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1 GİRİŞ 

“Hakkâri... 70'ler...  

Vizontele insanlarıyla bir kentin ve bir çocukluğun hikâyesi...  

Yılmaz Erdoğan tiyatro oyunları, kitapları, sohbetleri aracılığıyla anlattığı Hakkâri’yi 

şimdi de beyazperdede seyircileriyle buluşturuyor. Çocukluğunun yaşandığı kent olan 

Hakkâri’ye vizontelenin (televizyon) geliş öyküsünü anlatıyor; musluklara bir türlü su 

getiremeyen belediye başkanı Nazmi Bey, Rıfat'ı askere giden Siti Ana, Rıfat'ın geride 

kalan sevgilisi Asiye, Eşenlerin gelini Firkat, Sinemacı Latif, müteahhit Fikri, Mal 

Müdürü İzzet, haylaz torunlar Yılmaz, Mustafa, Aykut, sarhoş Ezo ve arkadaşları, 

devrimci gençler ve diğerlerinin öyküleri ile birleştirerek... 

Bir süreliğine çocukluğuna ve yetmişli yıllara geri dönüp oradan aktarıyor bize bu 

keyifli hikâyeyi, kendine özgü bakışı ve anlatımıyla... Ve sinema, özlediği bir buluşmayı 

gerçekleştiriyor, Hakkâri’nin, "vizontele"nin, insanların öyküleriyle buluşturmak üzere 

bu sıcacık öyküleri başka hayatlarla ve başka öykülerle... 

Yolun sonu olan ve her şeyin geldiğinde zaten eskimiş olduğu bir kente devlet tarafından 

televizyonun gönderilişinin hikâyesi... Uzak görünen yerleri, insanları ve duyarlılıkları 

yanı başımıza getiren bir film...” 1 

Vizontele serisinin aynı ada sahip olan web sitesinde tanıtımı böyle yapılmış ve 

Vizontele bütün basın araçlarını kullanarak sinema seyircisini uzun bir aradan sonra 

ailece sinema salonlarına taşımayı başarmıştır. Böylece Eşkıya ile başlayan Türk 

Sineması’nın yeniden soluk alıp verme süreci başarıya ulaşmaya başlamıştır. Filmin 

bekleneni verip vermediği tartışmaya açık bir konudur; ancak net olan filmle beraber 

popüler kültür olgusunun ne kadar yoğun ve toplumun hemen hemen her bölümünde -

kitle kültürüne benzer özelliklere sahip olsa da- nasıl kendine has bir kitle yarattığı 

olmuştur. Bu kitle A’dan Z’ye izlediği filmlerin etkisinde kalarak sinema seyircisinin 

filmle kendisi arasında vazgeçilmez bağlantısı olan ‘özdeşleşme’yi sonuna kadar 

                                                 
1 Vizontele filminin resmi sitesinden filmin tanıtımı www.vizontele.com (Ağustos 2006) 
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yaşamıştır. İçimizden bazıları ‘Deli Emin’ bazıları ise ‘Fikri’ oluvermiş ya da böyle 

karakterliğin varlığı bir kez daha hatırlanır hale gelmiştir.  

Tez konumda yola çıktığım temel nokta uzun süredir hayatımızda var olan; kitle iletişim 

araçlarının varlığının ve etkinliğinin artmasıyla birlikte daha çok konuşulur, bilinir hale 

gelen popüler kültür olgusunun, nasıl beslendiği, kitle kültürü kavramından nasıl 

ayrıldığı; folk kültürü olarak nitelendirdiğimiz kültürün, kitle iletişim araçlarının büyülü 

dünyasıyla nasıl popüler kültüre dönüşebildiği ve bunun en güzel örneklerinden biri 

olan Vizontele... Konuyu folk kültür, üst kültür, popüler kültür ve kitle kültürü 

tanımları, Türkiye’de Popüler Kültürün oluşumu, gelişimi ve değişimi, sinemanın 

yarattığı popüler kültür ve Vizontele serisiyle başlayan folk kültürün popüler kültüre 

dönüşme süreci başlıkları altında anlatmaya çalışacağım. Bu incelemelerin ardından 

temel konum olan Vizontele’nin çözümlemesini folk, üst ve popüler kültür açısından 

değerlendirmesini yapacağım.  
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2 KÜLTÜR 

2.1 Kültür Kavramı  

Kültür kavramının bilinen pek çok tanımı mevcuttur. Bu tanımlar benzerlikler ve 

farklılıklar gösterse de temel çıkış noktası Latince ekip biçme anlamını taşıyan ‘Cultura’ 

kelimesinden gelmektedir.  

