yaşındaki lolita-kız karakterini canlandırmaktadır220. Sinemada masum çocuk 

imajının terk edilmekte olduğunu gösteren bu tür filmlerde konular genellikle sex, 

pedofil, sağlıksız fanteziler, fahişelik, aşk, suç ve cinayet üzerinedir. 

Hollywood sinemasında çocuklara yönelik filmleri 1980’li yıllarda A 

Christmas Story (Yılbaşı Hikayesi, 1983), The Karate Kid (Kareteci Çocuk, 1984), 

Cloak Dagger (1984), The Goonies (Define Adası, 1985), Back To The Future 

(Geleceğe Dönüş, 1985), Babes in Toyland (Oyuncak Dünyası, 1986),  Big (Büyük, 

1988),  Little Monsters (Küçük Canavarlar, 1989), Uncle Buck (Buck Amca, 1989)221 

vb. örneklerle hız kesmeden devam etmiştir. Çocuk yıldız Aileen Quinn’nin başrolü 

oynadığı 1982 yapımı Annie dönemin en önemli müzikal-çocuk filmlerinden biridir222. 

Dahi yönetmen Spielberg’in Close Encounters of The Third Kind,(Üçüncü Türden 

Yakınlaşmalar, 1977), E.T. The Extra-Terrestrial (E.T, 1987) filmleri ise bilimkurgu ve 

masal dünyasını birleştirerek hem çocuk hem de yetişkin seyircinin ilgisini çeker223. 

1980’li yıllarda çocuk oyuncular, komedi, macera ve aile filmlerinin 

vazgeçilmez unsurlarıyken bu dönemde sinemada çocuğa yönelik gerçekçi 

yaklaşımlarda görülmüştür. Aile çatışmalarını, uyuşturucu ve alkol kullanımını, 

parçalanmış aileleri, yoksulluğu, zorbalığı ve şiddeti sinemada ön plana taşıyan birçok 

filmde çocuklar gerçekçi yaklaşımlarla ele alınmıştır. 1970‘li yıllarda sinemada görülen 

farklı ve daha çok karanlık çocuk tasvirleri 1980’lerde yerini genç sinemanın 

yükselişine bırakır. Genç sinemanın yükselişi beyaz perdede genç oyuncuların çoğalıp, 

                                                
218 Douglas Kellner, Michael Ryan, Politik Kamera-Çağdaş Hollywood Sinemasının İdeolojisi ve 
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sık görülmesini sağlamış ve genç seyircinin sinemaya olan ilgisini daha da arttırmıştır. 

Brooke Shields, Tom Cruise, Kristy McNichol, Molly Ringwald ve Winona Ryder 

dönemin en ünlü genç ya da ergen yıldızlarıdır. Dönemin önemli filmleri arasında The 

Blue Lagoon (Mavi Göl, 1980), Little Darling (Küçük Sevgilim, 1980), Endless Love 

(Sonsuz Aşk, 1981), Taps (1981), The Outsiders (Dışarıdakiler, 1983), The Breakfast 

Club (Kahvaltı Kulübü, 1985),224 vb. örnekler vardır. 

1990’lı yıllardan itibaren Amerikan sineması çağdaş çocuk ve sorunlarına iyice 

uzaklaşacak, yaramaz, aktif, eğlenceli, akıllı, kurnaz ve zengin çocuklar ise sinemadaki 

en popüler dönemlerini yaşayacaklardır. Bu dönemde çocuk oyuncular komedi 

filmlerinin vazgeçilmezi haline gelirler. 1990’lı yılların popüler çocuk sinemasının en 

önemli isimleri arasında Macaulay Culkin, Michael Oliver, Mason Gamble, Jennie 

Garth, Mary-Kate Olsen gibi isimler yer almaktadır. 1990’lı yıllarda çocuk oyuncuların 

oynadığı önemli filmler arasında Problem Child (Problem Çocuk, 1990), Home 

Alone (Evde Tek Başına, 1990), My Girl (Kız Arkadaşım, 1991), Home Alone-2 ( Evde 

Tek Başına-2, 1992), Problem Child-2 (Problem Çocuk-2, 1992),  Richie Rich (1994) 225 

vb. örnekler vardır. 

Hollywood’un 2000’li yıllardan sonra çocuğa yaklaşımı dönemin tüketim 

kültürü, popüler kültür anlayış ve temsillerinin yansımasıdır. Bu dönemden sonra 

“çocuk star” kavramından sadece “star” kavramına geçilme söz konudur. Artık şöhret 

olmuş çocuk sadece bir stardır ve de yetişkinlerden ve yetişkin starlardan farksızdır. 

Sinema dışında televizyonun da starı olan çocuk, gösteri dünyasının, televizyon 

programları ve magazinin vazgeçilmez bir unsuru haline gelir. 1970’lerden bugüne 

sinemada çocuk sadece yetişkin davranış, dil ve yöneliminde değil ayrıca yetişkin 

görünümündedir. 1970’lerin Lolita imgeli çocuk yıldızları bugün de devamlılığını 

sürdürür. Filmleri genel olarak değerlendiğimizde aşk, cinsellik, para ve şöhret odaklı 

konuların sık işlendiğini görmenin yanı sıra karakterlerin dönemin kadın ve erkek 

modeline uygunluğu ve rol modellerin (dönemin en büyük starları, idolleri, ikonları) 

örnek alımı (özellikle ergen imgesinin bulunduğu filmler) söz konusudur. Selena 
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Gomez, Anna Paquin,  Jessica Simpson, Emma Watson,  Drake Bell,  Josh Peck, Angus 

T. Jones, Miranda Cosgrove popüler kültürün tipleştirdiği yetişkin davranış, görünüm 

ve yaşayışına sahip çocuk yıldızlardır. Bu yıldızların erken dönem çocuk yıldızlardan en 

büyük farkları yetişkin kılıklı rollerini magazin basını sayesinde gerçek hayata 

yansıtmalarıdır. Çocukluğun doğasına yönelik bu tahribat sadece çocuk yıldızlar için 

değil, tüketim kültürü ve onun eksenindeki medyanın yarattığı ve etkilediği tüm 

çocuklar için geçerlidir.  

Özellikle Amerikan sinema endüstrisi başlangıcından bu yana çocuk yıldızlar 

üzerinden rekabet ve hırs ortamı yaratmıştır. Bu süreçte sinema endüstrisi içerisinde 

çocuklar birer meta ve yıldız haline getirilerek, kendi çocukluklarının doğal sürecinden 

uzaklaştırılmış, bunun sonucu olarak da psikolojik ve trajik süreçler yaşamışlardır. Bu 

süreçlerde menajer rolü üstlenmiş ailelerin, para ve popülaritenin peşinde olan film 

şirket ve yapımcıların payı da büyüktür. Gerçek adı Diana Serra Cary olan Baby Peggy,  

1997 yılında çıkardığı Hollywood’s Children adlı kitabında ve Vera Iwerebor‘un çektiği 

Baby Peggy the Elephant in the Room adlı biyografik belgeselde kendi ve diğer çocuk 

yıldızların Hollywood film endüstrisinin yarattığı “çocuk yıldız masalı”nın çocuk 

şöhretler üzerine kurduğu trajediden bahsetmektedir. 

2.4-Türk Sinemasında Çocuk  

Türk sinemasında çocuğun konumuna ve işlevine yönelik kaynaklar oldukça 

sınırlıdır. Bu konuda en kapsamlı kaynak Nilüfer Öcel’in  “Türk ve Dünya Sinemasında 

Çocuk İmgesi” (2001) adlı çalışmasıdır. Nilüfer Öcel’in çalışmasından yola çıkarak 

Türk sinemasında çocuk konusunu dört başlık atında incelenebilir. Bunlardan ilki Türk 

Sinemasının Erken Döneminde Çocuk İmgeleri Taşıyan Filmler, ikincisi 1960’lı ve 

1970’li Yıllarda Çocuk Yıldızlar ve Filmleri, üçüncü olarak 1980’lı yıllarda Arabeskin 

Şarkıcı-Oyuncu Çocuk Yıldızları ve Filmleri, son olarak da 1980 Sonrası Türk 

Sinemasında Çocuğa Gerçekçi Yaklaşım ve Yeni Popüler Sinemada Çocukluk imgesi 

olarak düşünülebilir. Bu bölümde tezimizin konusunu oluşturan 1980’li yıllarda 

Arabeskin Şarkıcı-Oyuncu Çocuk Yıldızları ve Filmleri başlığı dışında diğer üç başlığa 

değineceğiz.  
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2.4.1-Türk Sinemasının Erken Döneminde Çocuk İmgeleri Taşıyan 

Filmler 

Türk sinemasının ilk yıllarından 1960’lı yıllara kadar olan süreçte gerçekçi 

çocuk filmlerine ve çocuk yıldızlara rastlanılmaz. Bu yıllara kadar çekilen filmlerde 

çocuk oyuncular, filmlerin bazı sahnelerinde görünen “çocuk figüranlar” olmaktan 

öteye geçememişlerdir226. Bu sebeple Türk sinemasında çocuk oyuncular uzun süre yan 

rollerde, isimsiz ve ünsüz olarak kullanılmışlardır. Dünya sinemasının tersine, Türk 

sinemasının erken döneminde ve belirli bir dönem dışında, ana oyuncu olarak çocuk pek 

rastlanılmamıştır227. 

Türk sinemasında ortaya çıkan ilk öğenin çocuksuluk olduğundan bahseden 

Nilüfer Öcel, sinemamızda çocuklardan önce çocuksu öğeler olduğunu belirtir. İsmet 

Fahri Gülünç’ün Fahri Bey ve Makarna (1919) filmi çocuksuluk öğesini taşıyan bir 

filmse de içinde çocuk oyuncu bulundurmamaktadır. 1919’da Ahmet Fehim’in 

Mürebbiye ve 1921’de Şadi Fikret Karagöz’ün Bican Efendi serisi içerisinde çocuk 

imgeleri taşıyan filmlerdir. Nilüfer Öcel,  Muhsin Ertuğrul’un birçok filmini de ele 

alarak bu dönemin filmlerinin yetişkinlere yönelik olduğunu, toplum ve aile yapısını 

yansıtılması gibi kavramların henüz sinemada var olmadığından söz etmektedir. Ayrıca 

1923 yapımı Ateşten Gömlek filminde çocukların bulunduğunu, yine 1923 yapımı 

yabancı bir kaynaktan uyarlama olan Kız Kulesinde Bir Facia filminde çocuk imgeleri 

(ihmal edilen, hasta, uğruna fedakârlıklar yapılan) kullanıldığını belirtmiştir228. 

Agah Özgüç, Muhsin Ertuğrul’un yönetmenliğini yaptığı Aysel Bataklı Damın 

Kızı (1934) adlı filmde Cahide Sonku’nun bebeği rolündeki Ergun Köknar’ı ilk çocuk 

figüran olarak işaret eder229. Yabancı bir eserden uyarlama olan film çocuk imgeleri ile 

dolu olmasının yanı sıra Türk sinemasında ilk kez bir filmde gayrimeşru bir çocuk rolü 

oynatılmıştır. Aysel Bataklı Damın Kızı (1934) filmiyle Türk sinemasında ilk kez aile içi 
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çocuk, aile dışı çocuk, çocuğun hukuki durumu, çocuk ve miras, babasız çocuk gibi 

kavramlara değinilmiştir230. 

1939 yapımı olan Taş Parçası isimli uyarlama filmde ilk kez üvey evlat 

imgesi, Muhsin Ertuğrul’un yönettiği 1940 yapımı Şehvet Kurbanı filminde ise ilk kez 

iki çocuk imgesi kullanılmıştır. İlerleyen yıllarda çocuk imgesi açısından ülkenin 

toplum yapısını ve söylemlerini aktarmayı amaçlayan, toplumda birebir yansımalarını 

bulunduğu imgelerin sinemaya aktarıldığı görülür. Çocuksu öğeler taşıyan, değişen 

dönüşen çocuk imgeleri, birleştirici çocuk imgeleri, kimsesiz ve ortada kalan çocuk 

imgeleri, evlatlık alınan çocuklar sinemada sık kullanılan imgeler halini almıştır. 1949 

yılında Ömer Lütfü Akad’ın Vurun Kahpeye filmi çocuk imgeleri açısından önemlidir 

ve bu filmdeki çocuklar çok yönlü olarak ele alınır. Filme göre çocuklar gelecektir ve 

eğitilmesi, hizmet götürülmesi, gözetilmesi gerek varlıklardır. Gerçek anlamda çocuğun 

ana oyunculardan biri olduğu film ise Suavi Tedü’nün 1952 yapımı Göçmen Çocuğu 

adlı filmdir231. Agah Özgüç, Göçmen Çocuğu (1952) adlı filmin ilk yerli çocuk filmi 

olduğunun ve filmde oynayan Küçük Erkan’ın ilk çocuk oyunculardan biri olduğunu 

işaret etmektedir232. 

2.4.2-1960’lı ve 1970’li Yıllarda Çocuk Yıldızlar ve Filmleri 

1950’li yıllarda Türk sineması Yeşilçam ile yeni bir döneme girer ve etkisini 

1980’lere kadar gösterir. Bu yıllarda Yeşilçam’ı etkileyen unsurlardan ilki köyden kente 

olan iç göçler, ikincisi ise sinema salonlarının kırsal bölgelerde de hızla 

yaygınlaşmasıdır. Sinema salon sayısındaki hızlı artış ve bu artışa bağlı olan talep film 

üretimini olumlu bir şekilde etkiler. Özellikle güldürüler, köy filmleri ve aşk filmleri bu 

dönemde büyük ilgi görmüştür. 1950’lere çocuk sineması açısından baktığımızda 

filmlerin ana temalarının çocuk kahramanlar üzerine kurulmadıklarını görürüz. Bu 

dönemde Çıldıran Baba (1950), Evlat Acısı (1954), Evlat Hasreti (1956), Yetim 

Yavrular (1955) gibi isimleriyle göndermeler yapan bunun dışında da pek işlevi 
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olmayan, acılı, arabesk melodramlar üzerine kurulu filmlerin varlığı söz konusudur. Bu 

filmlerde çocuklar duygu sömürüsünün figüranları halini alırlar233. 

   “Türk sinemasının popüler bir kurum olarak parlak dönemini yaşadığı 1960'lı 

ve 1970'li yıllarda, film endüstrisinin işleyişini belirleyen unsurlardan biri de yıldız 

sistemiydi. Gişedeki başarıları yüksek, kadın ve erkek yıldızların yanı sıra, izleyici bu 

dönemde çocuk yıldızlarla da tanıştı.”234 1960–1975 yılları arasında Türk sinemasındaki 

film üretimi artışının yanı sıra gösterim salonları, yaratım kadrosu ve seyirci sayısındaki 

artış sinemayı ekonomik olarak belirleyici hale getirmiş ve dönemin en önemli popüler 

kültür aracına dönüştürmüştür235. Türk sinemasında çocukların yıldızlaşmaya başlaması 

sinemadaki nicel ve nitel değişmelerin etkisiyle 1960’lı yılların başında gerçekleşir. 

Dünya sinemasında çocuk yıldızların çok büyük ilgi görmeleri ve para kazandırmaları 

Türk yapımcıların da dikkatini çekmiş ve Türk sinemasında çocuk yıldızlar furyasını 

başlatmıştır.  Bu dönemde Memduh Ün’ün yönettiği 1960 yapımı Ayşecik ve onu 

izleyen yine 1960 yapımı Atıf Yılmaz’ın yönettiği Ayşecik Şeytan Çekici filmleri 

Zeynep Değirmencioğlu’nu çocuk yıldız tahtına oturtacaktır. Zeynep Değirmencioğlu 

dışında dönemin en önemli çocuk yıldızları Parla Şenol, İlker inanoğlu, Sezer İnanoğlu, 

Menderes Utku236, Ömer Dönmez gibi isimlerdir. Agah Özgüç, 1960’lı yıllarda 

başlayan çocuk kahramanlı filmlerin, çocuk sinemasında bir “altın çağ” yaşatacağını 

ama bu filmlerin “çocuk sineması sömürüsü”nü de birlikte getireceğini söyler237. 

Dönemin en önemli çocuk yıldızı Zeynep Değirmencioğlu Papatya (1956) 

filmi ile sinemaya girmiştir. 1958 yapımı Ölümden de Acı ve 1959 yapımı olan Ömrüm 

Böyle Geçti filmlerinde “küçük yıldız” olarak lanse edilen Zeynep Değirmencioğlu 

şöhretini 1960 yılından sonra “Ayşecik” olarak sürdürür.”238 Dönemin popüler 

romancısı Kemaletin Tuğcu’nun aynı adlı romanından uyarlanan Ayşecik filmi Zeynep 

Değirmencioğlu’nu Türk sinemasının ilk çocuk yıldızı yapmıştır. Yönetmenliğini 

Memduh Ün’ün yaptığı film, suçsuz yer hapse atılan bir baba ve gerçek suçluları bulan 
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küçük kız Ayşeciğin hikayesini anlatır. Agah Özgüç, Ayşecik filminin, filme temel 

kaynak olarak gösterilen romana ters düştüğünü, sinema uyarlamasına bazı duygu 

sömürüsü içerikler ile eklemeler yapıldığını belirtir239. Zeynep Değirmencioğlu, Ayşecik 

filminin ardından çektiği Ayşecik Şeytan Çekici (1960) filmi ile halkın çok sevdiği 

popüler bir “halk kahramanı” haline gelir. “Ayşecik” karakteri bir anlamda alt sınıf 

kültürünün de temsilcisi konumundadır240. Bu süreçten sonra “büyümüş de küçülmüş 

tavırlarıyla Ayşecik dönemin üretim koşullarının yarattığı tipik bir temsilcidir.”241 

Barışçıl, uzlaştırıcı ve birleştirici çocuk imgesini öne çıkaran “Ayşecik” karakteri mutlu 

sonların ideal kahramanı olarak görülür. “Ayşecik” tiplemesine yönelik yoğun ilgi 

Zeynep Değirmencioğlu’nun bu karakter ile özleşmesine sebep olacak ve onu yerli 

Shirley Temple olarak anılmasını sağlayacaktır242.  

“Ayşecik” karakteri filmlerinin geneli yetim, öksüz ya da ailesi parçalanmış bir 

kız çocuğun idealize dramını içerir. Filmlerin çoğunda yaramaz ama masum, büyümüşte 

küçülmüş tavırlı, bilmiş ve yetenekli, taşralı ya da fakir olan Ayşecik kötülüklere 

tahammülün ve acılı bir çocuk hikayesinin cesur doğasının kahramanıdır. Şüphesiz bu 

özellikler Ayşecik karakterinden sonra ortaya çıkan diğer “Yumurcak”, “Sezercik”, 

“Ömercik”, “Afacan” gibi çocuk kahramanların da özellikleri olacak ve çekilen filmler 

faklı çocuk karakterlerin benzer yönleri etrafında dönecektir243. 

Zeynep Değirmencioğlu çocuk yaşta çevirdiği seri filmlerin çoğunda Ayşecik 

ismini kullanmıştır ( Ayşecik 1960, Ayşecik Yavru Melek 1962, Ayşecik Fakir Prenses 

1963, Ayşecik Çıtı Pıtı Kız 1964 vb.)244. Ayşe isminin yanına getirilen –cik eki, yaratılan 

ve halkın çok sevdiği karaktere daha sevimli, çocuksu bir anlam yüklemiştir. 

Değirmencioğlu, genç kız olmaya başladığı dönemler de ve seri dışında çektiği 

filmlerde kendisi ile özleşen karakterin Ayşe adını kullanmaya devam etmiş yalnız 

isimden –cik eki atılmıştır. Karakterin isminden – cik eki atılsa da, bu yıllarda çektiği 
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filmlerde “Ayşe” karakteri, acılı çocuk dramının hikayelerinden arınamamış, benzer 

hikaye ve temalar ile filmler çekmeye devam etmiştir245. 

Zeynep Değirmencioğlu’nun filmografisinde 44 film bulunmaktadır. Filmler 

içerisinde en önemlileri şüphesiz Değirmencioğlu’nun babası senarist Hamdi 

Değirmencioğlu’nun “Ayşecik” serisidir. Bunlar arasında Ayşecik Şeytan Çekici (1960), 

Ayşecik Ateş Parçası (1962), Ayşecik Canımın İçi (1963), Ayşecik Fakir Prenses (1963), 

Ayşecik Boş Beşik (1965), Ayşecik Canım Annem (1967), Ayşecik'le Ömercik (1969), 

Ayşecik Ve Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde (1971) vb. filmler bulunmaktır. Zeynep 

Değirmencioğlu’nun son filmi yine senaryosunu Hamdi Değirmecioğlu’nun yazdığı 

1974’te çekilen Macera Yolu’dur246. 

1940’da sinemamıza girmeye başlayan yetişkin seyirciye yönelik masal 

filmleri 1960’lı yıllarda küçük izleyiciye yönelik çekilme başlanır. Zeynep 

Değirmencioğlu’nun oynadığı Ayşecik Fakir Prenses (1963) filmi çocuk seyirciye 

yönelik türün başlangıçlarından sayılmaktadır. Ertem Görenç’in yönetmenliğini yaptığı 

film Amerikalı çocuk yıldız Shirley Temple’ın filmlerinin neredeyse kopyasıdır. Agah 

Özgüç’e göre türün “altın çağı”nı başlatan film yine Değirmencioğlu’nun başrolünü 

oynadığı, bir Walt Disney çizgi roman uyarlaması olan Pamuk Prenses Ve Yedi Cüceler 

(1970) adlı filmdir. Yine Zeynep Değirmencioğlu’nun oynadığı Süreyya Duru’nun 

çektiği Sinderella Külkedisi (1971) dönemin önemli masal filmleri arasında görülür247. 

1960’lı yılların çocuk yıldızların biri de Parla Şenol’dur. İlk kez 1961 yılında 

yönetmenliğini Türker İnanoğlu’nun yaptığı Hancı adlı filmle sinemaya giren Parla 

Şenol, film çekildiği sıralarda henüz beş yaşındadır. Filmlerde diğer çocuk yıldızların 

aksine farklı isimler kullanan Parla Şenol, popüler olduğu dönemde “Parlacık”, “Küçük 

Parla”, “Yavru Parla”248 gibi isimlerle afişlerde yer bulmuştur. Parla Şenol’un oynadığı 

filmler arasında Benim Küçük Meleğim (1961), Avare Yavru ve Filinta Kavboy (1964), 

Katilin Kızı (1964), Babam Katil Değildi (1966)249 vb. pek çok film bulunur. Çocuk 
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yıldızların popüler olmaya başladığı dönemde Zeynep Değirmencioğlu’nun rakibi 

olarak da gösterilen Parla Şenol250, bugün dönemin çocuk yıldızlarının aksine 

oyunculuk kariyerini televizyon dizileri ve sinemada sürdüren nadir isimlerden biridir. 

Parla Şenol sinema oyunculuğu dışında, tiyatro oyunculuğu, şarkıcılık ve seslendirme 

sanatçılığı yapmaktadır.   

Ayşecik serilerinin getirdiği büyük ilgi yeni çocuk yıldızlar arayışlarını 

hızlandırmış, gazete ve dergilerin düzenlediği çocuk yıldız yarışmaları yeni isimlerin 

ortaya çıkmasında belirleyici olmuştur. Örneğin dönemin popüler dergilerinden Ses 

Dergisi’nin düzenlediği çocuk yıldız yarışmasında Zeynep Değirmencioğlu’nun kuzeni 

olan Ömer Dönmez ikinci olmasına rağmen Hamdi Değirmencioğlu’nun desteği ile 

Ömercik karakteri ile ard arda filmler çekmeye başlar. Agah Özgüç, -cikli oyuncuların 

ikincisi olarak işaret ettiği Ömercik aynı Ayşecik gibi ticari açıdan pazarlama mantığına 

uygun bir sunuş biçimidir251. Ömercik ondan daha popüler olan Ayşecik karakterinin 

genellikle kardeşi ya da arkadaşı (Ayşecik ile Ömercik 1969, Ayşecik Yuvanın Bekçileri 

1969, Anneler Günü 1973, Hayat Sevince Güzel 1971 vb.) rollerinde görülür. 

Filmlerinin genelinde aynı Ayşecik gibi yetim, öksüz, ailesi parçalanmış, bir günah 

mahsulü, masum ve yoksuldur. Ömercik karakterinin en önemli filmleri arasında 

Ömercik Babasının Oğlu (1969), Ana Kalbi (1969), Yuvasız Kuşlar (1970), On Küçük 

Şeytan (1971)252 vb. filmler sayılabilir. Ömercik karakteri bir tarafa bırakılacak olursa 

1960’lı yıllarda çocuk yıldızlı filmlerde kız çocuklar ( Zeynep Değirmencioğlu, Parla 

Şenol, Nilgün Utku vb.) çok daha baskındı. 1970’li yıllarda sinemada yıldızlaşan İlker 

İnanoğlu, Sezer İnanoğlu ve Menderes Utku gibi isimler çocuk yıldızlı filmlerde erkek 

çocukların daha baskın olduğu bir dönemi yaşatacaklardır253. 

Ayşeciğe ve Ömerciğe yönelik büyük beğeni, kimi oyuncu, yönetmen ve 

yapımcıların kendi çocuklarını bu kulvara soktuğu bir dönemi başlattır. Örneğin 

“yumurcak” adıyla sinemaya giriş yapan Filiz Akın’ın oğlu İlker İnanoğlu, yapımcı 

babası Türker İnanoğlu’nun desteğiyle kısa bir dönem yıldızlaşmıştır. 1920’lerin çocuk 

yıldızı Jackie Coogan’ın The Kid filminden esinlenerek yaratılan “Yumurcak” sevecen 
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ve uzlaştırıcı çocuk imgesini taşıyarak evlat verilme, bir cinayetin tanığı olma, 

parçalanmış aileyi bir araya getirme254 vb. bilindik konuların çocuk 

kahramanlarındandır. İlker İnanoğlu’nun “yumurcak” karakteri ile oynadığı filmler 

arasında Yumurcak (1970), Yumurcak Köprü Altı Çocuğu (1970), Yumurcağın Tatlı 

Rüyaları (1971), Yumurcak Küçük Şahit(1972) 255 vb. filmler vardır. Bilindik konuların 

dışında bir western film olarak görülen 1973 yapımı Yumurcak Küçük Kovboy dönemin 

en pahalı prodüksiyonlarından ve serinin devam filmlerinden biridir256. 

Yapımcı baba desteğini alarak yıldızlaşan bir diğer çocuk kahraman da Sezer 

İnanoğlu’dur. Sezer İnanoğlu, “Sezercik” tiplemesi ve dizi sinemasıyla bir dönemin 

önemli çocuk yıldızları arasında yer alır. “Sezercik” tiplemesinin önemli filmleri 

arasında Sezercik Yavrum Benim (1971),  Sezercik Aslan Parçası (1972), Sezercik 

Küçük Mücahit (1974), Bitirimler Sınıfı (1975), Analar Ölmez (1976) 257 vb. örnekler 

yer alır. 1974 yapımı olan Sezercik Küçük Mücahit filmi Türk çocuğu olan Sezerciğin 

kahramanlıklarını konu edinmiş ve ilk kez bir çocuk yıldızın olduğu filmde toplumsal 

bir olay işlenmiştir. Filmin popülist ve milli söylemi, diğer çocuk yıldızlar gibi tek 

tipleşen “Sezercik” karakterini milli bir kahramana dönüştürmüştür258. 

Dönemin diğer önemli çocuk yıldızlarından biri de yapımcı-yönetmen Ümit 

Utku’nun oğlu Menderes Utku’nun “Afacan” tiplemesidir259. “Afacan” tiplemesinin 

önemli filmleri arasında Afacan (1970), Afacan Küçük Serseri (1971), Afacan Harika 

Çocuk (1972), Parasızlar (1974)260 vb. örnekler bulunur. 70’lerin erkek çocuk ağırlıklı, 

çocuk yıldızlı filmlerinin yanı sıra bu dönemde Hülya Koçyiğit’in kızı olan Gülşah 

Soydan da “Gülşah” tiplemesi ile sinemaya girer. “Gülşah” tiplemesinin önemli filmleri 

arasında Gülşah (1975), Gülşah Küçük Anne (1976), Güllüşah ile İbo (1976) vb. 

örnekler yer alır. Agah Özgüç, 1970’lerin sonuna kadar yıldızlaşan çocuk oyuncuların, 

çocuk klişelerinin, -cikli çocuk tiplerinin ve melodramlaşan çocuk hikayelerinin 
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varlıklarını sürdürdükleri ve bu döneme dek çocuk sinemasında değişen pek bir şey 

olmadığını belirtmektedir261. 

Kaynaklarda yıldız çocuklar arasında ismine pek rastlanmayan Kahraman 

Kral’da dönemin önemli çocuk oyuncularındandır. Yönetmenliği Ertem Eğilmez’in 

yaptığı 1973 yapımı Canım Kardeşim filmi Kahraman Kral’ın tanınmasını sağlamıştır. 

Yine 1973 yılında yönetmenliğini Ömer Lütfü Akad’ın yaptığı Gelin filminde “Osman” 

karakteri ile büyük bir başarı yakalamıştır. Kahraman Kral, diğer çocuk yıldızların 

aksine sadece ticari filmlerde değil,  toplumsal içerikli filmlerde oynamıştır ve çok daha 

iyi ve gerçekçi bir oyunculuk sergilemiştir. Duygusal ses tonu ve hüzünlü suratıyla 

oldukça ilgi çeken Kahraman Kral, çocuk yıldızlara verilen “küçük” ya da –cikli isimler 

yerine, her filmde farklı isimler kullanmıştır. Örneğin Canım kardeşim (1973) filminde 

Kahraman,  Gelin (1973) filminde Osman, Izdırap (1973) filminde Ali,  Oğul (1974) 

filminde Aliş vb.262. 

Söz konusu dönemde çocuk yıldızlı filmleri, çocuk melodramlar olarak ifade 

eden Nejat Ulusay, filmlerin parçalanmış aile, terk edilmiş çocuk, mesleği ile çocuğu 

arasında kalmış kadın, ayrı yaşayan ailesini bir araya getirmeye çalışan çocuk gibi 

melodrama özgü konu ve kişileri içermekte olduğunu vurgulamaktadır. Bu dönemde 

çekilen çocuk filmleri bu yönleriyle aile, kadın ve çocuk izleyiciyi hedef alarak 

yapılmaktadır263. 

 “Çocuk yıldızların canlandırdıkları film kişileri, genel olarak, 
zeki, şirinlikleri ve zekaları nedeniyle yaramazlıkları hoş görülen, yoksul 
ya da sorunlu ailelerin çocukları olsalar da mutlu, yaşıtlarıyla arkadaşlık, 
kendilerinden büyük kişilerle de hemen yakınlık kurabilen çocuklardır. Rol 
modelleri açısından değerlendirildiklerinde, bu filmlerin, çocukların, 
toplumdaki baskın “kadınlık” ve “erkeklik” rollerinin “gereklerini” bir an 
önce edinmeleri gerektiği görüşünün altını çizmeyi amaçladıkları 
gözlemlenmektedir.”264 

1960’lı yıllardan 1970’lerin sonuna kadar Türk sinemasında çocukları 

merkezlerine alan filmlerle karşılaşıldı. Bu filmlerin birçoğu toplum tarafından gizliden 

gizliye dayatılan rolleri ve sorumlulukları üstlenen çocuk kahramanlar kimi zaman 
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annelerinin, kimi zaman babalarını yerlerine geçerek evlerini geçindirdiler, büyümüşte 

küçülmüş gibi konuştular, tehlikeli olayların içine girerek zor durma düşen ailelerini 

kurtardılar. Bu tür filmlerde çocuklar hep bir kurtarıcı ve bütünleyici olarak görüldü. 

Filmlerde çocuklar üzerinden gönderilen açık mesaj, çocuklar olmadıkları zaman aileler 

parçalanır ve mutsuz olurlar. 

 “Bu filmlerin çoğunda, kötülüklerle dolu büyük şehrin ortasında 
öksüz veya yetim kalmış ya da her an öksüz ya da yetim kalma tehdidi 
altında olan çocuk, erken yaşta hak etmediği bir acıyla savaşmak zorunda 
kalıyordu. Ama büyük şehrin henüz güçsüzler için tam bir çaresizlik 
anlamına gelmediği bir dönemin ürünü olduklarından, tıpkı Tuğcu 
romanlarında olduğu gibi, dökülen onca gözyaşına rağmen çocuğun zaferi 
ile biterdi bu filmler. Büyümüşte küçülmüş yavru melek Ayşecik ya da 
aslan parçası Sezercik sonunda aklını kullanarak, yoksul mahallenin de 
desteğini alarak haksızlıklara göğüs gerer; babasını hapisten, annesini 
hastaneden, nihayet ailesini parçalanmaktan kurtarır, daha olmadı 
kesinlikle sıcak bir yuva bulurdu.”265 

Ayşecik Şeytan Çekici (1960) adlı filmde birbirinde ayrı düşen anne ve babasını 

birleştiren Ayşecik, bebeklikten çocukluğa geçer geçmez yemek yapmaya ve çamaşır 

yıkamaya başlayarak erken yaşta sorumluluklar almaya başlamıştır. Yine Yuvanın 

Bekçileri (1969) adlı filmde anne ve babasını birleştirmeye çalışan Ayşecik ve Ömercik 

filmin sonunda bütün aileyi bir araya getirerek mutlu sonu yaratırlar. Yumurcak 

Köprüaltı Çocuğu (1970) filminde “Yumurcak” fakir bir ailenin oğludur. Annesi ev 

kadını, babası ise taksi şoförlüğü yapmaktadır Cinayet suçu ile iftiraya uğrayan baba 

hapse düşer, annesi ise geçirdiği kaza sonucu kör kalır. Annesinin ameliyat parasını 

toplayabilmek için seyyar satıcılık yapıp, ailesinin sorumluluğunu yüklenen 

“Yumurcak” babasının suçluğunu da kanıtlayarak, onun hapisten çıkmasını sağlar266.  

Hayat Sevince Güzel (1971) filminde Ayşe, taşralı ve öksüz bir kızdır. 

Kasabadaki sokak çocuklarının mağdur edilmesine dayamayarak tüm kasabanın 

desteğini alan Ayşe, sokak çocukların dramına dikkat çeker ve bu drama son verir. 

Sezercik Aslan Parçası (1972) adlı filmde annesi ve babası küçükken ayrılan Sezercik, 

annesi üzerine atılan iftirayı temizleyerek, annesi ve babasının tekrar birleşmesini 

sağlar. Sezercik Yavrum Benim (1971) filminde annesine atılan büyük bir iftira sonucu 
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parçalanan ailesini bir araya getiren Sezercik, annesinin hastalıktan kurtaracak ve 

kendisine haksız yere kötü davranan üvey babasına dersini verecektir. 

Umut Tümay Arslan’a göre 1960–1980 arası dönemde oldukça popüler olan bu 

filmlerin merkezlerinde ailenin bütünlüğünü koruyan çocuklara yer verilirdi. Yetim 

kalmış, erken yaşta büyümek zorunda bırakılmış, felaketleri zafere dönüştürmüş, 

güçlükleri yenebilen, doğru yoldan kesinlikle ayrılmayan bu küçükler karakterler 

büyüklerine ve ailelerine örnek olurlardı. Filmlerde yoksulluğun, mazlumluğun biteceği 

anın ardı kesif bir mutluluk olarak tahayyül edilir. Çocuklar hiç büyüyemez ve kesif 

mutluluk başlarken film biter. Unut Tümay Arslan, buradaki kesif mutluluk vaadini 

çocukluğa tahammülü kabul ettirme olarak vurgular267.  

Nurdan Gürbilek, ebeveynlerin kurtarılmaya muhtaç, çocuğun ise kurtarıcı 

olarak görüldüğü bu filmlerin seyirci ile bağlantı içinde olduğuna işaret eder ve 

haksızlığa karşı mücadele eden, küçük yaşta sorumluluklar alan kahraman ile özdeşim 

içinde olan seyircinin kendi çocuk kalmışlığına ağladığını vurgular. 1960’lar ve 

1970’ler boyunca çekilen tüm Ayşecik, Ömercik, Sezercik filmlerinin hatta 1980’lerin 

Küçük Emrahlı, Küçük Ceylanlı filmlerine kadar çocuk kahramanlar etrafında gelişen 

popüler kültürün sadece çocuklar değil, yetişkinler tarafından sevilmesi, toplumun 

kendini mağdur edilmiş çocuk olarak görme eğiliminden kaynaklanır268. Çocukların 

direncini, acıya tahammülünü ve fedakârlıklarını temsil eden tüm filmlerin büyüklerin 

kendi kötü yazgılarını, iktidarsızlıklarını, kendi çocuk kalmışlıklarını sevme çabasının 

ifadesi olarak gören Nurdan Gürbilek, bu durumu şöyle yorumlar; 

“Kurtarıcı çocuk imgesinin Türkiye’nin şehirli popüler kültürün 
de bu kadar ısrarla yinelenmesinde ve çocuk kalmışlıkta erdem görme 
ısrarında, Batı karşısında çocuk kalmışlık ile baş etme arzusunun, bu 
yazgının sevilebilir bir şeye dönüştürme gayretinin ve Batının tuttuğu 
aynada görülen çocuk imgesinin tersyüz etme çabasının payı vardır.”269  

Filmlerin “sonunda zafere ulaşan çileli çocuğun hikayesi aracılığıyla orada 

büyükler, maruz bırakıldıkları bu aşılmaz yoksulluktan milli ve Doğulu bir gurur 

                                                
267 Umut Tümay Arslan Bu Kabuslar Neden Cemil?- Yeşilçam’da Erkeklik ve Mazlumluk, 1.Basım, 
İstanbul:  Metis Yayınları, 2005, s.50 
268 Suner, s. 80 
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türetmeyi başarırlar.”270 Bu filmlerde erdemli, gururlu, doğru yolu bilen çocuklar 

(çocukluğa hapsolmuş çocuklar) Kemalizm’in aile metaforundaki halktır. Mazlum ruh, 

çocuk kahramanlı bu filmlerde erdemli çocuk imgesine bürünmüştür. Acıya 

tahammülün milli bir değer olduğu, acı ile çocukluğun özleştirildiği filmler 

mazlumluğun nevrotik bir isteme dönüşmediği ve Kemalizm’in bütünlük fantezisini 

“sahici” kılan vaatlerin peşine düşen bir duyguyu ifade eder. ”İyi kalpli çocuk” imgesi 

çocukluğa sıkışmış bir ruhu gösteren Kemalizm’in aile resmidir. Çocuk-halk 

sorumlukları yerine getirecek, azmi ile tüm kötülükleri ve felaketleri yenecektir271. 

Umut Tümay Arslan’a göre çocuk yıldızlı bu filmlerde çocukluk ve mazlumluk 

metaforiktir. Ne çocukluk ne de mazlumluk aşılması gereken değildir. Çocukluk ve 

acıya tahammül bu filmlerde yüceltilir, bu durumundan haz alınması beklenir. Çocuk 

kahramanların “toplumsal acının” metaforu haline gelmesi, bu imgelerin sevgi nesnesi 

halini almasıyla mümkünleşmiştir. Çocuk yıldızlı filmler, mazlumluğun güç isteminin 

açığa çıkmadığı, iyi çocuklar olmanın iyi bir gelecek vaat ettiği inancının sarsılmadığı 

duygusal bir evrene aittir. Bu çocuklar köy ve kent, yoksul ve fakir, yukarıdaki ile 

aşağıdaki arasındaki köprüdür. Mazlum ruh, bu filmlerde erdem ve sevgi fantezileri 

içinde sahne alır272. 

1960’lı ve 1970’li yıllarda çevrilen, çocuk oyuncuların bolca kullanıldığı ve 

yıldızlaştırıldığı bu filmler hiçbir zaman çocuk filmleri olamamıştır. Bu filmlerin amacı 

büyüklerin dünyasına yani onların acılarına ortak olmaktır. Bu nedenle hepsinin acılı ve 

hüzünlü bir tarafı vardır. Belki de bu filmler var olan acıyı biraz da olsa bu çocuk 

yıldızların varlıklarıyla hafifletme çabasıdır ama en çok da acılara alışkanlığın ve çocuk 

kalacağımızın habercileridir. Bu filmler geleceğe yönelik gerçekçi bir bakışın değil, 

duygusal ve iyimser bir algılayışın kanıtlarıdır.  

2.4.3-1980 Sonrası Türk Sinemasında Çocuk ve Yeni Popüler Sinemada 

Çocukluk İmgesi 

1980 sonrası Türk filmleri arasında arabesk türü çok önemli bir yer 

kaplamaktadır. Bu filmlerin birçoğunun başrollerinde dönemin önemli çocuk yıldızları 
                                                
270 age, s.42 
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Küçük Emrah, Küçük Ceylan ve diğer arabeskçi çocuk şarkıcı-oyuncular 

bulunmaktadır. Asıl konumuzu oluşturan arabesk filmlerde çocuk yıldızlara tezin 

dördüncü bölümünde ayrıntılı bir şekilde değinilecektir. Bu bölümde arabeskçi 

çocukların filmlerinin aksine çocukluğa daha farklı ve gerçekçi yaklaşan Türk filmlerini 

ve de yeni popüler Türk sinemanın çocukluğun masumiyetine ait özlemini, nostaljik bir 

yaklaşım ile ele alan yetişkin kahramanlı filmler incelenmeye çalışılacaktır.  

Agah Özgüç, 1980 öncesinde çocuk sinemasının temel öykülerinin bütünüyle 

küçük kahramanlar üzerine yoğunlaşmış olsa da aile içi dramlarda çocukların 

kullanıldığını ve bu filmlerin aslında birer büyük filmi olduğunu vurgulamaktadır. 

Özgüç, gerçekçi bir tavır ile pazar mantığının dışında çocuk dünyasına girebilen,273 

sokaktaki sahipsiz çocukları ele alan ilk Türk filmi olarak yönetmenliğini Ömer 

Kavur’un yaptığı Yusuf ile Kenan (1979) filmini işaret etmektedir274. Başrollerini Tamer 

Çeliker (Kenan) ve Cem Davran’ın (Yusuf) oynağı film, babaları kan davası sonucu 

öldürülen iki kardeşin, tek akrabaları amcalarını bulabilmek için İstanbul’a kaçışlarını 

anlatır. Amcalarını bulamayan çocuklar, Böcek lakaplı bir sokak çocuğu ile 

karşılaşırlar. Böcek ise onları Çarpık lakaplı kirli işler çeviren bir genç ile tanıştırır. 

Yusuf, Çarpık ile birlikte hırsızlık yapmaya başlarken, sağlam bir kişiliğe sahip olan 

Kenan ise dürüst bir işte çalışıp meslek sahip olmayı amaçlamaktadır.   

Nejat Ulusay, 1960–1965 arasındaki gerçekçi sinema çalışmalarının 1970’lerde 

yeniden canlandığını, özellikle Yılmaz Güney’in izini süren genç sinemacıların, 

dönemin hareketli politik ortamına paralel olarak, toplumcu sinema çerçevesinde 

ürünler verdiklerine dikkat çekmektedir. Klasik Yeşilçam geleneğini temsil eden filmler 

dışında gerçekçi bir sinemanın izleyici ile buluştuğu bu dönemde feodal yapı ve bu 

yapının getirdiği büyük problemler, geri kalmışlık ve yarattığı sorunlar, toprak 

mülkiyeti, mülkiyet ilişkileri, gelenek ve görenekler, insan ilişkileri, toplumda kadının 

yeri gibi konular sıkça işlenmektedir. Bu konular ışığında da çocuklar birçok filmde 

feodal yapının, törelerin ve toplumsal, ekonomik sorunların kurbanı olarak 

sunulmuşlardır. Yusuf ile Kenan (1979) filmi iki kardeşin kan davası sebebiyle 
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1993, s.151,153 



 89 

babalarını kaybetmesini ve İstanbul’a kaçışlarını anlatır. Ali Özgentürk’ün Hazal (1979) 

filmi ise yoksul köylü kızı Hazal’ın (Türkan Şoray) töreler gereği kocasının ölümü 

ardından, kocasının on yaşındaki kardeşi ile evlendirilmesini konu almaktadır.275. Yine 

Türkan Şoray’ın oynadığı yönetmenliğini Halit Refiğ’in yaptığı Sultan Gelin (1973) 

filmi, hasta bir adamla evlendirilen Sultan gelinin gerdek gecesi dul kalmasını ve 

kocasının küçücük bir çocuk olan kardeşi ile evlendirilmesini işlemektedir. Atıf 

Yılmaz’ın Adak (1979) filmi de inanç ve geleneklerin halk üstündeki etkilerini uç bir 

örnek ile sergiler276. Mevsimlik işçi olarak gittiği Çukurova’da hırsızlık ile suçlanan 

Müslim (Tarık Akan) nezarete girer. Üzerine atılan bu iftira Müslim’e çok ağır 

gelmiştir. Bu iftiradan kurtulursa doğacak oğlunu Allah’a adayacağına dair söz verir. 

İftiradan kurtulan Müslim köyünün yolunu tutar. Karısının doğurduğu çocuk erkek olur 

ve adını İsmail koyar. Köyün başından dolaşan felaketlerin sorumlusunun kendisi 

olduğunu düşünen Müslim, sonunda Allah’a verdiği sözü yerine getirir ve küçük oğlu 

İsmail’i kurban eder.  

Sözü edilen filmleri genel olarak incelediğimizde feodal yapının, törelerin, 

inançların, gelenek ve göreneklerin insanların hayatlarında belirleyici roller oynadıkları 

görürüz. Özellikle kadınlar ve çocuklar bu güçlü yapı ve inançların kurbanları 

konumundadırlar. Nejat Ulusay, feodal yapı ve törelerin hüküm sürdüğü kırsal yerleri 

konu edinen Adak, Hazal vb. filmlerin  “çocukluklarını yaşayamayan çocuklara 

değindiklerini” belirtmektedir. Nejat Ulusay’a göre filmlerde çocuğa yönelik “natüralist 

gerçekçi” bir yaklaşım söz konusudur277.  

Çocuklar bilindiği gibi yerel kültürün içinde çabucak büyümek zorunda kalmış 

bireylerdir. Türk sinemasında özellikle köy filmlerinde sık rastlanan düzenin parçası 

oluvermiş, büyümeye zorunlu kılınmış çocuk-koca ve çocuk-gelinler töre, inanç, feodal 

yapı ve ataerkil aile yapısının kurbanları olarak işlenir. Türk sinemasında ufak yaştaki 

kız çocuklarının kendisinden yaşça büyük kişiler ile evlendirilmesi, beşik kertmesi, 

çocukların şiddete maruz kalması, çocukların okuldan alınıp tarla ve ev işlerinde 

kullanılması, kan davası ve törelerde belirleyici roller üstlenmesi gibi konulara sıkça 
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rastlanılmaktadır. Atıf Yılmaz’ın yönetmenliğini yaptığı Berdel (1990)  filminde erkek 

evladı olamadığı için oldukça mutsuz olan Ömer (Tarık Akan), karısı Hanım’ı ( Türkan 

Şoray) çok sevmesine rağmen eve bir kuma getirmeye karar verir. Ancak evlenebilmek 

için gerekli maddi duruma sahip değildir.  Ömer, kuma olarak aldığı kadının hasta ve 

yaşlı babasına kendi kızlarından Beyaz’ı ( Mine Çayıroğlu) verecektir. On beş yaşındaki 

Bayaz (Mine Çayıroğlu) kendi hayallerini bir kenara bırakarak Berdel olarak verildiği 

hasta ve yaşlı adamla evlenmek zorunda kalacaktır.  

Türk sinemasının önemli filmlerinden bir diğeri de Ali Özgentürk’ün At  

(1981) filmidir. Film, göçmenler için karabasanlaşan İstanbul’da taşralı baba ve oğlun 

trajik hikayesinin üzerinde şekillenir278. Filmin yönetmeni Ali Özgentürk’ün, “İçi soğan 

ve kötü müzik dolu el arabalarıyla caddelerin romansında ağlayanlar, büyük şehirlerin 

caddelerinde kendi geçmişlerine ve geleceklerine ağlayarak dolaşanlar”279 olarak 

tanımladığı film, tam bir cinnet ortamı olan İstanbul’da kaybolmaya mahkum insanları 

konu eder. Film göçün nedenini eğitime dayandırmıştır. Bu özellik bakımdan At filmi 

geçmiş yıllarda göç olgusunu işleyen filmlerden farklıdır. Göç eden baba (Hüseyin) ve 

oğlunun dramatik öyküsünü anlatan film, sınıf atlama çabası üzerinde durur. Okumayı 

“adam olmak” ile özdeştiren baba (Hüseyin) için okumak sadece “adam olmak” 

anlamını taşımıyor ayrıca sınıf değiştirmeyi de beraberinde getiriyordur280. Filmde 

çocuğa verilen değer aslında insanın kendisine verdiği değerdir. Baba, çocuğu ile 

özdeşleşmekte, kendisinin yapamadıklarını onun yapmasını istemektedir281. Film 

sürecinde Hüseyin karakteri ilk olarak oğlunu sokmak istediği toplumsal sınıf gerçeği 

ile tanışır. Daha sonra canavarlaşan İstanbul gerçeği ve bürokratik engeller ile karşılaşır. 

Film kötü giden şeyleri sorumlusunu düzen olarak gösterirken, filmin temel mesajına 

aykırı babanın düzen ile alıp veremediği yoktur. O sadece çocuğunun okumasını ve bu 

düzenin bir yerinde yer almasını istemektedir. Baş edemeyeceği düzen karşısına ölmeyi 
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göze alan baba, ancak bu sayede oğlunun yatılı bir okula alınmasını sağlayabileceğini 

düşünür282. 

Yılmaz Güney tarafından çekilen Duvar (1983)  filmi Ankara Cezaevi’nde 

yatmakta olan kadın, erkek, çocuk ve siyasi mahkûmların hikayesini anlatmaktadır. 

Oldukça kalabalık olan hapishanede mahkûmlar sürekli baskı ve işkence altındadır. Bu 

baskı ve işkencelerden en çok nasibini alanlar ise çocuk mahkûmlardır. Film. 

4.koğuştaki çocuklar üzerine yoğunlaşmıştır. Camları kırık ve sobası olmayan 4.koğuşta 

çocuklar çok zor şartlar altında yaşamaktadırlar. Ayrıca çocuk mahkûmlar gardiyanların 

işkencelerine de maruz kalırlar. Başka cezaevlerinde standartların çok daha iyi 

olduğunu duyan çocuklar cezaevi değiştirmek için dilekçe yazarlar. Fakat idare 

çocukların bu isteğini kaale almaz. Çocukların isyan etmekten başka çaresi kalmamıştır. 

Askerler isyanı bastırırlar ve çocukları başka cezaevlerine nakil ederler. Duvar filminde 

devlet kişi, kurum, nesne gibi değişik şekillerde temsil edilmiştir. Film genel olarak 

hapishanelere eleştiri niteliğinde olduğundan temsillerin çoğu olumsuz ve eleştireldir. 

Duvar filminde Güney, hapishaneyi darbe sonrası yarı açık cezaevine dönüşen Türkiye 

gibi canlandırmıştır. Filmdeki mahkûm çocuklar sadece daha iyi standartlara sahip 

olmak istemektedirler. Zapata karakteri içinde bulundukları zor şartları şiire döker ve bu 

yüzden cezalandırılarak devrimcilerin yanına gönderilir.12 Eylül sonrası otoritesini 

yeniden kazanmaya çalışan devlet için her türlü muhaliflik suçtur. Yani içinde bulunan 

durumdan şikayetçi Zapata bir muhaliftir ve cezayı hak eder. Bu durumda çocuklar da 

aynı yetişkinler gibi benzer muameleleri görürler. Zaten hapishanede zor şartlar altında 

yaşamaları bu tavrın en önemli göstergesidir. Filmde çocuklar her şeye rağmen umut 

öğesini de taşımaktadırlar. Bunu küçük yaşlarına rağmen isyan eden çocukların 

mücadelelerini kazanıp, başka hapishanelere gönderilmelerinden çıkarırız. 

“1980 sonrası Türk sinemasında “çocukluk dönemi” melodramın 
ya da toplumsal gerçekçi sinemanın dünyalarından farklı kurmacalar 
çerçevesinde ele alındı. Yakın geçmişin, yaşanılan günün ve daha geride 
kalmış dönemlerin toplumsal siyasal dokusunu sembollere başvurarak 
anlatmanın gözde olduğu bu dönemde, “çocukluk dönemi” daha ziyade  
“romantik” bir yaklaşım ile perdeye getirildi.”283 
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Yavuz Turgul’un yönettiği ilk film olan Fahriye Abla (1984)284 filmi, Fahriye 

ile mahalledeki sevgilisi arasında haber getirip götüren ergenlik çağına girmiş bir 

çocuğun gözünden anlatılır285. Nilüfer Öcel, Fahriye Abla filminde çocuk karakterin ön 

planda olmadığını, ön planda olanın Fahriye karakteri ve sevgilisine duyduğu tutkunun 

olduğunu belirtir286.  Dönemin önemli filmlerinden olan yönetmenliğini Tunç 

Başaran’ın yaptığı Uçurtmayı Vurmasınlar (1989) filminde uyuşturucu kaçakçılığından 

hapiste yatan bir kadının beş yaşındaki oğlu olan Barış’ın siyasi tutuklulardan İnci 

ablası aracılığı ile yaşamı kavraması anlatılmaktadır. Barış dışarıdaki yaşamı, düşünce 

suçlusu İnci’nin gözüyle tanır287. Filmin adında bulunan uçurtma, masumiyet, sevgi, 

özgürlük vb. gibi kavramların metaforuna dönüşmüştür. Tunç Başaran’ın 

yönetmenliğini yaptığı Piano Piano Bacaksız (1990) filmi artık yaşlanmış ve bir 

yetişkin olmuş Kemal’in geçmişi hatırlayıp kendini, yaşadığı dönemi ve toplumu 

sorguladığı bir büyüme öyküsünü, içsel bir yolculuğu anlatmaktadır. Halit Refiğ’in 

yönettiği Teyzem (1986) filminde ise Umur adlı çocuğun baskıcı bir aile içinde yetişen, 

ailesi ve çevresi ile hesaplaşma içinde olan, şizofren teyzesinin yaşadıklarına tanıklık 

etmesini konu edinir288. 

Bu filmler dışında dönemin pek çok filminde (Hayallerim, Aşkım ve Sen 1987, 

Zıkkımın Kökü 1992, Soğuk Geceler 1994, Hollywood Kaçakları 1996 vb.) çocukluğa 

yönelik romantik yaklaşımın izleri görülmektedir Nejat Ulusay, bu dönemin filmlerinin 

birçoğunda çocukluk anılarına değinildiğini ve karakterlerin genellikle erkek çocuklar 

olduğunu belirtmektedir289. Agah Özgüç, Zıkkımın Kökü (1992) filmindeki Emre 

Akyıldız’ın, Uçurtmayı Vurmasınlar’daki Ozan Bilen’in, Zeynep Değirmencioğlu ya da 

acıların çocuğu Küçük Emrah kadar popüler olamadıklarını, yıldızlaşamadıklarını ama 

oyunculukları ile bu küçük yıldızları aştıklarını söylemektedir290. 

Nilüfer Öcel’e göre Türk sinemasında 1980–1990 dönemleri arasında 

karşılaşılan en önemli olgu çocuk filmi denilen, çocuk kahramanlı filmler döneminin 
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bitmiş olmasıdır. Bu dönemde çocukluğun filmlerde politik, siyasal bir düzenin parçası 

olarak görülmesi ve onların sorunlarının bir anlamda dile getirilmesi söz konusudur. 

Çocuk kahramanlı filmler varlıklarını sürdüremeseler de, çocuk imgesi ve çocuk 

kavramı sinemamızda sıkça kullanılmaya devam edilmiştir291. Bu dönemde ön planda 

aşk, yetimlik, üvey annelik, gayrimeşruluk, evlat edinme, terk edilme, kaçırılma, 

çocukluk gibi temalar yer almaktadır292. 

Nilüfer Öcel, 1987’den günümüze Türk sinemasında anlatım dili, çekim 

teknikleri ve konusal açıdan gerçek anlamda çocuğa yönelik filmlerin olmadığını 

söylemektedir.1990’lardan bu yana Türk filmlerinde birleştirici, olması istenen, ölen, 

bakmak zorunda kalınan, evlat edinilen, gayrimeşru, fedakarlık yapılan, okuyan, çalışan 

çocuk imgelerinin çok sık kullanıldığı görülmektedir293. 1990’lı yılların filmlerine göz 

gezdirdiğimizde dönemin önemli çocuk imgesi taşıyan filmleri arasında Atıf Yılmaz’ın 

Berdel (1990), Fehmi Yaşar’ın Camdan Kalp (1990), Memduh Ün’ün Zıkkımın Kökü 

(1992), Zülfü Livaneli’nin Şahmaran (1993), Handan İpekçi’nin Babam Askerde 

(1994),  Şahin Gök’ün Günah Tohumu (1994),  Fikret Uçak’ın İki Küçük Yaramaz 

(1994),  Muammer Özer’in Hollywood Kaçakları (1996),  Sunar Kural Aytuna’nın Ve 

Deniz Bekliyordu (1996) vb. filmleri sayılabilir.  

Melih Altınok, 1990’lı yıllardan itibaren 12 Eylül konulu filmlerin 

renklendiğini ve bu dönemin yönetmenlerinin filmlerini çocukların gözünden 

anlattıklarını belirtmiştir. Handan İpekçi’nin Babam Askerde (1994) filmi ile başlayan 

bu yeni tarzı, annesi tutuklanan ve işkence gören bir çocuğun gözünden anlatılan Eylül 

Fırtınası (1999) filminde ünlü yönetmen Atıf Yılmaz da benimsemiştir. Bu tarza uyan 

filmler arasında Çağan Irmak’ın yönetmenliğini yaptığı Babam ve Oğlum (2005) filmi 

ve Murat Saraçoğlu’nun O…Çocukları (2008) adlı filmleri gösterilebilir294. Filmlerde 

toplumsal sorunların çocuklar üzerinden anlatılması henüz film tamamlanmadan 

yüklenmeye başlayan politik ağırlığı hafifletebilmektedir. Filmlerdeki söylemin tarafsız 
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olma ve yükü hafifletme ihtiyacı toplumsal sorunları çocuk gözü ya da deneyimiyle 

anlatılmasına neden olabilmektedir. 

Asuman Suner, 1990’lı yıllarda çocuk figürünün toplumda bir korku nesnesi 

haline dönüşmesi ardından toplumun kendini mağdur çocuk imgesi ile özdeşleştirme 

eğiliminin tam anlamıyla kopmadığını, bu eğilim kendini çocuğa dair nostaljik bir 

tasavvur olarak ortaya çıktığı belirtir. 1990’lardan bugüne yeni popüler sinemada 

çocukluk imgesi geçmişteki gibi çocuk kahramanlar ile değil, yetişkin kahramanlar ile 

yaratılmaktadır. Filmlerdeki yetişkin kahramanlar geçmişte kaldıkları, geçmişten 

geldikleri ve geçmişe döndükleri için çocukluğun masumiyetini temsil ediyor ve seyirci 

ile özdeşleşebileceği bir çocukluk durumu gösterebiliyorlar. Bu tür filmlerde toplumsal 

bir deneyim olarak verilen çocukluk kolektif bir durum halini alıyor. Çocukluk bugüne 

değil, daima geçmişe ait, geride kalmış bir durum olarak sunuluyor. Önceki dönemlerin 

çocuk kahramanlı filmlerin aksine nostalji filmleri, Türk toplumunun bugüne ilişkin bir 

toplumsal eleştiriyi ortaya koyma derdi ile yapılıyor. Bu tür nostalji filmlerinde gizli ya 

da açık olarak bugünün Türkiye’sinde bir şeylerin doğru gitmediğine dair bir ön kabul 

ile karşılaşılır.  Asuman Suner, Eşkıya (1996), Propaganda (1999), Vizontele (2000), 

Dar alanda Kısa Paslaşmalar (2000), Komser Şekspir (2000), Şellale (2001), Vizontele 

Tuuba (2003) vb. filmleri örnek olarak ele almaktadır 295. 

Asuman Suner, bugün yolunda gitmeyen şeylerin kökenlerini “çocukluğun 

mutluluk mekanı” olarak kurulan ortamına yapılan dıştan yapılan müdahalelere işaret 

eder. Yerel dokuyu, toplumsal uyumu ve toplumsal çocukluk dönemini bozan şeyler 

dıştan müdahalelerdir. Merkezi devlet otoritesi ile ilişkilendirilen dışsal müdahaleye 

anlatı içinde eşlik eden diğer tematik unsur gerilimli baba-oğul ilişkisidir.296 Nurdan 

Gürbilek, önceki dönemin çocuk kahramanlarının baba figürünün eksikliğinden 

kaynaklanan yetimlik durumundan297 bahsederken,  Asuman Suner nostalji filmlerinde 

“aciz baba” temasının farklı şekillerde ortaya çıktığını söyler.  Bu filmlerde baba daima 

problemli bir figürdür. Dışarıdan gelen müdahalelerin toplum yaşantısını bozmasının 

sebebi de çocuklarının koruyamayan aciz babalardır. Babaların acizliği çocukların 
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büyümesine değil, hiç büyümemesine sebep olur. Gerçek aciz babanın yetersizliği, 

filmlerde (Eşkıya 1996, Dar Alanda Kısa Paslaşmalar 2000, Şellale 2001) oğlun ikame 

bir babaya yönlenmesini sağlar. Nostalji filmlerinde (Vizontele 2000, Şellale 2001) kimi 

zaman aciz babalar zayıflıklarından dolayı çocuklarını koruyamaz ya da kurban ederler. 

Aciz babanın üçüncü bir yüzü de otoriter, simgesel iktidar ile aşırı özdeşleşmekten 

dolayı gerçek babalık rollerini (Propaganda 1999, Komser Şekspir 2000) yerine 

getiremezler. Asuman Suner, nostalji filmlerinin “çocuk toplum” temasını açıkça 

eleştirdiğini ve göndermeler yaptığını vurgular. Bu tür filmlerde devleti baba, toplumu 

ise çocuk gören zihniyet ile dalga geçilir ve toplumun devlet karşısında kendisi çocuk 

olarak konumlandırmasını sorunlaştırır.298  

Nostalji filmlerinin ortaya koyduğu toplumsal eleştirinin sorunlu olduğunu 

düşünen Asuman Suner, filmlerin karmaşık ve hızlı toplumsal dönüşümlerin yaşandığı 

Türkiye’de ortaya çıkan gerilimleri, endişeleri ve çatışmaları, önce-sonra, iç-dış 

zıtlıklardan oluşan basit bir çerçeve içinde anlamlandırma çabasının varlığından söz 

eder. Bu bağlamda kötülükler dıştan gelen müdahalelere atfedilirken, içerisi olan küçük 

topluluk yaşantısı katıksız saflığın ve iyiliğin merkezine dönüşür. Asuman Suner’e göre 

bu tür filmler geçmişteki taşra yaşantısının cisimleştiren bir biz anlatısı, kolektif bir 

kimlik oluştururlar. Biz anlatısı toplumu afacan, sevimli bir çocuk olarak tasavvur 

ederken, bir yandan hesap verme sorumluluğundan çeker. Böylece toplum tarihin 

yükünü taşımaktan kurtulmuş olur. Bu filmler ne kadar geriye dönse de asıl amaçları 

unutturma çabasıdır. Hatırlatma, son kertede unutturmanın biçimlerinden biridir. Bu 

anlamda nostalji filmleri geçmişin sorgulamasını yapmaz sadece geçmişi doldurulmuş 

çocukluk anlatısına hapseder. Söz konusu geçmiş yakına değil, geriye itilen bir 

çabalamadır. Aidiyet sorunsalı etrafındaki şiddet ve gerilimler çocukluk anlatısı ile 

silikleşirken, toplumsal çatışmalar dışsal müdahaleler olarak gösterilir. Bu filmlerde 

geçmiş bir çocukluk anlatısı olarak temize çekilmiş, toplum çocuklaştırılarak temize 

çıkartılmış ve geçmişin ağır yükünden kurtarılmıştır299. 

Türk sinemasında 2000’li yıllara geldiğimizde çocuklara değinen en önemli 

filmler arasında Tunç Başaran’ın Abuzer Kadayıf (2000) ve yönetmenliklerini Aydın 
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Sayman ve Ümit Cin Güven’in yaptığı Sır Çocukları (2002) adlı filmlerinden 

bahsetmek gerekir. Abuzer Kadayıf filmi bir zamanlar karısını öldüren sokak 

çocuklarını topluma kazandırmak isteyen Sosyoloji profesörü Ersin Balkan’ın (Metin 

Akpınar) kendisi ile tamamen zıt bir karakter olan ünlü arabesk şarkıcısı Abuzer 

Kadayıf kimliğine girmesini anlatmaktadır. Diğer önemli bir film olan Sır Çocukları 

(2002) ise “İstanbul’da yaşayan sokak çocuklarının yaşamını ele alan ve sokaklarda 

kaybolan çocukların anısına adanan bir yapımdır.”300 Film, üvey babasından kurtulmak 

için İstanbul’a kaçan Cemil’in (Halil İbrahim Aras), İstanbul’da kendisi gibi evden 

kaçan sokak çocuklarından oluşan bir gruba girmesini ve bilmediği dünyada yaşadığı 

deneyimleri konu almaktadır. Filmler 90’lı yıllarda korku nesnesi haline dönüşmeye 

başlayan sokak çocuklarını gerçekçi biçimlerde ele alan yapımlardır. Filmleri 

incelediğimizde Serpil Kırel’in de işaret ettiği gibi sokak çocuklarının yaşadığı kent ile 

İstanbulluların yaşadığı kent birbirlerinden farklıdır301. İki filmde de sokak çocukları 

hem korkulması gereken, hem de topluma kazandırılması gerekenler olarak görünürler. 

Türk sinemasında son dönemde çocuklara yönelik olarak dikkat çeken film 

Onur Ünlü’nün yönetmenliğini yaptığı 2008 yapımı Çocuk filmidir. Başrolünü son 

dönemin popüler çocuk dizi ve sinema oyuncusu Ege Tanman’ın oynadığı film, ilk Türk 

fantastik çocuk filmi olarak görülmektedir. Film küçük yaşta kaçırılıp bir çocuk 

çetesinin eline düşen çocuk adlı karakterin hikayesini anlatır.  

Türk sinemasında çocuklar çoğu kez “Batı sinemasındaki gibi amaç değil, araç 

olarak”302 kullanılmışlardır. Sinemamızda çocukların araç olarak kullanılması çocuklara 

yönelik filmlerin oluşmamasındaki en büyük engellerden biridir. Bu durum filmlerin 

çocuklar için değil, büyükler için yapıldığı gerçeğini ortaya koymaktadır. 1960’lı ve 

1970’li yıllarda Türk sinemasında çocukların bolca kullanıldığı ve yıldızlaştırıldığı 

filmlerde, karakterler ve konular doğu-batı arasında sıkışmışlığımızı, çocuk 

kalmışlığımızı, gecikmemizi ve yaratılan acılara, hüzünlere ve haksızlıklara tahammül 

etmemizi ama yine de geleceğe iyimser ve duygusal olarak bakmamızı öğütlemiştir.  
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Diğer taraftan bu filmler toplumun kendini mağdur çocuk imgesiyle özdeşleştirmesini 

sağlamış ya da kolaylaştırmıştır. 1980’lerden sonra Türk sinemasında çocuğa yönelik 

gerçekçi yaklaşımlar görünmeye başlanır. Ama sinema sektörü ve seyircisi için berdel, 

kan davaları, erken yaşta evlilik, tecavüz, şiddet içerisinde gösterilen çocuk pek de ilgi 

çekici değildir. Nitekim 1980’lerde yaşanan acı patlamaları kendini acıların çocukları 

olarak gösteren arabeskçi çocukların şarkılarında ve filmlerinde hissettirecektir.  Türk 

toplumu 1960’lı ve 1970’li yıllardan sonra yeniden kendini bir çocuk konumuna 

sokacak ve arabeskçi çocukları kendi ile özdeştirecektir. 1990’lı yıllardan itibaren ise 

çocuklar bir korku nesnesi haline geleceklerdir. Ama popüler sinema bu duruma çareyi 

çocukluk imgelerinin kullanıldığı filmler ve yetişkin kahramanlar ile bulur. Filmlerde 

yetişkin kahramanların geçmişi hatırlamaları, geçmişe dönmeleri çocukluğun 

masumiyetini yeniden hatırlatır. Seyirci bu kahramanlarla kolay özdeşim kurar çünkü 

seyirci kendisini mağdur çocuk olarak görmeyi hiç bırakmamıştır. Çocukluk imgesini 

taşıyan filmler yeniden geçmişi temize çekmekte, toplumu temize çıkartmaktadır. Bu 

filmler sayesinde bir şeylerin yanlışlığı üzerinde durulur ve çocukluğa olan dönüş tüm 

söylemleri hafifletir ve tarafsızca ele alınmasını sağlar. Söz edildiği üzere sinemamızda 

çocuklar bir araçtır ve bu araç sadece bizi bize anlatır.  

2.5-Toplumsal Rollerin Sunumu Olarak Sinemada Çocuk 

Sinema, insanlara ve toplumlara ait pek çok şeyi cevaplayan bir sanattır. 

Sinemanın içerisinde ait olduğu toplumun kültürüne ve değer yargılarına ait önemli 

ipuçları bulunmaktadır. Toplumsal yapıya sıkı sıkıya bağlı olan sinemada erkek, kadın 

ve çocuk karakterler belirli kalıplar içerisinde çizilirler. Her toplumun erkeklere ve 

kadınlara ait farklı bakış açıları vardır. Bu bakış açıları çocuklara da yansımaktadır. Bu 

durumu en iyi şekilde sinemada gözlemleyebiliriz. Sinema toplumsal yapıya bağlı 

olarak genellikle ataerkil bir bakış açısıyla erkek ve kadın karakterleri izleyiciye 

sunmuştur. Türk ve dünya sinemasında çocuk karakterler de toplumların kadın ve 

erkeklere biçtiği rollerin etkilerinin izlerini taşırlar.  

Sinema aslında gerçek yaşamın bir anlamda beyaz perdede onu yönetenin bakış 

açısıyla yeniden kurgulanmasıdır. İzleyicinin bu yeniden kurgulanmış gerçeklerle 

özdeşleşmesi, onu benimsemesi ancak filmlerde sunulan karakterlerle gerçekleşir. 



 98 

Popüler sinema bu özdeşleşme yoluyla ortaya konulur. Sinemada belirli türler içinde 

toplanan filmler, hangi toplumun eseri ise o toplumun sahip olduğu değerleri 

benimseyerek, sistem içerisinde olması gerekenleri savunarak bireyler üzerinde 

psikolojik dayanak oluşturur303 

Örneğin Hollywood sinemasının genel yapısına bakıldığında, her şeyden önce 

yapılan filmlerin büyük bir çoğunluğu egemen kurumları ve geleneksel değerleri meşru 

kılmak, onları benimsetmek için yapılmıştır. Bunun yanı sıra bireyselcilik, kapitalizm, 

ataerkil yapı gibi konuları da işlemekte ve bunları da toplumun geneli tarafından kabul 

edilmesi amaçlanmıştır304. 

Sinema endüstrisi erkeğin kadına göre üstünlüğünü desteklemiş ve 

karakterlerini bu şekilde sunmuştur. Yani sinemada kadın ve erkek rolleri belirli 

kalıplarda çizilmiştir. Kadın ve erkek karakterlerin sunumu sınırları çizilen alan 

içerisinde, var olan toplumsal değerlere uygun olacak biçimde oluşturulmuştur. 

Hollywood sinemasının yaşadığı yer olan Amerikan toplumunun yapısına paralel olarak 

sunulan karakterler, ister kadın olsun ister erkek hepsi toplum yapısına bağlı olarak 

çizilmiştir. Bu da sinemanın toplumsal değerlere göre şekillendiğini bir kez daha 

gösterir305. 

Sinema kültürel bir sanat olduğundan, yaşadığı kültürün özelliklerini ister 

istemez taşımakta ve yansıtmaktadır. Bir popüler kültür ürünü olan sinema da, ortaya 

çıktığı kültürün değerlerini temsil edip yeniden sunarken, toplumsal düzenin ancak 

ataerkil kapitalist ideoloji ile gerçekleşeceğini vurgular ve bunu izleyiciye aktarır. 

Örneğin Hollywood sinemasını temellendiren değerler ataerkil yapı olduğundan, bu 

erkek egemen sistemde kadın, ataerkil sistemi yansıtan değerleri anımsatan ve bunun 

devamını sağlayan temsillerle verilir. Bu nedenle sinemanın ürettiği kadın tiplemesi 

erkeğin bakış açısıdır. Bu durum sadece Amerikan sineması için geçerli değildir. Benzer 

durum diğer ülke sinemaları için de geçerlidir 
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Genel olarak değerlendirdiğimiz dünya sinemasında türlere göre erkek ya da 

kadın karakterlerin sunumunda farklılıklar görülse de, türleri ne olursa olsun sinema 

filmlerinde bir erkek egemenliği söz konusudur. Örneğin Western filmlerin erkek 

kahramanlar olumlu özelliklere sahiptirler. Aydan Özsoy’a göre melodramlarda da 

durum pek farklı değildir. Oldukça popüler bir tür olan melodramlar çekildikleri 

dönemin genel özelliklerini taşımışlar ve üretilen kadın ve erkek imgeleri erkek bakış 

açısına göre şekillenmiştir. Kadınlar erkeklerin onları görmek istedikleri, sadık birer eş, 

iyi birer anne, namuslu kadın olarak gösterilirken, bu kavramların karşısında ise sadık 

olmayan eş, kötü anne gibi tam zıtları yerlerini almıştır. Çatışma hep iyi ve kötü 

arasında gidip gelmekte ve sonlar erkeğin isteğine göre şekillenmektedir306. Melodram 

tarzı filmlerde farklı kadınlık tanımlamaları yapılmışsa da temel değerlerde fazla bir 

değişim yaşanmamıştır. Bazı filmlerde ev, hapishane ortamına benzetilmiş ve anneliğe 

fedakar tanımlaması yakıştırılmıştır. Kadınsı arzulara ise karşı çıkılmıştır. Toplumsal 

yapının kadına sunduğu rolün dışında hareket eden kadın da kötü olarak nitelendirilmiş 

ve bu kötü kadınlar filmlerin sonunda cezalandırılmıştır. Feminist söyleme sahip kadın 

filmleri için şu genellemeleri yapmak mümkündür: Kadın arzulara, duygusal 

sorumluluklara sahiptir. Ezilen kadının yanında ezilmeyen kadın, modern olanın 

yanında geleneksel kadın tiplemeleri yer alır. Ve kadınların özgür hareket etmeleri 

ancak erkekler karşısında güçlü olmalarına bağlanır307 

Türk sineması da başlangıcından günümüze kadar siyasi, ekonomik ve kültürel 

durumlardan etkilenmiş ve kendi sinemasını yapılandırma yolunda adımlar atmıştır. 

Popüler sinema türlerinin (dram, melodram, arabesk filmler vb.) oldukça sevildiği Türk 

sinemasında toplumsal tarihte yaşanan siyasi, ekonomik ve kültürel pek çok şeyin 

izlerini görebilmek mümkündür. 

 Türk sinemasını besleyen toplumsal yapı da aynı Hollywood sinemasında 

olduğu gibi ataerkil değerlere sahiptir. Ataerkil normların şekillendirdiği toplumsal 

                                                
306 Aydan Özsoy, “Türkiye’de 1960’lar Dönemi Aile Melodramlarında Kadın ve Erkek İmgesi”, Fatma 
Dolay Küçükkurt ve Ahmet Gürata (Ed) Sinemada Anlatı ve Türler, 1. Baskı, Ankara: Vadi Yayınları, 
2004, s.287 
307  Yusuf Gürhan Topçu, Aslıhan Doğan Topçu ve Aydan Özsoy,  “Atıf Yılmaz’ın Filmlerinde Kentli 
Orta Sınıf Kadınların Arkadaşlıkları” Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 15, Güz:2002, 
s.48,49 
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yapıda kadın ve erkeğin toplumsal cinsiyetleri de buna bağlı olarak şekillenmiştir. 

Kadın ve erkek için çizilen toplumsal roller özellikle ataerkil yapılarda daha belirgin 

olarak ayrılmıştır. Cinsel rol ayrımı, toplumsal yapılara göre farklılık gösterdiği gibi, bu 

rol ayrımına göre de kadın ve erkek arasında toplumsal iş bölümü yapılmıştır. Kadın ve 

erkek arasındaki ayrımlar cinslerin doğuştan getirdikleri özelliklerine göre 

yapılmamıştır. Bu ayrımın temelinde yaşanılan toplumun kültürel değerleri, sahip 

oldukları gelenek ve görenekleri etkili olmuştur.  

Türk sinemasında uzun yıllar kadın ve erkek karakterlerin sunulması şu şekilde 

olmuştur: Toplumsal sınıfı ne olursa olsun kadın genellikle erkeğe göre daha zayıf ve 

duygusaldır. Bunun karşısında ise erkek çok daha güçlü ve hem kadının hem de 

ailesinin koruyucusu durumundadır. Filmlerde var olan geleneksel değerler korunmakta 

ve bu değerler bir anlamda da sinemada varlığını devam ettirmektedir. Bu nedenle 

geleneksel değerlerin kadına biçtiği en önemli ve en kutsal görev olan “annelik” 

görevinin dışında kadının toplumsal yapıda farklı bir yer edinmesi oldukça güçleşmiştir. 

Kadınlar her zaman anlayışlı ve bağışlayıcıdır. Bu kadın hep iyi kadın olarak kabul 

edilirken bu çerçevenin dışında hareket eden kadınlara kötü kadın tanımlaması 

yapılmıştır308. 

Türk sinemasında erkek karakterler ise toplumsal yapıya bağlı ve genel olarak 

güçlü ve saygınlığı olan karakterler olarak karşımıza çıkar309. Türk sinemasında erkek 

karakterler toplumsal yapı ile paralellikler gösterirler. Erkek karakterler, toplumsal 

yapının beklediği gibi erkekçe davranan ve erkekten beklenenlerin dışına çıkmayan 

karakterlerdir. Türk sinemasında erkek karakterlerin sunumunda merkezde yer alan 

“güç” kavramının tüm göstergeleri ile tepeden tırnağa erkek oyuncuya giydirilir. Bu 

göstergeler fiziksel görüntüleriyle de temsil edilmiş, erkekler cesaretli, özgüveni olan, 

ekonomik gücü ellerinde bulunduran, ailesini koruyup kollayan cesur kişiler olarak 

lanse edilmiştir. Bu güçlü erkeklerin arkasında ise kadınlar yerini almıştır310 Türk 

sinemasında erkek karakter için çizilen bir başka tipleme de “Sert erkek” tiplemesidir. 

                                                
308 Neşe Kaplan, Aile Sineması Yılları 1960’lar, 1. Basım, İstanbul: Es Yayınları, 2004, s.12 
309 Canan Uluyağcı, “ Sinemada Erkek İmgesi: Farklı Sinemalarda Aynı Bakış”, Kurgu Dergisi, Sayı 18, 
2001, s.35 
310 Gülseren Güçhan, “Türk Sinemasında Kadınlar, Kalpler ve Erkekler”, Süleyma Murat Dinçer (Ed.) 
Türk Sineması Üzerine Düşünceler, 1.Basım, İstanbul: Doruk Yayıncılık, 1996, s.32 
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Sert erkek tiplemeleri geleneksel Türk erkeği imajına hem görüntü hem de davranış 

olarak daha yatkındır. Namus onlar için en önemli kavramdır. Eşlerine, sevgililerine 

duydukları sevgilerini pek fazla dile getirmezler ve çoğu kez kadın sözü dinlemezler. 

Bu tipler, iyi birer aile babası olarak resmedilirler311. 

Peki Ataerkil yapılı toplumlarda çocukların durumu nedir? Yusuf Gürhan 

Topçu, Aslıhan Doğan Topçu ve Aydan Özsoy’a göre erkeklerin egemen olduğu 

toplumlarda kız çocukları kendi cinsiyet kimliklerini yapılandırmaya çalışırken erkek 

çocuklarına oranla daha zorluk çekerler. Kız çocuklarının ego sınırlarını aşıp kendi 

özgür kimliklerini meydana getirmelerinde karşılaştıkları zorluklar onların bir anlamda 

bağımlı olarak hareket etmelerine sebep olur. Fakat bu durum erkek çocukları için 

geçerli değildir. Erkek çocukları kız çocuklarına oranla kendilerinden daha emin ve 

daha özgür hareket ederler312. Erkek ve kız çocuklarının daha küçük yaşlarda 

oluşturmaya başladıkları cinsiyet kimliklerinde kız çocukları daha çekingen daha pasif 

kalmışlardır. İşte bu sonuç, ataerkil yapıya sahip olan toplumların her alanına yansıdığı 

gibi sinemasına da yansımıştır. Bu sonuçtan yola çıkarak ataerkil bakış açısı ile 

şekillenen sinemada kız ve erkek çocukların birbirinden farklı olarak çizildiği görülür.  

Türk sinemasında kadın ve erkek sunumlarına bakıldığında genel olarak erkek 

ve kadın karakter oluşturup sunmak yerine filmin teması gereği “tip” oluşturmuşlardır. 

Yeşilçam’da olay örgüsüne dayalı anlatım önemlidir. Amaç, izleyicinin beğenisini ve 

onayını almaktır. Bu nedenle Yeşilçam’da tipler gerçek hayatta olan, kültürel yapıya 

bağlı tiplemeler olarak ortaya çıkar. Yeşilçam’ın çocuk film furyasındaki çocuk karakter 

tipleri, kültür endüstrisinin ve ataerkil ideolojinin gölgesi altında, toplumdaki kadın ve 

erkek rollerine benzer bir biçimde sinema izleyicisine sunulur. Çocuk karakterler, 

yetişkin birer kadın ya da erkek gibi davranır ve toplumun yarattığı kadın-erkek 

rollerinin ve özelliklerinin dışına çıkmazlar. Özellikle 1960 ve 1970’li yıllardaki çocuk 

yıldızlı filmlerde ve konumuzu oluşturan çocuk yıldızlı arabesk filmlerde bu durum 

belirgin bir şekilde görülmektedir. Örneğin Gülşah Küçük Anne (1976) filminde küçük 

kız Gülşah karakteri, hasta annesine, hapisteki babasına ve ufak kardeşine bakmak için 

sokaklarda çalışmakta ve küçük kardeşine annelik yapmaktadır. Sezercik Küçük 
                                                
311 Uluyağcı, s.35,36 
312 Topçu, ve diğerleri, s.43,44 
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Mücahit (1974) filminde Sezer karakteri, düşmanlara karşı cesur bir asker gibi davranır 

ve kahramanlıklar yapar. Ağlıyorum (1988) filminde Küçük Ceylan, bir taraftan hasta 

babasıyla ilgilenir diğer yandan bir anne gibi evin tüm işleriyle ilgilenmektedir. 

Zavallılar (1984) filminde Küçük Emrah, temizliğe gittiği evin sahibi ile ilişkiye giren 

annesine öfkelenir ve ufak kız kardeşini alıp evi terk eder. Kız kardeşine sokaklarda 

bakmaya çalışan Emrah, annesi namussuz olarak görür ve affetmez. 

Görüldüğü gibi sinemada çocuk,  ataerkil ideolojinin gölgesi altında izleyiciye 

sunulmaktadır. Kız ve erkek çocukları sinemada farklı olarak ele alınmış ve kültürel 

değerlere ve toplumun yarattığı kadın ve erkek rollerine yakın davranışlar 

sergilemişlerdir. Yani çocuk karakterler üzerinden toplumdaki kadın ve erkek 

sunumlarının izlerini görülebilmek mümkündür. Bu durum sadece Türk sineması için 

değil, diğer pek çok sinema (örneğin Hollywood sinemasının çocuk yıldızları vb.) için 

de geçerlidir. Özellikle birçok popüler sinema örneğinde çocuk karakterlerin, çocukluk 

ve yetişkinlik arasında kalmış, birer “minyatür yetişkinler” olarak görünmeleri bu 

sebepten pek de şaşırtıcı değildir. Bu duruma sadece sinema açısından değil, kültür 

endüstrisinin çocukluk üzerinde yarattığı tahribat açısından da bakmak gerekmektedir. 

Çocukluğun anlam dünyası değiştikçe, sinemada çocuk “yetişkin kadınlık ve erkeklik” 

durumuna yaklaşmakta, kendi öz anlamından ise uzaklaşmaktadır.  

3. ARABESK OLGUSU, MODERNLEŞME VE POPÜLER KÜLTÜR  

3.1-Arabesk Olgusu ve Arabesk Müzik 

Arabesk olgusu sanıldığı kadar basit bir kavram değildir. Bu sebeple arabeski 

“lahmacun musikisi adeta Güneydoğu müziğinin dejenere edilerek şehirde okunması”313 

şeklinde tanımlamak taraflı bir bakış açısını dile getirmektir. Bu tür görüşler genelde 

arabeske yönelik Türk Musikisi, Türk Klasik Batı Müziği camiasının ve seçkinlerin 

tavrını ortaya koymaktadır. Arabesk, müzikal bir olgu gibi görünse de, sosyal gerçekliği 

olan bir durum olması nedeniyle müzikallik ötesinde kültürel bir duruma işaret 

etmektedir. Bu nedenle  “Bir kent kültürü”, “acının müziği”, “ şehre göçenlerin yaşam 

tarzı”, “ şehir varoşlarının dünya görüşü”, “bir alt kültür”, “kralları, kraliçeleri, prensleri 

                                                
313 “Arabesk”, Türk Musikisi Ansiklopedik Sözlük, Orient Yayınları, 2006, s. 14 
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ve prensesleri olan Türkiye’nin bir dönem en çok konuşulan müziği” gibi birçok 

tanımlama Türkiye’nin gelenekselden uzaklaşmış ama asla modern olamamış arabesk 

kültürünü anlatır. 

 Arabesk ile ilgili sosyolojik ve müzikolojik yorumlamalara geçmeden önce 

arabesk kavramının Türkçe sözlüklerdeki karşılıklarına değinmek gerekmektedir. 

Nazife Güngör, kavramın Türkçe sözlükteki karşılığının “Arap tarzında yapılmış 

süsleme ya da bezeme” olarak kullanıldığını ve kullanım biçiminin Fransızcadaki 

“arabesque” teriminin dilimize girmesi ile yaygınlaştığını belirtir314. “Arabesque” 

kavramı güzel sanatlarda dekorasyonlarda kullanılan, İslam ya da İslam dışı kökenli 

resmedilmiş ya da oyma özel süsler veya bir ressamın çizgiyi kendine özgü kullanışı 

olarak tanımlanmaktadır. İslam sanatı tarihçesi için ağır ağır oluşan ancak 11. yüzyılın 

başlarında olgunluğa erişen arabesk, dar anlamda başı, ortası ve sonu olmayan iki planlı 

yayvan bir çiçek süslemesidir. Fransızca metinlerde arabesk sözcüğü “Arap” 

sözcüğünün ile aynı anlamda sıfat olarak kullanıldığı da görülür. Bugüne kadar 

koruduğu anlamıyla ad olarak ilk kez 1611’de İngiliz sözlük yazarı Randle Cotgrave 

tarafından kullanılmıştır. Arabesk resmedilmiş veya oyma İslam süsleme tarzını 

belirtmek ile birlikte elverişli bir terim olarak görüldüğünden arabeskin anlamı kök 

anlamının sınırlarını aşmıştır315. 

 Eski Yunan’da, Mısır’da, İran’da, Bizans’ta değişik biçimlerde var olan 

arabesk, İslam sanatında özgün bir senteze dönüştürülmüştür. Bu sentez geliştirilerek 

İslam dünyasında önemli bir kullanım alanı oluşturulmuştur. Düşünür ve yazar Roger 

Garaudy arabeski,  “İslam sanatına özgü bitki bezemesi olarak tanımlar ve buna göre 

doğanın müziksel betimlenişi ile geometrik rasyonel anlamı özel olarak arabeskte 

bütüncül bir düzen içerisinde” 316 verildiğinden bahsetmektedir.   

İrkin Aktüze’ye göre arabesk terimi müzikte ilk olarak 19. yüzyılda 

kullanılmıştır. Terimin temanın ve melodinin zengin figürler ile süslenmesinin, ezgiyi 

                                                
314 Nazife Güngör, Sosyo-Kültürel Açıdan Arabesk Müzik, 2. Basım, Ankara: Bilgi Yayınevi, 1993, 
s.13  
315 “Arabesque”, Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi , 2. Cilt: İstanbul: Milliyet Gazetecilik A.Ş, 
1986 ,s.729  
316Roger Garaudy, Sosyalizm ve İslam, N. Şahsuvar (çev.) Ankara: 1983, s.37 kitabından aktaran 
Güngör, Sosyo-Kültürel Açıdan Arabesk Müzik,  s.13, 14 
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bozmayan küçük varyasyonlar ile işlenmesi anlamına geldiğinden bahsedilir. Hayal 

ürünü, çekici, fantezi benzeri zarif küçük piyano parçalarına bu ad uygun görülmüş, 

müzisyen R. Schumann 1839’da Op.18 küçük bölmeli piyano eserlerini “Arabeske” 

olarak adlandırmıştır317.  

Ülkemizde arabeskin anlamı yukarıda değinilen anlamların dışında 

kalmaktadır. Gülsüm Karamustafa’ya göre kavramın temel anlamı ya da sözlük 

anlamında fazla bir farklılaşma söz konusu değildir. Arabesk, ülkemizde girişik olma, iç 

içe geçme biçimindeki anlamlarını korur ama sözcüğün bu temel anlamı gerçekliğinden 

saptırılarak olumsuzluklara ve bozulmalara ad olarak kullanılmıştır. Arabesk 

toplumumuzda bütünlükten uzaklık, karmaşıklık, bir yığma şeklinde 

anlamlandırılmıştır. Ayrıca Gülsün Karamustafa, arabesk kavramının Batıdaki 

“arabesque” teriminden farklı olarak uyumsuzluğu ve kokuşmuşluğu anlatan “kitsch” 

sözcüğü karşılığı olarak kullanıldığını vurgulamaktadır318. 

1950’li yıllardan itibaren kırsal hayattan kopup, büyük şehirlere işçi, kapıcı, 

işportacı vb. olarak gelen ve kendilerini apansız hiç tanımadıkları bir çarkın içerisinde, 

daha doğrusu, küçümseyen, yukarıdan bakan incelmiş bir şehir kültürünün karşısında 

bulan insanlar, bir çeşit savunma içgüdüsü ile içlerine kapanıp köyden getirdikleriyle 

şehirden aldıklarının tuhaf birleşiminden oluşan bir alt kültür yaratmışlardır. 

Gecekondular, gelişi güzel şekillenen mahalleler bu ürkek alt kültürün mekânları halini 

alırlar319. Bu kültürel oluşum kendisini ilk önce “arabesk” olarak tanımlanan şarkı 

formunda ifade eder. Ancak zamanla arabeskin sadece bir şarkı formu olmadığını bir 

yaşam döngüsü, dünyayı algılama tarzı, anlam dünyası ve popüler kültürün önemli bir 

bileşeni olduğu gerçeğiyle karşılaşılmıştır320. 

Peki, arabesk müzik nedir? İrkin Aktüze’ye göre Türkiye için arabesk müzik, 

1968’de Orhan Gencebay’ın kişisel çabaları ile “Başa Gelen Çekilirmiş” adlı 45’liğiyle 

ortaya çıktığı kabul edilen, sonra da Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses, Gülden Karaböcek, 

                                                
317 İrkin Aktüze, “Arabesk”, Müziği Anlamak Ansiklopedik Müzik Sözlüğü, 4.Basım, İstanbul: Pan 
Yayıncılık , 2010, s.28 
318 Gülsün Karamustafa, “Arabeskin Frenkçesi Kitsch”, Yeni Gündem, Sayı 33: 1-14 Kasım 1988, s.32  
319 Beşir Ayvazoğlu, “Arabeskin Üç Dönemi”, Türkiye Günlüğü, Sayı:5, Ağustos 1989, s.13 
320 Nuran Erol ve Caner Işık, Arabeskin Anlam Dünyası, Müslüm Gürses Örneği, 1. Baskı, İstanbul: 
Bağlam Yayıncılık, 2002, s.8 
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Küçük Emrah gibi temsilcilerle yaygınlaşan bir müzik türüdür. Ayrıca arabesk müzik 

Arap, Hint, İran ve Türk kaynaklı melodilerin batılı çalgılar da kullanılarak 

yozlaştırılmasından oluşmuştur321. Birçok müzikolog Arabeski, Türk sanat ve Türk halk 

müziğini etkileyen bir yozlaşma sürecinin sonucu olduğunu işaret etmişlerdir. Arabesk 

müziğin babası sayılan Orhan Gencebay arabeski “Türk sanat Müziği, Türk halk müziği 

ve bunlara ek olarak da batı tekniğinin her türlü olanaklarına özgür sunum 

eklenmesinden oluşan bir müziktir“322 şeklinde tanımlamıştır. Karikatürist ve 

araştırmacı Ergin Ergönültaş arabesk müziğin “kentleşme ile ortaya çıkan değerler 

karmaşasının bütün yansımalarını içeren, halk müziğinden, klasik Türk Müziğine 

doğulu tinsel seslerden batının en gelişmiş elektronik müzik aletleri ile elde edilebilen 

karmaşık seslerden oluşan ve minibüs müziği olarak adlandırılan müzik”323 olarak 

yorumlamaktadır.  

Ses Dergisi, 1985 yılında arabesk dinleyiciler üzerine yaptığı kısa söyleşide 

arabesk müziği, “minibüs müziği” olarak değerlendirerek onu Klasik Türk Müziği, Halk 

Müziği ve Türk Hafif Müziği’nin dışında kalan bir tür olarak tanımlar. Arabesk Müziği 

icra eden sanatçıların sadece Arap müziğinden değil, Hint, Yunan ve Pakistan 

müziklerinden de faydalandıklarını belirtir. Bu müzik, büyük kentlerin gecekondu 

bölgelerinde çok yaygın olduğundan “Gecekondu Müziği”, minibüslerde çok 

çalındığından dolayı “Minibüs Müziği” olarak adlandırılır. Arabesk müzik hem batı 

hem de doğu enstrümanları ile karışık ve kuralsız bir biçimde çalınır. Şarkıların konuları 

genellikle umutsuzluk, aşk, bunalım, yaşamdan bıkma, ölüm ve ayrılıklar üzerinedir324.   

Türkiye’de arabesk müzik, çevreye uyumsuzluğun ve yabancılaşmanın müziği 

olarak tanımlanmaktadır. Meral Özbek’e göre “Sadece bir müzik olayı olmayan arabesk 

kent ortamına uyum sağlayamamış, kırdaki geleneksel ortamı ve değerlerini bırakmayıp 

kente taşımış, kentsel yaşantıya katılamamış” kır kökenli nüfusun kültürüdür. “Doğu 

motifli”, “kuralsız” ve “söz ağırlıklı“ olan arabesk müzik, “kentli kültürü 

benimsemeyen ve bu kültüre sırt çeviren nüfusun kentte çekilen sıkıntılarını ve 

bunalımını, uyum kuramama durumunu dile getirmek, haykırmak gereksinimini” 
                                                
321 Aktüze, s. 28 
322Güngör, Sosyo-Kültürel Açıdan Arabesk  Müzik,s. 16 
323 Ergin Ergönültaş, “Arabesk Olayı” Milliyet Sanat Dergisi, Sayı 9, 1980, s.16 
324 Ses Dergisi, “Arabeski Seviyoruz, Dinliyoruz”, Sayı:17, 27 Nisan 1985, s.13 
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sağlayan bir yığın kültürü325 ve müziğidir. Nurdan Gürbilek, Simmel’in yabancıyı 

“bugün gelip, yarın kalan kişi” tanımlamasından yola çıkarak arabeskin şehirdeki 

yabancıya, şehre yabancı olana seslenebildiğini söylemektedir. Bu bağlamda arabesk 

müzik, şehre gelip köye dönme imkanı olmayan, ne köylü ne şehirli olanın 

müziğindir326.  

Nazife Güngör’e göre arabesk müziğin toplumsal yaşamdaki bozulma, 

yozlaşma ve karmaşaya verilen ad olmasında doğu sazları ile batı sazlarının, Türk Halk 

Müziği ve Türk Sanat Müziği motiflerinin birlikte kullanılmasının etkisi vardır. Türk 

Müziği geleneğinden sapmışlık anlamındaki bozulma ve yozlaşma, sözü edilen kavrama 

olumsuz bir anlam yüklenmesine neden olmuştur. Başka bir deyişle çağdaşlaşma 

sürecinde doğuya ait olan geleneksel yaşam biçimiyle batıya özgü yaşam biçiminin ve 

bunlara bağlı değerlerin karşılaşmasından doğan uyumsuzluğa; kentleşme sürecinde 

köye ve kente özgü değerlerin, yaşam biçimlerinin karşı karşıya gelmesinden doğan 

karmaşıklığa, kozmopolit yapılanmaya “arabesk” adı verilmiştir327. Nurdan Gürbilek’e 

göre arabesk “bugün gelip, yarın kalan”ın önceki ve bugünkü kültürünün uzlaştığı 

yerdir: Hem o, hem ötekidir. Aynı zamanda onu geldiği yerden de, kaldığı yerden de 

ayıran, önceki kültürden koptuğu, yeni tanıştığı kültüre direndiği yerdir: Ne o, ne 

ötekidir. Ama böyle bir yer yoktur aslında ya da yalnızca bir görüntüdür, ya da bugün 

yaşadığımız şekliyle hayattır328. 

Martin Stokes, şehir için şehirli müzik olarak değerlendirdiği arabeskin fakir 

göçmen işçilerin sömürüldüğü, kötü işlerde kullanıldığı, gün geçtikçe bozulan bir şehri 

tanımladığını söylemektedir329. Martin Stokes’un tanımlamasından yola çıkarak 

“milyonluk şehirlerin cadde, sokak, meydan, gecekondu, pasaj ve ayaküstü yerlerinde 

                                                
325 Meral Özbek, Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, 9. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 
2010, s.15  
326 Nurdan Gürbilek, Vitrinde Yaşamak 1980’lerin Kültürel İklimi, 6.Basım, İstanbul: Metis, 2011,s.33 
327 Güngör, Sosyo-Kültürel Açıdan Arabesk  Müzik, s.10,14 
328 Gürbilek, Vitrinde Yaşamak 1980’lerin Kültürel İklimi, s.34, 35 
329 Martin Stokes Türkiye’de Arabesk Olayı Hale Eryılmaz (çev.) 2. Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 
2009, s.17,18 
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yaşanan hayatın ve sergilenen isteklerin müziği de kendilerine göre olacaktır”330  demek 

pek de yanlış değildir.  

Murat Belge’ye göre ise “arabesk denildiğinde ilkin bir müzik türü anlaşılıyor. 

Ama olay müzikten ibaret değil. Ev eşyası, çeşitli süsler, resimli halılar, filmler ve 

başka şeylerden oluşan bir dünya bu. Bir hayat biçimi.”331 Birçok araştırmacı ve yazar 

arabeskin bir yaşam biçimi olduğunu ve bir kültürü yarattığını vurgulamaktadır. Bu 

durum sadece popüler kültürün ürünleri olan müzik ve filmlerde yaşayan bir hal değil, 

aksine şehirlerde, sokaklarda ve zihinlerde şekil alan, capcanlı ve yansıyan bir kültürü 

işaret etmektedir. Emre Kongar da arabeskin bir yaşam biçimi ve kültürün yansıması 

olduğuna dikkat çeker ve arabeski oluşturan temelin toplumu oluşturan çeşitli sınıf ve 

grupların arasında olduğunu söyler. Toplumsal bir gerçeklik olarak arabeskin üzerinde 

durulma sebebi belli bir toplumsal gelişme süreci içinde, tarihin belli bir anında Türk 

toplumu için anlam taşıması ve bir yansıma olmasıdır332.  

Peki toplumu bu hayat biçimine yönlendiren nedir? Arabeski bir dönem pek de 

önemsemeyen Türk aydınları, arabesk adını verdikleri müziğin bir karşı duruş, bir itiraz 

olduğunu ve ardında yavaşça oluşan, fakat henüz varoşlardan dışarıya taşmamış 

alternatif bir kültürün bulunduğunu başlangıçta fark edememişlerdir. Fakat “köylerden 

şehirlere akan insan sayısının gün geçtikçe fazlalaşması, dolmuşlarda, sokaklarda ve 

caddelerde giderek yükselmeye başlayan arabesk ses”333 rahatsız edici bir boyuta 

gelmeye başladığında arabeskin kültürel bir tehlike olduğunun farkına varılmıştır. 20. 

yüzyılın son çeyreğinde endüstri toplumuna dönüşememiş, köylülüğün sosyal 

fonksiyonlarının ağır basığı toplumumuzda, şehre gelen insanlar şehirlilik fonksiyonları 

ile bütünleşemeyince, sosyal sistem yeni fonksiyonlar yaratıp bu insanları şehirde 

tutunmaya başlamıştır. Bu insanların şehirde yaşama çabaları ise şehrin bütün 

özelliklerini hatta bütün toplumu etkileyecek bir hayat tarzını geliştirecektir. İşte bu 

hayat tarzı ve bu tarzın müziği arabesk kültürü ve müziği yaratmıştır.  

                                                
330 Mustafa Çalık, “Geçiş Döneminin Günah Keçisi” Türkiye Günlüğü Sayı:5, Ağustos 1989, s.10 
331 Belge, s.339 
332 Emre Kongar, 12 Eylül Kültürü, 2.Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi, 1995,  s. 231,232 
333  Ayvazoğlu, s.13 
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3.2 Dünden Bugüne Arabeske Yönelik Yaklaşımlar 

Türkiye’de 1960’lı yıllardan sonra başlayan kentleşme, sanayileşme ve 

kapitalist gelişmeler ülkede büyük değişimlerin yaşanmasını sağlamıştır. Kentleşmenin 

etkisiyle iç göçlerin sıklaşmaya başlaması sadece ekonomik ve sosyal sorunları değil 

kültürel sorunları da beraberinde getirir. Kırdan kentte göçen kitlenin kırsal kültür ve 

kent kültürü arasında sıkışıp kalması çözülmeyi ve yozlaşmayı doğurmuştur. Bu 

yozlaşma sadece müzikte değil, yaşamın her alanında kendini göstermeye başlar. İlk 

başlarda ülkedeki aydınlar tarafından pek de önemsenmeyen arabesk kimileri için 

sadece yozlaşmış bir müzik, kimileri için ise bir müzik ya da kültür bile değildir. Oysa 

arabeskin içerdiği motiflerin toplumsal yapıyla denk düşmesi göz ardı edilemeyecek bir 

noktadır. Ayrıca kırdan kentte göç eden geniş kitle arabeski oldukça benimsemiş ve 

kentte ait yeni bir kültür olarak yaşamaya başlamıştır. Bu durum ülkemizdeki aydınları 

oldukça rahatsız eder. Uzun süre arabeski benzer ve küçümseyici bakış açıları ile 

değerlendiren görüşler daha sonra konunun değişik yönlerine eğilmek durumda 

kalmışlardır. Çünkü arabesk gitgide şehirlerde fazlalaşan gecekondu insanının kültürü 

olmanın yanı sıra dönemin en önemli müziği ve popüler kültürü halini almıştır. 

Arabesk olgusu, sosyal bir alan olan şehirdeki müzik icrasına ve aktivitelerine 

çok az referansta bulunarak, politik ve ideolojik konuları değerlendirip tartışmak için 

kullanılmıştır334. Bu sebeple arabeskin tanımlanması ve anlaşılma tarzında bile 

toplumdaki kutuplaşmış bakış açılarının etkisi görülebilmektedir. Caner Işık ve Nuran 

Erol, arabeske karşı tutumları üç başlık altında özetler. Bunlardan ilki bir gelişmişlik 

düzeyi olarak kültürü tanımlayanların, arabeske karşı, “yoz” ve ”bilinçsiz” olarak 

yaptığı tanımdır. İkinci olarak arabesk müzikte, üreticilerin ve dinleyicilerin savladığı, 

yapının somut bir kültürel durum olduğunu gösteren söylemleri kapsamaktadır. Son 

olarak ise en az kabul edilen görüş olarak değerlendirilen düşünce, arabesk, ülkemize ait 

bir kent kültürü ve yeni kentlilerin yeni yorumu olduğudur335. 

Arabesk, çeşitli düzeylerde farklı olarak ele alınan önemli bir konudur. Örneğin 

arabesk müziğe yönelik yaygın görüşler bu müziği “minibüs”, “gecekondu”, “dolmuş” 

                                                
334 Stokes, s.22 
335 Işık ve Erol, s.24 
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ya da “gariban” müziği olarak değerlendirmiştir. Yaygın görüşe göre arabesk,  “gariban 

takımı”nın, “kader”in ve “felek”in her türlü acısını, derdini ve isyanının dile getiren bir 

müzik türüdür. Herkes bu müzikte kendinden bir şeyler bulmaktadır. Bu tür 

tanımlamalar arabeske yönelik yaygın görüşlerde temanın önemini işaret ederken, 

müziğin dile getirdiği sorunu açıklayamamaktadır. Ayrıca bu açıklama biçimi arabesk 

müziğin olumlanmasını da içinde taşır. Hâlbuki aydın çevresi arabesk müziği 

olumsuzlamakta ve onu yoz, dinsel ve uyutucu olarak değerlendirmektedir336. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Kemalist devrimlerin doğası gereği, Osmanlı 

İmparatorluğu ve onun kültürel mirasına tepki duyulmuş, her alanda yeni arayışlar ve 

yönelimler başlatılmıştır. Yeni arayış ve yönelimler müzikte de kendini hissettirmiş, 

devlet müzikte de bir reform sürecine girmiştir. Sosyologlar reform sürecinde aynı 

müzikte olduğu gibi birçok alanda insanların, Osmanlı kültür mirasından yoksun 

bırakıldıklarını ve yerini tutabilecek düzeyde hiçbir şeyin ortaya konulmadığını 

vurgulamaktadırlar. 1950’li yılların başına gelindiğinde ise toplumsal yapıda ve 

yaşamda belirli bir dinamiğe ve potansiyele ulaşan değişim süreci her alanda olduğu 

gibi müzik alanında da yeni yönelimlerin doğmasına yol açmıştır. Bu dönemle başlayan 

kırdan kentte göçler, kırdaki kuralları, gelenek ve dinsel değerleri kentte taşımıştır. 

Kentsel değerler ile kırsal değerlerin karşılaşması ve karışması sonucunda yeni 

bileşimleri, yadsımaları ve dönüşümleri içeren çeşitli süreçler yaşanmaya başlar. Artık 

yeni Türkiye’nin insanlarının eskisinden çok daha farklı beklentileri ve istekleri vardır. 

Bu beklenti ve istekler kendisini müzikte de gösterir. Kültürel birimlerden desteklenen 

ve onlara değişik biçimde seslenebilen yeni bir müziğe ihtiyaç vardır. İşte tam da 

burada arabesk müzik bir kurtarıcı ya da aynı sıkıntıları yaşayan bir dost gibi görünür. 

Ne doğulu ne batılı, ne köylü ne de kentli olabilen, ikilem içerisindeki toplum yeni 

ekonomik ve toplumsal ilişkilerin yarattığı sosyo-psikolojik duruma uygun benzer 

sıkıntıları ve yanıtları arabesk müzik içinde bulmuştur. Bu süreçte arabesk kentleşme ile 

ortaya çıkan değerler karmaşasının tüm yansımaları içermektedir337. 

                                                
336 Ertan Eğribel, Niçin Arabesk Değil, Niçin Değil Dizisi: 07, Cilt -2, 1.Baskı, İstanbul: Osmanlı 
Matbaası, 1984, s. 8,9 
337 Stokes,s.23 
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Nuran Erol ve Caner Işık’a göre modernleşme, aydınlanma ve sanayileşme 

sürecinde toplumla ilgili sorunlara çözüm bulan aydınlar, haklın kendi içinde ortaya 

çıkardığı ve kendini ifade etme aracı olarak gördüğü arabeske fazla önem 

vermemişlerdir. Uygarlığın gerekliliğini batılı olmakta gören aydınlar arabeski 

değerlendirirken, arabeskin olumsuz olarak çağrışım yaptığı sembolleri nedeniyle (kır, 

kasaba, gecekondu, geri kalmışlık vb.) bilimsel bir tanımlama yerine ön yargılarla yüklü 

ve görmezden gelici bir tutum içine girmişlerdir. Türk Sanat Müziği ve Türk Halk 

Müziği’nin basit tarafları alınarak Arap ezgilerinin eklenmesiyle ortaya çıkan arabesk, 

aydınların kafasındaki arabesk müzik yapısının içeriğini açıklamaktaydı. Bu durum 

devletin resmi iletişim kanallarında uzun süre geçerliliğini sürmüştür. Devletin resmi 

müzik politikası, arabeske yönelik net bir karşı duruşu göstermiş, TRT yıllarca bu tür 

müziğe yer vermeyerek arabeskin varlığını tanımamıştır338. Aydın Çubukçu, TRT 

politikasına yansıyan şeyin arabeskin yasaklanması, ağırlıklı olarak Batı Müziğine 

yönelme ve Türk müziğini yozlaştırıcı her şeyden uzak kalınması olduğu işaret eder. 

Çubukçu bu süreci devletin başlıca ideolojik aygıtlar konusunda halkla kendi arasında 

mesafe koyması, halkı kendi yanına ve kendi ideolojisine zorla ya da eğiterek 

kazandırması olarak adlandırmıştır339.  

Ertan Eğribel, arabesk müzik tartışmalarını konuyu ele alış ve yöntem 

farklılıklarına göre iki öbekte incelemektedir. Bunlardan ilki arabeski “Müziğe Bağlı 

Açıklayan Görüş”lerdir. Burada batılılaşma çabasının ürünü olan ve dar bir kadro 

tarafından siyasal bir tercih olarak resmileştirilen müzik, üretimden kaynaklanmayan, 

aktarıcı ve seçici bir görüşün ürünüdür. Müzik bir  “laboratuar” çalışması (teknik) 

olarak ele alınır ve şartlama\şartlanma ön plana geçer. Arabeski “Müziğe Bağlı 

Açıklayan Görüş” kendi içinde arabesk müziğe karşı aldıkları siyasi tavra uygun 

ayrımlar taşır. Bunlardan biri “Soy Resmi Görüş” diğeri ise “Resmi Görüş 

Devrimcileri”dir340. 

 “Soy Resmi Görüş”, resmi müzik anlayışı siyasal bir seçim ya da egemen 

olmasına rağmen üretimden kaynaklanmadığı için müziği donmuş ve değişmez bir kalıp 

                                                
338 Işık ve Erol , s.25 
339 Akın Ok, 12 Eylül Şiddeti ve Arabesk,  2.Baskı, İstanbul: Akyüz Yayıncılık, 2004, s.27 
340 Eğribel, s.10,11 
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olarak ele alır. Resmi görüş dışında herhangi bir müziğin ortaya çıkışı ya da müzikte 

herhangi bir değişimin siyasi egemenliği sarsması durumu yaratacağından “Soy Resmi 

Görüş” arabeski tanımaz ve onu yoz, uyduruk bir müzik olarak görür. Bu görüşteki 

aydınlar bu müziğin müzik olamadığını, bir şartlama ya da şartlanma olduğunu 

söylerler341. Caner Işık ve Nuran Erol, resmi aydın statüsünü işgal eden aydınların bu 

tür bir müziğin varlığından rahatsız olduklarını söyleyerek, bu durumun patolojik bir 

durum olduğunun altını çizmişlerdir. Ayrıca arabesk müziğin ortaya çıkışının devletin 

ciddi müzik politikalarını uygulamaması sonucunda olduğunu belirtmişlerdir. Resmi 

müzik anlayışının benimsenmemesinde kulak alışkanlığının sağlanamaması ve devletin 

müzik eğitimindeki yetersizliğine bağlanmaktadır. Bu nedenle sorunun çözümünü de 

devlete havale etmektedirler342. 

 “Resmi Görüş Devrimcileri”, resmi devletin dayattığı müzik, kitlelerin 

uyuşmazlığını, popüler kültürü ve arabesk müziği ortaya çıkarmıştır. Bu durum “Resmi 

Görüş Devrimciler” ile “Soy Resmi Görüş” aydınlarının benzer noktada buluşturur. 

Fakat uyuşmazlığın nedeni toplumsal yapıdaki değişikliklere yani kırdan kente olan 

göçe bağlanacak ve böylelikle “Soy Resmi Görüş”ten ayrılacaktır. “Resmi Görüş 

Devrimcileri” toplumsal yapıdaki değişmelere rağmen resmi müzik politikasında 

değişimlere izin verilmemesini eleştirilecektir. Ayrıca “Soy Resmi Görüş”e karşıtlık 

oluşturan öğelerin ortadan kaldırılmasını resmi görüşe katılmasını ve egemenliğin 

yorumlanarak demokratikleşmesini (ulusal kültür-müzik) isteyeceklerdir. Böylelikle 

arabesk müzik sanatsal düzeyde olumsuzlanırken, siyasi düzeyde olumlanacaktır343. 

Örneğin Onat Kutlar Arabesk Olayı  (1980) adlı yazısında arabesk müziğin birleştirici 

özelliğinden bahsetmektedir. Ancak ileriye dönük müziğimiz için birleştiricilik başka 

noktalarda belirir. Kutlar, işçi, küçük burjuva, köylü gibi kökenleri farklı, değişik eğitim 

seviyeleri bulunan ama hepsini birleştiren bir ortak bilinç, ortak dünya görüşüne sahip 

kitleleri, ortak bir duyarlılıkta kavrayan yeni bir müzik oluşumunun gerekliliğine dikkat 

çeker344. Kültür, “yaşam tarzı “ ve “alt kültür” olarak parçalanacak, şehirlere, köylere ve 

sokaklara kadar ayrılacak, bu parçalar turizmden spora kadar müzik ilişkileri ve teknik 

                                                
341 Eğribel , s.11 
342 Işık ve Erol, s.25, 26 
343 Eğribel, s.12, 13 
344 Onat Kutlar, “Arabesk Olayı”, Milliyet Sanat Dergisi,   No:9,  1 Ekim 1980,  s.18,19 
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ile birleşecek, ulusal kültür doğacak, buradan da en büyük parça olan Batı’ya 

eklenmemiz mümkün olacaktır345.  

Ertan Eğribel’in arabesk müzik tartışmaları ile ilgili ikinci öbeği ise arabesk 

müziği “Sosyal Olaylara Bağlı Görüş”e göre açıklayanlardır. Resmi görüş’ün dışında, 

ona karşıtlamayı düşünen bu görüş, Batı gelişme çizgisini ve sorunlarını evrensel kabul 

ederek arabesk müziği buna göre değerlendirecektir. Sosyal Olaylara Bağlı Görüş”ün 

içerisinde olan “Ortodoks Görüş”e göre ilerici demokrat tavırdan kaynaklanan bu 

anlayış resmi görüşün dışında, ona karşıtlamayı içermesine rağmen resmi görüşle 

çakışır. Bu anlayışta iletişim araçlarının kullanana bağlı olarak şartlama\şartlanma yolu 

ile arabesk müziği ortaya çıkardığı söylenecek, bunun için iletişim araçları ön plana 

çıkartılacak, tüketicilik önemli hale getirilecektir. Böylece üretimde ortaya çıkan çıkar 

birliğinin (burjuvazi-devlet ya da onunla bağlantılı olarak emperyalizm gösterilecek)  

kara yönelik olarak tüketim için kamuoyunu biçimlendirdiği vurgulanacaktır. Burada 

kültürde değişim içindedir. Yani tekniğe sahip olan kültüre de sahip olacak, kapitalist 

kitle kültürü anlayışı ters çevrilerek sosyalist kitle kültürü olacaktır. Batıda üretimde 

tekelleşme eğilimlerinin siyasette de ortaya çıkmasına rağmen, Doğu sömürüsünden 

topluma pay veren Batının kültürü demokratikleştirebildiğine yani yığınlaştırdığına 

(kitle kültürü) dikkat çeker. Böylece Batı, Doğu karşısında bir bütün oluşturmaktadır. 