“İngilizce ve Fransızcada ‘Culture’, Almanca’da ‘Kultur’ olarak kullanılmaktadır. En 

çok kullanılan tanımı ve eş anlamlısı ise ‘ekin’dir. Tarım alanında toprağın sürülmesi, 

ekime hazırlanması, tohumların ıslah metodu, bitkilerin yetiştirilmesi tekniğinden, 

eğitim yoluyla kazanılan davranışlar ve bu davranışları düzenleyen bilgi, duygu ve 

düşünceler ile sosyal inanç ve değerleri de içine almaktadır.” 2  

Emre Kongar kültürü ‘insanların yarattıklarının tümü’ olarak tanımlamaktadır.3 Kültür 

tanımlarından en çok bilinen ve kullanılanlardan biri de ‘toplumun bir üyesi olarak 

insanoğlunun kazandığı bilgi, inanç, sanat, ahlak, hukuk, adalet ve benzeri diğer 

yetenek ve alışkanlıkları kapsayan karmaşık bir bütün’dür tanımıdır. 4  

Kültür, ‘Bir toplumun sahip olduğu maddi ve manevi kıymetlerden teşekkül eden öyle 

bir bütündür ki, toplumun içerisindeki her şeyi, bilgiyi, alakaları, itiyatları, kıymetleri 

ölçülerini, umumi atitüd (attitide-vaziyet alış) görüş ve zihniyet ile her nevi davranış 

şekillerini içine alır. Bütün bunlarla birlikte, o cemiyet mensuplarının ekserisinde 

müşterek olan ve onu diğer toplumlardan ayırt eden, hususi bir hayat tarzı temin eder.’5 

“Çağdaş antropologlardan Murdock, kültürün önemli bilimsel ve evrensel özelliklerini 

şöyle sıralamaktadır:  

a) Kültür, kişisel olmayıp, bir sosyal değerler ve davranışlar sistemidir.  

b) Kültür, sosyal bir mirastır ve genç kuşaklara öğrenme yoluyla geçer. Kültürün 

korunması ortak bir dille mümkündür.  

                                                 
2 Kimbal Young, ‘Sociology-A Study of Society and Culture’ 1942 S. 34 
3 Kongar Emre, Kültür Üzerine, Remzi Kitabevi, İstanbul 1994 S.19 
4 Bozkurt Güvenç, Antropolojj (İnsan Bilim) Ankara Üniversitesi 1994 S. 34 
5 Turhan Mümtaz, Kültür Değişmeleri, İstanbul, 1959 S. 40 
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c) Kültür bir birikimdir ve mal olduğu toplumun geleceğini sağlamak için kendi 

normlarını korumak zorundadır.  

d) Kültür, bir toplumun bütün ideallerinin ve sosyal kişiliğinin bir sembolüdür. Her 

toplum, kültürü oluşturan bu idealleri gerçekleştirmeye çalışmalıdır.  

e) Kültürde değerin korunması kadar, değişme olgusunun da çok önemli bir payı 

vardır. Yani, kültür değerleri dogmatik olmayıp, çağın ihtiyacına göre değişmek 

zorundadır. Kısaca pragmatik olmalıdır.  

f) Kültür değişiminde bir uyum, bir yorum olmak zorundadır.  

g) Her kültür, kendi içindeki unsurların oluşturduğu organik bir bütündür.  

Vizontele ile artan folk kültürünün popüler kültüre dönüşme sürecinde yaşananları ve bu 

sürecin ardından popüler kültür kavramının hayatımıza nasıl yerleştiğini incelemeden 

önce folk kültür, üst (yüksek) kültür, popüler kültür ve kitle kültürü kavramlarını 

incelememizde yarar vardır. Kültürün türlerini incelerken konunun akışı değil öncelikle 

kültür ve alt türlerinin tarihsel gelişimi dikkate alınmış sınıflandırma ve tanımlama bu 

bakış baz alınarak hazırlanmıştır. Konumuz olan popüler kültür bu sıralamada tarihsel 

durumuna göre yer alacaktır.  
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2.2 Türleri  
2.2.1 Folk Kültür  

Folk kültürün geçmişi insanlık tarihi kadar eskidir çünkü sözlü bir kültürdür. Temeli 

bireyin yaşamında var olan gelenek görenek ve benzeri oluşumların hayatın her alanına 

yansıması ve kültür ürünlerinin tamamında bu özelliklerin gözlemlenebilmesine 

dayanmaktadır. Dili oldukça sade, günlük konuşma dilinde yer alan kavramlar üzerine 

kuruludur.  

“Folklorik ürünler halkın gündelik yaşamının dolaysız yansımalarını içermeleri ve dış 

etkilerle dönüşüme uğramadıkları için hem gerçekçilik düzeyleri hem de otantiklikleri 

açısından önemlidirler. Folklor ürünlerinde eğlence ve kaçış öğelerinin yanı sıra 

kendiliğinden protestocu öğelere de rastlanır bu yüzden. Kaçış (evasion) sanıldığı gibi 

sadece burjuva sanatına içkin bir kavram değildir. Halk kesimleri gündelik yaşamın 

acılarıyla kısıtlamalarını ancak eğlence öğesi de içeren türkü, şarkı, seyirlik oyun ve 

dans gibi sanatsal kültürel etkinliklerle giderebilirlerdi.” 6 

Özellikle kent yaşamının genişlemesi ve çeşitlenmesiyle meta olarak üretilmeye 

başlayan popüler kültür ürünleri ile halkın, yani sömürülen ve bağımlı konumdaki 

yönetilen sınıfların kendiliğinden ürettikleri folklor ürünlerini birbirine karıştırmamak 

gerekmektedir. Folk kültürün hemen hemen her yerde tanımlanan özellikleri aşağıda 

maddeler halinde yer almaktadır:  

• Biçimi basittir. 

• Her türlü duyu ya da gelenek aracılığıyla doğrudan aktarılabilen ya da 

iletilebilen bir yapıdadır.  

• Anonimdir. 

• İçinden çıktığı grubun değer yargılarını içerir ve iletir. 

• Ürün tüketiciye dönüktür. 

• Genellikle herkes için parasızdır7 

 
                                                 
6 Oktay Ahmet, Türkiye’de Popüler Kültür, İstanbul, Everest Yayınları Aralık, 2002 S: 12 
7 Oktay Ahmet, Türkiye’de Popüler Kültür, İstanbul, Everest Yayınları Aralık 2002 S. 13 
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2.2.2 Üst Kültür 

Üst kültür de folk kültür gibi insanlık tarihinin hemen hemen başlangıcına 

dayanmaktadır. Özellikle ticaret kavramının, takasın ve paranın insan hayatına 

girmesiyle birlikte toplum içerisinde oluşan sınıf ve eğitim farkları beraberinde kültür 

farkını da getirmiştir. Öncelikle Avrupa’da ortaya çıkan bu kültür, folk kültürünün bazı 

özelliklerini taşımakla beraber tamamen kendine özgüdür. Toplumun ayrı bir statüde 

değerlendirilen önemli isimleri tarafından ortaya atılan ve yine seslendiği kitle 

tarafından ayrı bir yerde değerlendirilen bu kültürün etki alanı ve geçerliliği giderek 

azalmakta; diğer kültürlerde olduğu gibi kitle kültürünün yoğun baskısı altında 

kalmaktadır.  

Yüksek kültürün özelliklerini ve diğer kültürlerden farklılıklarını şöyle sıralamak 

mümkündür;  

• “Üst kültürün izleyicisi ve çeşitliliği diğer kültürlerle kıyaslandığında bellidir. 

Hedef kitlesini oluşturan insanlar aynı çevreden gelen aynı sosyo kültürel yapı 

içerisinde yetişmiş aynı düzeyde eğitim almış insanlardır. 

• Biçimi oldukça karmaşıktır belirli bir kitleye ve estetik bakışa hitap etmektedir.  

• Tüketicileri yüksek eğitimi kişilerdir. 

• Bilinen ünlü bir yaratıcısı vardır.  

• İlk değerlendirmesi yine yüksek beğeni sahibi gruplar ya da eleştirmenler 

topluluğunca yapılmaktadır. Ekoller ve küçük gruplardan oluşmaktadır.   

• Üst kültürde tüketim ortak olarak yapılan bir eylem değildir. Üst kültür ürünleri 

ve maliyetleri diğer kültür ürünleriyle kıyaslandığında oldukça yüksek fiyatlara 

sahip olduğu için temelde tek başına tüketilmektedir. Benzer çevrelerden gelen 

kişiler benzer alışkanlıklara sahip olsa da üst kültür öncelikle birebir kişiyi 

hedef almaktadır. 

• Üst kültürde seçimleri ürünün yaratıcısı yönlendirmektedir. Kişi yaratıcının 

öngördüğü fikirleri aynen benimsemek zorunda değildir; isterse eleştirebilir ki 

bu eleştiri üst kültür için daha önemlidir ve onu diğer kültürlerden ayırmaktadır.  
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• Üst kültürde yaratıcı izleyici uçurumu çok daha küçüktür, çünkü izleyici sayısı 

daha azdır. İzleyici kitlesi daha homojendir ve çoğunlukla yaratıcıyla aynı 

eğitsel ve sınıfsal geçmişten gelmektedirler.  

• Kültür kendini seçkin gören ve ayrı tutan küçük bir topluluğa hitap ve hizmet 

ettiği için, ürünlerini kitle medyasınca yaymayı düşünmez. Sanatı, galeriler 

aracılığı ile dağıtılan özgün yapıtlardan oluşur; kitapları dışarıdan para desteği 

alan basımevlerince ya da saygınlığı maddi çıkarlardan üstün tutan kimi ticari 

yayınevlerince basılır.   

• Üst kültür kültür ürünlerinin yapılmasına çok özen gösterir. Çeşitli öğelere 

verilen göreli önem zaman içinde değişse bile, üst kültürde biçim, malzeme, 

yöntem, açık içerik, örtülü simgelem gibi konular arasındaki ilişkiler hep 

titizlikle ele alınmıştır.” 8 

Üst kültür popüler kültürü reddetmektedir. Üst kültüre göre popüler kültür insanları 

kalitesize yönlendiren bir yapılanmaya sahiptir. Popüler kültürle ilgili üst kültürün 

yaptığı yaklaşık 200 yıllık bir eleştirisi mevcuttur. Bu eleştiriye göre: 9 

1. Popüler kültür yaratmanın olumsuz özelliği. Popüler kültür sevimsizdir, çünkü 

yüksek kültürün aksine, kar zihniyetli yatırımcılar tarafından sadece parasını 

ödeyen izleyiciyi memnun etmek üzere toptan üretilir.  