Kitle kültürü Batı’da ideolojik ve ekonomik bir işlev olurken, Doğuya karşı siyasal bir 

işlevdir. Batı, kitle kültürü olayı ile ilişkilerde çürümeye ya da yozlaşmaya doğu gitse 

de, dünya egemenliği sayesinde bu sorunları evrenselleştirecek ve tüm dünyanın 

sorunuymuş gibi gösterecektir. Bu anlayış bizde arabesk müziği Batı’daki kitle kültürü 

ve yozlaşmasına benzeterek anlamlandırma girişimlerini ortaya çıkaracaktır346. 

Sosyal olaylara bağlı diğer bir görüş olan “Doğu Geleneği”ne göre ise arabesk 

müzik, düzene uyumsuzluğu vurgulamaktadır. Bu görüşte arabesk müzik Osmanlı’nın 

ya da Doğu toplumlarının mirasıdır. Arabesk resmi görüşe karşı uyuşmazlığı ve kendini 

savunmayı dile getirir347. Örneğin Ergin Ergönültaş, arabeskin yasaklanma kararından 

bahsederek, arabeski dinleyen çeşitli kesimlerin ideolojisinin, ekonomiye, radyo ve 
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televizyona egemen olan kesimlerin ideolojisiyle çatıştığını söyler. Emperyalizmin 

topluma zorla dayattığı “Batılılaşma” hareketlerinin ona karşı gelişen Doğucu ya da 

İslamcı tepkinin son uzantısı olarak arabeski görmenin mümkün olabileceğini 

vurgular348. 

Martin Stokes ise arabesk üzerine yapılan tartışmalarda Türk sosyologların 

görüşleri etrafında incelemeler yaparak arabeskin devlet projelerinde, kültürel ve 

ekonomik katılımdan dışlanmış, azat edilmiş bir çevrenin, merkezi reform geleneğine 

tepkisi olduğu söyler. Martin Stokes’a’göre Atatürkçü merkez sol için arabesk, 

Türkiye’yi modern ve Avrupai yöne çevirecek olan devlet reformlarına karşı 

oluşturulmuş bir tepkidir. 1983 seçimlerinde iktidar olan Anavatan partisi üzerinden 

çarpıcı bir vurgu yapan Martin Stokes, Turgut Özal ve Anavatan Partisi’nin serbest 

ekonomiden yana olarak, dini ve kültürel ifade üstündeki devlet kontrolünün 

azalmasından yana olduklarını belirtir. Buna karşı olanlara göre en yüzsek düzeyde 

desteklenen arabesk ve İslami “tepki”, “periferinin hegemonisini” ve reform 

geleneğinin çöküşünü kanıtlamaktadır. Martin Stokes, sağ kesim için arabeskin ise 

demokratik özgürlüklerle bağlantılı olduğunu belirtir. Avrupa ailesine kabul edinilmek 

isteniyorsa, periferinin ekonomik ve kültürel hayata katılımı genişletilmelidir349. 

Ülkemizde arabesk üzerine yapılan sosyolojik ve akademik çalışmalar bu 

konunun sadece müzik olmadığı kültürel bir durum olduğunu göstermektedir. Martin 

Stokes, Türkiye’de Arabesk Olayı (1998) adlı çalışmasında arabesk müzik üzerine bir 

araştırma yapmıştır. Osmanlı’dan bu yana değişen müzik serüvenini ayrıntılarla aktaran 

Martin Stokes, 1960’lardan itibaren ortaya çıkan arabeskin Türk müziğini nasıl 

etkilediğini, hangi formlara soktuğunu ve 1980’lerle birlikte resmileşen arabeskin sözel 

ve müziksel değişimine ayna tutmaktadır. Nazife Güngör ise Sosyo-Kültürel Açıdan 

Arabesk Müzik (1990) adlı kitabında, Doğu ile Batı, köyle ile kent arasında gidip gelen 

hiçbirinin özelliklerini tam anlamıyla taşımayan, sadece sanatsal değil, kültürel ve 

toplumsal bir sorun haline gelen arabesk müziği toplumbilimsel boyutu350 ile toparlayıcı 
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bir çalışma ortaya koymuştur. Ülkemizde Martin Stokes ve Nazife Güngör’ün 

çalışmaları gibi arabesk üzerine yapılan birçok kitap ayrıca makale ve derlemeler vardır. 

Caner Işık ve Nuran Erol arabesk üzerine yapılan çalışmaların konunun gittikçe 

derinleşmesine olanak verdiğini vurgulamışlardır351. Bu çalışmalar dışında konuya çok 

daha farklı bir boyutta bakan Meral Özbek, Popüler Kültür ve Orhan Gencebay 

Arabeski (1991) adlı çalışmasında müzik endüstrisinde ortaya çıkışından itibaren 

arabeskin sadece bir meta değil, bir “yaşam tarzı” olduğunu vurgulamıştır. Özbek, 

çalışmasında arabeskin bir popüler kültür olarak hem uyum hem de bir başkaldırı, 

direnme alanı olarak görmektedir. Arabeskin 1970’li ve 1980’li yıllar arasındaki 

anlamsal farklılığına vurgu yapan çalışma, Orhan Gencebay ve ürünleri üzerinden 

arabeskin anlamsal haritasını ortaya koyar352  . 

Arabesk müziğe karşı yaklaşımların sadece aydınlar ve politik bakış açıları ile 

sınırlı değildir. Örneğin Arabesk müzik yapımcıları arabeskin halkın öz kültüründen 

ortaya çıktığını savunmaktadırlar. Arabesk müzik dinleyicileri ise kendilerini ifade eden 

bir müzik türü dinlediklerini ve bu müziğin bir yaşam tarzı olduğunu düşünmektedirler. 

Yapımcı ve dinleyiciler arabeskin bir müzik türü olmasından öte bir yaşam tarzı 

olduğunun altını çiziyorlar. Bu anlamda arabesk müzik, arabesk anlam dünyasının 

yansıması olarak ifade edilir. Halka ait bir duruşun ifadesi olarak görülen arabesk 

müziğin bir kimlik göstergesi olduğundan ve ona meşruluk sağladığından da 

bahsedilebilmektedir. 

3.3-Modernleşme ve Arabesk  

Türkiye modernleşme sürecini Cumhuriyet’in ilerleme anlayışına borçludur. 

Bu dönemde yasal reformlar sayesinde modernleşme ideolojisi ete kemiğe bürünmeye 

başlamıştır. Erken Cumhuriyet döneminin yeni devlet, ulus ve birey yaratma projesi 

ülkede büyük gelişmeler yaşanmasını sağlamıştır. Tüm bu olumlu gelişmelerin yanında 

Türkiye’nin yeni modernleşme süreci yukarıdan aşağıya dayatılan ve eskiyi tamamen 

reddeden otoriter bir anlayışa sahiptir. Cumhuriyet aydınları maalesef aynı Osmanlı 
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aydınları gibi Batılı bir kültür kopyacılığına doğru ilerlemişlerdir. Bu durum sentezci 

aydınları yaratamadığı gibi yüzyıllardır gelenekten beslenen Türkiye’de büyük sıkıntılar 

yaşanmasına neden olmuştur. Ayrıca modernleşmenin önem kazandığı 1950’lerden 

itibaren kırsal toplum çözülmüş ve şehirleşme başlamıştır. Ne var ki ülkenin 

sanayileşmeyi sağlayamaması iç göçler ile şehre gelen kalabalığı işsiz yığınlar haline 

dönüştürmüştür. Tezin arabesk ve modernleşme başlığı altında modernleşme ve 

modernleşme kuramının tanımını yaparken, arabesk olgusunun Türkiye’nin 

modernleşme sürecinde bir gösterge olup olmadığı sorusunun cevabı aranacaktır.  

Türkçede modernleşme kavramına karşılık çağdaşlaşma, batılılaşma ve 

sanayileşme kavramları kullanılabilmekte ve çoğu kez modernleşme gelenekselin karşıtı 

olarak değerlendirilmektedir. Batıda şekillenen modernleşme, sanayileşmeye eşlik eden 

toplumsal ve siyasal değişmeleri yansıtmaktadır. Filiz Çelik’e göre temelinde  “ilerleme 

düşüncesi” yatmakta olan modernleşme, batının idealleştirilmesine de yol 

açmaktadır353. Emre Kongar, modernleşmenin batılı toplumsal bilimciler tarafından, 

bütün gelişmekte olan toplumların, batı toplumlarına benzer aşamalardan geçecekleri 

anlayışından hareketle oluşturulmuş bir kavram olduğunun altını çizmektedir. Klasik 

kuramcıların birçoğu da (Weber, Durkheim, Simmel vb.) modernleşmenin, 

gelenekselden moderne giden düz bir evim süreci olduğunu söylemişler ve modern 

olmanın batılı toplumlara benzemekten geçtiğini vurgulamışlardır354. Emre Kongar bu 

bağlamda, “modernleşmenin herhangi bir ideolojiden bağımsız olarak nasıl tanımlanır?” 

sorusunu sorar ve bu soruyla modernleşme tanımın toplumlardan bağımsız evrensel bir 

kavram haline gelemeyeceğinin altını çizer. Modernleşmenin eski zaman toplum 

tipinden günümüzdeki toplum tipine doğru bir değişme anlamına geldiğini belirten 

Emre Kongar’ın tanımında Batının evrensel modelinden ve güçlülüğünden söz 

edilmemektedir. Emre Kongar, modernleşmeyi farklı toplum, ekonomik yapı, siyasal 

rejim, toplumsal ve kültürel birikim çerçevesinde incelemektedir355. 

                                                
353 Filiz Çelik,  “Modernleşme Serüvenimiz ve Yeşilçam”, Atatürk Üniversitesi Sanat Dergisi, 2010, 
Sayı 17, http://e-dergi.atauni.edu.tr/ index.php/gsfd/article/viewFile/5954/5740, 2011, (11.09.2012), s.31 
354 Emre Kongar, Toplumsal Değişim Kuramları ve Türkiye Gerçeği, 4. Basım, İstanbul: Remzi 
Kitabevi, 1985 s.189 
355 age, s.193,194  
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Peki, Batı dışı toplumlar için oluşturulan evrensel model yani modernleşme 

kuramı nedir? Modernleşme kuramı kapitalizme kendi başına geçemeyen Batı dışı 

toplumların değişme süreçlerini açıklamak için İkinci Dünya Savaşı sonrası geliştirilmiş 

bir toplumsal değişme kuramıdır356. Gelişmiş kapitalist Batı karşısında kalkınmak ve 

endüstrileşmek durumunda olan toplumların böyle bir kalkınmayı nasıl 

gerçekleştirecekler sorusu, ekonomistler dışında sosyal bilimciler tarafından da 

incelenmiş, böylelikle ekonomik kalkınma sürecinde Batılı olmayan toplumların nasıl 

bir “bütünsel” değişme süreci yaşayacakları ortaya konmak istenmiştir. Bu süreç 

1960’lardan itibaren klasik olarak nitelenecek olan modernleşme kuramını ortaya 

çıkarmıştır. Modernleşme gelenekselden moderne giden değişim sürecini ifadelendirir. 

Bu süreç üç aşamadan oluşmaktadır : “Geleneksel toplum” , “geçiş toplumu“ , “modern 

toplum”357. Üç aşama arasında köprüyü kuracak olan değişim ekonomik temele 

bağlanmaktadır. Endüstrileşme sürecinin oluşması sonucunda ulusal pazar beraberinde 

iletişim ve kentleşmeyi getirecek ve tüm bunların sonucu olarak da okur-yazar oranını 

arttıracaktır. Kültürel düzeyde olan değişim ve gelişim, kapalı toplumların tarımsal 

üretimden sıyrılıp evrensel üretim tarzına geçişini sağlayacak ve bu durum siyasal 

anlamda demokratik bir ortamı yaratacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken şey 

geleneksel ve modern ikilemidir358. 

Meral Özbek Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski (1991) adlı 

çalışmasının modernleşme ve arabesk bölümünde Joseph R. Gusfield, Irene Gendzier, 

M. Singer gibi isimlerin görüşlerinden yararlanmıştır. Meral Özbek’in aktarımına göre 

Joseph R. Gusfield, modernleşme kuramının geleneksel ve modern ikililiğinin sürdüğü 

geçiş toplumlarında, geleneksel kurum ve değerlerin modernleşmeye direndiğini 

belirtir. Modernleşme ilerledikçe gelenek zayıflamakta ve güçsüzleşmektedir. Bu 

sebeple modernleşme ve gelenek arasındaki ilişki “yerine geçme”, “çatışma” ve 

“dışlanma” ilişkilerinden oluşmaktadır. Yine Meral Özbek’in Irene Gendzier ve M. 

Singer’dan aktardığına göre modernleşme sendromlarının gelişmemiş olması geleneksel 

değer, kurum ve ilişkilerin henüz kaybolmadığını göstermekte bu durum da “kısmi” bir 

                                                
356 Özbek, s.31 
357 R. Bendix, “Tradition and Modernity Reconsidered”, Embattled Reason: Essays on Social 
Knowledge, New York:  Oxford University Press, 1970 aktaran age, s.31 
358 Uğur, s.8 
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modernleşmeyi, modernleşme düşüncesinden sapmayı ya da çarpık bir modernleşme 

anlayışının varlığını ortaya koymaktadır359.  Konumuzu arabeske döndüğümüzde Pınar 

Uğur, çarpık modernleşmenin net olarak görüldüğü en büyük olgunun Türkiye’deki iç 

göç olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca Türkiye’de çarpık modernleşmenin 

görünmesinin en büyük nedeninin modernleşmenin çağdaş olma anlamının dışında 

Avrupalılaşmak ve batılılaşma olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Bu durum 

zihinsel bir değişimi değil, şekilsel bir modernleşmeyi ortaya koyar360. 

Tüm toplumların gelişmiş ülkeleri takip etmesi gerekliliğini vurgulayan 

modernleşme kuramı, 1960’larda eleştiriler almaya başlar. Robert N. Bellah, Barrington 

Moore, Reinhard Bendix, Cyril E. Black gibi isimler modernleşme kuramını 

eksikliklerine yönelmişlerdir. Bu görüşler kuramın gelenek ve modernliğin birbirini 

dışladığı tezine temkinli yaklaşmışlardır. Tarihin evrensel yasaları olan bir süreç olduğu 

tezini de reddetmişlerdir. Ayrıca geleneksel toplumlardaki bazı özelliklerin 

modernleşmeyi hızlandıracağı düşüncesi de oluşmaya başlamıştır361. Marksist bakış 

açıları ise kuramın problemli olduğu söyleyerek dış yardımlara rağmen düzelemeyen 

ekonomilerin, askeri darbelerin, eşitsizliklerin ve antidemokratik gelişmelerin kuramın 

başarısızlığının en önemli göstergeleri olduklarını vurgulamışlardır. Marksist yazarlar 

kapitalist üretimin rahatsız edici genişleme özelliğini işaret ederek, gelişmekte olan 

toplumların kapitalist düzen içerinde sömürülmekte olduklarını belirtmişlerdir. Anthony 

Giddens, azgelişmişliğin kapitalizmin dokunmadığı toplumları anlatan bir terim 

olmadığını söylemiştir. Kapitalizmin yayılması azgelişmişliğe hız vermiştir. Kuram bir 

ölçüde Batı kapitalizminin dünyanın geri kalan bölümü üzerinde egemenliğine ideolojik 

bir savunma aracı olarak hizmet etmiştir362. 

Meral Özbek, modernleşme kuramını eleştiren görüşlerin ortak noktaları 

olduğunu belirtir. Ortak olduğu ileri sürülecek her iki nokta birbirini bütünleyen, 
                                                
359 R. Gusfield “Tradition and Modernity”, American Journal of Sociology, Cilt :72, s.351;  I. Gendzier, 
“Modernity and Development” Theory and Socienty, Cilt:8, No:1, 1979, s.140,141 ve M. Singer 
“Beyond  Tradition and Modernity in Madras”, Comparative Studies and History, Vol:13, No:2,1971, 
s.160,161 kitaplarından aktaran Özbek, s.33,34 
360 Uğur, s.8 
361 Levent Köker, Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, 1.Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 1995, 
s.71 
362 Anthony Giddens, Sosyoloji: Eleştirel Bir Giriş, Ülgen Yıldız (çev.), Ankara: Phoenix Yayınları, 
2001, s.132,133 
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geleneksel ve modern kategorileri arasındaki ilişkinin yeniden biçimlendirilmesine 

yöneliktir. Geçiş toplumlarında eski ile yeni arasındaki ilişki karma biçimlerin 

hâkimiyetiyle sonuçlanmaktadır. Ayrıca birer ideoloji olarak modernlik ve geleneksellik 

birbirini dışlamayabilmektedir363. Modernleşme kuramını eleştiren M. Singer, alternatif 

yeni bir modernleşme kuramının, klasik geleneksel-modern toplumlar kuramı yerine, 

genel bir kültürel değişme kuramıyla bütünleşmesi gerektiğini bahseder ve kültürel 

modernleşme yolunda değişmeyi bir uyum mekanizması olarak ve toplumu da birim 

alarak kavramsallaştırır. Geleneklerin değişime kapalı olmadığını ve geçiş 

toplumlarında modern ve geleneksel arasındaki ilişkinin çeşitliliğine dikkat çeken 

Anthony Gusfield, ilişkinin hâkim biçiminin birleşme olduğunu söyler. Anthony 

Gusfield, M. Singer’in toplumu birim olarak almasına karşılık, toplumsal farkların 

önemini vurgulamaktadır. Geleneksel gruplar türdeş bir yapıya sahip değillerdir ve 

işbölümüne, farklı gruplara ve farklı yaşam biçimlerine sahiptirler. Bu toplumlarda yeni 

olan geleneği yok etme durumunda değildir ve eski ve yeni yan yana olabilmekte ve 

çoğu zaman karma bir özellik göstermektedirler. Geleneksel ve modern daima çatışma 

içinde ve birbirlerini karşılıklı dışlayan sistemler değillerdir. Geleneksel toplumlar, 

genellikle modern biçim ve süreçleri güçlendiren bir işleve sahiplerdir. Ayrıca 

modernleşme süreçlerinde gelenek zayıflamamakta; yeni değer ve kurumlar eskileri ile 

iç içer geçer ve kaynaşırlar364. 

Meral Özbek’in aktarımına göre gelenek belli bir tarihsel durumda, günün 

ihtiyaç ve özlemlerine göre yeniden biçimlenmektedir. Bugünün eylemlerini 

meşrulaştıran gelenek, bir ideoloji ve eylem programına dönüşür. Geçiş toplumlarda 

“modern olmak” ve “geleneği sürdürme” politikaları değişime karşı verilen tepkisel 

yanıtlar değil, önemli toplumsal hareketlerdir. Modernlik anlayışı bu süreçte 

gelenekselliğin yeniden canlandırılmasına ve bundan güç almasına dayalıdır. Yeni 

devletler ekonomik kalkınma ve siyasi otorite bakımından geleneği değiştirerek, ondan 

fazlasıyla yararlanırlar. Marriott, yeni ulusların kültürel siyasallarını değerlendirirken, 

ulusal kimliğin oluşmasında birleştirici olarak kullanılan geçmişin yeniden 
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No:2,1971, s.161,162; R. Gusfield “Tradition and Modernity” , American Journal of Sociology, Cilt 
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canlandırılmasında, “büyük geleneğe” sahip Hindistan gibi ülkelerin çok daha şanslı 

olduklarını bahsederken, böyle bir geleneğe sahip olmayan Afrika ülkelerinin kültürel 

siyasa yaratmakta zorlandıklarını vurguluyor. Asıl önemli olan durumun ulusal 

bütünleşmeyi sağlamada kültürel düzeylerin seçilmesi yani etnik, dinsel, kültürel, 

sınıfsal ayrımların yaşandığı yerlerde, tüm farklı grupların geleneklerine hitap edecek 

birleştirici kültürel siyasadır. Eric Hobsbawm, modern toplumların eski görünen 

geleneklerinin aslında çoğunlukla yeni olduklarını ve hatta icat edildiklerini 

vurgulamaktadır. İcat edilen gelenek hızlı toplumsal değişim süreçlerinde, siyasal ve 

toplumsal işlevler için bir güdüp-yönetme aracıdır. Güdüp yönetmenin en iyi yolu halk 

toplulukların açık veya gizli gereksinimlerine dayanan pratiklerin kullanılmasıdır 365. 

Modernleşmeyi içeriden eleştiren görüşler geleneksel ve modern ilişkisinde 

ikililiğe karşı karma ilişki ve biçimlerini varlığını savunurken, Marksist paradigmadaki 

“eklemleme” kavramının üstünlüğü, bu ilişkinin hem karma hem de çelişkili niteliklerin 

bir arada taşıyan süreç niteliğinde olduğunu vurgulamaktadır366. İngilizce ve 

Fransızca‘da eklemlemenin bağlamak, birleştirmek ve bir şeyi tanımamak, 

ifadelendirmek olmak üzere çifte anlamları vardır. Kavramın popülerliği ise Pierre-

Philippe Rey’in yapıtları sayesindedir.  Pierre-Philippe Rey’e göre eklemleme statik bir 

süreç değil, zaman içinde bir süreçtir ve bu biçimi ile kapitalizme geçiş diye bilinen 

sorunsalın yeniden formüle edilişi ve anlatımıdır. Eklemleme sadece bileşimi içermez 

ve çelişmeyi yadsımaz; olsa olsa eklemleme çelişkinin doğasını belirler. Çelişki bir 

arada olmanın bir biçimidir, iki şey arasındaki çelişki de eklemlemenin bir parçasıdır367. 

Modernleşme kuramı ve geleneksel modern ikililiği karma ilişki biçimleri 

Türkiye’nin kültürel modernleşme serüveni hakkında önemli tespitler yapılmasını 

sağlamaktadır. Ülkemizde Tanzimat ile hız kazanan Batılılaşma eğilimleri toplumsal ve 

kültürel hayatın her boyutunda görülmektedir. Bu bakımdan Tanzimat’tan 

Cumhuriyet’e kadar dönemin sosyo-kültürel yapısı Avrupa etkisinde, çağdaşlaşma ve 

yabancı kavramlarla iç içedir. Bu durum daha öncede belirttiğimiz üzere Cumhuriyet 

döneminde de devam etmiştir. Dönemin modernleşme anlayışı Batı kültür ve kültürel 
                                                
365 E. Hobsbawm, The Invention of Tradition”, Cambridge: Past and Present Publications, 1985, s.317 
kitabından aktaran age, s.42 
366 age, s.43 
367 Foster Carter, Eklemlemenin Eklemlenmesi” makalesi, 1984, s.59-63 aktaran age, s.43,44 
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kurumlarını içimize aktarmayı seçmiş ama bunu yaparken yukarıdan aşağıya, otoriter ve 

geleneği yok sayan bir biçimime bürünmüştür. Modernlik ve geleneksellik arasında 

kalan toplum bir karmaşa ve ikilem içerisinde yeni kültürler ve yaşam biçimleri 

oluşturmuştur. Ayrıca kapitalizm, sanayileşme ve şehirleşme gibi etkiler bu yeni 

oluşumların ortaya çıkmasın da tetikleyici unsurları yaratmıştır. 

“Mustafa Kemal döneminin o çok kısa süren ulusal tarih, ulusal 
dil, ulusal sanat heyecanı bir yana bırakılırsa, Cumhuriyet’in ilerleme 
anlayışı üstyapısal bir kültür kopyacılığı gibi görülür; üstelik, 
Selçuklu\Osmanlı ümmet sentezi toptan yok sayılmış, çağdaş kültürümüze 
temel olarak İnönü’nün devr-i saltanatında Yunan-Latin kültür tabanı 
önerilmiş ve kabul edilmiştir. “368 

Ünsal Oskay’a göre ise zamanın koşulları içerisinde Cumhuriyet’in ilk kuşağı 

Batılılaşmak istemiştir ve bunda samimidir. Ancak ilk kuşak, Batılılaşmanın toplumun 

üretkenliğini arttırmakla, siyasal hayatın her kesme açılmasıyla yaşanabilen bir süreç 

olduğu idrak edememiştir. Buna kendi yetişme koşulları da, kendi toplumsal konumu ve 

ortam da uygun değildir. Giyimde, yazıda ve eğitimde çok önemli işler başarılmıştır. 

Fakat işin temeli unutulduğu için; Cumhuriyetin ilk kuşağı asker ve sivil bürokrasiden 

gelen ve insanların hiyerarşik ilişkiler içinde mutlu olabileceğine inanan kimseler 

oldukları için Batılılaşmamız eksik yaşanmıştır. Müzikteki yenileşmeler de, zoraki 

cumhuriyet yeniliklerinin ritüelleri olarak kalmıştır369. 

   Türkiye bu süreçte Osmanlı’dan kalan “büyük geleneğe” sahip olmasına 

rağmen,  “büyük geleneğe” sahip olmayan bir Afrika ülkesi gibi davranmıştır. Muasır 

devletler seviyesine ulaşmaya çalışan ve modernleşmeyi isteyen kültürel projenin 

gerçekleşmesi için devrimler yapılmış; evrensel kültürü sağlama yolunda gelişmeler 

önemli sonuçlar vermiş; halkçılık ilkesi çerçevesinde halkevleri, Köy Enstitüleri gibi 

kurumlar aracılığıyla geleneksel kültürün yeniden biçimlenmesi ve Cumhuriyet 

ideolojisinin yayınlamasını sağlayacak gelişmeler yaşanmıştır. Tüm bu gelişmeler etnik, 

yöresel ya da sınıfsal farkları göz önünde tutan çoğulcu bir kültürel siyasadan çok, 

                                                
368 Atilla İlhan, “Lümpen Sayacağı” Türkiye Günlüğü, Sayı:5, Ağustos 1989, s.18 
369  Ünsal Oskay, “Elbette, Müzikteki Arabeskleşme ile Hayatın Diğer Alanlarındaki Olgular Arasında 
Bir Etkileşim Vardır”, Türkiye Günlüğü, Sayı 5,  Ağustos 1989, s.54 
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seçkin ve halk ikileminin yaşandığı monist bir niteliğe sahiptir. Modernleşmenin önem 

kazandığı 1950’lerde bu durum tepkiyle karşılanmıştır370.  

Meral Özbek’e göre 1950’lerdeki tepki, iktidar tarafından “geleneğin yeniden 

icadı”yla kullanılmış ama sonuçta bu projeye hem direnen hem de onun başlattığı 

uygulamalara kendisini de eklemleyen arabesk gibi karma bir kültürel biçimi 

oluşmuştur.  Arabeskin tüketicisi olan gecekonducuların ya da kırdan kente göç 

edenlerin, kimlik bunalımı ve uyumsuzluk içinde olması, bu yüzden dinledikleri 

müziğin çevreye uyumsuzluğu yansıttığı düşünülmektedir. Meral Özbek’e göre arabesk 

müziği tanımlayan bu hâkim yorum toplumsal olgularla, kültürel ürünler arasında aynı 

yansıtma ilişkisini kurmaktadır. Bu hâkim görüş toplumsal değişme ya da az 

gelişmişliği, İkinci Dünya Savaşı sonrası Üçüncü Dünya ülkelerini anlamak için ortaya 

atılan işlevselci “Modernleşme kuramına” yaslanarak kavramaktadır. İktisadi ve siyasi 

alanda olduğu gibi kültürde de modernleşme gelenekselden modern’e geçişin belirlediği 

ikilik ve marjinallik kavramları ile tanımlanır. Buna göre arabesk geçiş toplumunun 

ürünü olarak, hem gelenekselin bozulmuşluğunu hem de modern olamamış bir 

marjinalliği gösterir. Modernlik ve geleneksel arasındaki kırsal, göç etmiş nüfus 

geleneklerini bir taraftan bırakmaz diğer taraftan kente uyum sağlamaya çalışır371. Bu 

anlamda arabesk ve arabesk müzik Türkiye’nin modernleşme serüveninin bir göstergesi 

olarak incelenmektedir. 

Ünsal Oskay’a göre arabesk müzik bizim “Şarklılık” içinde yaşadığımız 

kendimize özgü modernleşme sürecimizin; “arabesk modernleşme” sürecimizin 

ürünüdür. Bu durumun düzeltilmesi Batı’ya kızmakla değil, Batının Batılılaştığı gibi bir 

Batılılaşma ile gerçekleşir. Toplumun “kenar” kesimlerinin akıl yetisinin, duygu 

zenginliğinin, hayata kendi adına bakabilme yeteneğinin, örgütlenme yeteneğinin 

geliştirilmesin de bu üretkenliğin arttırılabilmesi için gerekli olduğundan izin verilir. 

Bütün bir toplum sürekli olarak, daha üst düzeyde bir üretkenliğe ve daha üst düzey bir 

kültür hayatına kavuşur. Tüm bunlar gerçekleştiğinde Türklüğümüzden, ulusal 

kimliğimizden, dinimizden ve ahlakımızdan yoksunlaşmayız. “Arabesk modernleşme” 

ahlakımızdan ve ulusal kimliğimizden çok şey kaybettirmektedir. Hâlbuki 
                                                
370 Özbek, s.16,17 
371 age, s.16, 17, 40, 41 
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uygarlaşmanın yolu birdir. Bu nedenle arabeske neden olacak şekilde yani kabuktan 

değil, özden başlayarak uygarlaşmamız gerekmektedir 372. 

Cumhuriyet sonrası “zihinlere hükmedebilme”  isteğinde olan seçkinler bir 

taraftan dünya ile bütünleşmeyi amaçlayan kapitalizmin getirilerini diğer taraftan 

modernitenin değerlerini benimsetebilme uğraşı içine girmişlerdir. Ülkede yaşanan 

büyük gelişmeler ve ilerlemeler eskiye ait her şeyi silmeye ve yepyeni bir modele 

geçilmesine olanak sağlar. Modernleşmeyi benimsetme çabasını oldukça hızlı ve 

zorlayıcı bir biçimde ilerleten seçkinler bu süreçte yanlış kararlar almaya ve 

uygulamaya başlamışlardır. Modernleşme ve kapitalleşme çizgisinde oldukça ilerleyen 

Batı’yı taklit etme ve “nezihlik ölçüsünü” oldukça yukarıda tutma yeni modernleşme 

anlayışının güçleşmesini ve uygulanamamasını sağlamıştır. Evrensel boyuta geçen 

Batı’nın modeli yanlış algılanmış ve çarpık bir modernleşme serüveni ortaya 

konmuştur. Türkiye’de arabesk, Cumhuriyet sonrasında ortaya çıkarılan modernleşme 

ve kapitalleşme anlayışının ürünüdür. Batı ve Doğu arasında kalmış bir ülkede yanlış bir 

modernleşemeye yönelik cevaptır. Çarpık bir modernleşme anlayışının, zihinsel değil, 

şeklen yaratılan modernleşme serüveninin en önemli göstergesidir.  

3.4- Popüler Kültür ve Arabesk   

Arabesk olgusu üzerine yazılan pek çok araştırma, arabeskin bir “yaşam 

biçimi” olduğunu ortaya çıkarmanın yanı sıra onun popüler bir müzik türü olarak 

kitleleri sosyolojik ve psikolojik açıdan etkilediğini söylemektedir. Bu nedenle arabesk 

için takip edilen, sevilen, dinlenen ve kitleler için anlamlar taşıyan bir müzik olduğunu 

söylemek yanlış olmaz.  Peki arabeskin sevilmesinin ve dinlenmesinin nedeni nedir? 

Onu popülerleştiren sebepler nelerdir? Tezin Popüler Kültür ve Arabesk bölümünde 

popüler kültürün tanımı ve popüler kültüre yönelik olumlu ve olumsuz yaklaşımlar 

üzerinde durularak popüler kültürün ideolojik güdüp yönetme ve hegemonya ile olan 

ilişkisi irdelenecektir. Ayrıca kültürel dünya için önemli bir anlamlandırma olan popüler 

kültürün vazgeçilmezi popüler müziğin tanımı da yapılacaktır. Tüm bu tanımlamaların 

yardımıyla konumuz arabeskin neden bir popüler kültür olduğu sorusunun cevabı 

aranacaktır.  
                                                
372 Oskay, s.53 
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Popüler kültürün tanımlamasına geçmeden önce popüler ve kültür terimlerinin 

anlamlarına değinmeliyiz. “Popüler” kelimesi Latince “popülaris” kelimesinden gelerek 

“halka ait olan” anlamında kullanılan siyasal ve hukuksal bir terimdir373. Ortaçağ’da 

“halk” anlamıyla gelen popüler kelimesi, 16. yüzyılda “aşağı ve değersiz” olarak 

kullanılmıştır374. Popüler kavramı sivil toplumun evrimine paralel olarak “halka ait 

olan” anlamından, bugünkü hâkim kullanımı olan “insanların çoğu tarafından sevilen, 

tercih edilen” anlamına doğru gelişmiştir375. Popüler teriminin bu hâkim tanımı popüler 

alandan kültürel alanlara da yayılmıştır. Yeni alanlara taşınan tanım, yeni ifade 

biçimleri de kazanmıştır. (Pop kültür, popüler kültür, popüler sporcu, popüler şarkıcı 

vb.)376.  

Kültür kelimesinin kökenine inildiğinde ise Latincede tarım anlamına gelen 

“cultura” kelimesinden geldiği görülmektedir. Kültür kavramı ilk zamanlarda “bir şeyi 

ekip yetiştirme”, Ortaçağ’da ise  “insan beyninin geliştirilmesi” anlamında 

kullanılmıştır. Terimi 19. yüzyılın sonunda İngiliz Antropologları, etnografya tarafından 

incelenen toplumlara özgü olan düşünce, eylem biçimleri, inançlar, değer sistemleri, 

simgeler ve tekniklerin tümünü anlatmak için kullanmışlardır. Sosyolojide ise kültür 

kavramı, etkileşimlere yön veren senaryo ve rollerin işleyişinin daha net anlaşılmasına 

yardım eden bir kavram olarak görülmektedir. Kültürün diğer bir kullanım alanı ise 

sanattır; kültür sanatsal yaratıcılık anlamında estetik çalışmalarda geniş bir kullanıma 

sahiptir377. 

Popüler kültür kavramı tanımlanması kolay bir kavram değildir. Bu durumun 

çeşitli nedenleri vardır. Popüler kültürün hangi toplumlara özgü olduğu konusu, kimler 

için üretildiği, kimler tarafından tüketildiği, kaynağının ne olduğu ya da nereye 

dayandığı gibi sorular popüler kültürün tanımlanmasını zorlaştırmaktadır. Korkmaz 

Alemdar ve İrfan Erdoğan’a göre popüler kültürün tanımlanmasındaki zorluk bireylerin 
                                                
373 Ayhan Erol, Popüler Müziği Anlamak: Kültürel Kimlik Bağlamında Popüler Müzikte Anlam, 1. 
Basım, İstanbul: Bağlam Yayınları, 2005, s.80  
374Nazife Güngör, “Popüler Kültür Çıkmazı” Popüler Kültür ve İktidar, 1.Baskı, Ankara: Vadi 
Yayınları, 1999, s.18 
375 Korkmaz Alemdar ve İrfan Erdoğan Popüler kültür ve İletişim, 2. Baskı, Ankara: Ark Yayınları, 
2005 s.29,30 
376 age, s.30,31 
377 Bekir Kocadaş, “Kültür ve Medya”, Uluslar Arası İnsan Bilimleri Dergisi, 2005, Sayı 34, http://ww 
w.insanbilimleri.com/ojs/in dex.php/uib/article/viewArticle/86, (24.10.2012 ), s.28 
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dünya görüşündeki farklılıktan doğmaktadır. Bireylerin dünya görüşlerinin kaynağını 

teşkil eden yaşamsal çevreleri ve ilişkileri ve de bu ilişkileri açıklamaya yardımcı olan, 

ideolojik ve düşünsel niteliğe sahip olan çerçeveler bireyler tarafından oluşturulur378. 

Her bireyin dünya görüşü farklı olduğundan, kültürün ve popüler kültürün tanımının 

yapılmasından doğan güçlüklerle karşı karşıya bulunmaktayız.  

Popüler kültür birçokları için kendi başına kullanıldığında pejoratif (olumsuz, 

küçümseyici) anlamı olan bir terimdir. Bunun iki temel sebebi var. Birincisi ve daha 

yaygın olanı popüler kültürün merkezde yer alan elitlerle değil de çevresel olan kitleler 

ile özdeşleşmiş olmasıdır. Yani popüler olan genellikle rafine bilgiyi, seçkin zevkleri 

değil, avam yönelimleri kastetmek için kullanıyor ve bu nedenle entelektüel çevrelerce 

beğenilmemekte ve küçümsenmektedir379. Ülkemizde arabesk kültür ve ürünlerine olan 

yaklaşım bunun tipik bir göstergesi olarak kabul edilebilir. İkinci neden ise sınıfsal 

yaklaşımlarda popüler kültürün yöneten sınıfların kültürel değerlerini ve geleneklerini 

egemen ideolojileri doğrultusunda yeni formüller biçiminde yansıtarak yarattıkları, 

bağımlı bireylere sundukları ve bir anlamda baskı ve uyuşturma aracı işlevi gören bir 

olgu olarak algılanmasıdır380. Bu durum da 1980 sonrası Turgut Özal iktidarı ve 

arabeskin ülkemizdeki yansımaları olarak değerlendirilebilir.  

Kitle kültürü etrafında oluşan görüşler 1950’li yıllara kadar etkisini 

göstermiştir. 1950’li yıllardan sonra, özellikle Batı dünyasında bireyin yeniden öne 

çıkarılması ve çoğulcu liberal görüşlerin yaygınlaşmasıyla birlikte sol entelektüeller 

arasında olmasa bile tutucu ve liberal entelektüeller arasında kitle toplumu ve kitle 

kültürü kavramları etkisini yitirmeye başlar381. Bu dönemde popüler kültür tartışılmaya 

başlanmıştır. Geniş anlamda popüler kültür “gündelik yaşamın kültürü” olurken, dar 

anlamda ise “emeğin gündelik üretiminin yeniden üretilmesini sağlayan eğlence ve iş 

dışı faaliyetleri” içermektedir. Bu bağlamda popüler kültür, üstte yüksek\seçkin kültür 

                                                
378 Alemdar ve Erdoğan, s.19,20 
379 Ozan Örmeci, “Küreselleşme ve Popüler Kültür” http://ydemokrat.blogspot.com/2012/0 3/kureselle 
sme -ve-populer-kultur.html, (25.10.2012) 
380 Ozan Örmeci, “Küreselleşme ve Popüler Kültür” http://ydemokrat.blogspot.com/2012/0 3/kureselle 
sme -ve-populer-kultur.html, (25.10.2012) 
381 Nazife Güngör, İletişim Kuramlar-Yaklaşımlar, Ankara: Siyasal Kitabevi, 2011, s.231 
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ile altta folk\halk kültürü arasında kalan gündelik yaşamın sözlü ve görsel olarak 

üretilmesini sağlayan bir kitle kültürü türüdür382. 

Folk kültürden ve üst kültürden farklı olarak değerlendirilen popüler kültür, 

biçim olarak orta karmaşıklıktadır, aktarımı ve iletimi ortam ve teknoloji olarak 

dolaylıdır, bilinen bir kaynağı ya da yaratıcısı vardır, kültürel değerleri ve gelenekleri, 

yeni formüller biçiminde yansıtır, ürünleri tüketiciye dönüktür, oldukça ucuza ama 

parayla elde edilir. Elbette kitle iletişim araçlarının bu kadar kolay ulaşılabilirlikleri ile 

yaşadığımız yüzyıla damgasını vurması doğaldır. Theodor W. Adorno, popüler kültürün 

kökenlerini 17. yüzyılın sonlarında İngiltere’de orta sınıfın gelişmesinde görmektedir. O 

zamanın yalnız roman ve dans müziklerinde kendisini gösteren popüler kültür bugün 

her türlü sanatsal ifade aracına yayılmış durumdadır 383. 

Yüksek kültür\seçkin kültür ve alçak kültür tartışmaları 19.yüzyılın ikinci 

yarısından sonra yoğunlaşan işçi hareketleriyle birlikte ortaya çıkmıştır. Yüksek kültür 

seçkinler sınıfının kültürüdür ve geçmişin yüksek kültür ürünlerini (klasikleri) içerir; 

keşfedici, yaratıcı ve geleceğe dönük ve en mükemmel kültürdür384. Sadnor Radnoti, 

sanat ve popüler kültür ikileminin modern döneme ait bir ikilem olduğunun üzerinde 

durur. Yüksek kültürün estetik yaratıları, sanatçının kendi tabiatından doğan ve saflığın 

kaynağı olarak, dışsal amaçlardan (zevk, fayda, ahlak) bağımsızdır. Bu özelliğiyle 

bayağı burjuva hayatının ve pazar mekanizmasının kışkırtmalarına direnen bir nitelik 

taşır. Gerçek sanat eserlerinin sanatçıları bu dünyayı evi olarak görmeyen ve dünyaya 

hayır diyebilenlerdir. Sanatsal biçim, günlük hayata karşı çıkar ve gerçek olanı alt 

ederek, kendisi gerçek olur. Burjuva döneminin çocukları olan yüksek sanat ve popüler 

kültür, kültür endüstrisinin ve kitle kültürünün oluşmasında aynı mekanizmaya evet ya 

da hayır demeleriyle farklılaşmaktadırlar. Yüksek kültür, kitle kültürünü basit, yoz ve 

                                                
382 Levent Yaylagül ve Nilüfer Korkmaz, “Kitle Kültürü- Popüler Kültür Tartışmaları” Levent Yaylagül 
ve Nilüfer Korkmaz (drl.), Medya, Popüler Kültür ve İdeoloji, içinde (124-138) 1. Baskı, Ankara: 
Dipnot Yayınları, 2008, s.130 
383 Nurçay Türkoğlu, İletişim Bilimlerinden Kültürel Çalışmalara Toplumsal İletişim Tanımlar, 
Kavramlar, Tartışmalar,  İstanbul: Babil Yayınları, 2004, s.151 
384Alemdar ve Erdoğan, s.43,44 
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bayağı bulur. Kitle kültürünün ve popüler kültürün ürünlerinin artması bu kültür için bir 

tehlikedir385. 

Popüler kültürün oluşması ve etkileriyle ilgili farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. 

Popüler kültür konusunda siyasal olarak solda ve sağda yer alan düşünürlerden çoğu 

olumsuz yaklaşımlara sahiptir. Bu görüşlerden ilki muhafazakar görüşlerdir. Radikal 

sağ kanatta yer alan pek çok düşünür, kitlelerin ve kitleleri oluşturan işçi sınıfının 

sosyo-ekonomik eşitsizlik sonucunda değil, doğal bir farkla aşağıda olduklarını, 

toplumun kitleler ve seçkinler olarak ayrıldığını vurgularlar386. Burada popüler kültür 

yüksek ve alçak kültür ikilemi tartışması çerçevesinde ele alınır. Yüksek kültür olarak 

Batının klasik ve aristokrat kültürü ve geleneği, alçak kültür olarak nitelenen popüler 

kültür ile karşılaştırılır. Bu yaklaşımda kitle ve popüler kültür birlikte işlenir387.  Bu tür 

yaklaşımlarda kitle kültürü ve popüler kültür eğitimsel ve artistlik bir değere sahip 

olmamaklar birlikte, “beyinsiz” kitleleri edilgenleştirmekle suçlanmaktadır. Yıkıcı ve 

yoz bir kültür olan popüler kültür gençleri etkisi altına almakta ve onları anti-

sosyalleştirmektedir. Popüler kültür “çürük” bir kültür olarak toplumun ahlaki 

değerlerinin altını oymakta ve ucuz eğlence ya da heyecanlar sunmaktadır388. 

Popüler kültüre yönelik olumsuz yaklaşımlardan bir diğeri de Frankfurt Okulu 

düşünürleri etrafında çizilir. Frankfurt Okulu düşünürleri kitle-popüler kültür ve kültür 

endüstrilerinin, ürünlerinin ve ideolojik içeriklerinin kapsamlı eleştirilerini 

yapmışlardır389. Bu yaklaşımda yaşamın bilinç tarafından değil, bilincin yaşam 

tarafından belirlendiği vurgulanmıştır. Frankfurt Okulu düşünürleri popüler kültür 

kavramı yerine kitle kültürü kavramını kullanmışlardır ve bu yaklaşıma göre kitle 

kültürü yukarıdan dayatılan ve güdümlenendir390. Theodor W. Adorno, Max 

Horkheimer ve Herbert Marcuse gibi düşünürlere göre kapitalizm öncesi toplumlarda 

çok az boş zaman vardı. İşçi sınıfı ise yoktu. Sanayileşme ile birlikte boş zaman 
                                                
385 Sandor Radnoti, Mass Culture, No:48 Telos, 1981, s.31, aktaran Özbek, s.62,63 
386 Yaylagül ve Korkmaz, s.131 
387 İrfan Erdoğan, “Popüler Kültür:Kültür Alanında  Egemenlik ve Mücadele”, http://www.irfanerdogan 
.com/makalelerson/kulturegemenlik.pdf, (24.12.2012) 
388 David Rowe, Popüler Kültürler, Mehmet Küçük (çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1996, s.17 
389 İrfan Erdoğan, Popüler Kültür:Kültür Alanında  Egemenlik ve Mücadele, http://www.irfanerdogan 
.com/makalelerson/kulturegemenlik.pdf,(24.12.2012) 
390 Martin Jay, Diyalektik İmgelem: Frankfurt Okulu ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 1923 1950, 
Ünsal Oskay (çev.), 1.Basım, İstanbul: Ara Yayıncılık, 1989, s. 268 
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etkinlikleri ortaya çıktı. Bu alanda da sanayileşmiş ve kitlesel olarak üretilen emtiaların 

kitlesel olarak tüketilmesini sağladı. Popüler kültür ürünleri tüketicileri yanlış 

ihtiyaçlara yönlendirerek onları pasifleştirmiştir391. 

    Herbert Marcuse'a göre, kapitalist refah asli ihtiyaçları tatmin etmez, 

yarattığı ve sahteliğini gizlediği sahte ihtiyaçları tedarik eder. Başarısı (yani liberal 

demokrasi bağlamındaki istikrarı) Marksist gelenekte sahte bilinç olarak isimlendirilen 

unsura bağlıdır. Dolayısıyla, sahte bilinç yaratılması sistemin önemli parçalarından 

biridir ve bu reklam endüstrisi, kitle medyası ve manipülatif sosyal ve psikolojik 

bilimlerin kullanımıyla sağlanır. Dinlence ve eğlence endüstrileri de çalışanların boş 

vakitlerini doldurup, onlara ucuz ve ikinci sınıf düzeyde tatmin hissi sağlayarak, sistemi 

istikrara kavuşturmada kendi üstlerine düşen önemli görevi yerine getirir. Herbert 

Marcuse, halkı sistemle uzlaştıran bu farklı süreçlere “moronlaşma” diyerek atıfta 

bulunmaktadır. Harbert Marcuse’e göre halk, “tüketicilik” ile “yozlaştırılır”, 

“körleştirilir” ve “köleleştirilir”392. 

Frankfurt Okulu düşünürleri radyo, televizyon, sinema, dergi, gazete, müzik 

gibi kitle kültürünün üretilip dağıtıldığı kitle iletişim araçlarını ve kitle kültürünü 

hegemonya ve sömürünün başka bir biçimi olduğunu belirtirler. Yani popüler kültür 

biçimleri mevcut ekonomik, siyasi ve kültürel seçkinlerin konumunu meşrulaştırmak ve 

onların ayrıcalıklı konumunu sürdürmek için var olan düzenin değerlerini topluma 

yayarak sıradan insanları alıklaştırmaktadırlar. Bu yaklaşımların kökeni 1930’lu ve 

1940’lı yılların kitle kültürü yaklaşımı ve kültürün emtialaşması konusundaki görüşlere 

dayanır. Bu yaklaşımlar popüler kültürü halk ve yüksek kültürle karşılaştırır. Frankfurt 

Okulu seçkin sanat ürünleri ve popüler ve kitle ürünleri arasında kesin ayırımlar 

yapmışlardır393. 

Popüler denilen şey güdüp yönetilmiş taleplere yani Kültür Endüstrisi 

tarafından bozulmuş isteklere dayanır. Tüm bu popüler eğlence endüstrisinin sanatla 

ilgisi yoktur. Çünkü ekonomik gereksim ile sanat eserinin bağımsız, içsel gereksimi 

                                                
391 Yaylagül ve Korkmaz, s.135 
392 Herbert Marcuse, Tek Boyutlu İnsan, Aziz Yardımlı (çev.) 3.Baskı, İstanbul: İdea Yayınevi, 1997, 
s.143,146,165 
393 Yaylagül ve Korkmaz, s.136 



 128 

arasında zıtlık vardır. Popülerlik modern dönemde niteliksel özelliğini kaybederek 

sayıya indirgenmiştir. Popülerlik, hiçbir zaman kitleler tarafından dolaysız olarak 

belirlenmez. Demokratik ülkeler arz ve talebi eğlence endüstrisinin isteklerine göre 

belirler. Hakikilik, yenilik ve başka bir dünya tasarımına izin veren eleştirel mesafenin, 

Kültür Endüstrisi ürünleriyle ilişkisi yoktur. Bu anlamda muhafazakâr, sağcı 

yaklaşımlar ile Frankfurt Okulu’nun Marksist çizgisinin ortak noktası yüksek sanata 

verilen değerde görülmektedir. Frankfurt Okulu’na göre özgürleşme ve ütopik nitelikler 

yalnızca yüksek sanatta mevcuttur. Kitle kültürü ve popüler kültür ise kapitalizmin 

çıkarlarına hizmet etmektedir. Bireyi saran yanlış bilinçlilik ve bireyin kendi çıkarlarını 

algılayamayışı güdüp yönetme kuramının temel kavramlarıdır. Gerçek tecrübe ve hakiki 

bireyin olmadığı yerde, yönetilen bir bilinç vardır. Bu nedenle popüler kültür ürünleri 

kültür endüstrisiyle bağlantılı, güdüp yönetilmiş tecrübeleri aktarırlar. Ve tüm bu 

ürünler, toplumsal kontrol için ideolojik bir araçtır394. 

Ozan Ömerci Popüler Kültür (2008) adlı çalışmasında Theodor W. 

Adorno’nun görüşlerinden faydalanmaktadır. Ozan Ömerci’nin aktarımına göre 

Theodor W. Adorno kapitalizmin güçlenme sebebini popüler kültür ile açıklamaktadır. 

Kapitalist sistem müthiş bir kültürel hegemonya yaratarak insanları öz niteliklerinden, 

isyankar durumundan, gerçek sanat ve kültürel ihtiyaçlarından uzak tutarak, popüler 

kültür ile avutmaktadır. İnsan aklı meta fetişizmi, popüler kültür ve standartlaşma ile 

doldurulmaktadır. Kapitalist sistemde metanın kullanım değerinden çok, piyasadaki 

değeri ya da fiyat yüksekliği ön plandadır. Bu nedenle kalitesiz büyük bütçeli filmler 

izleyici çekerken, sanat filmleri azınlığa hitap etmektedir. Medya tarafından desteklenen 

bu durum, insanları daha popüler ve pahalı olan şeyleri aldırmaya yöneltir. Tüketerek 

mutlu olan ve kendini kral zanneden tüketici kendi zevklerin mahrumdur ve bir özne 

bile değildir. Bu durum standartlaşmayı da beraberinde getirmektedir395. 

Meral Özbek’in aktarımına göre İkinci Dünya Savaşı sonrasında popüler kültür 

alanında çeşitli çalışmalar yapılmaya başlanır. Savaşın ardından yaşanan en ilginç 

gelişmelerden biri, İngiltere’de yeni Sol hareketle bağlantılı olarak kültür ve toplum 

                                                
394 Özbek, s.65-67 
395 Theodor W. Adorno, The Culture Industry : Selected Essay on Mass Culture “J.M Bernstein (Ed.), 
Routledge,2001 aktaran Ozan Örmeci, Popüler Kültür, 1.Baskı, Ankara: Elips Kitap,2008, s.34,35 
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ilişkisini araştıran ve popüler kültürün özgürleştirici işlevini belirten kültürel 

çalışmaların ortaya çıkmasıdır. Özellikle 1960 sonrası liberal düşünürlerin yanı sıra 

birçok gelişmenin ortaya çıkması güdüp yönetme kuramına eleştirileri de beraberinde 

getirir. Frankfurt Okulu’nun “güdüp yönetme kuramını” eleştiren ve eleştiride esas 

noktayı “yanlış bilinçlilik” tezi olduğunu vurgulayan Hans Magnus Enzensberger, kitle 

kültürünün insanlara tamamen “yanlış bilinçlilik” ya da “yanlış ihtiyaçlar”  dayattığı 

konusunda Sol düşünürlerin yanıldığını çünkü kitle kültürü stratejilerinin ancak gerçek 

ihtiyaçlara cevap vererek başarılı olabileceğini belirtiyor396. 

Meral Özbek Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski (1991) adlı 

çalışmasında Fredric Jameson ve Richard Dyer’ın görüşlerinden de yararlanmıştır. 

Meral Özbek’in aktarıma göre Fredric Jameson yaptığı kültürel çalışmalarda güdüp 

yönetme sosyologlarının, kültürün günlük hayattaki işlev ve işleyişini göz ardı 

ettiklerine değinmiştir. Fredric Jameson, sanat ve popüler kültür ikilemine karşı ise 

“ideolojik güdüp yönetme modelini” önerir. Popüler kültürün olumlu işlevlerini teslim 

etmezsek, onların ideolojik işlevini anlamada yetersiz kalınacağını belirten Fredric 

Jameson’a göre en bayağı kitle kültüründe bile ister zayıf ya da örtük olsun, içinden 

meta olarak çıktığı toplumsal düzeni olumsuzlayan ve eleştiren bir boyut vardır. Kitle 

kültürü ürünleri ütopik özellikler taşımazsa, güdüp-yönetici bir etki yapmazlar. Kitle 

kültürü ürünlerinin çağırma gücü, güdüp yöneterek, kitleye bir fantezi rüşveti olarak 

hakiki bir içerik parçası sunmasına dayanır. Richard Dyer ise kitle kültürünün gerçek 

ihtiyaçlara hitap ederek ütopik geleneği canlı tuttuğunu vurgulamaktadır Yine de Kültür 

Endüstrisi kapitalist sistemin sınırları içinde güdüp yönetmeye devam etmektedir. 

Güdüp yönetme kuramına yönelik eleştiriler, kültür endüstrisi stratejilerinin topyekûn 

yanlış bilinçlilik içinde olmadığını, güdüp yönetmenin gerçek ihtiyaçlara hitap ederek 

olabileceği ve tüm bunlara dayanarak kültürel ürünlerinde çelişkili bir ideolojiye sahip 

olduğu üzerinedir397. 

                                                
396 Hans Magnus Enzensberger ,”Kitle İletişim Araçları Teorisinin Oluşturucu Öğeleri” Birikim, No:58-
59, 1980, s.20,24 aktaran Özbek, s.71 
397  F. Jameson “Reification and  Utopia in Mass Culture” ,Social Text, No:1, 1979, s.138,147; Richard 
Dyer, ”Entertainment and Utopia” R Altman (Ed), London,  Genre: The Musical: Rkp, ,1981, s.175,189  
aktaran age, s.72,73 
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Popüler kültür demokratlaşmanın, çoğulcu demokrasinin ve bireysel 

özgürlüklerin göstergesi olabilir mi? Bu soru popüler kültürü övücü ve ona 

demokrasinin bir nimeti olarak yaklaşan olumlu görüşleri yansıtır398. Bu yaklaşımda 

popüler kültürün insanlar için seçenekler sunduğu görüşü yaygındır. Kitle iletişim 

araçları ve popüler kültür insanları haberdar ederek onları bilgilendirmektedir. Kitle 

iletişim araçları sayesinde insanlar uzaktan eğitim olanağına ve farklı, ucuz eğlencelere 

sahip olabilmektedirler. İnsanlar medya sayesinde siyasi ve toplumsal olayların farkında 

olurlar399. 

Meral Özbek’in Fredric Jameson’dan yaptığı aktarıma göre popüleri “halka 

ait” anlamında kullanan görüşler, genel olarak popüler kültüre olumlu bakmaktadırlar. 

Kitle kültürüne yönelik olumsuz eleştirilerin tersine, “halk bunu istiyor; popüler olan 

halkındır” diyerek popüler kültür ürünlerini ve yargıları olumlayan, eleştirel olmayan 

pek çok yaklaşım bulunmaktadır. Bu görüşler popülerin ticari tanımı göz ardı etmeyen 

ve temel kriter olarak çoğulculuğu alan yaklaşımlardır. Böylece yüksek kültüre karşı 

olarak, halkın çoğunluğu tarafından sevilip tüketilen popüler kültürün üstünlüğü 

vurgulanmaktadır400. 

Daha önce kitle kültürü kavramının demode olmaya başlamasından ve yerine 

popüler kültür kavramının girip, kullanılmaya başlamasından bahsetmiştik. Özellikle 

John Fiske gibi liberal çoğulcuların çabalarıyla popüler kültür kavramının geniş bir 

düzlemde kullanıma girdiği görülmektedir. Liberal çoğulcu kanat yani John Fiske’de 

temsilini bulan görüş, popüler kültürü toplumunun her kesimden öğeleri içersinde 

barındıran, her kesime seslenebilen, çok sesli ve yaygın bir kültür olarak ele alır. 

Popüler kültür, toplumların gelişmesi ve insanların ilerleyebilmesi adına olanaklar 

sunmaktadır. John Fiske, popüler kültürün halk ve kitle kültüründen farklı olduğunu 

düşünür. Endüstri toplumlarında insanların “halk” olmadığını ifade eden John Fiske, 

kapitalist halkın kültürünün, halk kültüründen farklı olduğunu söyler. Endüstri 

toplumlarında kültürel unsurların kaynakları egemen kapitalist güçler tarafından 

                                                
398 İrfan Erdoğan, “Popüler Kültür:Kültür Alanında  Egemenlik ve Mücadele”, http://www.irfanerdogan 
.com/makalelerson/kulturegemenlik.pdf,(24.12.2012) 
399 Yaylagül ve  Korkmaz,s.136,137 
400 Jameson, “Reification and  Utopia in Mass Culture”, Social Text No:1, 1979, s.138,147, aktaran 
Özbek, s.130,131  
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oluşturulur. Bu bağlamda John Fiske, popüler kültürü halk kültürü kabul etmenin, bu 

kültürün çatışmacı öğelerinin göz ardı edilmesi anlamına geleceğini vurgular. John 

Fiske, popüler kültürün gündelik yaşam ve kültür endüstrisi ürünlerinin arasındaki ortak 

kesimde halk tarafından üretildiğini söyler. Popüler kültürün halka dayatılmadığı 

belirten John Fiske, bu kültürün yukarıdan değil, içerden doğduğu vurgular. Fakat 

kültür endüstrileri de çeşitli halk oluşumlarının kendi popüler kültür ürünlerini yaratma 

sürecinde kullanabilecekleri ya da reddedebilecekleri kültürel kaynaklar dağarcığını 

üretmektedir401. 

John Fiske’e göre popüler kültür kendi içinde çelişkili bir kavramdır. Popüler 

kültür toplumsal farklılıklarımızı anlamlı kıldığımız sınıf, ırk, toplumsal cinsiyet ve 

diğer kategorilerin ekseni boyunca iktidarların eşit bir biçimde dengelenmediği 

toplumlarda derin çelişkiler yaratır. Popüler kültür güçsüzlerin kültürü olarak egemenlik 

altına alma, tabi kılma güçlerinin izlerini, iktidar ilişkilerinin gölgelerini taşır. Popüler 

kültür ayrıca bu güçlere direnmenin, onlardan sıyrılmanın belirtilerini gösterir. John 

Fiske’e göre popüler kültür bir mücadele alanıdır ama egemenlik altına alma güçlerinin 

iktidarını kabul ederken, daha çok bu güçlere direnmek, onlardan sıyrılmak ve onlarla 

baş etmek için kullanılmıştır402. Popüler kültür baskın kültüre tepki olarak doğmuştur. 

Bu kültürde homojen bir toplum yerine farklılıkların kabul edildiği ve saygı duyulduğu 

heterojen toplum fikri benimsenir. Baskın kültüre tepki olarak doğan popüler kültür, 

insanların kim olduklarını, neye karşı, neye taraf olduklarını, kendi kimliklerini yani 

kendi anlamlarını üretmesine katkıda bulunur. Bu anlam üretme sürecinin ardında ise 

insanın geçmişten günümüze süregelen sonsuz mutluluk arayışı yatar403. 

. Meral Özbek, tarımsal ve ardından endüstriyel kapitalizmin biçimlenmesi ve 

gelişmesi sürecinde çalışan halkın, emekçi sınıfların ve yoksulların kültürü üzerinde 

sürekli bir mücadelenin oluştuğunu ve bu gerçeğin popüler kültürün temeli ve 

                                                
401 John Fiske, Popüler Kültürü Anlamak, Süleyman İrvan (çev.), 1. Basım, Ankara: Ark Yayınları, 
1999, s.36,207,216,217 
402 age, s.15,33 
403Merve Tokel, “Bir Sömürü Biçimi Olarak Reklam”, (28.03.2012), http://www.sanatlog.com/ 
edebiyat/bir-somuru-bicimi-olarak-reklam/, (01.04.2012) 
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dönüşümlerine ilişkin çalışmaların başlangıç noktasını oluşturması gerektiğini 

belirtir.404 

Nilüfer Korkmaz’ın aktarımına göre popüler kültürü “hegemonya” kavramı 

çerçevesinde ele alan Stuart Hall, kitle iletişim araçları ile sunulan popüler kültür 

ürünlerinin kapitalist sınıfın toplum üzerinde kurduğu hegemonyanın ve buna karşı 

direniş olanaklarının alanları olarak görmüştür. Popüler kültür ürünleri, toplumsal 

eşitsizlikleri ve iktidar ilişkilerini yeniden üreten ve meşrulaştıran formlardır. Bu 

bağlamda bu ürünler gerçeği yeniden inşa eden ürünlerdir. Sadece popüler kültür 

aracılığıyla medya içeriklerinde nelerin sunulduğu değerlendirilemez çünkü bunların 

tüketicileri tarafından bu içeriklerin nasıl anlamlandırıldığı önem taşır. Stuart Hall, 

medya metinleri ile sunulan egemen ideolojinin, bütün medya okuyucuları tarafından 

aynı şekilde değerlendirilemeyeceğini söyler. Bu anlamda geleneğin hegemonik 

mücadele iddiasını da gündeme getirir405.  

Meral Özbek’in aktarımına göre Stuart Hall, kültürel iktidar ve hakimiyet 

ilişkilerinin güç alanı dışında kalan bütünlüklü, hakiki ve bağımsız bir popüler kültürün 

olmayacağını vurgular. Popüler kültür, iktidarda olanların kültüre karşı ya da onun 

adına mücadele alanlarından biridir. Popüler kültür boyun eğme ya da direnme alanıdır. 

Kısmen ise hegemonyanın yükseldiği ve güvenlik altına alındığı yerdir. Stuart Hall, 

popülerin yaygın anlamına gelen “ticari” tanımına yaslanan güdüp-yönetme yaklaşımı 

ve “halka ait” anlamındaki betimleyici tanımına yaslanan alternatif-hakiki kültür 

yaklaşımları yerine onları değiştirerek aşan, yeni bir popüler tanımını öneriyor. Bu öneri 

popüler kültürün herhangi bir dönemde belirli sınıfların toplumsal ve maddi 

koşullarından köklerini alan ve popüler gelenek ve uygulamalarda oluşan biçim ve 

etkinlikleri göz önüne almaktadır. Bu anlam, betimleyici tanımın değerli yanlarını da 

barındırır. Burada Stuart Hall, hakim kültür ile popüler kültür arasında bir çelişkiye ve 

gerilime işaret ediyor. Bu durumun bir süreç olduğunu söyleyen Stuart Hall, bu sürecin 

                                                
404 Özbek s.57 
405 Stuart Hall, “Encoding and Decoding in the Television Discourse” in Culture, Media, Language, 
Stuart Hall (Ed.), London: Hutchinson, 1980, s.197,208 aktaran Nilüfer Korkmaz, “Kültürel İncelemeler 
Geleneğinde  Kültür, Popüler Kültür ve İdeoloji Sorunu” Levent Yaylagül ve Nilüfer Korkmaz (drl.) 
Medya, Popüler Kültür ve İdeoloji, içinde (176-186) 1. Baskı, Ankara: Dipnot Yayınları,  2008, 
s.179,180 
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içerisinde iktidar ilişkilerinin, kültürel mücadelelerin ve onun çok sayıdaki biçimlerinin 

olduğunu ekliyor. Yani asıl problemin hegemonya ve kültür arasındaki ilişkide olduğu 

vurgulanmaktadır406. 

Ömer Aytaç’a göre ideolojik hegemonya, kapitalizmin sürekliliği için şarttır. 

Hatta askeri ve iktisadi güçten daha çok bu ideolojik hegemonya kapitalizmi ayakta 

tutmaktadır. Özellikle “tüketim”, “beden”, “ mekan”, “boş zaman”, “eğlence”, “seyirlik 

oyunlar”, “rekreasyon”, “sinema”, “müzik”, “sosyallik üniteleri”, “cemaat yapıları”, 

“örgütlü ve kitlevi hareketler”, “politik akımlar” vb. büyük ölçüde ideolojik 

hegemonyanın  “özgürlük sarmalı” içinde vücut bulan gerçekliklere karşılık gelirler407. 

Bu gerçeklikler içerisinde toplumsal yaşamla ve insanlarla iç içe geçmeye başlayan 

müzik, kültürel dünya içinde önemli bir anlamlandırmadır. Bu anlamlandırmanın 

popüler kültür alanında ortaya çıkan ürünlerle de bir işlerliği söz konusudur. Müzikal 

ürünlerin çoğu popüler olmaları nedeniyle hem genelleştirici bir özelliğe hem de 

bireysellikten uzak bir üretime işaret etmektedirler408. 

Peki, popüler müzik nedir? Popüler müzik belli bir dönemin eğlence 

kültüründe tüketim nesnesi olmanın ötesinde, insanların duygu dünyalarını, özlemlerini 

ve açmazlarını ortak bir beğeni içinde yansıtan, bu anlamıyla da popüler kültür ürünleri 

gibi bir dönemin ideolojisinin, günlük hayatın ve kültürel kırılmaların izlerini 

sürebilmemizi sağlayan bir metin niteliği taşır. Bu metinler dönemin ideolojisinin ve 

popüler söylemlerin ürünleridir409. Örneğin Türkiye’de birçok araştırmacı dönemin 

popüler müziği olan arabesk üzerinde incelemeler yapmışlardır. Arabesk müzik 

Türkiye’de toplumsal dalgalanmaların yoğun olduğu bir dönemde ortaya çıkmıştır. 

Arabesk üzerine yapılan incelemeler toplumsal ve kültürel bir olgu olan arabeskin ne 

olduğunu ve nasıl ortaya çıktığını, hangi ihtiyaçlara cevap verdiğini ortaya koymaktadır 

Arabeskin geniş kitlelerce dinlenmesinin sebebi nedir? Nasıl bu kadar hızlı 

                                                
406 S.Hall, “ Notes On the Deconstructing The Popular” Jones, G.S. et al, 1981, s.233,235,236,239 aktaran 
Özbek, s.85-87 
407 Ömer Aytaç, “Kapitalizm ve Hegemonya İlişkileri Bağlamında Boş Zaman”, Cumhuriyet 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2004, Cilt:28, No:2,  
http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/1014.pdf, (24.12.2012), s.25 
408 Işık ve Erol, s. 21, 22 
409 Oya Paker, “Popüler Müzik Günlük İdeoloji ve Benlik İnşası: Sezen Aksu Şarkıları Üzerine Bir 
İnceleme”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 8,  2008, s.88 
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yayılabilmiştir? Arabeski topluma yakınlaştıran nedir? Arabesk bir popüler kültür 

müdür? Arabesk kültür nasıl yaşanmaktadır? 

 20. yüzyılda popüler müzik üzerine yapılan incelemeler, popüler müziğin 

tanımlanmasında müzik endüstrisinin, teknolojinin ve kitle medyasının birbiriyle olan 

ilişkisinden bağımsız bir tanım düşünülemeyeceğini göstermektedir410. Alp Özveren hiç 

popüler olmayan bir şarkının medya desteği ile bir anda tüm dünyanın dikkatini 

çekebileceğinden ya da popüler olan bir şarkının medya desteği kesildiğinde 

popülaritesinin azalabileceğini bahseder411. Bu yaklaşımdan da yola çıkabileceğimiz 

gibi günümüzde müzik konusunun kapitalist üretim biçimi ve ilintileri içinde ele 

alındığı görülmektedir. Kapitalist sanayi toplumuna geçilmesiyle birlikte pazar için 

meta üretme olgusu, sanat alanında da sanat ürününün, taşıdığı değişim değerine göre 

değerlendirilmesine yol açmış ve sanat sanayiye dönüştürülmüştür. Kültür gibi müzik 

de sanayi olup çıkmıştır. Bugün müzik üretimi materyal bir üretim ve ekonomik bir 

emtiadır. Kullanım biçimi psikolojik ve kültürel bir karakter taşısa da, bu kullanımı 

teşvik eden ve yönlendiren endüstriler için müzik emtia pazarında alış veriş değerine 

sahip bir maldır412. 

Popüler müzik ile ilgili farklı yaklaşımlar vardır. Müzik ve toplum ilişkisinden 

bakıldığında halkın önceden belirlenmiş mesajları kabul eden, edilgen bir kitle 

olmadığını, mesaj yaratımında kitle endüstrisi ile çalışan aktif bir kitle olduğu 

söylenmektedir413. James Lull, müziğin yaşamdaki tehlikeli duygusal gidip-gelmeleri, 

zayıflıkları, yenilgileri, kutlamaları ve çatışmaları, özel yaşayabilen ya da diğerleriyle 

paylaşabilen hipnotik ve re-aktif tempolara dönüştürdüğünü ve böylelikle üreticilere ve 

                                                
410 Burcu Yıldız,  “Popüler Müzik ve Kültürel  Kimlik Üzerine “, (10 Şubat 2008), http://www.bgst.o 
rg/m uzik /ya zilar/pop_muz _kult_kimlik.asp, (22.11.2012) 
411 Alp Özveren, Popüler Müzik ve Toplumsal Yaşam Kalitesi, 2. Ulusal İletişim Öğrencileri 
Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi, 17-18 Kasım 2005, 
www.muzikegitimcileri.net/bilimsel/bildiri/A-Ozeren_3.pdf, (22.12.2012), s.11 
412 İrfan Erdoğan, “Müziğin ve Toplumsallığın Üretimi”, (01.12.2011), http://kapsama.com/irfan6.html,  
(22.11.2012) 
413 Billur Ülger, “Konfüçyüsçülüğün Sanata Bakış Açısı ve Bir Kültür Üretimi Olarak Popüler Müzik: 
Konfüçyüs’ün  Mesajı Kırmızıgül lle Somutlaşıyor”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 
2002-2003, Cilt 2, Sayı 2, https://www.anadolu.edu.tr/arastirma/hakemli_ dergiler/sosyal_bilimler/p 
df/2002-2/sos _bil.1.pdf,(25.11.2012), s.20 
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tüketicilere aykırı deneyimler yaşattığından söz etmektedir414.  John Fiske ise insanların 

popüler sembolik biçimleri tüketerek “politik-ekonomik-kültürel” güç bloğundan gelen 

“zulümcülere” yönelik savaşı kazanmak için sembolik bir kuvvet yaratabilme olasılığı 

bulunduğundan bahsetmektedir. Popüler müzik yönetenler ile yönetilenler arasında 

apaçık bir ayrıma işaret etmektedir. Popüler müzik sosyal problemleri duygusal olarak 

ifadelendirerek tarafları belli bir hareketin içine almakta ve bir çeşit dayanışma ve moral 

yaratmaktadır. Birey yaptığı müziksel seçimle aslında belli bir eylem biçimini izlemeye 

karar verir ve bu seçim birey tarafından bilinçli olarak değerlendirilmektedir415.  

Pop kültürü kapitalist ilişkiler içerinde dengesi egemenlere doğru ağır basan bir 

alandır. Sistemin egemenleri popüler kültürün ve popüler müziğin yönlendiricileridir. 

Toplum siyasi erke müzik kanalıyla uyum sağlamaktadır. Müziği yönlendiren sektör, 

dışarıdan bireye de yönler vermektedir. Bireyin beğenisinin temelinde kültürel arka 

planı vardır. Kültürel arka plan bireyin içinde bulunduğu toplumun tarihiyle ilgilidir. 

Müzik, toplumların kültür ve kimliklerini ifade eden önemli bir sanattır. Popüler kültürü 

içerindeki müzikte önemli bir kimlik oluşturucudur.  

Popüler kültür ve popüler müzik gibi kavramlar bir dönem Türkiye’nin en çok 

tartışılan konusu olan arabeskin ve müziğinin anlaşılması ile ilgili önemli ipuçları 

vermektedirler. Popüler kültür ve popüler müzik üzerine yapılan tanımlamalar ışığında 

arabesk müziğin Türkiye için önemli bir popüler kültür ürünü olduğunu söyleyebiliriz. 

Türkiye’de arabesk müzik ve ikonları bir dönemin en önemli dinlenenleri ve 

izlenenleridir. Peki arabeskin popüler kültür olarak tanımlanmasının sebebi nedir? Ya 

da arabesk müzik ve ikonlarının çok fazla dinlenmesi ve izlenmesi onları popüler kültür 

olarak değerlendirilmesinde yeterli midir? Köyden kentte göçün başlamasıyla oluşmaya 

başlayan arabesk sorunu aslında Türkiye’de yıllardır süren kimlik sorununun cevabı 

olarak da görülmektedir. Bu topraklardaki kimlik sorunu ne kadar karmaşıksa arabesk 

de o kadar karmaşıktır, bu toplumun yaşadığı değişim süreci ne kadar acılıysa arabesk 

de o kadar acılıdır. Bu anlamda arabesk, doğulu bir toplumun zamanla batılılaştırılması 

serüveninin içerdiği ana senaryonun ve ona bağlı tüm alt hikâyelerin, o değişimin 

                                                
414 J. Lull, Popüler Müzik ve İletişim, Turgut İblağ (çev.), 1. Baskı, İstanbul: Çivi Yayıncılık, 2000, 
s.11,37 
415 Fiske, s.45 
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nesnesi olarak görülmek istenen, ancak özne olarak var olma iradesini müzikle haykıran 

halkın ifadesidir ve halk için kimliksel, kültürel ve beğeniye dayalı anlamlar taşıyan bir 

popüler kültürdür416.  

 Ülkemizde Cumhuriyet ilanıyla birlikte kültürel ve sanatsal anlamda önemli 

gelişmeler ve değişimler yaşanmıştır. Değişim geçiren alanlardan biri de müziğimizdir. 

Bu dönemde Batı Müziği örnek alınarak, kimliğimizin yeniden inşasında kullanılmaya 

çalışılmış, müziğimizin kendi içindeki dinamiğinin gelişimi ise bir şekilde 

engellenmiştir. Kendi kimlik, kültür ve zevklerimizin üzerine oturttuğumuz batı 

anlayışımız, kendimizi dışlamamızı sağlamıştır. 1950’lerden itibaren kırdan kente olan 

göç ise önemli dönüşümlerin zemini hazırlar. 1960’lardan itibaren tam anlamıyla kültür 

taşıyıcısı olan göçerler kenti kır gelenekselliğiyle tanıştırmışlardır. Kırdan gelen köylü 

kendi müziğini de kentte getirmiştir. Kent atmosferindeki endüstriyel dinamiğin etkisi 

ise her şeyi olduğu gibi müziği de değiştirir. Kitle iletişim araçları ile desteklenen 

popüler kültür geleneksel müziği de içine alarak, kendine özgü bir tarza sokar.  Müzik 

geleneksellik taşısa da popüler kültür içinde standartlaştırılır ve üretildiği ortama 

yabancılaştırılır. Kapitalist sisteme entegre olmuş müzik endüstrisi, kitlesel meta 

sürümünü popüler kültüre aktardığı geleneğin üretimi müziklerle besleyerek kazanç 

sağlamaktadır. Popüler kültür, geleneğin kendisi için işine yarayan, satabileceği tüm 

yanlarını alıp, işleyerek halka sunmaktadır. Toplumsal sağduyunun popüler müzikte 

kendini bulma nedenlerinden birisi, geleneğin kalıntılarını metaforik biçimde bu 

ürünlerde görebilmesidir. Asla ulaşamayacağı sınıfsal üst düzey konumunun sahte 

eşitlik beşiği popüler kültür, bireysel varlığına anlam kazandırmaktadır. 

Arabeskin 1960’lı yıllardan başlayarak niçin böylesine bir hızla ve kolaylıkla 

kabul gördüğü sorusuna yine Meral Özbek’in Popüler Kültür ve Orhan Gencebay 

Arabeski (1991) adlı çalışması yol göstericidir. Meral Özbek, arabeskin bir kitle kültür 

olmadığı üzerinde durur. Kapitalist ülkelerin hakim kültürü genelde kitle kültürü olarak 

görülebilmektedir ve bu kavramın Üçüncü Dünya ülkeleri için aynen kullanılıp 

kullanılmayacağı ise tartışılması gereken bir konudur. Meral Özbek’e göre Türkiye gibi 

bir ülkenin ileride kitle kültürüne sahip bir toplum olacağını söylemek,  çalışmasında 
                                                
416 “Arabesk Manifesto-İtiraf Ediyoruz: Bir Bu Şarkıları Seviyoruz”, (27.04.2007), http://www.bir 
gun.net/culture_index.php? year=2007&month=0 4&da y=29 , (10.07.2012) 
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itiraz ettiği klasik modernleşme kuramının kabulü anlamına gelmektedir. Yinede 

kapitalizmin etkilediği her yerde Batı’ya benzer yapılanmaların (kültür endüstrisi, 

kentleşme, iş ve boş zaman, tüketim alışkanlıkları vb.) ortaya çıkması da büyük bir 

hakikattir. Meral Özbek, Üçüncü Dünya ülkelerinde kapitalizm öncesi yapıların 

özellikleri konusunda, yöresel farklılıkların, ekonomik ve kültürel eklemleme tarzının 

ortaya çıkardığı farklı biçimleri vurgulayarak, ( Türkiye’de arabeskin ortaya çıkışı gibi ) 

özgün yanların fark edilmesini gerektiren ve modern-geleneksel ikilemini aşan bir 

karmaşıklıkta kültürel yapıların ortaya çıktığını belirtiyor. Bu nedenle bu karmaşık 

özgüllüğü yakalamak açısından kitle kültürü yerine, çok daha dinamik olan popüler 

kültürü kavramını seçiyor417. 

Meral Özbek’e göre arabesk yalnızca müzik endüstrisinin körüklediği bir meta 

değildir. Arabesk, 1976’lar öncesi yani Türkiye’de müzik endüstrisinin olmadığı bir 

dönemde ortaya çıkmış, gecekonduların ifade tarzı ile örtüşen yapısıyla bir “yaşam 

tarzı” oluşturmuştur. Türkiye’de arabesk müzik, 1970’li yılların sonuna kadar aşağıdan 

yukarıya doğru gelen kültürel nitelikli bir hareket olma özelliği taşımaktadır. Bu 

nedenle Arabesk müzik, yukarıdan aşağıya dayatılan kitle kültüründen farklıdır. Meral 

Özbek’in çalışmasında ve diğer birçok sosyolojik, müzikolojik ve kültürel çalışmada 

popüler kültürün “halka ait” anlamı, kitle kültürüne tercih edilmiştir418. 

 Modernleşme, iktidar ilişkileri ve popüler kültür bağlantısını kurabilmek için 

Marshall Berman’ın modernleşme, modernizm ve modernlik gibi kavramları, arabeskin 

Türkiye’nin modernleşme sürecinde nasıl bir yanıt verdiği konusunda, modernleşme 

süreci ile bu yanıt arasındaki ilişkinin niteliğini ortaya koymak bakımından önemlidir. 

Bu anlamda Meral Özbek, belli toplumsal kesimlerin modernleşmeye yanıtının 

okunabileceği alan olarak ele alınabilecek popüler kültür ile modernleşme süreci 

arasındaki ilişkinin kurulmasında popüler tecrübeye, egemen sınıf- bağımlı sınıf 

arasındaki iktidar ilişkileri ile popüler gelenek çerçevesinde bakan Stuart Hall’un 

yaklaşımını aydınlatıcı bulur419. 

                                                
417 Özbek, s.88,89 
418 age, s.92 
419 age, s.92,93  
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Meral Özbek, çalışmasında Gencebay’a ait arabesk ürünleri değerlendirirken 

1968–1979 ve 1979–1983 olmak üzere iki döneme işaret eder ve birinci dönemin 

arabesk ürünlerinde oluşan anlamlandırma ile ikinci dönem oluşan arabesk ürünlerdeki 

anlamlandırmanın farklı olduğunu söyler. Meral Özbek, 1960 ve 1970’lerin arabeskinde 

modern yaşantının ortaya çıkardığı bireysel ve toplumsal gelişmeyi onaylayan ama 

modernleşme süreçlerinin maliyetini ve ızdırabının farkında olan, bir taraftan 

modernleşmeyi alkışlayan diğer taraftan sorunları ile uğraşarak ona düşman olan 

müphem bir duyarlılık içerisinde olduğunu belirtir. Arabesk burada popüler geleneği 

sürdüren ve modernleşme ile popüler geleneğin yeni pratik ve anlamlarına eklemlenerek 

direndiği alandır. Bu yıllarda arabesk ürünler modern duyarlılığın en belirgin göstergesi 

“gerilimli tecrübe” de ifadesini bulunuyor420. 

Ahmet Oktay, arabesk müziğin popüler kültüre ait bir tür olarak, somut 

insanlara seslendiğinden ve Ernesto Laclau’nun deyişiyle “eşitlikçi, mülkiyet karşıtı ve 

devlet karşıtı formülasyonlar” çevresinde bütünleşmeye çağırdığından bahseder.  

Kuşkusuz bu çağrı yönetilen bağımlı sınıflar açısından önceden verilmiş bir garantisi 

yoktur. “Bu anlamda bir egemen sınıflar popülizminden ve ezilen sınıflar 

popülizminden bahsedilir.”421 Arabesk müzik bir taraftan psikolojik ve ideolojik 

değerlere diğer taraftan törel değerlere ( yiğitlik, kadercilik, katlanış, başkaldırma vb.) 

sahip çıkmaktadır. Arabesk hem yönetilen hem de yöneten sınıfa ışık tutar. Çünkü 

arabesk müzik, sadece ezilmiş sınıf tarafından değil, yönetici sınıf tarafından da 

tüketilmektedir. Arabesk, insansal ve geleneksel izleği dile getirdiği gibi, müzikal bir 

form olarak bir kopuşu ve o formun devamlılığını temsil etmektedir. Ayrıca arabesk, 

insanlara melodik yapı olarak yakın ve tanıdık gelmektedir. Kentsel yaşama biçimi 

arabeskin çağrıcı ideolojik yapısını değişime uğratmıştır422. 

1980’li yıllarda ise arabesk siyasi ve toplumsal anlamda değişim göstermiştir. 

Yani arabeskin ideolojik öğeleri değişime uğramıştır. Arabesk bu dönemde yeni 

muhafazakar hakim ideolojiye kısmen eklemlenmiştir. 1980 öncesi, özellikle 

gecekondulular ve lümpen proletaryanın “başkaldırısını” ifade eden kültürel ürün olarak 
                                                
420 age, s.92,114,115 
421 Ernesto Laclau, İdeoloji ve Politika, H. Sarıca (çev.), 1.Basım, İstanbul: Belge Yayınları, 1985, s.186 
kitabından aktaran Ahmet Oktay, Türkiye’de Popüler Kültür, 2. Baskı, İstanbul: YKY, 1994, s.257 
422 Özbek, s.207,208,  
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yorumlanan arabesk, 1983 sonrası yeni-muhafazakar ANAP ile özdeşleştirilmeye 

başlanmıştır. Başlangıçta bir “alt kültür” niteliği gösteren arabesk müzik, o kültürü ilk 

kez tüketerek, yaratan grupları aşıp genelleşmiş ve böylece sistem içinde 

evcilleştirilmiştir. 1980’li yıllardan sonra arabeskin içindeki  “kula kulluk”, “haksızlık”, 

“düzenin bozukluğu”, “hayat kavgası”, “yoksulluk” gibi kavramlar giderek azalmıştır. 

Özal-ANAP iktidarı boyunca değişen arabeskin anlam haritasında, arabeskin belirgin ve 

baskın öğesi “acı” kavramı da değişime uğrar. 1980’ler öncesinde popüler sınıfları 

çağırabilen, muğlâklığa sahip de olsa toplumsal olan ve çeşitli yan anlamları olabilen 

arabesk, 1980’li yıllardan itibaren popüler sınıfları çağırabilen niteliğini yitirir ve var 

olanı kabullenerek yaşamayı istemek gibi bir mutluluk anlayışına doğru değişmiştir. 

Arabesk bu süreçte egemen sınıfın söylemlerine eklemlenerek, tüketime, kolay paraya, 

gösteriye, züppeliğe ve boş vermişliğe doğru yol alır423. 

Meral Özbek, arabeskin açıklanmasında güdüp yönetme kuramının değil, 

Gramsci’nin hegemonya kuramını çok daha aydınlatıcı bulmuştur. Meral Özbek’e göre 

bu anlamda arabesk, halka ait direnme ve kabullenmelerin, isyan ve boyun eğmelerin 

ideolojik ifadesini bulduğu; hâkim sınıfların hegemonik projesine eklemlenebileceği 

gibi alternatif bir hegemonik projeye de eklemlenebilecek çelişkili popüler çağrışımlar 

taşıyan bir popüler kültürdür. Arabeskin farklı dönemlerdeki farklı toplumsal anlamı 

ancak böyle bir perspektifle açıklanabilmektedir424. 

Aydın Uğur ise belirgin bir biçimde bir döneme denk düşen, dolayısıyla üç 

farklı gerilim tarzını dile getiren üç toplumsal ikon, Zeki Müren, Orhan Gencebay ve 

İbrahim Tatlıses’in Türk toplumu için neleri ifade ettiklerini incelemiştir. Aydın Uğur’a 

göre Zeki Müren hem yeni kentli alt sınıfa hem de eski orta sınıfa hitap edebilmiştir. 

Zeki Müren, eski kent sakinlerinin hüzünlü ve tükenişi anlatan sesidir. Bu dönemde 

yeni kent sakinleri ise ne kentte el koyacak ne de kendi gürültülerini üretebilecek 

güçtedirler. 1950’ler ve 1960’larda henüz az sayıda olan yeni kentliler, hayatın onları 

kabul edip etmeyeceği konusunda şüpheli ve ürkek davranmışlardır. Bu nedenle eski 

kent kırgınları ile yeni kent kırılabilirleri aynı seste birleşebildiler. Böylelikle Zeki 

Müren ortak bir sesi dile getirebilmiştir. 1960’ların ortalarında eski ve yeni kent 
                                                
423 age, s.211,212   
424 age, s,117 
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sakinlerinin talep ve çıkarları farklılaşmıştır. Nitekim tam da bu dönemde Orhan 

Gencebay saltanatı başlar. Orhan Gencebay, bir türlü ulaşılamayan ilerideki o güzel 

ülkenin sesidir. Geride sığınacağı yeri olmayanların, ileriye ihtirasla yapışanların, her 

gün gelecek kapısına omuz vurup geri püskürenlerin şikayetle karışık ama yine de 

yaşam isteği dolu sesini taşır. 1970’lerde kendini iyice belli eden bu ses aynı Zeki 

Müren gibi “efendilik” evrenine bağlıdır (efendi-delikanlı). 1980’lerle birlikte kentin 

eski sahiplerinin sayıca azınlığa düştüğü görülür.  Eski kent sahiplerinin kamusal 

mekanlardaki üstünlükleri ellerinden gitmiştir. Yeni kentlilerin, kenti fethedebileceği 

düşüncesi olgunlaşırken, kentin merkezi noktalarında yer edinebilecekleri de 

kanıtlanmıştır. Hayata el koyabileceklerini hissedenler, taleplerini daha açık bir şekilde 

dile getirmektedir. Boyunları ve sesleri seçkinler karşısında eskisi gibi bükük değildir. 

İşte İbrahim Tatlıses de bu dönemde eskilerin edep anlayışına ters düşen tavrın sesi 

olarak ortaya çıkmıştır425.  

Arabesk olgusu 1960’ların nispeten özgür ortamında ortaya çıkmıştır. Dönemin 

demokratik ortamında muhalif bir yan olarak görünmeye başlayan arabesk, görmezden 

gelinen bir kitlenin sesi olabilme gücünü yavaş yavaş toplamıştır. Bu dönemden itibaren 

resmi ideolojinin katı reformlarına karşı zıt ve daha özgür bir tarafı temsil etmeye 

başlayan arabesk müzik hem Osmanlı’dan kalan müzik mirasını, doğuya ait yöresel 

müziği ve kültürü içermesi hem de doğuya ve batıya kendini rahatça teslim edebilme 

özellikleri ile geniş kitleler tarafından sevilmiştir. Bu nedenle de kimlik sorunları 

yaşayan Türkiye’nin en popüler müziği olabilmiştir. Başından itibaren ezber bozan ve 

bir karşı duruş olan arabesk, Türk aydınları tarafından sevilmemiş ve basit-geçici bir 

müzik olarak değerlendirilmiştir. Arabeski olumsuzlayan bu düşünceler çok da yanlış 

değildir. Çünkü arabesk kendini gelenekselliğe dayandıran bir yapının içerisindedir. 

Müzik adına yapılan reformların yanına yaklaşmamıştır. Kendini bir karşı duruş olarak 

ifade ederken toplumu ileri götürecek adımları sadece isyan, meydan okuma ve 

kadercilik çizgilerine bağlamıştır. Ayrıca arabesk müziğin afyonlaştırıcı bir yanı olduğu 

da gözden kaçırılamaz. Nitekim 1980’lerin başından itibaren arabesk müzik ile ilgili 

ilerleyen tek şey ticari boyutu olmuştur. Türkiye’nin apolitik ortamında ticari boyutunun 

                                                
425 Aydın Uğur, Kültür Kıtası Atlası, Kültür, İletişim, Demokrasi, 1. Basım, İstanbul: Yapı Kredi 
Yayınları, 2002, s.130  
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zirvesine gelen arabesk, çabucak yozlaşmaktan ve sığlaşmaktan kurtulamamıştır.  

Arabesk ile ilgili unutulmaması gereken şey kitlesel bir beğeninin ürünü olduğudur. 

Yani arabesk büyük bir kitle için duygusal, psikolojik, kültürel, siyasal vb. anlamlar 

taşımıştır. Bir popüler kültür olarak değerlendirebileceğimiz arabesk, gücünü farklı 

kesimleri bir araya toplayabilmesi ya da çağırabilmesinden almıştır.  

3.5-Gecekondunun Kent Kültürü Arabesk  

Türkiye’de 1960’lardan bu yana gitgide yaygınlaşan arabesk müzik ve onun 

yarattığı kültür, kent çevrelerinde şekillenen gecekondularda olgunlaşmıştır. Kırdan 

kentte göç edilmesi ardından kent merkezlerinin dışında türeyen gecekondular ve 

gecekondulular, kent yaşamının verdiği zorluklarla yıllarca mücadele etmişlerdir. Aynı 

durum kentler ve kentliler içinde geçerlidir. Yani kent kenarlarında oluşmaya başlayan 

gecekondular, kentin kendine has dokusunu bozmakta, çelişkilere ve uyumsuzluklara 

neden olmaktadır. Sosyolojik araştırmalar, gecekonduların kırdan getirdikleri geleneksel 

kültür ile kent kültürü arasında kaldıklarını ve uyuşmazlıkların karşısında direnç 

gösterdiklerini ortaya koymuştur. Artık ne tam anlamıyla köylü ne de kentli olan 

gecekondulular, yeni bir yaşam tarzını yaratmışlardır. Yaratılan yaşam tarzı ile 

hayatlarını sürdüren “yeni kent sakinleri”  uyumsuzluğun, “ötekileşme”nin, siyasi ve 

ekonomik sorunların karşısına arabesk ile çıkmıştır. Arabesk tarz ve müzik, “yeni kent 

sakinleri”nin kentte yaşadıkları tüm haksızlık ve acılara dayanabilmelerini ve uyum 

gösterebilmelerini sağlamıştır.  

Gecekondulaşma sorunu yalnızca kentleşme bağlamında değil, ülke düzeyinde 

de bir göç sorunu olarak önem taşımaktadır. Göç, insanların demografik, coğrafik, 

ekonomik ve sosyo-politik nedenlerle zaman ve mekanda yer değiştirmesi ile eyleme 

dönüşen ve eylemin ardından etkileri devam eden süreçler bütünüdür. Göçün itici gücü 

genelde doğal ve toplumsal çevredir. Bu çevreler birey ya da grubun beklentilerini, 

özellikle de ekonomik ve kültürel gereksinimlerini karşılayamadığı sürece reddedilir ve 

göç süreci başlamış olur. Türkiye’de göç hareketleri (16. yüzyıl ve 17. yüzyılda) 

Osmanlı döneminde çeşitli uygulamalar nedeniyle başlamıştır. Türkiye’de kentlere kitle 
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halinde göçlerin başlaması bu nedenle gecekonduların oluşması ve yaratılan toplumsal 

sorunlar 20.yüzyılın ikinci yarısından sonradır426. 

Gecekondu gelişmekte olan ülkelerin hemen hepsinde karşılaşılan bir olgudur. 

Sanayileşmekte olan ülkelerin kentleşme düzeyleri, göç yoluyla kentte akın eden 

nüfusun ihtiyaçlarını karşılayamamakta, dolayısıyla, kentlerden farklı olarak  “çarpık 

kentleşme” ortaya çıkmaktadır. Kentler, göçler sayesinde kentte gelen kitlelerin barınma 

gereksinimlerini meşru yollarla karşılayamayınca  “gecekondulaşma”  ortaya 

çıkmaktadır. Gecekondu ve gecekondu yerleşimleri çok çeşitli biçimlerde 

tanımlanmaktadır. Genel tanımıyla bir gecede, çar çabuk olarak yapılan bir barınak 

anlamını içermektedir. Köy ve kasaba gibi kıra ait yerleşim bölgelerinden göç eden 

insanların kentin çeşitli bölgelerinde, sıkışık ve geniş kümeler halinde inşa edilen yapı 

ve semtler, gecekondu bölgelerinin doğmasına sebep olmuştur427. Bu bölge ve yapılarda 

oturan insanlar ise gecekondulu olarak tanımlanmışladır. 

Tahire Erman, Gecekondu Çalışmalarında “Öteki” Olarak Gecekondu 

Kurguları (2009) adlı çalışmasında Türkiye’deki gecekondulaşma sürecini ve 

gecekondu kurgulamalarını dönemleştirerek incelemiştir. Dünyada ve Türkiye’de 

modernleşme kuramının hakim olduğu 1950’li ve 1960’lı yıllarda gecekondular, 

gelenekselden moderne geçiş sürecinde eriyen, geçici bir olgudur. Bu dönemde 

gecekondulu, gelenekselden kurtulamamış, modern ve kentli yaşamı benimseyememiş, 

ne köylü ne de kentli kişidir. Bu durum onları “Köylü Gecekondulu” ya da “öteki” 

olarak kurgulanmalarını sağlamıştır. 1970’lere gelindiğinde gecekondular, kapitalist 

sisteme girmiş ülkelerin kalıcı ürünleri olmuşlardır. Türkiye’de de buna bağlı olarak 

gecekondu kurgusu “Sömürülen\Dezavantajlı Öteki” olarak değişmiştir. Kentle 

bütünleşemeyen, devletin hizmet ve olanaklarından yaralanamayan gecekondulular, 

devletin bu konuda politikalar üretemediğini düşünmektedirler. 1970’li yıllarda kentle 

bütünleşemedikleri görüşünün aksine ekonomik olarak kentle bütünleşebilindiği ancak 

                                                
426 Mustafa Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, 1.Basım, Ankara: Bilgi Yayınevi, l975, 
s.66 
427 Sadi Çakır, “Türkiye’de Göç, Kentleşme\Gecekondu Sorunu ve Üretilen Politikalar”, Süleyman 
Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011, Sayı 23, http://sablon.sdu.edu.tr/dergi/sosb 
ilder/dosyalar/23/23_14.pdf, (28.12.2012) 
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kentli kesim tarafından sosyo-ekonomik olarak kabul görmediği de ifade 

edilmektedir428. 

 1980’li yıllarda gecekondulular “öteki” olmaktan kurtulamasalar da, homojen 

bir topluluk kurgusu yerini topluluk içindeki etnik, mezhepsel (Kürt, Alevi siyasi 

kimlikleri) ve cinsiyete dayalı farklılaşmaya bırakmıştır. Gecekondu olgusu, “rant 

mekanizması”nın içindedir. Türkiye’nin liberalleştiği Turgut Özal döneminde 

gecekondu politikaları, gecekonduluya formel konut piyasasında rant yolunu açmış, 

gecekondu arazileri rant getiren ticari bir metaya dönüşmüştür. Özal’ın liberalleşme 

politikaları, zengin ile yoksul arasındaki farkı daha da derinleştirmiştir. Artık kentteki 

yoksulun adresi gecekondudur ve gecekondulu artık köylü değil, kentin yoksuludur. Bu 

yıllarda değişen yoksulluk kurgusuyla birlikte gecekondulu bir taraftan “köşeyi dönen” 

diğer taraftan “yoksulluk içinde olan”dır429.  

 1990’lı yılların sonlarından bugüne gecekondulu, kentli tarafından toplumun 

modernleşmesi önünde engel olarak görülmekte ve “varoş” adı altında  “Sakıncalı 

Öteki” olarak kurgulanmaktadır. Gecekondular, bu dönemde toplumda yasa dışı, bölücü 

siyasi örgütlerin var olduğu, Cumhuriyet’e ve laikliğe karşı görüşlerin hüküm sürdüğü 

çevreler olarak ortaya çıkarlar. Ayrıca her türlü şiddet ve yasa dışılığın adresi, sokak 

çetelerinin, tinerci çocukların ve kapkaççıların barınağıdır. Tüm bu durumların yeni 

ifadesi ise varoş ve varoşludur. Varoşlar her türlü şiddetin yaşandığı, toplumla 

bütünleşmek yerine topluma ve sisteme karşı duruşların sergilendiği, üretildiği yerler 

olarak kurgulanmıştır. Varoşlar sadece salt kent için değil, toplum, sistem, Cumhuriyet 

ve demokrasi içinde tehlike430 olarak ifadelendirilmişlerdir.   

Gecekonduluların kentle tam anlamıyla bütünleşememelerinin verdiği sıkıntı 

arabesk ile teselli bulur. Bu durum ilk önceleri birçok sazlı bir müziğe daha sonra bir 

yaşam tarzına dönüşür. Modern ve geleneksel arasında kalan gecekondulu, yeni yaşam 

tarzını yaşadığı mekanla bütünleştirir ve dinlediği müzikten ilham alan arabesk 

                                                
428 Tahire Erman, “Gecekondu Çalışmalarında  “Öteki” Olarak Gecekondu Kurguları”, (2004) 
http://ejts.revues.org/index85.html#ftn2, (28.12.2012) 
429 Tahire Erman, “Gecekondu Çalışmalarında  “Öteki” Olarak Gecekondu Kurguları”, (2004) 
http://ejts.revues.org/index85.html#ftn2, (28.12.2012) 
430 Tahire Erman, “Gecekondu Çalışmalarında  “Öteki” Olarak Gecekondu Kurguları”, (2004) 
http://ejts.revues.org/index85.html#ftn2, (28.12.2012) 
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kültürünü oluşturur. Giyim, kuşam, davranış, konuşma ve dinlenilen müzik geleneksel 

yaşamından büyük izler taşısa da, gecekondulu artık tam anlamıyla geleneksele ait 

değildir. Kent yaşamı içerisinde kendine yol bulamaya çalışan gecekondulu, geleneksel 

yaşamın getirilerini değil, modern yaşamın sunduklarını yaşar. Modern durumu yaşayan 

“yeni kentli”, modernin “bencil tavrı” karşında gelenekselin elini tutarak, yeni 

mekanında, yeni bir yaşam yolu bulur. Böylelikle kent kültürünün içinde olma şartıyla 

tam ortada kalabilmektedir. 

Martin Stokes’a göre eşikte bir yerde duran, ne biri ne de öteki olabilen 

gecekondular toplumsal var oluşun iki kategorisi olan köy ve şehir arasında bir hareket 

hali olarak görülmektedir. “Tam oturmamış” ifadesi onlar için iyi bir tanımdır. Bu ifade 

aynı zamanda çocukça ya da dengesiz davranan kişiler ve toplumlar için 

kullanılmaktadır. Gecekondular şehirlerin çözülmüşlüğünün ve düzensizliğinin 

yansımasıdır. Şehrin eşiğinde olma deneyimi, Turgut Özal hükümetinin de 

“demokratikleşmiş” refah üretiminden Türk nüfusunun geniş bir kesiminin gittikçe 

artan dışlamasıyla birleştiğinde, arabesk kültürle özdeşleşen bir periferi kültürü 

yaratmıştır431.  

“Kırdaki tarımsal yapı yerine, genel olarak seyyar satıcılık, esnaflık 
gibi informel sektörde iş tutsalar dahi kent ve endüstrinin belirlediği 
uzmanlaşmış mesleki yapının ortaya çıkmış olması; geleneksel ve yarı kalıtsal 
köy yönetiminde olmak yerine kentsel yerel yönetimler içinde yer alınması, 
yine yerel yöneticiler ve kanaat önderlerinin aracılığıyla da olsa, merkezi 
hükümet bürokrasisi ile çok daha doğrudan ilişkilerin kurulmuş olması; 
parlamenterler sisteminin etkisinin özellikle seçim zamanlarında kentsel 
propaganda ortamlarında daha doğrudan yaşanması; köyün bütünlüğü yerine, 
gecekondunun alt mahalle olarak kentte bağımlılığı, mekansal ve kültürel 
olarak farklı, eşitsiz ve çatışmalı yapılara içinde yaşanması, gecekondunun 
gayet kentsel bir dünyada yaşadığı anlamına gelmektedir.”432 

Arabesk, Türk toplum yapısının geçirdiği değişimle yakından ilgilidir. Fakat 

bir gecekondu kültürü değildir. Arabesk sadece gecekondu bölgeleriyle sınırlı değil, 

bütün toplum kesiminde ortaya çıkan bir olgudur433. Meral Özbek,  arabeskin bir kent 

kültürü olarak işaret etmiştir. Sorun gecekonduların “kent içinde köy” olmalarında 
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432 Özbek, s.110 
433 Vedat Bilgin, “Arabesk Bir Kültürün Kendini Geliştirerek Üretememesi”, Türkiye Günlüğü, Sayı 5, 
12-16 Ağustos 1986, s.43 
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değil, kentin getirdiği karmaşık sorunları anlamlandırma gereğinde yatmaktadır. 

Gecekondularda yaşayanlar çoktan kent dinamiğini içine girmişlerdir. Kentli ve köylü 

arasındaki gecekondulu, toplumsal olarak basbayağı kentsel bir yaşam içimdedir ve onu 

sürdürmektedir. Bu anlamda gecekonduluların kültürü olan arabesk, geleneksel ortamı 

kente taşıyan veya kent kültürüne sırt çeviren uyumsuzluk kültürü değildir. Aksine 

kentin dinamiği ile belirlenen bir anlam problemi olduğunu kabul eden, ona yanıt 

getiren; (modernleşmenin gündelik hayattaki sürecine problem koyma veya çözme 

yanıtı) bu yanıtta bir yandan uyum diğer yandan ise direnme gösteren bir pratiktir 434. 

Şehirlerdeki müzikler, filmler, yaşam biçimleri, insanlar, kılık kıyafetler, 

davranışlar, konuşmalar ve düşünceler arabeskin izlerini taşımaktadır. Bu nedenle 

arabesk şehre kök salmış bir olgudur. Arabesk sadece bir müzik değildir. Pek çok 

popüler yanıtın içerisinde gizlenmeye ihtiyaç duymadan yaygınlaşan bir olgudur. 

Şehirdeki müzik gırtlak nameli, ağlamaklı ses tonlarına, acılı arabesk sözlere ve 

haykırışlı gösterilere dönüşmüştür. Sokaklar  “ Mavı Mavi”, “Şoförsem Günahım Ne?”, 

“Ben Acılar Çocuğuyum” vb. şarkılar ile inlemektedir. Çekilen popüler filmler 

gecekondu insanlarına benzeyen arabesk yıldızlarla dolmuştur. Pek çok mağaza, 

restoran, lokanta ve evlerde arabesk ruhu yansıtan dekorlar görülür. Arabesk yıldızlı 

afişler, ağlayan çocuk posteri, Kabe’nin önünde dua eden küçük kız resimleri 

dolmuşları süslemektedir. Ulaşım araçlarında en çok gecekondulular vardır. Küçük 

esnaflar, seyyar satıcılar ve işsiz dolaşan insanlar arabeskleşen şehrin en büyük 

kanıtlarıdır. Kent artık kendine yabancıdır çünkü kente ait özellikler başkalaşmıştır. 

Arabesk tüm engellere rağmen yaygınlaştı ve ihtiyaçlara yönelik alternatifsiz bir yanıt 

olmuştur. 1980’li yıllara gelindiğinde ise göz ardı edilemeyecek bir boyuta ulaşan 

arabesk, kültürel olarak bir yana politik tarafları ile şehirde ağır basmaya başlayacaktır. 

4.TÜRKİYE’DE ARABESK MÜZİĞİN VE SİNEMANIN SERÜVENİ 

4.1-Arabeske Hazırlanan Ortam ve Türkiye  

Türkiye’de Çocukluk Tarihi ve Çocuk Kalmışlık bölümünde, toplumumuzun 

geleneksel yapısının çözülmesi ve batılılaşma yönündeki değişim gayretlerinin 17. 

                                                
434 Özbek,  s.109,110,111 



 146 

yüzyılda başladığını vurgulamıştık. 18. yüzyılda Osmanlı özellikle Batının askeri 

yenilikleriyle ilgilenmeye başlamış, bu yenileşme çabaları Osmanlı imparatorluğu 

içindeki ilk batılılaşma hareketleri olarak görülmüştür. Batı ile olan ilişkilerin 

yoğunlaştığı ileriki yıllarda üstünlüğün sadece askeri alanda değil, yaşamın başka 

alanlarında da olduğu anlaşıldı. Saray çevresinde kültürel yapılardaki çözülmeler, 

Tanzimat ile Osmanlının siyasi ideolojisi olan Osmanlıcılık akımının başarısızlığı, yeni 

arayış çabalarını beraberinde getirmiştir. Bu dönemde geliştirilen Batıcılık tezi ile 

toplumun birçok alanında yeni düzenlemeler oluşur. Ancak söz konusu yeni anlayışta 

tutarlı ve kolay gidilmesini sağlayacak bir düşünce sistemi henüz Osmanlı’da 

oluşturulamamıştır. Oysa Batı, o günkü düzeyine uzun bir süreç içerisinden geçerek 

ulaşmış ve orada yapılan birçok şey zihinsel ve düşünsel temele oturtulmuştur.  

Nazife Güngör’e göre Osmanlı’nın batıcılığı başından itibaren öykünmeciliğin 

ve alıntılamanın ötesine geçememiştir. Batıdan aktarılan kültürel parçacıklar geleneksel 

olanlar üzerine eklenmekte, böylece uyumsuz bir eklektik yığını oluşturulmaktadır. Bu 

ortamda yerli kültürel birimler geleneksel işlevlerini sürdüremeyerek işlevsiz hale 

gelmekte, öte yandan yeni batılı kültürel öğeler ise işlevlerini tam anlamıyla yerine 

getirememektedir. Geleneksel kültürel ürünler ya yeniden üretilmekte ya da tümüyle bir 

yana bırakılmaktadır. Tüm bu durumlar kültürel gelişim sürecinde kopuşlara, 

dengesizliklere, çelişkilere ve ikilemlere yol açmıştır435. 

İçine girilen karışıklık ortamı yaşamın her alanını olduğu gibi sanatı da, 

özellikle müziği de belirgin bir biçimde etkilemiştir. Osmanlı toplumunda müzik iki 

temel kaynaktan icra edilmekteydi. Bunlardan biri Halk Müziği diğeri ise Klasik Türk 

Müziği’dir. Cumhuriyet öncesi, Batı ile olan ilişkilerin yoğun olmadığı 18.yüzyıla 

değin, kent halkı tekkelerde üretilen müziği dinliyor ve Halk Müziği geleneğini 

sürdürüyordu. İstanbul halkı ise saraya yakınlığı çerçevesinde ya Klasik Türk Müziği ya 

da Halk Müziği’nin çeşitli biçimlerini dinlemekteydi436.  

Türk müziği 1430’lardan başlayarak 19. yüzyılın sonuna kadar aralıksız bir 

gelişme süreci yaşamıştır. “Klasik öncesi” olarak adlandırılan bu dönem Türk müziğinin 
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büyük adı Itri ile son bulmuştur. Yine aynı kişi klasik döneminde başlatıcısı olmuş ve 

bu dönem 1848’lere kadar sürmüştür. Itri ile başlayan tırmanış, Lale Devri (1673–1730) 

ve III. Selim döneminde (1789–1807) hız kazanarak devam etmiştir. Bu hızlı tırmanış 

19.yüzyıla geldiğinde durmuş ve yerini gerilemeye bırakmıştır. Gerilemenin en büyük 

nedeni ise batılı müzik formlarını saraya girmesidir437. Batılaşma hareketleriyle birlikte 

saraya ait olan Klasik Türk Müziği sarayın dışına çıkmış, bu alanda da ilk kopuşu Dede 

Efendi gerçekleştirmiştir. Bu dönemde Batı müziği eğitimi Osmanlı’da başlamıştır. 

1826’da Yeniçeri Ocağı’nın kapatılmasıyla Mızıka-i Hümayun kurulmuş ve 

Avrupa’dakine benzer bir orkestra oluşturulmuştur. İtalyan, Giuesseppe Donizetti, 

Mızıka-i Hümayun’un başına getirilmiştir. Bu süreçte Klasik Türk Müziği kentin diğer 

kesimleriyle içli dışlı olmaya başlamış, batı müziği ise kentlere farklı tonlarla girip 

kültürel bir atmosfer oluşturmuştur438. İlk başlarda oluşturulan olumlu hava bir süre 

sonra terk edilmeye başlanır. Donizetti’nin ölümü,  Padişah Abdülaziz’in müziğe olan 

ilgisizliği, bilinçli çabaların ürünü olan girişimlerin yarıda bırakılmasına neden 

olmuştur. Böylece batı müziğinin iyi ve kaliteli ürünleri yerine basit ve yüzeysel 

olanları ile yetinilmek durumunda kalınmış, sarayda batı müziğine olan ilginin giderek 

artması ise geleneksel müziği bir yana bırakılmasını sağlamıştır439. 

Batılılaşmamız, kültürel düzeyde yapay ve gereklilik düşüncesinden hareket 

ediyordu. Halk, batı kültürüyle tanışsa da, batı kültürü üzerinden bir üst beğeni 

oluşturamıyordu; çünkü müzik üretim ve iletiminde popülerleşerek niteliksizleşiyor 

veya sınırlı bir beğeniye hitap ederek halk arasında yaygınlaşabiliyordu. Niteliksel 

gelişmişlik düzeyine sahip klasik müzik ise halk arasında istenilen ilgi düzeyine 

ulaşamıyordu. Köklü geleneğin dışına çıkarak kent halkına seslenmeye çalışan Dede 

Efendi’nin ardından Hacı Arif Bey müzikte yeni bir akımı başlatarak, şarkı formunu 

oluşturmuştur. Yeni oluşan bu akım, klasik üslubun yerine halkın kolaylıkla sevip 

anlayabileceği, içtenlik yüklü eserlerden meydana gelmiştir. Türk müziğinin romantik 

dönemi olarak da adlandırılan bu dönemde görülen şarkı formu bir bakıma Klasik Türk 

Müziği geleneğine tepki olarak doğmuştur. Bunun yanında batı müziğinin üst nitelikteki 

eserleri saraya girerken, alt nitelikteki eserler kent halkı tarafından tüketiliyordu ki buna 
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en iyi örnek kantolardı. Batı kültürü ile geleneğin arasındaki gidiş-geliş ve nerede 

olduğunun bilinemezciği, Cumhuriyet öncesinden başlamıştır. Arabesk kültürel 

durumun kökleri, Cumhuriyet öncesi zamanlara kadar uzanmıştır440. 

 Söz konusu yenilikler tutucu, feodal-klerikal idari çevreler tarafından ciddi bir 

direnimle karşılanmıştır. Onlar bu yenilikleri İslamiyet’ten uzaklaşma, Osmanlı 

toplumunun “gâvurlaşması” olarak kabul etmektedirler. Osmanlı İmparatorluğunda 

uygulanan yenilikler bir bütün olarak gecikmiş yeniliklerdir, tatmin edici değildirlerdir. 

Siyasi çalkantıların, karışıklıkların arttığı Osmanlı’nın son döneminde, Avrupa’yı örnek 

alarak, modernleşme uğruna yapılan pek çok yenilik imparatorluğun çözülmesini 

engelleyememiştir. Osmanlı’nın gelenekçi toplumu, batılılaştırma politikası ve 

merkezci bir devlet yaratma isteği kısmen başarılı olsa da, büyük oranda halkın 

tepkisiyle karşılaşmıştır441.Yeniliklerin batıdan aynen, öykünme biçiminde yapılması 

sorunlara çözüm getirmek yerine yeni sorunları ve çıkmazları yaratmıştır. Osmanlının 

içine düştüğü yönetsel durum yönetsel ve siyasal düzeyden, toplumsal, ekonomik ve 

kültürel düzeye de yansımıştır. Bu da imparatorluğu büyük bir bunalıma itip, daha çok 

batıya bağlanmasını sağlar442. 