2. Yüksek kültür üzerindeki olumsuz etkiler. Popüler kültür yüksek kültürden 

alıntı yapar, böylece onu ayağa düşürür; ayrıca geleceğin pek çok yüksek kültür 

yaratıcısının baştan çıkartır, böylece onun yetenek kaynağını tüketir.  

3. Popüler kültür izleyicileri üzerindeki olumsuz etkiler. Popüler kültür içeriğinin 

tüketilmesi en iyi olasılıkla sahte mutluluklar yaratır, en kötü olasılıkla da, 

izleyiciye duygusal olarak zarar verir.  

4. Toplum üzerindeki olumsuz etkiler. Popüler kültürün yaygınlaşması yalnızca 

toplumun kültürel –ya da uygarlık- kalitesini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda 

diktatörlüğe eğilimli demagogların kullandığı kitle ikna yollarına tuhaf bir 

                                                 
8 Gans, Herbert J. Popüler Kültür ve Yüksek Kültür, Çev: Emine Onaran İncirlioğlu, Yapı Kredi 
Yayınları, Kasım 2005, S. 110-111 
9 Gans, Herbert J. Popüler Kültür ve Yüksek Kültür, Çev: Emine Onaran İncirlioğlu, Yapı Kredi 
Yayınları, Kasım 2005, S. 43 
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biçimde ilgi gösteren, edilgen bir izleyici kitlesi yaratarak totaliter rejimlere 

çanak tutar.  

Herbert J. Gans’in üzerinde durduğu gibi üst kültüre göre popüler kültür yozlaşmanın 

başlangıcıdır ve beraberinde kitle kültürüne dönüşümü getirir. Bu nedenle üst kültür var 

olduğu günden bugüne kadar popüler kültüre ve kitle kültürüne karşı çıkmış fakat folk 

kültürünün bütün nimetlerinden yararlanma yolunu tercih etmiştir. “… caz ve halk 

müziği yüksek kültür bestecilerince; halk efsaneleri yüksek kültür oyun yazarlarınca; 

yerel yapı biçemleri yüksek kültür mimarlarınca ve ‘ilkel’ sanat yüksek kültür 

ressamlarınca, hatta izleyicilerince ödünç alınmaktadır.” 10 

Özellikle teknolojide yaşanan değişiklikler kitle iletişim araçlarının gelişimi ve 

bombardımanıyla birlikte bütün kültürlerde olduğu gibi üst kültürde de bir çözülme 

yaşanmaya başlamış; hedef kitlesini oluşturmak için popüler kültür ürünlerinden 

faydalanmaya başlamıştır. Örn: Anjelika Akbar/Asena, Mercan Dede/Özcan Deniz ve 

benzeri isimler (popüler kültür ve üst kültür içerisinde yer alan) birçok etkinlikte bir 

araya gelmiştir. Böylece kültürler arasındaki net çizgiler silinmeye ve her kültürde 

olduğu gibi üst kültürde de popülerleşeni kabullenme başlamıştır.  

                                                 
10 Gans, Herbert J. Popüler Kültür ve Yüksek Kültür, Çev: Emine Onaran İncirlioğlu, Yapı Kredi 
Yayınları, Kasım 2005, S. 43 
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2.2.3 Popüler Kültür 

“Tarihi, sınıflı toplumların tarihi kadar eski olan popüler kültür, insanların bu boş 

zamanlarını kapitalizm lehine değerlendirmek için yaptıkları çalışmaların sonucunda 

ortaya çıkmıştır. 16. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupa ülkelerinde halk (folk) 

kültüründen daha gelişkin daha üretken ve daha özgün yeni bir kültür gelişmeye 

başlamıştır. Kentleşme ve değişen üretim biçimiyle birlikte ortaya çıkan folk 

kültüründen çok farklı nitelikler taşıyan, daha yalın bir ifadeyle kentlileşen halkın 

kültürüne popüler kültür adı verilmektedir. Bu kültür ‘folk’ ve ‘seçkin’ kültürleri dışında 

bir üçüncü kategori oluşturmuş ve bunların yapay bir bileşimi olma özelliğini taşımıştır. 