Osmanlı, I. Dünya Savaşı sonrasında emperyalist ülkeler tarafından işgale 

uğrar ve büyük bir çöküş döneminin içine girer. 19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal 

Atatürk’ün oluşturduğu bağımsızlık mücadelesi, ülkede “Ulusal Kurtuluş Savaşı” olarak 

bilinen savaşı başlatmıştır. 23 Nisan 1920 tarihinde Ankara’da toplanan meclis kendini 

Anadolu halkının tek sözcüsü olarak dünyaya duyurmuş, temsil hakkının kendilerinde 

toplandığını açıklamış ve Osmanlı saray çevresinin yönetimini tanımadıklarını 

belirtmişlerdir. 29 Ekim 1923’de Cumhuriyetin ilan edilmesiyle Türkiye Cumhuriyeti 

devleti resmen kurulur. Siyasal sahnede tam hâkimiyetin kurulmasıyla Atatürk ve 

hükümeti yoğun bir reform programına girişir. Kemalist reformlar toplumu 

laikleştirmeyi ve modernleştirmeyi hedeflemişlerdir443.  
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441 Fikret Başkaya, Paradigmanın İflası,  20. Basım, İstanbul: Özgür Üniversite Yayınları, 2008, s.24 
442 Güngör, Sosyo-Kültürel Açıdan Arabesk  Müzik, s.49 
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Atatürk, devrimleriyle batılılaşma çabalarında Osmanlı’dan tamamen farklı bir 

yol izlemiştir. Öncelikle Osmanlı’nın başlattığı ve ülkeyi gerileten tüm yenilik 

çalışmaları olumsuzlanmıştır. Siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel alanlarda 

yeniden yapılandırılmaya gidilmiş ve eskiye ait ne varsa reddedilmiştir. Batılılaşma 

hareketleri, Osmanlı’da olduğu gibi kurum ve teknolojilerin uyarlanması olarak 

algılanmamış, Batılı bir dünya görüşünün topluma kazandırılması hedeflenmiştir. 

Halkın tepkilerine rağmen oluşturulan reformlar “halka rağmen halk için” söylemi 

altında gerçekleşmiş, bu anlamıyla modernleşme politikaları, tabandan gelen bir talep 

yoluyla değil, yukarıdan aşağıya uygulanan bir yöntemle hayata geçirilmiştir. Halk 

tabanındaki bu direnişin aşılabilmesi için İnkılâpçılık ilkesine başvurulmuştur444. 

Atatürk, Kemalist kültür anlayışını Türk varlığı ve Türk benliği temellerine 

dayandırmak istemiştir. Kültürel alanda gelişmişlik, uygar toplumlar düzeyine ulaşma 

yolu önerilirken, geleneksel kültürel değerlerin gelişmeye elverişli yönlerinin korunması 

ve çağdaş değerlerle birleşimi amaçlanmaktaydı. Ama hedeflenen bu amaçların pek 

çoğu Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren yaşama aktarılamamıştır. Ulusal bağımsızlık 

savaşı ardından türeyen savaş zenginleri, Tanzimat döneminin özentici ve öykünmeci 

batıcılık anlayışını geri getirirler. Savaş sonrası halk ise ekonomik gücünü savaşında 

etkisiyle büsbütün kaybetmiş, daha sefil bir yaşam içine sürüklenmiştir. Toplumun 

küçük bir azınlığı ise zevk ve eğlence dünyasına günden güne daha çok dalmıştır. Tüm 

bu durumlar halkla git gide zenginleşen küçük azınlık arasında ekonomik ve kültürel 

farklılıklara yol açmış ve Atatürk’ün önerisi olan batılılaşma anlayışından 

uzaklaşılmıştır. Kısaca yeniden kurulan ülkede, Kemalist devrimlerin amacı ve ilkeleri 

yanlış anlaşılmış, herkes kendine göre, kendi çıkarları doğrultusunda yorumlamış ve 

uygulamıştır445. 

Cumhuriyet ile birlikte büyük ve hızlı değişiklikler yaşanmış, bu hızlı 

değişimlerden müzik de nasibini almıştır. Cumhuriyet, halk için yeni bir hayat tarzının 

başlangıcı olduğu kadar, müzik içinde yeni bir dönemin başlangıcıdır. Cumhuriyet 

devrimi, kültür hamlesini müzik ile gerçekleştirme yollarını aramaya başlar446. Müzik 
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alanında devrim sonrası üç temel görüş ortaya çıkmıştır. Bunlardan ilki Türk Müziği’ni 

bir yana bırakılmasını ve Batı Müziği’nin olduğu gibi alınmasını öneriyordu. İkincisi, 

Turancılık ve Türkçülük ideolojisi etkisiyle, Türk Müziği’nin dünyanın en önemli 

müziği olduğu kanısını taşımaktaydı. Sonuncusu ise Türk Müziği’nin içeriği ile Batı 

Müziği’nin tekniğini birleştirerek bir sentez yaratılacağı görüşüydü. Bu düşüncelerin 

hemen hepsi Cumhuriyet döneminde etkisini göstermiştir447.  

Mustafa Kemal Atatürk, müziğin kültürel dönüşümün en önemli göstergesi 

olduğunu vurgulamıştır. 1924 tarihinde Mızıka-i Hümayun, Riyaset-i Cumhur Musiki 

Heyeti’ne dönüştürülür. Aynı yıl okullarda musiki eğitimi yasaklanır ve Musiki 

Muallim Mektebi açılır. Bunlarla birlikte belediye bandoları kurulmuş, 1932’den 

itibaren kurulan halk evlerinde çok sesli musiki temelinde koro ve mandolin çalışmaları 

yapılmıştır. Genç Cumhuriyet’in müzikçileri her alanda başlatılan “Halkçılık” ilkesi 

gereği kültürel odaklaşmanın merkezi olan İstanbul’un dışına, Anadolu’ya yönelirler. 

Temeli Osmanlı müzik geleneğinde olan bu aydınlar, yabancı oldukları Batı Müziği ile 

yine yabancı oldukları Anadolu Müziği arasında kalmışlardır. Yeni müzik politikası 

genç Cumhuriyetçiler çerçevesinde yerleştirilirken yeni müziğin türü ve temel ilkeleri 

konusunda tam anlamıyla bir görüş birliği sağlanamaz. Yüzyılların kültürel birikimi ile 

yerleştirilmek ve uygulanılmak istenen Batı kültürü tam kaos içine girmiştir. Dönemin 

etkin kitle iletişim aracı radyo da müzik sorununu sağlam temellere oturtma görevini 

yerine getirememiştir. 1934 yılında Türkiye’de her iki radyonun yayınından Klasik Türk 

Müziği kaldırılır ve radyoda Türk Müziği dinlenmesi yasaklanır448. Nazife Güngör, 

radyo ile ilgi alınan bu kararın aceleyle alındığını ve yanlış bir uygulama olduğunu 

söyler ve bu durumun arabeske giden yolda önemli bir etken olduğunu vurgular449. 

 “Halk, ne sentez doğrultusunda Türk müzisyenler tarafından 
bestelenen çok sesli yapıtlara, ne de Batı Müziği örneklerine büyük ilgi 
göstermiştir. Aksine radyodan Türk Müziği yasaklanınca, özellikle Arap 
müziği yayınlarını aramaya başlamıştır. Arap müziğine radyo kanalları 
vasıtasıyla kulaklarda oluşan bu aşinalık, belli bir süre sonra Arap filmleriyle 
pekişmiştir.”450 
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Kültürel bir ortamda uygulanan radyo yasakları insanların Arap radyolarının 

dinlenmeye yöneltmişti. İslamiyet aracılığıyla Arap müziği ile tanışık olan halk, bu 

duruma kendince uyum sağladı. Alışık olmadıkları ve beğeni düzeylerine uygun 

olmayan Batı Müziği karşında halk, antenlerini Arap radyolarına çevirmiştir. Arap 

radyoları kısmen dinlenirken, Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren var olan Arap 

sineması da kültürel atmosferin belirleyiciliği konusunda ön plana çıkar451. 1904’te 

Mısır müziğini üretmeye başlayan, büyük ölçüde yabancıların sahip olduğu plak 

endüstrisinin, 1934’te kurulan ve sonraları Mısırlı Arap ses sanatçısı Ümmü Gülsüm 

müziğinin baskın olduğu, Mısır Ulusal Radyo istasyonunun ve müzikal filmlerin etkisi 

sonucu Mısır müziği, Doğu Akdeniz’de büyük bir popülarite kazanmıştır. Türkiye’de de 

Mısır film ve müziğinin etkileri 1930’lu yıllarda başlar. 1933’te kendisini yıldızlaştıran 

ve Mısır filmlerinin ses getirmesini sağlayan oyuncu Muhammed Abdülvahab’ın Al-

warda al-bayda adlı filmi büyük bir ilgi toplamıştır. Bu yıllarda Abdülvahab’ın 

Türkçeye çevrilmiş şarkıları, Türkiye’deki plak piyasasını ele geçirir.  Yine bu dönemde 

Leyla Murad, Ferid el-Atraş, Esmehan el-Atraş gibi Mısır filmleriyle özdeşmiş diğer 

Arap müzik yıldızları, Türkiye’de benzer biçimde meşhur olmuşlardır452. 

1930’lu yıllardan itibaren başlayan Arap sineması akını, özellikle Mısır yapımı 

filmler,  büyük bir hızla Anadolu’nun en küçük kasabalarına dek girmeye başlar. Öyle 

ki Anadolu insanının sinemayı Arap filmleriyle sevmeye ve tanımaya başladığı büyük 

bir gerçektir. Bu filmlerin en büyük özelliği dramatik öğelerin yanı sıra müziğinde 

oldukça yoğun bir biçimde işlenmiş olmasıdır. Söz konusu filmlerde göz yaşartıcı 

öyküler ve keder yüklü şarkılar birleşince izleyici üzerinde yoğun bir etki 

yaratmaktadır453. 1938’de Türkiye’de gösterime giren Damü’al-hubb/ Aşkın Gözyaşları 

adlı film büyük beğeni toplamıştır. Filmin büyük ilgi görmesi üzerine, dönemin Basın-

Yayın Genel Müdürlüğü, Mısır filmlerinin müziklerinin Arapça söylenmesini yasaklar. 

Bu yasaklanmanın ardından filmlerdeki şarkılar ya konularına göre yazılan yeni 

şarkılarla ya da doğrudan üstlerine Türkçe sözler yazılarak seslendirilmiştir. Böylece 

“adaptasyon” adı verilen yeni bir şarkı türü yaratılmıştır. Arapça yasağının ardından 

Mısır filmlerinin yasaklanmasına kadar Türkiye’de 130 Mısır filmi oynamıştır. Bu 
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filmlerin müzikleri bazen Türkçe sözlerle aynen alınarak bazen de esinlenme yoluyla 

yeni besteler yapılarak piyasaya sürülmüştür454.  

Mısır filmleri ve şarkılarından etkilenen ve kendisini yeni yeni oluşturan Türk 

sineması aynı kurgu üzerinden kendisini var etmiştir; yeni melodramlar niteliğinde 

şarkılı filmler yapılmış ve Türk sineması bu şekilde uzun süre devamlılığını 

sürdürmüştür. Bu filmler, arabesk kültürel durumun ifadesini ve oluşmasını 

hızlandırdığı söylenebilir ve arabesk kültürel durumun temel ve yaygın anlayışları, 

duygu halleri bu filmlerde işlenmiştir455. Meral Özbek’e göre ilginç olan piyasa ya da 

yoz olarak adlandırılan ve radyoda yasaklanan şarkı ve yorumların bu filmlere hakim 

olmasıdır. Dolayısıyla 1960’ların başında canlanan plak piyasasının öncesinde, şarkılı 

filmlerin Türk müzik hayatının niteliğinin belirlenmesinde önemli rolü vardır456.  

1938’de film müziklerinin Arapça söylenmesinin yasaklanması ve adaptasyon 

şarkıların oluşturulmasıyla dönemin ünlü yorumcu ve bestecileri film müziklerini 

yapmaya başlamıştır457. Mısır filmlerine şarkı yapan besteciler arasında Saadettin 

Kaynak, Münir Nureddin Selçuk, Sadi Işılay, Şerif İçli, Hüseyin Çoşkuner, Mustafa 

Nafız Irmak, Selahattin Pınar gibi isimler sayılabilir458. 1939 yılı ardından gazetelerde 

çıkan Mısır filmlerinin afiş ve ilanlarında yerli yorumcu ve bestecilerin adları 

görülmeye başlamıştır. Hiç şüphesiz bu bestekarlar içerisinde ön plana çıkan müzisyen 

Saadettin Kaynak’tır.  1939 yılında çekilen içerisinde film müziği olarak Dede Efendi, 

Şakir Ağa ve III. Selim’in klasik üslubundaki eserlerin yanı sıra Saadettin Kaynak’ın 

yeni bestelerinin de bulunduğu Allahın Cenneti filmi, Türk sinema tarihinde ünlü bir ses 

sanatçısının oyuncu olarak yer aldığı ilk film olma özelliğini taşımaktadır. Film 

sinemada şarkıcı-oyuncu ekolünü başlattığı düşüncesi sebebiyle de eleştirilmiştir.  

Kaynak’ın bu film için bestelediği ve bugün dahi en bilinen eserleri arasında sayılan 

Hicaz Deli Gönül Gezer Gezer Gelirsin, Segah-Nihavent Dertliyim, Ruhuma Hicranımı 

Sardım da Yine, Segah İncecikten Bir Kar Yağar Tozar Elif Elif Diye, Nihavent 

Kalplerdan Dudaklara Yükselen Sesi Dinle gibi eserleri izleyici ve dinleyiciler tarafın 
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büyük beğeni toplamıştır459. Çeşitli Arap film müziklerinin etkisinde kalan Saadettin 

Kaynak’ın yaptığı şarkılar arasında Leyla, Çiçeklerim Gülüyor, Gönlümü Aşka 

Düşürdün vb. birçok eser bulunmaktadır460. Saadettin Kaynak’ın Arap ve Mısır 

filmlerinden dört mısralı zemin, nakarat, meyan ve nakarat olarak düzenlenen klasik 

şarkı formundan bağımsız oluşumu, 1950’li yıllarda “serbest icra” ya da “fantezi” 

olarak tanımlanacak ve geleneğin popüler tarza dönüşümünde etkili olacaktır461. 

Geleneksel Klasik Türk Müziği katı kurallarından sıyrılıp, esnekleştiği bu 

dönemde Saadettin Kaynak yeni bir dönüm noktası olur.  Nazife Güngör, bu döneme 

gelene kadar birtakım değişikler yapılsa da, geleneksel kuralların dışına pek çıkmadığını 

söyler. Kabuğun çatlamasına neden olan Saadettin Kaynak, daha sonra o kabuğu 

darmadağın edercesine kıracak olan Gencebayların ve Tayfurların öncüsüdür. Küçük 

yaşlardan itibaren müzik eğitimi alan Saadettin Kaynak, Din Müziği, Halk Müziği, 

Doğu müziği, Arap Müziği ve Batı Müziği konularında oldukça bilgilidir. Saadettin 

Kaynak, sahip olduğu birikimin etkisiyle Klasik Türk Müziği’ni zemin olarak kullanıp, 

kendince bir birleşime varmaya çalışır. Bunu yaparken de toplumsal değişmeleri ve 

halkın beğeni düzeyini hiç aklından çıkarmadığı anlaşılmaktadır462. Saadettin Kaynak, 

batılı tarzda ya da geleneksele ve geçmişe atıfta bulunan müzik yapmamaktadır; 

yalnızca popüler olan, yaygınlaşabilecek müzik üzerine yoğunlaşmıştır463. Ortaya 

koyduğu serbest icra hem beste yapma tekniklerinde hem de icrada özgürce hareket 

edebilme alanı yaratması arabesk ile birebir bağ kurulmasına neden olur464. 

Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’na girmese de savaşın yol açtığı ekonomik ve 

siyasal sorunları yoğun bir şekilde yaşamıştır. Ülkenin her an savaşa girme olasılığı 

seferberlik ve savaş ekonomisi politikalarını beraberinde getirmiştir. Bu durum 

ekonomide büyük bir yüke neden olur. Giderleri karşılamak için birçok uygulama 

(1942-Varlık Vergisi, 1943-Toprak Mahsulleri Vergisi vb.) yapılmış, bu uygulamaların 

tümü enflasyonu tetiklemiş ve toplumda hoşnutsuzlukların görülmesini sağlamıştır. 
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Savaşın bitiminden sonra birkaç yıl içerisinde Türkiye’nin siyasal sistemi, ekonomik 

siyaseti ve dış ilişkileri esaslı bir değişime uğrar. Bu dönemden sonra Türkiye daha 

demokratik bir rejime geçme ve siyasal liberalleşmeyi sağlama konusunda temel ilkeleri 

benimseme başlamıştır. Bu ortamda tek partili hayattan çok partili hayata geçiş süreci 

kaçınılmaz hale gelmiştir. 1945 yılında Milli Kalkınma, 1946’da ise Cumhuriyet Halk 

Partisi’nin muhalif sesleri tarafından Demokrat Parti kurulmuştur. 14 Mayıs 1950’de 

yapılan seçimlerde Demokrat Parti iktidara gelerek, Türkiye’de yeni bir dönemi 

başlatmıştır465.  

1945 sonrası resmi görüşe karşı muhalefeti Demokrat Parti temsil etmiştir. 

Eskinin savunucusu gibi görünen DP hareketi, düzenden pay almak isteyen ve memnun 

olmayan kitlenin muhalefetini toparlayarak, memnun olmayan bir yığın hareketi olarak 

çıkmıştır. Resmi görüşün demokrasinin gelişmesini engellediğini savunan DP, 

muhalefeti körükleyecek ve bazı yerli temaları bozacaktır. Resmi görüşe karşı olmasına 

rağmen DP, yeni bir alternatif getiremeyecek, resmi görüşü yorumlayarak düzenin 

sınırlarının genişletilmesini isteyecektir. Bu dönem boyunca dıştan aşılama, 

endüstrileşme ve devlet aracılığıyla sağlanan komisyonculuk zenginleşmenin kaynağı 

olacaktır466. 

Ertan Eğribel’e göre DP’nin “her mahallede bir milyoner” politikası, 

endüstrileşme olmamasına rağmen başarı kazanarak “mantar zenginler” yaratır. Bu 

dönemde sahte halkçılık yaratılacak ve yığınlar siyasete ilk defa etkin olarak 

katılacaktır. Halka ayarlanmış\ uyarlanmış biçimde sürdürülen bu kültür ve siyaset yeni 

yığınların ya da kişilerin düzene sızmalarını ve pay almalarını sağlar. Demokrasinin 

nimetlerinden yararlanmak için Batıya gelen yığınlar-kişiler dilde, mimaride, müzikte 

yeni biçimler ortaya çıkarırlar467. 

“1950 sonrası Türkiye’nin hızlı sosyal\kültürel değişmeler yaşadığı yıllardır. 

Sosyal kültürel değişme dinamiği mekan seviyesinde şehirlere; grup seviyesinde, 

bürokrasiden sivil gruplara; egemenlik ilişki tarzı esasında ise siyasetten iktisada doğru 
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değişme eğilimi içerisindedir.”468 Kırdan kente göçü tetikleyen durum kentleşme 

sürecidir. İkinci dünya savaşından sonra, Türkiye’de ise buna paralel olarak 1950’lerden 

sonra eğitim, sağlık, ulaştırma alanlarında yatırımların kent çevrelerine yapılması, 

liberal ekonomi politikalarının ve sanayi kuruluşlarının bu kent çevrelerinde kurulması, 

kırsal kesimlerde nüfusun artması, toprakların yetersiz kalması469 ve tarımdaki 

makineleşme470 doğudan batıya, kırdan kentte göçü başlatmıştır. Yani sanayi devriminin 

de etkisiyle teknoloji, geleneksel tarımın üretim tarzını değişirmiş, kırsal kesimde 

ihtiyaç duyulan iş gücü yerini makinelere bırakmış ve insanlar iş bulabilmek için 

kentlere akın etmişlerdir. 1950’li ve 1960’lı yıllarda gelişen kitle iletişim araçları da 

kentlerdeki bu değişimden haberdar olunmasını sağlamış ve göçü hızlandırmıştır471.  

Türkiye’de, 1950’li yıllarda DP’nin oy toplama kaygısından kaynaklanan 

hoşgörü ortamı, toplumsal dinamizmi güçlendirerek, insanların köylerden kentlere göç 

etmesine neden olmuştur. Bu yıllarda ekonomide ve sanayi de başlayan canlanma iç göç 

hareketlerini hızlandırır. Sanayi sektörünün tarım sektörünün önüne geçmek üzere 

olduğu bu dönemde fabrikalar, demiryolları gibi endüstriyel donanımlar hızla ülkenin 

her yanını sarmaya başlamıştır. Bu yıllardan itibaren sanayideki canlanmaya koşut 

olarak kent çevrelerindeki konutlar ciddi bir sorun oluşturmuştur472. Çünkü ülkede 

sanayileşmenin ve şehirleşmenin sonucu düzenli bir kentleşme ortamı kurulamamıştır. 

1960’ların sonrasında göçmen Türk işçiler için başta Batı Almanya olmak üzere, Libya, 

Suudi Arabistan gibi yeni alternatifler çıksa da iç göç baskısı, Türkiye’de şehirlerin alt 

yapısını zorlamayı sürdürmüştür473.                    

Göçün ve göçün algılama biçimlerinin odak noktası gecekondudur. Gecekondu 

gelişimini üç ana aşamadan tanımlayan Ruşen Keleş’e göre 1940’ların sonlarından 

1960’lara kadar süren gecekondulaşma sürecinde gecekonduların vakıf ve hazine 

arazilerine kurulduğundan, göç eden aileler ve köylü gruplar tarafından birden bire 

ortaya çıkarıldığından söz etmektedir. 1960–1970 arası dönemde gecekonduları kendi 

                                                
468 Bilgin , s.42 
469 Pınar Uğur, “Modernleşme ve Arabesk Kültür”, Sosyoloji Notları, Sayı 2, Nisan 2009, s.8 
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emeğiyle yapıp, yeni gelen göçmenlere kiralayan gecekondu müteahhitlerinin 

çoğunlukta olduğu yıllardır. 1970 ve 1980 arası ise firmaların arsa ayarlayıp, 

göçmenlere kiralayacak çok sayıda bina inşa ettiği ve böylece gecekondu yapımının 

ticaretleştiği bir dönem olarak işaret edilmektedir474. Bu bölgelerde zamanla kent 

kültüründen de köy kültüründen de farklı bir kültür olan gecekondu kültürü oluşmaya 

başlamıştır. Göçlerin ilk dönemlerinde gecekondularla kentliler arasında tam bir 

kutuplaşma söz konusu olduğundan, kent ve gecekondu kültürü bir süre farklı 

cephelerde yer almışlar ama giderek kentte gelen yığınların fazlalaşması ve kent 

merkezlerinde çalışmaya başlamalarıyla asıl kentliler ve göç edenler arasındaki 

etkileşim artmıştır.  Bu etkileşim iki kesimin kültürel etkinliklerine yansıyacaktır. Söz 

konusu bu durum, arabesk kültürel durumun ortaya çıkıp yaygınlaşmasında en önemli 

faktörlerdendir. Bu dönemde kitle iletişim araçları ve teknolojisinin gelişimi bu kültürel 

durumun yaygınlaşmasında önemli birer etkendir475.   

Türkiye’de 1950’lerde başlayan büyük değişim yıllarında yeni bir müzik 

piyasası da oluşmaya başlamıştır. Örneğin Sanat Müziği,  Doğulu seslerden yararlanan 

Saadettin Kaynak ve Zeki Müren gibi isimlerle yeni bir içerik kazanır. Bu dönemde 

güftenin kalıpçı boyutları değiştirilerek, biçimdeki değişikliklerle yeni formlar 

denenecektir476. Martin Stokes’a göre iç göç, şehirli Türk toplumunda müziğin üretim, 

desteklenme ve üretim kalıplarında derin izler bırakmıştır. Menderes döneminde 

yaratılan köy göçmeni yeni zengin sınıf, daha önce Hristiyan azınlıkların işlettiği 

meyhanelerden esinlenerek oluşturulan içkili, yemekli ve müzikli gazinolarda yeni 

eğlence kalıplarına uymaya çalışmıştır477. DP’nin ortaya çıkardığı yeni zenginlerin 

yaşam tarzlarına uygun olarak eski konser düzeni değişmiş ve içkili gazinolar ortaya 

çıkmıştır. Sahne ile seyirci arasındaki ilişkide buna bağlı olarak değişir. Zeki Müren ilk 

defa sabit mikrofon yerine el mikrofonu ve T biçimli sahne düzenini oluşturur. 

Sanatçılar için devlet dışında yeni bir kapı olan gazinolar, sanat müziğindeki usta-çırak 

                                                
474 Ruşen Keleş, Kentleşme Politikası,12. Basım, Ankara: İmge Kitabevi, 2012, s.375  
475 Güngör, Sosyo-Kültürel Açıdan Arabesk Müzik, s.76,82 
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ilişkisini bozacaktır. Bu dönemde birçok sanatçı “pişmeden” kazançlı yerler olan 

gazinolarda sahne alamaya başlar478.  

Burjuva sınıfının Münir Nurettin Selçuk şarkılarından ve Fehmi Ege’nin 

Tangolarından zevk aldığı bir dönemde, göçmenlerden oluşan yeniyetme zenginler, 

emellerinin ifadesini Zeki Müren’in başını çektiği popüler Sanat Müziği’nde 

bulmuşlardır479. Köklü bir geçmişe sahip olan Halk Müziği ise tümüyle kendisini üreten 

koşullardan farklı bir ortama uyarlanmaya çalışılmıştır. Bu dönemde DP’nin Batı yanlısı 

politikası, ülkeye Tanzimat’tan beri girmekte olan Batılı müzik formlarının 

yaygınlaşmasını daha da hızlandırır. Üstelik bu sefer Batının ciddi nitelikteki müziği 

değil, düşük beğeni düzeyine hitap eden popüler müzik ürünleri de girmektedir. Arap ve 

Hint müziğinden sonra şimdi de Avrupa müziği yaygınlaştırılmaya başlanmıştır. Ama 

gösterilen ilgi pek uzun olmamış, müzikte söz öğesine önem veren Türk toplumu için 

parçalardaki yabancı sözler bir şey ifade etmemiştir. Bu sırada Türk Hafif Müziği akımı 

başlamış ama bu akım da pek ilgi görmemiştir. Bu dönemde tüm bu gelişmeleri izleyen 

Sinan Subaşı, Adnan Varveren, Ahmet Sezgin, Orhan Gencebay gibi isimler Türk Halk 

Müziğinden, Klasik Türk Müziği’nden, Arap Müziği’nden ve Batı Müziği’nden 

motifler taşıyan, sözleri içten, basit, anlaşılması kolay, müziği esnek, batıdan da 

doğudan da esinlenilmiş piyasa müziğini yaratmışlardır. Piyasa müziği denilen bu tür, 

hem sanatçılar hem de halk tarafından büyük ilgi görür. Özellikle düşük eğitim düzeyi 

ve düşük beğeni düzeyine sahip olan toplum kesimlerinde hızlıca yaygınlaşmıştır. 

TRT’nin denetiminden geçemeyecek olan bu müzik için kimi gazinolar, büyük kentlerin 

kenar mahalleleri ve henüz boy gösteremeyen gecekondu semtleri elverişli birer barınak 

olmuştur. 1968 ve sonraki yıllarına gelindiğinde Deryada Bir Salım Yok, Bir Teselli 

Ver, “Sevenler Mesut Olmaz, Başa Gelen Çekilirmiş gibi parçalar ile büyük beğeni 

toplayan Orhan Gencebay kendisinin bile düşünemediği büyük bir popülerliğe 

ulaşmıştır. Bu sıralarda yaratılan müziğin adı arabesk olarak konulmuş, ilk olarak 

gecekondularda daha sonra toplumun tüm kesimlerinde dinlenen bir müzik türü 

oluşturulmuştur480. 
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Peki, bu dönemde arabesk müziğe niçin ihtiyaç duyulmuştur? Arabesk kültürü 

ve müziğini incelediğimizde kırdan kentte göç edenler insanların arasında ortak bir alt 

kültür oluşturma çabasının izlerini görürüz. Her şeyin değiştiği, çeliştiği ve yine her 

şeyin bu yeni ortama uygun olmasının arandığı bir durumda, müziğin de ortaya çıkan 

yeni gereksinimlere cevap vermesi gerekliydi. Bu öyle bir müzik olmalıydı ki, köyün 

gelenekselliğinden kopmak üzere olan ancak kent yaşamına da ayak uyduramamış 

insanların yaşam ve üretim biçimini yansıtabilmelidir.  Anadolu’nun değişik yerlerinden 

kentin kozmopolit kültürel ortamına gelen bu insanların beğeni düzeylerine 

seslenebilecek olan bu müzik, onları bu düzeyde bir araya getirmelidir. Hepsinin 

anlayabileceği ortak bir dille, simgelere ve özelliklere onlara seslenmelidir. Onların 

içinde bulundukları bunalımı ve çıkmazları Bir Teselli Ver, Başa Gelen Çekilir gibi 

şarkılarıyla dile getiren Orhan Gencebay, kimsenin suçlu olmadığını ve tek suçlunun 

kader olduğunu vurgulayarak bir teselli kaynağı ve dert ortağı olmuş, yerleşen 

Gencebay sempatisi onu bir ikon haline dönüştürmüştür. Gecekonduların ikonu olarak 

gösterilen Gencebay, onların içinde bulundukları tedirginliğe ortak olurken, bir yandan 

gelecekten ve yarının güzel dünyasından söz ederek gelecek düşüncesine de 

katılabilmektedir Bu haliyle gecekondu, Orhan Gencebay ve arabesk müzik birbirini 

tamamlayan bir bütün halinde ortaya çıkmaktadır.     

4.2- Arabeskin Keşfi, Yükselişi ve Orhan Gencebay   

Arabesk adının bilinmediği 1930’lu ve 1950’li yılların ardından farklı kültürel 

unsurların karışımıyla ortaya çıkan yeni müzik formu kendini piyasa boyutunda 

göstermeye başlamıştır. 1960’lı yıllardan sonra arabesk adını alan bu müzik formu 

1980’li yılların başına kadar gelişme ve olgunlaşma dönemini yaşar. Bu dönemde 

Türkiye’de yaşanan toplumsal çalkantılar, siyasi ve ekonomik gelişmeler, toplumsal 

kimlik çatışmaları, köylü kentli kültürünün ayrışması ve de sınıfsal farklılıkların ayrılığa 

dönüşmesi arabesk kültürün devamlılığını ve arabesk müziğinin popülerleşmesini 

sağlamıştır. Dönemin önemli ismi Orhan Gencebay ise yeni müzik formunu arabeski 

keşfeden, tanıtan ve kitleler tarafından sevilen bir ikon haline gelmiştir. Arabeskin keşif 

ve yükseliş serüvenini detaylı şekilde irdelemeden önce 1960’lı ve 1970’li yıllarda 
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büyük bir değişim sürecine giren Türkiye’nin siyasal, ekonomik ve toplumsal durumuna 

değinmek gerekir.  

Türkiye’nin 1960’lı yılları 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi ile başlamaktadır. 

“Demokrasiyi içine düştüğü buhrandan kurtarmak”  amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri 

ülke yönetimine el koyar. Darbenin temel hedefi, demokratik olmayan eylemler 

sergileyen Adnan Menderes ve Demokrat Parti’dir481. Darbenin “ilerici” bir nitelik 

taşıdığını düşünen görüşler ilericiliğin amaçları konusunda ayrılırlar. Bunlardan ilki 

darbeyi global kapitalist gelişmenin bir uzantısı olarak görür. Bu anlamda 1960’ların 

dönüşümü bir tür burjuva ilericiliğidir. Diğer bir hakim görüş ise darbeyi küresel 

kapitalizme karşı kolektif bir başkaldırı olarak yorumlar482.  

1960’lı yıllarda, 1961 anayasasının etkisiyle daha demokratik bir Türkiye’den 

bahsedilir. Bu dönemde sağ ve sol görüşler örgütlenebilmiş ve bu görüşler kitle iletişim 

araçları sayesinde tartışılmaya başlanmıştır. Ama yine de tüm demokratik söylemlerin 

aksine özellikle sol görüş üzerine baskılar devam etmiştir. Solun gelişimine paralel 

olarak Türkiye’deki gençlik hareketleri Almanya ve Fransa’daki gençlik hareketlerinin 

etkisindedir. Adam kaçırmaların, bombalamaların, çatışmaların vb. şeylerin sık 

yaşandığı bu dönemde şiddet olayları ve siyasal şiddet artarak devam eder. 1970’li 

yılların başlarında felce uğramış hükümet (Adalet Partisi), artan şiddet olayları, 

toplumsal ve ekonomik reformların yapılamayışı 12 Mart 1971 Askeri Muhtırasını 

getirir. Bu süreçten sonra sosyo-ekonomik reform planları uygulanmaya başlanmıştır. 

1973 seçimlerin de partilerin  (CHP yüzde 33.5, AP yüzde 29.5 ) çoğu salt çoğunluğa 

sahip değildir. 1972-1980 arası yıllar, hükümet olarak zayıf olan koalisyon ve azınlık 

hükümetlerinin dönemi olarak adlandırılır483. 1970’lerin ikinci yarısına gelindiğinde 

Türkiye’de siyasal şiddet hız kesmeden tırmanmaktadır. Üniversitelerin, sokakların ve 

yurtların iki kutba ayrıldığı bu dönemde sağ ve sol kavgalarının yanı sıra Anadolu’nun 

pek çok yerinde cemaatler arası (Alevi ve Sünni) çatışmalarda oldukça artar484. 1970’li 
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yılların ortalarında hem dünyada hem de ülkemizde yaşanan petrol bunalımının ve 

enflasyonun git gide artması Türkiye’yi büyük bir ekonomik bunalıma sokacaktır. 

1978’de Ecevit hükümeti, IMF, Dünya Bankası ve OECD ile yeni krediler için 

görüşmeye başlamıştır. 1979’da iktidara gelen Süleyman Demirel, bu yeni reform 

programının yürürlüğe koyar. Ocak 1980’de Başbakanlık Müsteşarı Turgut Özal, 

reform paketini açar ve ardından krediler gelmeye başlar. Bu süreç sonrasında Türkiye 

daha büyük bir toplumsal ve ekonomik kaosun içine çekilecektir485. 

1950’lerin ilk yıllarından başlayan şehirleşme süreci, 1960’lı yılların başında 

durgunluk safhasına girmiştir. Ancak 1960’ların ikinci yarısından sonra tekrar hız 

kazanır. 1965–1970 dönemi, Türkiye'nin en yüksek kalkınma hızına ulaştığı, sanayi 

başta olmak üzere, tarım dışı kesimlerin en yüksek büyümeyi yarattığı yıllardır. 1970 

sonrasında kalkınma hızı güç kaybetmiş ve tarım dışı kesimlerin işgücü talebi 

azalmıştır. Yüksek enflasyon, ekonomik bunalım, alt yapı ve konut sorunu, nüfus artışı 

ve de şehir hayatının güçlükleri şehirleşme sürecini durgunlaştırmıştır.1970’li yıllar 

özellikle gecekonduların yaygınlık kazanmaya başladığı bir dönemi ifade eder486. 

 Bu yıllarda yaşanan siyasal ve ekonomik dönüşümler kendini kültürel alanda 

da hissettirecektir. 1950’lerden sonra Türk toplumu analiz edilmesi oldukça zorlaşan, 

farklı ve çelişen öğeleri kendi içinde toplayan bir toplum halini alır. Bir taraftan 

iktidarların popülizmle ve dinsel öğelerle geleneğe yaptığı vurgular, diğer yandan 

ekonomik politikalar, kentleşme ve sanayileşmenin etkileri, kentlerin köylüleşmesi 

Türkiye’de kültürel iklimin karmaşık bir hal almasını sağlamıştır. Caner Işık ve Nuran 

Erol’a göre 1960’lı yıllarda toplumsal dönüşümler belirgin bir şekilde ortaya 

çıkmaktadır. Cumhuriyet kadrosu, kültür devrimi ile ilgili yapacaklarını ortaya koymuş; 

devrim karşıtlarına karşı güçlerini ve anlayışlarını açık bir şekilde göstermişlerdir. Artık 

toplum büyük bir kültürel değişim içerisine girmiştir487. Akın Ok’a göre çok partili 

hayata geçişle 1960’ların başına gelen noktada boş bırakılan ve altı doldurulamayan 

kültürel yapılanmalar ciddi politik krizlerden de etkilemiştir. Türkiye’nin kendi içindeki 

kültürel devriminin çıkışındaki kısırlığa sıkışıp kalması büyük bir şansızlıktır. Oysa ki 
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ulusal kimlik problemi kültürde bir nefes alışı sağlayabilirdi. Bu durumun çıkış noktası 

1960’ların görece demokratik yapılanmasıyla sağlanmaya çalışılmıştır488. Meral Özbek, 

Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski (1991) adlı çalışmasında 1960’lardan 

başlayan bu süreci gelenekten kopuş, “gelenek içinde arayış ve karma buluşlar” olarak 

adlandırır489. 

Türkiye’de 1960’lı ve 1970’li yıllarda kapitalist ilişkilerin genişlemesi, 

sanayileşme, kentleşme ve kırdan kentte göç gibi toplumsal olaylar, kentli-köylü 

kimlikleri ve kültürleri karşı karşıya getirecektir. Bu dönemde geleneksel tüketim 

kalıpları değişime uğrayacak ve eğlence modern bir tüketim aracı olarak ortaya 

çıkacaktır. 1960’lardan 1980’lere kadar olan süreçte kentleşme hızı kontrol edilemez bir 

noktaya gelmiştir. Göçle birlikte özellikle kentli Türk tüketicisinin karakterinde önemli 

değişiklikler yaşanmıştır. Ayrıca tüm dünyayı etkisi altına alan “Amerikan hayat tarzı” 

sanayi toplumu olmanın eşiğindeki Türkiye’yi de sarmış, toplum Amerikan mallarını 

kullanmayı bir ayrıcalık olarak görmeye başlamıştır490. Nurdan Gürbilek, 1970’li 

yılların homojen bir döneme işaret etmediğini söyler ve ekler; 

 “Dönemin gazetelerinde bir yanda açlık grevleri, ölüm oruçları, 
direniş, çatışma ve boykot haberleri vardır, diğer yanda örneğin Hürriyet 
gazetesinin dört tam sayfası gazino, gece kulübü ve müzikhol ilanlarına 
ayrılmıştır. Bir yanda gözaltılar, iş bırakmalar, mitingler, diğer yanda şuh 
bakışlı şarkıcı ilanları, bedava seks plakları dağıtan dergiler, süper 
striptizler, seks showlar, ekstra menüler, konsomasyonlar, dampingler 
vardır. Biri sanki “arzunu bastır ki örgütlenebilesin”  diye seslenir 
karşısındakine; diğeri ise kendini “çocuksu arzularına bırak” 
demektedir.”491 

1960’lı ve 1970’li yıllarda Türkiye dendiğinde her ne kadar akıllara siyasi 

olaylar, özellikle sağ ve sol çatışmaları geliyor olsa da dönemin iyi bir analizi için 

siyaset dışında gündelik hayata, dönemin müzik, mizah ve sinemasına değinmek 

gereklidir. 1970’li yıllarda Türkiye’de eğlence anlayışının değişiminde bu yıllarda 

yaygınlaşmaya başlayan televizyonunda etkisi vardır. 1972 yılında ilk reklam gösterileri 

TRT televizyonunda gösterilir. Bu dönemde TRT’de gösterilmeye başlayan yerli ve 
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yabancı diziler Türk izleyicinin oldukça ilgisini çeker. Sokaklarda ise bir taraftan 

“dönemin siyasal şiddetinin en önemli aktörlerinden gençlik” diğer tarafta ise dönemin 

modasını takip eden, uzun saçlı, İspanyol paça pantolonlu, apartman topuklu insanlar 

vardır. Mizaha geldiğimizde 1970’li yıllardan itibaren Gırgır, Çarşaf, Fırt, Limon, 

Salata, Mikrop gibi mizah dergileriyle beraber mizah basının önemli yer tuttuğu 

gözlenmektedir. Bu dergiler rekor sayıda okuyucu kitlesiyle dönemin gençleri arasında 

oldukça popülerdir. Mizah dergileri toplumu ve devleti farklı açılardan eleştirmişler ve 

muhalefet etmişlerdir. Ayrıca toplumun geleneksel davranış biçimleri de bu 

eleştirilerden nasibini almıştır492.  

Türk sineması ise 1960’lı ve 1970’li yıllarda büyük değişimler yaşar ve 

toplumdaki değişikliklere tanıklı eder. Nijat Özön’e göre 27 Mayıs 1960 ile birlikte yeni 

bir dönem başlamıştır. 1961 Anayasası’yla yeni bir düzen kurulur ve önceki çağın kağıt 

üzerinde kalan özgürlükleri anayasal güvenceye alınarak işler duruma geçirilir. Bu 

dönemle birlikte tiyatrocuların üstünlüğü söz konusu değildir. Sinema dilini kurma 

çabası ilk meyvelerini verir. Yıllık film sayısı, sinema salonu sayısı, yapım evi sayısı 

hepsi aynı oranda olmamak üzere artış gösterir. Ancak sinema alanındaki gelişmeler 

yeni düzende beklediği özgürlüğe kavuşamamasının etkisiyle durur. Her alanda 1961 

Anayasası’nın getirdiği hak ve özgürlüklerin yeni iktidarca sınırlandırılması çabası, 

denetlemenin eski sıkılığına dönüşüne yol açmıştır.  27 Mayıs 1960 ile beraber Türk 

sinemasında Yeşilçam sinemasının yanında toplumsal sorunları görüntülüğe aktarmaya 

çalışan bir dizi film ortaya konmuştur. Bu filmler toplumcu gerçekçi filmlerdir. Nijat 

Özön, bu filmlerin ne bir akım oluşturabilecek ölçüde verimli olduğunu ne de toplumsal 

gerçekçilik diye adlandırılabilecek bilinçli, sağlam, derinlemesine ve dürüst bir 

gerçekçilik çabasını yansıtabildiklerini düşünmektedir493. Hilmi Maktav, sol görüşlü, 

feodalite karşıtı, anti-kapitalist ve köy romanlarından etkilenen toplumcu gerçekçi 

filmler arasında Yılanların Öcü (1961), Otobüs Yolcuları (1961), Şehirdeki Yabancı 

(1962), Susuz Yaz (1963), Gurbet Kuşları (1964), Karanlıkta Uyuyanlar (1964) gibi 
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önemli filmleri saymaktadır494. Nijat Özön’e göre bu gerçekçilik çabaları 1965 sonunda 

tek tük bireysel çıkışlarla kendini gösterdikten sonra tükenmiştir495.  

Halk ile kurduğu sıcak ilişkiyi gerek melodramlar, halk güldürüleri ve sosyal 

içerikli dramlar ile sürdüren Türk sineması 1970’li yıllara geldiğinde bu bağı 

koparmaya başlamış ve izleyiciler sinemadan uzaklaşmıştır496. Şükran Esen’e göre 

ekonomik sorunlar, dış ilişkilerdeki çıkmazlar, ülke yönetimindeki istikrarsızlık, 

ikiyüzlü ahlak anlayışı, hak ve özgürlüklerin kısıtlanması, sansür, televizyonun 

yaygınlaşması, göç ve kentleşememe gibi birçok etmen 1970’li yılların toplumsal ve 

sinemasal yapısını belirlemiştir. Şükran Esen, 1970’li yıllarda sinemamızda birbirine zıt 

iki sinemasal yapının ağırlığının hissedildiğini, bunlardan birinin “eleştirel siyasal 

filmler” diğerinin ise dönemin sömürü çarkına ortak olan “seks filmleri” olduğunu 

söylemektedir. Ayrıca 1970’ler sinemasına etkili olan “eleştirel siyasal filmler” ve “seks 

filmleri” dışında “güldürü filmleri” ve “tarihsel kostüme avantür” filmlerin öne çıkan 

diğer türler olduğunu vurgulamaktadır497. Özge Şenocak, bu dönemde sinemacılar için 

çok fazla yolun kalmadığı belirtir. Özge Şenocak’a göre Memduh Ün, Orhan Aksoy, 

Türker İnanoğlu, Orhan Elmas gibi isimler maddi olarak ayakta kalabilecek sinemacılar 

olarak kendi çizgilerinden az ödün vererek film yapmayı sürdürebilmişler ve halk 

güldürülerine, melodramlara ve 1970’li yılların sonunda ise arabesk filmlere 

yönelmişlerdir. Eline sermayesi olmayan sinemacıların ise başka bir seyirci kitlesini 

(Anadolu’dan gelmiş erkek seyirci vb.) hedefleyerek dövüş, fantastik ve özelikle erotik 

filmler çekmişlerdir498. Giovanni Scognamillo’ya göre 1975 yılı sonrası Türk 

sinemasının kriz dönemine işaret etmektedir. Bu dönemde televizyonun evlere 

girmesiyle birlikte aileler sinema salonlarından uzaklaşmıştır. Ayrıca dönemin seks 

filmleri furyası da sinema sektörünü oldukça etkilemiştir499.  Tüm bu nedenlerden 

dolayı 1970’lerden itibaren sinema salonları kapanmaya başlamış ve sinema üretim 
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alanı daralmıştır. Ayrıca birçok faal sinemacı sinemadan çekilerek televizyona ve 

reklamcılık sektörüne kaymıştır500. Şükran Esen bu dönemde sinema adına umutların 

tam anlamıyla tükenmediğini vurgulayarak, 5 Ocak 1978’de SİNE-SEN’in kurulması, 

üniversitelerde sinema derslerinin okutulması ve bağımsız genç sinema yönetmenlerinin 

sinema yapmaya başlaması gibi olumlu gelişmelerin yaşandığını belirtmektedir501. 

Dönemin önemli filmleri arasında Yılmaz Güney’in 1974’te çektiği Arkadaş filmi, 

1978’de Zeki Ökten tarafından çekilen Sürü filmi,  1978 yapımı Erden Kıral’ın Kanal 

filmi, yine 1978 yapımı Yavuz Özkan’ın Maden adlı filmi ve Atıf Yılmaz’ın 1979 

yapımı Adak filmi vb. birçok film sayılabilir502.  

Türkiye’de 1960’lı yıllardan itibaren müziğin de önemi oldukça artar. Özellikle 

bu yıllarda Batı’yı örnek alan kent yaşantısı ve Batı kültürünün git gide daha fazla 

hissedilmesi dönemin müzik ve müzik anlayışını da etkileyecektir. Kayıt 

teknolojisindeki gelişmeler sayesinde müzikal çeşitlenmelerin arttığı bu yıllarda 

Avrupa’da 60’lı yıllarda popüler olan pop müzik şarkıları, Türkiye’de de popüler olur. 

Bu şarkılara Türkçe sözler yazılarak düzenlenmesini içeren “aranjman” akımı 

yaratılır503. 

 “Türkiye’de de 1960 darbesinin ardından gelen yıllarda özgürlük 
ve halkçılık ideolojisinin hızla yaygınlaştığına, halk kültürüne kentli 
aydınlarca ilginin çoğaldığına şahit olduk. İşte tam bu zaman diliminde, 
yeni biçimlenmeye çalışan pop, aranjman müziğine bir alternatifi 
beraberinde getirdi. Evet, batı formatlı bir pop müzik tavrı yine 
belirleyiciydi. Ama türkülerden, halk müziği kaynaklarından yararlanılarak 
yapılan bir pop, dönemin ulusal duyarlılığını da yansıtacaktı.”504 

 1960’lı ve 1970’li yıllar Türkiye’de farklı müzik türlerinden etkilenen yeni 

türlerin ortaya çıktığı bir dönemi işaret etmektedir. Rock, Blues ve Halk Müziği’nden 

etkilenen “Anadolu Rock”, Batı ve Türk müziklerinde etkilenen “Hafif Müzik”  yeni 

müzik türlerinin en önemli örnekleridir. “Anadolu Pop” akımını başlatan ve yayan 
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Moğollar grubu ve ardından gelen müzisyenler Halk Müziği ve Rock Müziği’ni 

harmanlamışlardır. Tango, aranjman ve benzeri müzik ekollerinden etkilenen Türk 

musikicileri arasında iki isim, Yıldırım Gürses ve İsmet Nedim ise geleneksel güfte ve 

beste normlarını zorlayarak, daha sonraki yıllarda “Türk Hafif Müziği” olarak 

adlandırılacak yeni arayışlara girişmişlerdir505. 

1970’li yıllarda halkın pop ve arabesk müziğe gösterdiği talep, sektörün arzı 

hızlandırmasına ve çoğaltmasına neden olur. Bu dönem “45’lik ve 33’lük plaklar çağı” 

olarak anlatılır. Firmalar aranjman-hafif müzik ve Anadolu pop türlerinde plaklar 

basmaktadır. Dönemin önemli yıldızları Ajda Pekkan, Erol Büyükburç ve Berkant gibi 

isimlerdir. Barış Manço, Cem Karaca ve Erkin Koray 1960’lı yılların sonlarının en 

parıltılı genç isimleri olarak kendilerinden ve müziklerin bahsettirirler. Birçok festival 

ve yarışmaların düzenlediği bu yıllarda, yarışma finalistlerinin 45’likleri basılmış ve 

firmalar birincileri kendilerine transfer etmeye çalışmışlardır506. 1970’li yılların 

ortalarına gelindiğinde 45’lik plaklar ve uzunçalarlar terk edilmeye başlanır ve bunların 

yerini kaset teknolojisi alır. Kaset teknolojisi ucuz ve esnektir; yani talebe hızlı yanıt 

vermeyi mümkün kılar. Arabesk müzik de Türkiye’de 1970’lerde yükselen kaset 

sanayinin yarattığı bir üründür507. Kaset sanayinin git gide yaygınlık kazanması ve kayıt 

teknolojisindeki ilerleme, müzikte kaçınılmaz olarak dev bir endüstriyi ortaya 

çıkaracaktır. Bu dönem de Türk pop müziği, uluslara arası müzik piyasasının reklam 

amaçlı organizasyonlarına katılmaya başlar. Bunlardan biri de günümüzde de oldukça 

popüler olan “Eurovision” şarkı yarışmasıdır. Türkiye ilk kez 1975 yılında Semiha 

Yankı’nın söylediği Seninle Bir Dakika isimli şarkıyla bu organizasyona katılır508. 

Akın Ok’a göre 1940’lardan başlayan ve 1960’ların sonlarına kadar süren 

dönem, Türkiye’de müzik anlatımının en iyi olduğu dönemdir. 1960’ların başındaki 

doğru müzik çizginin karşısına arabesk müzik çıkmıştır. Arabesk bu anlamda var olan 
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ve süregelen kazanımların önünde gelişmeye başlar. Bu müzik diliyle daha sonra 

felsefesiyle hem kültürel hem de ideolojik olarak, kendi biçiminin altyapısıyla 

örtüşmeye varan mesajlar verir. 1960’ların demokratik çığlıkları 1971’lerde kısılmaya 

araç olarak seçilen müzik kültürünün alt yapısı ile ortaya çıkacaktır509.  Katılma ve pay 

alma eğilimlerinin en güçlü olduğu 1960’lı yıllarda müzikte tamamen bir kargaşa 

hâkimdir. Bu dönemde ortaya çıkan piyasa müziğinin arabesk müziğe 

dönüştürülmesinde tüm şartlar hazırdır. Bu dönemin kargaşalılığını, çeşitliliğini iyi 

hisseden Orhan Gencebay, hiç kimsenin sahip çıkmadığı piyasa müziğine sahip çıkacak 
510 ve demokratik kazanımlar sonucunda yeni bir çizgi olarak kendi üslubuyla anılmaya 

başlayacaktır511. 

Arabesk müziğin ivme kazanmasını sadece 1930’lardaki radyo yasağına ya da 

Mısır film furyasına bağlamak, Türkiye’nin 1950’lerde hızlanan modernleşme sürecinin 

1960’larda çıkardığı kültürel arayış ve buluşları yadsımak demektir. 1960’lar toplumsal 

uyanışın yıllarıdır ve bu uyanış her kesimde görülür. Bu dönüşüm özellikle müzikte de 

kendini gösterir. 1960’ların ortasında başlayan arabesk bir yandan kent ve kır 

insanlarının duygularının ve kültürel biçimlerinin karşılaştığı diğer yandan Batı müzik 

kültürünün etkisi ve modernleşen toplumsal hayat ve kentsel ritmin görüldüğü bir 

göstergedir512. Orhan Gencebay müziğinin 1968’lerden 1970’li yılların sonlarına kadar 

“gecekondu” ya da “minibüs müziği” olarak adlandırılması, müziğin çeşitli yöresel 

geleneklerden gelmiş ama yüzünü modernleşmeye dönmüş, gecekondu ya da değil, 

“yeni kentlilerin” sahiplenmesi sonucudur513. 

Orhan Gencebay, doğu ezgileriyle (Arap ezgileriyle) batı sazlarını, Türk Sanat 

Müziği ile Türk Halk Müziği motiflerini karma bir biçimde kullanmaya başlayarak 

bugünkü bilinen biçimiyle arabesk müziği ortaya çıkardı. Elbette ki bu, arabesk müziğin 

onun bir yaratısı olduğu anlamına gelmemektedir. Orhan Gencebay, sadece var olan 

öğeleri bir araya getirmiştir. Yani Gencebay, arabesk müziği icat etmemiş, 
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keşfetmiştir514. Türkiye’de arabesk müzikten önce bilinen Arap müziğinin oldukça ilgi 

gören bir müzik olduğundan bahsetmiştik. Arabesk müzik ortaya çıkışından itibaren 

Arap müziğiyle karşılaştırılmaya ve birbirine benzer yönlerinin olduğu vurgulanmaya 

çalışılmıştır. 1940’lardan sonra Saadetin kaynak’ın Mısır filmlerine yaptığı besteler 

“Arap Müziği” sözünü ortaya çıkarmıştır ama Orhan Gencebay’ın müziğinin “Arap 

gibi” ya da “arabesk” adını alması 1960’ların başında popüler olan Suat Sayın’a 

dayanır. Sevmek Günah mı? adlı parçanın sözü ve müziği Suat Sayın’a ait yazmasına 

rağmen aslında Abdülvahhab’ın şarkısından alınan bir ezgiye dayandığı anlaşılınca, 

müzik piyasasında Arap müziği sözü yaygınlaşmıştır. Bu parçanın asıl özelliği 

Türkiye’de ilk kez Türk Sanat Müziği kalıplarından çıkılması ve müziğin icrasında çok 

sazlılığın kullanılmasıdır. Daha sonra Orhan Gencebay, Arap ezgisi kullanmadığı halde, 

Suat Sayın’ın müzik tarzına benzer bir keman grubu kullanması sonucunda, müziğine 

“Arap gibi” yakıştırılması yapılmıştır. Arap etkisi olarak kabul edilen müzik, aslında 

Mısırlılar tarafından da kendi müzikleri olarak kabul görememektedir. Onların 

entelektüelleri de Türk ve Batı etkisi sonucu oluşmuş müziğe “arabesk” adını verirler. 

Yani Araplar dahi arabeskin etkileşim sonucunda ortaya çıktığını söylerler515.  

1960’ların başında Türk Halk Müziği içinde besteler yapan Abdullah Nail 

Bayşu, bir taraftan da Hint ve Arap Müziği uyarlamaları ve düzenlemeleri yapmaktadır. 

Bu dönemde Suat Sayın’ın şarkılarını Ahmet Sezgin söylerken, Bayşuğ’un bestelerini 

Nuri Sesigüzel okumaktadır. Orhan Gencebay Samsun’dan İstanbul’a geldiği 1960’lı 

yılların ortalarında Bayşuğ ile çalışmalar yapmaya başlıyor. Bu dönemde popüler müzik 

üretimi içerisinde Türk Sanat Müziği ve Halk Müziği’nde, resmi müzik kurallarının 

dışına çıkan, Batı ve Arap etkilerine açık olan arayışlar görülür. Ayrıca yüksek kültür ve 

halk kültürü ayırımının yavaş yavaş ortadan kalkıp ve iki geleneğin birbirinin içine 

geçmeye başladığı bir süreci Gencebay çalışmaları somut olarak gösterir.  Radyonun 

yaygınlaştığı 1950’li yıllarda Halk Müziği ve Sanat Müziği kent ve köylerde karşı 

karşıya gelmiş, 1960’lı yıllarda ise plak endüstrisinin gelişmesiyle çeşitli müzik zevk ve 

gelenekleri tanışmış ve birbiri içine geçmiştir. Orhan Gencebay’ın keşfi de buradadır; 
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Gencebay, arabeski mozaik içinde, 1960’lı yılların tüm kesişen gelenekleri bünyesinde 

barındıran bir Türk müziği çeşidi olarak sunar516.  

Peki, Gencebay arabeskini toplumsal olarak anlamlı kılan neydi? Nazife 

Göngör’e göre Orhan Gencebay’ın arabesk müziği bir takım gereksinimlere cevap 

verdi. Eğer öyle olmasaydı, Gencebay’ın 1968’de çıkardığı ilk plak Bir Teselli Ver bu 

kadar büyük ilgi görmezdi. Bu plağın ardından gelen Sevenler Mesut Olmaz ve Başa 

Gelen Çekilir plakları o güne dek görülmemiş bir satış düzeyine ulaşmazdı. Bu anlamda 

toplumun ortak zevk ve beğeni noktası keşfedilmişti. Bu müzik gelenekleri, görenekleri 

ve değerleri farklı olan insanlara seslenebilmekteydi. Oysa ne Türk Sanat Müziği ne de 

Türk Halk Müziği bunu tam anlamıyla gerçekleştirebiliyordu. Arabesk müzik insanları 

aynı noktada buluşturup, aynı zevki verebilmekte, ortak sorunları dile getirmekteydi. 

Tüm bunlara rağmen arabesk müzik küçümsenmekte ve aşağılanmaktadır. Bu tutum 

Gencebay’a göre bu yanlıştır çünkü arabesk müzik gelişimini henüz 

tamamlayamamıştır. Yani arabesk müzik bu dönemde bir çocuktu ve bu çocuğun 

büyümesi gerekliydi. Nazife Güngör’e göre Gencebay’ın görüşlerinden bir hayli zaman 

geçmiş olmasına rağmen arabesk müzik adına umut verici, iyimserliğe götüren bir 

gelişme yaşanmamıştır. Üstelik arabesk daha büyük bir kargaşanın içine girmiştir. 

Olumlu sayılabilecek tek gelişme ise konu üzerindeki tartışmaların yoğunlaşmasıdır517.   

Meral Özbek, bir kültürel ürün olarak Orhan Gencebay arabeskinin söz ve 

müzik yapısının popüler gelenekle bağlantılı olduğunu vurgular ve ekler; 

 “Orhan Gencebay arabeskinde kullanılan pek çok kavram ve deyiş 
gerek Türk Sanat Müziği gerekse Türk halk müziği sözlerinde kullanılanlara 
benzer ama dil güne uygun ve bağlam farklıdır. Sanat müziği ve halk müziği 
ağırlıklı ya da melez parçalardan her birinin müzik yapısı ve söz yapısı 
geleneksel müziğin biçim ve ifadelerini sürdürüyor görünmektedir. Ancak 
Cumhuriyet öncesi ya da daha geriye gidersek 18. yüzyılın sonu sonrası 
geleneksel müzik pratiği içinden alınmış, ama bambaşka yaşam koşulları 
içinde, modernleşmenin en yoğun dönemi olan, çok kişinin kültürel 
Rönesans dediği, 1960’lar döneminde yeniden kurulmuştur. Bu anlamda 
arabesk, müzik ürünü ve pratik olarak popüler kültürdeki dönüşümlerin 
oluştuğu ve oluşturulduğu bir anlamdır. Hem resmi devlet politikaları, 
başıboşluk ve hayat koşullarının değişmesi sonucu kaçınılmaz olarak çeşitli 
faktörlerin bir araya gelmesiyle belirlenen modernleşmeye yürüyüşün 

                                                
516 age, s.164–171 
517 Güngör, Sosyo-Kültürel Açıdan Arabesk  Müzik, s.84-86 
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kapsandığı, ama hem de popüler geleneğin yeni pratik ve anlamlara 
eklemlenerek direndiği bir alandır arabesk.”518  

1960’lı yılların sonu ve 1970’li yıllarda, gelenekten beslenen popüler müzik 

yani arabesk, resmi müzik politikalarının ve modernleşmenin yarattığı ortaklığı bir 

biçimde parçalayarak, halk desteği ve piyasa aracılığıyla ortaya çıkan bir direniş 

sergilemiştir519. “1970–80 arasında birçok arabeskçi, kaset piyasasının zengini olmuştur. 

Arabesk, o yıllarda tek yayın organı TRT’de yasaklanmıştır.”520 Bir anlamda arabesk, 

reform ve yasaklarla oluşturulmaya çalışılan modernleşme anlayışına cevap 

niteliğindedir. Arabesk sözel ve müzikal yapısıyla modernleşmeye hem evetleyen hem 

de ona direnen bir tutum gösterir.  Modernleşmenin sorunlu ortamında arabesk müzik, 

popüler kitlelerin moderni reddetmeden ama gelenekten de vazgeçmeden kültürel 

düzeyde oluşturup buluştukları bir toplumsal biçimlenmedir. Arabesk müziğin söz ve 

müzik yapısı incelediğinde, 1950’lerde başlayan modernleşme sürecinin etkisiyle bir 

yandan “geleceği açık görür” ve “ilerlemeyi” onaylar diğer yandan popüler geleneğe 

yaslanarak modernleşmeyi eleştirir521. 

Akın Ok,  arabesk müziğin kültürel mimarları olarak Orhan Gencebay, Arif 

Sağ ve Özer Şenay gibi isimleri işaret etmektedir. Uzun yıllar canlı müzik icrasında 

bulunan bu isimler TRT ile olan uyuşmazlıkları sebebiyle bir araya gelirler. Müslüm 

Gürses, Ferdi Tayfur ve İbrahim Tatlıses gibi arabesk sanatçılar bu isimlerin açtığı yolla 

yavaş yavaş isimlerini ve müziklerini duyururlar. Ama yine de arabeskin yükselişe 

geçtiği bu dönemde vitrinde ya da ekranda olan isim Orhan Gencebay’dır. 1968’lerde 

yakalanan çıkış, 1970’lerin ortalarında yasaklanmaya uğrasa da, arabesk imgesi 

toplumda bir bilinçaltı oluşmasının izlerini yakalamıştır. 1970’lerde yaşanan anti-

demokratik uygulamalar, yaralı bir toplumun oluşmasının nedenidir. Orhan 

Gencebay’ın müzisyen olarak kendisini aradığı, deneysel anlamda kendini bulduğu 

süreç pek de istediği gibi değildir. Ürettiği formu kendi dışında kullanılması kendisine 

zarar vermektedir. Bu endüstrinin oluşmasıyla yeni arabeskçiler için ekmek kapısı 

açılır. Gazinolar ve program sayıları artar. Arkadan gelen Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, 
                                                
518 Özbek, s.113,114 
519 age, s.114 
520Evin İlyasoğlu, “Arabesk Müzik-Arabesk Yaşam”, http://www.evinilyasoglu.com/category 
/cumhuriyet-yazilari/, (27.12. 2012) 
521 Özbek, s.102.114.115 
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İbrahim Tatlıses gibi isimler Gencebay’ın kendini bitirdiği yerde çıkış 

sağlayacaklardır522. 

Orhan Gencebay 70’ler boyunca ne söylemişti? Nurdan Gürbilek’e göre hep 

aynı şarkıyı dillendirmiş, hep aynı hikayeyi anlatmıştır. Orhan Gencebay yıllarca kara 

sevdalardan, gülmeyen bahtlardan, bitmeyen çilelerden, başlamadan biten aşklardan, 

mahşerde ulaşılacak sevgiliden, sevgilinin hasretiyle yıllarca beklemekten söz eder. 

Gencebay şarkılarında hiçbir zaman ulaşılamayacak uzak bir imgeye tutulmuş, o 

imgenin duyulan arzuyla hastalanmış aşığın söylemi vardır. Kadınlar vefasız, uzak ve 

erişilmezdir ve erkek, kadının elinde oyuncaktır, gariptir ama onurludur. Onun 

şarkılarında apaçık bir biçimde iyileşmez bir aşk yarası ve bu yarayı deşmekten duyulan 

zevk vardır. Bu yıkılmış erkek figüründe, yıkılmışlığın kendisinden onur çıkarmaya 

çalışan, ölçüsüz, taşkın ve kontrolsüz bir arzunun izi hissedilmektedir. Gencebay, aşkı 

bir zulüm olarak tarif eder, ama toplumsal zulmü de bir aşık söyleminde anlatır.  

Dahası, insanları bu acılı yazgıyı aşmaya değil, zevk almaya, bu garipliğin içine 

yerleşmeye ve bu karşılıksız aşkta oyalanmaya çağırmaktadır523.  

Meral Özbek’e göre Orhan Gencebay parçaları ve ezgileri, gecekondu halkının 

konuşma dilleri, müzik gelenekleri ve yaşam tarzıyla uyuşmuştur. Onun parçaları kentte 

giderek büyüyen gecekondu toplumunun yükselen beklentilerini, düş kırıklıklarını ve 

arzularını ifade etmiştir. Göç eden ve ezilen kültür, Orhan Gencebay’ın sesinde kendini 

bulmuştur. Melodik ve duygusal olan Gencebay müziğinde ağır basan tema aşktır. 

Bütün diğer temalar aşkla ilgili sözler içinde erir ya da aşkın hükmü aracılığıyla dile 

getirilir. Aşk teması, sözleri birinci tekil şahıs (ben), sevgili (sen) ve bunların 

birleşmesinin (biz) dünyadaki benzersiz önemi etrafında dönmesine yol açar. “Dünya”, 

iç dünya, sevgililerin birleştiği yer bazen de insan ömrüdür. “Sevgili” ise acı çekilen 

kimsedir. Kimi zaman “sen”, sevgili olmaktan çıkar, Tanrı’ya, kadere, topluma hatta 

devlete ya da zalim olarak görülen kimseye seslenmek için kullanılır. “Biz” ise 

sevgililerin oluşturduğu, garip, evsiz, perişan, yalnız belirsiz kolektif bir kategoridir. 

“Ben”, yalvaran taraf olarak “sen”den sevgi ve teselli dilenir. Ama “sen”,  sevginin ve 

tesellinin yanı sıra cefa, aşağılama ve ıstırap verebilir. Ait olma özlemi duyan ”ben”, 
                                                
522 Ok, s.14 
523 Gürbilek, Kötü Çocuk Türk, s.11,12 
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“sen”e boyun eğer ve onunla özleşme yoluyla muradına erer. Orhan Gencebay şarkıları, 

içeriği dünyevi olan ama mistik, dini bir sesle söylenen geleneksel popüler kavramlar 

üzerine kurulur. Bu melodiyle birlikte söyleniş biçimi, 1970’lere özgü yaygın 

hoşnutsuzluğa ve protestoya uygun çağrışımlar içeren bir popüler geleneğin türemesine 

varır. Arabesk güfte, yersiz yurtsuzluğu, yoksulluğu, mahrumiyeti, kentsel yaşamın 

zorluğunu açıkça betimlemese de soyut bir ifade, endişe ve hasret müziğe sinmiştir. 

Sözler doğrudan toplumsal eşitsizlikten bahsetmese de bağlamı hedef kitle tarafından 

hemen anlaşılır524. 

Nurdan Gürbilek, Türkiye’de kültürel ortamın değişmesiyle birlikte Orhan 

Gencebay şarkılarında bir refleksten çok,  bir fren olduğunu fark etmiştir. Çünkü 

Gencebay ne kadar arzudan bahsetse de aynı zamanda arzunun bastırılması 

gerektiğinden de söz eder. Orhan Gencebay, dinleyicilerine arzu oyununda baştan yenik 

olduklarını, arzuyla doyumu arasında pekala zevk alınabileceğini, doyumsuzluğun 

kendisinden bir ruhsal enerji çıkarılabileceğini anlatmaktadır. Benim de her şeyde bir 

hakkın vardır diyen Gencebay, “hakkımı hemen ver” diyen ısrarlı bir talepten ziyade 

İstemem Namertten Bir Yudum Çare demektedir. Orhan Gencebay, şehrin yeni 

sahiplerine büyük şehir karşısında, şehrin kadınla özdeşleştirildiği bu arzu oyununda, 

geri çekilmeye çağırmıştır525. 

Arabeskteki değişim rüzgarı Orhan Gencebay arabeskinin hakim olduğu 

1970’li yıllardan itibaren başlasa da, henüz Gencebay arabeskinin dışa dönük ve ilerici 

tavrını parçalayacak nitelikte değildir. 1973 yılında arabeske yönelik ilk ciddi 

farklılaşma isteği ortaya çıkar. Müzisyen Kerem Güney’in, Nazım Hikmet, Sabahattin 

Ali gibi şair ve yazarların şiirlerini arabeskleştirmeye çalışarak yeni bir yol seçmiştir. 

Fakat arabeske yönelik bu yorum süreklilik ve yaygınlık kazanamaz. Almanya’ya göçün 

kısıtlandığı ve siyasal karışıklıkların şiddete dönüştüğü 1970’li yıllarda ise Ferdi 

Tayfur’un yorumu ağırlık kazanmaya başlayacaktır. 1974 sonrası düzen karşı tehdit, 

başka bir yönüyle geri çekilmeye dönüşerek, resmi görüşe ve biçimlerine karşı belli bir 

kesimin anti olma hali ön plana geçecektir. Buna uygun olarak Ferdi Tayfur hıçkırıklara 

                                                
524 Meral Özbek,  Arabesk Kültür: Bir Modernleşme ve Popüler Kimlik Örneği, http://www.b 
elgeler.com/blg/2857/arabesk-kltr-bir-modernleme-ve-popler-kimlik-rnei#, (25.08.2012) 
525 Gürbilek, Kötü Çocuk Türk, s.14 
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ve haykırışlarla ortaya çıkacaktır. Gencebay, bu dönem yaptığı müzikle hala düzene 

sızma umudunu dile getiren temaları koruduğundan, Ferdi Tayfur’la aralarında bir 

karşıtlık varmış gibi gözükmektedir526. 

Orhan Gencebay gecekondulular için müzik üretiyor olsa da, gecekondu 

hayatının içinden biri değildir. Genellikle garibanlar konvoyunun dışında kalmış, 

müziğinde ise “delikanlılık” hep ağır basmıştır. 1970’lerin ikinci yarısında arabesk 

müziğin yeni prensi olarak ortaya çıkan Ferdi Tayfur, Gencebay ekolünün çizdiği yolda 

önemli değişimleri simgelemektedir. Küçük kentlerde genelev çaycılığından yıldızlığa 

yükselen Ferdi Tayfur, yine bu dönemde yıldızı parlamaya başlayan Müslüm Gürses ve 

diğer yeniler gurbetçi-gecekondulu tipine daha yakın isimler Gencebay’a kıyasla çok 

daha gariban bir geçmişe sahiplerdir. Bu durum gecekondu mahallelerinin artık 

kendileri için müzik üretebilme aşamasına geldiğini göstermektedir. Söz konusu bu 

değişim şarkıların yapılarına da yansımaktadır527. 

1960’larda yaygınlaşmaya başlayan arabesk 1980’li yıllara kadar merkez 

ideolojinin karşısında ifadesini bulmuştur. İktidar, Türk Sanat Müziği, Türk Halk 

Müziği ve Türk Hafif Müziği’ni desteklerken, arabesk müzik meşruluğunu kentte 

yaşayan halktan almıştır. Arabesk ilk ortaya çıktığı günden beri halk tarafından yüksek 

bir beğeni ile karşılanmış; özellikle kentlerin gecekondularında çok fazla dinleyici ve 

izleyici bulmuştur. Arabeskin hızla yükselmesindeki sebep yaşanan toplumsal hayatın 

nabzını tutmasından kaynaklanmaktadır. Kente gelerek modern hayatın nimetlerinden 

yararlanmaya çalışan halk, aynı zamanda geleneklerini de korumaya çalışmıştır. Bunun 

yanında, bireyin kendi konumundan bakıldığında “bireyselleşme”nin pek çok grup ve 

kesim arasında kabul gören bir değer olduğu gözlenmektedir.  Arabesk müzik Batılı 

tekniklerle üretilir ve icra edilirken, sözler ve ezgiler gelenekten kopamayışı dile 

getirmektedir. Arabesk sözler kaderi, çaresizliği ve kulluğu anlatırken diğer taraftan 

bireyselleşmeye de göz kırpmaktadır528. 

 Birçok araştırmacı arabesk müzik ve kültür üzerinden Türkiye’nin 

modernleşme ve Batılılaşma serüvenini izlemiştir. Çünkü arabesk müzik bu serüvenin 
                                                
526 Eğribel, s.46-48 
527 Can Kozanoğlu, Cilalı İmaj Devri, 11.Baskı, İstanbul, İletişim Yayınları, 2001,  s.40,41 
528 Işık ve Erol, s.70,71 
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başarısını ve başarısızlığını gözler önüne seren önemli bir göstergedir. Ayrıca arabesk 

ve müziğine karşı olan olumlu ve olumsuz tutumlar Türkiye’de modernleşmeye karşı 

gösterilen tavırları da ortaya koymaktadır. Arabesk 1960’ların görece özgürlük 

ortamında yaygınlaşıp ifadesini bulmuştur. Arabesk müzik bu yıllardan sonra iktidara 

rağmen kitlenin istemi doğrultusunda gelişmeye ve yaygınlaşmaya devam etmiştir. Bu 

durum da halka ait bir kültürel form halini almasını sağlamıştır. Arabeskin önlemez 

yükselişi iktidarların alt sınıflara karşı yönlendirici tavrının ve etkisinin azalmasının en 

önemli işaretlerinden biridir. 1980’li yıllara gelindiğinde ise Türkiye büyük bir 

değişimin içerisine girecek, değişen Türkiye’nin popüler türü arabeskte bu değişime 

ayak uyduracaktır. Bu değişim arabeskin sadece sözlerinde değil, sanatçılarında, 

söylemlerinde ve dönemin popüler arabesk filmlerinde kendini gösterir. İktidar 

tarafından istenmeyen hatta onunla çatışma halinde olan arabesk, bu dönemden sonra 

iktidarla uyum süreci içerisinde olacaktır. 1980 darbesi sonrası ve Turgut Özal iktidarı 

boyunca arabesk müzik, içindeki saf, içten ve katıksız isyanı lümpen bir 

yabancılaşmaya ve milliyetçilik söylemini besleyen bir ideolojik manipülasyona 

dönüştürdü.  

4.3- 1980 Sonrası Türkiye ve Arabesk  

4.3.1- Siyasi, Ekonomik ve Kültürel Değişim 

1980’li yıllar tüm dünyanın kabuk değiştirdiği bir dönemi ifade etmektedir. 

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nin başını çektiği batı dünyası yeni siyasal ve 

ekonomik politikalarıyla büyük bir değişim rüzgarı yaratmıştır. Yeni bir dünya düzeni 

oluşturma gayreti içinde olan Batı, gelişmekte olan pek çok ülkeyi de yakından takip 

ederek kendi siyasal, ekonomik ve kültürel politikalarına adapte etmeye çalışmıştır. 

Dünyadaki siyasal, ekonomik ve kültürel değişim, oldukça karmaşık bir dönem 

içerisinde olan Türkiye’de de bir eksen kaymasına neden olacaktır. 24 Ocak Kararları 

ile Batıya gülümseyen Türkiye, 12 Eylül Darbesi ve Özal hükümetinin siyasi, ekonomik 

ve kültürel politikaları sayesinde kendinden uzaklaşacak ve artık hiçbir şey eskisi gibi 

olmayacaktır.  
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Tüm dünyada 1970’li yılların ikinci yarısından itibaren geleceğe doğru büyük 

bir “umutsuzluk” durumu hakim olmaya başlamıştır ve neredeyse tüm dünya “gelecek 

yok” diye bağırır. Bu durumun en iyi göstergeleri siyasal, ekonomik gelişmelerin 

sonucunda yaşanan kültürel dönüşümlerdir. 1980’li yıllarda tamamen sermaye 

dünyasına girmeye başlayan Batının içerisinde yeni siyasal hareketlenmeler görülürken, 

Neoliberalizm de oldukça etkili olmaya başlar. Sermaye bir anlamda rejim değiştirerek 

iç pazardan çıkıp uluslar arasılaşan bir dünyasallaşmayı yani küreselleşmeyi 

getirecektir.  1980’ler küresel dünyanın başlangıcı olurken diğer taraftan Batının girdiği 

krizin yıllarıdır. Artık Batının “refah devleti toplum modeli” terk edilir, yerine post-

endüstriyel diye adlandırılan ve post-modernizmle örtüşen bir sistem oluşturulur. 

Batının modernizm, aydınlanma ya da “büyük aura”sının değiştiği bu dönem yapısal bir 

krizin de başlangıcıdır529. Felix Guattari ve Gilles Deleuze’un yazdıkları Kapitalizm ve 

Şizofreni 2 Kapma Aygıtı (1993) adlı kitap, Batı sermayesinin yerini kaybettiğinden, 

sermayenin yersiz yurtsuzlaşmasından, Batıdaki modelin kaymaya başlamasından ve 

otuz yıllık büyük zafer döneminin çöktüğünden bahsetmektedir530.   

1980’ler ütopyaların, geleceğin ve umuda yönelik olan her şeyin bittiği 

yıllardır. Postmodernizmle birlikte kurtuluş dünyasının imkanları (devrimler, 

Komünizm, özgürlük düşünceleri, mücadeleler vb. ) imkansızlaşmaya başlar. Bu 

yıllarda yeni ölümcül hastalık sayılan AIDS, tüm sanat, entelektüel ve düşünce 

dünyasını sarsarken, hastalıklaştırılmış kimlik politikaları da etkilerini toplumlar 

üzerinde gösterir. Bir taraftan feminizm, milliyetçilik ve anti-emperyalizm diğer yandan 

kimlik politikalarının öne sürüldüğü bir dönem içine girilmiştir. 1980’li yıllar her ne 

kadar kimlik politikaları öne sürülse de, kimlik problemlerinden uzaklaşmanın başladığı 

yıllar olarak da işaret edilmektedir531.   

Amerika’daki yeni muhafazakar hareketin tüm dünyayı etkisi altına aldığı 

süreç boyunca finans dünyası da bir anlamda uçuşa geçmiştir. Artık muhafazakar 

yapının icat ettiği vahşileşmiş, riski seven ve acımasız dünyası yaratılmıştır. Medya ise 

yeni yapının tam anlamıyla en büyük dostu haline gelir. Televizyon, sinema ve 
                                                
529 Reyhan Tüysüz, Muhabbet Kralı, İstanbul: TV8, 20.03.2012 
530 Felix Guattari ve Gilles Deleuze, Kapitalizm ve Şizofreni 2 Kapma Aygıtı, Çev: Ali Akay, 1. Basım, 
İstanbul, Bağlam Yayıncılık, 1993, s . 77-82 
531 Reyhan Tüysüz, Muhabbet Kralı, İstanbul: TV8, 20.03.2012 
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gazeteler yeni yapıyı destekleyen “şişirilmiş insanlar” (örneğin yuppie insanlar) ile 

doludur. Vitrinde plazalar, güzel kadınlar, yakışıklı erkekler, lüks arabalar, evler ve 

yatlar vardır. Tüketmek herkesin en büyük görevi haline gelir532. Özellikle gençler ve 

çocuklar yeni tüketim politikalarının en önemli unsurlarıdır. Her şey gibi müzik, sinema 

ve televizyon da büyük değişimlerin içerisindedir. Televizyon kanalları çoğalmış, 

çeşitlilik artmış, sinemada teknolojik ilerlemeler yaşanmıştır. Bu dönem tam anlamıyla 

bir görüntü ve teknoloji çağıdır. 1980’li yıllar Batının yön değiştirmesi ve daha da 

vahşileşen (sex ve cinayet dünyasına giden) kapital dünyaya kaymasını göstermektedir.   

Dünyada kapitalizmin yeniden yapılanması ve yeni sağ politikaların hayata 

geçirilmesi Türkiye’yi de büyük ölçüde etkiler. Bu süreçte Türkiye yeni kapital düzene 

ayak uydurma çabaları içine girecektir. Bu çabalar daha önce gerçekleştirilmek istenen 

hedeflerden çok daha farklıdır. Ayrıca 1970’li yıllardan itibaren etkisini oldukça 

hissettiren sağ politikalar ilk önce 24 Ocak 1980 kararlarının uygulanmasını sağlayacak 

daha sonra ise 12 Eylül 1980 darbesi için zemin hazırlayacaktır. Bu dönemden sonra 

Türkiye siyasal, ekonomik ve kültürel alanda büyük değişimlerin yaşandığı bir sürecin 

içine girecektir.  

Türkiye’yi önemli bir dönemece getiren 12 Eylül 1980 askeri darbesine 

geçmeden önce 1970’li yılların sonlarına ve 24 Ocak 1980’de uygulanan kararlara göz 

atmak gerekir. 1970’li yılların sonları ülke ekonomisinin tıkandığı karanlık bir dönemi 

işaret etmektedir. Elektriğin, kömürün ve petrolün olmadığı, hayat pahalılığının ve 

terörün durdurulamadığı bu dönemde sıkıyönetim bildirileriyle yasaklar konulmakta ve 

özgürlükler sınırlandırılmaktadır. Pek çok gazeteci, yazar, akademisyen ve siyasetçinin 

öldürüldüğü karanlık yıllarda, Türkiye neredeyse iç savaşın tüm belirtilerini yaşar. 

Ödenemeyen dış borçlar, üretimin yapılamaması, her şeyin zamlanması ve en basit 

malların bile karaborsaya düşmesi ekonomideki büyük krizin en büyük göstergeleridir. 

Türkiye’yi yakından izleyen Batı, Türk ekonomisini gözaltına almak ve yeni bir 

ekonomi reformu yapmak için çalışmalara başlar.  

 Davut Dursun’a göre merkez ülkelerde 1970’li yıllarda başlayan kriz 

gelişmekte olan pek çok ülkeyi etkilemiştir. Bu ülkeler arasında Türkiye’de vardır. 1973 
                                                
532 Reyhan Tüysüz, Muhabbet Kralı, İstanbul: TV8, 20.03.2012 
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yılının sonunda petrol krizi ile yaşanan dış borç problemi kapitalizmin yeniden 

yapılanması gereğini ortaya çıkarmıştır. Türkiye, IMF ve Dünya Bankası’nın “yapısal 

uyum politikaları” olarak nitelendirdiği dışa açılma ve ihracata dayalı serbest 

ekonomiye geçme yönündeki taleplerine uyarak ekonomide köklü değişmelere gitmiştir. 

Bu durum Türkiye’nin korumacı politikalardan vazgeçmesi ve 57 yıllık yol haritasının 

değişimi demektir. 24 Ocak 1980 Kararları ile birlikte Türkiye ithal ikameci 

politikaların yerine serbest piyasa mekanizmasının seçmiştir. Artık kalkınma “ithal 

ikameci” bir anlayışa değil “ihracata yönelik” olacaktır. Yatırımlar sadece iç piyasa 

hesabıyla değil, dış piyasalar da hesaba katılarak planlanacak ve ekonomide öncelik 

kamuda değil, özel sektörün elinde bulunacaktır. Fiyatlar ise piyasa şartlarında 

belirlenerek ekonomide tedrici bir serbestleşme gerçekleştirilir533. Korkut Boratav, 

Çağlar Keyder ve Şevket Pamuk’a göre dünyada neoliberal uygulamaların yaşandığı bu 

dönem Türkiye’de yansımasını 24 Ocak Kararları ile bulur. Neoliberal politikaların 

uygulandığı az gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de demokrasinin 

sınırlandırılması gereği doğmuştur. Bu uygulamanın arkasından gelen askeri darbe bu 

sebeple şaşırtıcı değildir534. 

1970’li yılların sonunda Türkiye büyük sıkıntılar ile karşı karşıya kalmıştır. 

Tırmanan anarşi ve terör olayları, sokak çatışmaları ve suikastlar, gençlerin sağ ve sol 

ideolojilerde kamplaşması ve yasadışı örgütlerin artması ülke gündeminin baş sırasında 

yer almıştır. Yaşanan ekonomik kriz ve 24 Ocak Kararları’nın getirdiği devalüasyon, 

sürekli gelen zamlar ve siyasi otoritenin çözüm bulamayışı darbeyi adeta önceden haber 

vermiştir. Tüm bunların üstüne Cumhurbaşkanlığı makamının aylarca boş kalması 

eklenince Ordu müdahale kararını netleştirmiştir535. Türk Silahlı Kuvvetleri, 12 Eylül 

1980’de devletin organları işlemediği için ülke yönetimine el koyduğunu ilan eder536. 

“Kenan Evren 1981’de yaptığı bir konuşmada 12 Eylül’ü tıbbi bir 
müdahaleye benzetmişti: “… Bir hastalık teşhis edilemezse, ilacı da 
bulunamaz. İlacı da bulunamadığı içindir ki hastalık bütün vücudu sardı. İşte 

                                                
533 Davut Dursun, “24 Ocak Kararları’nı Hatırlayalım”, (27 Ocak 2009), http://yenisafak.com.tr/Yazarl 
ar/Default.as px?i=15017&y=DavutDursun, (12.03.2012) 
534Korkut Boratav, Çağlar Keyder ve Şevket Pamuk, Kriz, Gelir Dağılımı ve Türkiye’nin Alternatif 
Sorunu, 1.Baskı, İstanbul: Kaynak Yayınları, 1989, s. 9 
535 Özden Cankaya, Dünden Bugüne Radyo Televizyon, 1.Basım, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım, 
1997, s.60,61 
536 Zürcher ,s.405 



 177 

bu durumda iken her zaman olduğu gibi Türk Silahlı Kuvvetleri, milletten 
aldığı güçle durumu el koymak zorunda kaldı ve hastalığın tedavisine 
başladı. Bu hastalığın ilacı birlik ve beraberlik ruhunun yeniden 
canlandırılması ve kaybolan kanun ve nizam hakimiyetinin tesis 
edilmesiydi.” Evren yapılan müdahalenin doğası gereği demokratik 
olamayacağını da ameliyat metaforuyla açıklamıştı: “Hangi hasta ameliyat 
masasına isteyerek yatar? Ama ameliyattan sonra sağlığına kavuşur. İşte biz 
de hastayı ameliyat masasına yatırdık, şimdilik iyilik safhasına gidiyor.”537 

Darbenin ilanının hemen ardından parlamento dağıtılmış, kabinenin görevine 

son verilmiş ve Millet Meclisi üyelerinin dokunulmazlıkları kaldırılmıştır. Tüm siyasal 

partilerin faaliyetleri durdurulmuş ve parti liderleri tutuklanmıştır. Bütün ülkede 

olağanüstü hal ilan edilip yurtdışına çıkışlar yasaklanır538. Bu süreçten sonra iktidar 

ordunun, özellikle 14 Eylül’de devlet başkanı ilan edilen Genelkurmay Başkanı Kenan 

Evren’in başkanı olduğu Milli Güvenlik Konseyi’nin elinde toplanır. Sadece askeri 

üyelerden oluşan MGK, bir hafta sonra emekli Amiral Bülent Ulusu'nun yönetiminde 

27 üyeli bir kabine atar. Ama kabine emekli bürokratlar ve subaylar tarafından 

oluşmaktadır ve üyeleri arasında faal siyasetçiler bulunmaz. MGK’ya geniş yetkiler 

verilmiştir. Kabinenin işlevi. MGK’ya tavsiyelerde bulunmak ve onun kararlarını icra 

etmektir. MGK'nın bakanları görevden alma hakkı vardır. MGK yalnızca kabine değil, 

kendilerine sıkıyönetim yasası gereği çok geniş yetkiler verilmiş bölgesel ve yerel 

komutanlar vasıtasıyla da iş görmektedir. Bu kişiler eğitimin, basının, ticaret odalarının 

ve sendikaların başlarına getirilmişler ve yetkilerini kullanmakta tereddüt etmemişlerdir. 

Bu durum, özellikle, entelektüel yaşamın ve basının merkezi olan İstanbul'da, 

gazetelerin sürekli kapatılması, gazetecilerin ve yazı işleri müdürlerinin tutuklanması 

sonucunu da beraberinde getirmiştir539. 

MGK seçimlere kadar ülkeyi yönetmek üzere Bülent Ulusu görevlendirirken, 

Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan yardımcılığı görevini de Turgut Özal’a 

verilmiştir. Turgut Özal Türkiye’de neoliberal politikaların öncüsü olarak 

görülmektedir. Bu durum askeri yönetimin liberal anlayışın devamlılığından yana 

                                                
537 Gürbilek, Vitrinde Yaşamak 1980’lerin Kültürel İklimi, s.70 
538 Zürcher ,s.405 
539 age, s.406 
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olduğunun önemli bir göstergesidir. Böylece 24 Ocak Kararları’nın mimarı olan Turgut 

Özal, liberal anlayış ilkelerini çok daha rahat bir ortamda uygulama fırsatı bulmuştur540.  

MGK yeni bir anayasa oluşturmak için 1981 yılında hazırlıklara başlamıştır. 7 

Kasım 1982 ‘de halk oylamasına sunulan anayasa, yüzde 91,4 oranda evet oyu almış 

ancak oylama ve oylamanın şekli tartışmalara neden olmuştur. 12 Eylül darbesi ve 

yönetimi Türkiye’de siyasal sistemi yeniden kurmuş ancak 1961 anayasasında tanınmış 

olan tüm özgürlük ortamını ortadan kaldırmıştır. Askerlere göre 1961 Anayasası 

Türkiye’ye bol gelmiştir. Bu nedenle yeni anayasada halka bol geldiği düşünülen tüm 

özgürlükler kısıtlandırılmıştır. Yeni anayasa ile birlikte iktidar yürütmenin elinde 

toplanmış ve cumhurbaşkanı ve Milli Güvenlik Kurulu’nun yetkileri arttırılmıştır. Basın 

özgürlüğü, sendika özgürlüğü (siyasal amaçlı grevler, dayanışma grevleri ve genel 

grevler yasaklanmıştır.) ve kişi hak ve özgürlükleri sınırlandırılmıştır. Olağanüstü Hal 

Kanunu, Polis Kanunu, Dernekler Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, 

Vatandaşlık Kanunu vb. pek çok kanun değiştirilmiş, siyasi partilerin kadın ve gençlik 

kolu kurmaları, hakimlerin, savcıların, yüksek yargı organı mensuplarının, yüksek 

öğretim elemanlarının, YÖK üyelerinin, memurların, öğrencilerin ve askerlerin siyasi 

partilere girmesi yasaklanmıştır Böylelikle toplumda depolitizasyon sürecinin başlaması 

amaçlanmaktadır541.  

Demet Lüküslü, 12 Eylül 1980 darbesinin Türkiye siyasal kültüründe önemli 

bir travma yaşattığını ve 70’lerin siyasal şiddetinin faturasını toplumun “aşırı” politize 

olmasına çıkaran darbe rejiminin çözümü tüm toplumu depolitize edecek politikalarda 

aradığını söyler. Darbeyi, sıkıyönetim ile birlikte siyasilerin ve siyasi partilerin 

yasaklanması, sendika ve siyasal derneklerin feshedilmesi, basına yapılan sansür ve 

insan hakları ihlalleri izler. Toplumun ve özellikle 70’lerin siyasal aktörlerinden olan 

gençlik bastırılmaya ve depolitize edilmeye çalışılır542. 

                                                
540 Feroz Ahmad,  Modern Türkiye’nin Oluşumu, Yavuz Alogan, (çev.), 1.Basım, İstanbul: Kaynak 
Yayınları, 1999. s.215,216 
541 Mehmet Ali Birand, Hikmet Bila ve Rıdvan Akar, 12 Eylül: Türkiye’nin Miladı, 1. Basım, İstanbul: 
Doğan Kitapçılık, 1999, s.251-254 
542 Lüküslü, 117 
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12 Eylül 1980 Askeri Darbesi toplumun politikadan arınma sürecini yaratır. 

Türkiye’nin içinde bulunduğu kargaşa ortamının sorumlusu olarak siyasi partiler 

görülür. Ayrıca siyasi partilerin toplum içerisinde kutuplaşmalara neden olduğu 

düşünülmekte ve faaliyetleriyle ülkede huzursuzluğun aktörleri olarak 

gösterilmektedirler. Bu dönemde siyasi partilerin, sendikalar, vakıflar, kooperatifler ve 

meslek kuruluşları ile işbirliği yasaklanmış ve özgürlüklerin kolektif kullanımı 

sınırlandırılmıştır. Bu sınırlandırılmaların ardından ise politik partiler dışındaki 

kuruluşlara politik faaliyet yasağı getirilmiştir. 1982 Anayasası, sendika, dernek, 

kooperatif, vakıf, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları gibi tüzel kişilere 

politik faaliyet ve işbirliğini yasaklamıştır543.  

1980 darbesinden sonra sendika, dernek ve meslek kuruluşlarına önemli 

sınırlandırmalar getirilmiş, sivil toplum gerileme dönemi içerisine girmiştir. 1980–1983 

arasında sivil toplum örgütleri kapatılmıştır. DİSK, MİSK ve bunlara bağlı sendikaların 

faaliyetlerinin durdurulmasında kamu düzeni ve genel asayiş gerekçe gösterilmiştir. 

DİSK ve MİSK’in yönetimi kayyumlara devredilmiş; DİSK’in yöneticileri yargılanmak 

üzere tutuklanmıştır. Toplu iş uyuşmazlıklarının çözümünde “geçici olarak” oluşturulan 

Yüksek Hakem Kurulu’na zorunlu bir tahkim organı görevi verilmiş; 14 Eylül günü tüm 

grev ve lokavtlar ikinci bir karara kadar ertelenmiş; 1402 sayılı sıkıyönetim yasasında 

yapılan değişikliklerle sıkıyönetim komutanlarına, kamu kemsinde çalışanların işlerine 

son verme yetkisi tanınmış; 10 Ocak 1981 tarihinde Ceza Kanunu’nda yapılan 

değişiklikle “memurların veya işçi niteliği taşımayan kamu hizmeti görevlilerinin” grev 

niteliğindeki eylemleri karşısında hapis cezasını da içeren cezalar uygulanması 

öngörülmüştür. 12 Eylül’ün ardından sivil toplum anlayışında büyük gerilemeler 

yaşanmıştır544.  

1982 anayasanın kabulü ve Kenan Evren’in cumhurbaşkanlığına 

getirilmesinden sonra siyaseti yeniden yapılandırmak için çalışmalara girişilmiştir. 6 

Kasım 1983 seçimlerine katılmak üzere pek çok parti kurulsa da Milli Güvenlik 

Konseyi tarafından onaylanan üç partiye izin verilir. Bu partiler arasında Milliyetçi 

                                                
543 Bülent Tanör, İki Anayasa, 3.Baskı, İstanbul: Beta Yayınları,1994, s.141 
544 Aylin Topal, “Küreselleşme Sürecindeki Türkiye’yi Anlamaya Yarayan Bir Anahtar: Yeni Sağ”, 
Praksis Dergisi, Sayı 7, Yaz 2002, s. 63 
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Demokrasi Partisi, Halkçı Parti ve Anavatan Partisi vardır. Seçimlerde Anavatan Partisi 

(ANAP) yüzde 45 ‘in üstünde oy alarak ezici bir zafer kazanır ve Turgut Özal başbakan 

olur545. 

 “12 Eylül yönetimi bazı şeyleri “ kendince” hizaya soktuktan 
sonra ANAP iktidarına geçildi. Ancak Özal, parti kimliğinin önünde duran 
bir figürdü. Zaten Doğu Bloku varlığını sürdürdüğü için o dönemde ilk 
sinyallerini verip henüz tam yayına geçmemiş, haliyle adı da konmamış 
Yeni Dünya Düzeni ve ismi konulmuş olan yeni sağ dalga öğle bir lider 
gerektiriyordu. Ekonomik aklın üstünlüğüne tam bağlılık beyan etmiş, hem 
batıcı hem muhafazakar bir politikacı, yeni sağ dalganın tipi bir 
temsilcisiydi.”546 

 ANAP’ı iktidara taşımasında Turgut Özal’ın kişiliğinin önemli bir payı vardır. 

Eric Jan Zürcher, Turgut Özal’ın Süleyman Demirel gibi sıradan Türk’ün 

özdeşleşebileceği türden bir siyasetçi olduğunu ve onun mesleki yükselişinin, 

köylülerin, gecekonduların, esnafın ve kendi hesabına çalışan diğer kişilerin umut ve 

yükselme hırslarının somutlaşmış bir ifadesi olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca Özal’ın 

iktidara getirdiği ANAP, ideolojik akımların ve çıkar gruplarının garip bir 

koalisyonudur. Bunlar partiye kısmen ordunun baskıcı uygulamaları altında gidecek 

başka yerleri olmadığı için katılmışlardır. Parti, kendisi de modern sanayi burjuvazisinin 

ve Anadolu’nun küçük iş adamlarının bir koalisyonu olan eski Adalet Partisi’nin, dinci 

Milli Selamet Partisi’nin ve faşist Milliyetçi Hareket Partisi’nin desteğini almıştır547. 

Turgut Özal liderliğindeki ANAP, geçmiş dönemden gelen siyasal kimlikleri 

aşkın bir tavan ittifakına ve bir toplumsal destek tabanına dayanmaktadır. Tavanda “bir 

tür sınıfsa kozmopolit kültür ittifakı” kurulmuştur. Bu “sınıflar üstü arabesk kültürün en 

zengin, en müreffeh kemsiyle, kentlere kuşak boyu kök salmış sermaye çevrelerinin, 

özellikle de finansal kesimin ittifakı”dır548.Yeni sağ dalganın gözde sektörü finans ve 

oturtulmaya çalışılan sistem, üretim ekonomisinden çok rant ekonomisine 

dayanmaktadır. ANAP’ın arkasında her kesimden temsilciler vardır ama banka ve 

finansçıların yeri başkadır. Arabesk kültürün temsilcileri ise sistem içerisinde sosyal 

                                                
545 Zürcher, s.411 
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mobilizasyonun, hızla yükselmenin, parayla statü almanın kısa zamanda “yırtmanın” 

simgesi olacaklardır549. 

Turgut Özal’ın siyaset çizgisine gelindiğinde ön plana çıkan özelliğin 

pragmatizm olduğu görülür. Özal aynı Demirel ve diğer merkez sağ liderleri gibi 

olaylara gerçekçi yaklaşmış ve maksimum çıkar arayışında olmuştur. Birinci Körfez 

Savaşı’nda ABD askerlerine hava sahamızı ve İncirlik üssünü açan Özal, “bir koyup üç 

almak” istemiş ancak umduğu gelişmeler yaşanmamıştır. Müslüman bir ülkeye 

yapılacak bu saldırı Özal’ın İslamcı damarını kabartmamış ve pragmatizmi ağır 

basmıştır. Yine İslami dogmalarla örtüşmediğini bilmesine rağmen Özal katma değer 

vergisi’ni uygulamaya koymaktan çekinmemiştir. Tüm bu örneklerden görülebileceği 

üzere Özal’ın İslamcılığı siyasi çizgisine yön veren temel etken değildir. Aslına 

bakılırsa Özal’ın karakteri fazlasıyla eklektiktir. Bu eklektik yapının temel kaynakları 

liberalizm, muhafazakârlık, İslamcılık, modernizm-teknoloji ve pragmatizmdir. Özal’ın 

kafasında Amerikan toplumu benzeri önemli bir kısmı zengin olan, rahat yaşayan ve bol 

bol tüketen bir toplum yaratmak vardır550. 

Turgut Özal, formu aynı bırakıp içeriği değiştirerek toplumu değiştirmeyi 

amaçlamıştır. Formun değişmesi halkın değişime tepki göstermesine ve değişime 

katılmamasını sağlayacağı için moderniteyi gelenek-din içinde üretmeye çalışmıştır. 

Böylece din hayatın dışına kovulmamış, ancak modernitenin kendi bağlamının 

öngördüğü şekilde hayata devam edilmiştir. 

Türkiye’de 1980’li yıllarda siyasi ve sosyal istikrarsızlığın yanı sıra ekonomik 

istikrarsızlıklar da had safhaya ulaşmıştır. Daha önce bahsettiğimiz gibi 24 Ocak 

Kararları ile Türkiye ekonomik büyüme ve sanayileşme stratejisinde önemli değişimler 

geçirir. Sami Güçlü ve Mahmut Bilen’e göre iktidara gelen ANAP, 24 Ocak Kararları 

çerçevesinde ekonomide liberal politikalar izlemiştir. Kısa dönemde ekonomik istikrarı 

sağlama adına, uzun dönemde ise ekonominin yeniden yapılandırılması için çalışmalara 

gidilir. Turgut Özal güçlü bir devlet olabilmek için güçlü bir ekonomiye sahip olunması 

gerektiğini ifade edip çalışmalara bu alanda başlamıştır. Özal’a göre güçlü ekonominin 
                                                
549 Kozanoğlu, Pop Çağı Ateşi, s.42 
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yolu serbest piyasadan geçmektedir. Serbest piyasa ekonomisiyle birlikte Türkiye 

büyük bir dinamizmin içinde olmaya başlar ve dış dünyaya açılır.  Türkiye’de Özal 

döneminde neoliberal politikaların uygulanması sonucunda ekonomide canlanmalar ve 

dış ticarette olumlu gelişmeler yaşanmıştır ancak iç, dış borçlar, enflasyon ve işsizlik 

gitgide artmıştır551. 

24 Ocak Kararları kapsamında “piyasa ekonomisine geçiş” ile birlikte 

özelleştirme uygulamaları gündeme gelmiştir. Özelleştirme uygulamaları, esas olarak 

ekonomide devlet müdahalesini asgariye indirilmesini amaçlayan bir politika aracı 

olarak “serbest piyasa” ekonomisinde önemli rol oynamış ve oynamaktadır. Özal 

döneminde yani 1985 yılından itibaren 240 kuruluştaki kamu hisseleri, 22 yarım kalmış 

tesis, 5 taşınmaz, 4 elektrik santrali, 6 otoyol, 2 boğaz köprüsü,  48 tesis ve 1 hizmet 

birimi özelleştirme kapsamına alınmıştır552. 

Ali Akay’a göre ANAP, hiçbir direniş göstermeyen, korkulu bakışlı halkın 

yoksulluk taşıyan gözleri önünde Türkiye ekonomisini, dünya pazarıyla bütünleştirerek 

ülkeyi yeni bir yola sokmuştur. Bu durum ihracatı teşvik politikasından nasibini alanlar 

ve alamayanları yaratır. Böylelikle işçi, memur, emekli bürokrat kesim orta sınıf 

karakterini kaybederek fakirleşmeye başlamıştır. Yeni iktidar para, prestij makinelerini 

ve akımlarını klasik burjuvazinin işletmesine değil, bu dönemde yaratılan “arabesk 

burjuvazisinin” işletmesine ve yönetimine bırakmıştır. Özal’ın ekonomik uygulamaları 

kapitalizmi değil, pazar ekonomisini ön plana çıkarır. Pazar ekonomisi bu dönemde 

İslamcı karakterini bırakmak durumunda kalmamış, tersine kapitalizmin gelişmesini 

önleyen bir yapılaşmayı da getirmiştir. Çünkü pazar ekonomisi toplumu yerine yurduna 

sokarken, kapitalizm bir yersiz yurtsuzlaşmayı yaratmıştır. Bu nedenle de kendi 

kendilerine referansları dışsaldır: Yatırımlar gayrimenkul, toprak ve apartman 

dairelerine dayanır. Bu spekülatif öznelsellik arkaik duyguları da hızlı bir şekilde 

beraberinde getirir (cami inşaatlarına verilen ağırlık).  Kültürel, geleneksel, dini kolektif 

toplanmalar “arabesk burjuvazisinin” öznelsellik odağını oluşturmaktadır. Bu tip 

ekonomiye yeni maddeler eklemlenmiştir. Ali Akay, İslam ve yüksek teknolojinin 
                                                
551 Sami Güçlü ve Mahmut Bilen, “1980 Sonrası Dönemde Gelir Dağılımında Meydana Gelen 
Değişmeler”, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı:6, Eylül- Ekim 1995, s.163. 
552 Hakan Karagöz,  “Dünya ve Türkiye’de Özelleştirme Uygulamaları”, (08.2009), www.kto.org.tr/ 
d/file/ozellestirmeuygulamalari_rapor.pdf, ( 09.03.2012) 
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birlikteliğinin burada oluştuğunu vurgular (bilimsel İslam’ı savunanlar ve 

savunmayanlar). Bu yeni dini makine, inançlı halkları yeni tip bir “kafese koyma” 

girişiminde bulunur ve her türlü dini arzuyu kendi kurallarına göre kodlar. Kapitalizmin 

kodları bozucu oyununa karşı pre-kapitalist toplumların pazar ekonomisini kodlama 

görevi vardır. Bu yeni düzenleme biçimi her türlü kutbu kendine çekmeyi bilir: 

Aydınlar, din adamları, lümpenler vb553.  

 Ömer Demir’e göre Türkiye’nin 1980 sonrası ekonomik hayatında “yeşil 

sermaye” veya “İslamcı sermaye” ya da “Anadolu kaplanları” adı verilen Anadolu 

sermayesi olarak nitelenebilecek yeni bir olgu ortaya çıkmıştır. Bu dönemde dışa açılma 

politikaları Türkiye’de önemli bir kırılmayı yaratır. Kırılma, iç dinamiklerden ziyade dış 

dinamiklerle büyük ivme kazanır. Anadolu sermayesi adı verilen olgunun ortaya 

çıkmasında bu kırılmanın önemli bir payı vardır. Anadolu sermayesinin oluşumunda 

Turgut Özal ile başlayan ekonominin dışa açılma süreci önemli bir başlangıçtır yani bu 

dönemde liberalleşme politikalarının dönüştürücü ve hızlandırıcı bir etkisi olmuştur. 

Yerel düzeyde küçük ve orta ölçekli firmalar, farklı bir ekonomik kesim olarak ortaya 

çıkmıştır. Dışa açılmanın verdiği avantajlar Anadolu’da hızla gelişen üretim ve birikim 

sürecini ateşlemektedir. Ekonomide devletin ağırlığının azalması ve piyasaların 

güçlenmesi, toplumsal kesimlerin, bu arada da dindarların ekonomik alanda daha 

görünür hale gelmesine yol açmıştır. Bu güçlenme, tüketim kalıplarını ve ekonomik 

beklentileri ciddi bir dönüşüme uğratmıştır554. 

Türkiye’nin 1980 sonrasında yaşadığı siyasi ve ekonomi gelişmeler dönemin 

“kültürel iklimi”ni de etkileyecektir. 1980’lerde yaşanan kültürel ortam daha önceki 

dönemlerden oldukça farklıdır. Nurdan Gürbilek, 1980’lerin “kültürel iklimi”ni şöyle 

tanımlamaktadır; “Türkiye’de 1980’lerin kültürel iklimini tanımlayacak ilk kavram 

“sözün bastırılması”ysa, ikincisi mutlaka “söz patlaması” olmalı. Çünkü 80’lerin 

ortasında Türkiye’de neredeyse baskı döneminden çıkıldığı yanılsamasını doğuracak 

yaygınlıkta bir söz, imge ve görüntü patlaması yaşandı”555. 

                                                
553 Ali Akay, Konumlar, 1. Basım, İstanbul: Bağlam, 1991, s.19-21 
554 Ömer Demir, “Anadolu Sermayesi ya da İslamcı Sermaye”, Yasin Aktay (hzl.), Modern Türkiye’de 
Siyasi Düşünce:İslamcılık, 1.Basım, İstanbul: İletisim Yay., 2004, s. 870 
555 Gürbilek, Vitrinde Yaşamak, 1980’lerin Kültürel İklimi, s.21 
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Liberal ekonomiyle birlikte devletin üretimden elini çekmesi, özel sermaye ile 

açık ekonomi dönemi, Türkiye’deki ekonomik durgunluğun aşılmasını sağlamıştır. 

1980 öncesinde hem ekonomide hem de siyasette ve bunlara bağlı olarak gündelik 

yaşamdaki dar, sıkıntılı ve boğucu günlerin acısı Özallı dönemle birlikte çıkarılmaya 

başlanmıştır. Ekonomide serbestlik, değişen kültürel değerler ve medya Türkiye’nin bir 

refah ve bolluk toplumu olarak görülmesine neden olur.  

 Nurdan Gürbilek’e göre ANAP iktisadı ve politikası, kültürü birbirine temas 

etmeyecek bir şekilde ikiye ayırdı; Bir tarafta merkezi iktidarca bastırılan, yasaklanan 

ve söz hakkı verilmeyen hayatlar diğer yandan ise büyük bir iştahla yaşanan, merkezsiz, 

dağınık ve kendiliğinden görünen bir söz patlaması yaşanıyordu. Bu patlama, birbirini 

etkileyen ama birbirine indirgenmeyecek birçok unsurun kesişmesiyle olmuştur. Kültür 

daha önce görülmedik bir şekilde piyasa ile yan yanadır. Reklamcılık sayısız imgeyi 

dolaşıma sokar. Çok satan haber dergileri ve yeni oluşturulan haber diliyle yeni 

kamuoyu oluşturulmuştur. Tüm bu gelişmelerin özelliği ise resmi kültürün dışında ya da 

tepki olarak doğmaları ama varlıklarının 1980’lerde devletin müdahalesiyle kurtarılmış 

bir piyasaya borçlu olmalarıdır. Hepsinin etkilerinin kesiştiği ve iç içe geçtiği bu zaman 

diliminde, kültür denen bölgenin çeşitli cephelerinde kendini gösteren ve kısmen 

sentetik ve kurgusal bir dille ifadesini bulan bir değişim yaşanmıştır. Artık “mahrem” 

olan şeyler kamuoyunun gündemindedir. Cinsellik söze dökülmekte ve 

sınıflandırılmaktadır. Reklamcılık, sözü, görüntünün ve imgenin hizmetine sunmakla 

kalmamış kültürü de pazarlamada kullanılabilecek bir hammaddeye dönüştürmüştür. Dil 

de değişim için girmiş, keyfileşmiş, nedensizleşmiş ve çoğu kez hakikatle bağlarını 

koparmıştır556. 

“Doğru, bireycilik yükseliyordu ama yıkılan duvarların altından 
birey çıkmamış “dünyada esen rüzgarlar” Türkiye’ye “daha çok birey” 
ortamını taşıyamamıştı. İdeolojilerin boş tabutları önünde her geçen gün 
cenaze törenleri düzenleyenlerin dönemi, tek bir ideolojiyi pazarlamaya 
çalışanların değerleri, tam aksine, varolan bireyleri de çağdaş sürülere 
katabilme derdindeydi”557 

                                                
556 age, s.21-25 
557 Kozanoğlu, Cilalı İmaj Devri, s.122 
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 Dünya genelinde 1980’li yıllarda siyasal, ekonomik ve kültürel alanlarda hızlı 

değişimler yaşanmıştır. Bu dönemde yeni iletişim kanallarının ortaya çıkması, küresel 

tüketim kalıplarının yaratımı ve küresel tek tipleştirme dayatmaları küresel bir kafes 

yaratma isteğinin ilk gayretleridir. Tam da bu dönemde dünyayı takip eden ve siyasi, 

ekonomik ve de kültürel anlamda “onlar” gibi olabilmeyi isteyen Türkiye, dönemin 

şartları ve iktidarları sayesinde küresel tüketim ve tek tipleştirme ideolojisinin pençesine 

kendisini bırakmıştır.  

Bu yıllarda Türkiye’de tüketim mallarının çeşitliliği artmış ve yeni tüketim 

kalıpları toplumun daha geniş kesimlerine yayılma olanağını sağlamıştır. Yeni tüketim 

kalıplarının oluşmasında kitle iletişim araçlarının büyük payı vardır. Bu dönemde 

teknolojik gelişmelerin toplum hayatına getirdiği yeniliklerin ve kolaylıkların yanı sıra 

aynı zamanda sosyokültürel yapıda bir takım çelişki ve çatışma alanlarının ortaya 

çıkmasını sağlamıştır. Kitle iletişim araçlarının yaydığı popüler tüketim kültürü ile 

Türkiye bir kitle toplumu görünümü kazanmaya başlar. 1980’li yıllarda Türkiye’de 

günlük yaşamın biçimlenmesinde özellikle televizyonun önemli bir etkisi vardır. Bu 

dönemle birlikte televizyon izlemek en önemli zevk ve alışkanlık biçimi olarak ortaya 

çıkmıştır. Televizyon, ekran başında geçirilen zamanın ötesinde dilden müziğe, 

tüketimden politikaya hemen her şeyi etkileyerek gündelik yaşama adeta damgasını 

vurmuştur558. 

Medya, Türk toplumunun tüketim toplumuna geçişinde önemli bir etkendir. 

Medya bir taraftan tüketici olmayı zihinlere yerleştirirken diğer yandan daha üst bir 

yaşam tarzını zihinlere yerleştirir. Bu dönemde her türlü malın yüksek fiyatla da olsa 

vitrinleri süslemeye başlamasıyla Türk halkı daha doğru bir deyişle halkın belli bir 

kısmı, Avrupalı ve Amerikalıların kullandıkları ürünleri tüketebilmeye başlamışlardır. 

Bu durum Türkiye’de reklam sektörünün gelişmesini ve daha farklı yöntemler 

keşfetmesini sağlar. 

 Bu gelişme 1980’li yılların ortalarında reklam şirketlerinin Amerikan 

şirketleriyle birleşmesini ve onlar tarafından satın alınmasını beraberinde getirmiştir. Bu 
                                                
558 M. Cem Şahin, “Türkiye’de Gençliğin Toplumsal Kimliği ve Popüler Tüketim Kültürü”, Gazi Eğitim 
Fakültesi Dergisi, 2005, Cilt 25, Sayı:2, http://www.acikarsiv.gazi.edu.tr/dosya/ 2005-2-157-181-10-
m.cemcahin.pdf, (09.09.2012), s.157 
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ortaklıkların amacı Amerikan reklam şirketlerinin teknik bilgi ve deneyimine dayanarak 

ekrandan gazete sayfalarına kadar her yerde Batılı insanın zevkini Türk halkına adapte 

etmeye çalışmaktır. Başarının ölçütünün zenginlik haline geldiği bu yeni dönemde 

ithalatın serbest bırakılmasının yanında tüketimi arttırmak için Türk toplumunun 

örüntülerinin keşfedilmesi amacıyla piyasa araştırmaları yapılmaya başlanmıştır. 

Örneğin gençler üzerinde yapılan araştırmalar gençlerin televizyonda izledikleri reklam, 

dizi ve filmlerdeki yaşam tarzlarından etkilendiklerini ve bu türden hayatın özlemini 

duyduklarını göstermiştir559.  

Ahmet İnsel, Türkiye’nin 1980’li yıllarını işaret ederek liberalizm felsefesinin 

toplumsal ilişki modelini faydacılık ve insanın diğerleri için canavar olması varsayımı 

üzerine kurduğunu vurgulamaktadır. Bireyler en fazla faydayı elde etmek için yarışırlar 

ve her bireyin elde ettiği “fazladan bir fayda” diğerinin elde edemeyeceği bir 

faydadır560. Bilal Arık ise Türkiye’de bu dönemde tüketim seçeneklerinin artmasından, 

zengin ve yoksul arasındaki gelir farkının belirgin hale gelmesinden bahsetmiştir. 

Dünyadaki tüm mallar artık Türkiye’de de bulunabilmektedir ve parası olan kolaylıkla 

bu mallara ulaşabilir. Bu dönemle tüketim kalıpları önem kazanmıştır. İnsanları 

beyninde tükettikçe birey olabilecekleri, tükettikçe farklı olabilecekleri düşüncesi 

yerleşmeye başlar. Burada tüketicilerin kendilerini değerli hissetmeleri amaçlanır561. 