Popüler kültür sanayi devrimi ile bir değişim geçirmiştir. Sanayi toplumuna geçişle 

popüler kültür ürünleri meta olarak tüketilmeye başlanmıştır. Popüler kültür, kapitalist 

üretim anlayışıyla, seçkin kültürü ve folk kültürünü dönüşüme uğratarak oluşmuştur.” 11 

Popüler kültür kavramı kitle iletişim araçlarında yaşanan değişim ve gelişimin ardından 

ortaya çıkmıştır. Ancak popüler kültür, folk kültürü ve seçkinler kültürü gibi çağdaş 

dönemden daha önceleri de var olmuştur. Kitle kültürü kavramı, halk tabakasının 

kültürünü temsil etmektedir. Popüler kültür ise daha geniş boyutta sosyal grupları 

etkilemektedir. İki kültür de 19. yüzyılda gelişmiş kapitalist ülkelerde kitlesel üretim 

koşullarının ortaya çıkmasıyla birlikte yoğun olarak yayılmaya başlamıştır fakat popüler 

kültürün geçmişi çok daha eskidir.12 Sanayi toplumundan önce de (yani kitle 

kültüründen önce de) popüler kültür Asur, Grek-Roma dünyası ve Ortaçağ dünyasında 

da yaşanmıştır. 13  

Popüler kültürü diğer kültürlerden ayıran en önemli özelliği din, dil, ırk, kültür, yaş, 

sınıf, yaşam tarzı, eğitim, gelir gibi farklılıkları tek kalemde çizerek ortak bir dil 

oluşturmasıdır. Halkın içinden çıkan, halk tarafından üretilen popüler kültür, halkın 

varlığının ve gücünün önemli bir göstergesidir. Bu yönüyle söz konusu kültürel olgu, 

halkın düzeyinin yükselmesinde başat bir etken olmaktadır. Popüler kültür kavramının 

                                                 
11 Belge Murat, Popüler Kültür Politikalarına Giriş, Yazko Çeviri, Kasım-Aralık 1982, Sayı: 9 S. 89 
12 Özbek Meral, Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, İstanbul İletişim Yayınları 1994 S. 82 
13 Oskay Ünsal, Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri, İstanbul Der Yayınları 1993, S 172–173 
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diğer kültürlerden farklılıklarına ve özelliklerine değinmeden önce oluşum ve gelişimini 

incelemekte fayda vardır. 

19. yüzyıldan itibaren yaygınlaşan kapitalist üretim tarzı üst kültür ve folk kültürünü 

değiştirmiştir. Kapitalizmden önce, sanat ve kültür, senyörlerin himayesi altında 

bulunmaktaydı. Bu durum sanat ve kültür ürünlerinin niteliğinin seçkin bir zümre 

tarafından belirlenmesine neden olmaktaydı. Kapitalizm geniş bir kitleyi alıcı konumuna 

getirmiş ve bu kitlenin değerlerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini, yeni sanatsal ve kültürel 

ürünlerin etkinliğini bu dönemde farklı biçimlerde belirlemişti. 14  

 “1930’lu yıllarda Amerika’da yapılan bir araştırma sonucunda, insanların öğle, hafta 

sonu, yıllık izin gibi dönemlerde daha çok çalıştıkları, daha verimli oldukları tespit 

edilmiştir. İnsanlar, günde sekiz saat çalışıp, zamanlarını satarak para kazanıyorlarsa, 

kazandıkları parayı da eğlenceli zaman almak için harcamalıydılar. Bu düşünce, 

zamanın örgütlenmesi fikrini ortaya çıkardı. Popüler kültür, işte bu örgütlenmiş 

zamanın ürünüdür. Kısaca popüler kültür, kitle iletişim araçlarıyla bize yansıtılan bir 

yaşam tarzıdır.” 15 

Popüler kültür kavramının bu kadar hayatın içinde yer almasının ve gelişmesinin temel 

nedeni, teknik gelişmeler -özellikle de baskı ve çoğaltma tekniklerindeki önemli 

gelişmeler-dir.  Popüler kültür de bu teknolojik çoğaltma ortamında kendisini gösteren 

ve hızla yaygınlaşmakta olan kitlesel bir olgu olarak dikkati çekmektedir. Bu yönüyle de 

popüler kültür, kitle kültürünün eş anlamlısı olarak algılanabilir. Ama temel nokta 

popüler kültürün özde toplumda geniş bir paylaşım alanına sahip olduğudur. 

Sorgulanması gereken ise bu geniş paylaşım alanında popüler kültürün ne gibi 

özelliklere sahip olduğu, nasıl bir işleyiş süreci içinde bulunduğu ve ne tür etkiler 

yarattığıdır. “Örneğin, Douglas Kellner özellikle televizyon metinlerinde, reklamlarda, 

dizilerde vb, çoğu popüler kültür metinlerinde kurulu düzeni sürekli olarak haklılaştıran 

ve pekiştiren ideolojik mesajların yoğun biçimde yer aldığını çeşitli örneklerle de 

kanıtlamaya çalışır. Bu görüşe göre popüler kültür ile kitle kültürü arasında kayda 

değer bir farklılık söz konusu değildir. Her ikisi de tümüyle aynı kültürel olguya verilen 