Hakan Karpuz’a göre bu dönemde tüketim ve gelir dağılımındaki yeni anlayış 

ve gelişmeler sınıflar arasındaki bağları koparmıştır. Gelir dağılımında aslan payını alan 

kesim yani daha çok tüketen ve daha çok eşyaya sahip olan kesim kendini maddi ve 

manevi şekilde toplumun geri kalanından ayırmıştır. Örneğin ortak mekanlar yok 

olmuş, yalnızca semtler değil, eğlence, alışveriş ve sağlık mekanları hepsi birbirinden 

ayrılmıştır. Özellikle yoksul kesim üst sınıfa yaklaşmanın tek yolunun tüketimden 

geçtiği anlayışı benimsetilmiştir.562 Can Kozanoğlu bu dönemde daha önce 

                                                
559 Rıfat N. Bali, Tarz-ı Hayattan Life Style’a Yeni Seçkinler, Yeni Mekanlar, Yeni Yaşamlar, 7. 
Basım, İstanbul: İletişim Yayınları, 2007, s.31 
560 Ahmet İnsel, Türk Toplumunun Bunalımı, 1.Baskı, İstanbul: Birikim Yayınları, 1990, s.198 
561 Bilal Arık, Değişen Toplum Değişen Karikatür, 1.Baskı, İstanbul: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 
Yayınları,1998, s99 
562 M. Hakan Karpuz, “Popüler Kültür ve 80 Sonrası Habercilik Anlayışındaki Değişiklikler”, 
Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi SBT, Gazetecilik Anabilim Dalı, 2007,s.50   
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“vurulursunuz, öldürülürsünüz” korkusunun yerini “zengin olamazsınız, 

tüketemezsiniz” korkusu aldığını vurgular. 563 

Dönemin toplum ve bireylerini etkileyen bir başka olgu ise kentleşmedir. 

1950’lerden itibaren büyük şehirlere doğru göç ve beraberinde hızlı kentleşme zaten 

yaşanmaktadır. 1970–1980 yılları arasında ülkemizin içinde bulunduğu sosyal ve 

ekonomik koşullara bağlı olarak yavaşlayan kentleşme hareketleri, 1980’den sonra 

yeniden ivme kazanmıştır. 1980’lerden itibaren kentsel nüfus yüksek bir artış 

kaydetmiştir. 1980 sonrasında devletin tarımdan desteğini çekmesi ve sadece 

sübvansiyonlarla sınırlı bir politika izlemesi ile diğer birçok düzlemdeki faktörlerin de 

etkisi ile kentlere göç yeniden arttı. 1980 sonrasında en önemli göç biçimi zorla 

yerinden ettirilen ve büyük kentlerin çeperlerine sürüklenmek zorunda bırakılan “Kürt 

göçü”ydü. Diyarbakır, Mersin, İstanbul ve İzmir en önemli Kürt göçü alan iller oldular. 

1980 sonrasında alt sınıflardan göç edenler ya kentin çeperlerinde dönüşemeyen 

gecekondu mahallelerine kiracı olarak yerleştiler ya da kent merkezinden daha konforlu 

çeperlerdeki yeni konut tipine orta sınıfın ve üst sınıfın kaymasıyla kent merkezlerinin 

boşalan çöküntü alanlarını seçtiler. Her halükarda kiracı konumunda bulunan zorunlu 

göç mağdurları "kent yoksulu" kategorisinin en altında yer almaya başladılar. Daha 

önce bu dönemde gecekonduların konut tipi olarak özelliklerini yitirdiklerinden ve 

ticaretleştirilerek rant aracı haline geldiğinden bahsetmiştik. 1980’lerde canlanan inşaat 

sektörü gecekonduların apartmanlaşmaya doğru evrilmesinde önemli kazançlar elde 

ederek inşaat burjuvazisin yükselmesine neden olmuştur564.  

1970’li yıllarda oldukça karanlık bir dönem yaşayan Türkiye, 1980’li yıllara 24 

Ocak Kararları ve 12 Eylül Askeri Darbesi ile başlar. Darbe Türkiye’nin siyasal ve 

kültürel hayatında önemli dönüşümlerin yaşanmasına neden olur. Bir taraftan toplum 

depolitize edilmiş diğer taraftan basına yapılan sansürler, insan hakları ihlalleri ve siyasi 

yasaklanmalar toplumda çelişkileri yaratmıştır. Türkiye bu dönemde 24 Ocak Kararları 

ile ekonomik bir dönüşüm geçirerek liberal bir anlayışı da benimsemiştir. Gerçekleşen 

reform ve uygulamalar ülkenin ilerlemeler kaydettiğini, büyüdüğünü ve önemli bir çıkış 
                                                
563 Kozanoğlu, Cilalı İmaj Devri, s.17 
564 “Barakadan Gecekonduya, Gecekondudan Apartmana Türkiye’de Kentleşmenin Ekonomik Politiği 3”, 
http://www.demokratikgenclikhareketi.org/sayi-40/barakadan-gecekonduya-gecekondudan-apartmana tu 
rkiyede-kentlesmenin-ekonomi-politigi-3.html, (12.09.2012) 
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evresi yakaladığını gösterir. ANAP ve Özal’ın liberalleşme politikaları İslami 

sermayenin güç kazanmasına neden olmuştur. İslami ekonomik sektör bir taraftan 

genişlerken diğer taraftan yeni bir İslami burjuva sınıfının siyaset sahnesine girmesine 

yol açmıştır. Özal’ın ekonomik politikaları “parayı ve para kazanmayı”, “köşeyi 

dönmeyi” ve “nasıl olursa olsun yırtmayı” yüceltmiş, Türk toplumu ise bu yüceltilmeyi 

karşılıksız bırakmayıp bir tüketim toplumu olmayı seçmiştir. Artık medya, tüketim, 

tüketim kalıpları ve yolları Türk insanı için hiç olmadığı kadar önemlidir.  

4.3.2-1980 Sonrası Türk Medyası ve Magazinleşme 

1980 sonrasında Türkiye’de 12 Eylül Askeri Darbesi ve Özal iktidarı ile 

başlatılan yeni siyasi ve ekonomik yapılanmanın medya sistemine yansıması 

gecikmemiştir. Bu dönemde özellikle yazılı basının baskı ve yasaklardan dolayı 

kendilerine yeni haber alanları açmak için magazinleşme eğiliminde oldukları görülür. 

Dönemin göze çarpan diğer bir özelliği ise çeşitli sermaye gruplarının medya alanına 

girmesidir. Türk medyasının bu yıllardaki en önemli görevleri toplumsal muhalefetin 

sesini kısmak, depolitize bir toplum yaratmak ve de Türk toplumunu bir tüketim 

topluma dönüştürebilmektir. 

 Hıfzı Topuz’a göre neoliberal politikaların önünü açan 12 Eylül Askeri 

Darbesi, demokrasiye, insan haklarına ve düşünce özgürlüğüne vurulan bir “darbe” 

olmuştur. Söz konusu dönemde pek çok aydın, demokrat, yazar ve gazeteci tutuklanmış 

hatta birçoğu işkenceler görerek öldürülmüştür. Hıfzı Topuz, 1981, 1982 ve 1983 

yıllarını Türk basın tarihinin baskılar altında yaşadığı bir dönem olarak işaret 

etmektedir565.  

12 Eylül Darbesi’yle birlikte Sıkıyönetim kanununda basın ve ifade 

özgürlüğüne yönelik sansür getirilmiştir. 19 Eylül 1980’de Sıkıyönetim Kanununu 

değiştirilerek, Sıkıyönetim Komutanlığına haberleşmeye sansür koyma yetkisi verilir. 

28 Nisan 1980’de Milli Güvenlik Konseyi bu yasada değişiklik yaparak566 yetkileri 

                                                
565 Hıfzı Topuz, Türk Basın Tarihi, 2.Mahmut’tan Holdinglere, 1.Baskı, İstanbul: Remzi Kitabevi, 2003, 
s.258,259 
566 Sıkıyönetim Kanunu,  http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/466.html, (12.09.2012) 
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daha da arttırmıştır. Hıfzı Topuz, kanunun iletişim alanına getirdiği yasakları şu şekilde 

sıralamaktadır: 

1. Gazete, dergi, broşür, kitap, el ve duvar ilanı ve benzerlerinin çoğaltılması, 

dağıtılmasının yasaklanması ve toplatılması; 

2. Resim, plak, ses ve görüntü bantları denetlenmesi ve gerektiğinde 

yasaklanması; 

3. Her nevi sahne oyunlarının denetlenmesi ve gerektiğinde yasaklanması; 

4. Özel maksatla kamunun telaş ve heyecanını doğuracak asılsız ve mübalağalı 

havadis, haber yayınlarının 3 aydan 1 yıla hapisleri. Bu suçların basın ve yayın organları 

aracılığıyla işlenmesi durumunda cezaların bir misli arttırılması vb.567 

 Hıfzı Topuz, bu yıllarda pek çok gazetenin (Milli Gazete, Günaydın gazetesi, 

Cumhuriyet gazetesi, Milliyet gazetesi, Tan gazetesi, Hürriyet gazetesi) sıkıyönetim 

kararıyla yayınlarını durdurduklarını belirtmiştir568. Ahmet Oktay, 12 Eylül sonrasında 

basının kısıtlamalarla ve düzenlemelerle karşı karşıya kaldığını, düşünce ve ifade 

özgürlüğünün yanı sıra gazetecilerin ekonomik çıkarlarını ve bağımsızlıklarını 

savunmalarının da zorlaştığını söyler569. Örneğin 12 Eylül, medyada sendikasızlığın 

simgesi olacaktır. Sendika daha önce gazetecilerin çalışma koşullarını iyileştirmek ve 

mesleki haklarını koruyup, güçlendirilmesinin yanı sıra önemli başka bir toplumsal 

işlevi de yerine getiriyordu ki, bu da mesleki dayanışmadır. 12 Eylül’ün insanlara 

dayattığı “birey olmadan bireyci olun” felsefesi ve sendikanın ortadan kaldırılması, 

gazetecileri işverenlerin insafına bırakacak ve gazetecilerin kendi aralarındaki 

dayanışmayı da ortadan kaldıracaktır570. 

  Murat Özgen, 1980 öncesinde ülkede yaşanan aşırı politize ortamın basına da 

yansıdığını, fikir gazetelerinin sayısal olarak arttığını ve içerik yönünden çeşitlendiğini 

                                                
567 Topuz, s.263 
568 age, s.259 
569 Ahmet Oktay, Toplumsal Değişme ve Basın, 1.Basım, İstanbul: Bilim-Felsefe-Sanat Yayınları, 1987, 
s.133 
570 Ragıp Duran, “Medyanın da Kırım Noktası: 12 Eylül 1980”, (17.09.2002) http://eski.bianet.org/2 
002/09/17/13250.htm (12.09.2012) 
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belirtir. Özellikle 1970–1980 yılları arasında bu sayılarda önemli artışlar görülmüştür. 

Murat Özgen, fikir ve kitle gazeteciğinde görülen gelişimin, 1980 sonrasında yerini 

magazin ve bulvar gazeteciliğine terk etmek durumundan kaldığını, 12 Eylül 

müdahalesi ardından basın üzerinde oluşan baskılar nedeniyle gazetelerin siyasi haber 

yapmak yerine magazin haberciliğine yöneldiğini söylemektedir. Böylece darbe 

sonrasında gerek toplum gerekse basın, 1980 öncesindeki aşırı politizasyona bir tepki 

olarak apolitik konuma getirilmiştir571.  

Nurdan Gürbilek ise 1980’lerin ilk yarısında Türkiye’de çıkan gazetelerde, 12 

Eylül’ü meşrulaştırmayı amaçlayan “anarşi ve terör” haberleri dışında, kamuyu 

ilgilendiren pek bir şey bulunmadığı vurgulamaktadır. Bu konuda Hürriyet gazetesini 

örnek veren Nurdan Gürbilek,  gazetenin hemen hemen tamamının aile cinayetlerine 

ayrıldığını söyler. Bütün bu görüntülerde, o dönemde yaşanan baskının, günlük hayatın 

sıradan bir olgusu haline gelmiş devlet şiddetinin işaretlerini bulmak imkansızdır. 

Nurdan Gürbilek’e göre bunun ilk nedeni şüphesiz basın üzerindeki sansürdür. Bu 

dönemde gazeteler daha risksiz bölgelere ve daha kurgusal haberlere yönelirler. 

1980’lerde bir yandan basın üzerindeki baskı ve denetimler diğer yandan basın 

sektöründeki sermaye birikimi o zamana kadar görülmedik bir ölçüde artmıştır. Yeni 

gazetelerin ve haftalık haber dergilerinin yayın hayatına girdiği bu dönemde giderek 

daha tanımlı bir okura (kadınlara, erkeklere, gençlere, ev kadınlarına, başarılı erkeklere, 

işadamlarına vb.) yönelik dergiler de piyasaya çıkmıştır. Haber konularının en fazla 

kısıtlandığı bu yıllarda, gazete, dergi sayıları ve çeşitliliği artar572. 

Murat Özgen’e göre kitle iletişim araçlarının tekelinde bulunduran TRT, 

1980’lerde devletin radyo ve televizyon kurumu olarak görev yapmanın yanı sıra resmi 

görüş ve söylemin dışında farklı ses ve görüntülere yer vermemektedir. Bu nedenle 

dönemin toplumsal muhalefetinin o dönemde en etkin aracı olarak gazetelerin dışında 

herhangi bir oluşum bulunmamaktadır. Bu dönemde basın kuruluşları sıkıyönetim 

esasları çevresinde görev yapmaktadır. Yapılan baskılar nedeniyle basının siyasi 

nitelikli haberlerden uzaklaştığı bu yıllarda ekonomik olarak ayakta durmak adına 
                                                
571Murat Özgen, “1980 Sonrası Türk Medyasında Gelişmeler ve Magazinleşme Olgusu”, 
http://www.siyasaliletisim.org/index.php/dr-bahadr-kaleaas/prof-dr-muratoezgen/221-1980-sonras-tuerk-
medyasnda-gelimeler-ve-magazinleme-olgusu.html, (13.09.2012) 
572 Gürbilek, Vitrinde Yaşamak, 1980’lerin Kültürel İklimi, s.53,54 
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magazin haberlerine ve cinsel ağırlıklı konulara yönelmesi söz konusudur573. 

Demokratik hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasıyla siyasi haberlere gelen büyük 

kısıtlamalar, basında magazin haberlerinin sıkça görülmesine, müstehcenlik furyasının 

artmasına ve masa başında resme göre hazırlanan haberlerin yaygınlaşmasına olanak 

vermiştir574. 

Nurdan Gürbilek, 1980’lerde “cinsellik patlaması”nın yaşandığını belirtir. Bu 

dönemde cinsellik ve özel hayat, özgürleşme ve bireyselleşme söylemi içinde otoriteden 

bağımsız olarak söze dökülebilmiştir. Nurdan Gürbilek, 1980’lere esas damgasını 

vuracak olanın özel hayatın pozitif önermeler ile tanımlanması, yüksek sesle 

konuşulması yani özel hayatın temsil edilebilir bir bölgeye dönüştürülmesi olduğu 

vurgular. Türkiye’de ilk defa özel hayat, kamuoyunda açıkça konuşulan bir alana ve iç 

dökme nesnesine dönüştürülmüştür. Baskı dönemlerinde yaşanan “içe kapanma”nın 

aksine 1980’lerde bir “patlama”  yaşanmaktadır. Yakın zamana kadar mahrem sayılan 

pek çok şey dışa açılmakta, habere, enformasyona, görüntüye, kamuoyu meselesine 

dönüşmektedir. Kuşkusuz ki tüm bu süreç bir “özel hayat endüstrisi”ni de beraberinde 

getirecektir575.  

12 Eylül’ün ardından dikta yönetimi 1983 yılında sivil yönetime devredilmiş 

ama 1985 yılına kadar Kenan Evren’in cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturması askeri 

yönetimin işleyiş ve kontrol gücünü hakim kılmıştır. Özal dönemiyle birlikte serbest 

ekonomiye geçiş medya ve basın kuruluşlarını önemli ölçüde etkiler. Murat Özgen’e 

göre Turgut Özal her ne kadar sivil görünümde olsa da, ülkede 12 Eylül ortamının 

yarattığı sükuneti devam ettirmek ve iktidarı boyunca muhalefetsiz bir iktidarın başı 

olmak amacındadır. Basın üzerinde çeşitli hesaplamalar yapan Turgut Özal, 

                                                
573 Murat Özgen, “1980 Sonrası Türk Medyasında Gelişmeler ve Magazinleşme Olgusu”, 
http://www.siyasaliletisim.org/index.php/dr-bahadr-kaleaas/prof-dr-muratoezgen/221-1980-sonras-tuerk-
medyasnda-gelimeler-ve-magazinleme-olgusu.html, (13.09.2012) 
574 Vedat Demir, Türkiye’de Medya ve Özdenetimi, 1.Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları, 1998, s.73 
575 Gürbilek, Vitrinde Yaşamak, 1980’lerin Kültürel İklimi, s.23,54,55 
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“Türkiye’de iki buçuk gazeteden fazlasına gerek yok” sözleriyle “dikensiz gül 

bahçesine”  başbakanlık yapma özlemini vurgulamıştır576.  

Erdal Dağtaş, 1980 sonrasında ekonomik ve siyasal yeni yapılanma döneminde 

siyaset, sermaye ve medya arasında organik bir ilişki bağının gündeme geldiğini 

belirtmiştir. Medya alanındaki sermayeyi büyütmek için benimsenen anlayış 

doğrultusunda, medya gerek finansal gerekse teknolojik açıdan desteklenerek bir sektör 

haline getirilmiştir577. Bu dönemde Turgut Özal ile değişecek olan Türk medyası artık 

halkı bilgilendirmek için değil, yeni medya patronlarının kar ve menfaatleri için 

mücadele verecektir. 

 “Türkiye’de 80’li yılların başından itibaren ve özellikle de 
1980’lerin 2. yarısında basında ortaya çıkan gelişme ve yenilikler dikkat 
çekicidir. 1980’e kadar Türk basınındaki gazeteler aile işletmeleri 
konumunda olup, belli gazetelerin adları belirli aile adlarını çağrıştırır 
durumdaydı. Milliyet gazetesinin, genel yayın yönetmeni Abdi İpekçi’nin 
1979’da öldürülmesinin hemen ardından, basın dışından bir isim olan ve 
farklı bir alandan gelen günümüzün medya patronu Aydın Doğan’a 
satışıyla başlayan süreç 80’lerin 2. yarısında Asil Nadir’in Türk basın 
yaşamına büyük bir kapitalle girişi sonucunda büyük bir ivme kazanmıştır. 
Kıbrıslı işadamı Asil Nadir’in yurtdışından Türkiye’ye gelişi ve bazı basın 
kuruluşlarını satış alması o güne kadar ülkede görülmemiş bir gelişmeydi. 
Bu, aynı zamanda, basın dışı sermayenin basın alanına girişinin simgesi 
olması dolayısıyla da önemli bir dönüm noktasıydı.”578 

 Murat Özgen’in vurguladığı gibi bu dönemde medya alanında yaşanan dönüm 

noktalarından biri holdingleşme yani gazeteci patronların miladının dolması ve 

sanayici-iş adamlarının gazete patronluğuna soyunmalarıdır. Teknoloji alanındaki 

gelişmeler eski kurumsal yapıları ve yasal kalıpları yetersiz bırakmış ayrıca yeni 

teknoloji büyük sermayeye olan ihtiyacı arttırmıştır. Bu da büyük sermayenin 

medyacılık alanına girmesine ve ilgi duymasına neden olur. Türkiye’de büyük sermaye 

sahiplerinin gelişi eski geleneksel medya sahiplerinin piyasayı terk etmelerini sağlar. 

                                                
576 Murat Özgen, “1980 Sonrası Türk Medyasında Gelişmeler ve Magazinleşme Olgusu”, 
http://www.siyasaliletisim.org/index.php/dr-bahadr-kaleaas/prof-dr-muratoezgen/221-1980-sonras-tuerk-
medyasnda-gelimeler-ve-magazinleme-olgusu.html, (13.09.2012) 
577 Erdal Dağtaş, “Magazin Eklerinde Tüketim Kültürünün İzdüşümleri Üzerine Bir Değerlendirme”, 
İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı 21, Güz-Yaz 2005, s.125 
578 Murat Özgen, “1980 Sonrası Türk Medyasında Gelişmeler ve Magazinleşme Olgusu”, 
http://www.siyasaliletisim.org/index.php/dr-bahadr-kaleaas/prof-dr-muratoezgen/221-1980-sonras-tuerk-
medyasnda-gelimeler-ve-magazinleme-olgusu.html, (13.09.2012) 
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Yeni iş adamı-sanayici medya patronları satın aldıkların medya kuruluşlarını kendi 

çıkarları adına kullanacak ve medyayı asıl görev ve amaçlarından uzaklaştıracaklardır.  

Aslında bu süreç Türkiye’de daha önce başlamış ancak sanayicilik ve iş 

adamlığından gazete patronluğuna geçiş bu yıllarda daha da artmıştır. İş adamları basın 

kuruluşlarını satın alarak diğer sektörlerde yaptıkları işleri illegallikten çıkarıp legal 

hale sokmuşlar ayrıca aldıklarını gazeteler sayesinde diğer sektörlerdeki işlerinin 

reklamlarını da yapabilmişlerdir. 

1980 sonrasında medyadaki tekelcilik olumsuzlukları da beraberinde getirir. 

Gazete gibi basın kuruluşlarının sanayici veya iş adamları tarafından satın alınması 

“medyadaki tarafsızlığa ve bağımsızlığa gölge düşürmekte ve halkın görüş ve 

kanılarını”579 etkilemektedir.  Bu durum gazetecilik anlayışına bir “darbe”dir. Yeni 

medya patronunun sahip olduğu diğer firmalarla ilgili olumsuz haber yapılamaması, bu 

holdinglerin siyasi partilerle ve iktidarla çıkar ilişkileri medyadaki özgürlüğü oldukça 

kısıtlayan gelişmelerdir. Ragıp Duran, Türk medyasında var olan siyasi ve ideolojik 

olarak devlete bağımlılığın,  12 Eylül sonrasında iktisadi ve mali boyutlara taşındığını 

söylemektedir. Siyasi iktidar, bu dönemde devlet bankalarının kredileri ve büyük devlet 

ihaleleri aracılığı ile medyayı sıkı bir şekilde kendi resmi ideolojisine ve çıkarlarına 

bağımlı kılmasını bilmiştir580. 

Zeynep Karahan Uslu’ya göre medya grupları ve holdingler teknik alt yapıya 

büyük yatırımlar yapmışlar, bu durumda büyük bütçe açıklarını yaratmıştır. Yapılan 

yatırımları verimli hale getirebilmek, tiraj ve reklam gelirlerini arttırabilmek için, salt 

satışı arttırmayı hedefleyen bir içeriğe doğru yönelmişlerdir581. Bu süreçten sonra 

gazeteler popüler, kolay satılır ve tüketilir bir meta haline gelir ve sayıları artar. Ne var 

ki nicelikteki bu artış eskiye oranla büyük bir lümpenleşmeyi, magazinleşmeyi ve 

sıradanlaşmayı getirir. Böylelikle popüler-ciddi ayırımı da büyük ölçüde ortadan 

                                                
579 Özgür Gönenç, “Siyasal Yaşamın Belirlenmesinde Kitle İletişim Araçlarının Rolü”, İstanbul 
Üniversitesi Dergisi, Sayı:17, 2003, s.34-36 
580 Ragıp Duran “Medyanın da Kırım Noktası :12 Eylül 1980” (17.09.2002) http://eski.bianet.org/2 
002/09/17/13250.htm,(12.09.2012) 
581 Zeynep Karahan Uslu, “Yazılı ve Görsel Medyada Magazinleşmenin Tarihsel ve Sosyolojik 
Dinamikleri, (01.12.2001), http://www.zkuslu.com/tr/?p=172, (16.09.2012) 
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kalkmıştır582. 1980’ler basını ayakta durabilmek için suya sabuna dokunmayan 

habercilik ve magazin haberciliğini geliştirmenin yanı sıra Batı kültürünü topluma 

empoze etmeye de çalışmıştır. Ayrıca bu yıllarda yeni bir sınıfın ortaya çıkması, siyasi 

skandallar, müziğin gelişimi ve de kriz içindeki sinema ve tiyatronun gözden düşmesi 

basını ve içeriklerini etkileyen önemli faktörlerdir.  

Ahmet Oktay, dönemin yazılı mecralarında görsel malzemenin önemli bir hale 

geldiğini söylemektedir. Artık haberlerin okunması yerine görülmesini sağlayan bir 

anlayış benimsenmiştir. Gazetelerde magazinsel haberleri destekleyen fotoğraflar 

haberin kendisinden daha fazla yer tutmaktadır. Üst gelir grubuna dahil olan insanların 

özel hayatları ve kadın cinselliğini vurgulayan fotoğraflar çok sık kullanılmaktadır. Bu 

fotoğraflar sayesinde zenginliğin nimetleri gösterişli bir şekilde sunulmakta ve üst gelir 

grubunun yaşam biçimlerine özenilmesi sağlanmakta yani halkın statü atlama umutları 

beslenmektedir Ahmet Oktay habercilikte anlatı biçeminin de değiştiğini vurgulayarak 

içeriksizleşmeye doğru gidildiğini ve gerçek mesajların görüntülerin arkasında kaldığı 

belirtmiştir583.  Zeynep Karahan Uslu gazetelerdeki haberlerin, diğer yazı türlerinin, 

röportajların hatta köşe yazarlarının bile okuru eğlendirme, günü kurtarma, ilgisini 

çekme amacıyla üretimde bulunduklarını belirtir584.  

  Ali Akay’a göre iktidar, mesmedyaları kullanarak siyasetin politik karakterini 

yok etmiş ve yeni bir “aydın” tipi ortaya çıkarmıştır. Bu gazeteci ve yazarlar kitapların 

yerini dolduran ve hatta daha fazla okutan makalelerini gazete ve dergilerde yazmaya 

başlamışlardır. Yani yeni rejim boş kuramları ortaya çıkaran yazar ve gazetecileri 

değerli kılmıştır. İktidarın aydınları, yeni lüks dergilerde yeni bir okuyucu kitlesi 

yaratabilmek için çalışmaktadır (Vizyon, Kapris vb. dergiler). Bu gazeteci-aydınların 

bir kısmı yeni-mikro iktidar odaklarını oluştururken diğer kısmı ise yüksek burjuva 

değerlerini, yaşam biçimlerini ve kültürünü (giyim, moda, yemek biçimleri ve sanat 

                                                
582 Ragıp Duran, “Medyanın da Kırım Noktası :12 Eylül 1980”, (17.09.2002) http://eski.bianet.org/2 
002/09/17/13250.htm, (12.09.2012) 
583 Oktay, Toplumsal Değişme ve Basın, s.99,106,111 
584 Zeynep Karahan Uslu, “Yazılı ve Görsel Medyada Magazinleşmenin Tarihsel ve Sosyolojik  
Dinamikleri, (01.12.2001), http://www.zkuslu.com/tr/?p=172, (16.09.2012) 



 195 

faaliyetleri) bu dönemde oluşturulan yeni arabesk burjuvazisinin ikinci kuşağına 

aşılamaktadır585.  

Özal döneminin önemli gelişmelerin biri de telekomünikasyon ve televizyon 

yayıncılığı alanında gerçekleşmiştir. Türkiye’de televizyon yayınlarının ilk kez 

Ankara’da TRT tarafından 31 Ocak 1968’de başlamasından sonra, TRT ilk renkli 

televizyon yayıncılığını 1 Temmuz 1984’de devreye sokmuştur. Bu gelişmeyi 6 Ekim 

1986’da TRT’nin 2. kanal yayınının başlaması takip etmiş ve böylece TRT’nin 

televizyon yayınları 1986 yılı itibariyle, tek kanal ve siyah beyaz olma gibi bir 

tekdüzelikten kurtularak izleyiciye kısıtlı da olsa seçme şansı veren bir nitelik 

kazanmıştır586.  

Medyanın gücünden yararlanmak isteyen grupların sektöre girişi rekabeti 

arttırmış ve özel televizyona olan ilginin artmasına neden olmuştur. 1990’lı yıllar özel 

televizyonların yayın hayatına başladığı yıllardır.  Özel televizyonlar Avrupa Sınır Ötesi 

Televizyon Sözleşmesi’ne dayanarak önce ülke dışında sonra ülke içinde yaptıkları 

yayınlarla kamu tekelini kırarak, özgür televizyonculuğun gelişime katkıda 

bulunmuşlardır.  Bu konuda ilk adım Rumeli Holding’in sahipleri Cem Uzan, Kemal 

Uzan ve dönemin başbakanı Turgut Özal’ın oğlu Ahmet Özal’ın ortaklığı ile 

Almanya’da kurulmuştur. Magic Box adlı şirket Star 1 olarak yurtdışından uydu 

aracılığı ile yayına başlamıştır. Bu gelişme diğer sermaye gruplarının televizyonculuk 

sektörüne girmesini hızlandırmış, birçok kanal birbiri ardına açılmış ve yayına 

başlamıştır587.  

1990 sonrası dönemde medyada çapraz tekelleşmeler çoğalmıştır. Doğan, 

Bilgin vb. gruplar bu dönemde gazetelerin yayınında televizyon kanallarını da satın 

almışlar ve giderek diğer sektörlere de el atmışlardır. 1990–2000 yıllarında büyük 

medya gruplarının dağıtım alanında kartel oluştukları ve reklam pastasına da egemen 

oldukları gözlenmiştir. 

                                                
585 Akay, s.18, 20 
586 Zeynep Karahan Uslu, “Yazılı ve Görsel Medyada Magazinleşmenin Tarihsel ve Sosyolojik 
Dinamikleri, (01.12.2001), http://www.zkuslu.com/tr/?p=172, (16.09.2012) 
587 Gülseren Adaklı, “Yayıncılık Alanında Mülkiyet ve Kontrol”, Beybin Kejanlıoğlu (Ed.), Medya 
Politikaları,  1.Baskı, Ankara:  2001, s.160 
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4.3.3-“Arabesk Burjuvazisi”nin Yükselişi  

1980’li yıllar Türkiye için siyasal anlamda gerçekleşen 12 Eylül Askeri 

Darbesi ve arkasından gelen Özal liberalizmi ile tam bir değişim ve dönüşüm sürecini 

ifade etmektedir. Bu dönemde siyasi yasaklanmalar, kişi hak ve özgürlüklerinin 

sınırlandırılması sonucunda her türlü siyasal ve toplumsal risk ve sorumluluktan uzak 

duran, tüketim ve iletişimi yeni bir dil haline getiren toplum yapısı oluşmaya başlar. 

1983 yılında iktidara gelen Özal hükümeti ile ekonomik bir canlanma yaşanır. 

Holdinglerin arttığı, medyanın ve bankaların özel kişi ve kurumların eline geçtiği bu 

dönemde yeni bir zengin sınıfın da ortaya çıktığı görülür.  

Nurdan Gürbilek 1980’ler Türkiye’sinde, “80’lerin ilk yarısını darbenin, 

baskının, şiddetin; ikinci yarısına görece özgürleşmenin daha modern, daha sivil bir 

iktidarın damgasını vurduğunu“588söyler ve devam eder;  

“Türkiye’de ilk kez bu dönemde Kemalist yüksek kültürün dışında 
bir “aşağı” kültür patlaması yaşandı, ama kitlelerin umut ve özlemleri ilk kez 
bu kadar yoğun bir biçimde kültür endüstrisinin nüfuz alanına girdi. 
Özgürlüklerin en çok kısıtlandığı dönemdi 80’ler, ama insanlar kendilerini 
beklide ilk kez bu kadar serbest hissedebildiler: kurumların dışında olmanın 
serbestliği, tüketme özgürlüğü, kendilerini bu dünyaya teslim etmeninin 
hazzını tattılar. Teni ve iştahı keşfettiler, ama cinsellik denen bölge de ilk kez 
bu kadar çok konuşulan, bu kadar çok kışkırtılan, bu kadar yakından 
kuşatılmış bir alana dönüştü. Kültür ilk kez bu kadar önem kazandı, bir 
bakıma gündelik hayatın kendisi kültürleşti, öte yandan da kültür denen alan 
özerkliğini ve otoritesini ilk kez bu kadar kesin biçimde kaybetti. Aydınlar 
kendileri adına ilk kez bu kadar çok konuştular ama varlık koşullarını da ilk 
kez bu kadar kesin bir biçimde yitirdiler. Baskının bu kadar yoğun olduğu bir 
dönemde, iç dökme, anlatma, ifşa etme arzusu ilk kez bu kadar öne çıktı. 
Basın bunun kanallarını, bunun imkanlarını ilk kez bu kadar bonkörce sundu 
insanlara”589.    

1980’lerde Türkiye’de pek çok şey değişmektedir. Medya ve reklamcılık 

“bolluk toplumu görüntüsü” yaratır. Gazeteler magazinleşir. Liberalleşmenin tohumları 

herkesi yurttaş kimliğinden uzaklaştırıp tüketici haline getirmeyi amaçlar. Tüm bu süreç 

boyunca Özal hükümeti birilerinin değişmez dediği kaderi değiştirir ve “yeni bir 

burjuva sınıfı” doğurur. “Yeni arabesk zenginler” 1980’li yıllara yaşam biçimleri, 

tüketim alışkanlıkları ve siyasetteki yükselişleriyle damgalarını vururlar. 
                                                
588 Gürbilek ,Vitrinde Yaşamak  1980’lerin Kültürel İklimi, s.13 
589 age, s.14,15 
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 Nurdan Gürbilek’e göre 1980’ler, taşraya yönelik bir özgürlüğü ve 

Kemalizmin bu topluma biçtiği modern kültürel kimliğin baskısından kurtulma umudu 

vaatlerini vermiştir. Ayrıca 1980’ler taşrayı, şehrin ve kamunun imkanlarıyla 

buluşturma fırsatını tanımıştır. Kısacası büyük şehrin ve modern kültürün imkanlarını 

kullanma, kültürel açlığı giderme, kendi simgesel dilini piyasada dolaşıma sokma ve 

parayla buluşabilme fırsatını sunmuştur590. 

Can Kozanoğlu ise 1980’lerde gurbetçilerin kadercilik anlayışındaki 

değişimlere dikkat çeker. Kendilerine yaşam alanı edinen gurbetçiler artık gurbetçi falan 

değil, kent halkının birer parçalarıdır ve Allah ne verirse o kimliğe ve o konuma razı 

olma kaderciliği terk edilmiştir.  Bu süreçte kendilerine yeni değerler ve kimlikler 

arayanlar söz konusudur. Yalnızca paraya ve refaha değil, başka bir hayata uzanabilme 

umudunun arayışları görülebilmektedir. 24 Ocak Kararları’nın etkisiyle eski gurbetçiler 

içinde kültürlerini yeni lüks mahallelere taşıyanlar, “yırtma” şansının göstergeleri 

olurlar. Birinci kuşak gecekondu mahalleri, metropollerin ortasında kaldıklarından 

gayrimenkule dayalı rant refahını yakalamışlardır. Ancak, diğer yandan göç hala 

sürmektedir. Üçüncü ve dördüncü kuşak gecekondu mahalleleri, rant refahının 

uzağında, ezik ve yoksul, kırsal değerlere yakın insanlar olarak kalırlar591. 

Özal hükümetinin siyasal, ekonomik ve kültürel politikaları yeni Anadolu 

kökenli zengin sınıfın kültürünü egemen kılar. Artık her yerde 60’lı ve 70’li yılların 

popüler imgelerinden uzak Anadolulu ya da taşralı ama çok daha zengin, gösterişli, 

çığırtkan görüntüler ve sesler vardır. 1980’lerin medyası, siyaseti ve sanatı bu görüntü 

ve seslere kapılarını sonuna kadar açar. Bu durum Ali Akay’ın “Türkiye 1970’lerden 

mirasını edindiği “arabesk toplum” biçimine bürünürken, siyaset ve sanat 

arabeskleşmektedir” 592 tespitinin doğruluğunu gözler önüne sürer. 

 “Özal, “benim memurum işini bilir” diyordu, “ben zengini 
severim” diyordu. Eh, bu anlayışın bir uzantısı, bir yansıması olacaktı 
elbet. Oldu da… Bütün bunlar, 1950’lerde başlamış olan sahnenin, her 
şeye rağmen “nezih”; mesela Zeki Müren okumaya başladığında servisin, 
çatal bıçak tıkırtısının durduğu “gazino kültürünün” bile aşılması, “kır 
şişeyi dön köşeyi” kültürünün egemenliği demekti. Eskiden “fakir ama 

                                                
590 age, s.19 
591  Kozanoğlu, Cilalı İmaj Devri, s.42,43 
592  Akay, s.7 
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yoksul bir genç” edebiyatı vardı; şimdi ise “bende isterem” diye bağıran 
sanatçılar söz konusuydu. Daha önce doğu-batı sentezi arayan Türkiye o 
derdinden yavaş yavaş kurtuldu. Kırsal alan –kentsel alan çatışması da bu 
defa yerini ne kentli ne köylü bir kitlenin ürettiği yeni bir kültüre bıraktı. 
Arabesk, bu oluşumun kültürel ifadesiydi”593. 

 1980’li yıllarda dönemin en önemli popüler kültürü arabesk büyük bir 

değişimin içerisine girmiştir. Müzik endüstrisi gelişmiş ve arabesk çeşitlemiştir. 

Eskiden sadece alt kesim için yapılan arabesk artık üst kesime de hitap ederek herkes 

tarafından dinlenebilen bir müzik türü olur. Toplumsal sınıflar arasında yaygınlaşması 

onu tam anlamıyla kentsel bir popüler kültüre dönüştürür. 1980’li yıllarda arabesk, Özal 

iktidarıyla birlikte palazlanan yeni taşra kökenli zenginleri, finans ve ticaret ile 

zenginleşen yeni eliti simgeleyen bir anlama bürünmüştür. Muhafazakar, yeni sağ 

yönetiminin yarattığı muhafazakar kodamanlar “kıroyum ama para bende” düsturuyla 

Cumhuriyetin Batılı ve alafranga zenginlerine adeta meydan okudular. Bu durum 

Türkiye’de değişen sınıf dinamiğini işaret etmektedir. Tüm gelişmeler ışığında Turgut 

Özal’ın popülist “halka inme” yaklaşımı da eklenince alt sınıflarla ideolojik bir yakınlık 

kurma çabası adeta sahnelenir.  

Burjuva yaşam biçiminin güzergahına giren yeni zengin arabesk kesim, köklü 

burjuvanın mekanlarına girmeye başladığında asıl rahatsızlık ortaya çıkar. Bu dönemde 

eskinin gurbetçilerine “kıro, hanzo” denilirken, kendilerinde belli bir güç gören 80–90 

model arabesk kültür insanlarına ise “zonta” ya da “maganda”  denmeye başlanıyor. 

Karşı taraf ise tüm bu yakıştırmalara “entel” sıfatıyla cevap vermektedir594. Demet 

Lüküslü, bu durumu orta sınıfın düşüşü ile beraber köyden göçen, eğitimsiz ama iyi 

gelir kazanmaya başlayan kesime karşı ön yargılar ve aşağılamalar sonucu oluştuğunu 

vurgulamaktadır. Ayrıca Demet Lüküslü, “maganda” kelimesinin varlığının Türk 

toplumunda yukarı doğru toplumsal hareketliliğin, halk diliyle sınıf atlamanın mümkün 

olduğunu kanıtladığını söylemektedir. Bu figürlerin en medyatik olanı İbrahim 

Tatlıses’dir. Kürt asıllı olan İbrahim Tatlıses, bir bakıma büyük şehirlere göç etmiş, 

sınıf atlamış kişilerin sesi niteliğindedir595.  

                                                
593 Hasan Bülent Kahraman, “1980’li Yıllar: Çağ Atlayan Türkiye”, (22.04.2011), http://www.sabah 
.com.tr/Pazar/Yazarlar/kahraman/2012/04/22/1980li-yillar-cag-atlayan-turkiye, (19.09.2012) 
594  Kozanoğlu, Cilalı İmaj Devri,  s.46 
595  Lüküslü, s.130 
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Demet Lüküslü’ye göre “kıro, zonta, maganda” gibi kelimeler erkekleri 

tanımlayan kelimelerdir. Her ne kadar kırdan kentte göç eden, az eğitimli kesim sadece 

erkeklerden oluşmasa da, bu kesimle ilgili ön yargı ve stigmatizasyon içeren kelimeler 

kadınları değil, erkekleri tanımlamaktadır. Bu durumun iki farklı açıklaması olabilir. 

Bunlardan ilki, bu kesimden gelen kadınlar ya daha medeni ve moderndirler ya da bu 

sınıfın kadınları genellikle evde oldukları ve orta sınıfla karşılaşmadıkları için 

stigmatizasyon yaratmazlar596. 

Orta sınıfın düşüşünü ve taşralı kesimin ise yükselişi olarak değerlendirdiğimiz 

dönem, doğuluların, doğulu iş adamlarının, delikanlıların kentte sözlerinin geçmeye 

başladığı yıllardır. Can Kozanoğlu da dönemi, doğuluların ve Kürtlerin yükseldiği yıllar 

olarak işaret eder597. Nurdan Gürbilek’e göre Türkler bu dönemde taşralarını, “üçüncü 

dünyayı” keşfetmek ve Kürtleri fark etmek zorunda kaldı. Ama yalnızca onları değil, 

kendi içlerindeki “üçüncü dünyayı”, modern olabilmek için bastırdıkları her şeyi 

keşfetmek zorunda kalmışlardır. Bu nedenle İbrahim Tatlıses’in yükselişinde sadece 

Kürtlerin büyük şehirlerde kimliklerini daha dolaysız yollardan dışa vurma istekleri 

değil, şehrin eski sahiplerinin baskıdan, modernist devler devlet baskısından, baba 

baskısından, merkezi devlet baskısından kurtulma umudu vardır. Allah Allah Bu Nasıl 

Sevmek’ler, Oh Oh Emine’lerde, taşra kendine şehirli bir kimlik keşfetmekle kalmadı, 

aynı zaman da şehirde kendi içindeki taşrayı, seçkin ve batılı olabilmek için bastırdığı, 

ittiği her şeyi keşfetmiştir. İbrahim Tatlıses bu nedenle sokakta adalet isteğinin değil, 

özgürlük isteğinin yıldızıdır598.  

4.3.4-Arabesk Müziğin Değişimi ve İbrahim Tatlıses  

1980’li yıllar ve sonrası siyasi alanda (politize toplumdan depolitize bir 

topluma geçiş) önemli bir kopuşu simgelerken, bazı konularda aslında 1970’lerin 

devamlılığı niteliğindedir. Arabeskte bu devamlılık niteliği taşıyan konulardan biridir. 

Bir alt kültür müziği olarak ortaya çıkan arabesk, şehre gelenlerin yükselişleriyle 

birlikte 1980’li yıllarda egemen bir kültür haline gelir. Dönemin iktidarının siyaseti 

arabeskleştirme arzusu bu sürece dahil olunca arabesk eskisinden çok farklı bir 
                                                
596  age, s.132 
597 Kozanoğlu, Cilalı İmaj Devri, s.54 
598 Gürbilek,  Vitrinde Yaşamak 1980’lerin Kültürel İklimi, s.99 
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görünüm alır. 1980 sonrasında gecekondulular iyice şehirlidir ve kendi kültürlerini 

günlük hayata taşırlar Müzik endüstrisindeki gelişim ile çeşitlenen arabesk eski 

anlamından uzaklaşarak, piyasa şartlarına adapte edilmiştir. Arabeskin kralı olan Orhan 

Gencebay’ın bu dönemde değişen, gelişen ve çeşitlenen dinleyici kitlesinin talep ve 

isteklerine cevap verememesi yeni bir ismin, İbrahim Tatlıses’in doğmasına neden olur.  

Arabeskin üretici ve tüketici kesiminin değişimi, müzik endüstrisinin gelişimi, 

çeşitlenme ve ikonlardan bahsetmeden önce arabesk ile devletin yakınlaşma sürecinden 

söz etmek gerekir. Çünkü bu süreç arabeskin alt kültürlükten egemen kültüre doğru yol 

almasındaki en önemli adımdır. Meral Özbek, arabeskin toplumsal sınıflar arasında 

yaygınlaşmasının ve giderek en yaygın kentsel popüler kültür olmasının yanı sıra diğer 

önemli değişimin siyasal anlamı açısından olduğunu söyler. Uzun yıllar gecekondu ve 

lümpen proletaryanın “başkaldırısı” olarak ifadelendirilen arabesk, 1983 sonrasında 

yeni-muhafazakar ANAP ile özdeşleştirilmeye başlanmıştır. Bunda, arabesk şarkı 

sloganlarının ve müziğinin ANAP tarafından seçim kampanyalarında kullanılması ve 

bazı arabeskçi şarkıcıların parti ile yakın ilişkileri ve de seçim sonuçları etkili olmuştur. 

Arabeskin tüketicisi olan gecekonduluların çoğunluğu 1976–77 yıllarında Cumhuriyet 

Halk Partisi’ne oy vermişlerse de, 1983 seçim sonuçları bu oyların giderek ANAP’a 

kaydığı göstermiştir. Ayrıca TRT’de yayınlanması her ne kadar yasak olsa da, arabesk 

türden etkilenen “fantezi” ve Türk Hafif Sanat Müziği’ne TRT’de verilen önem ve de 

Haziran 1988’de Müzik Kongresi’nde arabesk müzik yasağının kaldırılacağı beklentisi, 

arabesk müzik ile bürokrasi arasındaki kavganın barışma ile sonuçlanıp 

sonuçlanmayacağı sorusunu akla getirmiştir599.  

”Devletin arabeske el atması da Turgut Özal gibi kendine özgü bir şahsiyetin 

buluşu olarak ortaya çıktı.”600  ANAP’ın arabeskle olan yakınlaşması, müziğin siyasal 

reklam aracı olarak kullanılması yönündeki eğilime bir örnektir. Ülkenin çeşitli 

yerlerinde düzenlenen propaganda gezileri ve mitinglerde arabeskin kralları ve prensleri 

ANAP’ın ayrılmaz birer parçasıdır. Turgut Özal’ın İbrahim Tatlıseslerle ve Emrahlarla 

                                                
599 Özbek, s.120 
600 Ok, s.31 



 201 

yan yana görünüp, şarkılarına eşlik etmesinin nedeni halkın arabesk sanatçılara ve 

müziğe olan ilgisinden kaynaklanmaktadır601.  

Nazife Güngör, arabeskin bir geçiş döneminin ürünü olduğu üzerinde durur ve 

bir takım koşullarının arabeski ortaya çıkardığını ve onların ortadan kalmasına koşut 

olarak söz konusu müziğinde sona ereceğini söyler. Ayrıca arabeskin karma müzik 

yapısına dikkat çeker. Aynı şekilde ANAP’ın da bir geçiş sürecinde doğduğu ve karma 

(toplumsal eşitçilik, rekabetçi anlayışın çığırtkanlığı, Türkçülük ve İslamcılık 

sloganları) özellikler taşıdığı vurgular. Nazife Güngör, dönemin diğer partilerinin 

arabesk değil de başka türde müzikler (Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği vb.) 

kullandıklarını çünkü bu partilerin ANAP’a göre daha yerleşik bir ideolojileri olduğunu 

belirtir. ANAP, arabesk bir parti olarak arabesk müziği kullanır ve arabesk bir siyaset 

yapar. Böylece arabesk müziğin ideolojik sorumluluğu da yerine gelmiş olur602.  

Caner Işık ve Nuran Erol’a göre arabeskin popüler bir anlamının olması, 

yaygın bir zihniyete işaret etmesi ve politik bir söyleme sahip olması ANAP’ın ilgisini 

çekmiştir. ANAP, arabeski kullanarak yaşadığı toplumun insanına benzediğini 

göstermek istemekte ve diğer partilerin ya da elitlerin yaptığı gibi kitlelere tepeden 

bakan bir görünüm serilmemektedir. ANAP, halka “ben de senin gibiyim” mesajını 

vererek kitle üzerinde meşrutiyetini sağlamaya çalışmıştır. Gösterilen tutum tamamen 

bir politik taktiktir603. Meral Özbek,  gecekonduluların ve arabesk sevenlerin yeni 

muhafazakar ANAP’a oy vermelerinin, arabeskin yeni muhafazakar ideolojiyle 

örtüştüğünü göstermediğini, dönemin hakim ideolojisinin ihtiyaç ve özlemlere 

seslenerek (icad ettiği geleneği kullanarak) onları kendi sistemi içerisinde çektiğini 

vurgulamıştır604.  

Caner Işık ve Nuran Erol, ANAP’ın hedefinin global kültürel duruma uygun 

davranabilecek serbest bir pazar yaratma olduğunu belirtirler. Burada tüketime katılan 

ve orada var olabilen insanlar önemlidir. Kültürel olarak bir derinlik ya da nitelikli bir 

yükselme talep edilmemiştir. ANAP için bireylerin pazara katılıp tüketmesi ve alım 

                                                
601 Güngör, Sosyo-Kültürel Açıdan Arabesk  Müzik,s.93 
602 age, s.93,94 
603 Işık ve Erol, s.86 
604 Özbek, s.127 
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gücüne sahip olması yeterlidir. Bu nedenle ANAP,  kültürel olarak niteliksel durum 

isteyen elitlerin uzağında, sürekli “horlanmış” halk kesiminim yanında olmuştur. Bir 

bakıma ANAP, kendilerini “öteki” olarak gören kesimin yanında olduğunu göstermiştir. 

Bu durum, alt sınıfları, serbest pazar ekonomisi ideolojisine bilinçsiz bir şekilde 

eklemler605.  

1980 sonrasında siyasetçiler, arabesk kültürel durum sayesinde yeni 

muhafazakar ideolojinin toplum bazında meşrulaşmasını sağlamışlardır. Burada 

değişimin teknik yönden olması gerektiği söylenmiş ve ahlaki olarak değişmemenin 

gerekliliği vurgulanmıştır. Ahlaki olarak değişmemek, politik alanın tek tipte olması 

anlamına geliyordu; diğer bir deyişle “aşırı” kavramıyla açıklanan sağ ve sol aslında 

ideolojik duruşlar iken, olanı meşrulaştıran merkez partiler “doğru ve geçerli” olarak 

kabul edilmiştir. Yeni-muhafazakar ideolojinin bu tavrı, siyaset içine girmemiş, girse 

bile yoğun acılar çekmiş olan alt sınıfları etkilemiş ve ahlaki duruş anlamıyla bu 

ideolojileri kendilerine ait sanmalarına neden olmuştur. ANAP, kitleyi kendisine 

inandırmıştır. Özellikle “arabeskin TRT’de yayınlanması gerekli” yönündeki açıklama 

bu tavrın açık göstergesidir. ANAP, popülist politikaların farklı bir versiyonu ile halkı 

kendi yanına çekmeyi bilmiş ve arabesk kültürel durumu “hegemonik” ideolojiye 

eklemlemiştir606. 

 “Devlet, bir arabesk yapılsın da içeriği neşeli olsun zihniyetiyle ortaya çıktı. 

Arabesk kalıpları içinde, o acılı tarafta arabeskin asıl özelliğidir bence. Acılı olması ve 

belirli derdi dile getirmeye çalışmasıdır. Kendini yerden yere vurup salya sümük 

ağlamasıdır. Neşeli, hoşgörülü, vb. gibi bir içerik vermeye çalıştılar.”607  ANAP iktidarı 

boyunca devletin arabesk müzik ve kültürüne yakınlaşma ve de onlardan biri olduğunu 

gösterebilme eğilimi farklı tecrübeleri de ortaya koymuştur. İktidar bir taraftan arabeski 

meşrulaştırmaya çalışırken diğer yandan devlete göre bir arabesk yaratma isteği 

içerindedir. 1980 öncesinde devletin arabeskle olan ilişkisi oldukça tuhaftır. Bu 

dönemde TRT’de arabesk yasaktır ama arabesk plaklar memleketin her yerinde 

satılmaktadır.  Yasağa rağmen, yılbaşlarında bir lütuf gibi Orhan Gencebay sahne 

                                                
605 Işık ve Erol, s.86 
606 Işık ve Erol, s.87 
607 Ok, s.31 
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almaktadır. 1980 sonrasında ise devlet ve arabesk arasındaki tuhaf ilişki ortadan 

kalmıştır. Çünkü devlet arabeski yanına çekebilmiştir. Tek sorun ise arabeskin 

kötümser, isyancı ve kaderci tarafları yani kötü etkileridir. Bu da arabeskin 

evcilleştirilmesi ve içeriğinin iyimser temalar ile işlenmesi gereğini yani “acısız 

arabesk”i ortaya çıkarmıştır. 

Bu dönemde Kültür Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanı Tınaz Titiz, hafif 

müzik sanatçısı Esin Engin ve arabesk müzik sanatçısı Hakkı Bulut’tan “acısız arabesk” 

isteyerek, toplumun alışılagelmiş arabesk müzik dinleme alışkanlığının önüne geçmek 

istenmiştir. Hakkı Bulut’un zaten var olan Seven Kıskanır adlı parçası Esin Engin ile 

birlikte yeniden yorumlanır ve parçanın TRT’de çıkması kabul görür. Böylece Hakkı 

Bulut’un arabeski “devlet arabeski” ya da “acısız arabesk” gibi tanımlamaları almaya 

başlar. Devlet için “acısız arabesk” istenileni veremez ve ticari bir fiyasko ile 

sonuçlanır. Dönemin Kültür Bakanı Tınaz Titiz görevinden alınır daha sonra ise 

şarkının TRT’de bir daha yayınlanmasına izin verilmez608.  Nazife Güngör, arabesk 

şarkıların acı ve keder içermek gibi zorunluluklarının olmadığından, umut, sevinç ve 

mutluluk içeren arabesk parçaların olabileceğinden de bahseder. Ayrıca Hakkı Bulut’un 

Seven Kıskanır adlı parçasının hastalıklı bir kıskanmayı içerdiğinden şarkının aslında 

acılı bir arabesk parçası olduğunu vurgular. Nazife Güngör, ancak insanların yaşam ve 

eğitim düzeylerinin yükselmesi ile kader ve acı içerikli parçalara gereksim 

duymayacaklarını ve böylece arabesk müziğin yaşam ortamını bulamayıp kaybolup 

gideceğini söylemektedir609. 

Martin Stokes, 1980 sonrasında devletin arabeskle olan yakınlaşmasından ve 

İslami değerlere dönüşü simgeleyen uygulamalarından bahseder. Örneğin TRT haber 

sunucularının kullandıkları dilde hissedilir bir biçimde değişimler (eski ve Arapça 

kelimeler kullanmak vb.) görülmüştür. Aynı sıralarda TRT ekranında arabesk yıldızlarla 

eleştirel boyutta olmayan röportajlar verilmeye başlanır. Yılbaşı programlarında arabesk 

söylemeye başlayan Zeki Müren de sık görünen sanatçılardan biridir. 1990 yılında 

bilinen en ünlü arabesk yıldızı İbrahim Tatlıses,  Kurban Bayramı gecesinde TRT’de 

                                                
608 Hilmi Yavuz,  “Niçin Hala Arabesk Dinliyoruz?”,(23.06.2010), http://www.zaman.com.tr/nicin-hala-
arabesk-dinliyoruz/998552.html, (11.09.2012) 
609 Güngör, Sosyo-Kültürel Açıdan Arabesk  Müzik, s. 97,98 
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şarkı söylemektedir. Bu dönemde Özal ailesinin arabesk sanatçılarla sıkı dostluğu 

gazetelerde sıkça görülmeye başlanır. Turgut Özal pek çok arabesk sanatçının  (İbrahim 

Tatlıses, Küçük Emrah) konserlerini takip etmektir. 1988 yılında ANAP, popüler 

arabesk şarkısı Seni Sevmeyen Ölsün’ü seçim kampanyası müziği yapmıştır. 1989 yılı 

başında Turgut Özal’ın eşi Semra Özal, televizyonda yayınlanacak olan resmi 

resepsiyona Bülent Ersoy’un katılmasını ister. Başbakanlığın diğer bir gözdesi olan 

İbrahim Tatlıses, 12 Haziran 1990’da Sovyet Azerbaycan’da yapılan resmi gezide 

Semra Özal’a eşlik eder. Hükümetin arabeskle olan yakınlaşmasının doruk noktası ise 

Şubat 1989’da yapılan Birinci Müzik Kongresi’nde “acısız arabesk”in 

desteklenmesidir610.  Serpil Berki, Ses dergisinde yayınlanan “Yılbaşının Ağır Topları” 

adlı haberinde yalnızca 1979 yılında yılbaşı ve bayram programlarında televizyona 

çıkan Orhan Gencebay’ın altı yıl aradan sonra ekrana çıkacağını ve TRT’nin bu 

yılbaşına mahsus olarak denetim uygulamayacağını belirtmiştir611. 

Martin Stokes, 1980’li yıllarda kendini arabeske yakınlaştıran, Türk- İslam 

sentezine adamış olan iktidarın serbest pazar politikasının halkı daha çok 

yoksullaştırdığını ve zengin bir azınlığa ayrıcalıklar tanıdığını belirtmiştir. Martin 

Stokes’a göre arabesk, şehirde yer edinmemiş işgücünün etkin bir politik eyleme 

girişmesini sağlayabilecek bir sömürü olgusunu ortaya koymak yerine politik ve 

ekonomik gücü kaderden başka açıklaması olmayan gerçekler olarak sunmuştur. 

Arabesk yıldızların kahraman çeviren şey, insafsızca sömürülen bir durum karşısında 

değersiz bir tatminden başka bir şey değildir. Burada arabesk kadercilik, geleneksel bir 

İslami değer olarak da görülse de, bu teolojik açıdan büyük bir hatadır. Arabesk 

kadercilik, pasifliğe dair bir doktrindir. Ayrıca sadece pasif bir kadercilik değil, 

arabeskin içki ve seks ile özdeşleşmesi de bu durumu yaratmıştır612.  

 Merak Özbek’e göre 1980’li yıllarda arabesk perspektife hitap ederek onu 

kazanmak isteyen iki zıt girişim vardı. Bunlardan ilki yeni-muhafazakar ANAP arabesk 

politikası, diğeri ise “devrimci arabesk”in temsilcisi Ahmet Kaya’dır613. Ahmet Kaya, 

Ağlama Bebeğim adlı albümüyle 1985 yılında sanat hayatına başlar. İlk albümünden 
                                                
610 Stokes, s.163 
611 Serpil Berki,  “Yılbaşının Ağır Topları”,  Ses Dergisi, Sayı 1, 30 Aralık 1985, s,4 
612 Stokes, s.160 
613 Özbek, s.130 
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itibaren bağlamaya önem veren Ahmet Kaya’nın müzik tarzına (pop, Türk Halk Müziği 

ve arabeske tam olarak dahil edilemediği için) “özgün müzik” adı verilmiştir614.Meral 

Özbek, halk arasında çok yaygın olduğu için Ahmet Kaya’nın arabesk tarzda müzik 

yapıp, mesajlar ilettiğini vurguluyor. Ahmet Kaya, bir bakıma Orhan Gencebay’ın 1968 

yılından 1970 yılları sonuna dek temsil ettiği “radikal” niteliği, 1980’li yılların 

koşullarında farklı bir biçimde de olsa devralmış görünmektedir615. Nokta dergisinin 

haberine göre Ahmet Kaya, doğrunun tam olarak kavranmasına engel olan, “sakat ve 

çarpık” sıfatlarının uygun bulunduğu arabesk müziğe kesinlikle karşıdır. Kendi 

müziğini ise protestçi olarak tanımlamıştır616. 

1970’li yıllardan sonra Türkiye’de müzik endüstrisi gelişmeye başlamıştır. 

1980’li yıllarda ise Batı’nın gelişmiş teknolojisi ülkemize getirilir. Bu durum yoğun bir 

biçimde dinlenilen arabesk müziğin, müzik endüstrisinin denetimine girmesi sonucunu 

doğurmuştur. Müzik üretiminde yorumcular, söz yazarları, besteciler, düzenlemeciler ve 

yönetmenler arasında gelişen bir uzmanlaşma ortaya çıkmıştır617. Akın Ok, bu dönemde 

aranjörlük bilgisine sahip olanlar ve olmayanların ortaya çıktığını ve yeni teknoloji ile 

birlikte birçok sorunla karşı karşıya kalındığını vurgulamıştır618. Caner Işık ve Nuran 

Erol, yaratılan uzmanlaşma sürecinin kitleye yönelik üretim yapılması mantığıyla 

oluşturulduğunu söylemektedirler. Artık arabeskin kitleye dönük üretimi yapılmaya 

başlanmıştır. Böylece arabesk müziğin toplumdaki farklı gruplara hitap etmesi ve 

ulaşması sağlanmıştır619. Bu dönemde arabeskin önlemez yükselişi yani bir kitle 

ürününe dönüşmesi, farklı türlerde müzik yapan sanatçıların bu müzik türüne geçişini 

neden olur. Sanatçılar daha önce ilgilendikleri müziklerin etkilerini arabesk müziğe 

aktarıp, yorumlarıyla bu etkiyi belirginleştirmişlerdir. Ortaya çıkan farklı arabesk 

tarzlar, kaset piyasası ve teknolojisi sayesinde oldukça talep görmüş ve popüler 

olmuştur.   

                                                
614 Ahmet Kaya,  http://tr.wikipedia.org/wiki/Ahmet_Kaya#cite_note-8, (28.10.2012) 
615 Özbek, s.130 
616 Nokta Dergisi, “Arabesk Mi Protest Mi?”, Sayı 5, Şubat, 1987, s.67 
617  Işık ve  Erol, s.87 
618 Ok, s.14 
619  Işık ve  Erol, s.87 
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Türk Halk Müziğinden gelen İbrahim Tatlıses, arabeskte bu müziğin 

motiflerini egemen kılmıştır620. Folk arabesk olarak adlandırılan bu versiyonun 

devamlılığını İbrahim Tatlıses dışında arabeskin küçük yıldızları Küçük Emrah ve 

Küçük Ceylan sağlamıştır621. Söz konusu müziğe Türk Sanat Müziği’nden gelen Neşe 

Karaböcek, Zeki Müren, Bülent Ersoy gibi isimler ise geldikleri müziğin motiflerini 

getirmişlerdir. Ferdi Tayfur ise arabesk müzikte Arap ezgilerini daha 

belirginleştirmiştir. Bu şekildeki çok yönlü etkiler zamanla arabeskte bireysel 

farklılaşmanın ve kendi içinde biçimsel çeşitlenmenin başlamasının yolunu açmıştır622.  

1980’li yıllarda ortaya çıkan arabesk temelli tarzlar arasında taverna müzikleri 

(Nejat Alp, Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen vb.), sanat müziği ağırlıklı arabesk, arabesk 

ve devrimci arabesk (Ahmet Kaya) gibi türler vardır. Bu türlerin dışında arabesk,  

“fantezi müzik” denen türü etkileyerek ortaya çıkardığı gibi Türk Hafif Müziği’ni 

(Sezen Aksu, Özdemir Erdoğan, Kayahan)  de etkilemiştir623. 

Nazife Güngör’e göre tüm bu sanatçıların arabeske dilsel ya da çalgısal 

anlamda büyük yenilikler getirdikleri söylenemez. İçinde bulundukları müzik, Orhan 

Gencebay tarafından temellendirilmiş ve kurallaştırılmıştır. Ancak arabesk müzik 

yıllardan beri Gencebay’ın kendisini yinelemesinin ötesine geçememenin verdiği tek 

düzelik ve dinginlik içerisinde olduğu da 624 büyük bir gerçek olarak durmaktadır.  

Bu dönemde arabeskteki değişim sadece türler açısından değil, içerik açısından 

da olmuştur. Arabesk şarkı sözleri yeni arabesk dinleyici ve üreticilerin talep ve 

isteklerine cevap vermeye başlamıştır. Meral Özbek’e göre 1970’lerde olduğu gibi 

1980’lerde de arabesk müzikte aşk teması egemen bir özellik olarak kalmasına karşın, 

daha önceki şarkılarda görülen siyasal protesto ve kaderle umut arasındaki gerilim uçup 

gitmiştir. Arabeskin reklam, üretim ve kaset alanlarında karlı yan sanayiler doğuran 

daha ticari bir tarz haline gelmesiyle birlikte, işlediği temalarda daha dünyevi ve somut 

                                                
620 Güngör, Sosyo-Kültürel Açıdan Arabesk Müzik, s.87 
621 Özbek, s.123 
622 Güngör, Sosyo-Kültürel Açıdan Arabesk  Müzik, s.87 
623 Özbek, s.124 
624 Güngör, Sosyo-Kültürel Açıdan Arabesk  Müzik, s.88 
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bir yapıya bürünmüştür625. Nazife Güngör’e göre ise 1980’li yılların bireyi için Doğu 

kültünün manevi yönü giderek önemini yitirmiş, Batı’nın maddi yönü ise ağır basmaya 

başlamıştır. Aşk, sevgi duygular ruhsal içerikten arındırılarak, metalaştırılmıştır. Bu 

durum arabesk müziği de etkilemiş ve aşk, sevgi gibi temaları işleyen arabesk şarkıların 

yerini sarayları, köşkleri ve serveti konu alan pop-arabesk parçalar almaya 

başlamıştır626.  

1980 sonrasında kendini var eden anlamı dışında bir üretim sürecine giren 

arabesk, müzik endüstrinsin gelişmesi ile piyasa şartlarına uyum sağlamıştır. Artık 

önemli olan arabesk tüketicisidir. Bu dönemde farklı kesimlere hitap eden arabeskçiler 

ortaya çıkmıştır. Örneğin 80 sonrasında arabeskin eliti sayılan Orhan Gencebay orta 

sınıfa müzik üretmektedir. Müslüm Gürses ise alt kesimlere hitap etmektedir. Batıya 

yakın kentlerde Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu gibi isimler popülerken, Doğu 

kentlerinde Seyfi Doğanay ya da Kahtalı Mıçı gibi isimler halk tarafından ilgiyle 

dinlenir. Yine bunların yanında çocuk arabeskçiler (Küçük Emrah, Küçük Ceylan) ve 

acısız arabesk (Hakkı Bulut) yer almaktadır. Bu sanatçılar ayrıca halkın onlara taktıkları 

isimleri de taşımaktadırlar. Arabesk sanatçılara yaşamın içinde durdukları şekillere göre 

anlamlar verilmiştir. Örneğin Orhan Gencabay’a “kral”, alt kesimlere seslendiğinden 

Müslüm Gürses’e “baba”, zararsız ve efendi duruşu nedeniyle Ferdi Tayfur’a “Ferdi”, 

Emrah zavallı ve küçük olduğundan “Küçük Emrah”,  İbrahim Tatlıses’e ise ciddiyetten 

biraz uzaklaşarak, laubali bir ifade ile “İbo” diye adlandırılmışlardır. Buradaki ilişki 

sistemle en iyi bütünleşmeyi sağlayanından, eklemlenmeyi başaramaya kadar 

götürülebilir. Örneğin İbrahim Tatlıses faydacı bir anlayışla yaşamını kurarken, Müslüm 

Gürses sistemin dışında bir yaşama olan özlemin temsilcisidir627. 

 Arabeskçiler, 1980 sonrasında kültürel durumda yenidünya düzenine uymaya 

çalışırken, kendilerine yapılan eleştiriyi, sistemden almış oldukları payla ilişkilendirerek 

değerlendirip kendilerini değiştirmişlerdir. Orhan Gencebay dışında diğer arabeskçilerin 

                                                
625Meral Özbek,  Arabesk Kültür: Bir Modernleşme ve Popüler Kimlik Örneği, http://www. 
belgeler.com/blg/2857/arabesk-kltr-bir-modernleme-ve-popler-kimlik-rnei#, (25.08.2012) 
626 Güngör, Sosyo-Kültürel Açıdan Arabesk  Müzik, s.141 
627 Işık ve  Erol, s.89,90 
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köklü, derinlikli bir anlam dünyaları olmadığı için bu değişim ve eklemleme hiç de zor 

olmamıştır628. 

1980’ler de arabesk müzik, sadece gecekondulu ve varoşların müziği değil, 

orta sınıfların gittiği şehir merkezlerindeki taverna, müzikhol ve gece kulüplerinin de 

müziği olmaya başlar. Orta sınıflar 1980 sonrasında, Ferdi Özbeğen, Cengiz Kurtoğlu, 

Ümit Besen vb. piyanist şantör ekolüyle ve arabesk eğlence anlayışında büyük bir 

değişimle karşılaşırlar. Bu nedenle arabeskin önemli bir türü olan taverna müziği 

üzerinde durmak gerekir.  

Nazife Güngör, taverna müziğinin 1980’li yıllarda yaygınlaştığını ve arabesk 

müziğe canlı ve güncel bir hava getirdiğini vurgulamıştır. Ayrıca tavernacıların 

yaptıkları kasetlerin halk tarafından çok beğenildiğini ve dinlendiğini söylemiştir.  

Gazinolarda taverna ortamında yapılan kasetlerde, kullanılan yardımcı efektlerin 

yardımıyla gazino ortamının canlılığı gazino dışındaki ortamlara da taşınmaktadır.  

Nazife Güngör’e göre böylece gerçek bir gazinoda eğlenme olanağı bulamayan insanlar, 

bu gereksinimlerini yapay yollardan da olsa bir ölçü de karşılayabilmişlerdir. Taverna 

türü arabesk, toplumun geniş bir kemsine seslenebilme olanağı bulmuştur. Bunda 

taverna türü arabeskin kaset piyasasındaki satışlarının, herkesçe alınabilmesinin ve 

türdeki mizahi yaklaşımların payı vardır. Taverna müziği, dinleyici kitlesinin çeşitli 

gereksinimlerine cevap verebilmektedir (ağır, hüzünlü aşk şarkıları, neşeli, göbek 

attıran, mizahi yanı olan şarkılar vb.). Taverna müziğindeki coşturan, eğlendiren, 

güldüren özellikler, arabeskin sadece ağlatan bir müzik olmadığını da ortaya koymuştur. 

Arabesk tüketicileri ortak bir payda da buluşturan taverna türü arabesk, arabesk müziğe 

karma bir nitelik katmıştır629.  

Meral Özbek, çeşitlenen müzik türlerinin yalnızca biri değil, birkaçını 

benimseyen tüketici kitlesinin ortaya çıkmasının ekonomik ve kültürel koşullara 

bağlılığını vurgulamıştır. Ayrıca bu dönemde taverna, gazino lokantalar gibi eğlence 

mekanlarının yanında kasete bağımlı, “eviçi ve arabaiçi” eğlence anlayışının da ortaya 

çıktığını söylemiştir. Meral Özbek’e göre arabesk parça ve türlerdeki, icradaki yorum 

                                                
628 age, s,90 
629 Güngör, Sosyo-Kültürel Açıdan Arabesk  Müzik, s.100 
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farklılıkları, tarzlar ve aynı bestenin değişik yorumlamaları yeni tüketici kitlesinin 

kültürel piyasa alanına girdiğini göstermektedir. Artık türdeş bir arabesk müzikten ve 

türdeş bir dinleyici kitlesinden bahsedilemez. Bu durum toplumsal tüketimin kültürel 

boyutlarının karmaşıklığına da işaret etmektedir630. Arabesk, 1980 sonrasında sadece alt 

kesimlere değil, arabesk burjuvazisi ve orta sınıfa hitap eden bir popüler kültürdür. 

Ali Akay, lümpenlerin ve arabesk burjuvazisinin aynı bakış açısı içerisinde 

müzik dinleyip, bu tip toplumsal yaşam biçimini benimsediklerini ve böylelikle aynı 

sınıf insanları olmayanların uyumluluğunun ortaya çıktığını vurgular. Burada arabesk 

burjuvazi, lümpenler ve hatta sömürülmeyi bile göze alan işsiz güçsüzler, iş arayanlar 

sınıfsal klasik çözümlemeyi zor durumda bırakmışlardır. Kitle kültürü, piyasa şartları ve 

arabesk iktidar hem sermaye sınıfını hem de emekçileri arabesk kültür içinde eritip 

teslimiyet yetisini eline geçirmeyi başarmış gibi duruyor. Böylece iktidarın ekonomik, 

siyasal ve kültürel uygulamaları hem arabesk burjuvaziye hem de lümpenlere “ortak-

yazgı” ve “ortak-gelecek” sunar631. 

Can Kozanoğlu, arabesk müziğin değişerek toplumsal çeşitlenmeyi 

yakaladığını söyler. Orhan Gencebay’ın Mevsim Bahar Olunca şarkısıyla başlayan 

iyimser temaların kasetlere sık sık yansır olduğunu vurgulayan Can Kozanoğlu, piyanist 

şantörlerin ve taverna kasetlerin oynamak isteyene, hüzünlenene, ağlayana, gülene her 

derde deva olduğunu belirtir. Bu dönemde bir taraftan acıların çocuğu Küçük Emrah 

hüzünlü ve neşeli şarkılar okumakta diğer taraftan ise “devrimci” ve “Müslüman 

arabesk” türleri ortaya çıkmaktadır. TRT bile yeni müzik karşısında kararsızlığa 

düşmüştür. Artık arabesk eski arabesk değildir. Arabesk, sınıf atlayanlarla sosyeteye 

kadar sızan, çok değişik temaları işleyen ve Batılı kavramlar ile düşününce Türkiye’nin 

pop müziği olarak adlandırılması kaçınılmaz hale gelen bir yeniliktir. Can 

Kozanoğlu’na göre İbrahim Tatlıses’in de önemi burada ortaya çıkıyor. “İbo” yani 

“arabeskin kralı” geçmişiyle, müzik kariyeriyle, yarattığı olaylarla arabeskin hayat 

hikayesidir632. 

                                                
630 Özbek, s.124, 125 
631 Akay, s.38 
632 Can Kozanoğlu, “Ha Arabeskin Serüveni, Ha İbo’nun Hayat Hikayesi…” , Nokta Dergisi, Sayı 32, 14 
Ağustos 1988, s.55,56  
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 1952 yılında Urfa’da doğan Ciğerci Cemil’in oğlu olarak tanınan İbrahim 

Tatlıses, 1975’in sonunda Elazığ’daki Yalçın Plak’la tanışmasıyla müzik piyasasının 

içine girer. Daha sonra Ayağında Kundura isimli parçası ile adını duyurmayı başarır. Bu 

çıkışın ses getirmesindeki sebep, arabesk çizgisinin, yıkılan bir toplumun içinde cevap 

bulmasıdır. Türkü albümleri sonrasında arabeskin içine giren İbrahim Tatlıses, Suat 

Sayın ile çalışmaya başlar. Ben İnsan Değil Miyim albümü ile türkülerden arabeske 

geçişinin ilk örneğini verir. Ölürsem Kabrime Gelme istemem adlı şarkısı ile önemli bir 

çıkış sağlayan Tatlıses, kendini kentin içine doğru itmeye başlamıştır. 1985’te yaptığı 

Mavi Mavi  kasetinin bir yüzünü türküler diğer yüzünü ise arabesk müzik formatında 

yapan Tatlıses’in bu çalışmasının satışı çok yüksek olur633. İbrahim Tatlıses geçmişten 

bugüne otuzdan fazla albüm çıkarmıştır634. 

Müzikteki büyük yükselişi onu sinema dünyasına da sürükler ve kendisini 

oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik yapabilecek kadar cesur bulur. İbrahim Tatlıses 

1986’da ilk yönetmenlik deneyimini Sarhoş filmiyle yapar. Sonra Dertli Dertli, 

Gülümse Biraz, Gülüm Benim gibi tipik insan dramlarını ve biraz da kendini anlatmayı 

dener. Film senaryolarında Yılmaz Güney’den etkilenmiştir. Uzun süre bu etkilenme 

sürer. Yılmaz Güney, ulaşmak istediği gerçekliğidir635. 

1980 sonrasında İbrahim Tatlıses’in yeni muhafazakar ANAP ile yakınlaşması, 

resmi devlet ideolojisiyle kimsenin örtüşemediği kadar örtüşmesi, Türkiye’de politik 

sorunlar yaşayan Kürtlerin sesi olabilmesi, müzik piyasasının ve de toplumun değişen 

talep ve isteklerine cevap verebilmesi, onu “arabesk kralı” olarak adlandırılan Orhan 

Gencebay’ın yerine geçirir. Artık İbrahim Tatlıses, bir taraftan Anadolu insanın dramını 

vurgularken diğer yandan yeni sınıfların yükselişinin yeni simgesidir. Bu durum sadece 

müziğinde değil, filmlerinde de görülür. “Yalan filminde hakime “ne diyem hakim bey, 

hepsi yalan” çaresizliğini boynunu bükerek söyleyen bir hamal; Yorgun filminde ünlü, 

zengin, yalnız şarkıcı İbo…”636. 

                                                
633 Ok, s.16,17 
634“ İbrahim Tatlıses”, http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0brahim_Tatl%C4%B1ses, (21.07.2012) 
635 Ok, s.17 
636 Kozanoğlu, “Ha Arabeskin Serüveni, Ha İbo’nun Hayat Hikayesi…” , s.57  
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Nurdan Gürbilek’e göre 1980’lerde Türkiye’de ses, görüntü ve söz 

patlamasıyla birlikte bir arzu patlaması da yaşanmıştır. Uzun yıllar baskı altında duran 

arzu, patlama noktasına gelmiş yani toplum yıllardır ertelemek zorunda kaldığı istekleri 

nihayet ifade ete olanağı bulmuştur. Yalnızca para değil, arzu tasarrufuna da dayanan 

eski kültür yerini arzu kültürüne; insanların arzularını hemen doyurmaya davet eden, 

iştahı ve hevesi kışkırtan yeni kültüre bırakmıştır. Değişim, modern olabilmek için 

bastırılan ve itilen her şeyin, büyük şehirlerin imkanları ve piyasa şartlarıyla açığa 

çıkabilmesine olanak vermiştir. Bu nedenle arzu ile doyumu arasındaki imkansızlığı 

vurgulayan ve insanlara sabrı ve tevekkülü vazeden Orhan Gencebay, bu dönemin 

yıldızı olmazdı. Yeni dönemin arzusunu ancak daha taşralı, daha tensel ve daha iştahlı 

bir ses olan İbrahim Tatlıses dile getirebilirdi637. 

Can Kozanoğlu, birinci kuşak gecekondu mahallelerine yerleşik kent ilişkileri 

damlarken, kara sevdalar çıkmaya ve hoşlanmaya dönüşürken, vallahi aşık olmadım, 

hoşlanıyorum senden şarkısını patlatan İbrahim Tatlıses’in kentte iyice ısınan 

gurbetçilerin, kökleriyle eğlenebilme imkanı verecek bir simge olduğunu söyler. 

Garibanlar için ise sıfırdan nerelere geline bileceğini gösteren başka bir simgedir. 

İbrahim Tatlıses tüm bu talepleri karşılar ve öyle bir “kıro” rolü oynar ki, “kıro”luğu bir 

tüketim maddesine dönüştürür638.  

Nurdan Gürbilek’e göre İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay’dan boşalan yere 

onun “kıro” kardeşi olarak oturmayı seve seve kabul ettiği için bu kadar önemli 

olabilmiştir. Türkiye’de ağabeyinin vicdanıyla figüran olmaktan sıkılmış bütün 

çocukları, İbrahim Tatlıses’i çok sevmiştir. Onun şarkıları sayesinde cesurca 

konuşmayı, sırt çevirmek zorunda kaldıkları dünya nimetlerinden paylarını istemeyi, 

yabancıların aracılığı olmaksızın kendi seslerini duyurmayı öğrenmişlerdir. İbrahim 

Tatlıses şarkıları ile Orhan Gencebay’ın şarkıları arasındaki farkları açıkça ele alan 

Nurdan Gürbilek’e göre biri yatırımını arzu ile doyumu arasındaki örtüşmezliğe 

yapmıştır. Diğeri ise her ne kadar kaderden, hicrandan bahsetse de gayet ne bir şekilde 

kimliği ve şarkılarıyla isteklerinin bir an önce doyurulmasını ister. Biri enerjisinin 

istediğinin verilmemiş, bu dünyada zaten verilmeyecek olmasından alır.Diğeri ise her 
                                                
637 Gürbilek, Kötü Çocuk Türk, s.16 
638 Kozanoğlu, Cilalı İmaj Devri, s.51,52 
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şeye rağmen istemekten yanadır. Orhan Gencebay doyurulması imkansız bir arzunun 

ağırlığıyla konuşur, bir aşkınlıkta ısrar eder ve beklemenin onuruna sığınır. İbrahim 

Tatlıses’de ise doyurulmuş tenin, herkesin gözü önünde dile getirilmiş iştahın, nihayet 

yüzeyinde fena bir şey olmadığını itiraf etmiş olmanın verdiği hafifleme vardır. İbrahim 

Tatlıses’te kadın şehirdir. Ama garip ve onurlu erkekle birlikte vefasız kadında artık 

tarih olmuştur. Artık her türlü imkandan, kiraz dudaklardan payını isteyen bir ses 

vardır639. 

Duru Koç’a göre 1980’li yıllarda amaç “kolay yönden köşeyi dönmek” olmuş 

ve bu dönemde kendini piyasa şartlarına teslim eden sanatçı ve oyuncular bu amaca 

ulaşabilmişlerdir. Popüler kültür sanayinin Türkiye’deki görünür öğeleri olan sanatçılar 

bilerek ya da bilmeyerek bu piyasanın ortaya sürdüğü birer fenomendirler. Bu pazarın 

en önemli aktörlerinden biri de İbrahim Tatlıses’tir. İlk başta türküler ile piyasaya giren 

Tatlıses, “halk için üretimin” yani nasıl bir İbrahim Tatlıses olursa tüketilebileceğini 

öğrenir. Böylelikle popüler kültür endüstrinsin oyuncağı değil, oyuncusu olmuştur. 

Türkü ile arabeski aynı kapta sunarak kent kültüründe yerini arayan herkesin isteklerini 

doyurur. Filmlerde oynar; daha doğrusu kendini oynar, dahası filmlerini kendi çeker. 

Seyirciler hem filmleriyle hem de filmlerdeki karakterleriyle kendilerini 

özdeşleştirdiler. Artık İbrahim Tatlıses her yere ve herkese kendini ulaştırabilmiştir. 

Dönemin başbakanı bile onu dinlemektedir. Tabiî ki bu bir tercihten ibaret değildir. Bu 

halka zevklerinin özümsendiğini düşündürecek ideolojik bir yaklaşımdır. İmajın apolitik 

yaşam olduğunu anlayan İbrahim Tatlıses, arabeskin acı ve isyan formunu züppeleşmiş 

bir forma dönüştürmüştür. Öyle ki sevdiği kıza, kafelerde diskolarda sarabilseydim seni 

demektedir. Duru Koç, İbrahim Tatlıses’in her döneme uygun söyleyecek sözü 

olduğunu vurgular. Bu sözlerin anlamlı ya da anlamsız olması önemli değildir. Önemli 

olan İbrahim Tatlıses’tir. İbrahim Tatlıses’i bugünkü konumuna getiren şey sadece sesi 

değildir. O kazandığı paralarla çeşitli yatırımlar yapıp, insanlara iş olanağı sunmuş yani 

insanlara sırtını dönmemiştir. Bu durum onu hayranlarının gözünde bir kat daha 

yüceltmiştir. Hayranları için onun kabadayılığının, kadına karşı bakış açısının önemi 

yoktur. Çünkü halkın tek istediği gerçeklerine en fazla yaklaşanın peşinden gitmektir. 

İbrahim Tatlıses halk için günlük mutluluklar ve hüzünler yaratır. Gün gelir “van, tuu, 

                                                
639 Gürbilek, Kötü Çocuk Türk, s.17,18 
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trii” diye şarkıya başlar, gün gelir Kürtçe söyler, “mega aşkı” anlatır ya da kimi 

zamanda oturup ağlar. İbrahim Tatlıses, tüketim ideolojisinin depolitize ettiği insanların 

gerçeklerden kaçışının yöntemini elinde tutan popüler kültür endüstrisinin ikonudur.640.  

Meral Özbek, 1990 sonrasında “satan her şey yayınlanır” düsturuyla hareket 

eden özel televizyon kanallarında arabeskin yayınlandığından bahsetmektedir. Yeni 

liberal ortam ve özel sektörün kitle iletişim araçlarına el atması, arabeskin yeniden 

değerlendirilmesi için zemin hazırlar. Türkiye kendine özgü bir tarzda modernliğe 

doğru bir sıçrama yapmıştır. Özalcı çizgiye göre eğer insanlar arabesk müziği satın 

almak istiyorsa bir sorun yoktur. Çünkü dönem özgür seçimler dönemidir ve kent 

kültürünün daha çoğulcu ve daha renkli hale gelmesi göçler sayesindedir.  1990 

sonrasında Türkiye’de arabesk tartışması kültürel titreşimini kaybeder. Ulusal ve siyasal 

gündemde artık İslami eğilimli Refah Partisi’nin yükselişi, İslami kökten dincilik 

tehdidi, Kürt sorunuyla ilişkisi çerçevesinde etnik kimlik sorunu ve gittikçe güçlenen 

popüler ırkçı milliyetçilik vardır. Arabesk taşıdığı çekiciliği 1980’lerin ortalarında 

kaybetmeye başlamış, “alt modernizm” içinde etkili bir unsur olmaktan çıkmış ve 

öylesine yayılmıştır ki artık “sınıf aşırı bir zevk” sayılmaktadır. Meral Özbek, arabesk 

müzik ve kültürün içinde filiz verdiği yoksulluğun ortadan kalkmadığını, hala egemen 

kültürün uçlarında ve varoşlarda mücadelenin sürdüğünü, eski gecekonduların yerine 

derme çatma apartmanların yükseldiğini ve kamu hizmetinden yoksun adete yeni bir 

şehir gibi mahallerin geliştiğini belirtmektedir. İstanbul gibi metropollerde farklı sınıf 

ve gruplar için farklı yaşama, çalışma ve tüketim mekanlarının ortaya çıkması, 

Türkiye’yi en azından iki eşit olmayan topluma bölen bir toplumsal çatlamayı ifade 

etmektedir. Burada yoksul ve zengin arasındaki uçurumun daha fazla arttığı görülür641.  

Görüldüğü gibi arabesk 1983 sonrasında “kaderci” nitelemesine ek olarak 

siyasal bir olumsuz yan anlam daha kazanmıştır. Bunun nedeni gecekonduların 1983 

yılıyla birlikte yeni-muhafazakar ANAP’a oy vermeye başladığının görülmesidir. 

Arabesk müzik böylece oluştuğu ortama ilişkin olarak bir isyanı ve ezilmişliği temsil 

eden görünümünden farklılaşarak siyasal alanda pragmatik bir görünüm almaya 
                                                
640 Duru Koç, “Bir Popüler Kültür Fenomeni Olarak İbrahim Tatlıses”, http://www.toplumvesiyaset 
.com/ya ziOku.php?id=1113, (10,11.2012) 
641 Meral Özbek,  “Arabesk Kültür: Bir Modernleşme ve Popüler Kimlik Örneği”, http://www.b 
elgeler.com/blg/2857/arabesk-kltr-bir-modernleme-ve-popler-kimlik-rnei#,(25.08.2012) 
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başlamıştır. Bu, hem siyasiler için hem de gecekondular için olumlu durumları 

barındırmaktadır. Gecekondulu insanlar aynı zamanda kültürel farklılaşma sürecinde 

kültürel sermayenin de tüketim için kullandığı önemli bir potansiyel kitle haline 

gelmiştir. Bu kitle arabeskin kitlesidir. Apolitikleşmiş olan toplum artık meydanlarda 

bağıra çağıra değil, sinmiş bir şekilde müzik dinlemektedir. Türkiye’nin popüler kültürü 

arabesk biçim değiştirmiştir. Daha önce arabesk şarkıların içindeki tepki bir anda 

kaybolur ve sadece aşk acısına ve sevgiliye, acıtasyona doğru yol alır. Talep etme 

biçimi farklılaşır. Türler artar ve arabesk çeşitlenir. Arabeskin anlam dünyası piyasa 

şartlarında erir. Değişen toplumun ve arabeskinin yeni sesi ise İbrahim Tatlıses’tir. 

İbrahim Tatlıses, bir taraftan yoksulun diğer taraftan ise yükselen yeni arabesk 

burjuvazisinin simgesidir. Garibim, yoksulum, acılar içindeyim diye şarkılar söyleyen 

ve ağlayan Tatlıses, “bir bakışım bile iki milyon eder” diyerek yeni sistemle örtüşen ve 

bunu en iyi şekilde başaran arabeskçi olur.  

 4.3.5-1980’li Yıllarda Türk Sineması 

12 Eylül askeri darbesi, Türkiye’de pek çok şeyi değiştirirken, düşünsel 

anlamdaki kısıtlamalar, sansür ve depolitizasyon süreci özellikle kültürel anlamlarda 

olumsuzlukların yaşanmasına neden olmuştur. Yaşanan olumsuzlukları dile getirmek 

için kültürel ürünler üzerinde muhalefet yapılmaya çalışılsa da, kültürün metalaşma 

süreci ve giderek piyasaya tabi olması büyük bir ikilemi de yaratmıştır. Bu ikilem 

arasında kalan kültürel alanlardan biride Türk sinemasıdır. 1980 öncesinde televizyonun 

yaygınlaşması, renkli filme geçiş, seks film furyası ve izleyicilerin sinema salonlarından 

uzaklaşması, Türk sinemasını tam anlamıyla bir bunalım içerisine sokmuştur. 1980’li 

yıllara gelindiğinde Türk sineması, 12 Eylül Askeri Darbesi’nin yarattığı etki ile yeni 

bir boyut kazanmıştır. Askeri darbenin ardından seks film furyası adeta bıçak gibi 

kesilir. Bu dönemden sonra ticari ve popüler sinemanın devamlılığı sağlayan arabesk 

film furyası başlamıştır. Tezin 1980’de Türk Sineması adlı bölümünde askeri darbenin 

baskıcı ve sansürcü tutumunun ve ardından gelen gelişmelerin Türk sinemasını nasıl 

etkilediğinden, yeni konu ve konumlardan, video olgusundan ve de sinemamızdaki 

Hollywood egemenliğinden bahsedilecektir.  
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12 Eylül askeri darbesinin ticari sinema üzerinde büyük etkileri olmuştur. 

1970’li yılların ikinci yarısından sonra neredeyse Türk sinemasını kesintiye uğratan 

seks filmleri furyası, özellikle televizyonun yaygınlaşması ve izleyicinin sinemadan 

uzaklaştığı bu dönemde yapımcılar ve sinema salon sahipleri için ticari bir kurtarıcı 

olarak görülmüştür. 1980’li yıllara gelindiğinde 12 Eylül Askeri Darbesi ile seks film 

furyası ve filmlerdeki cinselliğin “kaba” görünümünü adeta yok edilir. 

 “12 Eylül darbesi ile kesin bir biçimde sonlanan seks furyası 
filmlerinin ilhamı 80’ler de daha yumuşak bir cinsellik gösterisine dönüşen 
ama ille de tecavüzden vazgeçmeyen senaryolara sahip filmlere kaydı. 80’ler 
ticari sineması Banu Alkan, Ahu Tuğba, Serpil Çakmaklı, Sevtap Parman, 
Hülya Avşar kendi erotik yıldızlarını yaratmış, onların kotralarda, tatil 
köylerinde geçen yaz öykülerinin içinde bedenlerini cömertçe 
sergilemelerine izin vermiş ama cinselliği yine bir zorbalığa dönüştürerek, bu 
masumlara her seferinde tecavüz edilmesine izin vermiştir.”642 

Bilindiği üzere 1980’li yıllarda kültür daha önce hiç olmadığı şekilde piyasa 

şartlarına adapte edilmiş, Türk medyası değişmiş ve magazinleşmiş, yeni bir haber dili 

oluşturulmuş, reklamcılık vahşileşerek pek çok imgeyi dolaşıma sokmuş, konuşulmaya 

cesaret edilemeyen pek çok şey kamuoyunun gündemine getirilmiş, bireyselleşme ve 

özgürleşme söylemleri içerisinde cinsellik söze dökülebilmiştir. Tam da bu dönemde 

kadının bireyselliğini ve cinselliği hem ticari sinemada hem de sanat sinemasında ön 

plana çıkmıştır. 12 Eylül darbesinden sonra dönemin en popüler türü olan arabesk 

filmler de dahi cinsellik yoğun bir biçim de kullanılmıştır.  80’li yıllarda çekilen arabesk 

filmlerde popüler arabeskçiler dönemin vamp kadın yıldızlarıyla cinsellik yüklü 

sahnelerde boy göstermiştir. Bu yıllarda yaşanan kültürel müstehcenlik furyası, 

darbenin getirdiği sansür ve yasaklar özellikle ticari sinemada cinselliğin yumuşak bir 

görünüm almasını sağlamıştır. Ayrıca politik ve toplumsal filmler yapamayan 

sinemacılar, Türk sinemasında cinselliğin yeniden keşfine dahil olup, özellikle kadın ve 

kadın cinselliği konularında özenli ve cesur filmler yapmışlardır. 

Şükran Esen’e göre ticari sinemacılar, seks furyası ardından salonları 

dolduracak ve yasaklara takılmayacak yeni bir tür olan “arabesk sinemaya” 

                                                
642 Murat Tolga Şen,  “Türk Sinemasında Cinsellik ve Seks Furyası Filmleri”, (16.05.2012), http://www 
.populers inema.com/dosya/turk-sinemasinda-cinsellik-ve-seks-furyasi-filmleri-8765.htm, ( 02.07.2012) 
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yönelmişlerdir643. Başta Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Küçük Emrah 

ve Küçük Ceylan olmak üzere arabesk türü müzik yapan şarkıcıların rol aldığı filmler 

büyük bir patlama yaratmıştır. Seyirciyi salonlara çekmeyi başaran prodüktör ve 

dağıtımcılar için arabesk sinema furyası tam anlamıyla bir kurtarıcı olmuştur. Bu 

dönemde videonun kullanımı ve yaygınlaşması da arabesk film furyasının oldukça işine 

yarar. Şükran Esen, video-kasetlere çekilen arabesk filmler sayesinde filmcilerin 

oldukça iyi bir kazanç sağladıklarını belirtmiştir644. 

12 Eylül askeri darbesi, Türk sineması için bir dönüm noktası oluşturmuştur. 

Hilmi Maktav’a göre 12 Eylül, Türk sinemasında iki açıdan önemi vardır. Bunlardan 

biri, depolitizasyon sürecine sokulan Türkiye’de toplumsal zihniyetin değişimi sinemayı 

da etkilemiş, Türk sinemasında “80 Sonrası” olarak tanımlanan bir süreci başlatmıştır. 

İkincisi ise 80’lerin ikinci yarısından itibaren ardı ardına 80 öncesi terörü ve 12 Eylül 

darbesi ile gelen baskı yıllarını anlatan filmler çekilmiş ve Türkiye’de ilk defa siyasi bir 

dönem yoğun bir şekilde sinemaya yansımıştır645. Şükran Esen’e göre de 1980’lerin 

siyasi ve toplumsal ortamı sinemayı oldukça etkilemiştir. 1980 sonrası sineması, 12 

Eylül’ün izlerini taşımaktadır. Şükran Esen, dönemin sinemasını etkileyen diğer bir 

darbenin de  “Hollywood darbesi” olduğunu söyler646. 

12 Eylül askeri darbesi Türk sinemasına önemli zararlar vermiştir. Darbe ile 

birlikte film sayısı oldukça azalır. Bir yıl öncesinde 195 olan film sayısı, 1980 yılında 

62’ye düşer. 1981 ve 1982 yıllarında bu sayı 78’e çıkar. Askeri yönetimin sona ermesi 

ardından artmaya başlayan film sayısı, 1984’te 124’e ulaşır647. Serpil Kırel “Ertem 

Eğilmez’in Namuslu Filminden Hareketle Seksenlerin Toplumsal Alanında ve Popüler 

Sinemasında Egemen Değerlerini ve Sinemadaki Temsilleri Sorgulamak” adlı 

makalesinde Agah Özgüç’ün Türk Filmleri Sözlüğü adlı çalışmasından yararlanarak 

yorumladığı bilgiye göre 1980’li yıllarda film üretimi verilerine bakıldığında, 1980’de 

68 olan üretim sayısının 1988 yılına kadar yükselmeye devam ettiği ve 117’ye ulaştığı 

                                                
643 Esen, Türk Sinemasının Kilometre Taşları, s.180 
644 age, 180 
645 Hilmi Maktav, “Türk Sinemasında 12 Eylül”, Birikim, Sayı 138, Ekim 2000, s.79 
646 Esen, Türk Sinemasının Kilometre Taşları, s.179 
647 Nijat Özön, Karagözden Sinemaya Türk Sinemasının Sorunları Cilt 1 Tarih, Sanat, Estetik, 
Endüstri, Ekonomi, 1. Basım, Adana:  Kitle Yayıncılık, 1995,  s.48 
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görülmektedir. 1989’da ise üretim sayısı 99’a gerilemiştir. En yoğun üretimin yapıldığı 

yıllar ise 1984 ile 1987 yılları arasında olduğu anlaşılmaktadır648.  

Zahit Atam ve Bülent Görücü “1980 Sonrasında Türk Sineması Seyirci 

İlişkileri” adlı makalelerinde, 1980’li yıllarda yerli film izleyicisinin azaldığını ve 

sosyolojik karakterinin değiştiğini, video ve televizyonun ise bu süreci hızlandırdığını 

vurgulamışlardır649. Altuğ Işığan, “1970’lerden 1990’lara Türkiye’de Sinema 

Endüstrisi” adlı makalesinde yerli olduğu kadar yabancı filmleri de etkileyen krizin 

temelinde, izleyici sayısındaki sürekli düşüşün yattığını belirtmektedir. 1966 yılında 90 

milyon olan izleyici sayısı, 1984’te 56 milyona, 1994’te ise 11 milyona kadar 

gerilemiştir. Özellikle 1984–1994 yılları arasında toplam izleyici sayısında yaşanan 

gerileme dikkat çekicidir çünkü bu dönemde yüzde 80 oranında bir azalma meydana 

gelmiştir. Yerli ve yabancı filmler arasında ayrıma gidildiğinde ise bu yıllarda yerli 

filmlerin izleyici kaybının yabancı filmlere oranla çok daha büyük olduğu görülür650 

 Muzaffer Hiçdurmaz, “Türk Sinemasının Gelişimi Sürecinde Sinema 

Emekçilerinin Örgütlenme Sorunları” adlı makalesinde, 12 Eylül askeri darbesinden en 

fazla etkilenenlerin siyasi-toplumsal duruş sergileyen sinemacılar olduğunu 

söylemektedir. Muzaffer Hiçdurmaz, ayrıca 12 Eylül darbe yönetiminin Sine-Sen’i 

kapattığından, 12 Eylül 1980’den 1991 yılına kadar geçen süreçte Sine-Sen’in sendikal 

hayattan kopartıldığından, yöneticilerinin yargılandığından ve de sendikacılık yapma 

haklarının ellerinden alındığından bahseder651.  Zait Atam ve Bülent Görücü ise bir 

dönem Yeşilçam dışı bir sinema arayışı içinde olan solun, 12 Eylül darbesi ile baskı 

altına alınmaya başlandığından ve politik varlık alanını kaybetmesinden söz etmişlerdir. 

Zait Atam ve Bülent Görücü, özellikle Türk sinema ortamı içerisinde sinemanın vicdanı 

olabilmeyi belirli ölçülerde becermiş olan Sinematek derneği ve toplumsal muhalefetin 

                                                
648 Agah Özgüç, Türk Filmleri Sözlüğü, (Yılı Belirtilmemiş)  Cilt 1 ve Cilt 2, İstanbul, SESAM 
yayınlarından yorumlayan Serpil Kırel, “Ertem Eğilmez’in Namuslu Filminden Hareketle Seksenlerin 
Toplumsal Alanında ve Popüler Sinemasında Egemen Değerlerini ve Sinemadaki Temsilleri 
Sorgulamak”, Kurgu Online International Journal of Communication Studies, Haziran 2010, Sayı 2, 
www.kurgu.anadolu.edu.tr/dosyalar/27.pdf, (09.08.2012),s5 
649 Zahit Atam ve Bülent Görücü,  “1980 Sonrasında Türk Sineması Seyirci İlişkileri”, Görüntü, Sayı 4 
Kış 1995/1996 s.24,25 
650 Altuğ Işığan, “1970’lerden 1990’lara Türkiye’de Sinema Endüstrisi”, Yeni Film, Sayı 2, 2003, s.33 
651 Muzaffer Hiçdurmaz, “Türk Sinemasının Gelişimi Sürecinde Sinema Emekçilerinin Örgütlenme 
Sorunları”, Yeni İnsan Yeni Sinema, Sayı 4, 1997, s.117 
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sözcüsü olabilmiş birçok dernek ve oluşumun kapatılmasıyla da ticari sinema dışında 

ürünlerin hem sunumunun hem de tartışılmasının son bulduğunu vurgulamışlardır652. 

“Siyasi eleştiri yapan Yılmaz Güney ve onun izindeki genç 
sinemacıların filmleri 1970’lerde, sansürün kestiği sahneler yüzünden 
eleştirileri törpülenerek de olsa gösterime girebilmekteydi. Ama darbecilerin 
en küçük eleştiriye katlanamayan yapısı 1980’lerde genç sinemacıların 
filmlerini de vurmuştur. Halkı filmleriyle sarsmak isteyen, onları düşünmeye 
ve toplumsal sorunları görerek çözüm üretmeye çağıran yönetmenler 
yasaklar karşısından bireysel filmlere yönelmişlerdir.”653 

12 Eylül darbesi ve ardından gelen darbe yönetimi, toplumsal travmalar 

yaratırken, apolitikleşmiş kuşakların yetişmesine neden olurlar. Kültürün, sanatın, 

politikanın vb. her şeyin yasaklandığı, sansürlendiği, baskı altında tutulduğu bir ortamda 

1970’lerde olduğu gibi sınıf çekişmelerinin ön plana çıkartan ya da toplumsal, 

ekonomik ve siyasal sistemi doğrudan eleştiren filmlerin yapılması pek de mümkün 

değildir. 1980’lerin ilk yarısında çekilen az sayıdaki gerçekçi kent filmlerinin ve daha 

sonra da eleştirel boyutu mizahın arkasına gizleyen toplumsal güldürülerin, önceki 

dönemin toplumsal-gerçekçi ve eleştirel sinema anlayışından izler taşıdığı söylenebilir. 

Daha sonra bahsedeceğimiz üzere 1980’lerin ikinci yarısından sonra 12 Eylül’ü anlatan 

pek çok film çekilse de, bu filmlerin siyasal-toplumsal eleştiri filmleri oldukları 

söylenemez. Yasak ve sansürün yarattığı cesaretsiz ortam sinemamızdan pek çok şeyi 

götürmüş ama yeni keşiflerin yolunu da açmıştır.  

Türk sinemasında yeni keşifleri olarak değerlendirilen bireycilik, cinsellik ve 

kadın merkezli filmler ve 12 Eylül filmlerine geçmeden önce dönemin önemli türü 

güldürü filmleri üzerinde durmak gerekmektedir.  

“Seksenli yıllarda arabesk filmler, kadınları merkezine alan filmler 
ve güldürü filmleri dikkat çeker. Filmlerin içerikleri değerlendirildiğinde, 
yaşanan sürecin popüler olan değer, değişim ve eğilimlerini güldürü filmleri 
yoluyla aktarılmasının ardında politik olarak tek yönlü bir egemen söylemin 
devam etmesi ve bu yıllarda resmi ve liberal söylemin dışında bir başka 
söyleme tahammül olmaması aranmalıdır. Gerçek hayatta bastırılanların 
popüler güldürü filmleri eşliğinde popüler kültürde kendine temsil olanağı 
bulduğu varsayılabilir. Bireyler üzerinde etkili olan değer değişiminin 
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yansıması, popüler kültür ürünlerinde, mizah dergilerinde ya da sinemada yer 
bulur.”654 

1980 darbesinin getirdiği siyasal ve ekonomik politikaların toplumsal yapıya 

ve yaşam tarzlarına etkisinin izlerini dönemin güldürü sinemasında görebilmek 

mümkündür. Bu dönemde yaşanan sansürcü, baskıcı tutum ve depolitizasyon süreci 

güldürü filmlerinin siyasi konulara el atmasını engellemiştir. Yine de çekilen güldürü 

filmlerinin toplumsal yaşantıya değinebildiği gözlenmiştir. 1980 sonrasında çekilen 

toplumsal güldürüler küçük insanların (orta direk, memur vb.) ve hayatlarının anlatıldığı 

filmlerdir. Toplumsal yaşamdaki çözülme, ekonomik zorluklar, geçim sıkıntısı, kargaşa 

ortamı, kent yaşamının zorlukları vb. konular dönemin güldürü filmlerinde sıkça 

işlenmektedir. Kemal Sunal, İlyas Salman ve Şener Şen toplumsal güldürü filmlerinde 

rol alan önemli oyunculardır. Oyuncuların filmlerinde toplumsal değişimlerin bireyler 

üzerindeki yıkıcı ve dönüştürücü etkisi, toplumsal çatışmalar ve kaybedilen değerler ve 

de mutlu ve adil bir geleceğe duyulan özlem vardır.  

1970’lerin sonunda ve 1980’lerin başında bir grup genç yönetmen “Genç Türk 

Sineması”ndan söz edilmesine yol açan filmler çekmişlerdir.  Bu kuşağın yönetmenleri 

ve filmleri arasında Zeki Ökten’in Sürü (1978) ve Düşman (1979) vb. filmleri, Erden 

Kıral’ın Kanal (1978), Bereketli Topraklar Üzerinde (1979), Hakkari’de Bir Mevsim 

(1982), Ayna (1984) vb. filmleri, Ömer Kavur’un Yusuf İle Kenan (1979), Ah Güzel 

İstanbul (1981), Göl (1982), Amansız Yol (1985), Körebe (1985) vb. filmleri, Ali 

Özgentürk’ün Hazal (1980), At (1982) vb. filmleri yer almaktadır. 1975–1983 yılları 

arasında sinema, Türkiye dışında en fazla ödül kazanan sanat dalı olur.1982 Cannes 

Şenliği’nde Şerif Gören ve Yılmaz Güney ikilisinin çektiği Yol (1981) filmi şenliğin 

ödülü olan Altın Palmiye’yi başka bir filmle ortaklaşa olarak kazanmıştır655. 

12 Eylül darbesinin getirdiği ağır denetleme ve engelleme ortamında genç 

kuşak yönetmenler, siyasi nitelikler taşıyan, toplumsal eleştiri getiren ya da göç olgusu 

gibi konulara dayanan filmlerden burjuva bireylerin hayatlarını konu alan filmlere 
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yönelmişlerdir. Atilla Dorsay, 1980’lerin ikinci yarısında sinemamızda baskı ve 

sansürün azalmasına rağmen siyasal ve toplumsal mesajlar içeren filmler yerine bireyci 

filmlerin üretildiğini vurgulamıştır. Bu dönemde Zeki Ökten’in Kemal Sunal 

güldürülerine kaymasını, Erden Kıral’ın Tarkovski veya Angelopoulos’vari üslup 

arayışlarını, Ali Özgentürk ve Yusuf Kurçenli gibi temelde siyasi angajman taşıyan 

yönetmenlerin dahi stilize, bireyci işler yapmasını örnek gösteren Atilla Dorsay, 

sinemanın siyasal film yapmayı, toplumsal mesaj vermeyi geride bırakıp “bireyi” 

keşfettiğini söylemektedir656.  

Entelektüellerin bireysel bunalım hikayelerinin anlatıldığı filmler 1980 

sinemasının oldukça sık rastlanan konulardır. Bu dönemde Türk sineması geleneğinin 

yerini, bireysel yaratım kaygılarının ön planda olduğu, topluma yabancılaşmış film 

örnekleri almaya başlamıştır. İçerikteki değişikliklerin yanı sıra kamera hareketleri, 

kurgu, dekor gibi sinematografik öğelerin kullanımında da farklılaşmalar görülmüştür. 

Geleneksel olay örgüleri, Avrupa sinemasının anlatım kalıpları örnek alınarak terk 

edilmiştir. Bu tür filmler kendilerine ait bir seyirci kitlesi yaratsalar da hiçbir zaman 

geniş kitlelerle bağ kuramamış örnekler olarak Türk sinema tarihi içerisinde 

kalmışlardır. Bu tür filmlerde toplumsal kaygılar yer yer ortaya çıksa da bireysel bir 

yapı içerisinde yer aldıkları için toplumsal sorunlar küçük motifler olarak kalmanın 

ötesine geçememişlerdir. Ömer Kavur’un Anayurt Oteli (1986), Gece Yolculuğu (1987), 

Tunç Başaran’ın Biri ve Diğerleri (1987), Mahinur Ergun’un Med Cezir Manzaraları 

(1989) vb. filmler bireysel kaygı ve sıkıntıların doğurduğu farklı üretim tarzlarına ait 

filmlerdir657. Söz konusu filmlerde toplumsal eleştirinin geri plana itilmesi, psikolojiyi 

öne çıkarmış, burjuva bireylerin saplantılı, tutkulu sorun ve bunalımları film karakterleri 

ile anlatılmaya çalışılmıştır. Bu tür filmler zaman zaman simgesel ve karmaşık bir dili 

tercih etmiştir. Filmlerde görülen karakterler Yeşilçam’ın basmakalıp karakterlerinden 

oldukça farklıdır658.  

                                                
656 Atilla Dorsay, 12 Eylül Yılları ve Sinemamız 160 Filmle 1980-90 Arası Türk Sinemasına Bakışlar, 
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657 Sedef Bayburtluoğlu, “1980 Sonrası Türk Sineması ve Yavuz Turgul”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
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1980’li yıllarda sinemamızda yaşanan diğer bir önemli gelişme işe kadın 

merkezli filmler ve bu filmlerdeki cinselliğin keşfidir. Bu dönemde çekilen kadın 

merkezli filmlerin pek çoğu kadının bağımsızlığı ve özgürleşmesini konu edinen 

filmlerdir. Şükran Esen’e göre bu yıllarda kadın konusu oldukça dikkat çeken boyutlara 

ulaşmıştır. Ticari amaçlı filmlerde geleneksel Yeşilçam kadın anlayışı sürdürülürken, 

diğer filmler gerçekçi bir bakışla kadını ele almaya başlamışlardır. Bu dönemde iyi-kötü 

kadın kalıpları kırılmış, çocuklarının, evinin ve erkeğinin kadını, el değmemiş, namus 

anıtı kadın tipleri ve cinsellikleri ile erkekleri baştan çıkartan, yuva yıkan, şeytani 

vamplar işlevlerini tamamlamışladır659. 1980’lerin kadın filmlerinde Yeşilçam’dan 

oldukça farklı olarak, birer cinselliği olan, onu gerektiğinde dolu dolu yaşayan kadın 

karakterler vardır. Atilla Dorsay’a göre kadın filmlerinin kahramanları, 1980 sonrasında 

önem kazanan feminist eylemden, 1985 sonrası değişen ahlak anlayışı ve bunun sonucu 

olarak yumuşayan sansür anlayışından destek alarak, çok daha etkin ve eylemci kadınlar 

olmuşlardır. Filmlerdeki kadın karakterler cinsel açıdan, Yeşilçam’ın onlara verdiği iki 

temel tavırdan, el değmemiş bakire veya fahişe kimliklerinden farklı olarak birer cinsel 

nesne değil, cinsel özne olabilme yoluna gitmişlerdir660. Şükran Esen’e göre çalışan, 

sevişen, çeşitli konumlarda olan, iyi ve kötü özellikleri de taşıyabilen gerçekçi kadın 

karakterler bu dönemde çekilen filmlerde canlandırılmışlardır. Gerçekçi kadın kişilikleri 

sorunları yoluyla, toplumsal eleştiri yapılmaya çalışılmıştır.  Ayrıca bu dönemde ticari 

yaklaşımla kadını bir malzeme olarak kullanan ve olayı “kadın filmleri modası”na 

dönüştüren bir eğilimde görülmüştür661. Filmlerdeki “yeni kadın” tipi geçmişin kadın 

tiplerinin yerini aldı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit gibi yıldızlar değişime ayak 

uydurup Müjde Ar, Hale Soygazi ve Nur Sürer gibi yeni kadın oyuncuların kervanına 

katılmışlardır. Geçmişin tersine sinemada kadın oyuncuların hakimiyeti vardır. 

Dönemin ünlü yönetmen ve filmleri arasında Ömer Kavur’un Kırık Bir Aşk Hikayesi 

(1981), Atıf Yılmaz’ın Mine (1982), Bir Yudum Sevgi (1984), Dağınık Yatak (1984), 
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Kadının Adı Yok (1987), Şerif Gören’in Gizli Duygular (1984), On Kadın (1987), Ümit 

Efekan’ın Halkalı Köle (1986) vb. pek çok film bulunmaktadır662 

1980’lerin ilk yarısında Türk sinemasında göç filmlerinin etkisi hala 

sürmektedir. Ancak bu filmler göç konusunun ele alınış biçimi önceki dönemlerde göç 

üzerine çekilen filmlerden oldukça farklıdır. 1980 sonrası ikinci büyük göç dalgası 

kentlerdeki nüfusu arttırmış ve toplumsal eşitsizliği büyütmüştür. Çarpık kentleşmenin 

de arttığı bu dönemde, kırdan gelenler için kentte var olabilmek daha da güçleşmiştir. 

Ayrıca dönemin bireyci ve köşe dönücü zihniyeti kırdan gelen insanları da etkilemiş, 

kent her zamankinden daha çekici ve daha kalınası bir yer haline gelmiştir. Bu durum 

sinemaya da yansımış ve modern geleneksel çatışmalarının yaşandığı, tüketim toplumu 

eleştirilerine yer veren göç konulu filmler çekilmiştir. Göç konusunu gerçekçi ve 

eleştirel olarak ele alan Ali Özgentürk’ün At (1981) filmi dönemin en iyi örneklerinden 

biridir. 

Sinemamızın 1980’li yıllarının ikinci yarısında daha öncede bahsedildiği üzere 

pek çok 12 Eylül filmi çekilmiştir. Şükran Esen’e göre o döneme kadar siyasi konulara 

değinilmezken, birden bire olan bu patlama ilgi çekicidir ve bu durum koşulların biraz 

rahatlamasına ve 1986’da çıkarılan sinema yasasının psikolojisine bağlanabilir. Bu 

dönemde çekilen 12 Eylül filmleri incelendiğinde sistem ya da dönem eleştirisi yapan, 

keskin eleştirel filmler olmadıkları görülmektedir. 12 Eylül filmlerinin konuları 

genellikle siyasal çatışmalar nedeniyle tutuklanmış kişilerin cezaları bitip çıktıklarında 

hızla değişmiş topluma karşı yabancılıklarını veya anlayış açısından farklılaşmış 

buldukları arkadaşlarına uyumsuzluklarını anlatmaktadır. Bu filmlerde 12 Eylül 

darbesinin kuşaklar arasındaki bağın koparılması ve deneyim aktarımını kesmesi 

eleştirilmiş ve bireyci kuşakların yaratılması sorgulanmıştır663. Hilmi Maktav’a göre Öç 

(1984),  Prenses (1986), Sen Türkülerini Söyle (1986), Dikenli Yol (1986), Ses (1986), 

Kara Sevdalı Bulut (1987), Av Zamanı (1988), Sis (1988), Bütün Kapılar Kapalıydı 

(1989), Bekle Dedim Gölgeye (1990), Darbe (1990) vb. filmlerin hiç birinde doğrudan 
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12 Eylül darbesi konu edilmemiş, bir siyasi filmde olması gereken doğrusallık yerini 

çoğu kez dolaylı bir anlatıma bırakmıştır664. 

Bu dönemde Türk sinemasında yaşanan önemli gelişmelerden biri de video 

dolayısıyla video filmlerinin yaygınlaşmasıdır. Nilgün Abisel’e göre video Türk 

sinemasının canlanmasına yardım eden ilk etmenlerden biri olmuştur. Video kullanımı 

1978’den itibaren özellikle yabancı ülkelerde yaşayan Türkler arasında yaygınlaşır. Bu 

kitle, yerli film için iyi bir talep oluşturmaya başlamıştır. Kısa süre içerisinde kaset, plak 

ve film dağıtımı yapan şirketler bu pazarı ele geçirirler. Dağıtımcı şirketlerin 

temsilcileri Türkiye’ye gelerek, yapımcıların ellerindeki eski filmlere talip olmuşlardır. 

Bu durum iflasın eşiğindeki yapımcılar için bir mucizedir. Yapımcılar kolayca 

sömürülebilecek olan video pazarının taleplerini karşılamak için harekete geçerler. 

Böylece video işletmecilerinin avanslarıyla film üretme dönemi başlamış olur. Yapılan 

faaliyetler kısa sürede doğrudan video için film üretimine dönüşmüştür. Bu dönemde 

pek çok yapım şirketi kurulur. Video dağıtım şirketleri ve yapımcılar filmlerin doğrudan 

video aygıtıyla çekilmesinin daha kolay ve ucuz olduğunu düşünmüşlerdir. Böylelikle 

video dağıtım firmaları, Türkiye’de şubeler açmaya başlamış, video ve kurgu stüdyoları 

kurulmuş ve teknik donanımlar getirilmiştir. Ancak teknik yetersizlik, bilgi ve personel 

yetersizliği video için kötü filmler üretilmesini sağlamıştır. Video filmlerinin hemen 

hepsi çok aceleye geldiğinden ve ucuza mal edildiğinden, öyküleri dağınık ve mantık 

olarak tutarsızlıklarla doludur. Ayrıca bu filmlerin ses ve görüntü kalitesi de oldukça 

kötüdür. Yine de 1980’li yıllarda video izleyici sayısı oldukça yüksektir. Video aygıtını 

temin eden izleyici, filmlerin görüntü kalitesi ve niteliğine dikkat etmeksizin video 

kaset satın almaya devam etmiştir. 1984 yılında film yapımı sayısındaki büyük artışın 

nedeni video filmlerinin yoğun olarak üretilmeye başlanmasının sonucudur. Video film 

için film yapımının zirveye ulaştığı yıllar ise 1985–1986 yılları olur. 1987 yılında 

sinema yeni bir durgunluk dönemine girer. Yapımevlerinin plansız ve özensiz bir 

şekilde yürüttüğü video için film üretimi, savrukluk, boş vermişlik ve de kısa zamanda 

kar elde edebilme amaçlarının olumsuz sonuçlarından etkilenmeye başlamıştır.665  

                                                
664 Maktav, “Türk Sinemasında 12 Eylül”, s.79-84 
665 Abisel, Türk Sineması Üzerine Yazılar, s,116-124 
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1980’lerin video dönemi 1987’de yaşadığı büyük durgunluğun ardından kaybolmaya 

yüz tutmuştur. 

Şükran Esen, 1980’lerde sinema adına en büyük başarının, 23 Ocak 1986 

tarihli ilk sinema yasası olan, 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu 

olduğunu söylemektedir. Çıkarılan yasa, 1939 yılından beri uygulanan “Sansür 

Nizamnamesi”ni yürürlükten kaldırmıştır. Böylelikle iki aşamalı sansür, isteğe bağlı 

hale gelişmiştir. Sinemaya yönelik böyle bir yasanın çıkarılması en azından psikolojik 

bir etki yaratmıştır. Bu yasanın çıkarıldığı yıl, çok keskin eleştirileri olmasa da “12 

Eylül filmleri” çekilebilmiştir666.  

Dönemin bir diğer önemli gelişmesi ise 1989’dan başlayarak bütün Amerikan 

dağıtım şirketlerinin yani “major”lerin ülkemize gelerek kendi bürolarını açması 

olmuştur. Warner Bros’un ardından UIP’nin de gelişiyle başlayan süreç sinemacılığın 

canlanmasını ancak çeşitli nedenlerle, Türk sinemasının bu canlanmadan payını 

alamamasıyla, piyasadan ve gösterim ağından giderek uzaklaşması ile sürmüştür667. 

Şükran Esen bu sürecin Hollywood darbesi olarak 24 Ocak Kararları mantığından 

beslendiğini söylemektedir. Şükran Esen, Hollywood darbesini 1987’de Özal hükümeti 

ile ABD hükümeti arasındaki anlaşma uyarınca yabancı sermayeli sınai şirketler gibi 

sinema şirketlerinin de Türkiye’ye kapılarının koşulsuz-engelsiz açma olayı olarak 

tanımlamaktadır668. Altuğ Işıhan’a göre yabancı sermaye yasasında yapılan değişiklikle 

birlikte yabancı film şirketlerinin doğrudan yerli pazara girdiği 1989 yılı sinemamızda 

önemli bir dönüm noktasını oluşturur.  Yabancı firmaların gelişi ile birlikte, yerli 

yapımcılık ise kriz içine girmiştir. Bunun nedeni, Anadolu’da salonlarının kapanmasıyla 

birlikte önem kazanan metropollerdeki salonların, yabancı firmalarla anlaşmaya 

başlamasıdır669. 

1990’lı yıllardan itibaren Amerikan şirketlerinin Türkiye’deki dağıtım pazarını 

ele geçirmeleri ile başlayan yeni dönem ile birlikte devlet sinema ilişkilerinin güçlendiği  

gözlenmiştir. Maddi temellerini yitiren sinemacılar, pazar dışına itilmeleriyle ekonomik 

                                                
666 Esen, Türk Sinemasının Kilometre Taşları, s.186 
667 Dorsay, s.16,17 
668 Esen, Türk Sinemasının Kilometre Taşları, s.182,184 
669 Işığan, s.35 
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anlamda bir çıkış sağlamak adına devlete yönelmişlerdir670. Bu dönemde Eurimage 

üyeliği sayesinde elde edilen destekle 1990 sonrası iyi filmler çekilebilmiş ve bu filmler 

yurt dışına ulaşabilme olanağına sahip olmuşlardır. Ayrıca üyelik sayesinde pek çok 

ortak yapım gerçekleştirilmiştir671. Özel televizyonların açılması ile sinema- televizyon 

ilişkileri güçlenmiş, televizyon kanalları filmlerin haklarını sahiplerinden tümüyle satın 

almaya başlamışlardır. 1990 sonrasında sinemamızda yaşanan önemli diğer bir gelişme 

ise Türk sinemasının artan maliyet ve değişen sistemler karşısında sponsorluk sistemine 

kapılarını açmış olmasıdır672. 

Halit Refiğ, “Türk Sineması’nın Yükselişi ve Çöküşü Üzerine Bazı 

Düşünceler” adlı makalesinde 1983–1990 yılları arasındaki dönemi Türk sinemasının 

son baharı olarak değerlendirmiştir. Halit Refiğ, 1990 yıllarında korsan yayıncılıkla 

Türk toplumunun hayatına giren televizyon kanallarının sinemanın işini bitirdiğinden ve 

Türk seyircisinin sinemadan uzaklaştığından bahsetmiştir. Ayrıca Türk sineması 

çöktükten sonra 1990’lı yıllarda bazı filmler yapılmış ama bu filmler sinemayı besleyen 

ortak bir sistemin ürünleri olamamışlardır673.  

Son olarak 1990 sonrasında Türk sinemasından bahsetmek gerekir. 1990’lı 

yıllarda geleneksel film üretim kalıplarına direnen ve kendi anlatı dillerini oluşturmaya 

çalışan sinemacıların varlığı söz konusudur. Bu sinemacılar gerek üretim-dağıtım ve 

gösterim gerekse biçim ve içerik yönünden geleneksel sinema anlayışından oldukça 

farklı ve karşı bir tarzda filmler üretmeye başlamışlardır. Gelişen bu süreçle birlikte 

Türk sinemasında popüler ve geleneksel sinema anlayışından farklı duran yeni bir 

sinema anlayışının varlığından söz etmek mümkündür. 1990’lı yılların sinemacıları 

ticari kaygılardan uzak bir şekilde çektikleri filmlerle kendi kişisel üsluplarını ve buna 

dayalı “auterist” kimliklerini geliştirebilmişlerdir. Ayrıca bu sinema anlayışına dayanan 

filmler geleneksel izleyici beğenisinden oldukça uzak ürünlerdir. Entelektüel seyircinin 

ise oldukça ilgisini çeken bu filmler ayrıca kemikleşmiş bir izleyici kitlesi de 

                                                
670 Atam ve Görücü,  s.24 
671 “Eurimage Üyeliği ve Sanat Filmi”, http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-23916/eurimages-uyeligi-
ve-sanat-filmi.html, (12.09.2012) 
672 Çiçek Çoşkun, 1990 Sonrası Türk Sineması ve Derviş Zaim, www.sadibey.com/dosyalar/.../1990_S 
onrasi_Turk_Sinemasi.doc, (12.09.2012) 
673 Halit Refiğ, “Türk Sineması’nın Yükselişi ve Çöküşü Üzerine Bazı Düşünceler”, Süleyma Murat 
Dinçer (Ed.), Türk Sineması Üzerine Düşünceler, 1. Basım, Ankara: Doruk Yayıncılık, 1996, s.186,187 
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yaratabilmişlerdir. 1990’lı yılların yeni sinema anlayışının oluşturan yönetmenler 

arasında Zeki Demirkubuz (C Blok,-1993), Derviş Zaim (Tabutta Rövaşata–1994), Nuri 

Bilge Ceylan ( Kasaba–1997, Mayıs Sıkıntısı–1999) vb. isimler vardır. 

  4.3.6-Arabesk Sinema Furyası 

  Arabesk, “bir yaşam ve hayatı algılama biçimi” olarak tanımlanmaktadır. Pek 

çok araştırmacı Türkiye’de arabesk kültürün nasıl yaşandığıyla ilgili incelemeler yapmış 

ve cevaplar bulmaya çalışmıştır. Bu incelemelerde özellikle arabesk kültürün yoğun bir 

biçimde yaşandığı gecekondular, arabesk müzik türü ve ikonları üzerinde durulmuştur. 

Arabesk kültürün nasıl yaşandığı ile ilgili cevap bulabileceğimiz diğer bir alan ise Türk 

sinemasıdır. Arabesk kültür, Türk sinemasına çeşitli biçimlerde yansımış ve bir takım 

değişimlere neden olmuştur. Bu değişimlerden en önemlisi arabesk film türünün ortaya 

çıkışıdır. Bu bölümde arabesk filmlerin diğer film türleri ile olan benzerliğine, arabesk 

sinemasındaki tarihsel gelişime ve anlatı yapısına değinilecektir.  

Arabesk film türü nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır? Nesrin Tan’a göre arabesk 

filmler Türk sinemasında eskiden beri var olan ağlamaklı filmleri, vurdulu kırdılı 

filmleri, erotik filmleri ve şarkılı-türkülü filmlerin hepsini kaplamaktadır.  Arabesk film 

türü dendiğinde akla ilk gelen şey, arabesk film şarkıcılarının başrolde oynağını 

filmlerdir. Bu filmleri “arabesk şarkılı filmler” olarak adlandırmak daha doğrudur674. 

Tanımdan da anlaşılacağı üzerine arabesk film türü pek çok film türünün devamlılığı 

niteliğindedir.  

Burçak Evren’e göre sinemamızın arabesk türüne yabancı değildir. Muhsin 

Ertuğrul döneminin şarkıcı/türkücü filmleri, Mısır filmlerine öykülenen mezarbaşı 

filmleri, melodramın tüm özelliklerini içeren Gürses Ekolü’nün örnekleri ve Kerime 

Nadir, Muazzez Tahsin Berkant vd. yapıtlarından aktarılan evde kalmış kız duyarlılığını 

okşayan uyarlamalar, arabesk filmlerle benzerlikler göstermektedir. Burçak Evren’e 

göre arabesk filmler geçmişteki tüm bu filmlerin bir karışımdır. Arabesk bir filmde, 

daha önceki yılların şarkıcı/türkücü filmlerindeki yanık sesi, Gürses Ekolü’ndeki 

olmadık, onulmadık ve rastlanmadık olaylar dizisiyle, mezarbaşı filmlerinin duyguları 
                                                
674 Nesrin Tan,  “Türk Sinemasında Arabesk: Arabesk Şarkılı Filmlerin İncelenmesi”, Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi,  Anadolu Üniversitesi  SBT, 2008, s.38 
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gözyaşına indirgeyen sahnelerini görmemek olanaksızdır. Kısacası arabesk filmler, eski 

türlerin karışımından oluşmuştur ve eski türlerin bir uzantısıdır. Muhsin Ertuğrul 

dönemine göz atıldığında, Münir Nurreddinli filmlerin daha sonraki yıllardaki şarkıcı 

filmlerinin prototipi olduğu görülmektedir. Zeki Müren’ler, Ajda Pekkan’lar, Neşe 

Karaböcek’ler, Emel Sayın’lar ve Bülent Ersoy’lar bu geleneği günümüze değin 

sürdüren sinema oyuncularıdır. Arabesk sanatçılar da Türk sineması için kaçırılmayacak 

bir fırsattır. Yani arabesk, müzikte yeni bir başlangıç olmasına rağmen, sinemada eski 

bir geleneğin tecimsel amaçlarla kamçılanan bir şekil değişimidir675. Murat Belge, 

arabesk şarkıcıların oynadığı filmlerin “arabesk şarkılı” filmler olduğunu ve öteden beri 

yerli film dediğimiz şeyin aslında arabesk olduğunu vurguluyor676. 

Arabesk sinema üzerine yapılan araştırmalar, Türk sinemasında arabeskin 

ortaya çıkmasını acılı ve dramatik öğelerle bezeli romanlara, Mısır, Hint 

melodramlarına ve Gürses ekolüne bağlamaktadır. Örneğin Agah Özgüç, Kerime 

Nadir’in 1937’de yazdığı Hıçkırık romanını “sado-mazoşist duyarlığın” edebiyattaki uç 

örneği olarak göstermektedir. Bir dönem gençliğini oldukça etkileyen roman, 1953’te 

Atıf Yılmaz, 1965’te Orhan Aksoy tarafından iki kez uyarlanmıştır. Agah Özgüç, 

romanın arabesk motiflerle bezenmiş tipik bir örnek olduğunu söylemektedir. Hıçkırık 

romanı yayınlandığı sıralarda Mısır filmleri Türk sinema salonlarını istila eder. 

Özellikle 1938 yılında ülkemizde gösterime giren Aşkın Gözyaşları adlı film üzerinde 

duran Agah Özgüç, filmin seyirciyi tarafından sevilmesinin nedenini başrol oyuncusu 

Abdülvahab’a ve Arapça söylediği şarkılara bağlamıştır. Agah Özgüç, bu dönemde 

Yusuf Vehbili melodramların, Vedat Örfi Bengü’nün aile facialarını içeren ağdalı 

melodramlarının ve de 1950 yılı sonrasında Muharrem Gürses ekolünün sinemamızı 

oldukça etkilediğini ve benzer üretimlerin yapıldığını vurgular. Ayrıca Raj Kapoor’un 

başrolünü oynadığı Avare (1951) gibi Hint filmlerinin ilgiyle karşılanması arabeskin 

Türk sinemasında etkinlik kazanmasının diğer bir nedenidir677.  

Levent Cantek, 1938–1950 yılları arasında gösterime giren Mısır filmlerinin 

melodramatik öğeleri ve müzik ağırlıklı biçimleri nedeniyle büyük ilgi gördüğünü 

                                                
675 Evren, s.34 
676 Belge, , s.342 
677 Özgüç, Türlerle Türk Sineması, Dönemler, Modalar, Tiplemeler, s.109-110 
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söyler. Bu ilginin nedeni önceden yasaklanan sonra radyolarda sınırlı olarak kullanılan 

Türk müziğiyle ilişkilendirmektedir. Filmlerde kullanılan müzik, yasaklanan ve 

sınırlanan Türk müziği ile aynı paydadan çıktığı düşünülmüştür. İktidar, Mısır 

filmlerinin Arapça sözlü şarkılarla gösterimini yasaklamış, bu zorlama, beklenenin 

aksine ilgiyi arttırmıştır, çünkü bu defa Türkçe söz yazımına girilmiş, bu sözlerle 

yeniden bestelenen şarkılar dönemin önemli sanatçıları tarafından seslendirilmiştir. Bu 

süreç, müzik ve eğlence sektöründe yapısal değişimleri hızlandırır. Mısır filmlerinin 

melodramatik özellikleri ve şarkılı içerikleri, yerli filmleri de benzer bir anlatısal yapı 

içersinde üretilmeye zorlamış, bu gelişme 1950’li yıllara doğru Mısır filmlerinin ithalini 

gereksizleştirmiştir678. 

Nazife Güngör dramatik öğelerin yanı sıra müziğinde oldukça yoğun işlendiği 

bu filmlerde göz yaşartıcı öykülerin, acı ve keder yüklü şarkıların seyircileri çok 

etkilediği vurgular. Özellikle Muhsin Ertuğrul filmlerinde bu etkiyi görmek 

mümkündür. Örneğin 1939 yapımı olan Allahın Cenneti  filmi, Abdülvahap’ın Aşkın 

Gözyaşları adlı filmin tam bir kopyası niteliğindedir. Yine Münir Nurettin Selçuk’un 

müziklerini yaptığı 1941 yapımı Kahveci Güzeli adlı filmde Arap etkisi çok açıktır. 

1957 yapımı olan Halıcı Kız filmi de ötekilerle aynı özelliklere sahip tipik bir melodram 

örneğidir679. Agah Özgüç, sinemada şarkılı-sözlü görünme modası sürerken, 1953’te 

Zeki Müren olayının patladığını vurgular. 1953–1971 yılları arası toplam on sekiz film 

çeviren Zeki Müren’in ardından bir dolu ses sanatçısı şarkıcı-oyuncu olarak sinemada 

yer alır680. 

 1950’lerden sonra Türk sinemasında kent ve köy hayatı, piyasa roman 

uyarlamaları ve şarkılı melodramlar oldukça popüler olur. 1960’lı yıllar Türk 

sinemasında en fazla filmin çekildiği yıllardır. Bu dönemde kentli insanlara hitap eden 

sinemada sıklıkla zengin kız-fakir oğlan ya da tam tersi üzerine kurulan, çoğu kez mutlu 

sonlarla biten, melodramik öğelerle dolu filmler üretilmiştir. 1970’li yıllara gelindiğinde 

ülkede yaşanan politik sorunlar sinemayı olumsuz yönde etkilemiştir. Şükran Esen’e 

göre masalsı anlatımla gençleri ve ev hanımlarını sinemaya çeken Yeşilçam, 1970’li 

                                                
678 Levent Cantek, “Türkiye’de Mısır Filmleri”, Tarih ve Toplum,  Sayı:204, Aralık 2000, s.31 
679 Güngör, Sosyo-Kültürel Açıdan Arabesk  Müzik, s.57 
680 Özgüç, Türlerle Türk Sineması, Dönemler, Modalar, Tiplemeler, s.103,104 
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yıllarda artık bunu başaramaz olmuştur. Televizyonun yaygınlaşması, ekonomik 

durumun bozulması, zorlaşan geçim koşulları, siyasal çatışmalar ve gerginleşen 

toplumsal hava insanları sinemaya gidişini engellemiştir. Tüm bu durumlar ticari 

sinemanın seks filmlerine yönelmesine neden olur. Seks filmleri bir biçimde sansürü 

aşıp tüm Türkiye’yi kaplamışlardır. Sinemaya sanat ve kültür açısından yaklaşan ve 

toplumsal sorunları dile getiren filmler ise sansürü aşamamışlardır. Ticari sinema, 

1970’li yılların başında müzik alanında beliren hareketlenmeyi gözden kaçırmamış, 

gecekonduluların ve kentte gelen yeni kitlelerin benimsediği arabesk müzikten ve 

sanatçılarından yararlanmıştır681. Kentte göçün ve gecekondulaşmanın oldukça arttığı 

bu yıllarda arabesk müzik, Orhan Gencebay ile oldukça popülerleşmeye başlar. Nesrin 

Tan’a göre arabeskin popülerleşmesi ile birlikte sinema ve plak dünyası ortaklık kurarak 

işbirliğine yönelmiş, böylece sinemada arabesk furyası ticari bir amaç olarak 

başlamıştır. Burçak Evren’e göre 1968’lerde Orhan Gencebay’ın Başa Gelen 

Çekilirmiş, Sevenler Mesut Olmaz, Bir Teselli Ver plaklarının satış rekorları kırması ve 

Gencebay’ın kendine özgü yorumunun olağanüstü sayıda dinleyen bulması sinemanın 

bu konuya el atması sonucu vermiştir. 1970’li yılların başında Orhan Gencebay ile 

başlayan arabesk filmler furyası, plak ve kaset dünyasındaki gelişmeler ve yeni seslerle 

paralellik kurarak, günümüze değin iniş ve çıkışlarla sürdürülmüştür682.  

Bir Teselli Ver (1971) adlı filmle ilk kez kamera karşısına çıkan Orhan 

Gencebay, gişede beklenen başarıyı sağlayamaz. Oysa aynı adı taşıyan plağı satış 

rekorları kırmaktadır. Gencabay’ın asıl büyük çıkışı 1972’de Sev Dedi Gözlerim, 

1973’te Ben Doğarken Ölmüşüm ve 1975’te Batsın Bu Dünya adlı filmleriyle 

gerçekleşmiştir. Böylece “arabesk” adıyla tanımlanan bir sinema anlayışının temelleri 

atılmış olur. Gencebay’ın ardından Ferdi Tayfur tüm Türkiye’de gişe rekorları kıran 

Çeşme (1976) filmi, İbrahim Tatlıses de Ayağında Kundura (1978), Toprağın Oğlu 

(1978) ve Sabuha (1978) filmleri ile devreye girince sinemada arabesk şarkıcı-oyuncu 

saltanatı giderek popülerleşmeye başlamıştır683.  

                                                
681 Şükran Esen,  80’ler Türkiyesi’nde Sinema, 2.Basım, İstanbul: Beta Yayınları, 2000, s.145,146 
682 Evren, s.35 
683 Özgüç, Türlerle Türk Sineması, Dönemler, Modalar, Tiplemeler, s.106 
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Murat Meriç, 1970’lerde şarkıcı filmlerinin oldukça ilgi gördüğünü vurgular. 

Popüler sanatçıların basit senaryolu filmlerde oynadıklarını belirten Murat Meriç, asıl 

amacın yeni şarkıları halka dinletmek ve plakların promosyonunu yapmak olduğunu 

söylemektedir. Filmlerdeki şarkılı sahnelerin, filmlerden bağımsız ve klip mantığı ile 

çekilmesi, sanki bir konsermiş gibi belli aralıklarla filmlerde yer bulması sinemada yeni 

dönemi getirir684. TRT yasağı sebebiyle radyo ve ekranlardan halka ulaşamayan arabesk 

şarkıcılar, bu filmler sayesinde eserlerini halka sunabilme imkanı bulabilmişlerdir. 

Burçak Evren’e göre arabesk filmlerin 1970’li yıllarda ortaya çıkışında 

sinemadaki krizin etkisi vardır. Ayrıca sinemamızda egemen olan işletmeci zihniyet, 

artan film sayısına yanıt veremeyen konu-oyuncu sıkıntısı, televizyonun yaygınlık 

kazanması, kentleşme, sinemada yeni bir soluğa ihtiyaç duyulması ve de plak\kaset 

sanayinin gelişmesi arabesk filmlerin ortaya çıkmasını sağlayan başlıca nedenlerdir. Bu 

dönemde arabesk konu ve oyuncular, seyirci için değişik bir görünüm ortaya 

koymuştur. Böylelikle seyirci sinema salonlarına kazandırılmıştır. Bu durum 

sinemacıları arabeske yöneltir. Arabesk film sayısı 1970’li yılların başında az sayıda 

olmasına rağmen 1975 yılı sonrasında bu sayının giderek arttığı görülmüştür685. Agah 

Özgüç, 1979 yılının “en çok iş yapan filmler” listesinde ilk beş sırayı arabesk türü 

filmlerin aldığını söylemektedir686. 

“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 kendini.”687 1980’li yılların 

başında yaşanan askeri darbe ile Türkiye ağır bir siyasi dönemi yaşamıştır. Bu durum 

toplumsal ve kültürel hayatı derinden etkilemiştir. 1983 yılından sonra gelen yeni 

iktidarla birlikte Türkiye siyasi, ekonomik ve kültürel anlamda yepyeni görünüm 

almıştır. Liberal politikaların uygulandığı ülkede toplumsal ve kültürel hayat hiç 

olmadığı kadar değişmiştir. Bu dönem aynı zamanda bol para ve eğlence anlayışının 

pompalandığı ve de insanların a-politize bir yaşam sürdüğü yıllardır. Eğlence 

                                                
684 Murat Meriç, “Türkiye’de Sinema-Müzik İlişkilerine Bir Bakış”, İnsan Bilimleri İçin Kaynak 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 28, 2009, s.210 
685 Evren, s.36.37.40 
686 Özgüç, Türlerle Türk Sineması, Dönemler, Modalar, Tiplemeler, s.106 
687  Esen,  80’ler Türkiyesi’nde Sinema, s.148 
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kültürünün oldukça yaygınlaşmasıyla birlikte arabesk hem müzik hem de sinema 

alanlarında imparatorluğunu gerçek anlamda ilan etmiştir. 

 1980’li yıllarda video kullanımının artması ve de hızla yaygınlaşması arabesk 

sinemanın üretimini ve popülerleşmesini olumlu yönde etkileyen bir faktördür. Şükran 

Esen, 1980’li yıllarda arabesk video pazarının Almanya ve diğer yurt dışındaki 

işçilerimiz arasında çok yaygın olduğunu, film ve video şirketlerinin Almanya’daki 

işçilerin istekleri doğrultusunda çekimler yapığını ve arabesk video pazarının 

gelirlerinin büyük bir kısmının oradan geldiğini belirtmiştir688.  

Agah Özgüç, 1979 yılı ile arabesk filmlerin büyük bir tırmanışa geçtiğini ve 

arabesk türü filmlerin “altın çağ” dönemine girdiğini vurgulamıştır. İbrahim Tatlıses, 

Ercan Turgut, Müslüm Gürses, Gökhan Güney, Bülent Ersoy, Küçük Emrah ve Küçük 

Ceylan dönemin en ünlü arabesk şarkıcı-oyuncularıdır. Agah Özgüç, bu dönemde 

sinemada güncel bir olay haline arabesk salgınının ipin ucunu iyice kaçırdığını, arabesk 

türde isimli isimsiz kimin plağı varsa kamera önüne çıkmak için birbirleri ile yarış 

derecesinde sıraya girdiklerini belirtir689.   

Bu yıllarda üretilen arabesk film sayısı oldukça dikkat çekicidir. 1979 yılında 

195 film içerisinden 19 tanesi arabesk iken, 1980 yılında 68 filmden 27 tanesi arabesk 

filmdir. 1979 yılında yüzde 9.7 olan arabesk oran, 1980 yılında yüzde 39.7’ye 

yükselmiştir. 1981 yılında ise 72 filmin 33 tanesi arabesktir. Bu yılda arabesk oranı 

yüzde 45.8 olur. 1982 yılında 72 filmin 30 tanesi, 1983 yılında 78 filmin 18 tanesi, 1984 

yılında ise 95 filmin 36 tanesi arabesk filmdir690. 1985’de 123 filmin 20 tanesi, 1986’da 

184 filmin 16 tanesi, 1987’de 186 filmin 17 tanesi, 1988’de 117 filmin 12 tanesi, 

1989’da 89 filmin 9 tanesi arabesk filmdir691. 

Bu dönemde pek çok arabesk sanatçı oyunculuğun yanı sıra filmlerinde 

yönetmenlik de yapmışlardır. Arabeskin önemli ismi İbrahim Tatlıses, 20 adet arabesk 

                                                
688 Esen,  80’ler Türkiyesi’nde  Sinema, s.148 
689 Özgüç, Türlerle Türk Sineması, Dönemler, Modalar, Tiplemeler, s.106,112,113 
690 Evren, s.40 
691 Aydın Sayman ve Erdoğan Kar (Ed.)  “1914-2006 Yılları Arasında Çekilen Türk Film Sayıları”, 
Temel Verileriyle Türk Sineması (1996-2006), İstanbul: Film Yönetmenliği Derneği, s.22 ve Esen, 
80’ler Türkiyesi’nde  Sinema, s.155-158 
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film yönetmiştir. İbrahim Tatlıses’in yönetmenliğini yaptığı ilk film 1982 yılında çektiği 

Yalan filmidir. Yönetmenliğini yaptığı son filmi ise 1989 yılında çektiği 

Fosforlu’dur692. Yine arabeskin önemli diğer bir ismi Ferdi Tayfur 1985 yılında çektiği 

Haram Oldu filmiyle ilk yönetmenlik deneyimini yaşar693. Yönetmenlik yapan diğer bir 

arabeskçi ise Gökhan Güney’dir. Gökhan Güney’in yönetmenliği yaptığı ilk film 1987 

yılında çektiği Can Yoldaşım’dır694. 

1980–1990 yılları arasında arabeskçi çocuk furyasının sinema önemli bir yer 

edindiğini vurgulamak gerekmektedir. Özellikle Küçük Emrah dönemin en ünlü 

arabeskçi çocuğu olarak pek çok arabesk filmde başrolü oynamıştır. Arabeskçi çocuklar 

furyasının diğer önemli ismi, Küçük Emrah ile hemen hemen aynı dönemde çıkan 

Küçük Ceylan’dır. Küçük Ceylan, aynı Küçük Emrah gibi pek çok arabesk filmde 

başrolü oynamıştır.  

 Ayrıca bu dönemde önemli kadın arabeskçiler de sinemada yer almışlardır. 

1986 yılında çekilen Acıların Kadını adlı filmde “Acıların Kadını Bergen” 

oynamaktadır. Yine diğer bir arabeskçi kadın sanatçı Kibariye,  Kimbilir (1981), Hayat 

Merdiveni (1986), Hapishane Gülü (1986) vb. pek çok filmde başrol oynamıştır.  

1980’li yıllarda oldukça çalkantılı bir dönem geçiren Bülent Ersoy, arabesk müziğe 

yönelmiş ve diğer arabeskçiler gibi pek çok arabesk filmde yer almıştır. Bülent 

Ersoy’un önemli filmleri arasında Acı Ekmek (1984), Tövbekar Kadın (1985), Biz 

Ayrılamayız (1988) vb. filmler vardır.  

 Atlanmaması gereken önemli bir noktada arabesk film yönetmenleridir. 

1980’li yıllarda arabesk filmlerin en geçerli piyasa yönetmenleri Osman Seden, Temel 

Gürsu, Ümit Efekan, Melih Gülgen, Sami Güçlü, Ülkü Erakalın, İbrahim Tatlıses, Şahin 

Gök vb. yönetmenlerdir. Lütfü Ö. Akad, 1971 yılında Bir Teselli Ver filmi ile arabesk 

türündeki ilk filmi yönetmiş, daha sonra pek çok yönetmen arabesk türde filmler 

yapmaya başlamıştır. Arabesk film üretimi 1990’lı yıllara kadar sürmüştür695. 

                                                
692 “İbrahim Tatlıses”, http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0brahim_Tatl%C4%B1ses, (21.07.2012) 
693 “Ferdi Tayfur”, http://sinematurk.com/kisi/1393-ferdi-tayfur-2/,( 21.07.2012) 
694 “Gökhan Güney”, http://sinematurk.com/kisi/1437-gokhan-guney/, (10.12.2012) 
695 Esen,  80’ler Türkiyesi’nde Sinema, s.153-158 
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Agah Özgüç’e göre oyunculuk yetenekleri oldukça sınırlı olan şarkıcı-oyuncu 

arabeskçilerin oynadıkları filmlerin isimleri de tıpkı arabesk türü şarkı dizelerindeki gibi 

çaresizliği, umutsuzluğu, karamsarlığı ve acıyı dile getirirler. Çilekeş, Derdim 

Dünyadan Büyük, Yara, Aşkı Ben mi Yarattım, Garibin Çilesi Ölümle Biter, Bağrı 

Yanık, Boynu Bükük, Kara Yazma, Eyvah, Vurun Beni Öldürün… İnsanı yaşama, yaşam 

sevgisine bağlayacağı yerde, yaşamdan iten, yara, çile ve ölüm gibi sözcüklerden oluşan 

film isimleri halkın duygularını değil, bir sömürüyü anlatmaktadır. Arabesk türü 

filmlerin insanlara ve yaşama bakış açısı bu noktadadır696. 

Arabesk filmler, özellikle dram ve melodram türlerine yakın bir anlatı yapısına 

sahip olsalar da bu türlerden farklı özellikler de taşımaktadırlar. Burçak Evren bu 

farklılıklar üzerinde durur ve arabesk filmlerin anlatı yapısı hakkın da bilgi verir; 

“Arabesk filmler her ne kadar sinemamızdaki diğer türlere benzeseler de, 
kendilerine özgü bir takım farklılıklar içerirler. Görünürdeki en belirgin özellikleri 
olan acı, hüzün, karasevda, çile, hor görülme, dışlanma, kahrolma, yoksulluk, kötü 
yazgı, umutsuzluk, yakınma, karamsarlık, kadercilik vs. gibi motifleri en uç 
noktalarda bir arada kullanmasıdır. Mutluluk ve sevinç bu filmlerde saman alevinden 
farksızdır. Bir görünür, bir kaybolur. O da acının ve çilenin dozunu arttırmak içindir. 
Filmlerdeki olayların dizimi de, bu motiflerin sıra ile teker teker ortaya çıkmasına 
zemin hazırlayacak şekilde düzenlenir. Kişiler arasındaki sevgi, çoğunlukla olması, 
gerçekleşmesi olanaksız bir çizgidedir. Bu olanaksızlığı yaratan tek engel ise 
zengin\yoksul çelişkisidir. Yoksul ama dürüst delikanlı, ağa kızına abayı yakınca, 
ağa kızı ırgata verilmez yanıtı ile karşılaşır. Kara sevdaya düşmüş delikanlının 
yapacağı tek şey vardır artık. İçindeki acı göz pınarlarında yaş olacağı yerde, 
dudaklarında çığlık olup büyük kentin yoluna düşürür onu. Büyük kentin devasa 
binaları arasında yankılanan bu çığlık, çok değil, az sonra gazinolarda, neonlarda, 
basında ve plak\kaset dünyasında para ve şöhret ile yankılar bulur. Artık delikanlı 
için geriye dönüp ağa kızını almak şarttır. Ama ne var ki, bu kez de zalim kader, 
yıllar yılı süren bu olunmaz, deva bulunmaz aşkın üzerinde ağlarını örmekte 
gecikmez. Tam mutluluğa erişecekleri sırada ölüm gelir yetişir. Sonrası acı, çile, 
biraz hüzün, birazın da ötesinde gözyaşıdır…” 697 

Türk sinemasının üretim alanında zirve yaptığı 1960–1975 arası döneminin en 

popüler film türü melodramlardır. Çeşitli kaynaklardan beslenen, yerel kültür 

unsurlarını barındıran ve halkın beklentilerine göre şekillenen melodram türü filmler 

seyircinin yoğun ilgisini yıllarca sürdürebilmişlerdir. Çoğunlukla aynı konuları işleyen, 

klasik ve basit bir anlatım yapısı olan melodramların ideolojik etki yaratmaktaki payı 

da gözden kaçırılmaması gereken bir noktadır. 1975 sonrasında Türk sineması, arabesk 

sinemaya yönelmiş ve arabesk kültüre ait motifleri işleyen filmler çekilmeye 
                                                
696 Özgüç, Türlerle Türk Sineması, Dönemler, Modalar, Tiplemeler, s.113 
697 Evren, s.38 
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başlanmıştır. Bu filmler daha önce çekilen melodram filmlerden biçim ve içerik 

bakımından çok da farksız değillerdir. Sinemasal türlere özgü nitelikler bağlamında 

birbirlerinin devamı olduğu söylenebilir. Ama yinede kendilerine özgü farklılıklar 

taşımaktadırlar. Arabesk filmlerde konular, arabesk kültürün izlerini en abartılı şekilde 

barındırır. Şarkıların, isyanların, acının, ağlamaklı sahnelerin, yoksulluğun, cinselliğin, 

suça eğilimlerin, sınıf atlama isteğinin, zengin fakir çatışmasının oldukça yoğun 

kullanıldığı arabesk filmlerde kahramanlar oldukça karamsar ve kadercidir. Ayrıca 

arabesk filmlerin odak noktalarında popüler arabesk şarkıcılar, onların imajları ve 

şarkıları vardır.  

Burçak Evren’e göre arabesk filmler ister kentte, ister köyde geçsin birbirine 

benzer konuları işlemektedirler. Yine bu filmlerde kahramanlar, genellikle delikanlı, 

ırgat ya da garibandırlar. Gönül verdikleri kişi ağa kızıdır ve mutluğu engelleyen ise 

sevilen kıza göz koyan başka bir kişidir. Bu olaylar dizilemesinde mutluluk yerini 

acıya, acı da yerini intikama bırakır. Ulaşılmayan, ulaşılması imkansız olan, 

yaşanılmayan ve yaşanılması uzak olan yitik bir sevginin, sevgilinin yerini kanlı canlı 

bir intikamın alması, filmlerin kahramanı ile özdeşleşen kesim için bir boşalma ve 

ferahlama yaratmaktadır. Bu tür filmlerde karşılıksız sevginin önerdiği çözüm de hayli 

ilginçtir: Şana, şöhrete ve paraya kavuşmak698. Ayrıca arabesk türü filmlerde insanlar 

kesin bir iyi-kötü ayrımına tabii tutulmuşlardır. Agah Özgüç, birbirinin kopyaları olan 

arabesk filmlerin birbirine kavuşamayanların, kan tükürerek ölenlerin, çağ dışı kalmış 

yapay aşkların sineması olduğunu vurgular699.  

Atlanmaması gereken önemli bir noktada bu filmlerin içinde göç olgusunun, 

kent ve kentleşme sorunlarının, toplumsal sınıf sorunlarının, ahlak anlayışlarının, 

kültürün, kadın-erkek temsillerinin vb. pek çok şeyin izlerini görebileceğimizdir. 

Arabesk filmlerin çoğu özlerinde göçer bir kahramanı ve onun hikayesini konu alsalar 

da göç olgusuna gerçekçi bir şekilde yaklaşmazlar. Türk sinemasının pek çok örneğinde 

olduğu gibi arabesk filmlerde de sık işlenen diğer bir konu sınıf sorunu ve sınıf 

atlamadır. Göç olgusunun temelinde sınıf atlama düşleri vardır. Birçok arabesk filmde 
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kahramanlar daha iyi bir yaşama ulaşmak, iş bulmak, para kazanmak, kentli sevgiliye 

ulaşabilmek ya da şöhret sahibi olabilmek için kentte çoğunlukla İstanbul’a gelirler. 

1980 sonrası çekilen pek çok arabesk filmde kahramanlar, zalimlerin karşına çıkmak ve 

büyük kentte yenilmemek için şana, şöhrete ve servete sahip olurlar.  Ama yinede bu 

filmlerde yüceltilen modernlik, kent ve kentlilik değil,  taşralılık, Doğululuk ve 

geleneklerdir. 

Mehmet Öztürk, arabeskin hem müzikte hem de sinemada milliyetçi, İslamcı, 

ekonomik, zihinsel ve ideolojik çevrelerle uyum içinde olduğunu vurgular. Arabesk 

müzik ve sinema, özgürleşimci ve mutluluk vaat eden kentsel formasyonun renkli 

toplumsal kültürel hayatına da katılabilmiş değildir. Arabesk, kentselliğe “taşra 

kabalığı” ve gericiliği ile katılmıştır. Örneğin İbrahim Tatlıses’in Sevmek filminde 

İstanbul “6-7 milyonluk bir ejderha” şeklinde tanımlanmış ve taşralılık kutsanmıştır. 

Mehmet Öztürk, arabesk filmlerin İstanbul’un bütünlüğünü sunmaktan uzak olduğunu 

belirtir. Arabesk filmlerde, mekansal düzenleme ve öykü olarak İstanbul oluşturucu bir 

öğe olsa da, büyük kentte özgü hayat tarzları sunulmamıştır. İstanbul’da kendine pazar 

bulan arabesk, gerici bir kulvarda taşralılık nostaljisine yönelmiştir. Mehmet Öztürk’e 

göre arabesk filmlerde kırsal alan iffeti; kentsel alan ise iffetsizliği yansıtmaktadır. Bu 

filmler kentteki “sınıf toplumunun” keskin varlığını, Doğulu ile İstanbullu, cahil ile 

kültürlü, köylü ile kentli arasındaki gerginliği, toplumsal kırılma ve kentsel krizi ortaya 

sermiştir. Filmlerin ilgisi ve enerjisi, ataerkil olduğu için kahraman erkek şarkıcı-

türkücülerin kendilerinde, kendi narsist beklenti ve arzularındadır. Haksızlığa ya da 

ihanete uğrayan, terk edilen gariban, intikam alabilmek için şöhret ve para pul sahibi 

olmalıdır. Bu yeni “İstanbullu tip” zenginleşme ve hatırı sayılır bir toplumsal kesim 

olma özlemleriyle yanıp tutuşan orta sınıf karakterini ifade etmektedir700. 

Arabesk filmler, göç yorgunu seyircinin kendini arabesk film kahramanlarıyla 

özdeşleştirebileceği yapımlardır. Özge Şenocak’a göre arabesk filmlerde kahramanlar 

tıpkı gecekondu insanlarına benzemektedirler. Söz konusu karakterler, içinde 

yaşadıkları kargaşadan kurtulmak ve kent hayatına uyum sağlamak isteğindedirler ama 

genellikle çabaları boşunadır. Hak etmedikleri halde çeşitli zorluklarla karşılaşan 
                                                
700 Mehmet Öztürk, Sine-masal Kentler Modernitenin İki “Kahraman”ı Kent ve Sinema Üzerine Bir 
İnceleme, 1.Baskı, İstanbul:  Donkişot, 2007, s. 426-440 
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kahramanlar, acı çeker, sevdiklerine kavuşamaz, cezalandırılır ya da suça itilirler. Bu 

kahramanların, haksızlıklar karşısında toplum hayatına yönelik çözümler aramak 

yerine, sadece Tanrı’ya isyan etmeleri, adaleti ondan dilemeleri, Tanrı ve insan arasında 

bir ruhban sınıfı bulunmayan ve tüm diyalogun direkt olarak sağlandığı İslam dinine 

uygun bir durum oluşturmakta ve gerçekte var olan toplumsal tablo ile örtüşmektedir. 

Arabesk filmlerde adaleti genellikle kahramanın kendisi yerine getirir. Film karakteri 

bir suç işlediğinde kendisini sadece Tanrı’ya karşı sorumlu görür ve zaten Tanrı onun 

bir ‘kurban’ olduğunu bildiğinden, suçunu meşru kabul eder701. Şükran Esen’e göre 

arabesk filmlerdeki kişiler hep anlaşılmayı beklerler. Kendilerini anlatmak ve çözüm 

aramak gibi bir kaygıları olmayan bu kişiler gözyaşları içinde şarkılarını okur ve 

kaderin değişmesini beklerler. Eğer kaderde varsa sevdiği kişi onu anlayacak ve ona 

geri gelecektir702. Arabesk kültürün içerisinde oldukça baskın ataerkil özellikler 

olduğunu daha önce vurgulamıştık. Arabesk filmlerde kahramanlar, arabesk kültürün 

delikanlı ve maço özelliklerini taşımaktadırlar. Bu özelliklerin yanı sıra son derece 

namuslu, dürüst, ahlaklı ama gerektiğin de suça ve şiddete yönelebilen karakterlerdir. 

Agah Özgüç’e göre arabesk türü filmlerde şiddetin, vahşetin, sadizmin ve 

yazgıya teslimiyetin yanı sıra seks öğeleri de vardır. Erkek kahramanların oldukça ağır 

bastığı bu filmlerde kadın oyuncular birer oyuncak ya da gölgedirler703.  Örneğin 1981 

yılında çekilen başrollerinin Ferdi Tayfur ve Banu Alkan’ın oynadığı Ben de Özledim 

filminde, sevdiği kız ile evlenmek için Libya’ya gitmek isteyen Ferdi (Ferdi Tayfur) 

İstanbul’a gelir ve amcasının mirasına konar. Amcasının kiracısı olan kumarbaz ve 

fotomodel Banu (Banu Alkan) ile tanışan Ferdi, Banu’nun doğum gününde hain bir 

tuzağa düşer ve Banu ile evlenmek zorunda kalır. Daha fazla zengin olmak isteyen ve 

ahlaksız bir yaşam süren Banu, kısa süre sonra Ferdi’nin patronu ile birlikte olmaya 

başlar. Bunu öğrenen Ferdi (Ferdi Tayfur) ise Banu (Banu Alkan) ve patronunu öldürür 

ve köyde bıraktığı sevgilisinin yanına döner. Ama kavuşmaları imkansızdır çünkü Ferdi 

(Ferdi Tayfur) namusu için cinayet işlemiştir. Oldukça dişi bir karakteri oynayan Banu 

Alkan, film boyunca seksi kıyafetler ve iç çamaşırları ile gezmekte ve tüm erkekleri 
                                                
701 Özge Şenocak, “1970’li Dönem Türk Sineması”, http://ozgesenocak.blogcu.com/1970-li-donem-turk-
sinemasi/6654231, (20.11.2012) 
702 Esen,  80’ler Türkiyesi’nde Sinema, s.147 
703 Özgüç, Türlerle Türk Sineması, Dönemler, Modalar, Tiplemeler, s.114 
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cinselliğini kullanarak baştan çıkartmaktadır.  Bu filmde olduğu gibi pek çok arabesk 

filmde kadın oyuncular birer cinsel obje olarak kullanılmaktadırlar.  

Arabesk filmler, bakış açıları aynı olan ataerkil bir düzeni temsil ederler. 

Kadınlar bu filmlerde annelik, namus, ahlak kalıpları içerinde ele alınmışlardır. Erkek 

kahraman, şehirli, modern, zengin ve çoğu kez ondan daha eğitimli bir kadına aşık 

olurlar ve o kadını elde etmek isterler. Batılı ve kentsel değerlere kendini kaptırmış olan 

kadın karakterler eninde sonunda değişirler ve erkek kahramanların istekleri gibi 

olurlar. İbrahim Tatlıses’in, Hülya Avşar ile başrolü paylaştığı Mavi Mavi (1985) adlı 

film, yoksul bir minibüs şoförü ile zengin ve şımarık bir genç kızın aşk hikayesini 

anlatılır. Zengin ve şımarık kız (Hülya Avşar), minibüs şoförü genç adama (İbrahim 

Tatlıses) kur yaparak kendine aşık eder daha sonra onu kabalığı ve cahilliği ile aşağılar. 

Kendisine oyun oynandığına anlayan genç kahraman (İbrahim Tatlıses) onurunu kırdığı 

için genç kızı (Hülya Avşar) köyüne kaçırır ve onu cezalandırır. Kentli-köylü olarak 

değişemeyeceklerini ve bu aşkın yaşanamayacağını anlayan genç adam (İbrahim 

Tatlıses), genç kızı (Hülya Avşar) İstanbul’a geri götürür. Tüm bunlar genç adamı 

(İbrahim Tatlıses) alkole, bunalıma sürükler ve toparlanabilmek için komşusunun 

kızıyla evlenir. Yaşadığı olayları düşünen ve genç adamı sevdiğini anlayan şımarık 

genç kız (Hülya Avar) ise pişmanlık duyar ve genç adama geri dönmek ister. Ama her 

şey için artık çok geçtir. Yollar ayrılmıştır ve kadere boyun eğmek gerekir704. 

Arabesk filmlerde şehre göç eden kadın karakterler ise kötü yoldan düşmekten 

kurtulamazlar. Köylerindeyken iffetli ve ailelerine düşkün kadın karakterler, şehre göç 

ettikten sonra şehrin albenisine, zenginliğe kapılırlar ve daha iyi bir yaşam isterler. 

Ama bu karakterler eninde sonunda kentli, kötü, zengin ve ahlaksız erkeklerin ellerine 

yani kötü yola düşerler. Sonunda mutlaka pişman olan kadın karakterler asla eskisi gibi 

olamazlar. Arabesk filmlerin içinde kadına yönelik muhafazakar bir bakış açısı vardır. 

Bu sebeple namuslu kadının yeri ailesinin, sevgilisinin yanı ve evidir.  

                                                
704Duru Koç, “Bir Popüler Kültür Fenomeni Olarak İbrahim Tatlıses”, http://www.toplum 
vesiyaset.com/yaziOku.php?id=1113, (11.10.2012) 
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Arabesk filmlerde gözden kaçırılmaması gereken önemli bir noktada, arabesk 

müziğin gelişimine paralel, kurgusal bir biyografi oluşturabilmek için basında çıkan 

haberler ile filmlerde anlatılan hikayelerin bu biyografilerde yer alan ayrıntılarla 

uyumlu olmasıdır. Arabesk bağlamında bilinen en iyi biyografi olan İbrahim Tatlıses, 

Urfa’da doğmuş ve 1970’lerin başında İstanbul’a göç etmiştir. Birkaç yıl büyük 

zorluklar çeken ve inşaat işçisi olarak çalışan Tatlıses, daha sonra sesi ile şöhret olur. 

İbrahim Tatlıses filmlerine bakıldığında genellikle İstanbul’a göçmüş bir Urfalının 

hayatı anlatır ama gerçek hayatla benzerliği giderek azalır. Çünkü filmlerdeki kahraman 

sürekli acılar çekerken ve şehre mağlup olurken, İbrahim Tatlıses büyük yatırımlarla 

servetine servet katmaktadır. Bu durum Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay gibi 

arabeskçilerin filmleri için de geçerlidir. İbrahim Tatlıses’in fazla duygusal ve şiddet 

dolu aşk hayatı, filmlerindeki konulara uymaktadır. İzleyenlerin filmlerdeki karakterler 

hakkındaki düşünceleri, sadece filmlerde ve şarkılarda yaratılan karakterle sınırlı 

kalmayıp, oyuncunun popüler basında tefrika halini almış hikayesi de buna katkıda 

bulunmaktadır705.  

Agah Özgüç’e göre arabesk filmlerin, kaderci ve kapalı bir toplum olmamız 

nedeniyle ortaya koyduğu patlamaları ve psikolojik tahribatları da tehlikeli 

boyutlardadır. Arabesk türü filmlerde günün ağır şartları içinde bunalan seyirci deşarjı, 

sadist ve mazoşist patlamalar biçiminde geliştirmektedir. Seyirci izlediği arabesk filmin 

etkisi ile şiddete yönelebilir. Hatta kendine zarar verip, isyankarlığa 

sürüklenebilmektedir706. Arabesk filmler diğer popüler film türleri gibi seyircileri 

avutmakta ve gerçek dünyanın sorunlarından uzaklaştırmaktadır. Özellikle gecekondulu 

ve göç etmiş seyirci, arabesk filmlerin konu ve kahramanlarıyla kolaylıkla özdeşleşme 

kurabilmekte ve filmdeki olay, durum ve kişilere tepki vermektedirler. Bir tür boşalımın 

yanı sıra arabesk filmler özellikle eğitimsiz seyirci için olumsuz etkileri taşımaktadır. 

Arabesk filmler, seyircileri daha derin bir karamsarlığa ve kaderciliğe doğru 

sürükleyebilmektedir. Arabesk sinemadaki en önemli amaç para kazanmak olduğundan 

toplumsal, sanatsal kaygılar taşımazlar. Bu sebeple arabesk furyasının yaşandığı 1980’li 

yıllarda “çok güzel filmdi baştan sona ağladık” sözleri en çok duyulan sözlerdir. 

                                                
705 Stokes, s.166,167 
706 Özgüç, Türlerle Türk Sineması, Dönemler, Modalar, Tiplemeler, s.114 
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Sonuç olarak arabesk filmler ticari kaygılar ile yapılan, gerçek sorunlardan 

uzak, melodramatik öğelerin ve şarkıların sık kullanıldığı oldukça abartılı konu ve 

karakterlere sahip olan filmlerdir. Arabesk filmler, arabesk kültüre ait öğeleri 

kullansalar da bu filmler ile arabesk kültürü gerçekçi bir şekilde okuyabilmek, 

anlamlandırabilmek güçtür.  Bu tür filmlerde bir yaşam ve hayatı algılama biçimi olarak 

arabesk kültürün çeşitli yansımalarını görebilmek mümkündür ama sağlıklı çıkarımlar 

yapabilmek için daha çok göç olgusunu, kent ve kentleşme sorunlarını, işsizliği, 

gecekonduluları vb. konuları daha gerçekçi bir şekilde ele alan filmlere bakmak 

gerekmektedir. Arabesk filmlerde amaç para kazanmak, izleyicinin ilgisini çekebilmek 

ve arabesk şarkıcının şarkılarını tanıtabilmektir. 1980’li yıllarda bu amaçlara yönelik 

arabesk film üretimi yapılmış ve bir arabesk film furyası yaratılmıştır. 1990’lı yıllara 

gelindiğinde devletin arabeskle olan ilişkisinin düzelmesi ve özel televizyonların ortaya 

çıkması arabeskin sinemadaki üstünlüğünü sona erdirir. Bu dönemde arabeskçi şarkıcı-

oyuncular televizyon dizilerinde ve genellikle kendi adlarını taşıyan televizyon 

showlarında boy göstermişlerdir. Arık şarkılarını tanıtmak için sinemaya ihtiyaçları 

kalmamıştır. 

5. BÖLÜM: ARABESKİN ÇOCUK YILDIZLARI VE FİLMLERİ  

5.1-Arabeskin  “Acılı Çocuk”ları 

 Arabeskin şarkıcı-oyuncu çocuk yıldızları, 1980’li yıların ikinci yarısında ilk 

önce müzik daha sonra sinema alanlarında popülerleşmişlerdir. Arabesk müzikteki 

çocuk furyası, bu furyanın en popüler ismi olan Küçük Emrah ile başlamış ve diğer 

arabeskçi çocuklar ile devam etmiştir. Büyük şehirlerde iç göçün korkunç seviyelere 

ulaştığı bu dönemde şehir kültürünün nimetleri ile terk edilen yerlerin öz kültürleri 

harmanlanmış ve kentli ile köylü birbirine karışmıştır. Arabesk müziğin oldukça 

popüler olduğu ve piyasa şartlarına adapte edildiği 1980’li yıllarda arabesk müzik türü 

olarak çeşitlenmelere gidildiğinden daha önce bahsetmiştik. İşte bu çeşitlenmenin 

getirilerinden biri de arabeskçi çocuk furyası olmuştur. Halk müziği ve ağırlık acı dolu 

arabesk parçalardan oluşan şarkılarıyla dönemin önemli ikonlarından olan bu küçük 

şarkıcılar, 1990’lı yılların başlarına kadar popülerliklerini sürdürebilmişlerdir.  
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Küçük Emrah’ın ardından pek çok küçük sanatçı Unkapanı Plakçılar 

Çarşısı’nda kaset doldurmuş ve ünlü olmaya çalışmıştır. Bu küçük şarkıcıların bir kısmı 

kasetler yapabilmiş hatta dönemin müzik sektörünü destekleyen sinema alanına da 

girebilmişlerdir. Yine diğer önemli bir kısmı ise sadece bir ya da birkaç kaset 

doldurmuş ama istekleri popülerliğe kavuşamamışlardır. Yani her küçük arabeskçi, 

Küçük Emrah ya da rakibi Küçük Ceylan kadar şanslı değildir. Ağlayarak şarkı 

söyleyen ve dinleyenleri duygulandırmayı başaran küçük arabeskçi şarkıcılar çok 

sevilmiş ve halk tarafından ilgiyle izlenmişlerdir.  

Arabeskçi çocukların neden sevildiği ve popülerleştiği üzerinde durmak 

gerekmektedir. Mehmet Doğan, arabesk müziğin içerisinde sübyanlara ihtiyaç 

duyulduğunu söyler. Mevcut müzik türleri arasında arabesk adeta bir alt kültür sızması 

gibi fışkırarak kendini duyurmuştur. Bu alt kültür fışkırmasının assolistleri resmi 

çerçeveleri ancak özel günlerde (yılbaşı vb.) kırarak ekranlara çıkabilmiştir. Böylece 

sadece ekranda ve mikrofonda verilen müzikle yetinenler, arabeskle tanışmışlardır. 

Çabucak silinemeyeceği belli olan arabeskin toplumda oturduğu bir zemin vardır. Bu, 

toplumun bin yıldır bağlı olduğu değerlerden süzülmüş iyinin, güzelin, aşkın, sevdanın, 

mertliğin, ahlakın, sadakatin, zulme isyanın oluşturduğu bir zemindir. Arabeskin 

kralları, şarkılarında hep bunları terennüm ederler. Filmlerinde ezilirler, horlanırlar ama 

asla taviz vermezler. Ama alt kültürün bu naif kahramanları, saf yürekli halka uygun bir 

yaşayış içinde değillerdir. Söyledikleri ve yaşadıkları arasında büyük uyumsuzluklar 

olmasa da zamanla büyüyen bir zıtlaşma gözlenmektedir. Bu durum arabeskin özündeki 

protestoyla açık bir şekilde çelişmektedir. Arabeskin kralları, söylediklerini yaşamayan, 

söyledikleri havada kalan, adeta “ilmiyle amel etmeyen” nasihatçılar durumuna 

düşmüşlerdir. Mehmet Doğan, tam da burada arabesk sübyanların önlenemeyen 

tırmanışlarının altında onların günahsız, masum insan yavruları oldukları inancı 

yattığını belirtir. Belki de böylelikle arabeskle arabeskçi çelişkisi yine naif bir 

duyarlılıkla çözülmektedir707.  

“İlk kasetin adı “Ağam Ağam”. Tam 400 bin satmış, vay anasına, 
bu çocukta iş var deyip ikinciye paçalar sıvanmış. Adı “Gülom”. Derken 
“Yaralı” derken derken, bakmış ki, sömürülüyor, hemen plak şirketini 

                                                
707 Mehmet Doğan, Dil, Kültür, Yabancılaşma, 1. Baskı, İstanbul: İz Yayıncılık, 2003, s.44,45  



 241 

değiştirmiş bizim “Küçük”. Tez el on milyona anlaşmış yenisiyle… Yani 
pek pardon, işlerine gelirse… Derken şarkılarla birlikte aynı adı taşıyan 
filmler de peş peşe… “Boynu Bükükler”, “ Acıların Çocuğu” vesaire acılı 
arabeski, satış rekorları kırıyor… Artık milyonsss dediğimiz ne 
kelimesss… “Yaralı” çocuk ta BMW’ler, ilaveten yerli sıfır kilometreler, 
daireler, cici elbiseler, altın künyeler ve de zincirler…”708  

Görüldüğü üzere Mehmet Doğan’ın arabeskçi çocuklar ilgili görüşleri pek de 

gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü çocuk arabeskçilerin yaptıkları, arabeskin kral ve 

kraliçelerinden pek de farksız değildir. Bu çocuklar çocukluklarından uzak, örnek 

aldıklarını her daim vurguladıkları arabeskçi ağabeyleri, ablaları gibi yaşamakta, müzik 

yapmakta ve film çekmektedir. Ayrıca dönemin arabesk yaşam biçimine göre 

hayatlarını ve kariyerlerini sürdürmektedirler. Tek amaç “yırtmak” yani para 

kazanmaktır. Bu süreçte plak şirketlerinin, müzik ve sinema yapımcılarının ve de 

menajer rolü üstlenmiş ailelerin rolü büyüktür.  

 

 

 

 

 
 
 
 
                                            Şekil 1: Acıların Çocuğu Küçük Emrah 
 

Arabeskçi çocukların neden toplumda ilgi gördüğüne yeniden dönersek, Necmi 

Yaşar ve Halil Atılgan, Küçük Emrah örneğinden yolan çıkarak, bu küçük sanatçının bir 

hit, bir fenomen haline gelişini toplumumuzun değer ve bunalımından uzak olarak izah 

etmenin mümkün olmadığını söylemektedirler709.  Nazife Güngör ise ancak kendisine, 

kendi varlığına, kendi değerlerine sahip olamayan bir toplumda çocukların kimsesiz 

                                                
708 Necmi Yaşar ve Halil Atılgan, Neden Arabesk, 1.Baskı, İstanbul: Kültür Eğitim Tesisleri Yayınları, 
1993, s.7 
709age, s.7 
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kaldığını vurgulamıştır. Ancak böyle bir toplumda bu küçükler boynu büküklüğün, 

garipliğin ve kimsesizliğin sözcülüğünü yapabilirler710 

Nurdan Gürbilek’e göre Türk toplumu kendi kötü yazgısını 1980’lerde yeniden 

sevmek zorunda bırakılmıştır. “Acıların çocuğu” kavramı adını, 80’lerin ortasında bir 

çocuk şarkıcı olan Küçük Emrah’ın aynı adla filme de çekilen şarkısından almıştır. 

Küçük Emrah’ın yine bu dönemde çekilen Boynu Bükükler filmi de imgeyi 

pekiştirmiştir. Bu dönemde Türk toplumu, 12 Eylül darbesinin karşısında yeniden 

kendini çocuk konumunda bulur. Toplum, 80’lerde yalnızca gözü yaşlı çocuk yüzlerini 

ve çığlık çığlığa acıdan söz eden çocuk şarkıcıları değil, büyük şehrin bir kez daha 

acıyla, acının da çocuklukla özdeşleştirildiği bütün bu sahneleri çok sevmiştir. Nurdan 

Gürbilek, burada sadece sayıları ve kazançları arttıkça kederleri hızla arsızlığa dönüşen 

çocuk şarkıcılardan değil, acılı çocukta kendi kudretsizliğinin izlerini bulan, bu 

güçsüzlüğü bir kez daha milli bir erdeme dönüştürmeye çalışan, maruz kaldığı acıyı bu 

kalıbın içine yerleştirmeye hazır bir toplumdan söz etmektedir711.  

Nurdan Gürbilek, Tuğcu’nun kimsesiz çıraklarından Yeşilçam yetimlerine, 

kederli çocuk kartpostallarından 80’lerin “acıların çocuğu” imgesine kadar kalıbın ana 

hatlarının pek değişmediğini vurgular. Yalnız 80’lerin ortasında Türkiye’nin kendi 

Doğulu yüzünü, kendi taşrasını, şehirlerde biriken Kürtleri, ama aynı zamanda onların 

yazgılarının alınıp satılabilen bir şey olduğunu keşfetmesiyle birlikte, kalıbın içine yeni 

içerik sızmaya başlamıştır. Kederli çocuk daha kara, daha esmer ve nihayet daha 

delikanlı bir çehreye kavuşmuştur. 1960’ların ve 1970’lerin Ömercikleri artık kimseye 

pek inandırıcı gelmemektedir. Nurdan Gürbilek, yinede acıların çocuğunun, horlanmış 

çocuğun zafere ulaştığı andan geriye dönülerek kurulmuş bir hikaye oluşunun 

değişmediğinden bahseder. Bize acıların çocukları olarak sunulan, aslında bu çileli 

kavruk yüzün büyük şehirde başarıya ulaştığı, bir aileye değilse de, paraya kavuştuğu, 

kendi Doğulu yazgısından “yırttığı” anda çekilmiş fotoğrafıdır. Bu sebeple acılı yüz, 

acıya eşlik eden onca içeriğe rağmen temiz, masum, onurlu bir imge olarak 

kalabilmiştir. Acıların çocuğu, acımasız büyük şehir ortamında babasız, evsiz ve yolsuz 

kalmıştır; ama tam da bu yüzden hem mağdur hem masum, hem kırılgan hem dirençli, 
                                                
710 Güngör, Sosyo-Kültürel Açıdan Arabesk Müzik, s.105 
711 Gürbilek, Kötü Çocuk Türk, s.42,43 
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hem çocuk hem de delikanlıdır. İmgenin politik bir vurguya sahip olduğunu belirten 

Nurdan Gürbilek, imgenin esas gücünü, bu ülkede yaşanan haksız savaştan aldığını ve 

çocuğun yetimliğinin gerçek bir babadan çok adil bir babadan yoksun olmaktan 

kaynaklandığını belirtir. Uzunca bir süre Türk kültüründe süren “acıların çocuğu” 

yalnızca çocuk şarkıcıların değil, neredeyse bütün taşralı erkek yıldızların yüzünde bir 

iz olarak görülmüştür712.  

Her ne kadar konumuz arabeskin acılı çocukları olsa da, asıl acınılması gereken 

gerçek anlamdaki çocukluktan bahsetmeden geçilemez. Türk toplumu acılı çocukları 

dinleyip kendilerine acırken ve çocuk kalmışlıklarına bir kez daha yenilirken, gerçek 

çocukları, çocukluklarından uzaklaşmak durumunda kaldılar. 1980’li yıllarda her şey 

olduğu gibi çocukluk da değişimin içerisine girer. Daha önce pek de önemsenmeyen 

çocuklar medyanın, sinemanın ve çeşitli endüstrilerin biçtiği rolle başrole çıkmışlardır. 

Değişen piyasa koşullarında çocuklar, kar getiren bir tüketim grubuna 

dönüştürülmüşlerdir. Televizyon ve reklamcılık, çocukluğu ve çocukluk algılayışını 

eskisinden çok daha faklı bir yere taşır. Artık çocuklar nasıl davranmaları gerektiğini ve 

nasıl bir tüketici olmaları gerektiğini televizyon ve reklamlardan öğrenmişlerdir. Türk 

medyası çocukları birer minyatür yetişkin gibi sunmakta ve tüketime çağırmaktadır. 

Artık Türkiye’de “minyatür yetişkin” kılıklı “medyanın çocukları”, apolitik, karamsar, 

bireyci ve gelecek ümitsizi “Özal’ın çocukları” ve fuhuş batağına girmiş, zorla fuhuş 

yaptırılan 12-17 yaş arası “hayat çocukları”713, kimsesiz “sokak çocukları” ve de 

“yırtmış”, arabesk kültür içinde büyümek zorunda kalan “arabeskçi çocuklar” vardır. 

Tüm bu çocuklar, ellerinden hiç olmadığı kadar alınan çocuklukları nedeniyle “acıların 

çocukları”dır. 

5.2-Arabesk Müziğin Küçük Şarkıcıları 

 Arabesk müziğin en popüler çocuk ismi Küçük Emrah’ın, Acıların Çocuğu 

adlı parçasının şarkı sözleri şu cümlelerden oluşmaktadır: Ne ilk ne de sonuncuyum, 

kahrediyor hayat beni, ben acılar çocuğuyum… Küçük Emrah, gerçekten de arabeskteki 

acılı çocuk şarkıcıların ne ilki ne de sonuncusudur.  Küçük Emrah’ın artan popülaritesi 

                                                
712 age, s.43,44 
713 Nokta Dergisi, “Fuhuş Piyasasının Yeni Kurbanları Hayat Çocukları”, Sayı 30, 02.08.1987, s.51 
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ardından mantar gibi türeyen pek çok arabeskçi çocuk vardır. Bunlardan biri de Küçük 

Emrah’ın rakibi olarak gösterilen Küçük Ceylan’dır. Her iki arabeskçi çocuk, 

sahnelerde yer almışlar ve ağır arabesk parçalar söylemişlerdir. 

“1984 yılında Emrah Erdoğan İpek’in ilk albümü çıkmıştır. 
Bildiğimiz Küçük Emrah işte. Ağam Ağam adlı sansasyonel albümünü 
Gülom, Yaralı, Boynu Bükükler, Ayrılamam gibi kasetleri takip etmiştir. Ne 
güzel günlerdi. Sonra da eksik bir tarafımız olduğunu keşfettik ve bir hanım 
kızın tiz sesine muhtaç olduğumuzu fark ettik. Ardından arabesk müziği, 
yeni bir ses, yepyeni bir nefes daha kazandı. Adı Ceylan Avcı’ydı. Yaktı 
Beni, Kaderin Tuzakları, Seni Sevmeyen Ölsün gibi insanın içini açan 
kasetlerin bini bi paraya basıldı ve satıldı. Ekmek peynirden daha fazla 
satıldığını yazar o zamanın kaynakları. Rekorlar kıran bir sektör ve bunlar 
sadece adı duyulmuş “küçük dev” isimler. Oysa diğer taftan ismi cismi 
hatırlanmayan, nankör gündemin ağına düşmüş niceleri vardı. 12 yaşında 
“Harika Çocuk” olarak tanıtılan Nazlı Yarim Haber Salmış şarkısının 
fenomenleştirdiği Resul Balay, Seni Sevmeyen Ölsün şarkısının yorumcusu 
Tüdanya,  acılı ses Bergen ve tabii ki sevgilisini henüz 3 yaşındaki 
kardeşinden kıskandığını söyleyen Hakkı Bulut ve diğerleri. Bir afyondu 
80’ler”714  

               1980’li yıllarda Küçük Emrah’ın ve Küçük Ceylan’ın müzik ve sinema 

alanındaki yükselişini gören yapımcılar pek çok çocuk şarkıcıyı arabesk piyasasına 

sürmüşlerdir. Müzik yapımcılarının amacı para kazanmaktır. Yapımcıların ve ailelerinin 

desteği ile ünlenen arabeskçi çocukların birçoğu 1980’li yıllarda popülerlik kazanıp 

kasetler yapmayı ve sinema filmleri çekmeyi başarabilmişlerdir. Yine diğer önemli bir 

kısmı ise ya popülerliklerini devam ettirememişler ya da hiç popüler olamamışlardır.  

 

 

 

 

 

Şekil 2: Arabeskin Prensesi Küçük Ceylan 

                                                
714 Hüseyin Dursunoğlu,  “Bir  Şafaktan Bir Şafağa ; “Neşecik”ten Zara’ya…”, http://www.zaman.com.tr 
/ columnistDetail_getNewsById.action?newsId=7973278, (01.01.2013) 
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Ayfer Yalman, Ses dergisinde “Arabeskin Küçük Feryatları” adlı yazısında bu 

dönemde hemen her gün bir yenisi çıkan arabeskçi çocuk sayısındaki artışın üzerinde 

durur ve ekler ;  

“Şu sıralar arabesk kaset piyasasında yaş ortalaması 10-14 olan 
küçük şarkıcıların kasetleri bol miktarda. Ve her geçen gün yenileri çıkıyor 
ortaya. Uğur Altınses’ler, Resul Balay’lar, Mustafa Açıkses’ler, Küçük 
Nezahat’ler, Küçük Tülay’lar vs. Küçük bir kesimde alıcı bulan bu 
kasetleri dolduranlar hakkında bir araştırma yapmak için Unkapanı’ndaki 
Plakçılar Çarşısı’na gittik. Gittiğimizi kasetçilerde kasetlerin büyük bir 
bölümünü bu küçük sanatçılar oluşturuyordu. Ortalama olarak 30-40 bin 
civarında satılan kasetleri çok az bir kısmının sahne deneyimi vardı ve çok 
azı müzik eğitimi görmüş veya müzik aleti çalıyordu, hiç birinin plağı da 
yoktu. Fakat genel olarak hepsi doğuluydu ve sesleri birbirlerine 
benziyordu. Ne de olsa hepsi çocuktu.”715 

Yaşları 10 ile 17 arasında değişen Küçük Tülay, Küçük Nezahat, Küçük 

Cüneyt, Küçük Demet, Küçük Mahsun, Mustafa Açıkses, Meral Çelik, Halil Taşkın, 

Garip Ali, Resul Balay, Yusuf İnci, Tarık-Yeşim İnanç, Gülten Gül… Bunlar ve daha 

birçokları, arabesk furyasının yarattığı küçük şarkıcılardır. Küçük arabeskçi şarkıcıların 

çoğu arabeskin kral ve kraliçeleri gibi Doğulu ve yanık seslidir. Müziğe olan ilgileri 

nedeniyle pek çoğunun eğitim hayatı yarıda kalmıştır. Şöhret ve çalışma hayatı 

çocukluklarını yaşayabilmelerine engel olmuştur. Arabeskçi çocuklar arasında görülen 

en önemli özelliklerden biri sahnede ve sinema filmlerinde kullandıkları isimlerin 

başlarına “küçük” sıfatını getirmiş olmalarıdır. Örneğin Türkiye’nin gözleri önünde 

büyüyen Emrah ilerleyen yaşına rağmen “küçük” sıfatından kurtulamamıştır. Bu 

çocukların arasında “küçük” sıfatı yerine “garip, yetim” gibi sıfatlar kullananlar da 

vardır.  

 Nazife Güngör, arabeskçi çocukların kasetlerine bakıldığında onları diğerlerin 

ayıran hiçbir özellik olmadığı üzerinde durur. Arabeskçi çocukların kasetlerindeki en 

önemli fark ağır arabesk şarkılar arasında birkaç halk müziği parçasının serpiştirilmiş 

olmasıdır. Bunun yanında feryatlar daha keskinleştirilmiş, acı biraz daha arttırılmıştır716. 

Örneğin arabeskin en popüler çocuğu olarak bilinen Küçük Emrah’ın 1985’te çıkan 

Yaralı adlı kasetinde yine aynı adı taşıyan şarkısı oldukça ağır bir arabesk parçadır.  

                                                
715 Ayfer Yalman, ”Arabeskin Küçük Feryatları”,  Ses Dergisi, S:26, 18.05.1985, s.4 
716 Güngör, Sosyo-Kültürel Açıdan Arabesk  Müzik, s.101 
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Yeter yarab yeter bitsin bu hasret, 

Ümit yollarımın hepsi kapalı, 

Kimsesiz, yalnızım tükendim artık, 

Hep böyleyim, dertliyim hep böyle yaralı, 

Yaralı, yaralı şu gönlüm yaralı, 

Benimki kahrolmak yaşamak değil ki717. 

Arabeskçi çocukların pek çoğunun albümünde ağır arabesk parçaların yanında 

dönemin arabesk anlayışına uygun olarak göbek attıran, oldukça neşeli parçalar da 

bulunmaktadır. Örneğin yine Küçük Emrah’ın 1988’de çıkardığı Es Deli Rüzgar adlı 

kasetinde ağır arabesk parçaların yanında oldukça eğlendiren arabesk parçalar da 

bulunmaktadır.   

Neşeliyim neşeli, 

Ben yine bugün neşeliyim. 

Yüzünü görünce saçını örünce, 

Yüzün gülünce neşeliyim, 

Dalgalı dalgalı saçını gördüm, 

Sevgiden deliye mecnuna döndüm, 

Mutluyum ben artık çok mutluyum, 

Ben yine bugün neşeliyim718. 

Ayfer Yalman, arabeskçi çocukların söylediği şarkıların pek çoğunun acıklı, 

üzüntülü, insanın içine taş gibi oturan şarkılar olduğunu söyler ve ekler; 

“Söyleyenin yaşını göz önünde alınca, insan “bu küçük yaşta 
böylesine dertli şarkılar nasıl söylenir” diye düşünüyor elinde olmadan… Ama 
şurası da bir gerçek ki, dertleri, acıklı olayları, anlatan şarkılara bir de çocuk 
sesi eklendi mi daha dokunaklı, daha acıklı bir hale geliyor. Belki de bu 
nedenle, bu tip şarkıları çocuklara söyletiyorlar. Bütün dramatik arabesk 
kasetler için “duygu sömürüsü” kavramını  kullanabiliriz ama özellikle çocuk 
şarkıcılarca söylenen bu şarkılar, iki kat daha duygu sömürüsü yapıyor. Bu 
şarkılar duygusal kişileri ağlatıyor. Ama bu kasetlerden yüzü gülenlerin olduğu 

                                                
717http://sarki.alternatifim.com/data.asp?ID=150&sarki=Yaral%FD&sarkici=Emrah&ok=1,(01.01.2013) 
718http://sarki.alternatifim.com/data.asp?ID=150&sarki=Yaral%FD&sarkici=Emrah&ok=1,(01.01.2013) 
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da kesin. Kaset piyasasındaki kişiler çocuk sanatçıları kullanarak “duygu 
sömürüsü”nden fazlasıyla nasiplerini alıyorlar.”719  

Arabeskçi küçük şarkıcıların şarkıları, karamsarlık ve acılarla doludur. 

Yetimlik, öksüzlük, kimsesizlik, hasret, özlem, çile, dert, zulüm, kader, hüsran, 

sarhoşluk gibi konuları şarkılarında dile getiren arabeskin şarkıcı küçükleri, ayrıca aşk 

konusunda da oldukça acıklı şarkılar söylemektedirler. Aşkı işleyen acıklı şarkıların 

yanında yine aşkı konu alan oldukça eğlenceli şarkıları da okumaktadırlar. “Şuncağız 

çocuğun ilk kaseti, değme aşıkların yüreğini sızlatacak cinsten bir şey…”Yaktın 

Beni”… İkincisi tecrübeli bir kadının tahmini “Bir Gün Geri Döneceksin”. Üçüncüsü 

daha da bir tecrübe, aman Allah: “Kaderin Tuzakları”. Küçük Ceylan deyip geçmeyin. 

Bir şarkısı daha var, adı da “Gel İçelim Arkadaş”720.  

Arabeskin küçük şarkıcılarının, duygu sömürülü şarkılarının yanında 

çıkardırdıkları albümler de acı ve karamsarlık dolu adlar taşımaktadır. Bu albüm 

adlarının çoğu çaresizliği ve umutsuzluğu dile getirirler. Arabeskin prensi ve prensesi 

olarak bilinen Küçük Emrah ve Küçük Ceylan’ın, 1980’lerde çıkardıkları albümler 

incelendiğinde pek çoğunun acıklı ve karamsar adlardan oluştuğu görülmektedir. Ayrıca 

bu adlar hor görülme, dışlanma, ezilme, kimsesizlik, yetimlik, sevip sevilmeme, 

kadercilik, tükenmişlik ve gariplik gibi pek çok arabesk duygu ve durumları 

vurgulamaktadır. Arabeskçi çocukların çıkardığı albüm adlarına şöyle örnekler 

verilebilir: Yaralı, Boynu Bükükler,  Ayrılamam, Yaktı Beni, Kaderin Tuzakları, Seni 

Sevmeyen Ölsün, Hep Ezildim… 

Arabeskin küçük şarkıcıları, sahnelerde adeta rol yaparak şarkılarını 

süslemektedirler. Bol ağlamalı, hıçkırıklı, feryatlı ve gözyaşlı sunumları şarkıların daha 

etkili olmasını sağlamaktadır. Örneğin Küçük Ceylan, kopardınız yüreğimi, viran ettiniz 

hanemi, duymadınız dileğimi, yazık ettiniz şarkısını sahnede söylerken ağlamaktadır. 

Ağlayarak şarkı söyleyen küçük arabeskçiler, şarkılarda işlenen duyguları 

canlandırmaktadır. Ayrıca sunum ve şarkılar ile birlikte dinleyiciye aynı duygular 

yaşatılmak istenir. Bu şarkıları dinleyen seyirciler, sanki gerçekten bu acıları 

yaşıyormuş gibi arabeskçi çocuklara üzülür ve kendilerini onların yerlerine koyar. 

                                                
719 Yalman, s.4 
720 Yaşar ve Atılgan, s.7 
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 Arabeskçi çocukların ve şarkılarının bu denli sevilmesi onları sinemaya da 

taşımıştır. Sinema filmlerinde konu ile ilgili ya da ilgisiz ortalama dört ya da beş şarkı 

söyleyen arabeskçi çocuklar, bu sayede şarkılarını tanıtabilmişlerdir. Arabeskçi 

çocukların oynadıkları sinema filmlerinin adları ya albüm ya da şarkı adlarıyla aynıdır. 

Örneğin Küçük Ceylan’ın 1985 yılında çıkardığı Kaderin Tuzakları adlı albüm adı, yine 

1985’te başrolünü oynadığı Kaderin Tuzakları adlı filme verilmiştir. Küçük arabeskçi 

şarkıcılar, filmlerde oynayan arabeskçi büyükleri gibi albümlerindeki en popüler 

şarkıları filmlerde kullanmaktadırlar. 

Arabeskin küçük şarkıcıları arabesk müziğin önderliğini yapanları örnek 

almaktadırlar. Birçoğu özellikle 1980’li yıllarda arabeskin ikonu haline gelen İbrahim 

Tatlıses gibi olmak istemektedir.  Hakan Türkkuşu,  Nokta dergisinde yazdığı 

“Küçükler Söylüyor Büyükler Kazanıyor” adlı yazısında bu konunun altını çizmiş ve 

eklemiştir; 

“Başlarına aniden konan” talih kuşu yüzünden azıcık sersemleyen 
“prens”lere gelince, onlar hep aynı düşü görüyorlar: İnşaat ameleliğinden 
milyonerliğe sıçrayan İbrahim Tatlıses abilerini. Gençler hiç kimseyi taklit 
etmediklerini söylüyorlar ama hepsinin ortak beğenisi İbrahim Tatlıses 
üzerine odaklaştığı görünüyor. Tatlıses de “yeni”leri izlerken, aralarında 
herhangi bir gerginliğin doğmamasına özen gösteriyor. Örneğin “İbrahim, 
Küçük Emrah’ın başını yiyecek türünden çıkan haberleri tümden yalanlıyor 
ve Küçük Emrah’ın ailesine “o benim kardeşimdir, çıkan dedikodulara 
inanmayın”  şeklinde haberler gönderiyor. Besteleri ve arabesk şarkı sözleri 
ile Tatlıses’in “taht”ında rahat oturmasını sağlayan Burhan Bayer’in bundan 
böyle Küçük Emrah ile de ilgilenecek olması, ister istemez akıllara Tatlıses’e 
benzeyecek düşüncesini getiriyor.”721 

Arabesk çocukların kendilerinden büyük arabeskçi şarkıcı ve oyunculara pek 

çok anlamda benzedikleri söylenebilir. Örneğin Küçük Emrah, İbrahim Tatlıses gibi 

şarkı söylemekte, filmler çekmekte ve onun gibi arabeske ağırlık vermektedir.  Küçük 

Emrah, pek çok kez arabeskçi büyüklerini sevdiğini ve onları örnek aldığı dile 

getirmiştir.  Küçük arabeskçiler, aynı arabeskçi büyükleri gibi giyinmekte, abartılı hal 

ve hareketlerde bulunmakta ya da sözler söylemektedir. Birçoğu dönemin “yırtma” 

amaçlı arabesk yaşam biçimine uyduğu da görülmektedir.   

                                                
721 Hakan Türkkuşu, “Küçükler Söylüyor Büyükler Kazanıyor” Nokta Dergisi,  Sayı, 21.07.1985, s.51,52 
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 Örneğin arabesk dünyasının küçüklerinden Garip Ali, arabesk müziği halkın 

sevgilisi olabilmek için seçtiğini söylüyor ve halkın en beğendiği sanatçıların arabesk 

sanatçılar olduğunu belirtiyor. Arabesk müzikte kendine oldukça güvenen Garip Ali, 

İbrahim Tatlıses gibi kendi has bir ekol yaratmanın amacında olduğunu dile getiriyor722. 

İlk kasetinin ardından tanınmaya başlayan Küçük Emrah ise daha sonra yaptığı iki 

kasetle satış rekorları kırmaktadır. Müziği çok sevdiğini söyleyen Emrah, sesi olduğu 

sürece şarkı söylemeye devam edeceğini belirtir. Küçük Emrah’ın en çok beğendiği 

sanatçılar ise Belkıs Akkale ve İbrahim Tatlıses’dir. Küçük Emrah, büyüklerini çok 

taktir ettiğini ve onların yolundan gideceğini söylemektedir. Profesyonel olarak müzikle 

uğraşan Emrah, “müzik benim hayatım” diyor723. Küçük Emrah, doldurduğu kasetler ve 

çevirdiği filmler ile yüklü paralar kazanmaktadır. Emrah, “Amerikan barı” olan bir 

evde, annesi ve abisiyle birlikte yaşıyor. Ancak barında İbrahim Tatlıses’in “küçük deve 

sevgilerle…” diyerek imzaladığı plağı ve birkaç kaseti süslüyor724. 

Nazife Güngör’e göre 1980’lerin ortalarında arabesk dünyasının alışıla gelmiş 

sesleri dışında hıçkırık, inilti ve ağlama serpintileri daha yoğunluk kazandığını ve çocuk 

sesleri sık sık duyulmaya başladığını vurgular. Bunu arabeskte bir çığır olarak 

değerlendirenler hatta bu tür bir yönelime “neo arabesk”  diyenler bile vardır. Arabeskin 

hiçbir müzik eğitimi almamış çocuklarının müzikte ya da ciddi bir sanat dalında bir 

akım gerçekleştirebilmeleri ne kadar mümkün olabilir? Nafize Güngör, bu durumun 

bazı kimselerin para kazanmak adına yaptığı ticari bir olay olduğunu söyler725.  

“Yozlaştırılmış halk türkülerini arabesk şarkılarla birlikte söyleyen 
12-16 yaş arasındaki gençlerin kasetleri yüz binlerce satıyor. Aralarında 
kimileri; Uğur Altınses ve Hamit Karaman örneğinde olduğu gibi milyonluk 
sözleşmelere imza atıyor, hatta film teklifleri alıyorlar ve çeviriyorlar. İş 
ticaret olsun… “Arabesk prenslerin” peynir ekmek gibi kapışılan kasetlerini 
pazarlayanlar; gençlerin ailelerinden seyyar kasetçisine ve Unkapanı’ndaki 
plakçısına değin herkes; alan memnun, satan daha memnun ilkesiyle hareket 
ediyor.”726 

1980’li yıllarda arabesk şarkılar söyleyen ve filmler çeken kimi küçük 

arabeskçiler oldukça iyi iş yapmış ve paralar kazanmışlardır.  Para kazananlar sadece 
                                                
722 age, s.52,53 
723 Ses Dergisi, “Küçük Emrah”, Sayı 19, 21.07.1986, s.13,15 
724 Türkkuşu, s.52 
725 Güngör, Sosyo-Kültürel Açıdan Arabesk  Müzik, s, 101 
726 Türkkuşu, s.52 
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çocuklar değildir. Çocukları yapımcıların yanlarına götüren ya da müzik yarışmalarına 

sokan aileler, şöhret olabilmeyi başaran çocukları üzerinden yüklü paralar kazanmaya 

başlarlar. Arabesk furyasındaki çocuk sömürüsünün en karlı kişileri ise müzik ve film 

yapımcılarıdır.  Örneğin popüler oldukları ilk günden itibaren kasetleri satış rekorları 

kıran ve filmleri çok izlenen Küçük Emrah ve Küçük Ceylan, müzik ve film 

yapımcılarına yüklü paralar kazandırmışlardır. Yine arabeskin acılı çocuklarından Uğur 

Altınses, taksicilik yapan babası tarafından Altın Mikrofon Ses Yarışması’na 

sokulmuştur. Uğur Altınses, dönemin en iyi kazanan arabeskçi çocuklarındadır. 

 Daha önce Küçük Emrah, Küçük Ceylan, Meral Çelik, Halil Taşkın vb. 

örnekleri kadar şanslı ve popüler olamayan arabeskçi çocukların olduğundan 

bahsetmiştik. Arabesk dünyasında para kazanamayan ve istedikleri popülariteye sahip 

olamayan pek çok çocuk şarkıcı vardır. Arabeskin popüler olamayan çocukları arasında 

olan Küçük Oğuz ve Küçük Cem, sadece bir kaset çıkartabilme şansına sahip 

olabilmişlerdir. Küçük Müftah, Öksüzler adlı albümüyle istediği patlamayı 

yapamamıştır. Gerçekten yetim olmayan Yetim Ayhan,  görüntüsü nedeniyle pek de 

küçük olmayan Küçük Hasan, genelde hareketli arabesk şarkılar okuyan Küçük Sezer 

arabeskin popüler olamayan küçük şarkıcıları arasında yer almışlardır.  

 

 

 

 

 

 

                              Şekil 3: Resul Balay ve Sahipsizim albümü kapağı 

Arabeskin revaçta olduğu dönemde satış rekorları kıran ve şöhret olmayı 

başaran arabeskçi çocukların çoğu popülerliklerini kısa sürede yitirmişler ve trajik 
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sonlara mahkum olmuşlardır. Bunlardan biri de yakın zaman ölen Resul Balay’dır. 

Arabesk rüzgarının estiği 1980’lerde çocuk şarkıcılar arasında yıldızlaşan Resul Balay, 

minibüs muavini olarak ölmüştür. Küçük Emrah ve Küçük Ceylan, büyüdükleri halde 

hala müzik piyasasında aktif olarak yer almaktadırlar ama onlardan daha fazla satış 

rakamı yakalayan ve daha büyük yankılar uyandıran Resul Balay, hep çocuk yıldız 

olarak kalmıştır.“Modern zamanlar” Resul Balay’ı “arabesk zamanlar” kadar el üstünde 

tutmamıştır. Yitirdiği popülaritesi nedeniyle müzikten ekmek yiyemeyen Resul Balay, 

minibüs muavinliği yapmak zorunda kalmış ve fakirlik içinde ölmüştür727. Nazife 

Güngör, pek çok arabeskçi çocuğun sonunun belli olmadığı söyler ve bu çocukların 

geleceklerin emin olmamak gerektiğini belirtir728. 

Orhan Gencebay, küçük solistlerin hiçbir zaman yetişkinin yükünü 

taşıyamayacaklarını vurgular. Küçük arabeskçilerin bir yetişkine erişmelerini olağan 

görmeyen Gencebay, müziğin güçlü olanın ayakta kaldığı bir piyasa olduğunu belirtir. 

Bu piyasa içerisinde mücadele eden gençlerden, küçükken başarılı olanların ileride de 

başarılı olacaklarına dair bir kural yoktur. İnsanların beğenilerinin kolay değişmektedir. 

Ayrıca bu çocukların yaşları, seslerinin değişime uğradığı dönemlerdir. Orhan 

Gencebay, Küçük Emrah’ın güzel bir sesi olduğunu ve bu modanın başını çektiğini 

belirtmektedir. Arabeskin kralı, arabesk müzikteki çocuk furyasına moda demekte, 

bundan 20 yıl önce de çocuk modasını var olduğunu hatırlatmaktadır. Bu modanın 

nereye kadar süreceğini kestiremediğini vurgulayan Gencebay, küçük arabeskçilerin 

çok çalışması gerektiği üzerinde durur729. 

Arabeskçi çocuk modası 1990’ların başında eski popülaritesini kaybeder. Acılı 

arabeskin eskisi kadar rağbet görmeği ve Türk pop müziğinin yükselişe geçtiği bu 

dönemde çığırtkan çocuk sesleri de azalmaya başlar ama tam anlamıyla da kaybolmaz. 

1990’lı yıllarda Türk sineması da büyük bir kriz içindedir. Bu kriz popüler sinemayı 

yani arabesk sinemayı da etkiler. Özel televizyon kanallarının açılmaya başlaması 

arabeskçileri televizyon dünyasına taşır. 1980’lerin arabeskçi çocukları artık ortada 

yoklardır ve büyümüşlerdir. İçlerinden çok azı müzik ve televizyon sektöründe işler 
                                                
727“Çocuk Türkücü Resul Balay Vefat Etti”, (23.06.2011), http://www.sabah.com.tr/Yasam 
/2011/06/23/cocuk-turkucu-resul-balay-vefat-etti, ( 02.01.2013) 
728 Güngör, Sosyo-Kültürel Açıdan Arabesk  Müzik,s 104 
729 Nokta Dergisi, “Büyüyünce Başarılı Olurlar Diye Bir Kural Yok”, Sayı 28, 21.07.1985,  s.53 
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yapabilmeye devam edebilmiştir.  Örneğin Küçük Emrah, 1990’lı yıllarda popülaritesi 

genç bir delikanlı olarak hem televizyonda hem de müzik piyasasında sürdürebilmiştir.  

Emrah, dönemin koşullarına ayak uydurarak değişmeye başlamış arabesk pop karışımı 

albümler yapmış ve imajın değişikliklere gitmiştir. Sinema filmleri yerine televizyonda 

yer almaya başlayan Emrah, televizyon filmleri ve diziler ile seyircilerinin karşına çıkar. 

Bu dönemde popülaritesi devam ettiren diğer bir arabeskçi çocuk ise Küçük Ceylan’dır. 

Küçük Ceylan, Küçük Emrah kadar olmasa da televizyonlarda ve müzik piyasasında 

şöhretini devam ettirebilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 4: Küçük Onur ve Küçük İbo 

1990’ların ikinci yarısında Küçük İbo ve Küçük Onur arabeskteki çocuk 

furyasının son temsilcileri olmuşlardır. 1990’lı yıllarda eski acılı ve göbek attırmalı 

tavrının son demlerini Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz, İbrahim Erkal ve Alişan gibi 

isimler ile sürdüren arabesk piyasasının içinde yer alan Küçük İbo ve Küçük Onur’un 

serüvenleri, 1980’lerdeki arabeskçi çocuklardan pek de farksız değildir. Şarkıcılığın 

yanında dizi oyunculuğu yapan küçük yıldızların her ikisi de doğuludur ve müzik 

eğitimi almamışlardır. Küçük İbo’yu ve Küçük Onur’u diğerlerinden ayıran tek önemli 

fark eğitim hayatlarına devam edebilmiş olmalarıdır. Ama bu durum bile onları diğer 

pek çok küçük şarkıcı gibi dramatik sonlardan kurtaramamıştır.  Küçük İbo, büyüdükten 

sonra eski sempatisini ve popülaritesi kaybeder. Küçük Onur ise ilk önce çapkınlık 

haberleri daha sonra mafya ile olan ilişkileri ile gazetelerde yer alır. Her iki çocuk 

arabeskçi de, medyada arabeskçi çocuk şarkıcı furyasının yeniden canlandırılabilir mi 
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sorusuna verilen cevaplar olmuşlardır. Küçük Onur ve Küçük İbo, 1990’ların sonlarında 

medyanın sömürdüğü yıldız çocuklar olarak hafızada yer etmişlerdir. 

Arabeskin imparatoru İbrahim Tatlıses, 1990’ların ikinci yarısından sonra 

tekrar patlayan küçük şarkıcılar furyasıyla çocukların sömürüldüğünü vurgulamaktadır. 

Çocukların yeteneklerine göre yetişmelerine ve bu konuda eğitim almalarına karşı 

olmadığı söyleyen İbrahim Tatlıses, kasetçileri ve organizatörlerin çocuk şarkıcıları 

sömürerek para kazanmasının yanlışlığına değinmektedir. Sahne ve gece hayatının 

çocuklar üzerinde fiziksel ve ruhsal açıdan sakıncalı olduğunu belirten Tatlıses, bu 

çocukların şöhretin ağırlığı altın ezildiklerini de eklemektedir730. İbrahim Tatlıses, 

arabeskçi çocuklar konusunda yaptığı açıklamalara rağmen 1998 senesinde 

Azerbaycan’dan getirdiği 13 yaşındaki Azeri Kızı Günel’i meşhur etmiş, sahnelere 

çıkarmış ve albümler yapmıştır. Büyük bir İbrahim Tatlıses hayranı olan Azeri Kızı 

Günel, arabesk ve fantezi müzik türünde şarkılar söylemiştir.  

Arabeskçi çocukların serüvenleri bir tür çocukluğun yitiriliş öyküsüdür. Şöhret 

ve para kazanan arabeskçi çocuklar, çocukluklarını yaşamadan büyümek zorunda 

bırakılmışlardır. Arabeskin acılı çocukları giyim kuşamlarıyla, davranışları ve 

konuşmalarıyla, hayat biçimleriyle ve de filmlerinde oynadıkları karakterler ile birer 

“minyatür yetişkin” gibidirler. Bu durum modern dönemde çocukluğun kayboluş 

serüvenine uygunluk gösterir. Medya ve şöhret dünyasının çocuklar üzerinde yarattığı 

tahribatı arabeskçi çocuklar üzerinde izleyebilmek mümkündür. Sahnelerde, filmlerinde 

ve televizyonlarda büyük gibi davranan, konuşan ve giyinen bu arabeskçi küçükler, 

çocuk sayılmamakta ve çocukluklarını yaşamlarına izin verilmemektedir. Arabeskçi 

çocuklar, tam anlamıyla bir tüketim topluma dönüşmeye başladığımız 1980’ler 

Türkiye’sinde “çocukluğun tükenişi”nin göstergelerinden sadece biridir.  

5.3- Türk Sinemasında Arabeskçi Çocuklar, Filmleri ve Konuları 

Arabesk müzikteki çocuk furyasının sinemaya taşınması 1980’li yılların 

ortalarına doğru başlar. 1984 yılında çekilen yönetmenliğini Ümit Efekan’ın yaptığı, 

başrolünü Küçük Emrah’ın oynadığı Zavallılar filmi arabesk sinemada küçükler 

                                                
730 Perihan Çakıroğlu, “Tatlı Öğüt”, Milliyet, 18.12.1996, s.3 
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furyasının başlamasına neden olmuştur. Bu yıl Küçük Emrah’ın artan popülaritesinin 

adından küçük şarkıcı Hikmet Öztekin, yönetmenliğini ve senaristliğini Çetin İnanç’ın 

yaptığı Yetim Emrah (1984) filminde başrol oynar.  

Murat Tolga Şen,  “Arabesk Sinemasının Şarkıcı “Küçük”leri!” adlı yazısında 

Yetim Emrah (1984) filmini bilinemeden anılara gömülen Hikmet Öztekin vakası olarak 

değerlendirir. Murat Tolga Şen’e göre Ağam Ağam adlı albümü ile epey sükse yapan 

Küçük Emrah’ın popülaritesinden yararlanmak isteyen iş bilir yönetmen Çetin İnanç, 

içinde Emrah olamayan bir Emrah filmi çekmiştir. Sokaklarda boyacılık yapan bir 

çocuğun acıklı hikayesini anlatan film, Türk sinemasının veritabanında anılmayan ve 

tamamen unutulan bir filmdir731. 

1985 yılında arabesk sinemada şarkıcı-oyuncu küçük yıldızların ve filmlerinin 

sayısında artışlar gözükür. Küçük Emrah’ın hemen ardından Küçük Ceylan, Küçük 

Mustafa gibi isimler arabesk filmlerde rol alırlar. Küçük Mustafa, Küçük Ceylan ve 

Uğur Altınses gibi arabeskin şarkıcı-oyuncu çocuklarının filmlerinde yönetmenlik 

yapan Oğuz Gözen, Bir Yeşilçam Masalı Türk Sinemasında Yönetmen Olmak adlı 

kitabında 1985‘in ilk aylarından itibaren çocuk şarkıcılar furyasının alıp yürüdüğünü, 

Küçük Emrah ile patlayan bu furyanın diğer çocuk şarkıcılar ile devam ettiğini söyler ve 

ekler; 

“O günlerde Emrah’ın prodüktör Nami Dilbaz adına çektiği ve 
yönetmenliğini Ümit Efekan’ın yaptığı bir film hayli iş yapıyordu. Benim de 
kulağıma, plakçılar çarşında Emrah’ın yine kendi gibi çocuk şarkıcı olan 
Mustafa Açıkses (Küçük Mustafa) adlı bir rakibinin bulunduğu ve 
kasetlerinin çok sattığı fısıldanıyordu. O günlerde tanıştığımız Tamer Öz’e, 
Mustafa Açıkses’ten bahsettim. Ve onunla yapılacak bir filmin, Emrah kadar 
veya ona yakın iş şansı olacağını söyledim. Taner’e Mustafa Açıkses’i 
önerdiğimde, yönetmenliğini sen yaparsan çekerim cevabını verdi. Derhal, 
Mustafa Açıkses’in plakçısıyla konuşup, kendisiyle bir film yapmak üzere 
anlaştık. Film, Küçük Mustafa Hayat Sokaklarında adını taşıyordu. Film 
piyasaya çıktığında kombin olarak tarif edilen sinemalarda vizyona girdi. Ve 
büyük hasılatlar yaptı.”732 

                                                
731 Murat Tolga Şen, “Arabesk Sinemasının Şarkıcı “Küçük”leri!”, (11.12.2010),  
http://www.otekisinema.com/arabesk-sinemasinin-sarkici-%E2%80%98kucuk%E29/, (03.01.2013) 
732 Oğuz Gözen, Bir Yeşilçam Masalı Türk Sinemasında Yönetmen Olmak, 1. Basım, İstanbul:  Akis 
Kitap, 2006, s.131,132 
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1985 yılına gelindiğinde Küçük Emrah, Küçük Ceylan ve Küçük Mustafa’nın 

toplam film sayısı 6’dır.  Boynu Bükükler (1985), Acıların Çocuğu (1985), Garibim 

Ceylan (1985), Yetim (1985), Küçük Mustafa Hayat Sokaklarında (1985) vb. filmler 

yılın en popüler arabesk filmleridir. 1986 yılına baktığımızda arabesk sinemadaki çocuk 

furyasına Yusuf İnci, Halil Taşkın, Tarık-Yeşim İnanç, Küçük Demet, Dündar 

Yeşiltoprak gibi yeni arabeskçi şarkıcı-oyuncu çocukların katıldığı görülür. 

Çalışmamızda ulaşabildiğimiz arabeskçi şarkıcı-oyuncu çocuk yıldız ve film sayısına 

göre733 1986 yılında bu çocukların oynadığı arabesk film sayısının oldukça yükseldiği 

görülmüştür. 1986 yılına gelindiğinde Küçük Emrah, Küçük Ceylan, Yusuf İnci, Tarık -

Yeşim İnanç, Halil Taşkın, Küçük Demet ve Dündar Yeşiltoprak’ın toplam film sayısı 

16’ya çıkmıştır. 1980’li yılların ortalarından sonra Meral Çelik, Gülten Gül, Küçük 

Cüneyt, Küçük Ersin, Serpil-Alper Beyaz Kardeşler gibi pek çok arabeskçi şarkıcı-

oyuncu çocuk, arabesk filmlerde başrol oynamışlardır. 1990’lı yıllara gelindiğinde ise 

arabeskçi şarkıcı-oyuncu çocuk yıldız ve film sayısında büyük düşüşler yaşanmıştır. 

Türk sinemasındaki krizin de etkisiyle sinemadaki arabeskçi çocuk furyası bıçak gibi 

kesilmiştir. Türk sinemasındaki arabeskçi çocuk furyasının sona ermesinde sadece 

sinemadaki krizin değil, arabeskin ve arabeskin küçük ikonlarının modasının 

geçmesinin de büyük etkisi vardır.  

Murat Tolga Şen, 1980’li yıllarda sıkıyönetim ile birlikte devlet televizyonunda 

yayınlanan “naftalin kokulu” dizi ve filmlerden sıkılan halkın dönemin en önemli 

medya aygıtı olan videoya yöneldiğini söylemektedir. O dönemden pahalı olmasına 

rağmen her eve girmeye başlayan video aygıtı tıpkı televizyonun ilk zamanlarda 

gördüğü ilgiyi görmüştür.  Murat Tolga Şen, yasaklar ardından sansüre uğrayan seks 

film furyasının ardından dara düşen sinemacıların, 1970’lerde Orhan Gencebay’lı, Ferdi 

Tayfur’lu iyi iş yapmış filmlerin benzerlerini yeni arabeskçi tayfasıyla çekmeye 

başladıklarını belirtir. Sinemacıların, video için çektikleri arabesk filmlerde kar 

amacında olduklarını söyleyen Murat Tolga Şen, peşi sıra çekilen ve insafsız 

öykülerden oluşan filmler ile bir alt tür oluştuğunun altını çizer ve bu sömürünün en 

güçlü ikonlarının ise sahip olduklar masumiyet ile perdede görüldükleri andan itibaren 

                                                
733Çalışmamızda arabeskin şarkıcı-oyuncu çocuklarının başrolde oynadığı, film tarihleri ve adları kesin 
olan toplam 50 adet filme ulaşılmıştır.  
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herkesi ağlatmayı başaran “küçük”ler olduğunu ekler. İrili ufaklı video yapımcıları çok 

geçmeden bu çocuklar üzerine oynamaya başlamış ve ortalık bir anda tiz sesli 

çocukların şarkılı-türkülü filmleri ile dolmuştur734. 

1980’li yıllarda Küçük Emrah ile başlayan ve Küçük Ceylan ile devam eden 

çocuk şarkıcı furyası hız kesmeden devam etmiştir. Her gün yeni bir çocuk, şarkıcı 

piyasasına çıkmakta, bunlardan bazıları başarılı olmakta, bazıları ise yaptıkları kasetin 

ardından kaybolup gitmektedir. Oğuz Gözen, yine bu dönemde ortaya çıkan Ankaralı 

bir çocuk şarkıcı olan Uğur Altınses’ten bahseder. Oğuz Gözen, 1986 yılında 

yönetmenliğini ve senaristliğini yaptığı Gariplerin Şarkısı adındaki filminde güzel bir 

sese sahip olduğunu düşündüğü Uğur Altınses’i başrolde oynatır. Film, beklenmedik bir 

başarı sağlamıştır. Piyasadaki video şirketleri, çocuk şarkıcı filmleri ile yakından 

ilgilenmektedir. İsmi duyulmuş ve kasetleri satan çocuk şarkıcıların başrolde 

oynadıkları filmler özellikle Almanya’da oldukça rağbet görmektedir. Çocuk şarkıcı 

filmlerine yönelik büyük ilgi Oğuz Gözen’i yeni bir arabeskçi çocuk filmi yapmaya iter. 

Yeni bir çocuk şarkıcı olan Murat Yıldız’ın başrolünde oynadığı 1986 yapımı Kurtar 

Yarab adlı film, köyünde sevdiği kız için böbreğini satan bir gencin öyküsünü anlatır. 

Ardı ardına gelen arabeskçi şarkıcı çocuk filmleri, video piyasasında hem yurt içinde 

hem de yurt dışında rekor düzeyde başarı göstermektedir735. 

Şüphesiz dönemin en popüler isimleri Küçük Emrah ve Küçük Ceylan’dır. 

Yine de bu dönemde ortaya çıkan diğer arabeskçi çocukların filmleri de oldukça ilgi 

görür. Örneğin Halil Taşkın 1986 senesinde ardı ardına 6 film çeker. Bu filmler Aile 

Namusu, Günahsız Yetim, Küçük Beyzade, Ana Hasreti ve Küçük Ağam gibi çoğu 16 

mm’lik video için çekilmiş arabesk filmlerden oluşmaktadır. Yine bu dönemin popüler 

arabeskçi şarkıcı-oyuncu çocukları arasında Küçük Mahsun, Küçük Demet, Gülten Gül, 

Meral Çelik, Küçük Cüneyt gibi isimler yer almaktadır. 1980’li yılların sonlarına doğru 

arabeskçi çocuk yıldızların film sayısında giderek azalmalar görülmeye başlanır. Küçük 

Emrah’ın 1988 yılında film sayısı 3 iken 1989 yılında bu sayı 1’e düşmüştür. Yine 

arabeskin diğer önemli bir ismi Küçük Ceylan’ın 1989 yılında film sayısı 4 iken 

                                                
734 Murat Tolga Şen, “Arabesk Sinemasının Şarkıcı “Küçük”leri!”, (11.12.2010),  http://www.otekisi 
nema.com /arabesk-sinemasinin-sarkici-%E2%80%98kucuk%E29/, (03.01.2013) 
735 Gözen, s.132, 138–140 
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1990’daki film sayısı 1’dir. Küçük Cüneyt dışında, diğer arabeskçi şarkıcı-oyuncu 

çocuklar ise 1990 yılından sonra filmlerde oynamamışlardır. 1990 yılından sonra aktif 

olarak sinema filmlerinde oynamaya devam eden isim Küçük Emrah’tır. 

Arabeskçi şarkıcı-oyuncu çocuk yıldızların aynı müzikte olduğu gibi 

oyunculuk alanında da her hangi bir eğitimleri yoktur. Şarkıcılık için iyi bir sese sahip 

olan bu çocukların oyunculuk yetenekleri oldukça sınırlıdır.  

Murat Tolga Şen, arabeskçi çocuk furyası filmlerinde yıldız çocuklara emektar 

Yeşilçam sanatçılarının eşlik ettiğini söylemektedir. 80’ler Türkiye sineması kendi 

yıldızlarını parlatıp gökyüzüne çıkartırken, eski Yeşilçam emektarlarının sığınacağı son 

kale arabesk furyası filmleri olmuştur. Yeşilçam emektarları bu şarkıcı küçüklerin 

yanlarında yardımcı rollerde yer almışlardır736. Yeşilçam sanatçıları, çeşitli arabeskçi 

çocuk filmlerinde kimi zaman acılı çocuk karaktere iyi davranan, onlara yardım eden, 

kötülüklerden koruyan ve onları şarkıcı yapan, servete üne kavuşturan karakter olarak 

kimi zamanda onları döven, hor gören, ailelerini dağıtan insafsız kötü karakterler olarak 

da karşımıza çıkarlar. Bu dönemde arabeskçi şarkıcı-oyuncuların filmlerinde rol alan 

Yeşilçam sanatçıları arasında Münir Özkul, Adile Naşit, Neriman Köksal, Sevda 

Ferdağ, Engin Çağlar, Selahattin Fırat vb. pek çok isim vardır.  

Arabeskin şarkıcı-oyuncu çocuklarının filmleri dramatik öğelerle doludur. 

Filmlerde başrol oynayan küçük arabeskçi oyuncunun başına gelen dramatik olayların 

akışı müziklerle desteklenmekte ve çoğu zaman çocuk arabeskçinin filmlerdeki durumu 

müziklerle ifadelendirilmektedir. Her arabeskçi çocuğun filmi genelde dörtten fazla 

şarkı içermektedir. Arabeskçi çocukların hit olmuş şarkıları albüm adlarında olduğu gibi 

film adlarına da verilmişlerdir. Albümlerdeki en başarılı şarkılar bu filmlerde 

verilmekte, şarkılar arasında en popüler olanı ise filmlerin başı ve sonlarında ya da en 

dramatik sahnelerde çalınmaktadır. Filmlerde söylenen şarkılar kimi zaman film 

konularıyla bağlantılıyken kimi zamansa film konusundan oldukça uzaktır. Yine de 

çoğu kez şarkılar anlatımı destekleyici unsurlar olarak karşımıza çıkmışlardır. 

Görüntülerle anlatılması zor olan duygu ve niyetler bu şarkılar ve ağdalı diyaloglarla 

                                                
736 Murat Tolga Şen, “Arabesk Sinemasının Şarkıcı “Küçük”leri!”, (11.12.2010),  http://www.otekisi 
nema.com /arabesk-sinemasinin-sarkici-%E2%80%98kucuk%E29/, (03.01.2013) 
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verilmiştir. Örneğin pek çok arabeskçi çocuğun filmlerinde keder, aşk ve acı gibi 

duyguların vurgulanmasında şarkıların yoğun olarak kullanıldığı görülür. 

Arabeskçi çocukların biyografileri diğer arabeskçiler gibi filmlerine 

yansımaktadır.  Bu filmlerde çocuklar, kimi zaman doğulu ve fakir ailelerin çocukları 

olarak kimi zaman ise kimsesiz, yetim, öksüz ya da parçalanmış ailelerin çocukları 

olarak gösterilmektedirler. Arabeskçi çocukların pek çoğu gerçek hayatlarında da 

doğulu ve gariban ailelerin çocuklarıdır. Yine bu çocukların bazıları gerçekten de yetim 

ya da öksüzdür. Örneğin arabeskin küçük yıldızları içerisinde en popüler isim olan 

Küçük Emrah, doğulu ve fakir bir ailenin çocuğudur ve bir buçuk yaşında babasını 

kaybetmiştir. Annesi, Emrah’ı büyütebilmek için çalışmak zorunda kalmıştır. 

Arabeskçi şarkıcı çocukların filmleri diğer arabesk filmler ile konular, 

karakterler ve çatışmalar bakımından hemen hemen aynıdır. Bu filmler diğer arabesk 

filmler gibi melodramatik özellikler taşımakta ve bu özelliklere keder ve acı dolu 

şarkılar eşlik etmektedir. Arabeskçi şarkıcı-oyuncu çocukların göz yaşartıcı film 

konuları her arabesk filmde olduğu gibi şans, tesadüfler ve mucizeler ile 

desteklenmektedir. Yine çatışmalar zengin-yoksul, iyi-kötü, haklı-haksız, köylü-kentli 

gibi zıtlıklarla sağlanmaktadır. İyi ve kötüler de yine net bir şekilde birbirinden 

ayrılmaktadır.   

Arabeskçi çocukların filmleri her ne kadar diğer arabesk filmlere benzeseler de 

kendilerine özgü bir takım farklılıklar da içermektedirler. Çocuk arabeskçilerin oynadığı 

arabesk filmlerin merkezinde bir çocuk vardır ve film bu çocuğun oldukça dramatik 

öyküsünü anlatır. Arabeskin küçük yıldızlarının oynadığı filmlerde yetimlik, 

kimsesizlik, garibanlık, yoksulluk gibi konuların yanında yoğun olarak parçalanmış aile 

dramlarının ele alındığı görülmüştür. Arabesk filmlerdeki çocuk karakterler çoğu kez 

aileyi yeniden birleştirmek için mücadele verirler ama konu arabesk olduğundan acılar, 

ölümler, kızgınlıklar, çaresizlikler ve kader sebebiyle bu birleşme çoğu kez yaşanmaz.  

 Murat Tolga Şen arabeskçi çocukların filmlerinin konularının neredeyse 

birbirlerinin aynısı olduğunu söyler ve ekler; 



 259 

“Ölen ya da hapse giren babalar, kardeşlerinin yokluğunda 
yengesine göz diken amcalar, namus cinayeti işleyip hapse giren kardeşler, 
kaderin sillesini yiyip, çocuklarına kol kanat geremeden kötü yola düşen 
anneler, havalı partilerde uyuşturucu ya da kadın tüccarı adamların kucağına 
ve tuzağına düşen ablalar… Tüm filmler bu karakterlerin bir torbadan 
rastgele çekilmesiyle oluşturulmuştur. İnsan, o yıllarda biri “Random 
Arabesk Movie Generator” falan mı icat etti acaba diye düşünmeden 
edemiyor.”737 

Arabeskin çocuk şarkıcı-oyuncuların filmlerinde hastalıklar, ölümler, ihanetler, 

geçim zorlukları, yanlış anlamalar, iftiralar, şehir ve şehirdeki kötü çevre vb. pek çok 

neden ailenin birliğini tehdit eder ve parçalar. Bu parçalanma, türlü felaketleri aile 

üyelerinin başlarına getirir. Bu tür filmlerin de diğer pek çok film türünde olduğu gibi 

çocuklar birleştirici ve bütünleyici rol oynamaktadır. Arabeskçi çocukların filmlerinde 

ailenin tekrar bir araya gelmesi çoğunlukla güçtür ama yine de ailelerin yeniden 

bütünleştiği ve filmlerin mutlu sonlarla bittiği de görülmüştür. Ailelerin dağılmasında 

çeşitli sebepler vardır. Bunlardan biri yoksulluktur. Genellikle yoksul olan ya da göç 

etmiş olan aile, şehirde ayakta kalmak için savaşmaktadır. Burada sınıf farklılıkları, 

zengin-fakir çatışmaları yoğun olarak kullanılır. Yoksulluğa dayanamayan aile üyeleri 

çoğu kez kötü yolla düşmüşlerdir. Bu durum çoğunlukla zayıf olarak görülen kadınlar 

yani anneler ve kız kardeşler ya da “yırtma” çabasındaki erkek kardeşler olabilmektedir. 