                                                 
14 Belge Murat, Popüler Kültür Politikalarına Giriş, Yazko Çeviri, Kasım-Aralık 1982, Sayı: 9 S. 89 
15 Türkdoğan Orhan, ‘Aydınlıktakiler ve Karanlıktakiler’ Üçdal Neşriyat, İstanbul, 1982 S. 60 
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adlardır ve birbirlerinin yerine tereddütsüz kullanılabilirler. Dolayısıyla da ister 

popüler kültür denilsin ister kitle kültürü olarak adlandırılsın özde aynı şey olan söz 

konusu kültürel olgu egemen konumdakiler tarafından, bağımlı konumdakiler üzerinde 

kurmuş oldukları egemenliklerini güçlendirmek ve sürekli kılmak için kullandıkları 

önemli bir araçtır.” 16 

Popüler kültürün kitle iletişim araçlarına veya onları kontrol etme gücüne sahip olan bir 

azınlık ya da egemen sınıflar tarafından yönlendirildiği ortadadır. Bununla birlikte, bu 

kültürün ürünlerinin tüketicisi durumunda olan sıradan insanların kültürleri ve ilgi 

alanlarıyla bir iç içe geçme de söz konusu olmaktadır. Bu durumda popüler kültür 

öğelerinin, kitle iletişim araçları tarafından üretilmelerine rağmen, özde halka ait olduğu 

ileri sürülebilir. 17 

Popüler kültür kavramının pek çok tanımı vardır: 

“Popüler kavramı, ‘halka çok sayıda kişiye yönelik, halkın kültür düzeyi en düşük 

kesiminin zevklerine uygun olan şey için’ kullanılmaktadır.” 18  

Başka bir tanımlamayla popüler kültür; toplumun kayda değer olarak 

nitelendirebileceğimiz önemli bir bölümünün paylaştığı, popüler olanın benimsendiği 

kabul gördüğü değerler sistemidir.  

 “Oxford sözlüğünün açıkça belirttiği gibi kelime hem ‘sıradan insanlara uygun ve 

yönelik’ hem de ‘genel olarak halk arasında kabul edilmiş, yaygın ve geçerli’ anlamına 

gelebiliyor. İkinci tanım herkesi içeriyor, birinci tanım ise ‘sıradan’dan başka herkesi 

dışlıyor. Böylelikle popüler kültür bazen sadece ‘sıradanlık’ ya da ‘ortalama’lık (kitle 

kültürünün orta sınıf beğenisi) özelliği gösteren kesimlere kendini kabul ettiren, böylece 

de toplumdaki toplumsal katılılaşmayı onaylayan, bazen de sınıflar arası özellik taşıyan 

bir olay olarak görülebiliyor. Böylelikle bazıları sadece afyon, bazıları için yıkıcı ve 

                                                 
16 Kellner, D. “Popular Culture and the Construction of Postmodern İdentities” (der) Scott Lash and 
Jonathan Friedman: Modernity and İdentity, Oxford and Cambridge, UK and USA, pp. 141–178 
17 Bektaş, Arsev, Kamuoyu, İletişim ve Demokrasi, 1. Baskı, İstanbul Bağlam Yayıncılık, S: 124–129  
18 Popüler, Büyük Larousse C 15 İstanbul Gelişim Yayınları, 1986 
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özgürleştirici bir güç olan popüler kültür, değişik toplumsal çevrelerden gelmiş değişik 

öğrenimlerden geçmiş kişileri de bir noktada birleştirebiliyor.”19 

Kendisine ve çevresine yabancılaşan insanların popüler kültüre rahatlıkla ayak 

uydurduğunu göz önünde bulundurursak; bu kültür hem düzenden şikâyet eden hem de 

düzen içinde yaşamak zorunda olan edilgen kalabalıkların kültürü olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

Popüler kültür dar anlamıyla, eğlenceyi içermesine karşın daha geniş düşündüğümüzde 

belirli bir yaşam tarzının ideolojik olarak yeniden üretilmesinin ön koşullarını 

oluşturmaktadır. 20  

Ünsal Oskay’a göre popüler kültür, “bir yandan bizi sisteme sımsıkı bağlarken diğer 

yandan da sisteme karşı başkaldırışımızı dile getirmek ister gibidir. Ancak bu karşı 

çıkış, gerçek bir karşı çıkış değildir ve genellikle popüler kültürün tüketim anıyla 

sınırlıdır. Ancak popüler kültür aracılığıyla yaşanan farklılık, başkaldırış ve karşıtlık 

içinde bulunulan sistemi kesinlikle tehdit etmeyecek bir dozda ayarlanmıştır.” 21  

 “Genel olarak popüler kültüre baktığımızda net olarak yapılabilecek tanımlaması 

içerisinde tepki unsurları taşısa da insanlarda isyan duygularını ön plana çıkarsa da 

yöntemleriyle aynı isyan duygularını dizginleyerek çoğunluğa uyuma yönelten bir 

yapıya sahiptir. İktidarda olanların kültürüne karşı ya da onun adına mücadelenin 

alanlarından biridir. O mücadele içinde aynı zamanda, kaybedilecek ya da kazanılacak 

olan şeydir. Boyun eğme ve direnme alanıdır. Kısmen hegemonyanın yükseldiği ve 

güvenlik altına alındığı yerdir. Hall, popülerin ‘yaygın’ anlamına gelen ‘ticari’ 

tanımına yaslanan güdüp yönetme yaklaşımı ve halka ait anlamındaki ‘betimleyici’ 

tanımına dayanan alternatif kültür yaklaşımları yerine, bu iki yaklaşımı birbiri içinde 

eritip onları aşan yeni bir ‘popüler’ tanımı önermektedir.” 22  

                                                 
19 Bigsby W. C. Approaches to Populer Culture (Ohio: Bowling Green Populer Press. 1976) Popüler 
Kültür Politikaları, Çev: Fatih Özgüven, Yazko Çeviri 9 (1982) ss. 91–108 
20 Oktay Ahmet, Türkiye’de Popüler Kültür, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları 1994 S: 20 
21 Oskay Ünsal, “Yıkanmak İstemeyen Çocuklar Olalım”, YKY, 1998, S: 156 
22 Özbek Meral, Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, İstanbul İletişim Yayınları 1994 S. 84–85 
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Popüler kültür kapitalizmin yarattığı bir olgudur. Bu açıdan aralarında nedensel bir ilişki 

bulunmaktadır. Kapitalizm, sanat ve kültür alışverişini kendi egemen mantığına göre 

ayarlamaktadır. 23 

 “... Kimileri ‘popüler’ kavramından yola çıkarak popüler kültürü ‘halk’ kavramıyla 

bağlantılandırırlar. Onlara göre popüler kültür, halk ya da halkın dışında ya da üstünde 

yer alanlar tarafından halk için üretilen her şeydir.” 24 

Günümüzde popüler kavramının iki tanımı şu şekilde yapılmaktadır. Birinci tanıma göre 

yaygın olarak beğenilen, tüketilen anlamına gelmektedir. Stuart Hall, bu tanımı ticari 

tanım olarak nitelemektedir. İkinci tanım ise, popüler kültür kavramının 18. yüzyıldaki 

babası Herder’e dayanmaktadır. Bu tanıma göre, popüler kavramı halka ait anlamında 

kullanılmaktadır. Stuart Hall, halkın yaptığı ve yapmış olduğu her şeyi kapsamaya 

çalıştığı için bu tanıma betimleyici tanım demektedir. Modern toplumlarda kültürü 

düzeylere ayıranlar popüler kavramının birinci tanımını kullanmaktadırlar. Hem 

muhafazakâr hem de radikal eleştirilerde popülerin ‘yaygın’ anlamına, ‘aşağı, değersiz 

ve güdümlenmiş’ anlamları da eklenmektedir. 25 

Popüler kültür kavramının tanımı ise en genel şekliyle ‘bir toplumda yaygın biçimde 

paylaşılan inançlar, pratikler ve nesneler’ olarak yapılmaktadır. Politik anlamda ise 

kitlelerin ve bağımlı sınıfların kültürü olarak açıklanmaktadır. 26 

Popüler kültürün en bilinen ve en çok kullanılan tanımı ise Prof. Dr. Veysel Batmaz 

tarafından yapılan tanımıdır.  

‘Popüler kültür gündelik yaşamın kültürüdür. Dar anlamıyla, emeğin gündelik olarak 

yeniden üretilmesinin bir girdisi olarak eğlenceyi içerir. Geniş anlamıyla, belirli bir 

yaşam tarzının ideolojik olarak yeniden üretilmesinin ön koşullarını sağlar.’ 27 

                                                 
23 Belge Murat, Popüler Kültür Politikalarına Giriş, Yazko Çeviri, Kasım-Aralık 1982, Sayı: 9 S. 90 
24 Korkmaz Alemdar  –Erdoğan İrfan, Popüler Kültür ve İletişim, Ümit Yayınları, 1994, S: 110.  
25 Özbek Meral, Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, İstanbul İletişim Yayınları 1994 S. 80–81 
26 Mutlu Erol, İletişim Sözlüğü S: 279 
27 Batmaz Veysel, ‘Popüler Kültür Üzerine Değişik Kuramsal Yaklaşımlar’, İletişim, Sayı 1 AİTİA Yayını, 
1981 S.163 
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Popüler kültür yavaş yavaş bir dünyayı algılama yolu haline gelmekte, yaş ve sınıf 

farkına bakmadan herkesi kapsamaktadır. Örn. Uluslararası bir etkinlikte bir ülke temsili 

söz konusu olduğunda kimsenin yaşı, sınıfı göz önüne alınmaz. Orada önemli olan sahip 

çıkılan ortak bir değerdir. (Özellikle Türkiye için konuşursak milli maçlar bu olguyu en 

güzel şekilde ortaya koymaktadır ya da Sertab Erener’in Eurovision yarışmasındaki 

başarısı...) Bu da popüler kültürün toplumun ortak değerleri olarak 

nitelendirebileceğimiz bazı olguları nasıl içine aldığını göstermektedir. Popüler kültürü, 

yukarıda da belirttiğimiz gibi açık olarak tanımlayabilmek çok kolay değildir. Bir 

anlamda popüler kültür kentin var olduğu her türlü üretim biçiminde gözlenen 

‘halklaştırılmış’ kültür öğelerini sergiler. Futbol, dini bayramlar, disko müziği, arabesk 

vb. Birbirinden çok farklı yapılanmalara sahip olan öğeleri bir araya getirebilmektedir. 