Ama asla kötü yola düşen küçük şarkıcı-oyuncu değildir. Küçük oyuncu kötülük içine 

bulaşmış ailesini kurtarmaya ve birleştirmeye çalışır ve ailelerini bu duruma düşüren 

kötü kişilerden hesap sorar. Bu kötü kişiler genellikle şehirliler ya da şehirde uzun süre 

zaman geçirmiş bir yakındır.  

Arabeskçi çocukların filmlerinde de doğululuk ve taşralılık yüceltilir, şehir ise 

kötü ve ahlaksız şeylerin yaşandığı yer olarak sunulur. Arabeskin çocuk şarkıcı-

oyuncularının filmlerinde şehirli insanlar çoğunlukla kötü, gaddar, para düşkünü, zengin 

ama ahlaksız olarak gösterilir. Kötü karakterler olarak sunulan şehirliler, saf ve yoksul 

aile üyelerini kandırırlar ve kötü yola düşürürler. Bu, kimi zaman paraya ihtiyacı olan 

ve iyi yaşamak isteyen bir erkek ya da kız kardeş, geçim zorluğu ve bunalım içerisinde 

bir baba kimi zamansa şehirli bir erkek tarafından kirletilen anne olur. Şehrin sınıfsal 

                                                
737 Murat Tolga Şen, “Arabesk Sinemasının Şarkıcı “Küçük”leri!”, (11.12.2010),  http://www.otekisi 
nema.com /arabesk-sinemasinin-sarkici-%E2%80%98kucuk%E29/, (03.01.2013) 
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bakımdan oldukça sorunlaştırıldığı bu tür filmlerde, modernlik ve modern değerler 

eleştirilmiştir. Ama aynı zamanda onlar gibi olmak da arzulanmıştır.  

Hak etmedikleri halde haksızlıklara, kötülüklere uğrayan ve kaderin sillesini 

yiyen arabeskçi çocuk oyuncular filmlerinde intikam yolu ile kötüleri cezalandırırlar ya 

da şan, şöhret ve paraya sahip olarak yoksulluğu ve onları ezen şehri yenerler.  Onları 

intikama iten sebeplerden biri de namus ve şereftir. Namus ve şerefle oynayanlar 

mutlaka cezalandırılır ve bu ceza genellikle ölümdür. Çocuk arabeskçilerin intikamı 

kimi zaman onları yıllar önce terk etmiş anne ya da babalarına yönelikte olabilmektedir. 

Ama her ne olursa olsun bu çocuklar, anne, baba ya da kızdıkları herhangi birini 

filmlerinin sonunda affederler. Çünkü tüm bu çocuklar oldukça iyi, merhametli, fedakar 

ve affedicidir.  

Arabesk filmlerdeki çocuk karakterler yetişkin birer erkek ve kadın gibi 

davranırlar. Arabeskçi çocuk şarkıcı-oyuncuların canlandırdıkları karakterler 

melodramlardaki ve onun uzantısı arabesk filmlerdeki kadın ve erkek tiplerine benzer. 

Bu nedenle arabeskin şarkıcı-oyuncu çocukları birer “minyatür yetişkin” gibi davranır 

ve algılanırlar. Arabeskin şarkıcı-oyuncu Küçük Emrah, Küçük Mustafa, Küçük 

Cüneyt, Halil Taşkın gibi erkek çocukları arabesk yapının beklediği gibi erkekçe 

davranan ve bu kalıpların dışına çıkmayan çocuklardır. Bu çocuklar ne kadar acı 

yaşarlarsa yaşasınlar cesaretli, özgüvenli, dürüst, ahlaklı ve gerektiğinde namusları ve 

şerefleri için suça ya da intikam yoluna yönlenebilen çocuk karakterlerdir. Arabeskçi 

erkek çocuk oyuncular, arabeskin erkek ikonlarına oldukça benzerler. Sahne 

yaşamlarındaki benzerlik film karakterlerine de yansımıştır. Arabeskçi erkek çocuklar 

da aynı büyükleri gibi kötülükler, haksızlıklar, ihanetler, terk edilmeler karşısında 

intikam alabilmek için şöhret ve para pul sahibi olurlar.  Arabeskin şarkıcı-oyuncu 

erkek çocuklarının kadına bakış açısı da yine arabesk filmlerin “delikanlı, maço” erkek 

tiplerine oldukça benzer. Bu çocuklar gerektiğinde ailenin ve kadınların namuslarını 

korumakla görevlidirler. Melodramlarda olduğu gibi arabesk filmlerde de annelik, 

namus ve ahlak kalıpları içerisinde ele alınan kadınlar, çocuk dahi olsa bir erkeğin 

gölgesinde ya da arkasındadırlar.  
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Arabesk filmlerdeki şarkıcı-oyuncu kız çocukları ise yine erkek akranları gibi 

filmlerde oldukça iyi, merhametli, sorumlu, çalışkan çocuklar olarak sunulurlar. 

Arabesk filmlerde kız çocukları genellikle ailenin sorumluluğunu alan, aileyi birleştiren, 

kötü insanlara doğru yolu göstermeye çalışan kişilerdir. Özellikle şehirlerde geçen 

arabeskçi şarkıcı-oyuncu çocukların filmlerinde, kız çocukları bir taraftan çalışarak para 

kazanmakta ve evlerini geçindirmekte diğer taraftan evlerinin, kardeşlerinin 

sorumluluğunu alarak birer “küçük anne” gibi davranmaktadırlar. Film konusu köylerde 

ya da kasabalarda geçen arabesk filmlerde ise kız çocukları çoğu zaman 

çalıştırılmamakta, okutulmamakta erken yaşta evlendirilmek istenmekte ya da ev 

işlerinde kullanılmaktadırlar. Kimi zaman film gereği babasız veya annesiz büyüyen ya 

da onları yıllar sonra bulan arabeskin şarkıcı-oyuncu kız çocuk karakterleri asla kötü 

olmazlar ve daima fedakarca davranırlar. Arabesk filmlerde sık işlenen intikama 

yönelme arabesk şarkıcı-oyuncu kız çocuklarında, erkek çocuklarına benzer bir gidişat 

göstermez.  Arabeskin şarkıcı-oyuncu kız çocukları, zalimler karşısında “ilahi adalete” 

sığınırlar. Filmlerde zalimlik yapanlar mutlaka cezalandırılır. Ama bu ceza çoğu kez ya 

başkaları tarafından ya da “ilahi adalet” tarafından verilir. Yalnız söz konusu namus 

olduğunda arabeskin kız çocuk karakterleri de erkek çocukları gibi davranmaktan geri 

kalmazlar. Örneğin 1989 yılında çekilen Güneş Yine Doğacak adlı filmde Küçük 

Ceylan, üvey babası tarafından tacize uğrar. Tacizlere ve zulümlere dayanamayan 

Ceylan, üvey babasını öldürür ve hapse düşer. Arabeskin kız çocuklarının oynadığı 

filmlerde dini unsurların fazlaca kullanıldığı da görülmektedir.  

Filmlerde arabesk kültürün kadın ve erkek için biçtiği rollerin pek dışına 

çıkamayan bu çocuklar, birer büyük gibidirler. Arabeskçi çocukların sadece kılık 

kıyafetleri, hal ve davranmışları değil, hayata bakış açıları, ahlak ve namus anlayışları, 

aşk ilgili algıları vb. daha birçok şey birer yetişkini andırmaktadır. Arabeskçi çocukların 

filmlerinde çocukluğa ait okul, ders, oyun, oyuncak vb. kavramların izlerini sürmek 

oldukça güçtür. Bu filmlerde çocuklukla ilgili en önemli tespit, arabeskçi çocukların 

zengin ve modern bir ailenin içinde oldukları filmlerde ortaya çıkmaktadır. Arabeskçi 

çocuklar, bazı filmlerinde zengin ve modern bir aileye sahip çocuklar olarak 

görünmektedirler. Filmlerinde modern ve zengin bir aileye sahip olan arabeskçi 

çocuklar çeşitli acılar yaşayacak olsalar da ve birer büyük gibi davransalar da, ders, 
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okul, oyun, spor vb. çocukluğa ait şeyleri yaşabildikleri görülmüştür. Örneğin fakir bir 

ailede acılar içerisinde olan Küçük Emrah, çalışmakta, okula gidememekte, evin 

sorumluluğunu almaktadır ve ailenin erkeği gibi görünmektedir. Ama zengin bir ailenin 

oğlunu oynadığı filmlerde Küçük Emrah, ne kadar acı dolu olaylar yaşayacaksa yaşasın 

okula gitmekte, ders çalışmakta, spor yapmakta ve günün moda genç ve çocuk 

kıyafetlerini giymektedir. Yani modernlik ve zenginlik, filmlerde arabeskçi çocuklara az 

da olsa çocukluklarını yaşayabilme ve ona yaklaşabilme fırsatını verebilmektedir. 

Filmde fakir ve parçalanmış bir ailenin içerisinde bulunan çocuk karakterler 

mutlaka çocukluğa ait olan ders, kitap ve gelecekle ilgili arzu ve isteklerini geri plana 

itmek ya da yarıda kesmek durumunda kalmışlardır. Filmlerinde ailelerini 

geçindirebilmek, hasta anne ve kardeşlerini iyileştirebilmek ya da intikam alabilmek 

için çalışmak, şan, şöhret ya da paraya kavuşmak zorunda olan çocuk karakterler, 

okullarını yarıda bırakır ve çalışma hayatının zor koşullarına ayak uydururlar. Bu durum 

pek çok arabeskçi çocuğun gerçek hayatta da yaşadığı bir süreçtir. Kasetler ve filmler 

yapıp, şöhret ve paraya kavuşan arabeskçi çocuklar, eğitim hayatını yarıda 

kesmektedirler. Ama okumanın ve eğitimin önemini hem filmlerinde hem de gerçek 

hayatta her defasında vurgularlar.   

1980’lerde başlayan 1990’lı yılların başlarında sona eren arabesk filmlerdeki 

çocuk furyası, Yeşilçam’ın 1960’lı ve 1970’li yıllarındaki çocuk furyası kadar uzun 

soluklu olamamıştır. Sinemanın çocukları bu kez 1960’larda ve 1970’lerde olduğu gibi 

sinemacıların çocukları arasından değil, Anadolu’nun yoksul kesimlerinden 

gelmişlerdir. Daha önce oldukça iyi kalpli, bilmiş, fakir, kimsesiz, yetim ya da öksüz ve 

çoğu kez ebeveynine kavuştuktan sonra zenginleşen orta sınıf çocuklar, 1980’lerde 

yerlerini köyden kentte göç etmiş, gecekondu semtlerinde yaşayan arabesk müziğin 

çocuk yıldızlarına bırakır. Küçük Emrah, Küçük Ceylan gibi çocuk yıldızların, 

şarkıcılıkla başlayan sinemaya doğru yol alan serüvenleri, Türkiye’de popüler 

sinemanın yetimlik, öksüzlük, mazlumluk, yoksulluk kimlikleri ile olan bağını yeniden 

açığa vurur. Arabeskçi çocukların çektikleri filmler hem ülkede hem de yurt dışında 

oldukça popüler olurlar. Özellikle kimsesizlik, terk edilme, yalnızlık gibi duyguların 

gurbette daha ağır bir şekilde yaşandığını düşünenler, ezilmişliği ve boynu büküklüğü 
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acılı bir ses tonu ile haykıran ve filmlerinde felaketlerden kurtulamayan çocuklar ile 

özdeşleşirler. Türk toplumu ve gurbettekiler kendileri gibi “arada kalmış” (doğu-batı 

krizi) saf, iyi niyetli ve “acılı çocuk”ları oldukça severler. Arabeskin şarkıcı-oyuncu 

çocukları aynı Yeşilçam’ın çocuk yıldızları gibi şarkı ve filmlerinde toplumsal ruh 

halini ifade etmişlerdir.  

5.4- Arabeskin Prensi Küçük Emrah  

Gerçek adı Emrah Erdoğan İpek olan Küçük Emrah, şüphesiz 1980’li yıllarda 

arabesk müzik ve sinema dünyasının en popüler isimlerinden biridir.  Küçük Emrah, 

1983 yılında Ağam Ağam, 1984’te Gülom ve 1985’te Yaralı adlı albümleriyle oldukça 

ilgi görmüş ve 1984’te başrolünü dönemin yıldızları ile paylaştığı Zavallılar adlı filmle 

bir fenomen haline gelmiştir. Sahnelerde elinde mikrofonu, üzerinde takım elbisesi ile 

haykırarak ve ağlayarak acıklı arabesk şarkılar okuyan Küçük Emrah, filmlerinde 

genellikle fakir, boynu bükük, yetim, kimsesiz ya da parçalanan ailesini kurtarmak için 

mücadele veren bir çocuğun öyküsünü anlatmıştır. Yani Küçük Emrah her daim acılı, 

kimsesiz ya da boynu büküktür. Bu bölümde arabeskin en acılı çocuğu olan Emrah’ın 

yaşam öyküsüne, popüler bir çocuk yıldız olmasına, müzik ve de film çalışmalarına 

değinilecektir.  

  Küçük Emrah, 1 Ocak 1971 tarihinde, Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 

doğmuştur. Babasını 1,5 yaşında kaybeden Küçük Emrah, annesinin işi nedeniyle 

Elazığ’da ilkokula başlar738. Küçük Emrah’ın babasının ölümünden sonra tek dayanağı 

annesi olur. Emrah, kendi kişisel internet sayfasında verdiği röportajda anne ve babasına 

olan sevgisini şu cümlelerle ifade etmiştir: “Babamı 1.5 yaşında kaybetmişim ve ona 

saygım sonsuz. Çünkü o benim babam. Odamda çok güzel bir resmi var ve onun hep 

benim yanımda olduğuna inanıyorum. Annemin ise hayatımdaki yeri çok özeldir ve 

içimdeki sevgisi çok büyüktür.”739  

İlk ve orta öğretimini Diyarbakır’da tamamlayan Emrah’ın müziğe büyük bir 

ilgisi vardır. Sesinin güzelliği, ilk olarak okuldaki müzik öğretmeninin dikkatini çeker. 

Bu yıllarda müzik öğretmeninin desteği ile Emrah’a bir demo kaset yapılır. Emrah, 
                                                
738 “Emrah”, http://tr.wikipedia.org/wiki/Emrah_(%C5%9Fark%C4%B1c%C4%B1), (05.01.2013) 
739 “Emrah İle Yeni Albümü Terzinin Oğlu Üzerine”, ( 2011) http://www.emrah.com.tr/det, (05.01.2013) 
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Diyarbakır’da eniştesi ve yakın çevresinin desteği ile dört demo kaset daha yapar. Bu 

kasetler bölgede oldukça ilgi görür ve “Küçük Emrah” ismi büyümeye başlar. Dört 

demo kaseti bölgede getirdiği ses İstanbul’dan duyulur740. Emrah, verdiği röportajda 

yaşadığı bu süreci şöyle dile getirmektedir: “Aslında her şey kısmet. Her şey 

Diyarbakır’da okurken müzik öğretmenimin sesimin güzel olduğunu söylemesiyle 

başladı. Annemden kaset doldurmak için izin istediler. Sonrasında stüdyoya girdik ve 

iki saz bir darbuka ile kaset doldurduk. O zamanla ilgili çok şey hatırlamıyorum. “Aa 

sesi güzelmiş” derken meşhur oldum.”741 

Ses dergisi Küçük Emrah ile ilgili yaptığı haberde, Diyarbakırlı Küçük 

Emrah’ın, İstanbul plak piyasasında tanındıktan sonra İstanbul’a yerleştiğini ve şimdi 

milyonlarla oynadığını değinmiştir. Ses dergisi Emrah’ın popüler olma sürecini söyle 

anlatır: 

“Arabeskin küçük feryatlarından biri de Küçük Emrah. Ama o 
şimdiden meslektaşlarını geride bırakarak milyonlar ile oynamaya başladı. 
Küçük yaşta şöhret oldu. Bunun gerisinin de geleceği şüphesiz. Şimdiye 
kadar iki kaset dolduran Küçük Emrah ilk plağını çıkarma hazırlığında. 
Diyarbakır’da otururken 10 yaşında müzikle ilgilenmeye başlayan Emrah 
İpek aynı zamanda saz çalıyor. Eniştesinin yardımıyla doldurduğu video 
kaset sayesinde İstanbul plak piyasasında çabucak tanınan küçük şarkıcı, 
ailesi ile birlikte İstanbul’a yerleşmiş. Zavallılar adlı filmi yeni vizyona giren 
Emrah, doldurduğu kasetlerle satış rekoru kırıyor. Emrah doldurduğu 
kasetlerden 400 bin civarında, ilk filmden 500 bin, ikinci filminden 5 milyon 
lira gelir elde ediyor ama okulunu bu yüzden bırakmayacağını ekliyor.”742 

Küçük Emrah, ilk kasetlerinin ardından popüler olmaya ve film teklifleri 

almaya başlar. Bu süreçte okulunu bırakmayacağını belirten, okulun ve eğitimin 

önemini röportajlarında ve filmlerinde dahi vurgulayan Küçük Emrah, ağır piyasa 

koşulları nedeniyle eğitimini yarıda bırakmıştır. 

Emrah, Ses dergisine verdiği röportajda ilk ve orta öğretimini Diyarbakır’da 

tamamladığını söyler. Dört erkek kardeşin en küçüğü olduğunu söyleyen Emrah,  genç 

yaşta gelen şöhretin kendini şımartmadığını, aksine hayata erken atılmanın kendini 

                                                
740 Emrah Biyografi, http://www.emrah.com.tr/detail.php?part=biyografi (05.01.2013) 
741 Kral Magazin Dergisi, “Emrah Küçük Çocuk Hala Yalnız”, http://miliemrah.blogfa.com/post-26.aspx, 
(05.01.2013) 
742 Ses Dergisi, “Küçük Emrah Diye Biri”, Sayı 26, 18.05.1985, s.5 
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olgunlaştırdığını belirtir. Müzikle uğraşmaktan dolayı tahsilini yarıda bırakmak zorunda 

kalan Emrah, bunun için çok üzgün olduğunu vurgulamıştır743. 

Emrah, küçük bir çocuk olduğu dönemde okuduğu şarkılar ve küçük yaşta 

şöhret olmanın dezavantajları hakkında şunları söylemektedir; 

 “Çocukluk dönemlerinde kararları ben vermiyordum. Yanımda 
beni destekleyen büyüklerim ve ailem vardı. Hangi şarkıları ve türküleri 
okumam gerektiğine onlar karar veriyordu. Aslında insanın kendi kararlarını 
kendisinin vermesi gerekir.  O yüzden çocuk yaşta şöhret olmanın zor 
olduğunu söyleyebilirim. Çünkü her şey sizin kontrolünüz dışında gelişiyor. 
İmza yetkiniz yok. Sahneye nasıl çıkacağınıza, ne giyeceğinize, hareketlerin 
nasıl olması gerektiğine bile başkaları karar veriyor. İnsan yaşadıklarını o 
yaşta net hatırlamıyor. Ama bugün eski filmlerimi izlediğimde ve 
müziklerimi dinlediğimde gene de o dönemde iyi işler yaptığımı 
düşünüyorum. Ben kendimi bildim bileli şöhretim. Bunun ne demek 
olduğunu 18-19 yaşında öğrendim.”744 

Görüldüğü üzere Emrah, küçük yaşlardan itibaren şöhret hayatının içerisinde, 

başkalarının yarattığı ve karar verdiği bir dünyada yaşamak zorunda kalmıştır. Bu 

durum sadece Emrah’ın değil daha önce vurguladığımızı gibi tüm dünyada şöhret olan 

ve şöhretin ne demek olduğunu tam olarak algılayamayan çocuk yıldızların yaşadığı bir 

süreçtir. Yaşanılan süreç hem çocukluğun yaşanamamasını sağlarken hem de çocuk 

yıldızların psikolojisine zararlar vermektedir.  

Emrah, küçük şarkıcı ve oyuncu bir çocuk olarak oldukça popüler olduğu bu 

dönemde çocukluğunu yaşayamadığını vurgular ve ekler; 

“Her şeyden önce yaşayamadığımız kocaman bir çocukluktan 
bahsedebiliriz. Gerçekten de bunu anlayabilmem imkansız. Yanımda ailemle 
İstanbul’a gelmişim. Doğrudan hayat mücadelesine giriştim. Ama o 
ergenliğe geçiş döneminin, sesimin değiştiği dönemin nasıl geçtiğini kimse 
bilemez. O günlerde gittiğim bir doktor, sesimin asla eskisi gibi 
olmayacağını söyledi. İşte gerçek bir şok. Artık o ince sesli Emrah değildim, 
tizlere çıkamıyordum, yüzümde sivilceler çıkmıştı. Kaybetmek üzere 
olduğum bir şöhret ve içimde kopan fırtınalar… Sesimin kalınlaştığı 
günlerde bir albüm kaydettim. O albümü piyasaya çıkarana kadar 
yaşadığımız çelişkiler, onların üstümdeki etkisi kolay atlatılabilir cinsten 
değil. Bir anda her şeyi kaybetme riski ile karşı karşıya kaldım. Tam o 
yıllarda ilk filmimi çektim. Sette Oya Aydoğan’ı görünce yaşadığım ilk şoku 

                                                
743 Ses Dergisi, “Arabeskin Prensi Emrah”, , Sayı 12, 17.04.1986, s.11 
744 Kral Magazin Dergisi , “Emrah Küçük Çocuk Hala Yalnız”, http://miliemrah.blogfa.com/post-26.aspx, 
(05.01.2013) 
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düşünün. Daha önce hiçbir ünlü ile karşılaşmamıştım. Film çekmek ne 
demek bilmiyordum. Şok üstüne şok. Kendimle mi uğraşayım, adapte olmam 
gereken durumlara mı ?”745 

Emrah, popüler olmaya başladığı bu dönemde çocukluğunu yaşamadığını 

vurgularken okul, eğitim, oyun, arkadaşlık vb. çocuklukla ilgili kavramlardan değil de, 

çocuk şöhret olmanın psikolojisi üzerinde verdiği tahribattan bahsetmektedir. Halbuki 

Emrah, bu dönemden itibaren çocuklukla ilgili pek çok şeyden mahrum kalmıştır.  

1986 yılında Ses dergisinde yayınlanan habere göre Küçük Emrah film ve 

müzik çalışmalarından arta kalan zamanlarda spor ile uğraşmakta ve gıdasına dikkat 

etmektedir. Sigara ve içki kullanmadığı vurgulanan Emrah’ın şarkıcı olmasaydın ne 

olurdun soruna verdiği cevap da oldukça ilgi çekicidir. Emrah bu soruya “şarkıcı 

olmasaydım futbolcu olurdum” cevabını vermiştir746. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5: 1987 yılında Müzik Magazin dergisinde verilen Küçük Emrah posteri 

Sesi sayesinde kısa sürede şöhret olmayı başarabilen Küçük Emrah, çevirdiği 

filmler ile dikkatleri üzerine çeker. Ses dergisinin haberine göre magazin basının bir 

anda gözdesi haline gelen arabesk müziğin küçük sesi Emrah’ın yanından, gazeteciler 

eksik olmamaktadır. Sevilmekten oldukça memnun olan Emrah, Ses dergisine bu 

memnuniyeti şu sözler ile dile getirir;  “Sevilmek çok güzel. Hele her gün gazetelerde 

                                                
745 age, s.23 
746Ses Dergisi, “Emrah’ın Bir Günü”, Sayı 19, 13.02.1987, s.19 
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resimlerimi boy boy görünce çok mutlu oluyorum. Büyük sanatçıların yanında genç bir 

insanın ün kazanması sanırım ilk kez bana kısmet oluyor. Bu da bana gurur veriyor.”747  

Gittiği her yerde hayranlarının yoğun ilgisi ile karşılaşan Küçük Emrah bu 

durumdan çok memnun olduğunu söylüyor ve ekliyor;  “Ama bazen genç kızlar 

etrafımı öyle bir sarıyorlar ki ne yapacağımı şaşırıyorum. Bu büyük ilgiye kendimi 

alıştıramadım. Her yerde büyük bir kalabalıkla karşılaşıyorum. Çoğu kez filmimin 

çekimleri etrafımı saran hayranlarım yüzünden erteleniyor. Böyle olunca da işler 

aksıyor. Onlara dergi ve gazetelerde çıkan poster ve resimlerimi imzalıyorum.”748 

Küçük yaşlardan bu yana müzik ve sinema dünyasının içerisinde olan Emrah, 

dünden bugüne geldiği noktayı ise şöyle özetlemektedir;  

“Tüm samimiyetimle söylemeliyim ki şu anda hayal edemeyeceğim 
bir noktadayım. Küçük Emrah’ı çok kabiliyetli ve başarılı bir çocuk olarak 
buluyorum. O zaman yaptığım albüm ve filmlere baktığımda küçücük bir 
çocuk nasıl bunları yapabildi diye düşünüyorum. Küçücük bir çocuk, 
yaşıtları annelerinin koynundayken nasıl bu kadar yükü kaldırabilmiş diye 
düşünüyorum. O yüzden hiç çekinmeden söylemeliyim ki Emrah bir 
markadır.  Düşünün ki Diyarbakır’dan bir çocuk geliyor ve bir anda şöhretle 
karşılaşıyor. Albümleri milyonlar satıyor, filmleri gişe rekorları kırıyor. Hiç 
kamera görmemiş bir çocuk kamera karşısına geçmiş film çekiyor. Küçük 
Emrah kendi alanında bir tez konusudur diye düşünüyorum. Bu bir 
sosyolojik konudur. O dönemde yaptığım albümleri dinliyorum da o 
dönemde bir çocuğun yapabileceğinin en güzelini en başarılı olanlarını 
yapmışım.”749 

Küçük Emrah, çocuk şöhretlerin müzik ve sinema dünyasında yaşadığı pek 

çok şeye ışık tutmaktadır. Küçük Emrah sadece çocuk bir yıldız değil, toplumsal ruh 

halini yansıtabilen bir fenomendir. 

Emrah,  adeta yaşarmışçasına söylediği arabesk parçalar ile tanınmıştır. 

Ağlamaklı ve tiz bir sesle söylediği şarkılar büyük ilgi görmüş ve onu popüler 

yapmıştır. Bu sebeple arabeskin en acılı çocuğunun müzik çalışmalarına değinmek 

gerekmektedir. Tüm hayatını müziğe ve film çalışmalarına veren Emrah’ın ilk 

profesyonel albümü 1983 yılında çıkan Ağam Ağam’dır 1985 yılında Küçük Emrah 

                                                
747Ses Dergisi, “Gazeteciler Emrah’ın Peşini Bırakmıyor”, Sayı 23, 02.06.1986,  s.5 
748 Ses Dergisi, “Kapanın Elinde Kalıyor” , Sayı 23, 02.06.1986, s.13 
749 Kral Magazin Dergisi , “Emrah Küçük Çocuk Hala Yalnız”, http://miliemrah.blogfa.com/post-26.aspx, 
(05.01.2013) 
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olarak müzik dünyasına adım atan Emrah, Gülom albümünü piyasaya çıkardıktan sonra 

filmler çekmeye başlıyor. 1985’te Yaralı albümü ile büyük ilgi gören Küçük Emrah, 

1986’da Boynu Bükükler ve 1987 yılında Ayrılamam adlı albümleri ile satış rekorları 

kırar. Özelikle Ayrılamam adlı albümü 2,5 milyondan fazla satar. Küçük Emrah müzik 

kariyerine Neşeliyim (1986), Sevdim (1989), Hoş Geldin Gülüm (1990), Sen Gülünce 

(1991) gibi başarılı albüm çalışmalarıyla devam ettirir. Emrah, küçük arabeskçiler 

arasında büyüdükten sonra hem müzik hem de film çalışmalarına devam edebilen tek 

arabeskçi çocuktur. Emrah’ın toplam 23 adet albüm çalışması olmuştur750. Çocuk yaşta 

çıkardığı albümler yurt dışındaki gurbetçiler tarafından ilgiyle dinlenmiş ve sevilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

Şekil 6: Küçük Emrah’ın 1983 yılında çıkan ilk kaseti Ağam Ağam 

Emrah, 1980’li yıllardaki kaset çalışmaları ile bugün arasında farklar olduğunu 

belirtir ve ekler;  “Ben dünya müziğini, son teknolojileri, kimin ne yaptığını takip 

ederim. Dünya müziği nereye gidiyor, ne gibi değişimler var araştırırım. Küçük Emrah 

ile şimdiki Emrah arasında tabi ki değişimler var. Ses tonum, ses rengim her şeyim 

farklı. O zaman ki okumamla şimdiki bambaşka. Bu süreci yaşamak çok güzel.”751 

Emrah, 1990’lı yıllardan itibaren acılı arabesk tarzdan uzaklaşmaya hem de sesinin 

farklı şekillerde kullanmaya başlamıştır. Artık ağlayarak ve haykırarak şarkı söyleyen 

Emrah yoktur. 

                                                
750 “Emrah Biyografi”, http://www.emrah.com.tr/detail.php?part=biyografi (05.01.2013) 
751 Kral Magazin Dergisi , “Emrah Küçük Çocuk Hala Yalnız”, http://miliemrah.blogfa.com/post-26.aspx, 
(05.01.2013) 
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Emrah, arabesk yerine pop müziğe olan yönelimini şu şekilde açıklamıştır; 

“Benim yorumumla pop alt yapı bir araya gelince etnik bir etki yaratıyor. Alt yapıda 

modern bir anlayışla hareket ediyoruz. Üstteyse benim sesim var. Aslında Türkiye’de 

arabesk, pop, rock tüm türler birbirinin içene geçmiş durumda. Belki biraz kompleksli 

olduğumu düşünebilirsiniz ama ben Emrah’ın müziğini yapıyorum”752 

Çocuk olduğu dönemde çoğunlukla arabesk ve halk türküleri okuyan Emrah, 

1990’lı yıllarda hem müzik tarzında hem de imajın değişikliklere gitmiştir. Emrah’ın 

Haydi Şimdi Gel (1993), Sevdim mi Tam Severim (1994), Narin Yarim (1996), Nostalji 

(1997), Dura Dura (1998), Ya Hey (2000), Artı (2002), Kusursuzsun (2004)753 gibi 

albüm çalışmalarında ağır arabesk parçalar yerine arabesk-pop, pop parçalar 

söylemiştir. Ayrıca bu albüm çalışmalarına uygun olarak giyim tarzında değişikliğe 

giden Emrah, eski arabeskçi çizgisinden sıyrılarak bir popçu gibi görünmeye ve bu 

imaja uygun klipler çekmeye başlamıştır. Emrah’ın son albümü ise 2011 yılında 

çıkardığı Terzinin Oğlu adlı çalışmadır. 

 

 

 

 

 

 

                             Şekil 7: 1980’lerden bu yana Emrah’ın imaj değişimi 

Emrah, 1990’lı yıllarda başlayan imaj değişiminin müziği için bir gereklilik 

olduğunu vurgular ve ekler; 

                                                
752 Kral Magazin Dergisi , “Emrah Küçük Çocuk Hala Yalnız”, http://miliemrah.blogfa.com/post-26.aspx, 
(05.01.2013) 
753 “Emrah”, http://tr.wikipedia.org/wiki/Emrah_(%C5%9Fark%C4%B1c%C4%B1), (05.01.2013) 
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“Türkiye’de ardı ardına televizyon ve radyo kanalları açıldı. 
Dolayısıyla bugün dünya müziklerini dinleme şansına sahibiz. 1990’larda 
Haydi Şimdi Gel isimli bir albüm kaydettim. O albümü yayınladığımda bir çok 
kişi “buna ne gerek var” dedi. Ama o albüm aldı başını gitti. Eğer sadece 
değişmek için değişmiyorsanız, samimiyseniz karşıdakiler de bunu anlıyor. 
Olay saç kesmek, kot giymek değil. Bunlar değişim olarak kabul edilemez. 
Arayışım ilerki yıllara yönelik ve tamamen müziğimle ilgili. Başta tepki 
gördüm ama şimdi anlaşıldığımı biliyorum”754 

Emrah’ın pop müziğe olan yönelimi görüntüsünde de büyük değişimler 

yaratmıştır. Çocuk olduğu yaşlarda takım elbise ile sahnelerde şarkı söyleyen Emrah, 

1990’lı yıllardan itibaren jean pantolonu ve güneş gözlüğü ile klipler çekmekte, 

konserler vermektedir. Hatta çektiği televizyon film ve dizilerinde dahi bu modern 

çizgiyi takip etmektedir. Emrah, çocuk yaşlardan itibaren oluşturulan acılı, fakir ve 

boynu bükük çocuk imajını 1990’larda yıkmaya çalışmaktadır. Ama topluma yeni 

imajını kabul ettirmek oldukça güçtür. Küçük Emrah, artık küçük değildir ama eskisi 

kadar popüler de değildir. Toplum hala Emrah’ı küçük olarak hatırlamakta ve bugün 

yaptığı pek çok şeye yoğun ilgi göstermemektedir. Toplumsal hafıza hep küçük olan 

Emrah, büyütülemeyen bir fenomendir.  

Maziperest bir toplum olan Türk toplumu, hep arada kalmış ve geçmişe ait 

özlemini çocuk imgelerinde aramıştır. Türk toplumu acıyı da her daim sevmiştir ve 

bekli de bu yüzden bağrı yanık bir müzik olan arabeski ve ikonlarını popülerleştirmiştir. 

Toplum, 1980’lerde acıları şarkılara ve filmlere serpiştiren çocuk arabeskçileri de 

bağırlarına kolayca basmıştır. Küçük Emrah’ta bu çocuklardan biridir ve bekli de en 

sevileni ve en acılısıdır. Ama Emrah, bugün büyümüş ve eski popülaritesini 

kaybetmiştir. Bugün Emrah’ın küçük ve eskisi kadar acılı olmayış toplumu başka acılı 

çocuklara sığındırmıştır. Toplum için bugün Küçük Emrah yoksa Küçük Osman ve acı 

dolu dizisi vardır.  

5.4.1-Küçük Emrah ve Filmleri  

İlk üç kaseti ardından yoğun ilgi gören Küçük Emrah, ilk filmi olan Zavallıları 

(1984) on üç yaşındayken çekmiştir. Zavallılar filminin ardından 1985 yılında Acıların 

Çocuğu ve Boynu Bükükler filmlerinde başrol oynayan Küçük Emrah, sinemadaki 
                                                
754 Kral Magazin Dergisi, “Emrah Küçük Çocuk Hala Yalnız”, http://miliemrah.blogfa.com/post-26.aspx, 
(05.01.2013) 
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arabeskçi küçükler furyasını başlatır. Çıkardığı kasetlerin hemen ardından gelen filmler 

1990’lı yılların başlarına kadar hız kesmeden devam etmiştir. Tezin Küçük Emrah ve 

Filmleri bölümünde, Küçük Emrah’ın filmografisinden, film çalışma ve konularından 

bahsedilecektir. Tez çalışmamızın konusu “çocukluk” olduğundan sinemanın arabeskçi 

çocuklarının 18 yaş altındaki filmleri ele alınmıştır. Ayrıca tez arabeskçi çocuk 

furyasının popüler olduğu 1980-1990’lı yıllar ile sınırlandırılmıştır. Bu sebeple Küçük 

Emrah’ın 18 yaş altında ve 1990’lı başlarına kadar çektiği filmler ayrıntılı bir şekilde 

ele alınmış ve üzerinde çalışılmıştır.  

Emrah’ın kişisel internet sitesinde sinema filmleri hakkında verdiği bilgiye 

göre Emrah’ın filmografisinde 17 adet sinema filmi bulunmaktadır.   

Sinema Filmleri 

1984-Zavallılar \ Yaralı 

1985-Acıların Çocuğu 

1985-Boynu Bükükler 

1986-Acı Lokma 

1986-Öksüzler 

1986-Merhamet  

1986-Ayrılamam 

1987-Vurmayın 

1987-Sefiller 

1988-Can Evimden Vurdular 

1988-Es Deli Rüzgar 

1988-Seninle İlk Defa 
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1988-Acı 

1989-Sevdim 

1991-İbret 

1991-Hoş geldin Gülüm 

1991-Ölesiye Sevmek755 

Emrah, arabeskin şarkıcı-oyuncu çocuk yıldızları içerisinde büyüdükten sonra 

hem müzik hem de film çalışmalarına edebilmiş tek isimdir. 1990’lı yıllarda 

popülerliğini devam ettirebilen Emrah, müzik çalışmaları dışında televizyon filmleri ve 

diziler ile büyük ilgi görmüştür. Emrah’ın 1990 yılından sonra televizyon için çektiği 3 

adet film ve 8 adet dizisi vardır.  

Televizyon Filmleri 

1993-Yasak Sokaklar 

1994-Sensiz Olmaz 

1994- Yalnız Güneş Şahitti 

Televizyon Dizileri 

1992-Gündüz Karanlığı 

1998- Unutabilsem 

2002- Belalım Benim 

2002- Kınalı Kar 

2004- Büyük Yalan 

2006- Adak 

                                                
755 http://www.emrah.com.tr/index.php?part=sinema, (08.01.2013) 
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2007- Oğlum İçin 

2009- Hicran Yarası 756 

Çalışmamız Emrah’ın 18 yaşın altında çektiği sinema filmlerini içerdiğinden 

1990’lı yıllardan sonra çektiği televizyon filmi ve dizi çalışmalarından 

bahsedilmeyecektir. Yalnız 1990’lı ardından çektiği ve arabesk çizgisinde sıyrılmaya 

başladığı sinema filmleri hakkında bilgi verilecektir.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8: Küçük Emrah’ın 1984’te oynadığı Zavallılar filminin afişi 

Küçük Emrah, 1980–1990 yılları arasında ve 18 yaşını aşmadığı bu dönemde 

toplam 14 sinema filmi çekmiştir. Bu filmler sırasıyla şunlardır: Zavallılar / Yaralı 

(1984), Acıların Çocuğu (1985), Boynu Bükükler (1985), Acı Lokma (1986) Öksüzler 

(1986), Merhamet (1986), Ayrılamam (1986), Vurmayın (1987), Sefiller (1987), Can 

Evimden Vurdular (1988), Es Deli Rüzgar (1988), Seninle İlk Defa (1988), Acı (1988), 

Sevdim (1989).  

Arabesk sinemadaki çocuk furyasının oldukça popüler olduğu 1980–1990 

yılları arasında filmlerde başrol oynayan Küçük Emrah’ın en sık film çevirdiği yıllar 

1986 ve 1988 yıllarıdır. 1986 ve 1988 yıllarında 4’er film çeviren Küçük Emrah’ın 

                                                
756 http://sinematurk.com/kisi/1305-emrah/, (08.01.2013) 
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1990 yılında filminin olmayışı, 1991 yılında ise 3 film çevirmesi oldukça dikkat 

çekicidir. 1991 yılından sonra televizyon filmleri ve dizilere yönelen Emrah, arabesk 

çizgisinden de ayrılmıştır. 

1980–1990 yılları arasında çevirdiği filmler ele alındığında Küçük Emrah’ın 

bu dönemde çalıştığı yönetmenler arasında Ümit Efekan, Temel Gürsu ve Kaya Ererez 

gibi dönemin önemli yönetmenleri bulunmaktadır. Küçük Emrah’ın 1980–1990 yılları 

arasında çocuk yaşta çevirdiği filmlerde en sık çalıştığı yönetmen ise Ümit Efekan’dır.  

Ümit Efekan’ın bu yıllar içerisinde Küçük Emrah ile çektiği toplam 7 filmi 

bulunmaktadır. Küçük Emrah’ın sinemada popüler olmasını sağlayan ve arabesk 

sinemada çocuk furyasını başlatan Zavallılar filmi 1984 yılında Ümit Efekan’ın 

yönettiği filmdir. Bu film dışında Ümit Efekan’ın Küçük Emrah ile çektiği filmler 

arasında Boynu Bükükler (1985), Acıların Çocuğu (1985), Sefiller (1987), Vurmayın 

(1987), Can Evimden Vurdular (1988), Sevdim (1989) filmleri vardır. 

Yine bu dönemin önemli yönetmenleri arasında bulunan Temel Gürsu’nun 

Küçük Emrah ile çevirdiği toplam 4 filmi vardır. Temel Gürsu’nun Küçük Emrah ile 

çektiği filmlerin hepsi 1986 yılına aittir. Bu filmler Acı Lokma (1986), Ayrılamam 

(1986), Merhamet (1986) ve Öksüzler (1986) filmleridir. 

Küçük Emrah’ın filmlerinde yönetmenlik yapan diğer bir isim Kaya 

Ererez’dir. Kaya Ererez 1980–1990 yılları arasında Küçük Emrah ile toplam 3 film 

çekmiştir. Bu filmler Acı (1988), Es Deli Rüzgar (1988), Seninle İlk Defa (1988) 

filmlerdir. Kaya Ererez, 1990 yıllar sonrasında Emrah’ın oynadığı İbret (1991), Hoş 

Geldin Gülüm (1991), Ölesiye Sevmek (1991) sinema filmlerini ve Yasak Sokaklar 

(1993), Sensiz Olmaz (1994), Yalnız Güneş Şahitti (1994) televizyon filmlerini 

yönetmiş ve uzun yıllar birlikte çalışmışlardır.  

Yine 1980–1990 yılları arasında Küçük Emrah’ın oynadığı filmlerin 

vazgeçilmez senaristleri arasında Erdoğan Tünaş ve Safa Önal bulunmaktadır.  Arabesk 

filmlerin en önemli senaristlerinden olan Erdoğan Tünaş, Emrah’ın filmografisinde 

bulunan toplam 17 filminden 13 tanesinin senaristliğini yapmıştır. Erdoğan Tünaş’ın 

senaristliğini yaptığı Emrah filmleri, Zavallılar (1984), Boynu Bükükler (1985), 
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Acıların Çocuğu (1985), Acı Lokma (1986), Ayrılamam (1986), Merhamet (1986), 

Sefiller (1986), Vurmayın (1987), Can Evimden Vurdular (1988), Acı (1988), Es Deli 

Rüzgar (1988), Hoş Geldin Gülüm (1991), Ölesiye Sevmek (1991) adlı filmlerdir. Sefa 

Önal ise bu dönemde Emrah filmleri içersinde oldukça popüler olan Öksüzler (1986), 

Seninle İlk Defa (1988), Sevdim (1989) adlı filmlerin senaristliğini yapmıştır.  

Bu dönemde hem sinema seyircisinin hem de video kullanıcılarının oldukça 

rağbet gösterdiği Emrah filmleri pek çok film yapım şirketi tarafından çekilmiştir. 

1980–1990 yılları arasında Emrah filmlerini çeken yapım şirketleri arasında Kerem 

film, Sirenay film, Rüzgar film, Burak film, Sezer film ve Emrah film gibi yapım 

şirketleri bulunmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9: 1988’den önce isminin başında “küçük” sıfatını kullanan Emrah, bu 

yıldan sonra filmlerinde ve film afişlerinde sadece kendi adını kullandığı görülmüştür.  

Küçük Emrah, 1980–1990 yılları arasında çektiği hemen hemen tüm 

filmlerinde “Emrah” adını kullanmıştır. Genellikle filmlerinde meşhur olduktan sonra 

adı değişmeyen Emrah’ın isminin önüne aynı gerçek sahne hayatında olduğu gibi 

“Küçük” sıfatı getirilmektedir. Özellikle 1988 yıllarından sonra çektiği filmlerde genç 

bir delikanlı olarak görünmeye başlayan Emrah, konuların da etkisiyle Küçük Emrah’ı 

değil, sadece Emrah adını kullanmıştır. Bu durum film afişlerine de yansımıştır. 

Emrah’ın 1980–1990 yılları arasında çektiği filmler içerisinde sadece 1988 yılında 
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Seninle İlk Defa adlı filmde oynadığı karakterde Emrah adını değil, Sedat Somalı adını 

kullanmıştır. Emrah, 1990’lı yıllardan sonra televizyon için yaptığı dizilerde ise 

yıllardır filmlerinde kullandığı Emrah adı yerine farklı adlar kullanmaya başlamıştır.  

1980–1990 yılları arasında çekilen Küçük Emrah filmlerinin birçoğu fakir, 

kimsesiz ya da yetim çocuğun öyküsünü anlatmaktadır. Emrah filmlerinde çeşitli 

nedenlerden dolayı anne ve babaların ölümü oldukça sık görülen bir durumdur. Bu 

nedenle Emrah, pek çok filmde yetim, öksüz ya da kimsesiz kalmaktadır. Emrah, 1980–

1990 yılları arasında çektiği toplam 9 filmde yetim, öksüz ya da kimsesizdir. İlk filmi 

olan 1984 yılında çektiği Zavallılar filminde kan davası, yoksulluk ve annesinin kötü 

yola düşmesi sebebiyle ailesi parçalanan Emrah, müzik öğretmeni sayesinde meşhur 

olur ve kasetler çıkartır. Bu sırada annesinin aşığını öldüren babası Tahir (Berhan 

Şimşek) hapse atılmış ve hastalık sebebiyle ölmüştür. Annesi Zeliha (Oya Aydoğan) ise 

sahnede şarkı söyleyen Emrah’ı korumak isterken, kan davalıları tarafından öldürülür. 

1985 yılında çektiği Acıların Çocuğu adlı filmde ise Emrah’ın babası (Süleyman 

Turan) kumar bağımlısıdır ve sürekli kaybetmektedir. Bu duruma daha fazla 

dayanamayan baba, kendini asarak intihar eder. 1986 yılında çekilen Acı Lokma 

filminde ise Emrah’ın babası kan davasına kurban gider. Yine 1986 yılında çekilen 

Öksüzler filminde ise annesiz ve babasız olan Emrah ve kardeşleri sokaklarda 

yaşamaktadırlar. 1986’da çekilen ve Emrah’ın oldukça popüler olan Ayrılamam adlı 

filminde ise Emrah’ın babası Hasan (İhsan Baysal) yıllarca çalıştığı Almanya’dan 

Türkiye’ye dönerken trafik kazası geçirerek ölür. 1987 yılında çekilen Sefiller adlı 

filmde ise Emrah’ın çok sevdiği annesi Fatma (Kamuran İnselel) hastalığı nedeniyle 

ölür. Emrah, babası Kemal’i (Orçun Sonat) yıllar sonra bulabilmiştir. Ama babası 

filmin sonunda vurularak öldürülür.  1988’de çekilen Acı filminde ise Emrah’ın 

genelevde çalışan annesi Fatma (Şehnaz Dilan) camdan atlayarak intihar eder. 1988 

yılında başrolünde oynadığı Es Deli Rüzgar filminde ise Emrah, tedavisi olmayan bir 

hastalığa yakalanan babasını (Süleyman Turan) daha fazla acı çekmemesi için öldürür. 

Anne ya da babaların ölümü Emrah filmlerinde ailelerin parçalanmasının nedenlerinden 

biridir.  
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Emrah filmlerinde ailelerin parçalanmasının çeşitli nedenleri vardır. 

Parçalanan aileler bu filmlerinde kolay kolay yeniden bir araya gelemezler ve bu 

filmlerin çoğu mutsuz sonlar ile sonuçlanır. Bu dönemde Emrah’ın oynadığı Zavallılar 

(1984), Acıların Çocuğu (1985), Ayrılmam (1986), Vurmayın (1987), Acı (1988), 

Sefiller (1987) filmlerinin hepsi parçalanmış aile dramlarını anlatırlar. Bu filmlerin 

hepsi mutsuz sonlar ile sonuçlanmıştır. Emrah’ın bu dönemde çektiği mutsuz sonlar ile 

biten filmlerinin dışında parçalanmış ailelerin yeniden bir araya geldiği filmleri de 

vardır. Örneğin Öksüzler (1986) filminde annesiz ve babasız olan Emrah ve kardeşleri 

yıllar sonra bir araya gelebilmişlerdir.  Yine 1985 yılında çekilen Boynu Büküler 

filminde babasının başka bir kadınla evliliği, iftira ve evlatlık verilen kardeşi nedeniyle 

parçalanan ailesi filmin sonunda yeniden bir araya gelebilmiştir. 1986 yılında çekilen 

Merhamet filminde babası tarafından annesinden koparılan Emrah, yıllar sonra ailesini 

bir araya getirebilmiştir. Emrah’ın 1980–1990 yılları arasında çektiği filmlerden sadece 

Boynu Bükükler, Öksüzler ve Merhamet filmleri mutlu sonlar ile bitmiştir. 

 Kentin sorunlaştırıldığı,  çaresizliklerin, ölümlerin, kaderin, intikamların sıkça 

kullanıldığı bu filmler dönemin popüler arabesk filmleri ile hemen hemen aynı 

özellikleri taşımaktadır. Bu filmlerin pek çoğunda Emrah, fakir ya da göçer bir ailenin 

oğludur. Şehirde yaşayan ailesinin oldukça fakir olması ailenin parçalanmasını 

sağlayan nedenlerden biridir. Zavallılar (1984), Boynu Bükükler (1985), Acıların 

Çocuğu (1985), Ayrılamam (1986), Sefiller (1987), Vurmayın (1987), Acı (1988), Es 

Deli Rüzgar (1988), Sevdim (1989) filmleri Emrah’ın fakir olduğu ya da fakir bir aileye 

sahip olduğu filmlerdir. Yine Emrah’ın bu dönemde çektiği filmler içerisinde oldukça 

zengin ya da orta halli bir aileye sahip ama yine de büyük acılar yaşadığı, kentin ve 

kentlinin sorunlaştırıldığı filmleri de vardır. Bu filmler arasında Merhamet (1986), 

Seninle İlk Defa (1988), Can Evimden Vurdular (1988) filmleri örnek gösterilebilir. 

Emrah filmlerinde aileleri parçalayan sebepler arasında yoksulluk, şehir ve 

şehir koşulları, kötü ve zalim şehirliler, kötü yollara düşen anneler, babalar, kardeşler, 

hastalanan kardeşler, tecavüzlere ve tacizlere uğrayan anneler ve kız kardeşler, evlatlık 

verilme, kan davaları vb. nedenler vardır. Örneğin Zavallılar (1984), Boynu Bükükler 

(1985), Acıların Çocuğu (1985), Ayrılamam (1986), Vurmayın (1987) filmleri kentli 
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zalim, ahlaksız insanların parçaladığı ailelerin acı dolu hikayesini anlatan filmlerdir. Bu 

filmlerin çoğunda anne ve kız kardeşler tecavüze ve tacize uğrar. Ya da para, 

uyuşturucu ve kumar neniyle kardeşlerin aklı çelinir ve daha fazla para kazanmak için 

kötü yollara düşerler.  

Pek çok Emrah filminde, Emrah’ın ailesi çeşitli nedenlerden dolayı şehirlere 

göç etmektedirler. Örneğin kan davası, çalışıp para kazanma isteği ya da aile 

üyelerinden herhangi birinin hastalığı ya da okutulması aileyi şehre getirmiştir. Emrah 

filmleri şehir ve şehirlilerin sorunlaştırıldığı görülmektedir. Bu filmlerde şehir ahlaksız 

ve kötü şeylerin yaşandığı ya da kötü insanların barındığı yer olarak sunulur.  Emrah, 

filmlerinde genellikle dürüst, ahlaklı, çalışkan, iyi, namusuna düşkün, sorumluluk 

sahibi çocuk karakterleri canlandırmaktadır. Genelde fakir ve göçer bir ailenin çocuğu 

olan Emrah, ailesini geçindirebilmek, küçük kardeşlerini okutabilmek ya da hastaysa 

iyileştirebilmek, babasının yokluğunda ailesine sahip çıkabilmek için çok çalışmakta ve 

neredeyse ailenin tüm sorumluluğunu üzerine almaktadır. Bu filmlerinde çoğu kez 

şehirde yaşadığı zorluklar nedeniyle ailesini kaybetmek üzereyken onları kötü yoldan 

döndürmeye uğraşır. Çoğu kez türlü felaketler ile sonlanan filmlerde Emrah, şehre, 

şehirlilere ve de kadere yenilir. Bu filmlerde şehir ve şehirliler kötü, zengin ve ahlaksız 

olarak sunulmuştur ama onlar gibi olabilme isteği de sıkça işlenmiştir. Filmlerin pek 

çoğunda zengin-fakir, haklı-haksız çatışması da yoğun olarak görülmektedir. Emrah’ın, 

Zavallılar \ Yaralı (1984), Acıların Çocuğu (1985), Boynu Bükükler (1985), Merhamet 

(1986), Ayrılamam (1986), Vurmayın (1986), Sefiller (1987), Es Deli Rüzgar (1988), 

Acı (1988), Sevdim (1989) filmleri bu duruma örnek olarak gösterilebilirler. 

 Bu filmlerin hemen hepsine Emrah’ın oldukça acıklı arabesk parçaları eşlik 

etmektedir. Çoğunlukla filmlerde anlatımı destekleyen Emrah şarkıları, özellikle 

Emrah’ın popüler olmuş acıklı şarkılarından seçilmektedir. 1980–1990 yılları arasında 

çekilen Emrah filmlerin de dört ya da daha fazla şarkı kullanılmıştır. Emrah’ın bu 

dönemde çektiği tüm filmler arabesk şarkılar ile başlamakta ve sonlanmaktadır. 

Şarkıların ve şarkıcılığın oldukça önemli olduğu bu filmlerde tesadüflere ve mucizelere 

sık yer verilmiştir. Tesadüfen şarkısını dinleyen biri tarafından beğenilen Emrah, pek 

çok filminde şarkıcı olup üne, şöhrete ve paraya kavuşabilmiştir. Para ve üne kavuşma 
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kimi zaman fakir ve talihsiz bir hayattan kurtulmayı kimi zaman ise alınacak bir 

intikamın gerçekleşebilmesini sağlamaktadır. Bu da Emrah filmlerinde aynı diğer 

arabesk filmlerde olduğu gibi sık görülen bir özelliktir. 1980–1990 yılları arasında 

çektiği Zavallılar (1984), Boynu Bükükler (1985), Acı Lokma (1986), Ayrılamam 

(1986), Öksüzler (1986) filmlerinde küçük bir şarkıcı olabilmiş, paraya ve üne 

kavuşabilmiştir. Emrah, bu 5 filmin dışında diğer 9 filmde şarkılar söylemekte ama 

şarkıcılık yapmamaktadır.  

Emrah’ın ilk filmlerinde yaşının küçük olması nedeniyle aşk konusuna pek yer 

verilmemiştir. 1986 yılından sonra ise Emrah, filmlerinde ergen ya da genç bir delikanlı 

olarak görünür. Bu filmlerde diğer konular ile birlikte aşk konusu da dahil edilmeye 

başlanır. Örneğin 1986 yılında çekilen Acı Lokma, kan davası nedeniyle birbirine 

kavuşamayan iki gencin doludizgin olan aşkını anlatmaktadır. Öksüzler (1986), 

Vurmayın (1987), Sefiller (1987), Can Evimden Vurdular (1988), Es Deli Rüzgar 

(1988), Seninle İlk Defa (1988), Acı (1988), Sevdim (1989) filmleri yine aşkın işlendiği 

Emrah filmleri arasındadır. Diğer arabesk filmlerde olduğu gibi imkansız aşklar, 

kaderin sevenleri ayırması, sevgilinin kötü yollara düşmesi vb. konular Emrah 

filmlerinde sık işlenmiştir. Arabesk filmlerde sıkça görülen fakirliğin aşk üzerinde 

kurduğu engel, Emrah filmlerinde de görülmektedir. Genellikle şehrin ahlaksız yapısı, 

fakirlik ve kimsesizlik nedeniyle kötü yollara düşen ya da zaten kötü yolda olan 

sevgililer, Emrah’ın dürüst ve ahlaklı yapısı sayesinde yaşadıkları fena hayattan 

çekilirler. Ama kader ve yaşanılan geçmiş bir türlü sevenleri kavuşturmaz ve filmler 

mutlu sonla bitmez. 1988 yapımı Es Deli Rüzgar filminde Emrah’ın aşık olduğu Elif 

(Elif İnci Onat) küçük yaşta babasının arkadaşı tarafından tecavüze uğramıştır ve 

fahişelik yapmaktadır. Emrah ile tanıştıktan sonra kötü hayatını geride bırakmak 

isteyen Elif, kadın satıcıları tarafından kaçırılmak istenir. Kötü adamların elinden 

kurtulmak için kendini arabadan atan Elif, hastaneye kaldırılır ve ölür. Yine 1989 

yapımı olan Sevdim filminde ise Emrah, sevgilisi Zeynep (Nilüfer Öz) ile evlilik 

hazırlığı yapmaktadır. Zeynep, Emrah’ın yakın arkadaşı Yusuf’un (Atalay Elçioğlu) 

tecavüzüne uğrar ve kötü yola düşer.  
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 Her arabesk filmde olduğu gibi Emrah filmlerinde de namus ve şeref 

kavramları oldukça önemlidir.  Genellikle bu filmlerde toplumun erkeklere biçtiği rol 

bir çocuk dahi olsa Emrah’ın canlandırdığı karakterler üzerinde görülmektedir. Emrah, 

gerçek hayatında da gelenekten beslenen bir çocuk olarak namus kavramının önemini 

vurgulamaktadır. Bu durum filmlerine de yansımıştır. “Oya Aydoğan’ı filmden önce 

resimlerinden tanıyan Emrah, bu resimlerdeki giysiler “bir acayip!..” buluyor. Ancak 

film çalışmaları sırasında toplumdakiler gibi giyinen Oya Aydoğan’ı sevmeye başlıyor. 

Önceleri kızan, sonraları Aydoğan’ı seven Küçük Emrah, genelev sahnelerini izlerken 

“boğasım geldi” demekten kendi alamıyor.”757 

Filmlerinde gerektiğinde ailesinin ya da sevgilisinin namusunu ve şerefini 

korumak ve de kollamak zorunda kalan Emrah, onların intikamlarını şehir ve kötü 

şehirlilerden alır. Filmlerde görülen intikam genellikle ölümler ile sonuçlanmaktadır. 

Emrah, Acıların Çocuğu (1985), Acı Lokma (1986), Ayrılamam (1986), Acı (1988), 

Sevdim (1989) gibi filmlerde intikam alabilmek için cinayetler işlemek zorunda 

kalmıştır.  Emrah, bazı filmlerinde ise farklı suçlar içinde görülebilmektedir. Örneğin 

Öksüzler (1986) filminde kardeşlerine bakabilmek için hırsızlık yapmak zorunda olan 

Emrah, Boynu Bükükler (1985) filminde annesinin namusunu kurtarabilmek için adam 

yaralamış, Es Deli Rüzgar (1988) filminde ise hem onu her şeyden yoksun kılan 

şehirden hem de sevgilisini öldüren kadın satıcılarından intikam alabilmek için 

uyuşturucu satıcılığı yapmıştır.  

Bu filmlerin hemen hepsinde Emrah bir yetişkin gibidir. Filmlerinde ve film 

karakterlerinde çocukluğa ait öğelere pek rastlanmamaktadır. Emrah filmlerinde 

genellikle fakir ve sorumluluklar içerisinde çalışmak zorunda kalan bir çocuk karakter 

ile karşılaşılır. Emrah, birçok filminde şarkıcı olup üne ve paraya kavuşmadan ya da 

mucizevi bir şekilde zengin olmadan önce hamallık, işportacılık, tamircilik ya da inşaat 

işçiliği gibi meslekleri yaptığı görülmektedir. Örneğin Zavallılar (1984) filminde kız 

kardeşine bakabilmek için hamallık,  Boynu Bükükler (1985) filminde eve ekmek 

götürebilmek için işportacılık ve hamallık, Acıların Çocuğu (1985) filminde yine ev 

                                                
757 Türkkuşu, s.52 
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geçindirebilmek için tamircilik ve inşaat işçiliği, Vurmayın (1987) filminde ise fakir 

ailesine yardım edebilmek için kapıcılık ve işçilik gibi meslekler yapmaktadır.  

Bu filmlerde ders, okul, oyun, oyuncak, çocukluğa ait davranış vb. şeylere sık 

rastlanılmaz. Emrah’ın oynadığı çocuk karakterlerin davranışları ve düşünceleri bir 

çocuğu değil, yetişkini andırmaktadır. Ayrıca kılık kıyafetler açısında da bakıldığında 

bu çocuk karakterlerin, çocuk ya da genç gibi giyinmediği de görülmektedir. Pek çok 

filmde güzel sesi sayesinde üne ve paraya kavuşan Emrah, yine çocukluğa ait eksikleri 

yerine getirmek yerine bir büyük gibi davranmakta ve kararlar vermektedir. Çok az 

sayıdaki filmde, zengin ve modern bir ailenin içerisinde görülen Emrah, çocuk gibi 

olabilmeye ve çocukluğunu yaşayabilmeye yaklaşabilmiştir. 1986 yılında Merhamet 

adlı filminde zengin babasının yanında büyüyen Emrah’ın okula gidebildiği ve ders 

çalışabildiği görülmektedir. Filmde zengin ve modern şartlar altında yetişen bir çocuk 

olan Emrah, her hangi bir işte çalışmamakta hatta şarkıcılık dahi yapmamaktadır. Yine 

1986 yılında oynadığı Öksüzler filminde, orta halli bir aile tarafından evlat alınan 

Emrah’ın kendine ait bir odasının olduğu ve boş zamanlarında spor yapabildiği 

görülmektedir. 1988 yılında oynadığı Seninle İlk Defa adlı filmde ise bir üniversite 

öğrencisini canlandıran Emrah, çalışmamakta ve yaşının kaldıramayacağı 

sorumlulukları almak istememektedir. 

Emrah filmlerinin konuları bir çocuğun yaşayabileceği ve psikolojik açıdan 

kaldırabileceği öykülerden oluşmamaktadır. Tecavüzler, kötü yola düşmeler, 

parçalanan aileler, garibanlık, uyuşturucu, kumar, kent ve sınıf sorunları, ölümcül 

hastalıklar, intikamlar, kan davaları, cinayetler, erken yaşta alınan büyük sorumluluklar, 

kimsesizlik, yetimlik, öksüzlük… Tüm bu sebepler nedeniyle Emrah filmlerinde 

çocukluğun var olması oldukça güçtür. Bu sebeple filmlerin hemen hepsi “minyatür 

yetişkin” kılıklı bir çocuk yıldızın oynadığı, büyükler için yapılmış filmlerden 

oluşmaktadır. 

1990’lı yıllar sonrasında Emrah filmlerinin konuları değişmiştir. Artık çocuk 

olmayan Emrah, filmlerinde genel olarak genç bir delikanlının acıklı aşk hikayesini 

anlatmaktadır. Şehrin yine sorunlaştırıldığı bu filmlerde Emrah, arabesk çizgisinden 

yavaş yavaş sıyrılmıştır. 1990 yılları sonrasında Emrah, gençlik, duygusal, aşk ve dram 
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film türlerinde rol almaya başlamıştır. Bu dönemde Emrah filmlerinde eskisi kadar 

şarkılara yer verilmemiştir. Ayrıca güzel sesi sayesinde şarkıcı olup, üne ve paraya 

kavuşmalarda son bulmuştur. Örneğin 1991 yılında çektiği İbret adlı filmde iki 

üniversiteli gencin acıklı aşk hikayesi anlatılmaktadır. Emrah, kendisini aldattığını 

sanan ve aşka olan inancını yitirip, geneleve düşen sevgilisi Bahar’ı (Binnaz Avcı) kötü 

yoldan kurtarmaya çalışır. 1991 yılında oynadığı Hoş Geldin Gülüm adlı filminde ise 

genç ve yalnız bir mimar olan Emrah, aşkı hiç yaşamamıştır. Emrah’ın hayatına giren 

Aysun (Ayla Özel) ona aşkı tattıracak ve hayatını değiştirecektir. Zamanla iki genç 

birbirlerin çok farklı olduklarını anlayacaklardır. Yine 1991 yılında çekilen Ölesiye 

Sevmek adlı filmde ünlü bir şarkıcı olan Emrah ile ona aşık ama ölümcül hastalığı 

sebebiyle cam mekan bir odadan yaşamak zorunda kalan genç bir kızın oldukça garip 

aşk hikayesini anlatmaktadır. Emrah’ın sinema filmlerinde olan konu ve tür değişimi 

televizyon filmlerinde ve dizilerinde de devam etmiştir.  

5.4.2-Küçük Emrah’ın Zavallılar, Boynu Bükükler, Merhamet, Ayrılamam, 

Seninle İlk Defa Filmlerinin Çözümlemesi ve Filmlerdeki Çocukluk Anlayışı 

5.4.2.1- Zavallılar (1984)  

Yönetmen: Ümit Efekan Senaryo: Erdoğan Tünaş Tür: Dram Yapımcı:  

Kemal Dilbaz, Şahin Dilbaz Ülke: Türkiye Oyuncular: Küçük Emrah (Emrah), Oya 

Aydoğan (Zeliha), Berhan Şimşek (Tahir), Eray Özbal (Cengiz), Birtanem Candaner 

(Gül) Görüntü Yönetmeni: Muzaffer Turan Yapım: Kerem Film Film Yapım 

Özellikleri: 35 mm Renkli Süre: 85 dk. 

Köydeki kan davası yüzünden hapse düşen Tahir (Berhan Şimşek) bir süre 

sonra hapisten çıkar. Kanlıları hapisten çıkar çıkmaz Tahir’in peşine düşerler. Ailesinin 

yanına gelen Tahir, kan davasından kaçmak için karısı Zeliha (Oya Aydoğan), 

çocukları Emrah (Küçük Emrah) ve Gül (Birtanem Candeğer) ile İstanbul’a göç etmeye 

karar verir. Aradan birkaç yıl geçer. Zeliha, zengin bir evde hizmetçilik yapmaya 

başlar. Tahir ise eve ekmek götürebilmek için hamallık yapmaktadır.  

Emrah ve küçük kız kardeşi Gül ise okullarına gidip gelmektedirler. Zeliha, 

hizmetçi olarak çalıştığı zengin ve gösterişli evden oldukça etkilenmiştir. Bunu sezen 
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evin çapkın ve zengin oğlu Cengiz (Eray Özbal), Zeliha’yı baştan çıkarmak için çeşitli 

hediyeler alır. Bu sırada kan davalısı, Tahir’in izini İstanbul’da da bulur ve sonunda 

onu ayağından vurarak yaralar. Sakat kalan Tahir, artık çalışamamaktadır. Zeliha, evin 

tüm yükünü omuzlamıştır. Zeliha, Cengiz’in tacizlerinden kurtulamaz ve sonunda 

tuzağa düşer. Cengiz ile birlikte olmaya başlayan Zeliha, Tahir’den boşanmayı düşünür. 

Karısının çalışmasını bir türlü kabullenemeyen Tahir, kahve arkadaşlarının 

dedikodularını duyunca çılgına döner. Zeliha’yı çalıştığı evde kontrol etmeye giden 

Tahir, Cengiz ve Zeliha’yı yatakta yakalar. Tahir, Cengiz’i silahıyla öldürür, Zeliha ise 

kaçmayı başarır.  

Tahir, tekrar hapse girmiştir. Zeliha ise Cengiz ile zina yaptığı için hapse 

atılmıştır. Annesinin başka bir adamla ilişkisi olduğunu öğrenen Emrah, çılgına döner 

ve annesinden nefret eder. Artık evin tüm yükü ve küçük kız kardeşinin sorumluluğu 

Emrah’a kalmıştır. Emrah, okulu bırakır ve çalışmaya başlar. Küçük kız kardeşine ve 

hapisteki babasına bakan Emrah, gün geçtikçe annesinden daha da nefret etmektedir. 

Babası Tahir, Emrah’tan namuslarını temizlemesini yani annesini öldürmesini ister. 

Emrah, babasının isteğini yerine getirebilmek için kız kardeşini yetimhaneye yerleştirir. 

Zeliha, hapisten çıktığı gün Emrah’ı karşısında bulur. Emrah, annesinden ne kadar 

nefret etse de, onu öldüremez. Gidecek bir yeri olmayan Zehra, hapiste tanıştığı genelev 

patroniçesinin yanına sığınır ve hayat kadınlığı yapmaya başlar. Annesini öldüremeyen 

Emrah ise sokaklarda sigara satmaya başlar.  

Bir gün Emrah, okuldaki müzik öğretmeni ile karşılaşır. Öğretmeni, Emrah’ın 

güzel sesli ve müziğe yetenekli bir çocuk olduğunu bilmektedir. Bu sebeple onu 

tanıdığı bir müzik yapımcısı ve gazinocuya götürür. Sesi çok beğenilen Emrah’a hemen 

kasetler doldurulur. Para kazanmaya başlayan Emrah, babasına hediyeler alarak, 

hapishaneye ziyarete gider ama babası hastalanmış ve ölmüştür. Emrah, kız kardeşini 

yetimhaneden alır ve yeni aldığı eve götürür. Bu sırada Zeliha, yaptığı her şeyden 

pişman olur ve hayat kadınlığını bırakır. Tahir’in kanlısı ise Emrah’ı öldürmeye karar 

verir.  Zeliha, Emrah’tan af dilemek için onun çalıştığı gazinoya gelir. Emrah sahnede 

şarkı okurken, Zeliha, tabancasını Emrah’a uzatmış olan kanlılarını görür ve Emrah’ın 

önüne atlar. Hastaneye kaldırılan Zeliha’nın durumu oldukça kötüdür. Emrah, annesini 
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affetmiştir ama artık çok geçtir. Emrah’ın onu affetmesini çok sevinen Zeliha, huzur 

içinde ölmüştür. Emrah ve küçük kız kardeşi Gül, annesiz ve babasız kalmışlardır.  

5.4.2.1.1- Filmde Emrah’ın Canlandırdığı Karakter 

İstanbul’a kan davası sebebiyle göç eden Emrah ve ailesi, şehirde yoksulluk 

içinde yaşamaktadır.  Fakirlik içinde dahi olsa okuyan Emrah ve kız kardeşi Gül, 

birlikte okula gitmektedirler. Emrah, oldukça iyi, dürüst, saygılı bir çocuktur. Emrah 

hem anne ve babasını hem de kız kardeşi Gül’ü çok sevmektedir.  

 Annesi Zeliha ve babası Tahir’in büyük şehirde zor şartlar altında 

çalıştıklarını bilen Emrah, Gül’e hem okulda hem de evde göz kulak olmaktadır. Emrah 

oldukça fedakar bir çocuktur. Emrah’ın ailesi fakir olduğundan çocukların her ikisinin 

ihtiyaçlarına yetişememektedirler.  

Emrah ve ailesi, yoksul sofralarında kahvaltı ederken bir taraftan 

radyolarından reklamları dinlemektedirler. Reklamlarda çocuklar için ayakkabılar ve 

giysiler satan bir markadan bahsedilmektedir. Emrah’ın kardeşi Gül ise ayakkabı 

isteğini ailesine söyler.  

Gül: “Pabucumu altı delindi baba, su giriyor.” 

Tahir: “Memlekette pabuç mu giyerdin kız?” 

Zeliha: “Bayramda alırız. Emrah’ın da bir şeyi kalmadı.” 

Emrah: “Önce bacıma alın ana.” 

Yukarıdaki cümlesinde anlaşılacağı üzere Emrah fedakarca önceliğin kız 

kardeşinde olmasını ister. Emrah, küçük kız kardeşi Gül’ü çocuk yerine koymakta ve 

onun ihtiyaçlarının giderilmesini istemektedir. 

Emrah’ın annesi ve babası hayat şartları altında ezilmektedir. Büyük şehir 

onları dağıtacaktır. Başlarında geçmişlerinden gelen belaları kan davası da vardır. Kan 

davalıları Emrah’ın babası Tahir’i vurur ve sakat bırakır. Emrah’ın annesi Zeliha ise 

temizliğe gittiği evden etkilenmiştir. Mücevherler, elbiseler ve eşyalar Zeliha’nın aklını 
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çeler. Evin zengin oğlu Cengiz ile yaşadığı ilişki ise onu bambaşka planlara doğru 

itmiştir. Artık kocasını boşamak ve çocukları birlikte iyi bir hayat sürmek isteyen bir 

kadın vardır. Bu süreç içerisinde Emrah ve kız kardeşi Gül, anne ve babalarının 

yaşadığı oldukça dramatik ve ağır olayları izlemek ve sessiz kalmak durumunda 

kalmışlardır. Olaylar sürerken okula devam edebilen Emrah, sadece güzel sesiyle 

ailesinin ve çevresinin dikkatini çekebilmektedir. Okuldaki müzik öğretmeni Emrah’ın 

sesini beğenir ve ondan okul müsameresinde şarkı söylemsini ister. Emrah güzel sesi 

sayesinde büyük beğeni toplamaktadır. Bu durum ailesinin de sevindirir. 

Gül: “Ağabeyimi dün müsamerede görecektin anacığım, meşhur şarkıcı 

gibiydi. Herkes alkışladı. En çok da ben alkışladım.” 

Tahir: “Bu çocuk şarkıcı mı olacak ne?” 

Zeliha: “Olanların boynuzu kulağı mı var? Ama önce Emrah okuyacak.” 

Gül abisinin sesini çok beğenmekte ve okulda beğenilmesinden gurur 

duymaktadır. Emrah da sesinin güzelliğinden ve beğenildiğinden emindir. Zeliha da 

Emrah’ın şarkıcı olabileceğini, diğerlerinden hiçbir eksinin olmadığını düşünür ama ilk 

önce okumasının ve eğitim almasının gerektiğini bilmektedir.  

Tahir değişmeye başlayan ve kahvehanelerde dedikodusu çıkan karısı 

Zeliha’dan şüphelenmektedir. Evlerindeki tabancayı alıp, Zeliha’nın çalıştığı eve giden 

Tahir, karısını ve sevgilisini yatakta yakarlar. Cengiz’i öldüren Tahir, karakola 

götürülür. Emrah, babasının yanına karakola gider. Babası Emrah’tan namuslarını 

temizlemesini istemektedir. 

Tahir: “Kan davası canımı alamadı ama namusumu aldı. Ananız kahpe oldu 

oğlum.” 

Emrah: “Baba, doğru mu söylüyorsun?” 

Tahir: “Yakaladım aşığıyla. Dostunu öldürdüm. Anan kurtuldu.” 

Emrah: “Sana ne yapacaklar baba?” 
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Tahir: “Keşke assalar koçum. Ben zaten ölmüşüm. Bacın sana emanet. Anası 

gibi olacaksa ölsün. Namusumuzu temizlemek sana kaldı koçum. Ananı bul ve 

namusumuzu temizle.”  

Emrah, babasına çok değer veren ve onun sözünden çıkmayan bir çocuktur. 

Emrah’ın babası gelenekten gelmektedir ve şehir de dahi olsa ondan beslenmektedir. 

Namus ve şeref kavramı oldukça önemlidir. Bu uğurda ölünür ve öldürülür. Emrah, 

gelenekten beslenen bir babanın oğlu olarak babasına benzemektedir. Bir erkek çocuğu 

olarak ondan beklenen erkekçe davranmasıdır. Her ne kadar iyi, fedakar ve merhametli 

de olsa söz konusu namus ve şeref olduğunda can almaktan kaçınmaması 

gerekmektedir. Geleneğin bir çocuk dahi olsa erkekten beklediği budur. Yukarıda 

Emrah ve babasının arasında geçen konuşmada, babası Emrah’a sadece namus 

temizleme görevi değil ayrıca kız kardeşinin sorumluluğunu alması da beklenmiştir. Bu 

sorumluluk sadece küçük bir kız çocuğuna bakmak değil, onun namusunu da 

korumaktır. Emrah, babasını aldatan annesinden nefret eder. Ailenin dağılmasından onu 

sorumlu tutar. Emrah, nefretini kız kardeşine de aşılamaya çalışır. Emrah’ın tek isteği 

annesini bulup, öldürmektir. Böylelikle hem babasına verdiği sözü tutacak hem de 

ailenin namusunu kurtaracaktır.  

Gül: “Okula nasıl giderim ağabeyciğim? Alay etmezler mi? Katilin kızı 

demezler mi?” 

Emrah: “Kimse bir şey diyemez. Ben dedirtmem kardeşim.” 

Gül: “Annem gelmeyecek mi?” 

Emrah: “Gelmeyecek. Anamız öldü bil kardeşim, öldü bil.” 

Gül: “Seviyorum onu ben, annem o benim.” 

Emrah: “O bizi sevseydi böyle yapmazdı. Sana ben bakacağım artık Gül. Hem 

anan hem baban olacağım. Babam gibi bende sana helal ekmek yedireceğim.” 
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Emrah ile Gül arasındaki konuşmada, ufak bir kız çocuğu olarak Gül, 

babasının katil olmasına üzülmekte ve utanmaktadır. Annesini isteyen Gül, ağabeysi 

Emrah tarafından azarlanır. Emrah, annesinin kötü bir kadın olduğunu kardeşine de 

kabul ettirmek istemektedir. Babasının yaptığını ise haklı çıkarmaktadır. Babasının 

helal para kazanarak onları doyurduğunu vurgulayan Emrah, onun gibi olma isteğini 

belirtir ve bu durumun kardeşi tarafından kabullenilmesini bekler.  

 

Şekil 10: Kardeşine bakabilmek için hamallık yapan Emrah 

              Emrah artık kardeşinin bakmak zorunda olduğu için okulu bırakır ve çalışmaya 

başlar. Emrah çalışma hayatında da babasının izinden gitmekte ve hamallık 

yapmaktadır.  

                   

Şekil 11: Emrah, namusunu kirleten annesini öldürmek isterken 
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Emrah sık sık hapisteki babasını ziyarete gider. Babası Emrah’tan namuslarını 

temizlemeyi unutmamasını sürekli hatırlatır. Diğer taraftan Emrah, annesinin hapisten 

çıkmasını beklemektedir. Yaşadıkları evden atılan Emrah ve Gül, sokakta kalmışlardır. 

Hurda bir minibüs içinde yaşamaya başlayan iki kardeş büyük bir yoksulluk 

içindedirler. Emrah, babasının sözlerini aklından çıkaramaz ve annelerinin alınlarına 

sürdüğü kara lekeyi temizlemek için gün sayar. Annesini öldürmekte kararlı olan 

Emrah, Gül’ü yetimhaneye yerleştirir. Zeliha hapisten çıkmıştır ve Emrah onu 

beklemektedir. Emrah, elindeki bıçağıyla annesini öldürmek ister ama ona kıyamaz. 

Annesine onu affetmeyeceğini söyleyen Emrah, babasını yanına gider. Babasına 

annesini öldüremediği söyler. Tahir, hapishane koşullarına dayanamamaktadır ve 

hastalanmıştır. Oğlunun da hapishanede çürümesini istemeyen Tahir, Emrah’ın 

annesini öldüremediğine sevinmiştir.  

Sokaklarda sigara satarken müzik öğretmeni ile karşılaşan Emrah, okulunu ve 

arkadaşlarını çok özlediğini söyler. Öğretmeni müziğe olan kabiliyetini bildiği 

Emrah’ın sokaklarda sigara satmasını istemez ve onu tanıdığı bir gazinocuya götürür. 

Emrah’ın sesi çok beğenilir ve kasetler doldurulur.  Emrah, babasının hapishanede 

hastalanarak öldüğünü öğrenir. Kardeşinin yanına yetimhaneye giden Emrah, orada 

annesi ile karşılaşmıştır. Hapisten çıktıktan sonra kötü yola düşen Zeliha, çocuklarını 

yeniden kazanmak istemektedir. Emrah ise onu kesinlikle affetmez ve babasının 

ölümünden annesini sorumlu tutar. 

Emrah artık zengin bir şarkıcıdır. Yetimhaneden aldığı kardeşini yeni aldığı 

eve götürür. Ona istediği kırmızı ayakkabıları almıştır ama Gül yinede annesizlikten 

mutsuzdur ve annesinin yanında olmasını istemektedir. Emrah ise oldukça katı ve 

erkekçe bir tutumla annesini affetmeyeceğini ve onun ahlaksız biri olduğunu söyler. 

Zeliha ise yaşadığı kötü hayatı geride bırakmak ister ve fahişelik yapmayı bırakır. 

Zeliha, af dilemek için Emrah’ın çalıştığı gazinoya gelir. Kan davalıları Tahir’in 

öldüğünü öğrenmiş ve meşhur bir şarkıcı olan Emrah’ın peşine düşmüşlerdir. Emrah’ı 

sahnede öldürecekken Zeliha, Emrah’ın önüne atlar ve vurulur. Emrah annesini bağışlar 

ama her şey için çok geçtir. 
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5.4.2.1.2- Filmdeki Diğer Karakterler 

Tahir, hapisten yeni çıkmıştır ve çıkar çıkmaz kan davası ile uğraşmak 

zorunda kalmıştır. Ailesini korumak isteyen Tahir, onları İstanbul’a kaçırır. Tahir, 

geleneksel değerlere bağlı ve cahil bir aile babasıdır. İstanbul’da ailesine bakabilmek 

için hamallık yapmaktadır. Kadının yerinin evi olduğunu düşünen Tahir, Zeliha’nın 

temizliğe gitmesinden hoşnut değildir. Hatta bu yüzden karısına çocuklarının önünde 

tokat atmaktan geri kalmaz. Büyük şehrin zor koşulları Tahir’i yıpratmaktadır. Yeterli 

parayı kazanamayan Tahir, Zeliha’nın çalışmasına sonunda ses çıkarmaz.   

Kan davalıları Tahir’i öldürmek isterken, onu sakat bırakmışlardır. Tahir artık 

ayağı aksayarak dolaşmakta ve iş bulamamaktadır. Bir erkek olarak bu durum oldukça 

ağırdır. Evin tüm sorumluluğu Zeliha’nın üstündedir. Tahir ilk zamanlar bu duruma 

alışamaz ve isyan eder. Sonları ise kolay yolu seçer ve kahvehanede zaman geçirir. 

Kahvehanede kumar oynayan Tahir, sürekli kaybetmekte ve Zeliha’nın biriktirdiği 

paraları almaktadır. Zeliha’nın oldukça güzel oluşu, para kazanması ve de eve genç bir 

adam tarafından bırakılması kahvedeki diğer adamların dikkatini çeker. Kahve 

arkadaşları kadın parası yediği için Tahir ile dalga geçerler ve Zeliha’nın Tahir’i 

aldattığını ima ederler.  

 

Şekil 12: Tahir, onu aldatan karısı Zeliha’yı ve sevgilisi Cengiz’i öldürmek 
ister. 
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Karısından şüphelenen Tahir, Zeliha’yı ve sevgilisi Cengiz’i yatakta yakalar. 

Her ikisini de öldürmek isteyen Tahir, sadece Cengiz’i öldürür ve hapse düşer. Tahir 

için namus oldukça önemlidir. Namussuzluk kara bir lekedir ve mutlaka temizlenmesi 

gerekmektedir. Geleneksel değerler ile yetişmiş bir erkek olan Tahir, namusu her şeyin 

önünde tutar hatta bu çocuklarından bile önemlidir. Oğlu Emrah’ın namuslarını 

temizlemesini ister. Hapis hayatı boyunca oldukça zorluk çeken ve hasta olan Tahir, 

durumu kötüleştikçe gittiği ve gösterdiği yolun doğru bir yol olmadığını kavramıştır. 

Zeliha, İstanbul’a göç etmeden önce oldukça namuslu, iyi, güzel, fedakar, 

yuvasına ve çocuklarına düşkün bir ev kadınıdır. İstanbul’a göç etikten sonra 

değişmeye başlayan Zeliha, iyi yaşama arzusundadır. Temizliğe gittiği evde 

mücevherleri, kıyafetleri deneyen Zeliha, paranın ne kadar değerli olduğunu ve şehir de 

var olmanın ancak para sayesinde gerçekleşeceğinin farkındadır.  Yinede ilk zamanlar 

kocasına olan bağlılığı ve ailesine olan düşkünlüğü sürmektedir. Temizliğe gittiği evin 

zengin oğlu Cengiz’in ilgisi Zeliha’yı şaşırtmakta ve aklını karıştırmaktadır. Aklındaki 

karışıklığın nedenlerinden biri de kocası Tahir’in ona karşı olan sert tutumudur. Kocası 

Tahir’e ancak cinsellik ve para ile dediğini yaptıran Zeliha, mutsuz bir kadındır.  

            

                 Şekil 13: Zenginlikten ve şehirden etkilenen Zeliha 

Kocasının sakat kalması üzerine evin ve çocukların tüm sorumluğunu alan 

Zeliha’nın güven kazandığı görülmektedir. Kocasının namusu ile para kazandığı 

müddetçe ona karışmayacağının farkındadır. Cengiz’in hediyeleri, iltifatları ve ısrarı 
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Zeliha’yı cesaretlendirmektedir. Cengiz, Zeliha’yı yemeğe götürür ve içeceğine ilaç 

atar. Zeliha’ya tecavüz eden Cengiz, onunla evleneceğini ve çocuklarına sahip 

çıkacağını söyler. Zeliha namusunun kirlendiğini düşünür ve artık sevmediği 

kocasından boşanmak istemektedir. Zeliha ve Cengiz her fırsatta gizlice 

sevişmektedirler. Tahir’in, onu ve Cengiz’i yatakta yakalaması her şeyi alt üst eder. 

Cengiz ölmüştür ve Zeliha zina yaptığı için hapse düşmüştür. Çocuklarına oldukça 

düşkün olan Zeliha onları görememektedir ayrıca oğlu Emrah’ın ondan nefret ettiğini 

bilmektedir. Yinede çocuklarına sahip çıkmak isteyen Zeliha, bunun imkansızlığının 

farkındadır. Çünkü oğlu Emrah’ın gözünde o ahlaksız bir kadındır ve tüm kötü 

şeylerden sorumludur. Affedilmeyeceğini ve geri dönemeyeceğini bilen Zeliha için 

hapiste tanıştığı kadın satıcısının genelevinde çalışmaktan başka bir çare yoktur. 

Kendini bitirmek isteyen Zeliha, uyuşturucuya da kullanmaya da başlamıştır. 

İçindeki annelik özlemini bastıramayan Zeliha, kısa süre sonra kötü yolundan 

dönmeye uğraşır. Camiye gidip namaz kılan ve Allah’tan af dileyen Zeliha, oğlu 

Emrah’ın onu bağışlamasını istemektedir. Oğlunun şarkıcılık yaptığı gazinoya giden 

Zeliha, oğlu için kendini ateşe atmaktan kaçınmaz. Ölüm onun bağışlanmasını 

sağlamıştır. 

Emrah’ın kardeşi Gül, oldukça iyi, saf ve ailesine özellikle annesine düşkün 

ufak bir kızdır. Fakir hayatı içerisinde genellikle mutlu olan Gül’ün tek isteği 

ayakkabıdır. Okuldaki arkadaşları gibi ayakkabıları olsun isteyen Gül, ailesine bu 

isteğini sürekli söylemektedir. Babasının annesini başka bir adamla yakaladığını bilen 

ve babansının bu yüzden katil olduğunu öğrenen Gül, yine de annesini sevmekte ve 

onun yanında olmak istemektedir. Ağabeysi Emrah ise annelerinin kötü bir kadın 

olduğunu her fırsatta ona söylese de, o annesini sevmekten vazgeçmemektedir. 

Ağabeysi tarafından yetimhaneye yerleştirilen Gül, bir süre sonra annesi tarafından 

ziyaret eldir. Emrah, annesini Gül’ün yanından kovar. Şarkıcı olduktan sonra ağabeyi 

Emrah’ın yeni evine giden Gül, kendi odası olduğunu ve odanın içerisinde birçok 

kırmızı ayakkabı olduğunu görür. Oldukça mutlu olan Gül, yinede annesine olan 

özlemini dile getirmektedir. Annesi kanlıları tarafından vurulduğunda ağabeyine isyan 

eden Gül, annesini bırakmak istemez.  
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Cengiz, şehirli, zengin ve çapkın bir adamdır.  Zengin annesi ile birlikte 

yaşayan, günlerini dergi karıştırarak ve içki içerek geçiren Cengiz, evlerine temizliğe 

gelen Zeliha’nın güzelliğinden etkilenmiştir. Cengiz’in amacı Zeliha ile birlikte 

olmaktır. Zeliha’nın evli ve çocuklu oluşu Cengiz’in bu isteğini etkilemez. Cengiz, 

Zeliha’nın zaaflarının farkındadır ve ısrarcıdır. Sonunda Zeliha’ya tecavüz eden 

Cengiz, ona sahip çıkacağına, çocuklarını ise yatılı okula yazdıracağına söz verir.  

Cengiz, filmde zengin, ahlaksız, kötü ve yuva dağıtan bir şehirli olarak sunulmuştur. 

Filmdeki diğer iki önemli karakter Cengiz’in annesi ve Emrah’ın öğretmenidir. 

Cengiz’in annesi, evinde kumar partileri veren, rahat yaşayan ve para harcayan, 

gösterişli, şehirli ve zengin bir kadındır.  

Emrah’ın öğretmeni ise oldukça yardımsever ve iyi bir insandır. Emrah’ın 

karşısında tesadüfen çıkan öğretmeni, onun hayatını değiştirmiştir.  

 5.4.2.1.3- Filmin Mekanları 

Emrah’ın parçalanmış ailesinin dramını anlatan film İstanbul’da geçmektedir. 

Aile, İstanbul’a göçtükten sonra yoksul bir semtte ve gecekonduda yaşamaya 

başlamışlardır.  Az ve eski eşyaların oluşturduğu ev oldukça küçüktür.  

Emrah ve kardeşi Gül, semtlerinde bulunan okula gitmektedirler. Okul oldukça 

sıradan ve genellikle fakir ya da orta halli ailelerin çocuklarının öğrenci olduğu bir 

yerdir. Filmdeki okul sahnelerinde genellikle Emrah’ın şarkı söylediği müsamere 

salonu gösterilmektedir. 

Emrah’ın babası Tahir, İstanbul sokaklarında hamallık yapmaktadır. Zeliha ise 

zengin bir evde temizlikçi olarak çalışmaktadır. Cengiz ve annesinin yaşadığı bu ev bir 

villadır. Müstakil ve bahçe için olan villa, oldukça büyük ve gösterişlidir. İçinde değerli 

ve güzel eşyaların yanı sıra 1980’lerin moda eşyaları da bulunmaktadır. Cengiz’in 

annesi bu evin içinde içkili kumar partileri vermekte ve oldukça zengin, gösterişli bir 

hayat sürmektedir. Aynı şekilde Cengiz’de istediği para harcayabilmektedir.  
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Filmde Tahir’in gittiği kahve semtteki fakir ve işsiz güçsüz adamların 

bulunduğu bir mekandır. Burada vakit öldüren ve kumar oynayan erkekler, dedikodu 

yapmaktan da geri kalmazlar.  

Filmin dengesi Tahir’in karısı Zeliha’yı başka bir adamla yakalaması ve onu 

öldürmesi ile değişmiştir. Ağırlıklı olarak Tahir’in ve Zeliha’nın yaşadıkları olaylar 

gösteren film aniden Emrah ve kardeşi Gül’ü merkezine taşır. Tahir ve Zeliha, 

hapistedir. Cezaevi sahnelerinde Tahir ve Zeliha’nın oldukça dertli ve pişman 

görüntülerine yer verilmiştir. Cezaevi, çaresizliği, yalnızlığı ve pişmanlığı hissettiren 

bir yerdir. Buraya düşenler, kader mahkumları ve de gerçekten suç işlemiş kötü 

insanlardır. Buradaki koşullar yıpratıcı ve ölüme sürükleyebilmektedir. Tahir, 

cezaevinin ağır koşullarına dayanamayarak ölür.  

Emrah, kardeşine bakabilmek için İstanbul sokaklarında babası gibi hamallık 

yapmaya başlar. Şehrin oldukça kalabalık caddelerinin kullanıldığı bu mekanlarda 

Emrah bir çocuğun kesinlikle yapmaması gereken işlerde çalışmaktadır. Bu sahnelerde 

kullanılan acıklı arabesk müzik, talihsiz Emrah’a daha çok acımamızı sağlamaktadır.  

Tüm bunlar yetmiyormuş gibi Emrah ve kardeşi Gül, oturdukları fakir evden 

kovulmuşlardır. Hurda bir minibüsün içini ev gibi kullanan iki küçük kardeş, büyük bir 

sefaletin içindedir. Emrah kardeşini yetimhaneye yerleştirir. Yetimhaneler parçalanmış 

yoksul ailelerin çocuklarının, kimsesizlerin, yetim ya da öksüzlerin güvenle 

barındırıldığı yerlerdir. 

Yalnız kalan ve gidecek yeri olmayan Zeliha, hapishaneden çıkmıştır ve bir 

genelevde çalışmaya başlamıştır. Film ailesini dağıtan, kocasını başka bir erkekle 

aldatan Zeliha’yı daha büyük bir felakete sürükler. Genelevler, şehirlerde günahın 

işlendiği, içki, sigara, uyuşturucu gibi şeylerin kullanıldığı yerler olarak sunulur. 

Zeliha’nın genelevde başka adamlar ile birlikte olurken gösterilen sahneler, onun 

çaresizliğini, zayıflığını, acısını ve pişmanlığı vurgular. Zeliha bir süre sonra pişman 

olur ve tövbe eder. Camiye gidip namaz kılan ve dua eden Zeliha, artık eski hayatına 

dönmeyecektir. Cami gibi kutsal mekanlar, temizlenmeyi, temiz bir hayata geri dönüşü 

ve pişmanlığı simgelemektedir. 
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Emrah, annesini öldüremez ve babasına verdiği namus sözünü tutamaz. 

İstanbul’un kalabalık sokaklarında sigara satan Emrah, öğretmeni ile karşılaşır ve 

hayatı değişir.  Şarkıcılık yapmaya başlayan Emrah, kendine güzel giysiler alır ve 

arabaların içinde görülmeye başlar. Kardeşini yetimhaneden alan Emrah, onu yeni 

aldığı apartman dairesine götürür. Apartman dairesi Emrah’ın artık zenginleştiğinin ve 

yırtabildiğini göstergesidir. Filmde kullanılan eğlence mekanı ise gazinodur. Bu 

mekanlar villa-gecekondu gibi zenginliği ve yoksulluğu temsil edebilmişlerdir. 

Emrah’ın gazinoda şarkıcılık yapması zenginleşebildiğinin ve yırtabildiğinin diğer bir 

göstergesidir. Emrah, her ne kadar zenginleşse de çektiği acıları sahnede söylediği 

şarkılara yansıtır.  

Filmin sonunda Zeliha, oğlu için can verir. Mezarlık başında hem anne hem de 

babası için dua eden ve ağlayan Emrah ve Gül, kimsesiz kalmışlardır. Mezarlık sahnesi 

yine kimsesizliği, yalnızlığı, çaresizliği ve acıyı simgelemektedir.  

5.4.2.1.4- Filmdeki Çocukluk Anlayışı 

Sinema çocuklar daha önce de bahsedildiği gibi birleştirici ve bütünleştirici rol 

oynamaktadırlar. Çocukların oynadığı pek çok film dağılan ailesini yeniden bir araya 

getiren çocukların öyküsünü konu almıştır. Zavallılar filmi de parçalanmış bir aile 

dramı anlatılmaktadır. Filmin çocuk oyuncusu Emrah, bu filmde birleştirici ve 

bütünleyici bir rol oynamamaktadır. Çünkü Emrah, barışçıl ve uzlaştırıcı bir çocuk 

karakter değil, aksine nefret ve intikam duygusuyla hareket eden bir karakterdir.  

 Annesinin yaptığı hata ve babasının işlediği cinayet Emrah’ın ailesini 

parçalamıştır. Emrah’ın babası ondan namuslarını temizlemesini istemiştir. Emrah, 

geleneksel bir ailede yetiştiği ve erkek çocuğu olduğu için namus temizleme görevini 

sorgusuzca kabul etmiştir. Zaten dağılan ailesini bir araya getirmek gibi bir gayreti 

yoktur. Annesine olan kızgınlığı nefret dönüşmüştür. Bu nefreti küçük kız kardeşine de 

aşılamaya çalışmaktadır. Daha önce sinemada toplumdaki baskın “erkeklik” ve 

“kadınlık” rollerini çocuklar üzerinde görülebildiğinden bahsetmiştik.  Emrah, arabesk 

kültürü, geleneksel değerleri ve erkekliği temsil eden bir çocuk karakterdir.  
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Emrah, filmin başlarında küçük kız kardeşi ile birlikte okula gidebilmekte ve 

ders çalışabilmektedir. Yoksulluk iki çocuğun da okumasına engel olmamıştır. Emrah, 

kız kardeşine karşı daima sorumlu ve hassas davranmaktadır. Kız kardeşinin 

ihtiyaçlarına öncelik veren Emrah, oldukça merhametli ve fedakardır. Babası sakat 

kaldıktan sonra hemen çalışmak isteyen Emrah, fedakarlığını yeniden gösterir. Annesi 

Zeliha, Emrah’ın çalışmasını değil okumasını istemekte ve evin tüm sorumluluğunu 

üstlenmektedir.  

Annesinin babasını aldatması Emrah’ın annesini silmesi yani erkekçe 

davranması ile sonuçlanır. Emrah, geleneksel değerlere sahip bir büyük gibi namus 

derdine düşmüştür. Ayrıca ağır koşullarda çalışmak, okulu bırakmak ve kız kardeşinin 

hem annesi hem de babası olmak zorunda kalmıştır. Bu sorumluluk duygusu onu 

yetişkin gibi olmaya daha da yaklaştırmaktadır.  

Emrah, babası gibidir. Babası gibi çalışmakta ve düşünmektedir. Bir çocuğun 

annesine olan özlemi ve ihtiyacı söz konusu değildir. Ama Emrah’ın kardeşi Gül, 

küçük olmasının etkisi ve anneye olan düşkünlüğü nedeniyle büyük bir özlem 

içerisindedir. Kız kardeşini küçük bir çocuk olarak değerlendiren ama kendini çocuk 

olarak görmeyen Emrah, onu yetimhaneye yerleştirir. Kendisinin yetimhaneye ihtiyacı 

yoktur. Çünkü o kendine bakabilecek ve namus temizleye bilecek kadar erkektir ve 

büyüktür. Annesini öldürmek isteyen Emrah, namusun ancak bu şekilde 

temizlenebileceğini öğrenmiştir. Ama merhametli bir çocuk da olan Emrah, annesine 

kıyamaz ve onu öldüremez.  

Şarkıcılık yapmaya başlamasıyla birlikte Emrah, tam anlamıyla bir “minyatür 

yetişkin” olmaya başlar. Emrah, artık para kazanabilmektedir. Zaten geleneksel 

değerlere bağlı bir büyük gibi düşünen, davranan ve konuşan Emrah, artık iyice 

çocukluktan uzaklaşmıştır. Bu durum onu meşhur eden müzik yapımcısının da 

gözünden kaçmaz. 

Müzik yapımcısı: “Plakların çok iyi satıyor.” 

Emrah: “Her şey sayenizde oldu, serserilikten kurtuldum.” 
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Öğretmeni: “Sen zaten serseri olmazdın oğlum. Yüreğin temiz. Allah gönlüne 

göre verdi.” 

Müzik Yapımcısı: “Yaşından çok olgun hocam. Parasını çarçur etmiyor, 

bankaya yatırdı. Bir de küçük daire aldı kendine.” 

Zengin oluşu annesine yönelik düşüncelerinde her hangi bir değişime neden 

olmaz. Paraya olan ihtiyacının kalmayışı ise kız kardeşine istediği gibi sahip 

çıkabilmesini ve baba rolünü büyütebilmesini sağlayacaktır. Annesini kendisi için 

vurulmasına dair kayıtsız kalan Emrah, filmin sonunda kız kardeşi Gül’ün isyanı ile 

karşılaşır ve annesini affeder.  

5.4.2.2- Boynu Bükükler (1985) 

Yönetmen: Ümit Efekan Senaryo: Erdoğan Tünaş Tür: Arabesk, Dram, 

Duygusal Yapımcı:  Kemal Dilmaz, Şahin Dilmaz  Ülke: Türkiye Oyuncular: Emrah 

(Emrah), Melike Zobu (Elif), Cemal Gencer (Cemal), Bülent Kayabaş (Arap Salih), 

Nezahat Sayın (Alev), Atilla Ergün (Patron), Tuncer Sevi (Haydar), Cem Erman 

(Selim) Görüntü Yönetmeni: Abdullah Gürek Yapım: Krem Film Film Yapım 

Özellikleri: 35 mm. Renkli Süre: 85.dk 

Filmin Konusu: 

Cemal (Cemal Gencer), çiftlik sahibi, zengin bir adamdır. Hamile olan eski 

karısı Elif’i (Melike Zobu) ve tek oğlu Emrah’ı (Emrah) düşünmeden başka bir kadınla 

ilişki kuran Cemal, onunla evlenmiştir. Cemal’in yeni karısı Alev (Nezahat Sayın) 

çiftlikte sığıntı gibi yaşayan Elif’i ve Emrah’ı istememektedir.  Bu arada Elif doğum 

yapmış ve doğurduğu kız çocuğuna Gülcan adını koymuştur. Çiftliklerinde çalışan bir 

yanaşma ile ilişkisi olan Alev, Elif’in evden gitmesi için hemen bir tuzak hazırlar. Alev 

ve yanaşma sevgilisi, Cemal’e eski karısı Elif’in başka bir adamla ilişkisi olduğunu 

söylerler ve Elif’in odasına bir adam yollarlar. Elif’i başka bir adamla yakalayan 

Cemal, onu ve bebeği evden atar. Ayrıca Alev, Cemal’e Gülcan’ın onun çocuğu 

olmadığını söylemiştir. Çiftlikten atılan Elif, Gülcan’ı zengin bir evin kapısının önüne 

terk eder. Evladını terk eden ve iftiraya uğran Elif, intihar ederken, küçük oğlu Emrah 
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tarafından kurtarılır. Emrah’ı alarak çiftlikten gitmeye karar veren Elif, Gülcan’ı almak 

için onu bıraktığı eve gider ama zengin aile İstanbul’a taşınmıştır. 

Elif, oğlu Emrah ile birlikte İstanbul’a gider ve hemen Gülcan’ı bulur. 

Gülcan’ın evlat edinen zengin aile, ona çok iyi bakmaktadır. Bunu Gören Elif, Gülcan’ı 

geri almaz. Aradan yıllar geçmiştir. Elif ve Emrah bir gecekonduda yaşamaktadırlar. 

Elif, bir fabrikada işçi olarak çalışır. Emrah ise sokaklarda hamallık ve işportacılık 

yapmaktadır. Elif’in yalnız ve dul bir kadın olması herkesin dikkati çeker. İlk olarak 

patronu (Atilla Ergün) Elif’e tacizlerde bulunur. Mahallesinde de tacizlere uğrayan Elif, 

ev sahibinin ahlaksız teklifini duyunca çılgına döner. Elif’ten yüz bulamayan ev sahibi 

Haydar (Tuncer Sevi), Emrah’a annesinin patronuyla ilişkisi olduğunu söyler. Patronun 

tacizlerinden bıkan Elif, fabrikadaki işini bırakmıştır. Patronu, Elif’in evine gelir ve ona 

tecavüz etmeye çalışır. Aniden eve gelen Emrah, annesine tecavüz etmeye çalışan 

adamı bıçakla yaralar ve hapse girer.  

Oğlunun hapse girmesine oldukça üzülen Elif, kısa bir süre sonra Gülcan’ı 

evlat edinen ailenin yanında hizmetçi olarak işe girer. Bu sırada Emrah, hapishanede 

Arap Salih’in oğlu Vedat’ın hayatını kurtarır ve onunla kan kardeşi olur. Emrah’ın 

sesini çok beğenen Vedat, onu gazinocu babasıyla tanıştıracağını söyler. Elif ise 

hizmetçi olarak çalıştığı evde, hırsızlık ile suçlanır ve evde kovulur. Emrah, bu sırada 

hapisten çıkar ve Arap Salih (Bülent Kayabaş) ile tanışır. Arap Salih, Emrah’ın sesini 

beğenerek onu şarkıcı yapar.  

Emrah’ın babası Cemal maddi açıdan kötü bir duruma düşmüştür. Karısı Alev, 

sürekli kumar oynamakta ve kaybetmektedir. Borçları oldukça biriken Alev, zengin bir 

adam olan Selim (Cem Erman) ile birlikte olmaya başlamıştır. Alev’in çiftlikteki 

yanaşma sevgisi, bu ilişkiyi öğrenir. İhanete uğradığını düşünen yanaşma sevgili, 

Alev’i ve yeni sevgilisi Selim’i öldürür. Cemal, Alev’in onu defalarca aldattığını ve 

Elif’e iftiralar atıldığını öğrenir. Pişman olan Cemal, Emrah’ı bulabilmek için 

İstanbul’a gider. Artık şarkıcı ve zengin olan Emrah, babasını affetmez ve ondan nefret 

ettiğini söyler. 



 298 

Bu arada Emrah’ın bıçakladığı tecavüzcü patron hastaneden çıkmış ve intikam 

planları kurmuştur. Sahne almak için gazinoya gelen Emrah, tecavüzcü patron 

tarafından bıçaklanır. Hastaneye kaldırılan Emrah’ın böbrekleri zarar görmüştür. 

Cemal, Emrah’ın hayatını kurtararak böbreklerinden bir tanesini ona verir. İyileşen 

Emrah, eski çiftliklerini satın almıştır. Annesiyle çiftliğe dönen Emrah, kardeşi 

Gülcan’ı da geri alabilmiş ve tüm gerçekleri anlatmıştır. Arap Salih ve Vedat, Emrah’ın 

babası Cemal’i çiftliğe getirirler ve barışmalarını sağlarlar. Emrah’ın parçalanan ailesi 

büyük acılar ve hatalardan sonra tekrar bir araya gelebilmiştir. 

5.4.2.2.1- Filmde Emrah’ın Canlandırdığı Karakter 

Emrah, zengin bir çiftlik sahibinin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Babası 

Cemal’in, hamile olan annesi Elif’i bırakıp, başka bir kadın ile evlenmesi Emrah’ın 

ailesini parçalamıştır. Emrah, babasının ihaneti karşısında annesinin yanındadır ve onu 

çok sevmektedir. 

Emrah: “Babam hiç acımadı mı sana? O kadını niye eve getirdi?” 

Elif: “Babanı hastalanmış kabul et oğlum. Yalvardım. Aklı başında değildi.” 

 Emrah, babasının yaptığı hatanın farkındadır. Babasının yeni karısı Alev 

oldukça kötü bir kadındır. Evlerinde sığıntı gibi yaşayan annesinin durumuna oldukça 

üzülen Emrah’ın elinden hiç bir şey gelmemektedir. Elif’e atılan iftira onu çaresizliğe 

sürükler ve küçük kızı Gülcan’ı zengin bir ailenin kapınsa terk eder. İntihar etmek 

üzere olan Elif’i, Emrah kurtarır. Emrah, annesine atılan iftiraya inanmamıştır. 

Emrah’ın babasına duyduğu kızgınlık artık nefrete dönüşmüştür.  

Ardadan yıllar geçmiştir. Okula gitmeyen Emrah, annesi Elif ile birlikte 

yoksul bir gecekonduda yaşamaktadırlar. Emrah, oldukça ağır işlerde çalışmakta ve eve 

ekmek götürmektedir. Annesini bırakmayan Emrah, onu korumakta ve evin erkeği gibi 

davranmaktadır. Emrah, oldukça iyi, dürüst, merhametli, fedakar ve namus düşkünü bir 

çocuktur.  

Emrah: “Bir gün Gülcan’ı gidip alacağız ana. Sana söz veriyorum. Bizi bu 

hale koyanlardan öcümüzü alacağız.” 



 299 

Annesi ile birlikte artık büyümüş olan kardeşi Gülcan’ı hemen her gün 

izlemeye giden Emrah, bir gün ona gerçekleri anlatmayı arzulamaktadır. Emrah, 

kardeşi Gülcan’ı geri alabileceklerine inanmaktadır. Emrah’ın en büyük amacı ise 

kendisini ve annesini bu kötü durumlara düşüren babasından intikam alabilmektedir. 

Emrah, evin erkeği rolünü üstlendiği yuvasında etkin ve denetleyici bir rol 

oynamaktadır. Oldukça duygusal olan Emrah, ağlamaktan ve tepkilerini dile 

getirmekten kaçınmaz. 

Emrah’ın annesi Elif, güzel ve dul bir kadın olduğu için dikkat çekmektedir. 

Ev sahipleri Haydar, Elif’i arzulamakta ve onunla birlikte olmak istemektedir. Ayrıca 

çalıştığı atölyenin patronu da Elif’in peşindedir. Elif’ten yüz bulamayan Haydar, 

patronunun da Elif’in peşinde olduğunu öğrenir. Haydar, Emrah’a annesi Elif’in 

patronu ile ilişkisi olduğunu söyler. Annesine atılan iftiraya sinirlenen Emrah, Haydar’ı 

dövmeye çalışır. 

Elif: “Ne oldu, ne oldu sana? Kavga mı ettin?” 

Emrah: “Dokunma bana. Kavga ettim. Dile düşmüşsün sen. Patronunla ilişki 

kurmuşsun.” 

Elif: “İnandın mı yoksa?” 

Emrah: “Babam seni niçin kovdu? Artık büyüdüm, öğrenmek istiyorum.” 

Elif: “Günahıma girdiler, iftira attılar. Kendimi asıyordum, sen kurtardın. 

Ölme anacığım dedin. Beni bırakma dedin. Senin için kardeşin için yaşadım.” 

Emrah: “Yalan bunlar.” 

Elif:  “Beni suçluyorsun, al al şu bıçağı. Namusuna inanmadığın ananı vur, 

vur hadi.” 

Emrah: “Ev sahibi Haydar söyledi.” 
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Elif: “Söyler elbet. Ona razı olmadım. Patronunla ilişki kursaydım işimden 

kovulmazdım. Bütün dünya üzerime gelse gocunmam ama oğlum, canım, ciğerim 

şüphelenirse yaşayamam.” 

Emrah: “Bağışla anacığım, bağışla beni. “ 

Emrah, yıllardır inandığı annesinden bir an şüphelenmiştir. Söz konusu namus 

olduğunda oldukça sertleşen ve otoriter bir tavır sergileyen Emrah, çaresizliğin verdiği 

kızgınlıkla atılan iftiraya inanmayı tercih etmiş ama annesinin acı dolu sözleri onu 

kendine getirmiştir.  

                                                                        

    Şekil 14: Emrah, annesinin namusunu kurtarır ve bir erkek olduğunu kanıtlar. 

İşten ayrılan Elif’in evine gelen patronu ona tecavüz etmeye çalışır. Eve gelen 

Emrah, annesine tecavüz etmeye çalışan adamı bıçaklar.  

Elif: “Sen kaç git. Ben vurdum derim.” 
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Emrah:“Olmaz anam. Bilsin herkes Elif kadın sahipsiz değildir, Elif’in 

namusunu koruyacak bir oğlu vardır. “ 

Emrah, annesinin namusunu koruyarak erkekçe davranmıştır. Geleneği temsil 

eden bir erkek çocuğu olan Emrah, gereken namus bekçiliğini üstlenmiştir. Tüm 

mahallelinin gözleri önünde tutuklanan Emrah, bunu herkese kanıtlamış olur.  

Emrah, hapishanede günlerini acılar içerinde geçirmektedir. Acı dolu şarkılar 

söyleyen Emrah, bir gazinocunun oğlu olan Tarık’ın dikkatini çeker. Müzik yeteneğini 

Tarık sayesinde fark eden Emrah, onu başka bir çocuk tarafından şişlenmekten 

kurtarmıştır. Emrah’ın cesaretine hayran kalan Tarık, onunla kan kardeşi olur.  Emrah, 

tam anlamıyla bir delikanlı ve cesur bir çocuk olduğunu yeniden kanıtlamıştır.  

Emrah, hapishaneden çıkar. Tarık onu babasına götürüp şarkıcı yapmaya 

kararlıdır. Meşhur bir şarkıcı olan Emrah, kardeşi Gülcan’ı geri almaya çalışır. Bu 

sırada babası, tüm gerçekleri öğrenerek Emrah’ın çalıştığı gazinoya af dilemek için 

gelmiştir. Emrah, annesine ve ona çektirdiği acıları unutmayacağını söyleyerek babasını 

kovar. Elif’in patronu ise ölmemiş, yaralı kurtulmuştur. Emrah’tan intikam almak için 

gazinoya gelen adam, onu bıçaklar. Yaralanma sonucu iki böbreği de parçalanan 

Emrah’a babası böbreklerinde birini verir. Emrah, sağlığına kavuşup, çiftliği ve kardeşi 

Gülcan’ı geri alır. Annesine yaşadığı tüm acıları unutturan Emrah, kendine böbreğini 

veren babasını affeder. İyi ve merhametli oluşu, cesareti, ekonomik gücü kazanması ile 

beliren özgüveni Emrah’ın bir çocuk dahi olsa tam anlamıyla “erkek” gibi görünmesi 

sağlamıştır.  

 5.4.2.2.2- Filmdeki Diğer Karakterler 

Cemal, oldukça zengin ve çiftlik sahibi bir adamdır. Sert ve otoriter olan 

Cemal, eski karısı Elif’i ve çocuklarını hiçe sayarak başka bir kadınla evlenmiştir. Eski 

ve yeni karısını aynı evde barındıran Cemal, kolay kandırılabilen biridir. Cemal, eski 

karısının namusundan da sorumlu olduğunu düşünmekte ve kendince onu evinde 

tutarak merhametli davrandığını sanmaktadır. Eski karısı Elif’e atılan iftiraya inanan 

Cemal, namus düşkünü bir karakterdir. Eski karısının ihanetine oldukça sinirlenerek 
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onu evden kovan Cemal, küçük kızını dahi kolayca gözden çıkarmıştır. Hatta oğlunun 

bile peşinden gitmeyecek kadar kayıtsızdır. 

Aradan geçen yıllardan sonra ekonomik gücünü elinden kaybetmeye başlayan 

Cemal, git gide zayıf bir karakter olduğunu açığa çıkartır. Elinden giden ekonomik güç, 

Cemal’i sessizleştirmekte ve içine kapanmasını sağlamaktadır. Karısı Alev’in kumar ve 

içkisine karışmayan bir adam oluveren Cemal, karısının başka adamlarla olan 

ilişkisinden habersizdir. Yaşadığı pek çok şeyden pişmanlık duyan Cemal, karısı 

Alev’in çiftliklerindeki yanaşma ve çiftliklerini satın alan Selim ile olan ilişkisini 

öğrenmiştir. Yaşadığı pişmanlığın daha da artması Cemal’i yeniden ailesini bir araya 

getirmeye iter. Pişmanlık Cemal’i daha da zayıf, çaresiz ve yalnız bir karakter haline 

getirmiştir. Emrah’tan af dileyen Cemal, bağışlanmaz ve bağışlanmamayı haklı bulur. 

Oğlu için fedakarlık yapan ve böbreğini veren Cemal, sonunda oğlu ve karısı tarafından 

affedilir.  

Elif ise iyi, fedakar, namuslu ve merhametli bir annedir.  Elif, kocası Cemal’in 

yaptıklarına boyun eğmiş bir karakterdir. Erkeğin otoritesi altında yapılanlara ses 

çıkarmayan Elif, kendisine atılan iftiraların gerçek olmadığını kanıtlamak yerine 

intiharı seçmiştir. Oldukça zayıf bir karakter olarak çizilen Elif, sadece çocuklarından 

güç almaktadır. Kendi başına çocuklarına yetişemeyeceğini düşünen Elif, bebeği 

Gülcan’ı zengin bir ailenin kapısına bırakır. Kocası tarafından terk edilen ve sokağa 

atılan Elif, oğlu ile birlikte büyük şehre gider ve çocukları için mücadeleye girişir.  

Büyük şehirde kadın olmanın özellikle dul bir kadın olmanın zorluğunun 

altının çizildiği filmde Elif, hem çalışmakta hem de ev kadınlığını yapmaktadır. Oğlu 

Emrah’ı evin erkeği olarak gören Elif, erkek egemenliği sorgusuzca kabul etmiş ve 

gelenekten beslenen bir kadın karakterdir. Hırpalanan, büyük acılar çeken, fedakar bir 

anne olan Elif, namuslu kalabilmek için mücadele vermektedir. Ev sahipleri Haydar ve 

patronu, Elif’in peşindedir ve her ikisi de onunla birlikte olmak istemektedir. Emrah 

annesinin namusu koruyabilmek için Elif’in patronunu bıçaklar. Elif fedakar bir anne 

olarak suçu üzerine almak ister. Emrah ise evin erkeği olduğunu söyler ve hapishaneye 

girer. Elif, çocuğu dahi olsa Emrah’ın sözünden çıkmaz.  
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Elif, evlatlık verdiği Gülcan’ı sürekli takip etmektedir. Gülcan’ın zengin 

ailesinin yanında mutlu olduğunu ve rahat yaşadığını düşünen Elif, yine fedakarca 

davranarak annesi olduğunu Gülcan’a söylemez. Gülcan’ın evinde hırsızlıkla suçlanan 

Elif, yine bir fedakarlık örneği sergileyerek durumun anlaşılmaması için suçu kabul 

edermişçesine susar.  

Emrah’ın hapisten çıkıp şarkıcı olmasıyla mutluluğa kavuşan Elif, sonunda 

kızı Gülcan’a da kavuşmuştur. Çiftliklerini geri alan Emrah’ın yanında evine geri 

dönen Elif, kocası Cemal’i affeder. 

Elif: “Emrah, Gülcan babanız evine döndü. Elini öpmeyecek misiniz?” 

Elif, bir anne olarak sabırlı ve affedicidir. Yuvasını ve çocuklarını her şeyin 

önünde tutan Elif, hoşgörülü ve anlayışlıdır.  

 

Şekil 15: Elif, çektiği tüm acılara rağmen eski kocasını affeder ve aile yeniden 
bir araya gelir. 

Elif’in affedici ve fedakar annelik misyonu ailenin yeniden bir araya gelişini 

sağlar. Elif, popüler Türk sinemasında çizilen iyi, masum ve namuslu kadın temsiline 

uymaktadır.  

Gülcan, iyi ve masum bir çocuktur. Yıllar önce annesi Elif tarafından zengin 

bir evin kapsına terk edilen Gülcan, her şeyden habersiz onu evlatlık alan aile ile 

birlikte yaşamaktadır. Gülcan’ı evlat edinen babası, onu sevmemekte ve karısının 

mutluluğu için ona tahammül etmektedir. Gülcan’ı evlat edinen annesi ise onu öz kızı 
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gibi sevmekte ve değer vermektedir. Babasının ona karşı olan tutumuna oldukça üzülen 

Gülcan, evlerinde hizmetçilik yapmaya başlayan Elif’i çok sevmektedir. Filmin 

sonunda Elif’in gerçek annesi, Emrah’ın ise öz abisi olduğu öğrenen Gülcan, sorunsuz 

bir şekilde yeni ailesi ile birlikte olur ve mutluluğu yakalar.  

Alev, oldukça kötü ve ahlaksız bir kadındır. Cemal ile evlenerek Emrah’ın 

ailesini parçalayan Alev, Elif’e iftira atarak onun namussuz bir kadın olduğuna Cemal’i 

inandırır. Alev, Cemal’i çiftliklerinde yanaşma ile aldatmaktadır. Oldukça vamp bir 

kadın olan Alev, içki ve kumara da meraklıdır.  Paranın peşinde olan Alev, ekonomik 

anlamda zayıflayan Cemal’den uzaklaşır. Borç aldıkları ve daha sonra çiftliklerini 

sattıkları Selim ile ilişki kuran Alev, yanaşma sevgisi tarafından öldürülür. Alev, 

zenginliğin ve cinselliğin peşinde olan bir kadın karakterdir. Cinselliğini kullanmaktan 

çekinmeyen, kendi başına hareket edebilen Alev, oldukça entrikacı bir karakter olarak 

sunulmaktadır.  

Filmde pek çok şehirli, kötü, para düşkünü ya da ahlaksız olarak sunulmuştur. 

Yoksul semtte oturdukları evin sahibi olan Haydar, oldukça ahlaksız ve kötü bir 

adamdır. Elif’in patronu ise yine ahlaksız ve kötü bir karakter olarak sunulmuştur. 

Elif’in peşinde olan bu iki kötü adam, iftiracı, ısrarcı ve tehditkarlardır. Cinselliğin 

peşinde olan her iki adam ayrıca intikamcı karakterlerdir. 

 Alev’in zengin sevgilisi Selim ise yine ahlaksız bir adam olarak sunulmuştur. 

Evli bir kadınla birlikte olmaktan çekinmeyen Selim, paranın verdiği güç ile hareket 

etmektedir. Gülcan’ı evlat edinen ailenin babası ise oldukça para düşkünü, gaddar bir 

adamdır. 

 Filmde kötü olarak sunulan şehirlilerin yanında iyi olarak yer alan şehirli 

karakterlerde vardır. Bunlardan biri Emrah’ın hapishanede arkadaş olduğu Tarık’tır. 

Tarık yardımsever, delikanlı ve zengin bir çocuktur. Gazinocu olan babası ile Emrah’ı 

tanıştıran Tarık, onun ve ailesini hayatını değiştirir. Tarık’ın babası Arap Salih, yine iyi 

bir karakterdir. Tarık ve Salih, Emrah’ın çiftliklerini geri almasını ve babasını 

affetmesini sağlamışlardır. Emrah’ın ve ailesinin bir araya gelmesinde önemli katkıları 

bulunan her iki karakter, şehrin ve paranın bozmadığı şehirliler olarak sunulmuşlardır.  
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5.4.2.2.3- Filmdeki Mekanlar 

Film,  Cemal’in çiftlik evinde başlamaktadır. Oldukça büyük olan ve 

içerisinde değerli eşyaların bulunduğu çiftlik evi Emrah ve ailesinin yuvasıdır. 

Emrah’ın babası Cemal’in başka bir kadın ile olan evliliği çiftliği bir cehenneme 

çevirmiştir. Cemal, hamile olduğu halde eski karısını çiftlikteki küçük ve oldukça eski 

eşyaların bulunduğu bir odaya yerleştirmiştir. Emrah ise kendi çocuk odasında 

kalmaktadır. Atılan iftira sonucu Elif, kızı Gülcan’ı çiftlik yakınındaki zengin bir 

villanın önüne bırakmak zorunda kalır. Villa zenginliğin ve gösterişin yanında rahat bir 

yaşamı da simgelemektedir.  

Filmin sonunda büyük çiftlik evi Emrah tarafından satın alınır. Birçok 

haksızlığın, günahın ve acının yaşandığı bu ev, ne olursa olsun Emrah’ın ve ailesinin 

yuvasıdır. Buraya geri dönülmesi gerekmektedir. Emrah’ın parçalanan ailesi yine çiftlik 

evlerinde bir araya gelmişlerdir. Artık yeniden zenginlik içerisinde olan aile, acılardan 

geçmiş ve mutluluğa geri dönmüştür.  

Emrah ve annesi Elif, İstanbul’a götürülen Gülcan’ı bulabilmek için büyük 

şehirde yaşamaya karar verirler. Büyük şehir oldukça kirli ve ahlaksız şeylerin 

yaşandığı yerdir. Buradaki insanlar da şehrin kendisine benzemektedir. Emrah ve 

annesi oldukça yoksul bir semtte bulunan gecekonduya taşınmışlardır. Gecekondu, 

fakirliği, çaresizliği ve arada kalmışlığı simgelemektedir. Yoksul semtte yaşayan ve 

kenttin yozlaştırdığı insanlardan biri de ev sahipleri Haydar’dır. Yine Elif’in çalıştığı 

atölyede oldukça yoksul bir hayat süren kadınlar çalışmaktadır. Tozlu yolların 

bulunduğu bu semt kent içinde ezilmişliği de simgelemektedir.  

Filmde sık gösterilen mekanlardan biri de Gülcan’ı evlat edinen ailenin 

yaşadığı villadır. Oldukça gösterişli olan villada Gülcan, rahat bir hayat sürmektedir. 

Kendi çocuk odasında, oyuncaklara, kitaplara ve kıyafetlere sahip olan Gülcan, 

zenginliğin içindeki mutsuzluğu da vermektedir. Gülcan, zengin bir ailenin çocuğu 

olduğunu sanmaktadır ama babası ona oldukça gaddarca davranmaktadır. Gülcan, 

babasının onu sevmediğini düşünür.  
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Filmde kullanılan mekanlardan biride hapishanedir. Hapishaneye düşen 

Emrah, oldukça çaresizdir ve kader kurbanıdır. Hapishanede dertli arabesk şarkılar 

söyleyen Emrah, burada tehlikenin de içindedir. Elinde şişlerle dolaşan, üzgün, çersiz 

ve yalnız çocuk mahkumlar bir taraftan kader kurbanıyken diğer taraftan tehlike olarak 

sunulmaktadırlar.  

Hapishanede çıktıktan sonra şarkıcı olan Emrah, gazino sahnelerin de yer alır. 

Gazinoda sahne alması Emrah’ın artık zenginleştiği ve yırtabildiğinin anlayabilmemizi 

sağlamaktadır. 

5.4.2.2.4- Filmdeki Çocukluk Anlayışı 

Boynu Bükükler filmi parçalanmış bir aile dramını anlatmaktadır. Filmin 

başların parçalanan ailesini kurtarmaya çalışan Emrah, babasına doğru yolu göstermeye 

çalışsa da başarılı olamaz. Annesi ile birlikte evlerinden kaçan Emrah, babasından 

nefret etmekte ve intikam almak istemektedir. Burada Emrah, yapılan haksızlıklar 

karşısında kinlenen bir yetişkini andırmaktadır.  

Babasız kalan Emrah, annesi ile birlikte büyük şehirde yaşamaya başlar. Evin 

erkeği gibi görünen, davranan ve hareket eden Emrah, gelenekten beslenen bir erkek 

çocuğudur. Annesine ve eve bakabilmek için okula gitmeyen ve ağır işlerde çalışan 

Emrah, ayrıca annesinin namusunu ve şerefini korumaktadır. Gelenekselden gelen 

yetişkin bir erkek gibi davranan Emrah için namus kavramının önemi büyüktür. Filmde 

Emrah’ın yetişkinlik ile bağı kuran toplumsal erkeklik rolünü içeren temsilidir. 

Emrah’ın erkekçe davranması ve erkeklik becerilerinin var olması beklenir. Bir işte 

çalışma, eve ekmek götürme, ailenin namusunu ve şerefini koruma, annesini korumak 

ve kollamak, namus temizlemek vb. Emrah’ın önemli erkeklik becerileridir.   

Yoksul yaşam Emrah’ı okula gidememesini ve erken yaşta çalışmasını 

sağlamıştır. Çocukluğa ait her şeyden uzak olan Emrah, bir yetişkin gibi davranmakta, 

düşünmekte ve konuşmaktadır. Çocukluk anlayışından yoksulluk ve sorumlulukları 

sebebiyle uzaklaşan Emrah’ın kılık kıyafetleri de bir yetişkini andırmaktadır. 
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Şekil 16: Evlatlık verilen Gülcan, modern ve zengin ailesi sayesinde 

çocukluğa yakındır. 

Emrah’ın kardeşi Gülcan ise evlat verildiği evde zengin ve modern bir yaşam 

sürmektedir. Okula gidebilen, kendisine ait bir odası, oyuncak ve kıyafetleri olan 

Gülcan, çocukluğa yakın durabilmektedir.   

Emrah’ın şarkıcılık yapması ve zengin oluşu bir özgüveni de beraberinde 

getirir. Artık tam anlamıyla intikam almak isteyen, ailesini koruyabilen, güçlü ve 

erkekçe davranan bir karaktere bürünmüştür. Bu durum onu her filminde olduğu gibi 

çocukluğundan uzaklaştırarak yetişkin gibi görünmesini kolaylaştırmıştır. Emrah’ın pek 

çok filminde olduğu gibi bu filminde de çocukluğun temsili ikilikler aracılığıyla temsil 

edilmektedir. Emrah’ın karakterini kuran ikililiklerden biri çocukluk diğeri ise 

yetişkinliktir. Bu haller Emrah’ın yoksul ya da güçlü olduğu durumlarda iç içe geçmiş 

bir biçimde kurulur. Emrah yoksul ve güçsüzken de, zengin ve güçlüyken de bir 

“minyatür yetişkin” gibidir. 

Emrah’ın çocuksulaştığı durumlar beklide sadece çaresiz kaldığı ve kendini 

duygulara anlarda belirmektedir. Emrah, ev sahipleri Haydar’dan annesinin başka bir 

adamla ilişkisi olduğunu öğrendiğinde bir taraftan bir sert ve namusuna düşkün bir 

erkek gibi hesap sormakta diğer taraftan ise duvara yaşlanıp ağlamaktadır. Ve annesine 

inanmaktan başka çaresi yoktur. Burada yoksul ve güçsüz olan Emrah, çocukluğunu ele 

vermektedir. Boynu Bükükler filminde Emrah’ın çocuk olduğu sahneler olmasa da, 

çocukluğa yaklaştığı sahnelerin varlığından söz edilebilir.  
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Emrah’ın çocuk olamama durumu ailesinden ve çevresinden de 

kaynaklanmaktadır. Kimse Emrah’a çocuk gibi yaklaşmamakta ve konuşmamaktadır. 

Annesi ona evin erkeği gibi davranmakta, hesap vermekte ve sözünden çıkmamaktadır. 

Ev sahipleri Haydar, yoksul ve küçük olan Emrah’ı bir çocuk değil, güçsüz bir erkek 

gibi algılamaktadır. Şarkıcı olduktan sonra zenginleşen Emrah’a arkadaşı Tarık ve 

gazinocu babası sert, dürüst ve namuslu bir delikanlı olarak yaklaşmaktadırlar. Başka 

bir ailenin yanında büyüyen Gülcan ise hem kendisi hem de annesi tarafından çocuk 

olarak algılanmaktadır. Herkes Gülcan’ı çocuk olarak görmekte ve bir çocuk olduğunu 

unutmadan konuşmaktadır. Bu durum Emrah’ın çocukluk geçmişini olmaması, 

Gülcan’ın ise çocuklukla ilgili pek çok şeyi yaşamasıyla yakından ilgisi vardır.   

Filmin sonunda Emrah’ın parçalanan ailesi yeniden bir araya gelmektedir. 

Emrah’ın aileyi yeniden bir araya getirmek için büyük çabaları olmasa da, çocuklar 

aileyi yeniden bütünleştirebilmeyi sağlamışlar ve acıları mutluluğa dönüştürmüşlerdir. 

Burada Emrah’ın zenginleşmesinin de büyük payı vardır.  

5.4.2.3- Merhamet (1986) 

Yönetmen: Temel Gürsu Senaryo: Erdoğan Tünaş Tür: Arabesk, dram 

Yapımcı: Oya Aydoğan Ülke: Türkiye Oyuncular:  Küçük Emrah (Emrah), Oya 

Aydoğan (Ayşe-Lale), Mahmut Cevher (Kenan), Leyla Önder (Yonca), Engin Koç 

(Şehmuz), Aysel Kiper (Dadı) Görüntü Yönetmeni: Sertaç Karan Yapım: Sirenay 

Film Film Yapım Özellikleri: 35mm. Renkli Süre:  85 dk. 

Kenan (Mahmut Cevher), zengin, yakışıklı bir iş adamı ve mühendistir.  Baraj 

yapmak için geldiği bir köyde, köyün en güzel kızı Ayşe’ye (Oya Aydoğan) aşık olur. 

Ayşe’ye imam nikahı kıyıp, hamile bırakan Kenan, çocuğu Emrah (Küçük Emrah) 

doğduktan sonra Ayşe’yi terk edip, şehre gitmek ister. Kenan, Ayşe’ye onun köylü 

olduğunu ve şehirde asla yapamayacağını söyler. Ayrıca kendi sosyal çevresine 

Ayşe’nin uyum sağlayamayacağını düşünür. Emrah’ı da yanında götürmek isteyen 

Kenan, Ayşe’ye bu isteğinden bahseder. Ayşe, bebeği Emrah’tan ayrılmak istemese de, 

onun geleceği için babasıyla gitmesine razı olur. 
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Aradan yıllar geçer. Emrah büyümüş, delikanlı olmuştur. Okulu için sınavlara 

hazırlanmaktadır. Rahatlık, para ve zenginlik içinde büyüyen Emrah’ın tek derdi 

annesizliktir. Babası Kenan ve dadısı (Aysel Kiper), ona annesinin öldüğünü 

söylemişlerdir. Emrah’ı büyüten dadısı, Emrah’ın daha fazla üzülmesine dayanamaz ve 

annesinin ölmediğini, köyde yaşadığını söyler. Babasının annesini terk ettiğini öğrenen 

Emrah, hemen annesini bulabilmek için köye gider. Yıllardır birbirini görmeyen anne 

ve oğul kavuşmuşlardır. 

Bu arada Kemal, Yonca isimli şehirli ve kötü niyetli bir kadınla nişanlıdır. 

Yonca’nın amacı Kenan’ın parasına konmak ve sevgilisi Şehmuz (Engin Koç) ile rahat 

bir hayat sürmektir.  Kenan, Yonca’nın Emrah için iyi bir anne olabileceğini düşünür ve 

onunla evlilik hazırlıklarına başlar. Emrah ise annesini köyden evlerine getirmiş ve onu 

babasından saklanmıştır. Emrah, annesinin intikamını alabilmesi için onu değiştirmek 

ve şehirli bir görünüm vermek istemektedir. Böylece babası, annesine tekrar aşık olacak 

ve tüm yaptıklarından dolayı pişmanlık duyacaktır. 

Ayşe, bu değişimden oldukça çekinse de, oğlu Emrah için her şeyi yapmaya 

hazırdır. Emrah, annesinin değişimi için ona hoca tutar. Hoca, Ayşe’ye okumayı 

yazmayı, konuşmayı, oturup kalmayı, yürümeyi kısacası şehirli olabilmesi için he şeyi 

öğretir. Yeni elbiseler ve saçlar ile şehirli bir görünüm kazanan Ayşe, Emrah’ın istediği 

gibi biri olmuştur. Ayşe’yi babasına öğretmeni olarak tanıtan Emrah, annesine daha 

şehirli bir isim olan Lale ismini takmıştır. 

Kenan, Ayşe’yi görür görmez aşık olur ve onunla ilgilenmeye başlar. Bu 

sırada ihale mafyası Kenan’ı katılacağı bir ihaleden çekilmesi için tehdit eder. 

Tehditlere boyun eğmeyen Kenan’ı vuracaklarken, Emrah ve Ayşe onu kurtarırlar. 

Kenan artık Ayşe’ye yani Lale’ye daha çok hayrandır. Kenan, Yonca ile konuşarak 

artık onu sevmediğini söyler. Yonca, bu ayrılığın sebebinin Lale olduğunu bilmektedir. 

Kenan’ı elden kaçırmak istemeyen Yonca, sevgilisi Şehmuz ile birlikte Lale’ye hain bir 

tuzak kurarlar. Lale ile konuşmak için onun evine giden Yonca, Lale’nin içkisine ilaç 

atar ve onu bayıltır. Sevgilisi Şehmuz ile Lale’nin çıplak fotoğraflarını çeken Yonca, bu 

fotoğrafları Kenan ve Emrah’a gösterir. Fotoğrafları görünce annesinin gerçekten 

babasına ihanet ettiğini düşünen Emrah, annesinden hesap sorar ve onu bir daha 
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görmek istemediğini söyler. Yonca’nın tuzağına düşen Ayşe, bir türlü kendini oğlu 

Emrah’a anlatamaz. 

Dadısı, Yonca denilen kadının çok kötü biri olduğunu hatırlatması üzerine 

Emrah, Yonca’yı takip eder. Yonca’yı sevgilisi Şehmuz ile yakalayan Emrah, zorla tüm 

gerçeği öğrenir. Emrah, annesinden af diler ve barışırlar. Artık tüm her şeyin ortaya 

çıkması gerekmektedir. Emrah’ın doğum günü partisinde, Kenan, Lale’nin eski karısı 

ve çocuğunun annesi Ayşe olduğunu öğrenir. Ayşe ve Emrah birlikte köye dönerken, 

Kenan yollarını keser ve onlardan af diler. Emrah’ın parçalanan ailesini yeniden bir 

araya gelmiştir. 

5.4.2.3.1- Filmde Emrah’ın Canlandırdığı Karakter 

Emrah, zengin ve çapkın babasının yanında büyümüştür. Büyük bir rahatlık 

içinde ve modern şartlarda yetişen Emrah, iyi ve çalışkan bir çocuktur. Emrah, her şeye 

sahiptir ama tek eksiği anne sevgisidir. Oldukça duygusal bir çocuk olan Emrah’ın anne 

özlemi yıllardır hiç tükenmeden sürmektedir. Anne sevgisiyle yanıp tutuşan Emrah, 

onu yetiştiren dadısından annesinin ölmediğini ve köyde yaşadığını öğrenir. Gerçeği 

öğrenen Emrah, annesi Ayşe’nin yanına gider.   

Emrah’ın annesine olan özlemi her şeyin üzerindedir. Paraya, rahat yaşama 

aldırmayan Emrah, anne sevgisinin yerini hiç bir şeyin tutamayacağını düşünmektedir. 

Emrah: “Niye anam niye, niye çektirdiler bu acıları bize? Niye ayırdılar?” 

Ayşe: “Baban öyle istedi, öyle münasip gördü buldu.” 

Emrah: “Babama bu acıların hesabını soracağım ana.” 

Ayşe: “Tövbe, nasıl laf ediyorsun öyle? Bak koç gibi olmuşun, her bir şeylerin 

var. Baban verdi güzel şeyleri sana.” 

Emrah: “Değeri mi olur ana. İyi yemek, güzel giymek tutar mı ana sevgisini? 

Ana hasretini örter mi? Seni bırakmam artık, birlikte İstanbul’a gideceğiz.” 
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Ayşe: “Gelemem oğlum, ne yaparım koca şehirde? Baban taş yerinde ağırdır 

dedi. O lafı hiç unutmadım.” 

Emrah: “O lafı söylediğine babamı pişman edeceğim.” 

Yukarıdaki cümlelerden anlaşıldığı üzere Emrah’ın annesine olan özlemi 

büyüktür. Babasının verdiği maddi olanaklar, anne sevgisinin yerini tutamamaktadır. 

Emrah’ın annesiz geçirdiği yılların sorumlusu babasıdır. Emrah, annesiz kalarak çektiği 

acıları babasına ödetmeye ve ondan intikam almaya kararlıdır. Emrah, babasından 

nefret etmemekte ama onu yıllardır annesiz bıraktığı için kızmaktadır.  

Emrah: “Sen her şeye layıksın annem. Bu halinle de layıksın. Ama dış 

güzelliklere de önem verenler var bu hayatta. Başta babam. Köylü Ayşe’yi kendine 

layık görmedi. Şehirli Lale’yi nasıl karşılayacak göreceğiz.” 

Bir şehirli gibi büyüyen ve eğitim alan Emrah, babasına oyun oynamaya karar 

verir. Babasının annesine tekrar aşık etmek isteyen Emrah, onu kendi silahıyla 

vuracaktır. Yıllar önce babası Kenan, köylü ve cahil bir kadın olduğu için annesini terk 

etmiştir. Emrah, annesi Ayşe’yi değiştirerek, şehirli bir görünüm almasını 

sağlayacaktır.  Görüldüğü gibi Emrah’ın intikam biçiminde ölüm, cinayet ya da büyük 

nefretler bulunmaktadır. Bunda Emrah’ın modern bir hayat biçiminden gelişinin etkisi 

vardır.  

Emrah, annesini değiştirmek için hocalar tutmuş, kılık kıyafetler almıştır. 

Değişime direnen annesi Ayşe’yi inatla şehirli bir kadına dönüştüren Emrah, ona Lale 

adını takmıştır.  

Emrah, babasının nişanlısı Yonca ile tanışmış ve onu sevmemiştir. Annesini 

öğretmeni Lale olarak babasına tanıştıran Emrah, planında başarılı olur. Parçalanan 

ailesini bir araya getirmeye ve doğru yolu babasına göstermeye çalışan Emrah, annesiz 

geçirdiği zamanları da telafi etmeye çalışmaktadır.  

Emrah: “Ben babamın oğluyum. Sen korkmuyorsan, ben de korkmam.” 
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Oldukça cesur bir çocuk olan Emrah, babasının ihale mafyası tarafından tehdit 

edilişine ise kayıtsız kalmaz. Annesi ile birlikte babasını mafyadan korumaya çalışan 

Emrah, babasının takdirini kazanmıştır.  

Kenan, Lale olarak tanıtılan Ayşe’ye aşık olmuştur. Kenan, Lale ile evlenme 

planları kurar ve sevgilisi Yonca’dan ayrılmak ister. Yonca bu ayrılığın arkasında 

Lale’nin olduğunu bilmektedir. Sevgili Şehmuz ile hain bir tuzak kuran Yonca, 

Lale’nin çıplak fotoğraflarını çeker ve bu fotoğrafları Emrah ve sevgilisi Kenan ile 

paylaşır.  

Ayşe: “İyi ki geldin oğlum.” 

Emrah: “Bana oğlum deme.” 

Ayşe: “Neler oluyor? Bana ne oldu?” 

Emrah: “Ben söyleyeyim. Aşığının kollarında sızıp kaldın.” 

Ayşe: “Deme Emrah, bana böyle deme. Benim suçum, günahım yok.” 

Emrah:”İşte suçun, işte günahın!” 

Ayşe: “Bir yalan bu, bir düzen bu.” 

Emrah: “Babam seni niçin terk etmiş anladım. Köylü kızıyken kıymetin yoktu 

belki. Şimdi şehirlisin fiyatın da artar. “ 

Emrah, annesi Ayşe’ye atılan iftiraya inanmış ve bunun bir tuzak olabileceğini 

düşünmemiştir. Söz konusu namus ve şeref olduğunda oldukça sertleşen ve ihanet 

uğramış bir erkek gibi davranan Emrah, annesinden hesap sorar. Annesini namussuz bir 

kadın olarak gören Emrah, bu duruma oldukça üzülmektedir. Dadısı, Yonca denilen 

kadının hainlikler yapabilecek kadar kötü bir kadın olduğunu hatırlatması Emrah’ı 

uyandırır. Gerçeği öğrenmek için Yonca’yı izleyen Emrah, annesinin masum olduğunu 

öğrenir. Ve annesine yapılanların hesabını sorar.  
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Doğum günü partisinde tüm gerçekleri babası Kemal’e anlatan ve gösteren 

Emrah, annesini alıp köye dönmek ister. Babası Kenan, annesi ve Emrah’ın bindikleri 

otobüsün önünü keserek onları yuvalarına dönmesi için ikna eder ve af diler. Babasının 

hatalarını fark etmesini sağlayan ve ona doğru yolu gösteren Emrah, ailesini tekrar bir 

araya getirmiştir.  

  5.4.2.3.2- Filmdeki Diğer Karakterler 

Kenan, şehirde yetişmiş, eğitimli ve zengin bir adamdır. Oldukça çapkın bir 

hayat süren Kenan için kadınlar sadece bir oyuncaktır. Başarılı bir mühendis olan 

Kenan, köyde yaptığı bir inşaat çalışması sırasında Ayşe ile tanışır. Ayşe’ye imam 

nikahı kıyan Kenan, ona mutluluk vaatlerinde bulunmuştur. Kenan ve Ayşe’nin, Emrah 

adında oğulları dünyaya gelir. Kenan, köy hayatından sıkılmıştır ve şehre geri dönmek 

istemektedir.  

Kenan, Ayşe’yi şehre götürmek ve de evliliklerini devam ettirmek 

istememektedir. Kenan’ın amacı oğlu Emrah’ı alıp hayatına kaldığı yerden devam 

edebilmektir.  

Kenan: “Benim bir hayatım var Ayşe. Toplum içinde bir yerim var, 

saygınlığım var. Yani ikimizde ayrı dünyaların insanlarız.” 

Kenan, imam nikahı kıydığı Ayşe’yi köylü ve cahil bir kadın olarak görmekte 

ve onu kendisine layık görmemektedir. Burada köylü-kentli hatta yoksul-zengin 

çatışması varlığı söz konusudur. Köylü olmak ya da şehirli olmak bir sınıf problemi 

olarak ele alınmıştır. Eğitimli bir erkek olan Kenan, Ayşe’nin şehirde olamayacağını ve 

ona ayak uyduramayacağını düşünmektedir. Köylü ve cahil bir kadın olan Ayşe ise 

erkeğinin her şeyi ondan daha iyi bileceğini kabullenmiştir.  

Kenan, bir erkek olarak hakimiyetin Ayşe üzerinde kurmuştur. Kenan’ın 

ekonomik bakımdan güçlü, eğitimli ve şehirli olması zaten erkek hakimiyetini 

sorgusuzca kabul eden Ayşe’nin gözünde onu daha da haklılaştırmış ve üstün kılmıştır. 

Her ne kadar eğitimli ve modern olsa da sert bir erkek tipi olan Kenan, dediği 

her şeyi yapmış ve Emrah’ı annesinden ayırmıştır. Aradan geçen sürede Kenan birçok 
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kadınla birlikte olur ama sonunda kendi ve oğlu Emrah için en iyi şeyin düzenli bir 

yaşam olduğuna karar kılar. Kendi gibi şehirli ve modern görünümlü bir kadın olan 

Yonca ile nişanlanan Kenan, onunla evlilik planları kurmaktadır. 

 Emrah’ın annesi Ayşe’yi değiştirip, babası ile tanıştırması her şeyi 

değiştirmiştir. Kenan’ın ilgisi bu kez şehirli gibi görünen Ayşe’nin yani Lale’nin 

üzerindedir. Kenan, kendi gibi şehirli ve modern kadınları beğenmekte ve yine onlar 

üzerinde erkek hakimiyeti kurabilmektedir. 

Lale’ye yani Ayşe’ye yeniden aşık olan Kenan, Yonca’nın hain tuzağı 

karşısında Ayşe’yi terk eder. Namus kavramı Kenan için önemlidir. Onu başka bir 

erkekle aldattığını düşündüğü Lale’yi namussuz bir kadın olarak gören Kenan, eski 

sevgilisi Yonca’ya geri döner.  

Lale’nin eski imam nikahlı karısı olduğunu ve masum olduğunu öğrenen 

Kenan, pişman olmuş ve ailesini yeniden bir araya getirmeye çalışmıştır. Oğlu ve 

karısından af dileyen Kenan, bağışlanmıştır. Kenan,  yaptıklarının yanlış olduğunu 

kavramış ve doğru yolu bulmuştur.  

Ayşe, köyde yetişmiş ve eğitim almamış bir kadındır. Son derece güzel, saf ve 

iyi niyetli olan Ayşe, namuslu ve erkeğine bağlı bir karakterdir. Kemal ile evlendikten 

sonra anne olan Ayşe, çocuğu Emrah’ı çok sevmektir. Oldukça fedakar bir kadın olan 

Ayşe, oğlu Emrah’ın iyi şartlar altına yetişebilmesi ve eğitim alabilmesi için onu hor 

gören ve farklı sınıflarda olduğunu düşündüğü kocası Kenan’a emanet eder.  

Ayşe, erkeğin arkasında yer alan ve erkek üstünlüğü kabul etmiş bir 

karakterdir. Gelenekseli temsil eden Ayşe, çocuğunda ayrılmayı fedakarca kabul 

etmekte ve her denileni yapmaktadır. Aradan yıllar geçmesine rağmen erkeğine bağlı 

bir şekilde yaşayan ve sessizliğe bürünen Ayşe’nin hayatı oğlu Emrah’ın onu bulması 

ile değişmiştir.  

Yıllarca evlat hasreti içinde yanan Ayşe, yinede erkeği olarak gördüğü 

Kenan’ın haklı olduğunu düşünmektedir. Oğlu Emrah ise onu annesinden ayıran 
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babasından intikam alarak ona ders vermek amacındadır. Oğlu için her şeyi yapabilecek 

biri olan Ayşe, Emrah’ın istediği gibi şehirli bir görünüme kavuşmayı kabul eder. 

 

Şekil 17:  Oğlu Emrah’ın isteği üzerine değişen ve sınıf atlayamaya çalışan 

Ayşe 

 Yıllarca onu bırakıp giden kocasının üstünlüğü altında sessizce yaşayan ve 

onun hakimiyetini kabul eden Ayşe, bu kez başka bir erkek olan oğlunun hakimiyeti 

altına girmiştir. Emrah’ın her dediğini yapan, dersler alan Ayşe, değişime kolay adapte 

olamaz. Ayşe, şehirli bir görünüme kavuşarak bir anlamda sınıf atlamakta 

çalışmaktadır.  

İçi köylü dışı şehirli olan Ayşe, Lale ismini almış ve oğlu Emrah’ın istediği 

gibi olmuştur. Artık kocası Kenan ile eşit bir görünüme sahip olan Ayşe, onu elde 

etmeyi başarabilmiştir. Ayşe, şehirli bir görünüme kavuşsa da, iyi ve anaç tavrından 

hiçbir şeyi eksiltmemiştir.   
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Yonca’nın kurduğu tuzağa düşen ve bir erkekle çıplak fotoğrafları çekilen 

Ayşe, hem Kenan tarafından terk edilir hem de oğlu Emrah tarafından namussuz olarak 

görülür. Ayşe, atılan iftira karşısında kendini ifade edemez. Kendini cahil olarak ve 

hiçbir şeyden anlamayan bir kadın olarak gören Ayşe, üzerine atılan çirkin iftiradan 

kurtulamayacağını düşünerek eski köylü kıyafetlerini giyer ve köyüne geri dönmeye 

karar verir. Pişman olan ve tüm geçeği öğrenen Emrah, annesinden af dilemek için 

gelir. Ayşe, üzerine atılan iftiraya inanıldığı içi kendini suçlu bulmaktadır. Oturduğu 

evin en üst katına çıkan Ayşe, intihar etmek ister ama oğlu Emrah tarafından kurtarılır. 

 

Şekil 18: İçi köylü, dışı şehirli olan Ayşe, kendisi olmaktan vazgeçmez. 

Şehirli gibi olamayacağını düşünen Ayşe, artık tüm gerçekleri Kenan’a 

açıklamak ve onu evladından ayırdığı için hesap sormak istemektedir.  

Ayşe: “Ayşe değil Lale. Hemen sevip,  beğendiğin, yapılı saçına, boyalı 

yüzüne vurulduğun Lale. Köy kızı Ayşe’yi sana unutturan Lale. Bu muydu istediğin? 
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Bunun için mi kopardın beni oğlumdan? Ben köylüyüm. Ellerim nasırlı, kaba 

konuşurum ama yüreğim sevgi doludur. Ben Lale olamam, evladımın hatırı için bile 

olamam. Ben köylüyüm, köylü kalacağım. “ 

Yukarıdaki cümlelerden de anlaşılacağı üzere Ayşe aynı kadın olduğunu ve dış 

görüntüsünün değiştirerek başka bir kadın olamayacağını söyler. Yeniden köyüne 

dönen Ayşe, yanında oğlu Emrah’ı ve Emrah’ı yıllarca büyüten dadıyı da 

götürmektedir. Kenan, Ayşe ve Emrah’ın bindiği otobüsün yolunu keser. Bu durum 

Kenan’ın pişmanlığını ve yeniden bir araya gelmek istediğini anlatmaktadır. Ayşe, 

değişmemiştir ve yine erkeğine bağlı, yuvasına düşkün, affedici, hoşgörülü bir anne 

olarak davranmıştır.  

 

Şekil 19: Oldukça kötü bir karakter olan Yonca, isteğini elde edebilmek için 

hain tuzaklar kurar. 

Filminde Ayşe karakterinin tam zıttı olarak görünen Yonca, şehirli ve modern 

görünümlü bir kadındır ve mankenlik yapmaktadır. Elinden içki bardağı ve sigara eksik 

olmayan Yonca, sevgili Kenan’ın parasının peşindedir. Oldukça kötü ve ahlaksız bir 

kadın olan Yonca, Kenan’ı genç bir adam olan Şehmuz ile aldatmaktadır. Genç 

sevgilisi Şehmuz ile birlikte Kenan’ın parasını yemeyi düşünen Yonca’nın önünde 

engellerden biri Emrah’tır. Emrah, ahlaklı bir kadın olarak görmediği Yonca’dan 

hoşlanmamıştır. Kenan’ın Lale’ye olan ilgisi aşka dönüşmüş ve Yonca’yı terk etmiştir. 

Acımasız bir karakter olan Yonca, sevgili Şehmuz ile hain bir plan kurar ve Ayşe’yi 

tuzaklarına düşürür. Zafer kazandığını düşünen Yonca, Kenan’ın yanında bulunarak 
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onu yeniden kazanmaya çalışır. Gerçeğin peşinde olan Emrah, Yonca’yı sevgilisi 

Şehmuz ile yakalar. Arabası ile Şehmuz’u ezmek üzere olan Emrah’a yalvaran Yonca, 

tüm gerçekleri anlatarak sevgilisini kurtarır. 

Şehmuz ise Yonca’nın her dediğini yapan oldukça ahlaksız bir adamdır. Para 

için sevgisi Yonca’nın başka bir adamla olan ilişkisine ses çıkarmayan Şehmuz, 

oldukça kötü ve zayıf bir adam olarak sunulur.  

5.4.2.3.3- Filmdeki Mekanlar 

Film, Ayşe’nin yaşadığı köyde başlamaktadır. Ayşe, köyünde oldukça mutlu 

bir hayat yaşamaktadır. Köye şehirden gelen Kenan, hemen ilgi çekmiş ve Ayşe’yi 

kendine aşık etmiştir. Köylerindeki evlerinde birlikte olan ve bir çocukları dünyaya 

gelen Kenan ve Ayşe, mutlu günlerini burada geçirmişlerdir. Ama Kenan, şehre ait 

birisidir ve şehirdeki hayatına geri dönmek istemektedir.  

Köy ve Ayşe’nin yaşadığı köy evi saf, temiz, güzel şeylerin ve aşkın yaşandığı 

yer olarak filmde yüceltilmiştir. Namusuna düşkün bir kadın olan Ayşe’nin yaşadığı 

köy evi anneliği ve yuva sıcaklığını da simgelemektedir. Kenan, oğlunu alarak şehre 

gitmiş ve Ayşe’yi geri de bırakmıştır. Ayşe, köyünde hiç değişmeden aynı saflığı, 

masumiyeti ve güzelliğiyle kalabilmiştir. Ayşe yine yıllar sonra oğluna köyde 

kavuşabilmiştir. Yani köy yeniden güzel şeylerin yaşandığı yer olarak gösterilmiştir. 

Ayşe için köy geçmişe ait güzel şeylerin yaşandığı bir yerdir ve güvenlidir. Büyük şehir 

Ayşe’yi korkutmaktadır ve oraya ait olmadığını düşünür. Filin sonunda değişen ve tüm 

gerçekleri açıklayan Ayşe, şehirli gibi olamayacağına karar verir ve tekrar köyüne 

dönmek ister. 

Kenan’ın ve oğlu Emrah’ın yaşadığı yer büyük şehirdir. İzmir’de geçen film 

de şehrin güzel manzaraları da kullanılmıştır. 

Emrah ve babası Kenan, müstakil ve bahçe içinde oldukça büyük bir villada 

yaşamaktadırlar. Villa oldukça lüks ve değerli eşyalar ile döşenmiştir. Film sahneler 

genellikle villanın oldukça büyük bahçesinde çekilmiştir. Emrah, burada zengin ve 

rahat bir yaşam sürmektedir ama mutlu değildir. Villa ve sahip olduğu eşyalar, anne 
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sevgisi ve özleminin yerini tutmamaktadır.  Burası Emrah için tam anlamıyla yuva 

değildir. Çünkü annenin olmadığı yer yuvasızlığı çağrıştırmaktadır. Kenan ise bu büyük 

evin ancak bir kadın ile yuvaya dönüşeceğini düşünmektedir. Bu kadın ise Yonca’dır. 

Lale’ye yani eski karısı Ayşe’ye tekrar aşık olan Kenan, tüm gerçekleri öğrendikten 

sonra köyüne geri dönmek isteyen Ayşe ve oğlu Emrah’ı durdurur ve af diler. Emrah ve 

ailesi yeniden birleşmiş ve büyük villalarına geri dönmüşlerdir.  

Ayşe’nin değişimi bu büyük villada başlar. Daha sonra gösterilen kuaför 

salonları, giyim mağazaları Ayşe’yi yepyeni ve modern bir görünüme kavuşturmuştur.  

Filmde bu yerlerin insanların içlerini değil, dış görünümünü değiştirebildiği de 

vurgulanmıştır.  

Emrah’ın annesi için tutuğu apartman dairesi oldukça lüks eşyalar ile 

döşenmiştir. Bu daire Ayşe’nin sınıf atlamasının da bir göstergesidir. Bu dairede geçen 

sahnelerde Ayşe, değişiminin etkisiyle kesinlikle eskisi gibi konuşmamakta, 

davranmamakta ve giyinmemektedir.   

Filmde sık kullanılan mekanlardan biri Yonca’nın apartman dairesidir. Yonca 

burada hem Kenan hem de genç sevgilisi Şehmuz ile birlikte olmaktadır. İçkili ve 

sigaralı sahnelerin sık kullanıldığı bu yerde, Yonca birlikte olduğu erkeklerle 

cinselliğini serbestçe yaşabilmektedir. Lüks eşyaların bulunduğu daire, ahlaksızlığın, 

yalan ve yanlış şeylerin yaşandığı ve içerisinde kötü niyetli, paraya düşkün ve acımasız 

şehirlilerin yaşadığı bir yer olarak sunulmuştur.  

5.4.2.3.4- Filmdeki Çocukluk Anlayışı 

Merhamet filmi parçalanmış bir aileye sahip olan Emrah’ın acıklı hikayesini 

konu almaktadır. Film, Emrah’ın mutlu sonla biten nadir filmlerinden biridir. Filmde 

Emrah’ın canlandırdığı karakter, eski filmlerine benzer özellikler taşısa da çocuk 

kavramına en fazla yaklaşan karakter olması sebebiyle tezimiz açısından önem 

taşımaktadır.  

Emrah, modern şartlar ve zengin babasının yanında yetişen bir çocuktur. 

Büyük bir rahatlık ve para içinde büyüyen Emrah’ın tek derdi annesiz olmak yani anne 
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sevgisini tadamamaktır. Emrah, eğitim almakta olan bir çocuktur. Babasının sunduğu 

imkanlar ona boş zamanlar sunabilmektedir. Boş zamanların da arkadaşlarıyla birlikte 

vakit geçirebilen Emrah, bir taraftan sınavlarına da hazırlanmaktadır.  

Emrah, annesinin ölmediğini ve köyde yaşadığını öğrenmiştir. Annesi 

Ayşe’nin yanına giden Emrah, sonunda anne sevgisi ile tanışabilmiştir. Emrah, yıllardır 

onu ayıran babasına ders vermek istemektedir. Emrah’ın amacı babasının hatalarını ona 

gösterebilmek ve onu doğru yola itebilmektir. Burada Emrah, yıllar önce babası 

yüzünden parçalanan ailesini bir araya getirmeye çalışmaktadır. Yani Emrah, birleştirici 

ve bütünleyici bir rol oynamaktadır.  

 

           Şekil 20: Zenginliğin ve modernliğin nimetlerinden yararlanan Emrah, diğer 

filmlerinden oldukça farklı bir yaşam içerisindedir. 
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Oldukça bilmiş ve kurnazca davranabilen Emrah, annesinin değişimine 

yardımcı olur. Annesi değiştikten sonra birlikte onunla vakit geçiren Emrah oldukça 

mutlu gözükmektedir. Emrah, annesiyle birlikte şehir turaları yapmakta, yemeğe 

çıkmakta ve spor yapmaktadır. Emrah, modern ve zengin bir çocuk olmasının etkisiyle 

ilk defa bir filmde eğlenebilmektedir. Emrah, annesiyle birlikte tenis oynamakta, denize 

girmekte hatta jet ski kullanabilmektedir. 

 

Şekil 21: Emrah, derslerine çalışan ve sınavlarına hazırlanan bir öğrencidir. 

Emrah bu filmde derslerine çalışan bir öğrenciyi canlandırmaktadır.  

Filmlerinde genellikle evi geçindirmek zorunda kalan ve sorumluluklar alan Emrah, 

ağır işlerde çalışmaktadır. Merhamet filminde ise her hangi bir işte çalışmayan Emrah, 

şarkıcılık dahi yapmamaktadır.  
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Emrah’ın modern ve zengin durumu onun giysilerine de yansımıştır. 

Genellikle filmlerinde fakir ya da zengin olsun bir yetişkinden farksız giyinen Emrah, 

bu filminde dönemin moda genç ve çocuk kıyafetlerini giyebilmiştir.  

Sık sık ders çalışırken görebildiğimiz Emrah, ilk defa bir filminde çocuk 

olabilmeye yaklaşabilmiştir. Ekonomik anlamda güçlülük ve modern yaşam, Emrah’ın 

oynadığı bu filme çocukluğu az da olsa yerleştirebilmeyi sağlamıştır.  

Daha önce bahsedildiği gibi Merhamet filminde Emrah’ın çocukluğa 

yaklaşabilmesinin nedeni çocukluğa ait pek çok şeye sahip olmasından ve bunları 

kullanabilmesinden kaynaklanmaktadır. Ama bu durum onu filminde yetişkin kılıklı 

olmaktan kurtaramamıştır. Ailesini birleştirmeye çalışan, bilmiş ve oyunbaz bir 

karakteri canlandırdığı bu filminde Emrah, 1960 ve 1970’li yıllarda çocuk yıldızların 

oynadığı filmlerdeki çocuk karakterlere bir nebze de olsa benzemektedir. Tabi burada 

Merhamet filminin, 1976’da çekilen ve başrolünü dönemin önemli çocuk yıldızlarından 

Sezer İnanoğlu’nun oynadığı Analar Ölmez adlı filme olan büyük benzerliğin de katkısı 

vardır.  

Emrah, konuşma, davranış ve düşünceleriyle yine bir yetişkini andırmaktadır. 

Yine erkek bir çocuk olması sebebiyle erkekçe davrandığı görülmüş ve namus 

kavramının öneminin altı çizilmiştir. Emrah, her ne kadar babasına kızsa da ona 

benzemektedir. Namus söz konusunda olduğunda oldukça sertleşen Emrah, bir erkekten 

beklenen davranışları sergilemektedir. Bu toplumun biçtiği erkek rolünün bir tür 

yansımasıdır.  

Yine bu filminde yaşından büyük gösterilmeye çalışılan Emrah, intikam 

almakta ve kötülere cezalarını bir çocuk gibi değil, bir yetişkin bir erkek gibi 

vermektedir. Emrah filmlerinde genel olarak kötülere verilen ceza ölümdür ve bunu 

çoğu kez Emrah’ın kendisi gerçekleştirir. Bu filminde ise Emrah’ın kötülere verdiği 

ceza sadece korkutma ile kalmıştır. Mutlu sonla biten filmin acı, keder ve dert dozajı 

diğerlerine oranla oldukça azdır.  

Erkek çocuğu olmamanın etkisi ile erkek üstünlüğünü kabullenmiş olan annesi 

üzerinde rahatça hakimiyet kurabilen Emrah’ın çocukluğa yaklaştığı anlardan biri de 
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duygusallaştığı sahnelerdir. Yıllardır görmediği annesine olan hasreti sürekli Emrah’ı 

duygusallaştırmakta ve ağlatmaktadır. Anneye olan ihtiyacının çocuksulaştırdığı 

Emrah, aile özlemi ile de bunu yansıtmıştır. Yine Emrah’ı çocuk bulabileceğimiz 

durumlardan biri de baba-oğul arasındaki çatışmadır. Annesini terk ettiği ve onu 

annesiz bıraktığı için kızdığı babasına ders verme amacında olan Emrah, baba 

otoritesinin altında çocuk kaldığını da hissettirmektedir. Emrah, yine bu filminde de 

hem bir yetişkin hem de bir çocuktur. Bu ikili durumu olaylar akışında ortaya farklı 

biçimlerde çıkmaktadır. 

Merhamet filmiyle ilgili atlanmaması gereken önemli bir nokta da ilk defa bir 

Emrah filminde komedi unsurlarına yer verilmiş olmasıdır. Emrah’ın annesinin 

değişimi komik görüntülere sebep olmuştur. Yemek yemeği öğrenen Ayşe, çatal bıçak 

kullanarak kestiği tavuğu aniden hocasının kafasında bulur. Yine Emrah ile annesi 

yemek yerken, Ayşe bir anda her şeyi unutup tavuğu elle yemeğe başlamıştır.  

5.4.2.4- Ayrılamam (1986) 

Yönetmen: Temel Gürsu Senaryo: Erdoğan Tünaş Tür: Arabesk, Dram 

Yapımcı:  Fahri İpek Ülke: Türkiye Oyuncular:  Küçük Emrah (Emrah), Meral Gökçe 

(Nazlı), Nuri Alço (Şehmuz), Çoşkun Göğen (Davut), Esra Erbilişik (Yonca), Evrem 

Gökkaya (Ali), İhsan Baysal (Hasan), Selahattin Fırat (Dönerci), Turgut Özatay (Arif) 

Görüntü Yönetmeni: Abdullah Gürek Yapım:  Emrah Film Film Yapım Özellikleri: 

35 mm. Renkli Süre: 90 dk. 

Emrah’ın babası Hasan (İhsan Baysal), yıllarca Almanya’da çalıştıktan sonra 

Türkiye’ye geri döner.  Hasan yanında Alman sevgilisini ve küçük oğlu Ali’yi (Evrem 

Gökkaya) de getirir. Hasan’ın Türkiye’de de ailesi vardır. Karısı Nazlı (Meral Gökçe), 

oğlu Emrah (Küçük Emrah) ve hasta kızı Yonca (Esra Erbilişik) yıllardır Hasan’ı 

beklemektedirler. Hasan, yanında yüklü bir miktar para ile Türkiye’ye döndüğü gün 

trafik kazası geçirir. Kazada yanında getirdiği Alman sevgilisi ölmüş, küçük oğlu Ali 

ise burnu bile kanamadan kurtulmuştur. 

Hastaneye kaldırılan Hasan, ölmeden önce çocuğu Ali’yi, oğlu Emrah’a ve 

karısı Nazlı’ya emanet eder.  Emrah, babasını emaneti, ufak kardeşi Ali’ye sahip çıkar. 
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Babasının Almanya’dan getirdiği ve onlara kalan parayı ise hasta olan kız kardeşi 

Yonca’yı tedavi ettirmek için kullanmak istemektedir. Emrah, İstanbul’daki kumarbaz 

ve dolandırıcı amcası Şehmuz’u (Nuri Alço) köylerine çağırır. Şehmuz, Emrah ve 

ailesine kalan parayı öğrenince, hemen hain bir tuzak hazırlar. Yonca’nın 

rahatsızlığının ancak İstanbul’da tedavi edilebileceğini söyleyen Şehmuz, Emrah ve 

ailesini İstanbul’a götürür. Şehmuz’un niyeti oldukça kötüdür. Amacı sadece abisinden 

kalan parayı ele geçirmek değil, ayrıca yengesi Nazlı’yı baştan çıkartmak da 

istemektedir. Şehmuz, Emrah’ın ve ailesinin parasını onları kandırarak yavaş yavaş 

ellerinden almaya başlar. İlk önce Emrah ve ailesine kalmaları için bir ev aldığı söyler, 

daha sonra Emrah’ı kendi gibi dolandırıcı olan arkadaşı Arif’in (Turgut Özatay) 

dükkanına ortak yapar. Ama gerçekte ne bir ev almıştır ne de Emrah’ı arkadaşının 

dükkanına ortak etmiştir. 

Emrah ve ailesi bir süre bu yalanlarla yaşayacaktır. Git gide kötüleşen Yonca 

hastaneye kaldırılır. Doktor, Yonca’nın hastalığının oldukça ağır olduğunu ve tedavi 

için fazla para gerektiğini söyler. Bunu duyan Şehmuz, hain bir tuzak daha hazırlar. 

Yonca’nın hastalığının ancak Almanya’da tedavi edilebileceğini söyleyen Şehmuz, 

Emrah’tan yeniden para alır. Sahte bir pasaport ayarladıktan sonra Yonca’yı 

Almanya’ya götürmek için ailesinden ayıran Şehmuz, onu ortağı Davut’un (Çoşkun 

Göğen) ve alkolik karısının evine hapseder. Yonca, hapsedildiği bu evde türlü eziyetler 

görür ve hakaretler işitir.  Hastalığı ise gitgide ilerler.  

Şehmuz, yengesi Nazlı’yı baştan çıkarmak için ona iltifatlar eder ve şehirliler 

gibi yaşaması gerektiğini söyler. Nazlı, Şehmuz’un sözlerinden etkilenmeye 

başlamıştır.  Şehmuz, Nazlı’yı yemeğe götürür ve onu sarhoş eder. Sarhoş olan Nazlı, 

uyandığında Şehmuz tarafından tecavüze uğradığını görür ama bu durumu Emrah’a 

anlatamaz. Şehmuz’un Emrah’ı ortak ettiği arkadaşı, Emrah’a ortaklığın bozulduğunu 

söyler ve onu kovar.  Emrah, eve geldiğinde amcası ve annesini sevişirken yakalar. Bu 

duruma çok sinirlenen Emrah, annesini suçlar ve ufak kardeşi Ali’yi alarak evi terk 

eder. Nazlı, oğlu Emrah’a kendini affettiremez. Yalnız kalan Nazlı, evlerinin satın 

alınmadığını ve kandırıldığını öğrenir. Ayrıca, evin gerçek sahibi Nazlı’yı taciz eder. 
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Emrah, küçük kardeşi Ali ile sokaklarda kalmıştır. Aç ve perişan olan ufak 

kardeşini doyurmak için bir lokantadan döner çalan Emrah, dükkanın sahibi tarafından 

yakalanır. Dükkanın sahibi dönerci, Emrah’ın kardeşini doyurmak için hırsızlık 

yaptığını anlayınca, ona acır ve iş verir. Bu arada polis, sokakta olan küçük Ali’yi almış 

ve yetimhaneye yerleştirmiştir. Bunu öğrenen Emrah yetimhaneye gider ve ufak 

kardeşinin burada kalmasının daha iyi olacağını düşünür.  

Emrah’ın sesinin çok güzel olduğunu duyan dükkan sahibi dönerci, ona şarkıcı 

olabilmesi için yardım edebileceğini söyler. Emrah, artık meşhur bir şarkıcıdır ve tüm 

hayat hikayesini gazetecilere anlatır. Amcası Şehmuz’un tüm hain tuzaklarını öğrenen 

Emrah, kardeşi Yonca’nın hiç Almanya’ya gönderilmediğini artık bilmektedir. Diğer 

kardeşi Ali ise yetimhanede evlat edinilmiş ama evlat edinildiği ailenin yanından 

kaçırılmıştır. Bu arada Şehmuz adam yaralama suçunda hapse girmiştir. Emrah, 

hapisten çıkan amcası Şehmuz’un yanına gider ve Yonca’nın yerini söylemesini ister. 

Şehmuz, para karşılığında Emrah’ı Yonca’nın yanına götürür.  

Ali’yi evlat edinen yaşlı çift, çocuğun temizliğe gelen bir kadın tarafından 

kaçırıldığını Emrah’a söylerler ve kadının adresini ona verirler. Emrah, Ali’yi 

bulabilmek için gittiği evde annesi Nazlı ile karşılaşır. Nazlı tüm yaşananlardan dolayı 

pişman olmuş ve Ali’ye annelik yapabilmek için onu kaçırmıştır. Emrah, hastalığı 

ilerleyen Yonca için annesini affetmiş gibi görünür ama ona bir daha anne 

demeyeceğini söyler. Emrah, annesi ve kardeşleri artık birleşmiştir ve mutlu günler 

yaşamaya başlamışlardır. Emrah, ailesini pikniğe götürdüğü bir gün, Yonca, hastalığı 

sebebiyle doyasıya binemediği bisiklete binmek istediğini söyler. Yonca oldukça mutlu 

bir şekilde bisiklete binerken, aniden fenalaşır ve ölür. Emrah ve ailesi yine acılar 

içinde kalmışlardır. Bir süre sonra Şehmuz, yeniden parasız kalır ve Emrah’tan para 

kopartabileceğini düşünür. Emrah’ın evine giden ve yeniden yengesi Nazlı’ya tecavüz 

etmeye çalışan Şehmuz, aniden ortaya çıkan Emrah tarafından silahla öldürülür.  

5.4.2.4.1- Filmde Emrah’ın Canlandırdığı Karakter 

Emrah, ailesine düşkün, babasının yokluğunda annesi ve kız kardeşine sahip 

çıkan bir çocuktur.  Babasının Almanya’dan dönüşünü bekleyen Emrah, babası gelene 
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kadar ailenin erkeği rolünü üstlenmiştir. Emrah, babası Hasan’ı ölümü ile ailesine karşı 

sorumluluğu bir kat daha artmıştır. Babasının annesini başka bir kadınla aldatmasına 

oldukça üzülen Emrah, ölen babasını bağışlar ve ona verdiği sözü tutarak üvey kardeşi 

Ali’ye sahip çıkar. Emrah, film boyunca dürüst, cesur, iyi niyetli, ahlaklı, sorumluluk 

sahibi ve merhametli bir karakteri canlandırmıştır.  

Hasta kız kardeşi Yonca’yı iyileştirmek isteyen Emrah, İstanbul’da yaşayan 

amcası Şehmuz’u yaşadıkları köye çağırır. Emrah, oldukça kötü niyetli olan amcasının 

sözlerine hemen inanmıştır. Kardeşleri, annesi ve amcası ile birlikte İstanbul’a gelen 

Emrah, büyük şehirde bir düzen kurmak ve kız kardeşi Yonca’yı sağlığına kavuşturmak 

istemektedir.  

Emrah, kendisinden büyük olan ve şehirde yaşayan amcası Şehmuz’un 

sözünden çıkmaz. Amcası Şehmuz’un ayarladığı bir iş yerine ortak olan Emrah, ailesini 

geçindirebilmek ve evin erkeği olabilmek için çalışıp para kazanmaktadır. Annesinin 

çalışmasını istemeyen ve eve tek başına bakabileceğine inan Emrah, gelenekten 

beslenen bir erkek çocuğudur ve ataerkil düzeni temsil etmektedir.  Saf ve iyi niyetli 

olan Emrah, asla kötülük düşünmez ve her söylenene kolayca inanır. Şehirli kötü 

insanların yanında taşradan gelen olarak masumluğu ve iyi niyeti temsil eden Emrah, 

şehirdeki yalnızlığı ve çaresizliği de karakteriyle vurgulamaktadır. Bu çaresizlik ve 

yalnızlık, şehirde yaşanan zor koşullardan, acılardan, arada kalmışlıktan ve 

yoksulluktan beslenmektedir.  

Emrah’ın kız kardeşi Yonca’nın durumu git gide ağırlaşmaktadır. Emrah, 

amcası Şehmuz’un yeni bir tuzağa daha düşer. Şehmuz, Yonca’nın Almanya’ya 

gönderilmesi gerektiğini söyler ve yeniden Emrah’tan para ister. Kardeşi için her şeyi 

yapacak olan Emrah, babasından kalan ve bitmek üzere olan paranın hepsini amcasına 

verir. Emrah, kız kardeşi için fedakarca davranmaktadır.  

Emrah için namus kavramının önemi büyüktür. Annesi Nazlı’nın güvendiği ve 

saygı duyduğu amcasıyla birlikte olduğunu öğrenmesi, onu yıkmıştır. Yine namus söz 

konusu olduğunda sert ve namus düşkünü bir erkek gibi davranan Emrah, annesini ve 

amcasını ahlaksız olarak görmekte ve annesini ona ihanet ettiğini düşünmektedir. 
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Annesi Nazlı’yı ve amcası Şehmuz’u görmek istemeyen Emrah, küçük kardeşi Ali’yi 

alarak evi terk eder. 

Emrah, şehre rağmen bozulmamışlığı da temsil etmektedir. Pek çok filminde 

taşradan kentte gelen Emrah ve ailesi, şehrin zor koşulları ve kötü şehirliler yüzünden 

parçalanmışlardır. Emrah’ın annesi, babası ya da kardeşleri kötü yollara sapmış ya da 

saptırılmışlar yani bozulmuşlardır. Emrah, Ayrılamam filminde yaşadığı tüm acılara, 

felaketlere, ihanetlere ve yoksulluğa rağmen bozulmamakta, namus ve şeref 

kavramından ödün vermemekte ve kötü yollara büyük mecburiyetler olmadıkça 

sapmamaktadır. 

Emrah, kardeşi Ali ile birlikte sokaklarda kalmıştır. Parasız ve evsiz olan 

Emrah, acıkan kardeşini doyurabilmek için hırsızlık yapar. Hırsızlık yaptığı lokantanın 

sahibi, Emrah’ın kötü niyetli biri olamadığını anlar ve ona iş verir. Bu sırada küçük 

kardeşi Ali, yetimhaneye yerleştirilmiştir. Emrah, yetimhanede daha iyi bakılacağına 

inandığı kardeşinden ayrılmıştır. 

 

Şekil 22: Emrah, yine mucizevi bir şekilde şarkıcı olur, paraya ve güce 

kavuşur. 

Pek çok filminde olduğu gibi şarkı söylerken mucizevi bir şekilde keşfedilen 

Emrah, bu filminde de çalıştığı lokantanın sahibinin onun müziğe olan yeteneğini ve 

sesinin güzelliğini fark etmesi ile birlikte hayatı değişecektir. Emrah’ı tanıdığı bir 

gazinocuya götüren lokanta sahibi, onun meşhur bir şarkıcı olmasını sağlamıştır. 
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Oldukça yardımsever olan Emrah, kendi gibi yoksulluk içindeki insanlara yardımlar 

yapmaktadır. 

Emrah artık meşhur bir şarkıcıdır.  Çektiği acılar Emrah’ı duygusal ama bir o 

kadar da özgüvenli ve güçlü bir karakter haline getirmiştir. Emrah’ın, paraya ve üne 

kavuşması ailesini tekrar toparlayabilme gücüne sahip olması anlamını taşımaktadır. 

Amcası Şehmuz’un tüm yalanlarını öğrenen Emrah, kız kardeşi Yonca’nın yerini 

öğrenmeye çalışır. Ufak erkek kardeşi Ali ise evlat verilmiş ama evlat verilen ailenin 

yanından kaçırılmıştır. Kaybolan ailesini geri kazanmak için mücadele veren Emrah, 

kız kardeşi Yonca’nın yerini para karşılığından amcasından öğrenebilmiş ve onu 

kurtarabilmiştir. Erkek kardeşi Ali’nin yerini de öğrenen Emrah, annesi Nazlı’yı da 

bulabilmiştir. Oldukça pişman olan annesini artık bir tövbekardır ve sevmediği üvey 

çocuğu Ali’ye sahip çıkarak merhamet sahibi biri olduğunu Emrah’a kanıtlar. Emrah, 

annesinin ihaneti ve ahlaksızlığını unutabilmiş değildir ama ailesini yeniden bir araya 

getirebilmek ve hasta kız kardeşi Yonca’yı üzmemek için annesini affetmiş gibi 

davranır. Babasının annesine ihaneti karşında çok sert bir tutum göstermeyen Emrah, 

annesinin amcası ile olan ilişkisini affetmekte zorlanmaktadır.  

Sorumluk sahibi bir aile babası gibi ailesine bakan ve onlar ile vakit geçiren 

Emrah, hasta olan kız kardeşi Yonca’yı kaybeder. Yonca için geç kalınmıştır ve en 

mutlu olduğu anda ölmüştür. Yani mutluluk yerine hemen acıya bırakmıştır.  Meşhur 

ve paralı yiyeni Emrah’tan yeniden para koparmak isteyen amcası Şehmuz, Nazlı’ya bir 

kez daha tecavüz etmeye kalkışır. Bunu gören Emrah, amcasını vurarak öldürür. Emrah 

hem namusunu temizlemiş hem de intikamını alabilmiştir.  

5.4.2.4.2- Filmdeki Diğer Karakterler 

Emrah’ın babası Hasan, ailesi için yıllarca Almanya’da çalışmıştır. Gurbette 

yalnız bir erkek olan Hasan, karısı ve çocuklarını düşünmeden Alman bir kadınla ilişki 

kurar. Alman sevgilisinden bir erkek çocuğu olan Hasan, karısı Nazlı’nın bu durumu 

kabullenmesini beklemektedir. 

Ali: “Kardeşlerim beni sevecek mi baba?” 
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Hasan: “Ne demek ulan, üçünüz benim kanımdansınız. Kardeşsiniz.” 

Alman Sevgilisi: “Korkuyorum Hasan, karın beni nasıl karşılayacak?” 

Hasan: “Hoş geldin demez ama beni sever, sayar, korkar. Sesini çıkartamaz. 

İki karı gül gibi geçinir gidersiniz.” 

Hasan, bir erkek ve aile babası olmanın verdiği güç ve otorite ile dediğini 

yaptırabilen, sözünden çıkılmayan, sert bir karakterdir. Hasan için kadınların (karısı-

sevgilisi) ve çocuklarının düşündüklerinin pek de önemi yoktur. Hasan, gelenekten 

gelen, kadın üzerinde erkek hegemonyasının üstünlüğüne inanan ve buna göre yaşayan 

bir karakterdir. Hasan, ataerkil düzeni temsil etmektedir.  

Nazlı, köyde çocukları ile birlikte yaşayan, namuslu ve ailesine düşkün bir 

kadındır. Bir anne olarak hem çocuklarına sahip çıkan hem de onlara bakan Nazlı, 

erkek hegemonyasına (kocasına ve erkek çocuğu olan Emrah’a) bağlı bir kadın olarak 

sunulmuştur. Oldukça fedakar bir anne olan Nazlı, yıllarca gurbette çalışan kocasını 

beklemiştir. Nazlı, uğradığı ihanet karşısında üzülmüş ve kinlenmiştir. Hasan’ın 

Almanya’dan getirdiği oğlu Ali’yi sevmeyen ve ona annelik yapmak istemeyen Nazlı, 

mutsuz yaşamına çocuklarından destek alarak sürdürmektedir  

Nazlı: “Süs benim neyime, aynaya bakan kim?” 

Şehmuz: “Aynaya bak yenge. Güzelliğini gör. Köyde değilsin, düşkünler gibi 

dolaşma. Allah’ın verdiği güzelliği kullarından saklama.” 

Nazlı, bir anne olarak güzelliğini ve cinselliğini ikinci plana atmış ve 

unutmuştur. Şehmuz’un iltifatları, ilgisi ve hediyeleri Nazlı’nın yeniden kendini bir 

kadın olarak görmesini sağlamıştır.  

Şehmuz: “Ah rahmetli ağabeyim, seni hiç yaşatmamış ki.” 

Nazlı: “Demek kadınlık yapmamışım, gidip o Alman kadını bulmuş.” 

Şehmuz: “Aptallığından. Harcamış seni. Güzelliğini görememiş.” 
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Nazlı: “Aman Şehmuz diye diye güzel sanacağım kendimi.” 

 

Şekil 23: Irzına geçilen Nazlı, bu durumdan kendini sorumlu tutmakta ve 

evlatlarının yüzüne bakamayacağını düşünmektedir. 

Şehmuz’un alakası Nazlı’nın aklını karıştırmıştır. Nazlı’yı sarhoş ederek ırzına 

geçen Şehmuz, onu kullanmaya başlar. Nazlı, yaşananlardan kendini sorumlu 

tutmuştur. Bir günahkar olduğunu düşünen Nazlı, çocuklarının yüzüne bakamaz ve 

namusunun elinden gittiğini düşünür. Nazlı’nın yaşadığı cinsellik, onu hüzün ve 

sessizliğe bürümüş ve çocuklarına annelik yapamadığını hissettirmiştir. Şehmuz’dan 

kaçmaya başlayan ve onunla olmak istemeyen Nazlı, tüm yaşadıklarından pişmandır.  

Nazlı: “Köye dönelim oğlum. Bu şehir yedi bizi, ne hale getirdi bak bizi.” 

Emrah, annesinin amcası ile ilişkisini öğrenir ve evden Ali birlikte kaçar. 

Nazlı’nın pişmanlığı bir kat daha artmıştır. Nazlı bu seferde yaşadıklarından şehri 
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sorumlu tutar. Şehir, onu kötü bir kadın haline getirmiştir ve buraya gelinmesi başından 

beri yanlıştır. Felaketler Nazlı’nın peşini bırakmaz. Şehmuz’un onlar için satın aldığı 

evin başkasına ait olması, bu yetmiyormuş gibi ev sahibinin tacizi onu daha büyük bir 

bunalıma iter. 

Nazlı, yaşadıklarını geride bırakabilmek için tövbekar olur. Kabullenemediği  

üvey oğlu Ali’yi evlat verildiği aileden kaçıran Nazlı, ona annelik yapmaya başlar ve 

merhametli davranır. Namaz kılmaya da başlayan Nazlı, Allah’a sığınır. Oğlu Emrah 

ile yeniden bir araya gelebilen Nazlı, oğlunun onu affetmesini bekler.  

Şehmuz, kötü, düzenbaz, ahlaksız ve oldukça acımasız bir adamdır. Şehirde 

yaşayan ve kirli işler yapan Şehmuz, abisi Hasan’ın ölümü üzerine köye yiyenleri ve 

yengesi Nazlı’nın yanına gider. Abisinden, Emrah ve ailesine kalan parayı öğrenen 

Şehmuz, bu parayı ele geçirebilmek amacındadır. Oldukça para düşkünü olan Şehmuz, 

istekleri için her türlü şeyi yapabilecek biridir. Şehmuz’un amacı sadece para değildir. 

Yengesi Nazlı’ya göz diken Şehmuz, onu elde etmek istemektedir. Şehmuz, namus, 

şeref ve ahlak düşkünü bir karakter değildir. 

Şehmuz, şehirde yaşayan ve şehrin kötü yanını temsil eden bir karakterdir. 

Oldukça gaddar ve zorba biri olan Şehmuz, çevresindeki insanları kolaylıkla kandıran 

entrikacı bir adamdır. Emrah ve ailesinin paralarını ellerinden alabilmek için onlara 

türlü oyunlar oynayan Şehmuz, hasta yiyeni Yonca’yı dahi harcayabilecek kadar 

acımasızdır. Yengesi Nazlı’yı ağına düşüren ve tecavüz eden Şehmuz, asla pişmanlık 

duymayan bir karakter olarak da sunulmuştur. Şehmuz’un kötülük yapma durumu 

bencilce istekleri ve erkeksi arzuları bağlanabilir.  

Adam yaraladığı için hapse giren Şehmuz, kaçırdığı ve oldukça insafsız 

kişilerin yanına bıraktığı Yonca’nın yerini para karşılığında Emrah’a söyler. Çabucak 

elindeki parayı bitiren Şehmuz, yeniden para koparabilmek için Emrah’ın yanına gider. 

Emrah’ın şarkıcı olduktan sonra taşındığı lüks evinde, yengesi ile karşılaşan Şehmuz, 

ona yeniden tecavüz etmeye çalışır. O sırada silahına sarılan Emrah, amcası Şehmuz’u 

öldürür. Şehmuz, kötü bir karakter olarak cezasını bulmuştur.  
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Filmin Emrah dışında iki önemli çocuk karakteri Yonca ve Ali’dir. Yonca, saf, 

temiz, merhamet ve fedakar bir kız çocuğudur. Hastalığı nedeniyle istediği gibi hareket 

edemeyen Yonca, abisi Emrah’ı ve annesi Nazlı’yı çok sevmektedir. Ailesine düşkün 

bir çocuk olan Yonca, babasının başka bir kadından olan oğlu Ali’yi sorgusuzca 

sevmekte ve merhametli bir şekilde yaklaşmaktadır. Hastalığı sebebiyle çocukluğunu 

yaşayamayan Yonca’nın en büyük dileği iyileşmek, koşmak, oynamak ve bisiklete 

binmektir. Ali ise küçük yaşta hem annesiz hem de babasız kalmıştır. Oldukça saf ve 

iyi niyetli bir çocuk olan Ali, üvey abisi Emrah ve ailesi tarafından sahiplenilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

      Şekil 24: Şehmuz ve oldukça kötü karakterlere sahip arkadaşları 

Filmde Şehmuz’un arkadaşları Arif, Davut ve sevgilisi onun gibi şehirde 

yaşayan, kötü, gaddar ve entrikacı karakterlerdir. Şehmuz, Emrah ve ailesinin elindeki 

parayı alabilmek için Emrah’ı bir kaportacı dükkanına ortak yapar. Emrah’ı 

dolandıranlardan biri de Arif’tir. Arif, kötü niyetli ve alkolik bir adamdır. Emrah’ın 

parasını aldıktan sonra onu bir süre dükkanında işçi gibi çalıştıran Arif, ortaklığın sahte 

olduğunu ve amcasının onu kandırdığını Emrah’a söylemiştir. Davut ve sevgilisi ise 

yine oldukça kötü niyetli, acımasız karakterlerdir. Şehmuz’un yanlarına bıraktığı 

Yonca’ya türlü eziyetler yapan, hakaretler ve küfürler eden her iki karakter, paraya 

düşkün, ahlaksız ve entrikacıdır. Sahnelerde sürekli içki ve sigara ile gösterilen her iki 

karakter, cinselliği serbestçe ve kuralsızca yaşamaktadırlar.  
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Filmde şehirli tek iyi karakter, Emrah’a acıyıp işe alan ve onun şarkıcı 

olmasına yardım eden lokanta sahibidir.  Lokanta sahibi adam, merhametli ve yardım 

sever biri olarak sunulmuştur.   

5.4.2.4.3- Filmdeki Mekanlar 

Emrah ve ailesi, köylerinde fakir bir hayat sürmektedirler. Köyde yaşadıkları 

ve babalarını bekledikleri bu ev oldukça küçük ve bakımsızdır. Babası kaza geçirdikten 

sonra götürüldüğü sağlık ocağı oldukça bakımsız ve eskidir. Hastane, sağlık ocağı gibi 

yerler Emrah ve ailesini ölüm, hastalık gibi felaketleri yaşadığı, acılar ve çaresizlikler 

içinde kaldıkları yerlerdir.  

Kız kardeşi Yonca’nın tedavisi ve yeni bir düzen için İstanbul’a gelen Emrah 

ve ailesi, amcası Şehmuz’un apartman dairesine yerleşirler. Bu daire küçük ve şehirde 

kullanılan modern eşyaların bulunduğu bir evdir. Şehmuz, Emrah ve ailesi’ni bir 

gecekondu semtinde bulunan eski ve küçük bir eve yerleştirir. Ev, oldukça az eşyanın 

bulunduğu ve bakımsız bir yerdir. Kendileri gibi yoksul ve göç etmiş insanların 

oturduğu semt, tozlu ve olmayan yolları ile bir köyü andırmaktadır.  

Filmde sık kullanılan mekanlardan biride Şehmuz ve Davut’un işlettikleri 

kumar oynanan kahvehanedir. Kumar gibi kirli işlerin döndüğü ve kötü insanların 

bulunduğu bu yer, tehlikeyi ve tekinsiz bir ortamdır. Yine Şehmuz, Davut ve Arif’in 

birlikte içki içtikleri meyhane oldukça sık görülen mekanlardan biridir.  

Emrah, amcası Şehmuz’un arkadaşı Arif’in kaporta dükkanına ortak olur. 

Burada Emrah, bir işçi gibi çalıştırılmıştır. Kaporta dükkanı, kötü ve alkolik olan Arif 

nedeniyle güvensiz bir ortamı yaratmaktadır.  

Davut ve sevgilinin evi, Yonca’nın kapatıldığı yerdir. Eski ve bakımsız olan ev 

içerisinde yine oldukça sınırlı eşya bulunmaktadır. Sürekli içkilerin içildiği, kötü 

insanların yaşadığı ve cinselliğin ahlaksızca yaşandığı bu ev, yine tekinsiz ve kötü bir 

ortamdır.  

Emrah, annesi ve amcasının ilişkisini öğrenmesi ile kardeşi Ali’yi alarak evi 

terk eder. İki kardeş, dertli ve acıklı bir şekilde günlerini sokaklarda geçirirler. Sokaklar 
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ve yollar, Emrah ve kardeşi Ali için çaresizliğin, yoksulluğun ve kimsesizliğin 

mekanlardır. İstanbul sokaklar yine çocuklar için tehlikeli ortamlardır. Oldukça bitkin 

bir biçimde dolaşan iki kardeş, buldukları kuytu köşelerde uyuyarak hayatta kalmaya 

çalışırlar. Yaşadıkları bu kötü durum, iyi bir karakter olan Emrah’ı hırsızlığa 

zorlamıştır. Aç kalan kardeşini doyurmak isteyen Emrah, bir lokantadan döner çalar.  

Lokanta, şehide karşılaşılan ve kötü şeylerin yaşanmadığı mekanlardan biridir. 

Fakir ya da orta halli insanların karnını doyurduğu bu yerde Emrah, oldukça iyi ve 

yardımsever olan lokanta sahibi ile tanışır.  

 Bu sırada kardeşi Ali, yetimhaneye götürülmüştür. Yetimhaneler, kimsesiz, 

fakir ve parçalanmış ailelerin çocuklarının güvenle kaldığı bir yer olarak sunulmuştur. 

Emrah, kardeşinin daha iyi bakılabilmesi ve güvende olabilmesi için burada kalmasını 

uygun bulur. 

Lokanta sahibi, Emrah’ı tanıdığı bir gazinocuya götürür ve onun şarkıcı 

olmasını sağlar. Gazino Emrah’ın paraya ve üne kavuşmasını ve onun güçlü, özgüvenli 

görünmesini sağlayan ortamdır. Tüm acılarını gazeteciler anlattığı bu mekan, Emrah’ın 

başarısının simgesi olarak durmaktadır.  

Emrah, paraya kavuşmasıyla birlikte bir apartman dairesini satı alır. Daire 

oldukça büyük ve lüks eşyaların bulunduğu bir yerdir. Emrah’ın aileii yeniden bir araya 

toplayan bu mekan, onların yeniden parçalanmasını ve mutsuz olmasını sağlayacaktır. 

Emrah’ın kardeşi Yonca ölmüştür ve Emrah, annesine saldıran Şehmuz’u yine bu 

mekanda öldürür.  

5.4.2.4.4- Filmdeki Çocukluk Anlayışı 

Ayrılmam filmi, parçalanmış bir aile dramını anlatmaktadır. Emrah, sorumlu 

ve bir büyük gibi davranan bir çocuktur.  Babasının yokluğunda ailesine sahip çıkan 

Emrah, evin erkeği ve baba rolünü üstlenmiştir. Babasının ölümü ardından, Emrah’ın 

ailesine karşı sorumluluğu bir kat daha artar. 
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Artık tam anlamıyla bir ailenin başındaki erkektir. Bir çocuktan çok 

gelenekten beslenen bir erkek gibi davranan Emrah, ailesine bakabilmek için 

çalışmakta ve okula gitmemektedir.  

Şehmuz: “Kusura bakma yeğenim, seni içeri buyur edemiyorum.  İçeride bir 

misafirim var, anlarsın ya…”. 

Emrah: “Keyfine bak. Ben yabancı mıyım?” 

Amcası Şehmuz’un bir kadınla birlikte olduğunu duyması üzerine Emrah’ın 

kurduğu cümleler bir çocuğun söyleyebileceği bir cinsellik tanımı değil, bir yetişkin ve 

kadını ikinci plana iten bir erkeğin düşünce tarzını ortaya koymaktadır.  

Emrah, meşhur bir şarkıcı olduktan sonra paraya kavuşur. Artık tam anlamıyla 

bir erkek olabilmiştir. Artık her şeye kolayca inanmayan, güçlü ve özgüvenli bir 

erkektir. Paranın verdiği güç, onu çocukluktan bir adım daha uzaklaştırır. Bu durum 

davranış, düşünce ve konuşmalarına yansır. 

Emrah’ın çocukluğa yaklaştığı durumlar herkese kolayca inandığı ve 

duygusallaştığı anlarda ortaya çıkmaktadır. Emrah, köyden gelmesinin etkisiyle şehirde 

gördüğü ve tanıdığı herkese kolaylıkla inanmaktadır. Herkese sorgusuzca bir çocuk gibi 

güvenen Emrah, türlü felaketler karşılaşır ve kimseye güvenmemesi gerektiğini anlar. 

Böylelikle büyür. Yine pek çok kez karşılaştığı fenalıklar ve ihanetler karşısında 

ağlayan ve isyan eden Emrah, çocukluğa yaklaşabilmiştir.  

Filmde kimse Emrah’a bir çocuk gibi davranmamaktadır. Annesi, kardeşleri, 

amcası ve diğer tanıdığı kişiler Emrah’ı bir çocuk olarak görmezler. Emrah, annesi ve 

kardeşleri için evin erkeğidir ve bir erkek olarak otoriteyi ve sertliği temsil etmektedir. 

Amcası Şehmuz ve diğerleri ise Emrah’ı köyden gelen bir saf olarak 

değerlendirmişlerdir. Emrah’ın kolay kandırılabilirliği onlar için bir çocuk olmasından 

değil, saf bir köylü olmasından kaynaklanmaktadır.  

Emrah, kendine ait alanları olmayan, okula gitmeyen, çocukluğa ait davranış 

ve düşünceleri olmayan, bir çocuk gibi konuşmayan, kılık kıyafetler açısından hem 
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fakirken hem de zenginken bir yetişkin gibi giyinen, çocukluğa ait izlerin 

sürülemeyeceği bir karakterdir.  

Yonca: “İyileşecek miyim ağabey?” 

Emrah: “İyileşeceksin tabi.” 

Yonca: “Bir rüya gördüm ağabey. Sokaklarda deli gibi koşup, oynuyordum. 

Sonra uçar gibi oldum. Bir baktım ki sen beni bisiklete bindiriyorsun.” 

Emrah dışındaki iki çocuk karakter olan Yonca ve Ali, çocukluğa yakın 

durabilmektedir. Kendilerine ait alanlara sahip, oyun oynayan, oyuncaklara ve 

çocukluğa ait kıyafetlere sahip olan Yonca ve Ali, çocukça davranan ve çocukluğa ait 

istekleri olan karakterlerdir. Yonca, iyileşebildikten sonra oyun oynamak, okula gitmek 

ve arkadaşları ile zaman geçirme isteğindedir. Ali de yine benzer isteklere sahiptir.  

Filmdeki karakterler sadece Emrah’a değil, kimi zaman diğer çocuk 

karakterler olan Yonca ve Yusuf’a da çocuk gibi davranmazlar. 

               

   Şekil 25: Ufak bir çocuk olan Yonca’nın önünde yaşanan cinsellik 

 Yonca, kaçırıldığı evde hararetler ve küfürler işitir. Davut ve sevgilisi, bir 

çocuk için uygun olamayan ortamlarında cinselliklerini serbestçe yaşamaktadırlar. 



 337 

Yonca’nın gözleri önünde sevişen her iki gaddar karakter, Ortaçağdaki çocukluk 

algısına benzer davranışlar içerisindedir. 

Şehmuz: “Ne o? Öküzün trene baktığı gibi ne bakıyorsun? Bu evde rahat 

konuşamayacak mıyız?” 

Ali: “Ben bir şey yapmadım amca.” 

Şehmuz:  “Hadi sokağa hadi. Veledi niye yolladım biliyor musun? Seni canım 

çekti de ondan.” 

Şehmuz ise abisinin oğlu Ali’ye çeşitli küfür ve hakaret dolu sözler söyler ve 

onu yengesi Nazlı ile birlikte olabilmek için evden kovar.  

5.4.2.5- Seninle İlk Defa (1988) 

Yönetmen: Kaya Ererez Senaryo: Safa Önal Yapımcı: Kaya Ererez Görüntü 

Yönetmeni: Kaya Ererez Ülke: Türkiye Tür: Arabesk, Dram Oyuncular: Emrah 

(Sedat), Şehnaz Dilan (Aynur), Birsen Yıldız (Birsen) Bayram İlvur (Abdullah), Orhan 

Çağman (Avukat Şemsi), Gökhan Mete (Rüştü), Diler Saraç (Cahide), Şeref Çokşeker 

(Fatma) Süre:90 dk. Yapım: Emrah Film 

Sedat (Emrah), liseyi başarıyla bitirmiş bir öğrencidir. Hukuk fakültesinde 

okumak için İstanbul’a gidecek olan Sedat, bir taraftan babası hakim Rüştü’nün 

(Gökhan Mete) baskısından kurtulacağını düşünür. Hakim Rüştü, oğlu Sedat’ın kendi 

gibi başarılı bir hukukçu olmasını istemektedir. Rüştü, oğlu Sedat’ı arkadaşı avukat 

Şemsi’nin (Orhan Çağman) yanına gönderir. Avukat Şemsi, arkadaşı Rüştü’ye söz 

verdiği gibi Sedat’a İstanbul’da göz kulak olacaktır. 

Avukat Şemsi, İstanbul’a gelen Sedat’ı otoriter bir kadın olan Fatma’nın 

pansiyonuna yerleştirir. Pansiyonda farklı ama mazbut insanlar kalmaktadır. 

Pansiyonun temizliğini yapan Aynur (Şehnaz Dilan), Sedat’a ilk geldiği günden beri iyi 

davranmakta ve onu zor durumlardan kurtarmaktadır. Sedat, İstanbul’daki hayatına 

alışmaya başlar. Sedat gibi hukuk okuyan Birsen (Birsen Yıldız), onunla arkadaşlık 

kurmak ister. Birsen oldukça iyi, modern bir insan ve zengin bir ailenin kızıdır. Sedat’a 
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aşık olan Birsen, onun sorunlarını dinlemekte ve yardım etmeye çalışmaktadır. Sedat’ın 

diğer bir arkadaşı Abdullah da (Bayram İlvur) aynı Sedat gibi İstanbul’a ve üniversite 

yaşamına alışmaya çalışır. 

Okulunda gördüğü genç arkadaşları gibi olmaya özenen Sedat, erkekliğe de 

adım atmak istemektedir. Hiç cinsel bir deneyim yaşamayan Sedat, Galata’daki 

genelevlere gider ama içeri giremez. Sedat’ın aklında ona iyi davranan ve oldukça 

güzel bir kız olan Aynur vardır. Aynur, annesiz ve babasız bir kızdır ve evlatlık olarak 

alındığı evde okutulmamıştır. Yıllardır pansiyonda hizmetçilik yapan Aynur, Sedat’a 

ilk görüşte aşık olur.  Sedat ve Aynur birbirlerine aşklarını itiraf ederler ve birlikte 

olamaya başlarlar. Aynur’u Sedat’ın odasından çıkarken gören Fatma, Sedat ve 

Aynur’u pansiyondan kovar ve avukat Şemsi’ye durumu bildirir. Avukat Şemsi, 

arkadaşı Rüştü’ye bir mektup yazar ve oğlunun yaptıklarından bahseder. Rüştü, Sedat’ı 

memlekete geri çağırır ve Aynur’dan ayrılmasını ister. Sedat, Aynur’dan 

vazgeçemeyeceğini söyler ve babasının baskılarına ilk defa karşı çıkar.  

İstanbul’a geri dönen Sedat, Aynur ile bir otelde yaşamaya başlar. Birsen, 

arkadaşı Sedat’ın zor bir durumda kaldığını anlar ve babasından ona iş bulmasını ister. 

Sedat’ı Birsen ile gören Aynur, kıskançlık krizine girer ve Sedat ile tartışır. Aynur, 

Birsen ile konuşmaya gitmiştir. Birsen, Aynur’a Sedat ile sadece arkadaş olduklarını 

anlatır. Sedat’ın hayatının mahvolduğunu, böyle giderse okuldan ayrılmak zorunda 

kalacağını söyleyen Birsen, Aynur’dan fedakarlık yapmasını ister. Aynur, kendi gibi 

Sedat’ın da cahil kalmaması için onu terk etmeye karar verir. Sedat, Aynur’un onu terk 

ettiğini görünce, her yerde onu arar ama bulamaz.  

Birsen, Sedat’a onu sevdiğini söyler ve Aynur’u unutmasını ister. Sedat ise 

hala Aynur’u sevmektedir. Birsen’in sevgisine karşılık vermeyen Sedat,  memleketine 

geri döner. Aradan aylar geçmiştir. Aynur, hamiledir ve çocuğunu aldırmak için geç 

kalmıştır. Sedat’ın yerini bulabilmek için Birsen ile konuşan Aynur, onun memlekete 

döndüğünü öğrenir. Sedat’ın memleketine giden Aynur, Sedat’ın başka bir kadınla 

evleneceğini duyar. Nikahı durdurmak ve hamile olduğunu söylemek için nikah 

salonuna yetişmeye çalışan Aynur’un sancıları başlar ve hastaneye kaldırılır. Sedat 

evlenmiştir. Aynur ise hastanede çocuğunu doğurmuştur. 
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5.4.2.5.1- Filmde Emrah’ın Canlandırdığı Karakter 

Sedat, orta halli ve eğitimli bir aile içinde büyümüştür. Emrah, modern şartlar 

altında büyüse de yaşadığı yer küçük bir şehirdir. Sedat, iyi niyetli, dürüst, sadık, ama 

baba sözünde çıkmayan bir karakterdir. Babasının baskısı altında büyüyen Sedat, bu 

durumdan oldukça sıkılmıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

             Şekil 26: Modern şartlar altında ve orta halli bir ailede yetişen Emrah 

Başarılı bir öğrenci olan Sedat, üniversite okumak için İstanbul’a gider. Babası 

hakim Rüştü’nün eski arkadaşı avukat Şemsi’nin sorumluluğu altında olan Sedat, 

babasının baskısını İstanbul’da dahi hissetmemektedir. Avukat Şemsi, Sedat’ı oldukça 

muhafazakar ve sakin bir yaşam süren Fatma’nın pansiyonuna yerleştirir. Sedat, 

İstanbul’a gelip babasının baskısından kaçacağını düşünürken, avukat Şemsi ve 

Fatma’nın baskıcı tavırları ile şaşkına döner.  

Pansiyonda hizmetçilik yapan Aynur, Sedat’a iyi davranır ve güven verir. 

Sedat, Aynur’dan hoşlanmıştır. Üniversitedeki derslerine başlayan Sedat, okul ortamını 

sevmiştir. Okuldaki şehirli arkadaşlarını ilgiyle gözleyen Sedat, onlar gibi olmak 

istemektedir. Genç bir delikanlı olan Sedat, babasının baskısı altında pek çok şeyden 

mahrum kalmıştır. Oldukça sınırlı bir para ile İstanbul’da öğrencilik yapan Sedat, 

zengin ve şehirli arkadaşlarına ayak uyduramamanın sıkıntısını yaşamaktadır.  
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           Şekil 27: Aynur’u arzulayan ve gözetleyen Emrah 

Sedat, hiç cinsel deneyimi olamayan bir gençtir. Şehirli bir erkek olabilmenin 

derdinin yanı sıra tam anlamıyla da erkek olmak isteyen Sedat, bir geneleve gider ama 

içeri giremez. Pansiyonda çalışan ve sürekli izlediği Aynur’u arzulayan Sedat, onunla 

arkadaşlık kuramayacak kadar utangaçtır.  

Aynur’a aşık olan Sedat, onunla birlikte olmaya başlar. Pansiyon sahibi 

Fatma’nın onları görmesi ile kaldıkları yerden kovulan Sedat ve Aynur, bir otel odasına 

yerleşirler. Hayatında ilk defa sorumluluk sahibi olan Sedat, her şeyi karşısına almaya 

karar verir. İş bulup sevdiği kıza bakmak ve onunla evlenmek isteyen Sedat, 

sorumlukların verdiği baskı altında ezilmeye başlamıştır. Birsen, Sedat’ın durumuna 

üzülmekte ve ona yardımcı olmaya çalışmaktadır. Birsen’in arkadaşlığına ihtiyaç duyan 

Sedat, büyük bir bunalım içerisine girer ve kendini zayıf bir karakter olarak görmeye 

başlar.  
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Aynur ile ilişkisini öğrenen babasına ilk defa karşı çıkan Sedat, sorumluk 

sahibi bir erkek gibi davranıp, Aynur ile evlenmeye karar verir. Onu terk eden Aynur’u 

bulamayan Sedat, memleketine geri döner. Yeniden babasının baskısı altında yaşmaya 

başlayan Sedat, başka bir kız ile evlenir. 

 5.4.2.5.2- Filmdeki Diğer Karakterler 

Sedat’ın babası Rüştü, oldukça otoriter aile babasıdır. Hakim olan Rüştü, oğlu 

Sedat ve karısı Cahide’yi otoritesiyle korkutmaktadır.  Rüştü, oldukça başarılı bir genç 

olan Sedat’ın kendi gibi bir hukukçu olmasını istemektedir. Rüştü, hukukçu olmayı bir 

aile geleneği olarak görmekte ve oğlunun isteklerini önemsemeden onun hakkında 

kararlar vermektedir. 

Rüştü, deneyimsiz bir genç olarak gördüğü oğlu Sedat’a güvenmemektedir. 

İstanbul’a giden Sedat’ı arkadaşı avukat Şemsi’ye emanet eden Rüştü, uzakta olan 

oğluna baskısını arkadaşı aracılığıyla hissettirmektedir. Sert bir adam olan Rüştü, ayrıca 

namus ve şerefine büyük önem vermektedir. 

Sedat’ın annesi Cahide, son derece iyi niyetli, namuslu, ailesine düşkün bir 

annedir. Kocasının oldukça saygı duyan ve onun sözünden çıkmayan Cahide, oğlu 

Sedat’ı çok sevmekte ve ondan uzak kalacağı için oldukça üzülmektedir. Oğlu Sedat’ın 

hatalarını kolayca affeden Cahide, merhametli ve hoş görülü bir kadındır. 

Aynur, iyi niyetli, dürüst bir kızdır. Annesiz ve babasız büyüyen Aynur, okula 

gidememiştir. Pansiyonda karın tokluğuna hizmetçilik yaparak yaşayan Aynur, Sedat’a 

ilk görüşte aşık olur. Sedat ile birlikte olmaya başlayan Aynur, iyi bir eğitim gören ve 

düzgün bir aileye sahip Sedat’a layık olmadığını düşünmektedir. Cahil ve yoksul olan 

Aynur, Sedat’ı oldukça zengin, eğitimli ve güzel arkadaşı Birsen’den kıskanmaktadır.  

Sedat’ın okuluna devam edebilmesi ve cahil bir insan olmaması için terk eden 

Aynur, oldukça fedakar bir kadındır. Aynur, oldukça zayıf bir karakter olarak 

sunulmuştur. Hamile olduğunu öğrendiğinde çaresiz kalan Aynur, yeniden Sedat’a 

dönmeye karar verir. Sedat’ın memleketine döndüğünü Birsen’den öğrenen Aynur, her 
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şey için geç kalmıştır. Sedat, başka bir kızla evlenmiştir. Aynur ise hastanede doğum 

yapar ve bir erkek çocuğu dünyaya getirir.  

Birsen, şehirde büyümüş, oldukça zengin ve güzel bir kızdır. Sedat ile 

üniversitede hukuk okuyan Birsen, tam anlamıyla modern yaşamın içinden gelmektedir. 

Birsen, lüks bir apartman dairesinde yaşayan ve sosyal hayatı oldukça renkli olan 

biridir. Anlayışlı ve iyi bir kız olan Birsen, Sedat’a aşıktır. Birsen, Sedat’ın Aynur’a 

olan aşkını bilmektedir ve onlara yardımcı olabilmek için elinden geleni yapmaktadır. 

Aynur’un Sedat’ı terk etmesinin ardından Sedat’a olan duygularını açığa çıkaran 

Birsen, reddedilir ama bu durumu da saygıyla karşılar. Birsen, medeni düşünce ve 

yaşam biçimi yansıtan bir karakterdir.    

Avukat Şemsi, iyi eğitim almış, otoriter bir karakterdir. Oldukça sorumluk 

sahibi biri olan Şemsi, birlikte çalıştıkları dostu hakim Rüştü’nün oğlu Sedat’a sahip 

çıkarak ona İstanbul’da göz kulak olur.  

Fatma ise oldukça muhafazakar bir yaşam süren otoriter bir kadındır. Paraya 

da düşkün olan Fatma, kuralları ve disiplin anlayışının dışına çıkılmasına tahammül 

edemeyen acımasız bir karakterdir.  

Abdullah, Sedat gibi küçük bir şehirden İstanbul’a okumaya gelmiştir. Taşralı 

bir genç olan Abdullah, saf ve komik bir karakterdir. Yoksul bir ailenin oğlu olan 

Abdullah, şehirdekiler gibi olamayacağını düşünmektedir.  

 5.4.2.5.3- Filmdeki Mekanlar 

Sedat, ailesi ile birlikte küçük ve sınırlı imkanları olan bir şehirde 

yaşamaktadır. Bu küçük şehirde babası, annesi ve dadısıyla yaşayan Sedat, mütevazi bir 

evde oturmaktadır. Sedat, mütevazi evinde modern ama baskıcı şartlar altında 

yetişmiştir. 

Filmde Sedat, İstanbul’a okumaya gelir. İstanbul, büyük ve kalabalık bir 

şehirdir. Sedat, babasının uyarılarına rağmen İstanbul’un albenisine kapılır. İstanbul 

Sedat için şehirli olabilmeyi, özgülüğü, modern ve zengin bir hayat sürmeyi temsil 

etmektedir. Tüm imkanların ve eğlencenin bulunduğu şehir, bir rüya kenttir. 
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Deneyimsiz ve oldukça genç bir erkek olan Sedat, şehir ortamında sorumluluklar ve 

acılar ile baş etmek zorunda kalacaktır. Bu süreçten sonra şehir, Sedat’ a gerçek yüzünü 

gösterecek, çaresizliğin, yalnızlığın ve tehlikenin ortamı olacaktır.  Şehirde istediği gibi 

tutunamayan Sedat, memleketine yani evine geri dönecektir.   

Sedat, İstanbul’da eski bir pansiyona yerleştirilir. Pansiyon, eski bir konaktır. 

Oldukça büyük olan bu mekanın içerinde eski eşyalar vardır. Pansiyon sahibi kadın ve 

diğer pansiyon sakinleri, bu mekandaki yaşama uygun olarak oldukça muhafazakar, 

yaşlı ve suskundurlar. Sedat için bu mekan babasının otoritesini hatırlatmaktadır. Sedat 

için oldukça sıkıcı olan mekandaki tek iyi şey pansiyondakiler benzemeyen Aynur’dur. 

Filmde Sedat İstanbul Üniversitesi’nde okumaktadır. Okul, oldukça büyük ve 

kalabalıktır.  Okul ortamı Sedat için farklı ve eğlencelidir. Zengin ya da şehirli 

öğrencilerin bulunduğu bu mekan, eğitimi, geleceği ve şehirli bir yaşam sürmeyi temsil 

etmektedir.  

Filmde sık kullanılan mekanlardan biri de Aynur ve Sedat’ın birlikte kaldıkları 

oteldir.  Eski ve bakımsız olan otelde, sınırlı sayıda eşya bulunmaktadır. 

Birsen’in yaşadığı ev ise bir apartman dairesidir. Oldukça lüks olan daire 

büyük ve gösterişlidir. İçinde fazla eşyanın bulunduğu bu mekanda, dönemin 

modasının da takip edildiği görülmektedir. Birsen’in evi modern ve şehirli bir yaşam 

alanıdır. Sık sık içkili partilerin verildiği bu evde, Birsel ve ailesi oldukça düzgün ve 

modern bir şekilde yaşamaktadır.   

5.4.2.5.4- Filmdeki Çocukluk Anlayışı 

Film, Sedat adındaki genç bir delikanlının İstanbul’a okumak için gidişini ve 

burada yaşadığı aşk ve acı dolu hikayeyi konu almaktadır.  

Sedat, modern şartlar altında yetişmiş ve iyi eğitim almış bir gençtir. Küçük 

şehrinden dışarı çıkmayan Sedat, ailesi ile birlikte yaşamaktadır. Sedat, baba baskısı 

altında yetiştirilmiştir. Otoriter olan babası ona oldukça sıkıcı bir yaşam ortamı 

yaratmıştır. Artık bir çocuk olmadığını düşünen Sedat için İstanbul iyi bir fırsattır. 

Okumak için gittiği İstanbul’da deneyim sahibi ve özgür bir erkek olacaktır. Yetişkin 
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bir erkek olmaya çalışan Sedat, cinsel deneyimler yaşamamıştır. Cinsellik ve aşkın, onu 

büyütüp, tam anlamıyla bir erkek yapacağını düşünmektedir. Yaşadığı aşk ve cinsel 

tecrübe, ona sandığından daha büyük sorumluluklar katar. Sorumlulukların altında 

ezilmeye başlayan Sedat, bir bunalım ve duygusallık içerisine girer.  

Sedat, başarılı bir genç olmasına rağmen babasının onayı ve güvenini tam 

anlamı ile alabilen biri değildir. Babasının Sedat’a karşı sürdürdüğü otoriter tavır onu 

çocuk olmaya veya kalmaya yaklaştırmıştır. Deneyim sahibi bir erkek ve yetişkin olma 

arzusundaki Sedat, babasından dış dünya ile mücadele edebilecek yetki ve gücü 

alamamıştır. Sorumluluk alan bir yetişkin olacağı yerde kolayca bunalım ve 

duygusallığa sürüklenen biri haline gelmiştir. 

Sedat’ın duygusal tavrı onu yeniden çocukluğa yaklaştırmaktadır. Sık sık 

üzülen, sıkılan ve suskunlaşan Sedat, derinlik ve güç sahibi bir erkek gibi değil, 

sorumluluklardan korkan ve isyankar bir erkek çocuğu gibi görünmektedir. 

5.5- Arabeskin Diğer “Yetimleri” ,”Öksüzleri” , “Kimsesizlerin 

Kimsesizleri “/ Yıldızlaşmaya Çalışan Küçük Şarkıcılar ve Filmleri 

5.5.1-Küçük Ceylan ve Filmleri  

1980’li yılların arabeskçi çocuk furyasının en önemli isimlerinden biri de 

Doğulu bir ailenin kızı olan Küçük Ceylan’dır. 26 Haziran 1974 tahinde doğan küçük 

şarkıcı-oyuncunun gerçek adı Ceylan Avcı’dır758. Küçük Ceylan, 1984 yılında henüz 10 

yaşında bir çocuk iken girdiği arabesk müzik camiasında oldukça ilgi görmüştür. 

Arabesk albümlerinin sevilmesiyle sinema dünyasına giren Küçük Ceylan’ın ilk filmi 

1985 yılında çekilen Garibim Ceylan adlı filmdir. 1990’lı yıllarda sinema ve müzikteki 

arabeskçi çocuk furyasının bitişinin ardından Ceylan, sinema filmlerinde yer alamamış 

ama müzik çalışmalarına devam edebilmiştir. Popülerliğini sadece müzik alanında 

devam ettirebilen Ceylan, günümüzde arabesk ve Türk Halk Müziği türünde parçalar 

söylemektedir.  

                                                
758 “Ceylan Hayatı”, http://www.sozsende.net/biyografi/73/ceylan-avci-biyografisi.html, (15.01.2013) 
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1980-1990 yılları arasında 6 albüm çıkartan Küçük Ceylan, bu dönemde müzik 

ve sinema çalışmalarını beraber götürebilmiştir.  İlk albümü Yaktı Beni’yi 1984 yılında 

çıkartan Küçük Ceylan, Kaderin Tuzakları, Seni Sevmeyen Ölsün, Bırakmam Seni, Sev 

Beni Seveyim Seni, Hep Ezildim albümleri ile müzik alanındaki popülerliğini devam 

ettirmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekli 28: Ceylan’ın satış rekorları kıran kaseti Seni Sevmeyen Ölsün 

Ceylan’ın 1988 yılında çıkardığı Seni Sevmeyen Ölsün adlı albümü 1.3 

milyonluk satış rakamına ulaşmıştır759. 1990’lı yıllardan sonra müzik çalışmalarına 

devam eden Ceylan, toplam 24 albüm çalışmasında bulunmuştur ve müzik tarzında 

büyük değişimlere gitmemiştir760. Küçük Ceylan, müzik ve sinema çalışmaları 

yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında özellikle Almanya’da ilgi ile takip edilmiştir.  

Küçük Ceylan’ın sinema çalışmalarına girmeden önce kendi arabesk filmlerine 

taş çıkartan hayatına değinmek gerekmektedir. 10 yaşında bir çocuk iken şöhret olan 

Küçük Ceylan, pek çok arabeskçi çocuk gibi eğitim hayatını yarıda bırakmıştır. Melek 

Derman “Çetelerin Yeni Yengesi” adlı yazısında Ceylan’ın da tıpkı Emrah gibi küçük 

sıfatından zor bir şekilde sıyrıldığını vurgulamıştır. Küçük Emrah’ın bir nebze de olsa 

bunu başardığını söyleyen Melek Derman, Ceylan’ın sınıf atlama, olgun ve oturaklı bir 

                                                
759 “Ceylan Avcı”,  http://tr.wikipedia.org/wiki/Ceylan_Avc%C4%B1,(15.01.2013) 
760 “Ceylan Avcı”,  http://tr.wikipedia.org/wiki/Ceylan_Avc%C4%B1,(15.01.2013) 



 346 

kadın olma özlemi içerisinde olduğu söyler. Sürekli evlenip boşanan, yüzüne ve 

vücuduna çeşitli estetik operasyonlar yaptıran Ceylan, küçük yaştan itibaren yaşadığı 

çalkantılı aşk hayatıyla ilgi çekmiştir.  Henüz 16 yaşında halasının oğlu ile gizli bir 

şekilde evlenen Ceylan, küçük yaşta anne olmuştur. Ceylan’ın yaşadığı aşklar içerinde 

bir mafya lideri ile olan ilişkisi medyanın oldukça ilgisini çekmiştir761. 

Ceylan’ın film çalışmaları için Sinematurk internet sitesinin verdiği bilgilerden 

yararlanılmıştır. Ama site içerisinde bulunan Ceylan’ın filmografisinde yanlışlıklar 

olduğu anlaşılmaktadır. İnternet sitesi, Ceylan’ın 18 adet filmi olduğu bilgisini 

vermektedir. Sitedeki bazı filmler iki kere yazılmış, 1985’te çektiği Kadersiz 

Doğmuşum filmi ise Ceylan’ın oynadığı filmler listesine alınmamıştır. Ayrıca sitede 

görülen iki adet filmde Ceylan oynamamaktadır. Bu yanlışlıklar giderildiğinde 

Ceylan’ın, 1980–1990 tarihleri arasında toplam 14 filmde başrol oynadığı 

görülmektedir. 

Sinema Filmleri 

1985-Garibim Ceylan  

1985-Yetim  

1985-Kaderin Tuzakları  

1986-Aşk ve Para  

1986-Ana Kucağı  

1987-Yuvasızlar  

1987-Annem –Bırakmam Seni  

1988-Acı Gurbet  

1988-Ağlıyorum  

                                                
761 Melek Derman, “Çetelerin Yeni Yengesi”, Milliyet, 03.01.1999,s.11 
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1989-Hep Ezildim  

1989-Güneş Yine Doğacak  

1989-Çingene  

1989-Beni Bende Bitirdiler  

1990-Acı Kader  

1991-Kadersiz Doğmuşum762 

 
Ceylan, 17 yaşında oynadığı Kadersiz Doğmuşum (1991) filminden sonra 

herhangi bir sinema çalışması içerisinde yer almamıştır. Rakibi olarak gösterilen Küçük 

Emrah gibi televizyon filmleri ve dizi çalışmalarında bulunmamıştır. 

Arabeskçi çocuk furyasının en yoğun olduğu 1980–1990 arası dönemde 

filmlerde başrol oynamaya başlayan Ceylan’ın en sık film çevirdiği yıllar 1985 ve 

1989’dur. 1985 yılında 3 adet, 1989 yılında ise 4 adet film çeviren Ceylan, 1990 ve 

1991 yıllarında sadece 1’er adet film çevirebilmiştir. Ceylan, Küçük Emrah’ın ardından 

en fazla filmde oynayan arabeskçi çocuktur763. 

1980–1990 yılları arasında çevirdiği filmler ele alındığında Küçük Ceylan’ın 

çalıştığı yönetmenler arasında Temel Gürsu, Yavuz Figenli, Oğuz Gözen, Müjdat 

Saylav, Sırrı Gültekin, Yücel Uçanoğlu ve Zafer Par gibi önemli isimler bulunmaktadır. 

Küçük Ceylan’ın en sık çalıştığı yönetmen ise Temel Gürsu’dur. Küçük Ceylan filmleri 

arasında oldukça popüler olan Annem-Bırakmam Seni (1987), Yuvasızlar (1987), 

Ağlıyorum (1988) ve Hep Ezildim (1989) filmleri Temel Gürsu’nun yönetmenlik 

koltuğuna oturduğu Ceylan filmleridir.  

Küçük Ceylan yine bu dönemde oynadığı filmlerde oldukça farklı senaristler 

ile çalışmıştır. Ceylan filmlerinin senaristleri arasında Yücel Uçanoğlu, Arda Uskan, 

                                                
762 http://sinematurk.com/kisi/3284-ceylan/, (15.01.2013) 
763 http://sinematurk.com/kisi/3284-ceylan/, (15.01.2013) 
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Erdoğan Tünaş, Ahmet Soner, Nuri Kırgeç, Oğuz Gözen, Fuat Kalkan gibi önemli 

isimler bulunur.  

Bu dönemde hem sinema seyircilerinin hem de video kulacılarının oldukça 

rağbet gösterdiği Ceylan filmleri Gözde Film, Asi Film, Tür-kan Film, Arı Film, 

Akman Film, Aydın ve Kalkavan Film gibi yapım şirketleri tarafından çekilmişlerdir. 

Bu dönemde en fazla Ceylan filmi çeken yapım şirketi Gözde filmdir. Gözde Film’in 

çektiği oldukça popüler Ceylan filmleri arasında Ana Kucağı (1986), Annem-Bırakmam 

Seni (1987), Yuvasızlar (1987), Ağlıyorum (1988), Hep Ezildim (1989) ve Çingene 

(1989) filmleri bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 29: Ceylan’ın rol aldığı 1984 yapımı Garibim Ceylan film afişi 

Ceylan da aynı diğer arabeskçi şarkıcı-oyuncu küçükler gibi tüm filmlerinde 

kendi adını kullanmıştır. Bu dönemde Küçük Emrah’ın rakibi ve dişisi olarak görülen 

Ceylan’a “Küçük Ceylan” adını seyirci ve dinleyicileri takmıştır. Ceylan, rakibi Küçük 

Emrah gibi albümlerinde ve film afişlerinde “küçük” sıfatını kullanmaktadır. 
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Ceylan’ın oynadığı filmlerin konuları diğer arabeskçi çocukların film konuları 

benzemektedir. Kimsesizlik, yetimlik, parçalanmış aileler, garibanlık, şehrin zor 

koşulları karşısında çaresizlik, kadere teslimiyet oldukça sık işlenen konulardır. 

Filmlerinin birçoğunda Ceylan, şarkıcı olarak üne ve paraya kavuşmaktadır. Yine 

arabeskçi çocukların filmlerinde sıkça görülen yıllar sonra zengin anne ya da babanın 

bulunması, Ceylan filmlerinde de görülmektedir. Bu durum Ceylan’ı zenginliğe 

kavuşturan sebeplerden biridir. Örneğin 1986’da oynadığı Ana Kucağı adlı filmde, 

annesi tarafında öldüğü söylenen zengin babası ile yıllar sonra bir araya gelebilmiştir. 

1988’de oynadığı Ağlıyorum filminde ise anne ve babası yıllar önce ayrılan Ceylan, 

oldukça zengin bir kadın olan annesini yıllar sonra tanıyabilmiştir.   

Ceylan’ın pek çok filmi, annesi ve babası ölmüş bir çocuğun oldukça acıklı 

öyküsünü anlatmaktadır. 1985’te çektiği Garibim Ceylan adlı filmde Ceylan, annesi ve 

babasını bir kazada kaybetmiştir ve zalim teyzesinin yanında bir hizmetçi gibi 

yaşamaktadır. Yine 1985’te çekilen Kaderin Tuzakları adlı filmi, annesi ve babası ölen 

ve bir kasabaya terk edilen Ceylan’ın oldukça acıklı hikayesini konu alır. Aynı yıl 

çekilen Yetim filminde kimsesiz olan Ceylan, yetimhanede büyümüştür. 1989 yılında 

çekilen Beni Bende Bitirdiler adlı filmde ise Ceylan, anne ve babasını trafik kazasında 

kaybetmiştir. Diğer arabeskçi çocukların filmlerinde olduğu gibi Ceylan filmlerinde 

anne ve babaların ölümü sık karşılaşılan bir durumdur. 1986’da çekilen Ana Kucağı 

adlı filminde, Ceylan’ın alkolik annesi hastalanarak ölür. 1987’de oynadığı Yuvasızlar 

adlı filmde, Ceylan’ın annesi, oldukça ahlaksız bir adam olan babasını öldürür. 1988 

yılında oynadığı Ağlıyorum filminde ise Ceylan’ın çok sevdiği ama hasta olan babası 

ölür. Oldukça popüler olan 1989 yılında oynadığı Hep Ezildim adlı filmde, Ceylan, 

yıllar sonra birbirine kavuşan anne ve babasını trafik kazasında kaybeder. 1990’da 

çektiği Acı Kader filminde ise hasta annesi tarlada kalp krizi geçirerek ölmüştür.  

Ceylan filmlerinin çoğu parçalamış aile dramlarını konu almaktadır. Ana 

Kucağı (1986), Annem-Bırakmam Seni (1987), Yuvasızlar (1987), Ağlıyorum (1988), 

Hep Ezildim (1989), Acı Kader (1990), Kadersiz Doğmuşum (1991) vb. filmleri çeşitli 

sebeplerden dolayı parçalanmış aile dramlarını anlatmaktadır. Aileyi parçalayan 

nedenler yine ölümler, ihanetler, yoksulluk, namus, şehir ve şehrin zor koşulları, 
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acımasız şehirliler vb. pek çok sebepten oluşmaktadır. Bu filmlerin çoğu mutsuz sonlar 

ile bitmiştir. Yine bu dönemde parçalanmış aileleri konu alan ya da farklı konulardan 

oluşan ve mutlu sonlar ile biten filmleri de vardır. Ceylan, kimi zaman parçalanmış 

ailesi üzerinde birleştirici rol oynamaktadır. 1987’de oynadığı Annem-Bırakmam Seni 

filminde öz annesinden kaçırılan Ceylan, filmin sonunda gerçek anne ve babasına 

kavuşabilmiştir. Yine 1989 yılında oynadığı Çingene filminde çingeneler içinde 

büyüyen Ceylan, filmi sonunda zengin bir adam olan öz babasına kavuşmuştur. Ceylan 

oynadığı arabesk filmlerde sık karşılaşılan mutsuz sonlar acıların ve kederleri daimi 

olduğu mesajını vermektedir. Mutlu sonlar ile biten filmleri ise aslında mutsuzluğun 

ortaya çıktığı ve dile geldiği, dolayısıyla bütün acıların dışa vurulduğu bir boşalma 

anıdır.  

Ceylan, pek çok filminde yoksul bir aileye sahiptir. Kentte yaşayan ailesinin 

fakirlik içinde olması aileyi parçalayan sebeplerden biridir. Pek çok filmde hasta olan 

anne ya da kardeşini parasızlık yüzünden tedavi ettiremeyen Ceylan, acılarla ve türlü 

felaketle dolu bir mücadelenin içine girer. Ana Kucağı (1986), Yuvasızlar (1987),    

Ağlıyorum (1988), Hep Ezildim (1989), Güneş Yine Doğacak (1989), Çingene (1989), 

Kadersiz Doğmuşum (1991) vb. filmleri Ceylan’ın fakir olduğu ya da fakir bir aileye 

sahip olduğu filmlerdir. Ceylan’ın modern şartlar altında yetiştirildiği ve zengin bir 

çocuk olduğu filmlerden biri 1987’de çekilen Annem-Bırakmam Seni adlı filmidir. Yine 

1985 yılında oynadığı Yetim filminde onu evlat edinen aile sayesinde oldukça rahat ve 

modern bir yaşama sahip olabilmiştir. Pek çok filmde aslında zengin bir çocuk olan 

Ceylan, kaderin ya da kötü insanların sayesinde fakirlik içinde yaşamak ya da zengin 

ailesinden uzak olmak durumunda kalmıştır. Örneğin 1985’te oynadığı Garibim Ceylan 

adlı filminde babasından kalan para sayesinde aslında zengin bir çocuk olan Ceylan, 

para düşkünü ve oldukça acımasız teyzesi ve eniştesi tarafından hizmetçi gibi 

kullanılmaktadır.  

Yine Ceylan’ın oynadığı arabesk filmlerinde kentin ve kentlilerin 

sorunlaştırıldığı görülmektedir. Fakirlik-zenginlik, modern-geleneksel, iyi-kötü, şehirli-

köylü zıtlıklarının sık görüldüğü Ceylan filmlerinde kent oldukça zor, acımasız ve 

ahlaksız şeylerin yaşandığı yer olarak sunulmaktadır. Kentlilerin genellikle modern, 
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zengin, acımasız, ahlaksız veya kötü olarak sunulduğu filmlerde, kentli gibi olabilme 

isteğinin varlığı da söz konusudur.  Ceylan’ın Ağlıyorum (1988), Hep Ezildim (1989) ve 

Çingene (1989) gibi filmler sınıf sıkıntısının vurgulandığı filmlerdir. Garibim Ceylan 

(1985), Kaderin Tuzakları (1985), Ana Kucağı (1986), Yuvasızlar (1987), Annem –

Bırakmam Seni (1987), Hep Ezildim (1989), Güneş Yine Doğacak (1989) gibi filmler 

kentli kötü karakterlerin türlü felaketlere yol açtığı ve aileleri parçaladığı filmlerdir. 

Ceylan filmlerinin hemen hepsinde Ceylan’ın o dönem çıkan albümlerindeki 

şarkılarına ve popüler şarkılarına yer verilmiştir. Ceylan’ın 1980–1990 yılları 

arasındaki çıkan albüm isimlerinin filmlerine verildiği de görülmektedir. Örneğin 1985 

yılında çıkan Kaderin Tuzakları adlı albümün ardından aynı adla bir filmi çekilmiştir. 

Ceylan, diğer arabeskçi akranları gibi filmlerinde birçok arabesk parça 

seslendirmektedir. Kimi zaman küçük bir arabesk şarkıcıyı canlandırdığı filmlerin yanı 

sıra sadece şarkıların kullanıldığı filmleri de vardır. Örneğin Yetim (1985), Kaderin 

Tuzakları (1985) Aşk ve Para (1986), Annem –Bırakmam Seni (1987),  Acı Gurbet 

(1988), Ağlıyorum (1988), Çingene (1989) Beni Bende Bitirdiler (1989), Acı Kader 

(1990) filmleri şarkılarının kullanıldığı veya şarkıcı olmadığı halde şarkılar söyleyen 

bir karakteri canlandırdığı filmlerdir. Ceylan, pek çok filminde ise şarkıcı olmuş, ün ve 

paraya kavuşmuştur. Garibim Ceylan (1985), Ana Kucağı (1985), Yuvasızlar (1987), 

Hep Ezildim (1989), Kadersiz Doğmuşum (1991) Ceylan’ın şarkıcılık yaptığı 

filmleridir. Ceylan’ın şarkıcılık yapıp, ün ve para kazanması, erkek arabeskçi 

çocukların filmlerinin aksine intikam almak için kullanılmamaktadır. Ceylan’ın meşhur 

bir şarkıcı olması parçalanan ailesini bir araya getirmektedir. Ayrıca yoksulluktan 

zenginliğe geçişi ve sınıf atlamayı da sağlamaktadır. Ceylan’ın şarkıcı olmasın da 

arabesk filmlerde sık görülen mucize ve tesadüflerin katkısı büyüktür. Ceylan 

filmlerinde diğer arabeskçi çocukların filmlerinde olduğu gibi şans, tesadüf ve 

mucizeler sıkça kullanılmaktadır.  

Arabesk filmlerde ve arabeskçi erkek çocukların oynadığı filmlerde sık 

görülen “intikam alma”,  genellikle ölme ve öldürülmelerle sonuçlanmaktadır. Bu 

durum Ceylan gibi kız çocuklarının oynadığı arabesk filmlerinde pek de sık rastlanan 

bir durum değildir. Önceden belirttiğimiz gibi genellikle arabeskçi kız çocuklarının 
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oynadığı filmlerde, kötüler “ilahi adalet” tarafından cezalandırılırlar. Yine arabeskçi kız 

çocukları oynadığı filmlerde suç işleme durumu oldukça azdır. Ceylan’ın rol aldığı 

arabesk filmlerde aşk konusunun da oldukça farklı şekillere işlendiği görülmektedir. 

Arabeskçi erkek çocuklarının oynadığı filmlerde bu konu daha fazla yer alırken, 

arabeskçi kız çocuklarının oynadığı filmlerinde daha az görülmektedir. Bu durum 

Ceylan’ın rol aldığı filmler için de geçerlidir. Ceylan, 1989 oynadığı Hep Ezildim adlı 

filmde zengin sınıf arkadaşından hoşlanmaktadır. Yine aynı yıl çekilen Güneş Yine 

Doğacak ve Beni Bende Bitirdiler filmlerinde Ceylan’ın erkek arkadaşları vardır. 1991 

yılında oynadığı Kadersiz Doğmuşum filminde ise Ceylan, evli ve iki çocuk annesi bir 

kadını canlandırmaktadır. 

Ceylan, filmlerinde genellikle dürüst, ahlaklı, çalışkan, sorumluluk sahibi, 

fedakar, merhametli, gururlu ve duygusal bir karakteri canlandırmaktadır. Genelde fakir 

bir ailenin kızı ya da yetim ya da kimsesiz bir çocuk karakteri canlandıran Ceylan, 

ailesinin sorumluluğunu üstlenmektedir. Ceylan, filmlerinde anne ve babasını olumsuz 

özelliklerinden ve hatalarından döndüren bir karakterdir.  Örneğin Hep Ezildim (1989) 

filminde, Ceylan’ın babası Orhan (Orçun Sonat), karsını Nuran’ı (Tuluğ Çizgen) başka 

bir kadınla aldatmıştır. Orhan, yaptıklarına pişman olur ama geri de dönemez. Başarılı 

bir doktor olan Orhan, alkol bağımlısı olur ve sokaklara düşer. Ceylan, babası Orhan’ı 

hasta olan annesini kurtarmak için toparlamaya çalışır. Ailesini yeniden bir araya 

getirmek isteyen Ceylan, sonunda babasının doğru yolu bulmasını sağlar.  
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Şekil 30: 1985’te çekilen Yetim filminde Ceylan, annesinin ölümünün 

ardından babası Göksel’e çeki düzen vermeye çalışır ve ona bir anne gibi davranır. 

Ceylan çoğu zaman ebeveynleri için bir “anne” halini alarak onlara çeki düzen 

verir. Yetim (1985) filminde, zengin bir aile tarafından evlat alınan Ceylan, annesinin 

ölümünün ardından büyük bir bunalıma giren babası Göksel’e (Engin Çağlar) çeki 

düzen vermeye çalışır. Ona hem anne hem de evin kadını gibi davranan Ceylan, babası 

Göksel’in bunalımdan çıkması için elinden geleni yapar. Ana Kucağı (1986) filminde 

ise Ceylan, bir gazinoda şarkı söyleyen ve alkol bağımlısı olan annesi Leyla’ya (Özlem 

Onursal) bakmakta ve onun ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Annesinin psikolojisinin iyi 

olmadığını düşünen Ceylan, ona destek vermekte ve bir anne gibi onunla 

ilgilenmektedir.  Ceylan filmlerin de kimi zaman babasına oldukça bağlıdır ve onun 

duygusal ihtiyaçlarını karşılar. Örneğin Ağlıyorum (1988) filminde bir motor kaptanı 

olan babası Kemal’i (Alev Sezer) oldukça seven ve bağlı olan Ceylan, yıllar sonra 

ortaya çıkan zengin annesine karşı babasını savunmakta ve onu haklı görmektedir. 

 

 

Şekil 31: 1989 yapımı Beni Bende Bitirdiler filminde Ceylan kardeşleri ile bir 

anne gibi ilgilenmektedir. 

Ceylan’ın “annelik” durumu kimi zaman anne ya da babanın yokluğunda 

kardeşleri için vardır. Beni Bende Bitirdiler (1989) filminde annesiz ve babasız olan 

Ceylan ve kardeşleri büyük bir yoksulluk içinde İstanbul’da yaşamaktadırlar. Ceylan, 
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ufak kardeşi Tombik’e (Sezer Dinler) ve ağabeysi Cemal’e (Armağan Türkeş) bir anne 

gibi davranmaktadır. Evin tüm işlerini yapan Ceylan, ayrıca bir kuaför dükkanında 

çalışıp kardeşini okutmaktadır.  

Acı Kader (1990) filminde, babası olmayan, annesini ise tarla kalp krizi 

sonucunda kaybeden Ceylan, daha iyi yaşayabilmek için kardeşleri ile birlikte 

İstanbul’a göç eder. İstanbul’da evin tüm sorumluluğunu üzerine alan Ceylan, küçük 

kardeşine bir anne gibi bakmakta, evin temizliğini yapmakta ve diğer kardeşlerinin tüm 

işlerini yapmaktadır.  

Ceylan, genellikle filmlerinde yetişkinlik ve çocukluk arasında kalan bir 

çocuk-kadını oynamaktadır. Bu durum onun dişi kişiliğini ortaya çıkarmaktadır. Yetim 

(1985) filminde Ceylan’ı evlat edinen Gül (Neşe Aksoy), kocası Göksel’i (Engin 

Çağlar) oldukça seven bir kadındır. Göksel’e çok bağlı olan Gül, onu memnun 

edebilmek için her şeyi yapar. Gül, ölümcü bir hastalığa yakalanır ve evlat edindiği 

Ceylan’a kocası Göksel’i emanet etmek ister. Gül, kızı Ceylan’dan bir kadın ya da anne 

gibi Göksel’e bakmasını ister. Gül’ün ölümünden sonra Ceylan, söz verdiği gibi Göksel 

ile ilgilenir ve onu toparlamaya çalışır. Yetim filminde kadının baskın konumu erkeği 

memnun etmektedir. Erkek, kadın tarafından idare edilmesi gereken bir varlıktır. 

Kadının görevi ona zavallılığını unutturmak ve eski gücünü kazanmasını sağlamaktır. 

Ceylan’ın kadınlık becerileri onu büyütmekte ve kadınlığa yaklaştırmaktadır. Anaçlık, 

ev işleri, bakım ve günlük hayatı çekip çevirebilme Ceylan’ın kadınlık becerilerdir. 

Ceylan’ı bir kadın olarak güçlü kılan kimi zaman anne veya babanın yokluğudur.  

Ceylan’ın kadınsılaştığı durumlar onun yetişkin kimliğidir. Ceylan’ın 

duygusal, zayıf ve masum tavrı ise onu çocukluğa yaklaştırmaktadır. Ceylan bir kız 

çocuğu olarak kibar ve saygılı, büyülerine karşı itaatkar ve sorumlu, fedakar, namus ve 

ahlak sahibidir. Burada Ceylan’ın karakterini kuran yine yetişkinlik ve çocukluktur. Bu 

ikili durum güçlü ya da zayıf, zengin ya da fakir olduğu zamanlarda iç içe geçiş bir 

durumdur. Bu sebeple bu ikililik birbirinden ayrılmaz. Eğlenceli, bilmiş ve yaramaz bir 

çocuk olamayan Ceylan acılı ve duygusal bir çocuk olmakla, yine acılı ve duygusal 

olan bir kadınsılık arasında sıkışıp kalmıştır. Tüm bu “minyatür yetişkin” kadın durumu 

onun davranışlarına, düşüncelerine hatta giyim tarzına kadar yansımıştır.  
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Ceylan’ın yetişkin kadınsı kimliğinin ortaya çıktığı yerlerden biri de şarkılar 

okuduğu sahnelerdir. Filmlerinde güzel sesi sayesinde şarkıcı olan ve gazinolarda sahne 

alan Ceylan, para ve üne kavuşur ama yeniden çocukluktan uzaklaşır. Sahnelerde allı 

pullu elbiseler, abartılı saçlar ve sahnedeki hareketleri onu kadınsılaştırmaktadır. Hep 

Ezildim (1989) filminde annesine bakabilmek için sahneler çıkan Ceylan, erkek 

arkadaşının babası tarafından aşağılanır.  Hatta bu durum onu gazinoda çalışan kötü 

kadın olarak nitelenmesini dahi sağlamıştır.  

Ceylan, çocukluktan genç kızlığa geçiş sürecinde daha kadınsılaştırılmıştır. 

Filmlerinde cinselliği çoğu kez örtük bir biçimde sunulan Ceylan’ın artık tam anlamıyla 

erotize edildiği filmleri vardır. Henüz 15 yaşında çevirdiği Güneş Yine Doğacak 

filminde Ceylan, üvey babası tarafından arzulanan bir genç kızdır. Ceylan, üvey 

babasının tacizlerine dayanamaz ve onu öldürür.  Yine 1991 yılında henüz 17 yaşında 

oynadığı Kadersiz Doğmuşum filminde Ceylan, erkeklerin ilgi gösterdiği, evli ve iki 

çocuk annesi bir kadındır. Güzel sesi sayesinde şarkıcı olan Ceylan, ailesini ve 

çocuklarıyla yeterince ilgilenemez. Sonunda ailesine olan özlemi, onu şöhret 

sevdasından vazgeçmesini sağlar. Pişman olan Ceylan, evine, kocasına ve çocuklarına 

geri döner.  

Ceylan, filmlerinde çocukluğa ait izlerin sürülebilmesi oldukça güçtür. Çünkü 

çocukluk her defasında kolayca terk edilebilen ve geriye dönülemeyen bir durumdur. 

Ceylan, çocuk olabilmeye yaklaşabilmesi okula gidebildiği, ders çalışabildiği, 

oyuncaklara ve kendine ait yaşam alanlarına sahip olabildiği ve de zengin bir çocuk 

olabildiği filmlerde ortaya çıkmaktadır. Annem-Bırakmam Seni (1987) filminde zengin 

bir ailenin yanında, modern şartlar altında büyüyen Ceylan, okula gitmekte, ders 

çalışmakta, ailesi ile vakit geçirebilmekte, günün çocuk ya da moda kıyafetlerini 

giyebilmektedir. Yine Yetim filminde zengin bir aile tarafından evlat edinilen Ceylan, 

yine çocukluğa oldukça yakın durabilmektedir. Ama ölüm, ayrılık, ihanet, yalan ya da 

türlü felaketler zaten şartlar ne olursa olsun yetişkin gibi davranan ve konuşan 

Ceylan’ın çocukluğa yakın durabildiği koşulları elinden kolayca alabilmektedir. 
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5.5.1.1- Hep Ezildim (1989) 

Yönetmen: Temel Gürsu Senaryo: Erdoğan Tünaş Tür: Arabesk, Dram 

Yapımcı: Zikri Göksoy Ülke: Türkiye Oyuncular:  Küçük Ceylan (Ceylan), Orçun 

Sonat (Orhan), Tuluğ Çizgen (Nuran), Hakan Tanfer (Tahsin), Sibel Gökçe (Nazan), 

Şahin Nacar (Ahmet), Suat Sungur (Metin), Ünsal Emre (Celal) Görüntü Yönetmeni: 

Salih Dikişci Yapım: Gözde Film Film Yapım Özellikleri: 35 mm. Renkli Süre: 

80.dk 

Ceylan (Küçük Ceylan), annesi Nuran (Tuluğ Çizgen) ve küçük kardeşi Ahmet 

(Şahin Nacar) ile fakirlik içinde yaşamaktadır. Ceylan’ın annesi Nuran, hastadır. 

Ceylan, hem lisede okumakta hem de hasta annesine ilaç alabilmek içkili bir gazinoda 

çalışmaktadır. Ceylan, babasının yıllar önce onları terk ettiğini bilmekte ve ona kin 

beslemektedir. Öğretmeni, sesinin güzel olduğunu bildiği Ceylan’a, Külkedisi müzikali 

için Sindirella rolünü verir. Ceylan, maddi durumlarının kötü olduğunu ve bu rol için 

gereken kostümleri alamayacağını söyler. Ceylan’ı seven ve oldukça ilgi gösteren 

Metin (Suat Sungur), ona yardım etmek istemektedir. Arkadaşları ile birlikte para 

toplayan Metin, Ceylan’a bir Sindirella kostümü alır. Gururlu bir kız olan Ceylan, bu 

hediyeyi kabul etmek istemez ama arkadaşlarının ısrarına dayanamaz. Ceylan ve 

arkadaşları, prova yapabilmek için Metin’in evine giderler. Metin’in babası Celal 

(Ünsal Emre), oğlunu çok etkileyen Ceylan’ı sonunda tanıyabilmiştir. 

Ceylan, her gece gazinoya birlikte çalıştıkları kemancı ve bestekar arkadaşı 

Tahsin (Hakan Tanfer)  ile gitmektedir. Tahsin, yalnız yaşayan, kör bir gençtir ve 

Ceylan’a aşıktır. Gazinoya haber bulabilmek için gelen bir gazetecinin dikkatini, küçük 

bir kız olan ve şarkıcılık yapan Ceylan çeker. Ceylan, küçük bir kız olmasına rağmen 

içkili bir gazinoda şarkı söylemektedir. Gazeteci, Ceylan’ın resimlerini çeker. Ertesi 

sabah Ceylan’ı takip eden gazeteci, onun okula gittiğini görür ve gazetesinde Ceylan ile 

ilgili bir haber yapar. Metin’in babası Celal, Ceylan’ın içkili bir gazinoda şarkı 

söylediğini gazetede okuyunca, oğlu Metin’in böyle bir kızla arkadaşlık kurmasını 

istemez. Okula giden Celal, müzikal için prova yapan Ceylan’ı arkadaşları önünde 

küçük düşürür ve oğlunun onunla görüşmemesi gerektiğini söyler. Ceylan, yaşadığı bu 

kötü olaydan etkilenir ve ezilmeyeceğine dair kendine söz verir. Celal, okul 
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müdüründen Ceylan’ın okuldan atılmasını gerektiğini söyler. Ceylan, bu duruma 

katlanamaz ve okulu bırakır. Bu arada çalıştığı gazino Ceylan yüzünden kapatılmıştır. 

Nuran’ın hastalığı giderek artmaktadır. Ceylan, annesinin bu durumundan 

onları terk eden babasını sorumlu tutar. Nuran, Ceylan’a babası ile ilgili tüm gerçekleri 

anlatmaya karar verir. Ceylan’ın babası Orhan (Orçun Sonat) başarılı bir beyin 

cerrahıdır. Nuran ile mutlu bir evliliği olan Orhan’ın, Nazan (Sibel Gökçe) adında genç 

ve güzel bir kadın ile ilişkisi olur. Nuran, bu ilişkiyi öğrenir ve Orhan’ı terk eder. 

Çocuklarının ve karısının izini kaybeden Orhan, kendini alkole verir ve sokaklara 

düşer. Bir süre sonra çocuklarının ve karısının izini bulan Orhan, onların karşısına 

çıkamaz. 

Nuran, zengin bir eve temizliğe gittiği bir gün bayılır ve hastaneye kaldırılır. 

Doktor, Ceylan’a annesinin beyin rahatsızlığı olduğunu ve bu rahatsızlığın tedavisinin 

zor olduğunu söyler. Bu hastalığı geçirebilecek tek kişi, yıllar önce doktorluğu bırakmış 

olan Orhan’dır. Doktorun söylediği adı duyar duymaz, bu kişinin babası olduğunu 

anlayan Ceylan, babası ile yıllar önce ilişkisi olan Nazan’ın butiğine gider ve babasının 

nerede olduğunu öğrenir. Babasının alkolik olduğunu ve sokaklarda yaşadığını öğrenen 

Ceylan, onu bulur ve toparlanıp annesini ameliyat etmesini ister. Ama Orhan, asla 

eskisi gibi olamayacağını söyleyerek, Ceylan’dan af diler.  

Gazetelerde resimleri çıkan Ceylan, artık herkes tarafından tanınmaktadır. 

Arkadaşı Tahsin, Ceylan’ı bir plakçıya götürür. Plakçı, Ceylan’ın gazetelerde çıkan 

resimleri sayesinde tanındığını ve ona bir plak yapabileceğini söyler. Para kazanmaya 

başlayan Ceylan, kardeşi Ahmet’e ve annesi Nuran’a hediyeler alır. Bu arada Orhan, 

çocukları ve karısı için toparlanmaya karar vermiştir. Ceylan, babasının alkol sorununu 

tedavi ettirir. Ameliyat günü gelip çatar. Annesi Nuran, babası Orhan tarafından 

ameliyat edilmiş ve kurtulmuştur. Onun gazinodaki resimlerini çeken gazeteci, 

Ceylan’dan af diler ve hayat hikayesini gazeteye taşır. Metin’in babası Celal, Ceylan’ı 

yanlış tanıdığını düşünür ve ondan af dilemek ister. Eski gazinosunda halk konserleri 

vermeye başlayan Ceylan’ı, okul arkadaşları, Metin’in ailesi ve öğretmenleri izlemeye 

gelir. Pişmanlık içinde olan Celal, Ceylan’dan af diler. Okul müdür ve arkadaşları ise 

Ceylan’ın okula geri dönmesini isterler. Ceylan, okula geri dönmeyi kabul eder.  
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Ceylan, annesi ve babasının eskiden oturduğu apartman dairesini kiralar. 

Annesi Nuran’dan babasını affetmesini isteyen Ceylan, dağılan ailesini yeniden bir 

araya getirebilmiştir. Nuran ve Orhan barışırlar ve birlikte tatile giderler. Bu mutlu 

tablo uzun sürmez. Nuran ve Orhan, gittikleri tatilde trafik kazası geçirip ölürler. Bunu 

duyan Ceylan bir kez daha yıkılır. Kardeşinin sorumluluğunu üzerine alan Ceylan, onun 

okuması için şarkıcılık yapmak ister ve yeniden okulu bırakır. Ceylan ve kardeşi 

Ahmet, eski evlerine geri dönerler. Tahsin’i görmeye giden Ceylan, okulu bıraktığını ve 

kardeşi için çalışacağını söyler. Tahsin aşık olduğu Ceylan için yeni bir parça 

bestelemiştir. Ceylan, eski gazinosunda şarkıcılık yapmaya yeniden başlar.  

5.5.2- Halil Taşkın 

Arabeskin ünlü çocuklarından biri de Halil Taşkın’dır. 18 Ağustos 1973 

yılında İstanbul’da doğan Halil Taşkın’ın 10 arabesk albümü ve 7 sinema filmi vardır. 

Arabeskçi çocuk furyasının en popüler olduğu dönemde Küçük Emrah’ın rakibi olarak 

da gösterilen Halil Taşkın, arabeskin en çirkin çocuğu olarak anılmaktadır.  

1986’da çektiği yönetmenliğini Cüneyt Arkın’ın yaptığı 1 adet sinema filmi 

dışında, tüm filmleri video için çekilmiş özensiz filmlerden oluşmaktadır. Oldukça kötü 

oyunculuğunun yanı sıra filmlerinde sıkça karate ve dövüş sahneleri kullanılmıştır. 

Ayrıca filmlerinde komedi unsurlarının da sıkça kullanıldığı görülmektedir.  

Halil Taşkın, tüm filmlerinde kendi adını kullanmaktadır. Birçok filminde 

yönetmen, senarist ve yapımcı Hulki Saner ile çalışmıştır. Halil Taşkın, oynadığı 7 

filmi Saner film tarafından çekilmiştir.   

Filmleri  

1986-Aile Namusu 

1986- Günahsız Yetim 

1986-Küçük Beyzade 

1986-Ana Hasreti 
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1986-Küçük Ağam 

1986-Babasının Oğlu 

1987-Evlat Acısı764 

Halil Taşkın,  1980–1990 yılları arasında Küçük Emrah ve Küçük Ceylan’dan 

sonra en fazla filme sahip üçüncü arabeskçi çocuk yıldızdır. Film konularına 

bakıldığında diğer arabeskçi çocuk yıldızların filmlerinden pek de farksız olmadığı 

görülür. Halil Taşkın, filmlerinde genellikle iyi niyetli, dürüst, gururlu, ahlaklı ve 

mutlaka müziğe yeteneği olan bir çocuğu canlandırmıştır.  

1986 yılında yönetmenliğini Aram Gülyüz’ün yaptığı Aile Namusu adlı filmde 

öz babasını tanıyamamış ve gaddar bir üvey baba elinde büyümüş Halil’in acıklı 

öyküsü anlatılmıştır.   

Yönetmenliğini ve senaristliğini Hulki Saner’in yaptığı 1986 yapımı Günahsız 

Yetim filminde ise Halil, annesi ile birlikte fakir bir hayat sürmektedir. Halil’in annesi 

hastalanarak ölür.  Babasız büyüyen Halil, babasının yaşadığını öğrenir. Zengin 

babasına kavuşan Halil’in tek isteği şarkıcı olmak ve gazinolarda sahne almaktır. 

Babası, Halil’in şarkıcı olmasını istemez. Sonunda babasını ikna eden Halil, kaset 

yapabilmiş ve ünlü olabilmiştir.  

Yine 1986’da çekilen ve yönetmenliğini Aram Gülyüz’ün, senaristliğini ise 

Hulki Saner’in yaptığı Küçük Beyzade filminde, annesi ölen Halil, üvey babasının 

yanında yaşamaktadır. Oldukça kötü bir adam olan üvey babası, Halil’i zengin 

teyzesinin yanına verir. Oldukça muhafazakar bir yaşam süren teyze, Halil’i kendi 

evladı gibi sevmektedir. Halil’in en büyük isteği ise şarkıcı olmaktır. Teyzesi ise 

Halil’in şarkıcı olmasını istemez. Gizlice şarkıcı olan Halil, para kazanmaya 

başlamıştır. Teyzesi sonunda Halil’in isteğini kıramaz ve şarkıcı olmasına izin verir. 

Üvey babası, Halil’in çok para kazandığını duyar ve onu geri ister. Velayetinin üvey 

babasında olduğu Halil, bu durumdan kurtulabilmek için bir plan kurar. Üvey babasına 

                                                
764 http://haliltaskin.com/Sayfa.php?Git=VideoMp3&Sayfa=AltKatBak&katid=6, (02.02.2013) 
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hastalandığını ve sesinin kısıldığını söyleyen Halil, velayetinin teyzesine geçmesini 

sağlar.  Halil, üvey babasından kurtulmuş ve sahnelere geri dönmüştür.  

1986’da çekilen, yönetmenliğini ve senaristliğini Hulki Saner’in yaptığı Ana 

Hasreti filminde, Halil, zengin anne ve babasıyla mutlu bir hayat sürmektedir. Oyun 

oynarken uyuşturucu mafyasının gizlendiği yeri bulan Halil, uyuşturucu mafyası 

tarafından kaçırılır. Uyuşturucu mafyası, Halil’in kafasına sert bir cisimle vurur ve 

öldüğünü sanarak oradan kaçarlar. Halil, ayıldığında hafızasını kaybetmiştir. 

Sokaklardan yalnız ve perişan bir şekilde dolaşan Halil, çingene bir kadın tarafından 

bulunur. Çocuğu olmayan ve oldukça gaddar bir adamla evli olan kadın, Halil’i öz 

evladı gibi sever. Çingene kadının kocası, Halil’i sokaklarda çalıştırmak ister. Sesinin 

güzel olduğu anlaşılan Halil, bir plakçıya götürülür. Sesi beğenilen Halil’e kasetler 

yapılır. Gazinoda sahneye çıkmaya başlayan Halil’i gerçek ailesi her yerde aramaktadır. 

Halil’in şarkıcı olduğunu öğrenen anne ve babası onu bulur, çingene kadın ve 

kocasından geri alır. Halil, hafızasını kaybettiği hiçbir şey hatırlamamaktadır. Gerçek 

anne ve babasını yanında kalmak istemeyen Halil, sonunda her şeyi hatırlar.  

Yönetmenliğini Sırrı Gültekin’in yaptığı 1986 yapımı Küçük Ağam filminde, 

annesi ve babası yıllar önce ölen Halil, fakir dedesi ile birlikte sokaklarda çalışarak 

yaşamaktadır. Halil’in ölüm döşeğinde olan babaannesi, yıllardır göremediği torununu 

son kez görmek ve mirasını ona bırakmak istemektedir. Halil’in amcası, her yerde onu 

ve dedesini arar. Sonunda bulunan Halil ve dedesi, babaannesinin yaşadığı konağa 

yerleşirler. Hasta olan babaannesini, dedesi ile iyileştiren Halil, oldukça mutlu bir hayat 

sürmektedir. Amcasının oldukça kötü bir kadın olan sevgilisi, Halil’in mirastan pay 

almasını istemez. Hain bir tuzak kuran amcasının sevgilisi, Halil ve dedesine hırsızlık 

iftirası atar ve onları evden kovdurur. Gerçeği öğrenilmesi ardından babaannesi ve 

amcası, Halil ve dedesinden af diler ve mutlu yaşamlarına geri dönerler. 

Yine 1986 yılında çekilen yönetmenliğini Cüneyt Arkın’ın, senaristliğini ise 

Hulki Saner’in yaptığı Babasının Oğlu filminde Halil, hırsızlık ve dolandırıcılık yapan 

babasını yıllardır görmemiştir. Özel bir okulda yatılı okuyan Halil, yaramazlıkları 

nedeniyle okuldan uzaklaştırılır. Babası, Halil’i annesinin ölümünden sorumlu 

tutmaktadır. Babasının yanında yaşamaya başlayan Halil, sonunda babasıyla anlaşmaya 
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başlar ve onu çok sever. Mafya, dolandırıcı ve hırsız olan babasından, zengin 

sevgilisinin evini soymasını ister. Mafya, babasını Halil’i öldürmekle tehdit etmiştir. 

Babasının hırsızlık yaptığını öğrenen Halil, onu terk eder ve okula geri dönmek ister. 

Babası kendini affettirebilmek için mafya ile mücadeleye girişir. Halil, okuluna geri 

dönerken, yaralanmış olan babasını görür. Babasını kötü bir adam olmadığını anlayan 

Halil, evine ve babasına geri döner.  

Halil Taşkın’ın 1987’de oynadığı Evlat Acısı adlı filmin yönetmenliğini ve 

senaristliğini Hulki Saner yapmıştır. Video için çekilen film bulunamamaktadır. Halil 

Taşkın, son olarak 2009 yılında Salıncak isimli bir kısa filmde rol almıştır.  

5.5.2.1- Aile Namusu (1986) 

Yönetmen: Hulki Saner Senaryo: Hulki Saner Tür: Arabesk, Dram  

Yapımcı:  Hulki Saner Ülke: Türkiye  Oyuncular: Halil Taşkın (Halil), Funda Fırat 

(Emine), Cemal Gencer (Suat), Sümer Tilmaç (Recep), Ergun Köknar (Hamdi) 

Görüntü Yönetmeni: Mengü Yeğin  Yapım: Saner Film Film Yapım Özellikleri: 16 

mm. Renkli Süre: 80 dk. 

Emine (Funda Fırat), köyde yaşayan genç bir kızdır. Bir gün köylerine inşaat 

yapmak için gelen şirketin müdürü Suat (Cemal Gencer), ile karşılaşan Emine, genç 

adama hemen aşık olur. Suat ile Emine arasında büyük bir aşk yaşanır. Suat, İstanbul’a 

işleri için gitmek zorundadır. Suat, Emine’ye geri döneceğine ve evleneceklerine dair 

söz verir. Uzun süre bekleyen Emine, Suat’tan haber alamaz. Köyde zor günler 

yaşamaya başlayan Emine, hamiledir. Köylerinde yıllardır ona aşık olan Recep (Sümer 

Tilmaç), Emine ile evlenmek ister. Çaresi kalmayan Emine, Recep ile evlenir. 

Recep, oldukça gaddar ve paragöz biridir. Emine ile evlenen Recep, 

karnındaki çocuğun bir başkasından olduğunu bilmektedir. Emine, çocuğunu Halil’i 

(Halil Taşkın) dünyaya getirir. Recep, ilk günden itibaren Halil’i sevmez ve ona kötü 

davranır. Halil’e türlü işkenceler yapan Recep, onun çalışmasını ve eve para getirmesini 

istemektedir. Bu durumu engelleyemeyen Emine, Recep’e büyük bir kin duymaktadır. 

Halil, çok güzel bir sese sahiptir. Bir gün göl kenarında şarkı söyleyen Halil’i, 

organizasyonlar yapan ve sık sık köyü ziyaret eden Hamdi (Ergun Köknar) duyar. 
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Hamdi, Halil’i şarkıcı yapmak ister. Recep, Halil’i para karşılığında Hamdi’ye verir. 

Evden ayrılan Halil, annesine bir gün gelip, onu kurtaracağına dair söz verir. 

Hamdi, Halil’i İstanbul’a götürerek bir gazinocuyla tanıştırır. Gazinocu ve 

karısı oldukça iyi insanlardır. Halil’e sahip çıkmaya karar veren gazinocu, onu sahneye 

çıkartır ve ünlü bir yıldız yapar. Halil, kısa zamanda meşhur olmuştur. Halil’in çıktığı 

gazinoya gelen Suat, ünlü bir gazino kralı olmuştur. Halil’in sesinden oldukça etkilenen 

Suat, onu kendi gazinosunda sahneye çıkarmak ister. Halil, ona sahip çıkan 

gazinocusunu bırakmaz ve teklifi reddeder. Halil, köyüne annesini kurtarmaya döner. 

Recep’e annesinden boşanma karşılığında para teklif ettiren Halil, yanında getirdiği 

adamlara Recep’i dövdürür ve işkence yaptırır. Annesini İstanbul’a götüren Halil, 

sahnelerde şarkı söylemeye devam eder. Bir gün gazinoya tekrar gelen Suat, Emine ile 

karşılaşır. Halil, Emine’den af dileyen Suat’ın babası olduğunu anlar ve gazino 

fedailerinden birinin silahını alarak babasının vurur.  

Suat, yaralı olarak kurtarılır ama Halil, hapse düşmüştür. Halil, mahkemeye ve 

gazetelere yaptığından pişmanlık duymadığını söylemektedir. Halil’in bu tavrı, Suat’ın 

oldukça hoşuna gider ve mahkemede oğlunun değil, kendisinin suçlu olduğunu söyler. 

Halil ve Suat, barışmışlardır. Gazinoda sahne almaya devam eden Halil’in anne ve 

babası, yıllar sonra bir araya gelebilmiştir.  

5.5.3-Meral Çelik 

Arabeskteki çocuk furyasının yıldızlarından biri de Meral Çelik’tir. Doğum 

tarihi ve kendisi hakkında pek bir bilginin bulunmadığı Meral Çelik, 1987 yılında 

çıkardığı Kadersiz Kullar adlı albümünün ardından aynı ismi taşıyan filminde başrol 

oynamıştır. Meral Çelik, Kadersiz Kullar albümlerinin ardından Sen Güzelsin 

Arkadaşım, Gelsin Artık gibi arabesk albümler çıkarmıştır. Filmlerinde arabesk 

şarkılarının sık kullanıldığı Meral Çelik, sadece 2 filmde oynamıştır765. 

Meral Çelik de tıpkı Halil Taşkın gibi filmlerinde yapımcı, yönetmen, senarist 

Hulki Saner ile çalışmıştır. Meral Çelik’in ilk filmi, 1987’de çekilen yönetmenliğini 

                                                
765 http://www.sinematurk.com/kisi/6487-meral-celik/hayranlari/, (02.02.2013) 
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Aram Gülyüz’ün, senaristliğini ve yapımcılığını Hulki Saner’in yaptığı Kadersiz Kullar 

adlı filmdir. Filmin başrolünü Aysel Demir ile paylaşan Meral Çelik,  oldukça kötü bir 

oyunculuk performansı göstermiştir.  

Meral Çelik’in ikinci filmi ise yönetmenliğini ve senaristliğini Hulki Saner’in 

yaptığı Yaşamaya Mecburum adlı filmidir. Film, parçalanmış bir aile dramını 

içermektedir. Annesi ile birlikte yaşayan Meral, babasının yıllar önce öldüğünü 

sanmaktadır.  Oldukça kötü bir adam olan öz amcası, annesini ve babasını ayırmıştır. 

Yıllar sonra oldukça zengin olan babasını bulan Meral, babasının onu 

kabullenmemesiyle yıkılır. Şarkıcı olmak isteyen ama bir türlü annesinde izin alamayan 

Meral, kötü amcası sayesinde şarkıcı olur. Amcası, Meral’i kötü yola düşürmeye 

çalışmaktadır. Dedesi tarafından öldürülen amcasının elinden kurtulan Meral, annesinin 

yanına, mutlu hayatına geri döner. Tüm gerçekleri öğrenen babası, Meral ve annesinden 

af diler ve yeniden bir aile olurlar. Meral, anne ve babasının izni ile yeniden sahnelere 

döner.  

5.5.3.1- Kadersiz Kullar (1987) 

Yönetmen: Aram Gülyüz Senaryo: Hulki Saner Tür: Arabesk, Dram 

Yapımcı:  Hulki Saner Ülke: Türkiye  Oyuncular:  Meral Çelik (Meral), Aysel Demir 

(Aysel), Münir Özkul (Münir), Sümer Tilmaç (Süleyman), Enis Güzel (Mustafa), 

Asuman Arslan (Naciye) Görüntü Yönetmeni: Mengü Yeğin Yapım:  Saner Film 

Film Yapım Özellikleri: 16 mm. Renkli Süre: 75 dk. 

Meral (Meral Çelik), İstanbul’da konservatuar okuyan genç bir kızdır. 

Meral’in annesi, köyde öğretmenlik yapmaktadır. Meral, sık sık köye gidip annesini 

ziyaret eder. Meral’in köydeki en iyi arkadaşı Aysel ( (Aysel Demir), babası tarafından 

okuldan alınmış fakir bir ailenin kızıdır. Aysel’in babası Münir (Münir Özkul), 

alkoliktir ve kızını borçlarından kurtulmak için kırklı yaşlardaki Süleyman (Sümer 

Tilmaç) ile evlendirmek istemektedir. Meral ve öğretmen annesi bu duruma çok üzülse 

de ellerinden hiçbir şey gelmemektedir. Meral, annesini alarak İstanbul’a gider. 

Aysel’in annesi Naciye (Asuman Arslan), kızının Süleyman denilen gaddar ve 

yaşlı adamla evlenmesini istememektedir. Naciye, kızının da aynı onun gibi ziyan olup 
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gitmesinden korkmaktadır. Ayrıca Aysel, Mustafa (Enis Güzel) adında genç bir 

delikanlıyı sevmektedir. Mustafa’nın babası, oğlunun yakında evlenecek olan Aysel ile 

görüşmesini istemez. İki genç kaderlerine razı olarak ayrılırlar. Aysel, zorla Süleyman 

ile evlendirilir. Süleyman, kısa bir süre sonra Aysel’in soğuk ve suskun tavırlarından 

sıkılır. Münir ve Naciye’ye kızları Aysel ile konuşmalarını söyleyen Süleyman, bu 

duruma daha fazla katlanamayıp Aysel’i döver. Aysel, evden kaçıp, öğretmeni ve 

arkadaşı Meral’in yanına gitmeye karar verir. Naciye, kızını kaçması için ona yardım 

eder. Bu arada Mustafa, Aysel olmadan yaşayamayacağını anlar ve onunla kaçmaya 

karar verir. Otobüse binerken onları gören Süleyman, Naciye’yi ezer ve öldürür.  

Aysel ve Mustafa, İstanbul’a Meral ve annesinin evine gelirler. Mustafa, Aysel 

ile evlenmek için ev aramaya başlar. Öğretmeni, Aysel’i yarım kalan öğrenimini 

tamamlayabilmesi için okula yazdırır. Bu arada Meral, çeşitli gazinolardan sahneye 

çıkması için teklifler almakta ama annesi, yaşı küçük olduğu için sahne almasını 

istememektedir. Süleyman, her yerde Aysel’i aramaktadır. Münir, Süleyman’a Aysel’i 

bulup getirmek için söz verir ve İstanbul’a öğretmenin evine gelir. Kızının burada 

mutlu bir hayat sürdüğünü gören ve Mustafa ile evleneceğini öğrenen Münir, her 

şeyden vazgeçer ve kızını geri götürmek istemez. Köye dönen Münir, Süleyman’a 

kızını bulamadığını söyler.  

Bu arada Aysel, babasını merak etmekte ve Süleyman’dan nasıl kurtulacağını 

düşünmektedir. Süleyman’ın tek derdini para olduğunun düşünen Aysel’e, Meral 

yardım etmeye karar verir. Meral, para kazanabilmek için annesinden gizli olarak sahne 

almaya başlar. Meral’in annesi durumu öğrenir ve Meral’e kızar. Merak, her şeyi Aysel 

için yaptığını söyleyince, annesi onu affeder. Meral’in kazandığı paralar ile köye dönen 

Aysel, babasına paraları vermeye gider. Aniden gelen Süleyman, Aysel’i öldürmek 

istemektedir. Münir, kızını korumak için Süleyman’ı bıçaklayarak öldürür.  

5.5.4-Mustafa Açıkses 

1 Ocak 1970 yılında Gaziantep’te doğan766 Mustafa Açıkses, arabeskçi çocuk 

furyasının şarkıcı-oyuncu isimlerinden biridir. Nerdesin ve Güley albümlerinden sonra 
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1985 yılında Hayat Sokakları adlı albümü ile popülerleşen Mustafa Açıkses, aynı yıl 

Küçük Mustafa Hayat Sokaklarında adlı filmde başrol oynamıştır. Sadece bir filmde 

oynayan Musfata Açıkses, Küçük Mustafa adıyla da bilinmektedir.  

  5.5.4.1- Küçük Mustafa Hayat Sokaklarında (1985) 

Yönetmen: Oğuz Gözen Senaryo: Oğuz Gözen Tür: Arabesk, Dram 

Yapımcı:  Taner Öz Ülke: Türkiye Oyuncular:  Mustafa Açıkses (Mustafa), Gül Ünal 

(Ayşe), Mahmut Cevher (Hakkı), Leyla Somer (Leyla) Görüntü Yönetmeni: Taner Öz 

Yapım:  Kısmet Film Film Yapım Özellikleri: 16 mm. Renkli Süre: 80 dk. 

Mustafa( Mustafa Açıkses), küçük kız kardeşi Ayşe (Gül Ünal) ve babası 

Hakkı (Mahmut Cevher) ile yeni bir mahalleye taşınırlar. Mustafa’nın annesi bir süre 

önce ölmüştür. Üst kat komşuları Leyla (Leyla Somer), annesi ile birlikte yaşamaktadır. 

Leyla, oldukça ahlaksız ve paraya düşkün bir kadındır. Leyla’nın annesi, kızının bir 

erkek ile ilişkisinden haberdar olur ve hemen herhangi biri ile evlenmesini ister. Leyla, 

alt katlarına taşınan yeni komşuları Hakkı’yı gözüne kestirir. 

Hakkı, oldukça çalışkan ve çocuklarına düşkün bir babadır. Leyla, yavaşça 

Hakkı’nın aklına girmeye başlar. Hakkı’nın yanında çocuklara çok iyi davranan Leyla, 

o gittikten sonra çocuklara türlü hakaretler etmekte ve kötü davranmaktadır. Ayşe, 

babasının Leyla ile evlenmesini istemez. Leyla, hain bir tuzak kurar. Hakkı’yı sarhoş 

eden Leyla, onun yatağını girer ve namusunu kirlettiğini söyler. Hakkı, büyük bir 

suçluluk duygusu ile Leyla ile evlenmeyi kabul eder.  

Hakkı ve Leyla evlenmişlerdir. Leyla, sürekli harcama yapmakta, kendine ve 

eve yeni şeyler almaktadır. Bu arada Leyla, çocuklara daha kötü davranmakta ve 

dövmektedir. Ayşe’nin sürekli süt içmesine sinirlenen Leyla, onu sürekli azarlar. 

Hakkı, Leyla’nın harcamalarına ve evin masraflarına yetişebilmek için taksicilik 

yapmaya başlamıştır. Taksisine binen sarhoş bir adam, Hakkı’nın parasını çaldığını 

söyleyerek onu hapse attırır. Leyla, kocasının hapse girmesinin hemen ardından 

kendine yeni bir sevgili bulur. Mustafa ise eve para getirebilmek için çalışmaktadır. 

Leyla, eve geldiği bir gün sütün bittiğini görür ve sütü içenin Ayşe olduğunu düşünür. 
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Ayşe’yi dövüp, tuvalete kapatan Leyla, ufak kızın ağlamasına daha da sinirlenerek 

tuvalet gördüğü böcekleri, Ayşe’nin burnuna sokar.  

Ayşe, gün geçtikçe hastalanmaya başlar. Kardeşinin eziyet görmesine 

dayamayan Mustafa, Ayşe’yi alarak evi terk eder. Ayşe bayılmış bir halde Mustafa’nı 

kollarındadır. Mahalle sakinleri, iki küçük çocuğa sahip çıkar. Mahalle sakinleri, Ayşe 

için doktor çağırırlar. Doktor, Ayşe’nin hastalığını bulamaz ve biraz süre ister. Bu 

sırada Leyla, kötü yola düşmüş ve bir genelevde çalışmaya başlamıştır. Mustafa ise 

sokaklarda çalışmaktadır. Mustafa, Leyla’nın genelevde çalıştığını öğrenir. Bu sırada 

doktorlar, Ayşe’nin rahatsızlığı bulmuştur. Ayşe’nin beyninde böcekler vardır. Ayşe, 

son anlarında abisi Mustafa’ya böcekleri burnundan Leyla’nın soktuğunu söyler ve 

ölür. Mustafa, intikam alabilmek için Leyla’nın çalıştığı geneleve gider. Hakkı ise 

hapisten çıkmıştır ve tüm olanları öğrenmiştir. Leyla’yı genelevde çalışırken gören 

Hakkı, onu dövmeye başlar. Leyla, Hakkı’nın elinden kurtularak kaçar. Leyla, kaçmayı 

başardığını düşünürken, Mustafa ile karşılaşır. Mustafa, elindeki bıçakla Leyla’yı 

öldürür. 

 5.5.5-Küçük Demet 

Gerçek adı, doğum tarihi hatta müzik çalışmaları hakkında hiçbir bilgi 

bulunamayan Küçük Demet, arabeskin küçük oyuncularından biridir. Görsel olarak 

Küçük Ceylan’a benzetilen Küçük Demet’in başrol oynadığı 2 filmi vardır. İlk filmi 

1987 yapımı olan yönetmenliğini ve senaristliğini Nejat Gürsoy’un yaptığı Acı 

Çekenler adlı filmdir. Küçük Demet, 1989 yılında yönetmenliğini Tevfik Polam’ın 

yaptığı Sokak Kızı767 adlı filmde de başrol oynamıştır. Video için yapılan filme 

ulaşılamamaktadır.  

5.5.5.1-Acı Çekenler (1987) 

Yönetmen: Nejat Gürsoy Senaryo: Nejat Gürsoy Tür: Arabesk Yapımcı:  

Ahmet Mersinli Ülke: Türkiye Oyuncular:  Küçük Demet (Demet), Yılmaz Köksal 

(Ali), Sırrı Elitaş (Yusuf), Mustafa (Adnan Mersinli), Pembe Mutlu (Pembe) Görüntü 
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Yönetmeni: Orhan Temizkan Yapım:  Mersinli Film Film Yapım Özellikleri: 35 

mm. Renkli Süre: 80 dk. 

Demet (Küçük Demet), annesi ve babası Ali (Yılmaz Köksal)  ile köylerinde 

mutlu bir hayat sürmektedir. Demet, hem okula gitmekte hem de babasının ve 

annesinin köydeki işlerine yardım etmektedir. Ali ve karısının en büyük dileği kızları 

Demet’in okuması ve iyi yerlere gelebilmesidir. Ali’nin işe gittiği bir gün iki hırsız eve 

girerek, Demet ve annesini rehin alırlar. Hırsızlar civardaki zengin bir evi soymuş ve 

yüklü miktarda para çalmışlardır. Hırsızlardan Yusuf (Sırrı Elitaş), Demet’in annesine 

tecavüz eder. Demet, hırsızların elinden kaçar ve babası Ali’nin yanına koşar. Eve geri 

döndüklerinde hırsızlar gitmiştir ama Demet’in annesi kendini asarak öldürmüştür.  

Ali, karsına tecavüz edenlerden intikam almaya yemin eder. Ahıra giden Ali, 

hırsızlardan Yusuf’un nüfus kimliğini samanların arasında bulur. Köydeki her şeylerini 

satan Ali, kızı Demet ile birlikte şehre giderler. Ali, her tarafta Yusuf’u aramaktadır. 

Şehirdeki iki genç, Ali’nin cebindeki tüm parayı çalarlar. Ali ve kızı Demet, kaldıkları 

otelden kovulurlar ve sokakta kalırlar. Sahilde sandalın içinde uyurlarken, Mustafa 

(Adnan Mersinli) adlı bir müzisyen ile tanışırlar. Mustafa, baba ve kıza acıyarak onları 

evine götürür ve karınlarını doyurur. Ali, iş aramak için sokaklarda dolaşmaktadır. 

Sonunda hamallık işi yapan Ali, bir taraftan ailesini parçalayan hırsızları aramaya 

devam eder. 

Bu sırada bir gazino sahibi, Pembe (Pembe Mutlu) adında bir film artistini 

gazinosunda şarkıcı yapmak istemektedir. Pembe, oldukça iyi kalpli bir kadındır. 

Menajeriyle birlikte gazinoya gelen Pembe, sahneye çıkmayı kabul eder. Menajer, 

gazinoda yeni bir program yapabilmek için hazırlanır. Gazinocu, kendine iki yeni ortak 

almıştır. Bu ortaklar, hırsızlık yapıp, Demet’in annesine tecavüz eden kişilerdir.  

Demet, evde temizlik yaparken şarkılar söyler. Müzisyen olan Mustafa, 

Demet’in sesinden çok etkilenir ve Ali’den gizli olarak Demet’i sokaklarda ve düğün 

salonlarında sahneye çıkartır. Demet’in sokakta şarkı söylediği bir gün, Pembe’nin 

menajeri, Demet’e gazinoda şarkıcılık yapmasını teklif eder. Demet’in sokaklarda 

şarkıcılık yaptığını öğrenen Ali, bu duruma çok sinirlenir. Menajer ve Pembe, Demet ve 
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Ali’nin yanına gelirler ve tekliflerini yinelerler. Ali, Demet’in küçük yaşında şarkıcılık 

yapmasını istemez ve teklifi reddeder. Demet’in üzüntüsünü gören Ali, yeniden 

düşünür ve kızıyla gazinoya gider. Gazinoda provalar yapmaya başlayan Demet, 

annesine tecavüz eden Yusuf’u görür ve bayılır. Yusuf ve arkadaşı, Demet’i tanır ve 

başlarına bela olmaması için onu kaçırmaya karar verirler.  

Ali, Demet’in kaçırılmasıyla deliye döner ve gazinocunun yanına gider. 

Gazinocuya tüm yaşadıklarını anlatan Ali, karsına tecavüz eden Yusuf’un kimliğini 

gösterir. Gazinocu, ortağı Yusuf’un resmini görünce şok olur ve onu tanıdığını söyler.  

Yusuf’un ve arkadaşının bir depoda saklandığını öğrenen Ali, Demet’i kurtarmak için 

silah satın alır. Ali, hırsızlar ile mücadele eder ve ikisini de öldürür. Mücadele sırasında 

Yusuf tarafından vurulan Ali, kızı Demet’in kollarında can verir.  

5.5.6-Küçük Cüneyt 

Gerçek adı ve doğum tarihi hakkında bilgi bulunamayan arabeskçi şarkıcı-

oyuncu çocuklardan biri olan Küçük Cüneyt, Şehribanım ve Günah albümleri ardından 

arabesk müzik dünyasını erken terk etmiştir. Bu iki kaseti dışında albümü bulunmayan 

Küçük Cüneyt, 4 filmde başrol oynamıştır768.  

Küçük Cüneyt’in ilk filmi 1988 yılında oynadığı, yönetmenliğini ve 

senaristliğini Nejat Saydam’ın yaptığı Acı Su filmidir. Film, köyden kasabaya göç eden 

bir ailenin, oldukça dindar ve iyi oğlunun, ailesini bir arada tutabilme ve insanlara 

doğru yolu gösterme öyküsüdür. Cüneyt’in ailesi, kuraklık ve suyun acıması sebebiyle 

köylerinden göç ederler. Cüneyt, göç ettikleri kasabada bir cami hocasından İslam dinin 

güzelliklerini öğrenir. Cüneyt’in teknede çalışmaya başlayan babası şiddetli bir 

fırtınada ölür. Cüneyt, ailesinin sorumluğunu üzerine alarak hem çalışmakta hem de 

okumaktadır. Bu sırada babasının mezarı başında polisten kaçan zengin bir adam ile 

tanışır. Karısını başka bir adamla yatakta yakalayan zengin adam, karısını öldürdüğünü 

sanmaktadır. Cüneyt, karısını öldürdüğünü sanan adama yardımcı olur ve ona silah 

yerine Allah’a ve kanunlara güvenmesi gerektiğini öğretir.Karısının vurulmadığını 

sadece korkudan bayıldığını öğrenen adam, Cüneyt’e minnettardır. Zengin adam, 
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babası ölen ve ailesine bakmak zorunda olan Cüneyt’e maddi olarak yardım etmek ister 

ama Cüneyt bu yardımı kabul etmez. Bir süre sonra Cüneyt’in annesi hastalanır ve 

hastaneye kaldırılır. Bu sırada Cüneyt’in çalıştığı fırın kapanmıştır. Cüneyt’in zor 

durumda olduğunu duyan zengin adam, ona ve ailesine sahip çıkar. Cüneyt’in güzel 

sesini duyan zengin adam, onu şarkıcı yapmak ister ama Cüneyt, sanatçı olmak 

istememektedir. Cüneyt’in tek amacı, göç etmek zorunda kaldıkları köylerine su 

götürebilmektir. Köyüne su götüren Cüneyt, yaptıklarıyla herkese örnek olur. 

Küçük Cüneyt’in ulaşılamayan ikinci filmi, 1987 yılında Nejat Saydam’ın 

çektiği, senaryosunu Kemal Acehan’ın yazdığı Günah filmidir. Filmde Küçük 

Cüneyt’in yanı sıra Yusuf Sezgin ve Münir Özkul gibi isimler de yer almaktadır.  

1989 yılında çekilen yönetmenliğini ve senaristliğini Oğuz Gözen’in yaptığı 

Yüzünü Şeytan Görsün filminde, küçük kız kardeşine kamyon çarpan Cüneyt ve 

ailesinin hayatı bir felakete dönüşmüştür.  

Küçük Cüneyt’in büyüdükten ve müziği bıraktıktan sonra oynadığı, dram 

türündeki Son Defa filmi ise 1996 yılında çekilmiştir. Video için çekilen filmin 

yönetmeni Oğuz Gözen’dir. Film, kumar borcu nedeniyle kaçırılan bir gencin, 

düşmanlarına karşı verdiği mücadeleyi konu almaktadır.  

5.5.6.1- Yüzünü Şeytan Görsün (1989) 

Yönetmen: Oğuz Gözen Senaryo: Oğuz Gözen Tür: Arabesk Yapımcı:  

Mehmet Aksu Ülke: Türkiye Oyuncular:  Küçük Cüneyt (Cüneyt), Mehmet Ezici 

(Ekrem), Aysel Üzer (Zeynep) Görüntü Yönetmeni: Mukrimin Şumlu Yapım:  As 

Film Film Yapım Özellikleri: 16 mm. Renkli Süre: 80 dk. 

Cüneyt (Küçük Cüneyt), annesi, babası ve kardeşleri ile birlikte fakir ama 

mutlu bir hayat sürmektedir. Bir gün sağır ve dilsiz olan küçük kız kardeşi, freni 

patlayan bir kamyonun altında kalır. Hastaneye kaldırılan küçük kızın, kalçası 

kırılmıştır ve tedavisi oldukça pahalıdır. Cüneyt’in babası, kızına çarpan kamyon 

şoföründen şikayetçi olmak istemez ama Cüneyt’in abisi Ekrem (Mehmet Ezici), 

kamyon şoförü gençten şikayetçi olur ve kamyonunu haciz ettirir.  
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Kamyoncu genç, oldukça üzgündür ve her fırsatta aileye yardım etmeye 

çalışır. Cüneyt’in ablası Zeynep (Aysel Üzer), kamyoncu gence aşık olmuştur. 

Cüneyt’in babası, küçük kızının tedavi masrafları için evini satmak ister. Evin 

satılacağını duyan Cüneyt’in annesi, kalp krizi geçirerek ölür. Evin satılmasına gönlü 

razı olmayan kamyoncu genç, Ekrem’e ihtiyaçları olan parayı verir. Ekrem, kumarbaz 

ve oldukça kötü bir insandır. Ekrem, kamyoncu gençten aldığı parayı kumarda 

kaybeder. Bu sırada ev satılmıştır. Mahallede sürekli aileye yardım eden manav, 

Zeynep’e aşıktır ve onunla evlenmek ister. Manavın annesi, Zeynep’i kamyoncu genç 

ile görmüş ve verdikleri tüm borçları geri istemiştir. Çaresiz bir şekilde tüm paralarını 

manav ve annesine veren Cüneyt’in babası, iş bulmaya çalışır. Zeynep’in kamyoncu 

genç ile görüştüğünü öğrenen baba, kızını evden kovar. Ekrem, kardeşi Cüneyt’in 

namuslarını temizlemesini ve kız kardeşi Zeynep’i vurmasını ister. Cüneyt, kız kardeşi 

Zeynep’e kıyamaz. Ailesine yardım etmek isteyen Cüneyt, okulunu bırakır ve sokakta 

bulduğu her işi yapar.  

Cüneyt’in babası, tanıdığı zengin bir fabrikatörün yanında işe başlar. 

Fabrikatör, yüklü bir parayı ulaştırması için Cüneyt’in babasına verir. Ekrem, 

babasındaki parayı çalar ve sevgilisi ile kaçma planları yapar. Cüneyt’in babası hapse 

düşmüştür. Kamyoncu genç ve Zeynep, para bularak, Zeynep’in babasını hapisten 

çıkartırlar. Bu arada eski kumar borçları nedeniyle mafya, Ekrem’in peşindedir. 

Ekrem’in sevgilisi tüm parayı alarak kaçar. Ekrem, olayın şoku ile sevgilisini aramaya 

başlar. Eve gelen Ekrem, burada onu arayan mafya ile karşılaşır. Mafya, iyileşmiş olan 

ve sokakta oynayan kız kardeşlerini öldürür. Bunu gören Cüneyt, abisinin yaptıklarına 

daha fazla dayanamaz ve onu öldürmek ister. Babası, Cüneyt’ten daha erken 

davranarak oğlu Ekrem’i öldürür. 

5.5.7-Küçük Tülay 

Yine gerçek adı, doğum tarihi ve yaşamı hakkından bilgilerin bulanamadığı 

arabeskçi şarkıcı-oyuncu çocuklardan biri de Küçük Tülay’dır. Ben Anayım, Geçmiyor 
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Güneler, Canım Feda Anneciğim gibi arabesk albümleri olan Küçük Tülay’ın video 

için çekilmiş 1 adet filmi bulunmaktadır769. 

5.5.7.1- Sevsene (1988) 

Yönetmen: Hidayet Pelit Senaryo: Bülent Pelit Tür: Arabesk, Dram 

Yapımcı:  Bülent Pelit Ülke: Türkiye Oyuncular:  Küçük Tülay (Tülay), Mecit Yavuz 

(Mecit), Kazım Kartal (Şükrü), Aydın Korkmaz (Sefer) Görüntü Yönetmeni: Ali 

Uğur Yapım:  Kalkavan Film Film Yapım Özellikleri: 16 mm. Renkli Süre: 80 dk. 

Babası ve üvey annesi ile bir kasabada yaşan Tülay (Küçük Tülay), 

küçüklüğünden beri üvey annesinin yiyeni Mecit’i (Mecit Yavuz) sevmektedir. Mecit, 

yıllar önce Arabistan’a çalışmaya gitmiştir. Üvey annesi, Tülay’ın yıllardan beri yiyeni 

Mecit’i sevdiğini bilmekte ama yiyenini Tülay’a layık görmemektedir. Tüm kasaba 

Tülay’ın Mecit’i sevdiğini ve onu beklediğini bilmektedir. Tülay’ın babası Şükrü 

(Kazım Kartal), kızını civar köylerden Sefer (Aydın Korkmaz) adlı bir genç ile 

nişanlar. 

Bu sırada Mecit, Arabistan’dan dönmüştür. Mecit, ilk olarak çok sevdiği 

teyzesini ziyaret etmek ve onda kalmak ister. Tülay’ın onu yıllardır sevdiğini bilen 

Mecit, Tülay’ı önemsememekte ve aralarında olan şeyin çocukluk aşkı olduğunu 

düşünmektedir. Mecit, teyzesinin evinde günlerce kalır. Eniştesi Şükrü, Mecit’in köye 

dönmesini ister. Köye dönen Mecit, baba ve annesine ait toprakların başka köylülerce 

işlendiğini öğrenir ve topraklarını geri almak ister.  Bu arada Tülay’ın düğün günü 

yaklaşmaktadır.  

Kasabada yaşayan ve evli olan İsmail adındaki bir adam, Tülay’a göz 

koymuştur. İsmail, hem Tülay’ın hem de zengin babasının parasının peşindedir. Tülay, 

tüm olanlardan habersiz bir şekilde Mecit’e aşkını anlatır. Teyzesinin evine gelen 

Mecit, Tülay ile konuşur ve bu aşkın imkansız olduğunu söyler. Tülay, Mecit’ten onu 

kaçırmasını ister. Tüm konuşmaları duyan İsmail, Tülay’ın evine gelerek onu kaçırır. 

Şükrü, kızı Tülay’ın Mecit tarafından kaçırıldığın düşünür ve hesap sormaya gider. Bu 

                                                
769 http://sinematurk.com/arama/?a=k%C3%BC%C3%A7%C3%BCk+t%C3%BClay, (03.03.2013) 
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sırada Mecit, İstanbul’a gitmek için otobüse binmektedir. Şükrü, tesadüfen Mecit’i 

görür ve kızının nerede olduğunu sorar. İsmail’in karısı Şükrü ve Mecit’in yanına 

gelerek, kocasının Tülay’ı kaçırdığını haber verir. Mecit, Tülay’ı kurtarmaya gider. 

Mecit, dağa kaldırılmaya çalışılan Tülay’ı ve onu kaçıran İsmail’i bulur. İsmail’i döven 

Mecit, uçurumdan atlayarak intihar etmeye çalışan Tülay’ı kurtarır. Mecit, Tülay’a olan 

aşkını itiraf eder ve iki genç ayrılamamak üzere birbirlerine söz verirler.  

5.5.8- Hikmet Öztekin, Yusuf İnci, Tarık-Yeşim İnanç, Gülten Gül, Uğur 

Altınses, Dündar Yeşiltoprak, Küçük Ersin, Burçin Terzioğlu ve Mahsun 

Kırmızıgül 

Arabeskin şarkıcı-oyuncu çocuk yıldızlarının pek çoğunun filmleri 

bulunamamaktadır. Özellikle video için çekilen filmlerin bazıları kayıtlara dahi 

geçmemiştir. Bu bölümde filmleri hakkında bilgilere ulaşabildiğimiz ama filmlerine 

ulaşamadığımız arabeskçi çocuklarından bahsedilecektir. Bu çocukların pek çoğu 

arabesk sinema ve müzik piyasasında popüler olabilmiş isimler değillerdir. 

Sinemadaki arabeskçi çocuk furyasının ilk şarkıcı-oyuncu yıldızlarından olan 

Hikmet Öztekin, 1984 yılında Yetim Emrah filminde başrol oynamıştır. Daha önce 

bahsedildiği üzere film, Küçük Emrah’ın popülaritesinden yararlanarak çekilen ve 

içinde Emrah olmayan Emrah filmidir. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Çetin 

İnanç yapmıştır.  

Doğum yeri Urfa olan Yusuf İnci, arabeskin şarkıcı-oyuncu yıldızları arasında 

pek de popüler olamayan bir isimdir. Müzik çalışmaları ve kendisi hakkında bilgi 

bulunamayan Yusuf İnci’nin sadece 1 filmi vardır. Yönetmenliğini Yücel Uçanoğlu 

yaptığı, senaryosunu Safa Önal’ı yazdığı 1986 yapımı Bir Ana Bir Oğul filmi, talihsiz 

bir anneyi ve suç işlediği için ıslah evine atılan bir çocuğun acıklı öyküsünü 

anlatmaktadır770. 

                                                
770 http://sinematurk.com/film/2269-bir-ana-bir-ogul/, (15.02.2013) 
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Arabeskin çocuk furyasına iki kardeş olarak katılan Tarık-Yeşim İnanç’ın 

birlikte oynadıkları 1986 yapımı, yönetmenliğini ve senaristliğini Sırrı Elitaş’ın yaptığı 

Yetimlerin Türküsü adlı filmde, iki çocuğun acıklı öyküsünü anlatmaktadır.  

Arabeskçi çocuklardan popüler olamayan diğer bir isim de Gülten Gül’dür. 

Gülten Gül, video için çekilen sadece1 filmde başrol oynayabilmiştir. 1989 yapımı olan 

Sahipsizler adlı filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Yunus Yılmaz yapmıştır.  

1980’li yıllarda Ayrılık Çare Değil, Yazgı, Fadile, Ceylan, Postacı gibi arabesk 

ve türkü ağırlıklı kasetler çıkartan Uğur Altınses’in doğum tarihi ve kendisi hakkında 

bilgilere ulaşılamamaktadır. Video için çekilen sadece 1 filme sahip olan Uğur Altınses, 

arabeskin popüler olamayan çocuk yıldızları arasındadır.  Uğur Altınses, 1986 yapımı 

olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Oğuz Gözen’in yaptığı Gariplerin Şarkısı adlı 

filmde başrol oynamıştır. Film parçalanmış bir ailenin dramını anlatmaktadır.  

Yine 1980’li yıllarda Yaralandın Beni, Doğuş, Gözlerimde İncisin Sen gibi 

kaset çalışmaları olan Siirtli Dündar Yeşiltoprak, türkü ağırlıklı parçalarıyla 

tanınmaktadır. Dündar Yeşiltoprak, video için çekilen sadece 1 filmde oynayabilmiştir. 

1986 yapımı olan Ağla Anam Ağla filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Tanju 

Turunç yapmıştır. Filmde Dündar Yeşiltoprak’a, arabeskçi çocukların sürekli kötü yola 

düşen popüler annesi Oya Aydoğan eşlik etmektedir.  

Arabeskin popüler olamayan çocuklarından biri olan Küçük Ersin, video için 

çekilen sadece 1 filmde rol alabilmiştir. Küçük Ersin’in başrolü oynadığı 1986 yapımı 

Cemile filminin yönetmeni Yavuz Yalınkılıç’tır. 

1980 yılında İstanbul’da doğan Burçin Terzioğlu,  henüz 5 yaşındayken 

filmlerde rol almaya başlamıştır.  Küçük bir şarkıcı olmayan ve bugün sinema, 

televizyon filmleri ve dizilerde yer almaya devam eden Burçin Terzioğlu, arabeskçi 

çocukların filmlerinin popüler olduğu bu dönemde birçok arabesk filmde rol almış ama 

sadece 1 filmde başrol oynayabilmiştir. 1988 yılında Izdırabın Çocukları adlı filmin 

yönetmeni T. Fikret Uçak, senaristi ise Ertuğrul Akyon’dur.  Filmde Burçin Terzioğlu 

başrolü yine kendi gibi küçük bir şarkıcı olmayan Uğur Esen ile paylaşmıştır. 
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Arabeskin şarkıcı-oyuncu küçükleri arasında gösterilen bir isim de Mahsun 

Kırmızıgül’dür.  1969 doğumlu olan Mahsun Kırmızıgül, 1987 yılında Yaşamak Haram 

Oldu filminde başrol oynamıştır. Mahsun Kırmızıgül, film çekildiğinde 19 yaşında 

olmasına rağmen “Küçük Mahsun” olarak tanıtılmıştır. Yönetmenliğini Temel 

Gürsu’nun yaptığı film, babalarının hastalığı nedeniyle şehre göç eden Mahsun ve 

ailesinin, oldukça acıklı hikayesini anlatmaktadır.  
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                                       SONUÇ 

Bu çalışmada, 1980–1990 yılları arasında çekilen arabesk filmlerde başrol 

oynayan şarkıcı-oyuncu çocukların filmleri ve filmlerdeki çocukluk anlayışı 

incelenmiştir. Arabeskçi çocukların filmlerinde çocukluk temsili üzerinde durulan 

çalışmada, çocukların canlandırdığı karakterlerin çocukluk anlayışından uzak, birer 

“minyatür yetişkin” gibi oldukları görülmüştür.  Ayrıca arabeskin acılı çocuklarının, 

Türk toplumunun bazı kolektif duygularını karşıladıkları anlaşılmaktadır.  

Toplumsal bir kurgu olan çocukluk, tarihte uzunca bir dönem görmezlikten 

gelinmiş, karşılığı olmayan bir süreç olarak algılanmıştır. Modernleşme süreci ise 

çocukluğu toplumsal bir kategori olarak kazandırmıştır. 20. yüzyıla gelindiğinde ise 

çocukluk yeniden yok olma süreci içerisine girmiştir. Gelişen kapitalizm ve tüketim 

kültürü çocukları bir kez daha yetişkin dünyasına ait bir atmosfere taşır. Medyanın 

desteklediği bu süreçte neredeyse “minyatür yetişkinlik” yeniden hortlar.  

 Türkiye’deki çocukluk tarihine bakıldığında Osmanlı döneminde 

modernleşmeden önce çocukluk kendine özgü bir dönem olarak görülmemiştir. 

Çocukluk aynı Batı tarihinde olduğu gibi Türk tarihinde de modernleşme ile 

keşfedilmiştir. Özellikle Cumhuriyet’in ilanından sonra modern Türkiye’nin geleceği 

olarak görülen çocuklar, Türkiye modernleşme projesini sürdürecek öznelere 

dönüştürülmüştür.  

Türkiye’de bir kurtuluş reçetesi olarak görülen modernleşme, Cumhuriyet’in 

ilanıyla birlikte toplumsal alana yayılmıştır. Modernleşme projesi, seçkinler tarafından 

tasarlanmış, geleneksel-modern, geçmiş-gelecek, eski-yeni ve Doğu-Batı karşıtlığına 

dayanmıştır. Modernleşmenin Batılaşma olarak anlaşıldığı Türkiye’de, Osmanlıyı yani 

geçmişi tamamen reddeden modernleşme söylemi, Doğu-Batı ikililiği üzerinde inşa 

edilmiştir. Bu bağlamda halk modernleşmeli ve modernleşme için eğitilmelidir. Fakat 

halk modernleşirken kendi değerlerini de kaybetmemelidir. Devletin bir öğretici ve 

yetiştirici rolünü üstlenmesi, halkı eğitilmesi gereken bir çocuk haline getirmiştir. 

Ayrıca Batı karşında kendini görebilen ve onun gibi olamayacağını bilen bilinç, 

“gecikmişlik”, “geri kalmışlık” ve yenilgi hissiyatını içinde barındırmıştır. Bu nedenle 
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halk kendini daima korunmaya muhtaç olarak görmüş ve otoriter bir babanın ses tonuna 

ihtiyaç duymuştur. Batı karşısında gecikmişliğin kabulü çocuklaşmayı ve “yetimlik 

hissiyatını” doğurmuştur. Türk toplumunun çocuksu ruh halini, Tanzimat romanlarında 

ve günümüz romanlarında, edebiyattaki çocuksu karakterlerde, sinemanın 1960’lı ve 

1970’li yıllarındaki çocuk yıldızlarında ve son dönem popüler Türk sinemasının 

yetişkin çocuklarında, özellikle bir dönem her yerde görülen Ağlayan Çocuk 

posterinde, arabeskin şarkıcı-oyuncu çocuklarında ve filmlerinde sürebilmek 

mümkündür. Tüm bu popüler imgelerde kendini bulan toplum, kendini acılı bir çocuk 

olarak görmektedir. 

Sinema ve çocuk konusuna geldiğimizde, sinemada çocukların genellikle araç, 

amaç ya da her ikisi için kullanıldığı görülmüştür.  Yetişkinlerin elinde bulunan sinema, 

çocukluğa büyük bir önem vermektedir. Bu önem masumiyete, geçmişe ve anılara 

ilişkin evrensel bir arayışı temsil etmektedir. Sinemada çocuk ve çocukluk, yetişkinlere 

ait bir tasarım olarak durmaktadır. Batı sinemasında çocukluk temsili oldukça farklı 

şekillerde ele alınmıştır. Popüler sinemaya gelindiğinde ise çocukların yetişkinlerin 

gözünde anlamsallaştırıldıkları ve streotipleşmiş kalıplar içinde verildikleri 

görülmektedir. Popüler sinemada çocuklar, kahramanlaştırılmış, afacan, bilmiş, yetişkin 

kılıklı, masum, iyi, yaramaz tipler halinde sunulmuşlardır. Özellikle bu durumu 

Hollywood sinemasının tek tipleştirilmiş çocuk yıldızlarında görebilmek mümkündür. 

Tüm dünyaya hakim olan Hollywood sineması, çocuk yıldızlarını sinemanın 

başlangıcından günümüze benzer kalıplar içerisinde sunmuştur. Hollywood’un çocuk 

yıldızlarının yetişkin kılıklı halleri ise giderek daha da belirginleşmiştir. Bu durum Türk 

sinemasını da etkilemiştir. Türk sinemasının erken döneminde figüran olmaktan öteye 

geçemeyen çocuklar, 1960’lı yıllardan itibaren yıldızlaşmaya başlamışlardır. Batı’dan 

öykülenerek çekilen Ayşecik’li ve Ömercik’li filmler Türk seyircinin ilgisini çeker ve 

onların bilmiş, masum, cesur ve yetişkin kılıklı halleri oldukça sevilir. Bu filmlerin 

amacı büyüklerin dünyasına yani onların acılarına ortak olabilmektir. 1980’li yıllardan 

sonra yıldız çocuklar yerlerini arabesk şarkıcı- oyuncu çocuklarına bırakırlar.  

Yeniden modernleşme serüvenimize döndüğümüzde, Cumhuriyet’in ilanıyla 

birlikte seçkinlerin toplum zihnine hükmedebilme gayreti içinde oldukları 
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görülmektedir. Türkiye’de yaşanan modernleşme ve Batılılaşabilme isteği eskiye ait her 

şeyi silmeye ve yepyeni bir modele geçilmesine olanak sağlamıştır. Modernleşme 

sürecini oldukça hızlı ve zorlayıcı bir şekilde götürülmesi, yanlış kararların alınmasına 

ve uygulanmasına neden olur. Modernleşme ve Batılılaşma çizgisi gitgide bir kültür 

kopyacılığına dönmüştür. Evrensel Batı modeli yanlış anlaşılmış ve çarpık bir 

modernleşme süreci yaşanmıştır. 1950’lerden itibaren yaşanan gelişmeler sonucunda 

kırdan kentlere doğru başlayan göç, önemli dönüşümlerin zeminini hazırlar. Kır 

hayatının gelenekselliği şehirlere taşınmakta ama şehirde var olamamaktadır. 1960’lara 

gelindiğinde ise ülkede yaşana siyasi ve ekonomik gelişmeler, toplumsal kimliklerin 

çatışmaya başlaması, köylü ve kentli kültürünün ayrışması arabesk kültürü ortaya 

çıkartır. Arabesk, Doğu ve Batı kültürü arasında kalan Türkiye’de yanlış modernleşme 

sürecine verilen bir cevap olur. 

 1960’ların ortalarında Orhan Gencebay’ın kişisel çabaları sayesinde arabesk 

müzik ortaya çıkar. Kentte gelen yığınların tesellisini ve isyanını yansıtan arabesk, 

gitgide popüler bir müzik türü haline gelir. Kitleri psikolojik ve sosyolojik yönden 

etkileyen arabesk müzik, kentte gelen yığınların dertlerini ve sorunlarını dile getirir. 

Arabesk müzik, 1960’ların nispeten demokratik ortamında doğmuş, muhalif bir yan 

olarak görülen ve görmezden gelinen bir kitlenin sesi olabilme gücünü toplayabilmiştir. 

Arabesk, bu yıllardan sonra iktidara rağmen kitlenin istemi doğrultusunda gelişmeye ve 

yaygınlaşmaya devam etmiştir. Bu durum da halka ait bir kültürel form halini almasını 

sağlamıştır. Arabeskin önlemez yükselişi iktidarların alt sınıflara karşı yönlendirici 

tavrının ve etkisinin azalmasının en önemli işaretlerinden biridir. 1980’li yıllardan 

sonra arabeskin müziğin niteliği değişmeye başlar. Toplumsal haklar talep eden tavır, 

eleştirel boyutunu bırakır, tutucu ve kolay yönlendirilebilir bir hale gelir. Arabesk, 1983 

sonrası muhafazakar ANAP ile özdeşleştirilmeye başlanır. Sistem içinde evcilleştirilen 

ve genelleştirilen arabeskin anlam haritası değişmiştir. Arabesk, 1980’lerle birlikte 

egemen sınıfın söylemlerine eklenerek, tüketime, kolay paraya, gösteriye, züppeliğe ve 

boş vermişliğe doğru yol alır. Arabesk, bir müzik türünden öte bir “yaşam biçimi” 

olarak tüm şehre kök salmış bir olgudur. Bu durum 1980’lerde daha da belirginleşir.  
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12 Eylül 1980 darbesi ardından meydana gelen siyasi ve ekonomik değişimler 

kültürel hayat üzerinde büyük etkiler yaratır. Darbeyi, sıkıyönetim ile birlikte 

siyasilerin ve siyasi partilerin yasaklanması, sendika ve siyasal derneklerin 

feshedilmesi, basına yapılan sansür ve insan hakları ihlalleri izler. Toplum ise 

depolitize edilmeye çalışılır. 1980 darbesi sonrasında uygulanan baskıcı yönetim 

anlayışı ve yeni ekonomik politikalar, Türkiye’de derin bir toplumsal değişime neden 

olmuştur. Köyden büyük şehirlere, özellikle İstanbul’a yaşanan göçün sonuçları da bu 

değişim üzerinde etkili olmuştur. Bu yıllarda toplumun itibar, dürüstlük, yardımseverlik 

gibi egemen değerleri zayıflamaya başlamıştır. Darbenin ardından iktidara gelen Özal 

hükümeti ise liberal politikaları ile Türkiye’ye yeni bir siyasi ve ekonomik ortam 

yaratır. Bu süreç toplumu bir tüketim toplumuna dönüştürür ve bireyciliğin önemi artar. 

Medya ise köklü değişimlerin içine girer. Artık magazinleşen ve çıkarlar doğrultusunda 

hareket eden bir medya vardır. Bu dönem, Özal ve hükümetinin yarattığı arabesk 

politika, “arabesk burjuvazinin” yükselişine tanıklık eder.   

1983 sonrasında arabesk şarkı sloganları ve müziği ANAP’ın seçim 

kampanyalarında kullanılmıştır. Bazı popüler arabesk şarkıcılar ise parti ile yakın 

ilişkiler içindedir. Yine 1983 seçimlerinde arabeskin tüketicisi gecekondulular, 

ANAP’a oy vermişlerdir. Dönemin hakim ideolojisi, ihtiyaç ve özlemlere seslenerek 

arabesk tüketiciyi yani gecekonduluları kendi sistemi içerisine çekebilmeyi başarmıştır. 

1980 sonrasında siyasetçiler, arabesk kültürel durum sayesinde yeni muhafazakar 

ideolojinin toplum bazında meşrulaşmasını sağlamışlardır. Bu dönemde müzik 

alanındaki gelişmelerin etkisiyle arabeskin kitleye dönük üretimi yapılmaya başlanır. 

Böylece arabesk farklı gruplara da hitap edebilmektedir. Arabesk müziğin kitleye 

dönük üretimi, farklı müzik türlüleri yapanları arabeske yöneltmiştir. Artık farklı 

tarzlarda arabesk kasetler satılmakta ve popüler olmaktadır. Folk arabesk, yeşil arabesk, 

devrimci arabesk, taverna dönemin popüler arabesk tarzlarıdır. Arabeskin fenomen ismi 

ise İbrahim Tatlıses’tir. Bu dönemde arabesk’teki değişim sadece türler açısından değil, 

içerik açısından da olmuştur. Parçalarda işlenen konular basit, dünyevi ve somut şeyler 

üzerine kurulmaya başlanır. Arabeskteki isyan ve protest tavırdan oldukça 

uzaklaşılmıştır. Arabeskin amacı, üzmek ve eğlendirmek olur. Bu dönemde farklı 

kesimlere hitap eden arabeskçiler, sistemle bütünleşebilmişlerdir.  
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1980’li yıllarda Türk sineması ise 12 Eylül’ün yarattığı etki ile yeni bir boyut 

kazanmıştır. 1970’lerin ikinci yarısından sonra neredeyse Türk sinemasını kesintiye 

uğratan seks furyası, televizyonun yaygınlaştığı ve izleyicinin sinemadan uzaklaştığı bu 

dönemde yapımcı ve sinemacılar için ticari bir kurtarıcı olarak görülür. Askeri 

Darbenin ardından ise Türk sinemasındaki seks furyası bıçak gibi kesilir. Darbenin 

ardından yaşanan oto sansür ve Türk sinemasının kendine has üretim sisteminin yok 

olmasıyla birlikte, izleyicinin sinema salonlarından uzaklaşması, yükselen bireycilik ve 

yaşanılan apolitize olma süreci, sinemayı ve sinemacıları toplumsal konulardan 

uzaklaştırıp, bireysel konulara yönelmesine neden olur. Bu dönemde videonun ve 

televizyonun kullanımının yaygınlaşması yine sinemaya darbe vuran önemli 

etkenlerdir. 1980 sonrasında entelektüellerin kişilik bunalımlarını anlatan bireysel 

filmlerde görülmeye başlanmıştır. Yine bu dönemde, dünyadaki feminizm hareketinin 

etkisiyle kadın merkezli filmler çoğalmıştır. Sinemaya yansıyan kadınlar, toplumda 

değişen kadının yansıması da olurlar. 1980’lerde göç sorununu ele alan ve toplumsal 

özellikler taşıyan filmler de görülmüştür. Gecekondu olgusu üzerinde durulan 

filmlerde, artık büyük şehirde kazanma düşüncesinin yerini şehirde var olabilme, karın 

doyurmak için para kazanabilme kaygıları alır. 1980’lerde sinema seyircini tutan 

türlerden biri aile tipi ve toplumsal yaşantıya değinen komedilerdir. Dönemin ticari 

devamlılığı ise arabesk filmler ile sürmüştür.  Pek çok türü içinde barındıran ve 

özellikle şarkılı melodramların uzantısı görülen arabesk filmlerde göz yaşartıcı öyküler, 

acı ve keder dolu şarkılar seyircileri oldukça etkilemektedir. 1980’li yıllarda tüketim ve 

eğlence kültürünün oldukça yaygınlaşması hem arabesk müziği hem arabesk sinemayı 

tam anlamıyla zirveye taşır. Video kullanımının artması da arabesk sinemanın üretimi 

ve popülerleşmesini kolaylaştırmıştır. İbrahim Tatlıses,  Müslüm Gürses, Gökhan 

Güney, Bülent Ersoy, Küçük Emrah ve Küçük Ceylan gibi isimler dönemin en ünlü 

arabesk şarkıcı-oyuncuları olurlar. 

Çalışmamızın konusunu oluşturan arabeskçi çocuk yıldızlar, 1980’li yıllarda 

arabeskin değişim geçirdiği ve çeşitlendiği bu dönemde arabeskin duygu sömürüsünün 

en güçlü ikonları olarak ortaya çıkarlar. Arabeskin şarkıcı-oyuncu çocukları ilk önce 

müzik daha sonra sinema alanında popülerleşmişlerdir. Şüphesiz arabeskteki çocuk 

furyasının en önemli ismi Küçük Emrah’tır. Küçük Emrah’ın arabesk müzikte 
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popülerleşmeye başlaması diğer arabeskçi çocukların bu piyasaya katılmasını 

sağlamıştır. Bu çocuklar arasında Küçük Ceylan, Küçük Demet, Dündar Yeşiltoprak, 

Resul Balay, Küçük Cüneyt, Halil Taşkın, Küçük Tülay, Meral Çelik, Gültel Gül, 

Mustafa Açıkses, Yusuf İnci, Tarık-Yeşil İnanç, Uğur Altınses vb. pek çok isim vardır. 

1980’de oldukça popüler olan arabeskçi çocuklar 1990’lara gelindiğinde hem müzik 

hem de sinema dünyasından kaybolurlar. 1990’lara gelindiğinde müzik piyasasında 

arabeskin etkisinin azalmaya başlamış olduğu ve Türk Pop Müziği’nin yükselişe geçtiği 

görülmüştür. Sinemada yaşanan “Hollywood darbesi” ise yerli yapımcılığı kriz içine 

sokmuştur. Ayrıca video kullanımının eski önemi kaybetmesi ve özel televizyonların 

ortaya çıkışı arabeskin sinemadaki üstünlüğünü sona erdirir. 

Küçük Emrah’ın 1980’lerde yakaladığı popülerlik müzik piyasasında 

arabeskçi çocukların mantar gibi türemesine neden olur. Küçük şarkıcıların pek çoğu 

bu dönemde kasetler yapabilmiş hatta dönemin müzik sektörünü destekleyen sinema 

alanına da girebilmişlerdir. Bu çocukların önemli bir kısmı istenilen popülerliği elde 

edememişlerdir. Yani her arabeskçi çocuk Küçük Emrah, Küçük Ceylan ya da Halil 

Taşkın kadar şanslı değildir.  

Arabeskçi çocukların şanssızlığı sadece popüler olmamalarıyla ilgili değildir. 

Arabesk sektörünün içerinde bulunan bu çocuklar, birer duygu sömürüsü ikonu haline 

gelmişlerdir. Acıların çocuklara olarak gösterilen arabeskin küçük yıldızları 

söyledikleri parçalar ve oynadıkları filmler ile yetişkinlere hitap ederken çocuklukları 

ellerinden alınmış ve birer yetişkin kılığına sokulmuşlardır. Arabeskçi çocuklar, müzik 

ve sinema piyasasında popülerleşirken 20. yüzyılda çocukluğun yok oluş serüveninin 

göstergelerinden biri olurlar.  

Arabeskçi çocukların müzik ve sinema alanındaki yok oluş serüvenine 

geçmeden önce bu çocukların Türk toplumunun hangi kolektif duygularına karşılık 

geldiklerinden bahsetmek gerekir. Arabeskçi çocuklar, Türk toplumunda oldukça 

sevilmiş ve ilgi görmüştür. Bu sevginin nedeni Türk halkının eskiden beri var olan 

gecikmiş, Doğu-Batı, modern-geleneksel arasında kalmış, korunmaya muhtaç “çocuksu 

ruh” halinden kaynaklanmaktadır. Kimsesizliğin ve garibanlığın sözcülüğü yapan 

arabeskçi çocuklar, toplumdaki bunalımın ve değerlerin göstergeleridir. 12 Eylül 
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darbesinin ardından Türk toplumu kendini yeniden bir çocuk konumunda bulmuştur. 

Arabeskin acılı çocukları sayesinde kendi kudretsizliğini ve güçsüzlüğü yeniden milli 

bir erdeme dönüştüren toplum için acılı çocuk kalıbı aslında pek de değişmemiştir. 

Tuğcu’nun kimsesiz çocukların karakterlerinden Yeşilçam’ın yetimlerine, Ağlayan 

Çocuk kartpostalından 1980’ler döneminin “acılı çocuk” imgesine kadar kalıbın ana 

hatları pek değişmese de, Türkiye’nin 1980’lerin ortalarında kendi Doğulu ve taşralı 

yüzünü keşfetmesiyle kalıba yeni bir içerik sızar. Acılı çocuk artık daha kara ve daha 

delikanlıdır. Yeşilçam’ın temiz yüzlü çocuklarının kimseye inandırıcı gelmediği bu 

dönemde, acılı çocuk, şehirde başarıya ulaşmış, bir aileye değilse de, para kavuşmuş ve 

kendi Doğulu yazgısından “yırtmış”tır.  Acılı çocuk her ne kadar kimsesiz, yetim, evsiz 

ve yolsuz kalsa da yinede dirençli, masum, kırılgan ve delikanlıdır. Acıların çocuğu 

imgesi esas gücünü ülkede yaşanan haksız savaştan almaktadır. Yetimlik ise gerçek bir 

babadan çok,  adil bir babadan yoksul olmaktan kaynaklanmaktadır. 

Arabeskin acılı çocuklarının müzik alanındaki çalışmaları 1980’li yılların ilk 

yarısına rastlar. Keder, zulüm, dert, hüsran ve acı dolu şarkılar söyleyen, yaşları 10 ila 

17 arasında değişen arabeskçi çocuklar, bu dönemde arabesk dünyasının en önemli 

sanatçıları haline gelmişlerdir. Bir çocuğun asla okumaması gereken acılı şarkıları 

söyleyen bu çocuklar aslında arabeskçi büyüklerine benzemektedirler. Arabeskin 

kralları ve kraliçeleri gibi olabilme arzusunda olan bu çocuklar, dönemin “yırtma” 

amaçlı arabesk yaşam biçimine uydukları görülmektedir. Arabeskçi çocukların, 

sistemle örtüşen arabeskçilerden farkları yoktur.  Amaç para kazanmak ve daha ünlü 

olabilmektir. Burada menajer rolü üstlenmiş ailelerin ve müzik-film yapımcılarının payı 

büyüktür. Arabeskin küçük yıldızları, piyasa şartlarına uygun hareket etmekte ve 

çocuklukların uzaklaşmaktadırlar. Sahne yaşamı ve arabesk yaşam biçimi onların 

eğitim hayatlarını ve kendine ait zamanı ellerinden almaktadır. Bir çocuk gibi değil, 

büyük bir yıldız gibi yaşayan bu çocuklar piyasa koşullarından erken yaşta büyümek 

zorunda kalmışlardır. 

Arabeskçi çocuklar, sahnelerde adeta rol keserek şarkılar okumaktadırlar. 

Hıçkırıkların, ağlamaların ve iniltilerin bol kullanıldığı şarkıları okurken, adeta şarkıları 

yaşayan çocuklar, abartılı davranışlarıyla arabeskin acılı ama “yırtmış” erkek ya da 
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kadın yıldızlarını aratmazlar. Ayrıca bu çocuklar sahnelere uygun kıyafetler giymekte 

ve bir yetişkin gibi görünmektedirler. Arabeskçi çocukların gazete ve dergilerde çıkan 

haber ve röportajları incelendiğinde, bu çocukların bir çocuk gibi değil, aksine bir 

yetişkin gibi düşündükleri ve konuştukları görülür. Arabeskçi çocuklar, yetişkin 

dünyasına ait arabesk piyasasında, çocukluklarından uzaklaşmakta ve yetişkin gibi 

görünmektedirler. Bu durum 20. yüzyılda medyanın yıldızlaştırdığı ve kapitalizmin 

yarattığı yeni çocuk tipine uygunluk göstermektedir. Arabeskçi çocuklar, medyanın ve 

sinema dünyasının erkeksi-çocukları ve kadınsı-çocukları olmak zorunda 

bırakılmışlardır. Görüldüğü gibi arabeskin şarkıcı-oyuncu çocukları sadece sinemada 

canlandırdıkları çocuk karakterlerle değil, gerçek yaşamda da birer “minyatür yetişkin” 

gibidirler. 

Arabeskçi çocukların müzik ile birlikte götürdükleri sinema çalışmaları, 

1980’lerin ikinci yarısında sinemada arabeskçi çocuk furyasının yaratılmasına neden 

olur.  Müzik alanında olduğu gibi sinemada da furyanın başını çeken isim Küçük 

Emrah’tır. Küçük Emrah’ın 1984 yılında oynadığı Zavallılar filminin büyük başarı elde 

etmesi, sinema yapımcılarını arabeskçi çocuklara yöneltmiştir. Küçük Emrah’ın hemen 

ardından Küçük Ceylan, Yusuf İnci, Tarık-Yeşim İnanç, Halil Taşkın, Küçük Demet, 

Dündar Yeşiltoprak, Meral Çelik, Gülten Gül, Küçük Cüneyt, Küçük Ersin, Serpil-

Alper Beyaz Kardeşler gibi pek çok küçük şarkıcı, arabesk filmlerde başrol oynamaya 

başlamışlardır. Bu dönemde arabeskçi çocukların oynadıkları video için çekilen filmler 

oldukça ilgi görmüştür. Sinemacılar, video için çektikleri düşük maliyetli arabeskçi 

çocuk filmlerinde kar amacı içindedirler. 1980’li yılların ortalarında artan arabeskçi 

çocuk filmlerinin sayısı 1990’lı yılların başında düşüşe geçer. Türk sinemasındaki 

krizin de etkisiyle arabeskçi çocuk furyası bıçak gibi kesilmiştir. Arabeskçi çocuk 

furyasının sona ermesinde, bu çocuklarının hem müzik hem de sinema alanında 

modalarının geçmesinin de etkileri vardır.  

Arabeskçi çocuk filmleri, dramatik öğelerle ve acıklı öykülerle doludur. 

Filmlerde canlandırılan çocuk karakterlerin başına türlü felaketler gelmekte ve büyük 

acılar yaşamaktadırlar. Olayların akışının müzikle desteklendirildiği bu filmlerde, 

arabeskçi çocukların kasetlerinde yer alan popüler şarkılar kullanılmaktadır. Çoğu kez 
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çıkarılan müzik albümünün ardından çekilen filmler, albüm ile aynı adı taşımaktadır. 

Filmlerde verilen şarkılar kimi zaman konularla bağlantılı olabilirken, kimi zaman ise 

filmde yaşanılan olay ve konulardan oldukça uzaktır. Yine de şarkıların anlatımı 

destekleyici unsurlar olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Arabeskçi çocukların 

filmlerinde belirgin olarak görülen ortak özelliklerden biri, bu çocukların müziğe olan 

yeteneğidir. Arabeskçi çocuklar, pek çok filmde şarkıcı olup üne ve paraya 

kavuşmaktadırlar. Yine bazı filmlerinde ise şarkıcı olmasalar dahi acıklı sesleriyle 

şarkılar söylemekte, acıyı, neşeyi ve aşkı şarkıları ile anlatmaktadırlar.  

Genellikle Doğulu ve fakir ailelerin çocukları olan arabeskçi küçüklerin gerçek 

hayattaki biyografileri, aynı büyük arabeskçilerin filmlerindeki gibi konulara ve 

karakterlere yansımaktadır. Arabeskçi çocukların oynadıkları filmler diğer arabesk 

filmler ile karakterler, konular ve çatışmalar bakımından aynıdır. Göz yaşartıcı 

öykülerin kullanıldığı bu filmlerde mucizeler ve tesadüfler sıkça kullanılmaktadırlar. 

Çatışmaların iyi-kötü, zengin-fakir, haklı haksız, köylü-kentli gibi zıtlıklarla sağlandığı 

bu filmlerde, iyi ve kötüler net bir şekilde birbirinden ayrılmıştır.   

Arabeskçi çocukların oynadıkları filmlerin merkezinde bir çocuk ve onun 

dramatik öyküsü vardır. Bu filmlerde genellikle yetimlik, kimsesizlik, çaresizlik, 

garibanlık, intikam gibi konular işlenmektedir. Ama bu konuların yanında en sık 

işlenen konu ise parçalanmış aile dramlarıdır. Arabeskçi çocukların başrol oynadığı 

filmlerde, canlandırılan karakterler aileyi bir arada tutabilmek için pek çok fedakarlık 

yapsalar da, konu arabesk olduğundan yaşanan acılar, kızgınlık, intikamlar, 

pişmanlıklar, ölümler ve kader nedeniyle filmler mutlu sonlar ile bitmemektedir. 

Genellikle göç eden ya da fakir bir ailenin içinde olan çocuk karakterler, ailenin 

birliğini tehdit eden pek çok şeyle karşılaşırlar. Bunlardan biri de şehir, şehir hayatı ve 

şehirlilerdir. Her arabesk filmde olduğu gibi çocuk arabeskçilerin oynadığı filmlerde de 

şehir sorunsallaştırılmıştır. Doğululuğun ve taşralılığın yüceltildiği bu filmlerde, şehir 

ve modern yaşam kötü ve ahlaksız şeylerin yaşandığı yer olarak sunulmaktadır.  

Şehirliler ya da şehirde uzun müddet zaman geçirenlerde oldukça kötü, namussuz, 

ahlaksız, para düşkünü ya da zengin olarak gösterilmişlerdir. Şehrin sınıfsal bakımdan 
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sorunsallaştırıldığı bu filmlerde, modernlik ve modern değerler eleştirilmiş ama onlara 

gibi olabilme isteği de arzulanmıştır.  

Arabesk filmlerde çocukların canlandırdığı karakterler, bir çocuğu değil, bir 

yetişkini andırmaktadır. Filmlerinde bir çocuğun yaşamaması gereken tüm acı ve 

kederleri yaşan çocuk karakterler, birer yetişkin erkek ve kadın gibi davranmakta, 

düşünmekte ve konuşmaktadırlar. Bu çocuklar, melodramların ve onların uzantısı olan 

arabesk filmlerdeki erkek ve kadın tiplerine oldukça benzemektedirler.  Örneğin 

arabeskin erkek çocuk karakterleri, parçalanan ailelerinin sorumlularını almakta, 

çalışmakta ve kendilerini ailenin erkeği olarak görmektedirler. Çocukluğa ait yaşamın 

vurgulanmadığı bu filmlerde, erkek çocukları iyi, dürüst, namus düşkünü, toplumsal ve 

arabesk yapının beklediği gibi erkekçe davranabilen karakter olarak yansıtılmışlardır. 

Genellikle bu çocuklar gelenekten beslenen, namus ve şerefi her şeyin üzerinde tutan, 

paraya ve zenginliğe önem vermeyen karakter olarak sunulmuşlardır. Arabesk filmlerde 

başrol oynayan erkek çocukları, namus ve şerefleri için suç işlemeyi ve intikam 

alabilmeyi göze alabilen karakterlerdir. Zaten çocuk-yetişkin olarak sunulan çocuk 

karakterler, şarkıcı olduklarında ya da paraya kavuştuklarında güç ve özgüven 

kazanarak çocukluktan bir adım daha uzaklaşmaktadırlar. 

 Arabeskin kız çocukları ise yine iyi, merhametli, affedici, birleştirici, dürüst, 

namuslu, zenginliğe ve paraya önem vermeyen, doğru yolu gösteren çocuk karakterler 

olarak sunulurlar. Bu karakterler yine ailelerinin sorumluklarını almakta, çalışmakta ve 

erkek akranlarından farklı olarak bir “küçük anne” gibi davranmaktadırlar. Ev işleri 

yapmaları, merhametli ve fedakar tavırları, aşk anlayışları, anne ya da babanın 

yokluğunda ebeveyn rolünü üstlenmeleri kız karakterleri kadınsılaştırmakta ve 

çocukluktan uzaklaştırmaktadır. Filmlerinde birer büyük gibi olan bu çocuklar, arabesk 

kültürün kadın ve erkek için biçtiği rollerin dışına çıkmazlar.  

Arabesk filmlerde oynayan çocuk karakterler, yaşam koşulları, hal ve 

davranışları, kılık kıyafetleri, ahlak ve namus algılayışları, aşkla ilgili algıları ile birer 

“minyatür yetişkini” andırmaktadırlar. Bu çocukların oynadıkları filmlerde çocukluğun 

izini sürmek oldukça güçtür. Filmlerde eğitim, okul, ders, oyun, oyuncak vb. 

çocuklukla ilgili kavramlara sıkça rastlanılmamaktadır. Filmlerinde türlü felaketlere ve 
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acılara maruz kalan çocuklar, çocukluklarını hemen terk etmek durumunda 

kalmışlardır. Örneğin ailelerinin parçalanması durumunda hemen okulu bırakan ve 

okula bir daha geri dönmeyen çocuk karakterler, oldukça ağır işlerde çalışmaya 

başlamaktadırlar. Anne ya da babanın yokluğunda evin erkeği ya da annesi olan çocuk 

karakterler, yetişkinliğe bürünmekte ve çocukluğa ait hiçbir şeye geri 

dönmemektedirler. Genellikle fakir ve eğitimsiz aileleri çocukları olan bu karakter için 

çocukluk daha da uzakta durmaktadır. Çocuk karakterlerin şarkıcı olarak zenginliğe 

kavuşması, yok olmuş çocukluğa ait hiçbir şeyi değiştirmemektedir.  

Arabeskçi çocukların oynadıkları filmlerde çocukluğa ait en önemli tespit 

modern ve zengin bir ailenin içinde yer aldıkları filmlerde ortaya çıkmaktadır. 

Filmlerinde modern bir aile içinde yetişen arabeskçi çocuklar, yetişkin gibi davranan, 

düşünen ve konuşan karakterlerinin ana hatlarından ayrılmasalar da çocukluğa 

yakınlaştıkları söylenebilir. Bu karakterler, zengin ve modern bir ailenin içinde 

yetişmenin verdiği avantaj ile okul, ders, oyun, spor vb. çocukluğa ait şeylere yakın 

durabilmektedirler. Çocuk karakterler, filmlerinde her ne kadar acılar yaşasalar da 

okula gidebilmekte, ders çalışmakta, aileleri ile vakit geçirmekte, kendine ait yaşam 

alanlarına sahip olabilmektedirler.  

Çalışmamızda arabeskin şarkıcı-oyuncu çocuk yıldızlarının içerisinde en 

popüler isim olan Küçük Emrah’ın, film ve film konularının üzerinde ayrıntılı bir 

şekilde durulmuştur. Çalışmada özellikle Küçük Emrah’ın üzerinde durulma sebebi, 

arabesk çocuk furyasının başını çekmesi ve film sayısı en fazla olan çocuk arabeskçi 

olmasıdır. Kendisine ait bilgilere diğer arabeskçi çocuklara göre daha rahat ulaşılan 

Küçük Emrah, arabesk müziğin ve sinemanın içerisinde kaybolan çocukluğun en 

belirgin örneğidir. Bir dönemin en önemli çocuk yıldızlarından biri olan Emrah, hem 

gerçek hayatı hem de sinemada canlandırdığı karakterler ile adeta arabeskin içindeki 

“minyatür yetişkin”liğinin kanıtıdır.  

Bütün filmlerine rahatlıkla ulaşılabilen Emrah’ın toplam 17 filmi vardır. 1980-

1990 yılları arasında, on sekiz yaşını aşmadığı döneme ait 14 filmi bulunan Küçük 

Emrah, 1990’lı yıllardan sonra sinema ve müzik çalışmalarına devam edebilmiştir. 

Küçük Emrah, filmlerinde birbirine oldukça benzeyen karakterleri canlandırmıştır. 
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Emrah, genellikle filmlerinde fakir, kimsesiz ya da yetim kalmış bir çocuğun acıklı 

öyküsünü anlatmaktadır. Sık işlenen konulardan biride parçalanan ailelerdir. Emrah 

filmlerinde aileleri parçalayan sebepler arasında yoksulluk, şehir ve şehir koşulları, 

kötü ve zalim şehirliler, kötü yollara düşen anneler, babalar, kardeşler, hastalanan 

kardeşler, tecavüzlere ve tacizlere uğrayan anneler ve kız kardeşler, evlatlık verilme, 

kan davaları vb. nedenler vardır. Şehirlerin ve şehirlilerin sorunlaştırıldığı bu filmlerde 

arabesk filmler ile benzer özellikler taşımaktadır. Birçok filminde çalışmak zorunda 

kalan Emrah, filmlerin sonunda şarkıcı olup üne, şöhrete ve paraya kavuşmaktadır. 

Diğer arabesk filmlerde olduğu gibi Emrah filmlerinde de sık işlenen konulardan biri de 

intikamdır. Emrah,  kimi zaman kızdığı anne ve babasından ya da ailesine, sevdiğine ve 

kendisine zarar veren kötülere cezalarını verir. Bu ceza genellikle ölümdür. 

Film karakterlerinde iyi, dürüst, namus düşkünü, ahlaklı, merhametli, fedakar, 

çalışkan, saf bir çocuğu canlandıran Emrah, kimi zaman filmlerinde birleştirici, 

bütünleyici, doğru yolu gösteren bir çocuk temsil eder. Ama bu durum, 1960’lı ve 

1970’li yıllarda çevrilen çocuk yıldızlı filmlerdeki kadar belirgin değildir. Örneğin 

namus, kızgınlık, nefret ve intikam söz konusu olduğunda kolay kolay affedici olmayan 

Emrah, dağılan ailesini bir araya getirmek için gayretler göstermemektedir. Emrah, tüm 

filmlerde çocukluk anlayışına oldukça uzakta durmaktadır. Genellikle yetişkin gibi 

davranan, düşünen, konuşan ve giyinen Emrah, özellikle kimsesiz ya da fakir bir aile 

sahip olduğunda çalışmak zorunda kalmakta, türlü felaketler yaşamakta, okula 

gidememekte ve çocukluğa ait hiçbir şeyin içinde bulunamamaktadır. Sadece modern, 

eğitimli ya da zengin bir ailenin içinde olduğu zaman çocukluğa yaklaşabilen Emrah, 

çizilen yetişkin-erkeksi çocuk karakterinin ana hatlarından ayrılmamaktadır. Yine 

düşünceleri, davranışları, konuşmaları, kadına ve aşka bakış açısı bir yetişkin gibi olan 

Emrah, sadece çocukluğa ait şeyleri yaşabilmektedir. Ama bu yakınlaşmayı dahi 

kolayca terk edebilmekte ve çocukluğa geri dönememektedir. Şarkıcı olduğunda ise 

karakterindeki yetişkinlik tarafı güçlenen Emrah’ın çocukluktan bir adım daha 

uzaklaştığı söylenebilir. Emrah’ı filmlerinde çocukluktan uzaklaştıran diğer bir sebep 

ise diğer karakterlerdir. Filmleri genel olarak incelediğimiz canlandırılan karakterlerin 

pek çoğunun Emrah’a çocuk gibi yaklaşmadığı görülmektedir.  



 387 

Emrah’ın çalışması, ailesine sahip çıkması, evi geçindirmesi, kadına olan bakış 

açısı, gelenekten beslenmesi, erkekçe davranması, şarkıcı olması, namus ve ahlak 

kavramına olan düşkünlüğü, intikam alma isteği karakterindeki yetişkinlik tarafını 

güçlendirmektedir. Emrah’ın canlandırdığı karakterlerde çocuksu yanlar ise genellikle 

ağladığı, isyan ettiği sahnelerde ortaya çıkmaktadır. Yaşadığı ya da karşılaştığı olaylar 

karşısında tepkisini hemen ortaya koyan ve ağlayan Emrah, çocukluğa 

yakınlaşabilmektedir. Yine Emrah’ın saf, temiz ve masum yönü onu çocukluğa 

yaklaştırabilecek özellikleridir.  

Çalışmamızda, Emrah’ın Zavalılıar (1984), Boynu Bükükler (1985), Merhamet 

(1986), Ayrılmam (1986), Seninle İlk Defa ( 1988) filmlerinin çözümlemesi yapılmış ve 

filmlerde Emrah’ın canlandırdığı karakterlerin üzerinden çocukluk anlayışı 

incelenmiştir. İncelenen filmlerde Emrah, birbirine benzer karakterleri canlandırmıştır. 

Filmlerin hemen hepsinde iyi, dürüst, ahlaklı, namus düşkünü, çalışkan, saf, 

merhametli, sorumluluk sahibi çocuk karakterleri canlandıran Emrah, toplumun biçtiği 

erkek rolünü karakterinde yansıtmıştır. Filmlerdeki diğer karakterler, Türk sinemasında 

yaratılan kadın ve erkek temsillerine uyumluluk içerisindedirler. Filmlerdeki erkek 

karakterler toplumsal yapıya bağlı ve genel olarak güçlü olarak sunulmuşlardır. Kadın 

karakter ise erkeğe göre zayıf, erkek egemenliğini kabul eden ve geleneksel kadın 

tiplemelerine yakın durmaktadırlar. Kötülerin ve iyilerin net bir şekilde çizildiği Emrah 

filmlerinde, şehirli olan kadın ve erkek karakterler genellikle kötü, ahlaksız, para 

düşkünü, zengin ve modern olarak gösterilmişlerdir. Filmlerdeki çocukluk anlayışına 

bakıldığında Zavallılar (1984), Boynu Bükükler (1985) ve Ayrılamam (1986) 

filmlerinde Emrah, çocukluktan uzak “minyatür yetişkinlik” kavramına yakın 

karakterleri canlandırmıştır. Filmlerde çocukluğun yaşanabilmesi için gereken 

koşulların var olmaması (fakirlik, eğitimsizlik, geleneksellik, modern bir aile içinde 

yetişmeme vb.) Emrah’ın yetişkin bir hale sokulmasını kolaylaştırmıştır. Merhamet 

(1986) ve Seninle İlk Defa (1988) filmlerinde modern ya da zengin ortam içinde yetişen 

Emrah, çocukluğa ait pek çok şeyi yaşayabilmiş ama yetişkin gibi davranmaktan, 

düşünmekten ve konuşmaktan vazgeçmemiştir. 
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Arabeskin prensi olarak gösterilen Emrah’ın karşına rakibi olarak çıkartılan 

Küçük Ceylan, çalışmamızda arabeskin diğer çocukları arasında en ayrıntılı şekilde 

incelenen küçük oyuncudur. Küçük Ceylan, arabesk piyasasında en az Küçük Emrah 

kadar popüler olabilmeyi başarmıştır. Ayrıca Ceylan, küçük arabeskçiler içinde 

Emrah’tan sonra en fazla filme sahip çocuk şarkıcı-oyuncudur. 1980–1990 yılları 

arasında toplam 14 filmde oynayan Küçük Ceylan, 1990’lı yılların başından itibaren 

filmlerde oynamayı bırakmış ama müzik hayatına devam edebilmiştir. Ceylan’ın 

oynadığı filmlerin konuları diğer arabeskçi çocukların film konuları ile benzerlik 

göstermektedir. Kimsesizlik, yetimlik, parçalanmış aileler, garibanlık, şehrin zor 

koşulları karşısında çaresizlik, kadere teslimiyet oldukça sık işlenen konulardır. 

Filmlerinin çoğunda Ceylan, şarkıcı olarak ya da zengin ebeveynini yıllar sonra bularak 

paraya kavuşur. Ceylan filmlerinde kötü karakterler genellikle “ilahi adalet” tarafından 

cezalandırılır. Yine kötü karakterlerin pişman olup, af dilemesi de sıkça görülen bir 

durumdur.  

Küçük Ceylan filmlerinde dürüst, ahlaklı, çalışkan, sorumluluk sahibi, fedakar, 

merhametli, gururlu ve duygusal karakterleri canlandırmaktadır. Ceylan, filmlerinde 

ailesini sorumluluğunu alan, ebeveynlerine doğru yolu gösteren, parçalanmış ailesi 

toparlamaya çalışan çocuk karakterlerin hikayesini anlatır.  Anne ve babanın 

yokluğunda kardeşlerine bakan, evin tüm işlerini yapan, çalışan, kimi zaman olumsuz 

özelliklere sahip ve hatalar yapan ebeveynlerini toparlayan Ceylan, filmlerinin 

birçoğunda “küçük bir anne” gibi görünmektedir. Ceylan’ın canlandırdığı çocuk 

karakterler, genellikle yetişkinlik ve çocukluk arasında kalan kadınsı-çocuklardır. 

Ceylan’ın kadınsallaştığı durumlar onu yetişkin dişi kimliğini ortaya çıkarmaktadır. 

Eğlenceli, bilmiş ve yaramaz bir çocuk olamayan Ceylan, acılı ve duygusal bir çocuk 

olmakla, yine acılı ve duygusal olan bir kadınsılık arasında sıkışıp kalan karakterleri 

canlandırır.  

Çalışma konumuzun sonunda 1980–1990 yıllar arasında Küçük Emrah ya da 

Küçük Ceylan kadar filmlerde oynamayı başaramamış ve onlar kadar popüler olmayan 

arabeskçi çocuklara ve de filmlerine değinilmiştir. Yine bu çocukların başrol 

oynadıkları birer filme örnek verilmiş ve konuları anlatılmıştır. Halil Taşkın, Meral 
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Çelik, Mustafa Açıkses, Küçük Demet, Küçük Cüneyt, Küçük Tülay gibi pek çok 

arabeskçi çocuk bu dönemde arabeskte çocuk furyasının etkisiyle filmlerde başrol 

oynamıştır. Genellikle video için yapılan, düşük bütçeli ve basit konular içeren 

filmlerde oynayan arabeskçi çocuklar, 1990’lı yıllardan sonra filmlerde yer 

alamamışlardır. Acıklı ve göz yaşartıcı öyküleri ile bir döneme damgasını vuran 

arabeskçi küçükler, aynen çocuklukları gibi müzik ve sinema piyasasından yok olup 

gitmişlerdir. 

Arabesk filmlerde çocukların oynadıkları filmler, birer çocuk filmi olmayıp 

yetişkin dünyasına ve özellikle arabesk kültüre hitap eden filmlerdir. Bu filmlerin 

içerisindeki çocuklar, yetişkinlik ile çocukluk arasında sıkışıp kalmış ama yetişkinlik 

yönü ağır basmış karakterlerdir. Bu çocuklar hem gerçek yaşamlarında hem de 

sinemada canlandırdıkları karakterler ile birer “minyatür yetişkin” ya da çocuk-

yetişkindirler. Bu bağlamda arabesk filmlerin çocuk karakterlerinin, 20.yüzyılda 

çocukluğun yok oluş serüvenin en acıklı hali olduğu söylenebilir.  
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