Bununla birlikte bunların hepsinin belirgin ortak özellikleri vardır. Popüler kültürün 

herkesçe kabul edilen ve bilinen özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:  

Öncelikle popüler kültür çalışma hayatının dışında yer alan faaliyetleri kapsar ve 

insanları eğlendirmeye yöneliktir. İnsanlara faydalı bilgiler vermek, onları eğitmek gibi 

amacı yoktur. İnsanlara hoşça vakit geçirtme amacını gütmektedir. Kültürel değer ve 

gelenekleri yeniden formüle ederek farklı bir biçimde yansıtmaktadır. Bize yabancı 

olmayanı yeniden görmemizi -ama farklı bir şekilde- sağlar. Genel tanımında da yer 

aldığı gibi hoşça vakit sürdürme amacı taşıdığı için karmaşık bir yapıya sahip değildir.  

Popüler kültür insanların düşünceleri ve yaratıcılıkları sonucu ortaya çıkmamaktadır. 

Teknolojinin bir ürünüdür. Kitle iletişim araçları, özellikle televizyon, popüler kültür 

öğelerine toplum içine ve hatta toplumlar arasına yayarak güçlenmelerini sağlamaktadır. 

Amaç para kazanmaktır. Yoksa diğer kültür türleri gibi estetiği ve mükemmelliği 

yakalamak değildir. Medya etkisi ile ortaya çıkan popüler kültürde zevkler, uğraşlar 

basit ve sıradan; olaylara ve olgulara bakış açıları yüzeysel ve enformatik iken, hayat 

daha az üretim, daha çok tüketim ekseninde yoğunlaşmış durumdadır. Ahlaki, dini ve 

siyasi tercihleri de medyatik ve popüler olan bu kültürün insanları, Ortega’nın deyimiyle  
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“Kendilerinden hiçbir belirli şey istenmeyen, yaşadıkları anı olduğu gibi yaşayıp, 

mükemmelliğe doğru gitmede en ufak bir çaba göstermeyen; kısacası, dalgalar üzerinde 

sallanıp duran insanlar haline gelmişlerdir.” 28 

Güzel ve doğru olanı sergilemek değil, ürünün daha çok satması ve daha çok kişiye 

ulaşması önemlidir. Dolayısıyla bir program yapımcısı söyleyecek ne kadar önemli şeyi 

olursa olsun bunu geçerli ticari süreye sığdırmak zorundadır ve popüler kültürün doğası 

gereği ürünün yaratıcısı bilinen bir isimdir. Bu nedenle, popüler kültür örnekleri 

standartlaşmış, yeniden biçimlendirilmiş, ya da çoklaştırılmış olarak gösterime sunulur. 

Para ekonomisi yarışmacı etik anlayışı kendine ve doğaya yabancılaşma durumunda 

kalan kent insanının hayat anlayışı ile yapılan bu yeni kültür ve sanat ürünleri popüler 

kültürün toplumdaki egemen kesimlerin kültürünü sorgulayan ona alternatif oluşturan 

öğelerinden yoksunlaşmaya başlamıştır. Başka bir deyişle popüler kültür de yavaş yavaş 

kitle kültürünün kuşatması altına girmiştir. 

Göksel Aymaz, Popüler kültürün insan hayatındaki yerini şöyle tanımlar;  

“İnsanlar popüler kültür ürünlerini ‘aptallıkları’ndan ya da ‘kandırıldıkları’ için 

beğenmezler; popüler kültür, kitlelerin içinde yer aldıkları reel hayat nedeniyle 

yaşamak zorunda oldukları kültürdür. Bu nedenle, popüler kültür, kolektif bir yaşam 

deneyimidir.  Tüm ideolojik içeriğine rağmen, bir kesimin geniş kalabalıklara empoze 

etmesiyle başlayıp biten, doğrusal bir hat üzerinde işleyen tek boyutlu bir süreç değildir. 

Dolayısıyla bu kültürü nasıl bir toplumda konuştuğumuzu bilmemiz gerekiyor.” 29 

Popüler kültürün bireye verdiği zarar nedir sorusuna yanıt arayanlardan biri 

Löwenthal’dir. “Löwenthal, Goethe’nin şu üç önemli sorunu gündeme getirdiğini 

belirtiyor: 

1) Eğlencenin içindeki aldatımcı  (manipülatif) öğenin rolü,  

2) Sanatçı ile toplum arasındaki ilişkinin tecimselleşmesi;  

                                                 
28  Avcı Nabi, Kitle Kültürü, Enformatik Cehalet, Rehber Yayınları, İstanbul, 1990 S. 15 
29  Aymaz Göksel, Popüler Gerilim, Yeni Hayat Yayınları, İstanbul 2004, S. 38 
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3) Özgün ve özgür yazarın istekleri ile kitlenin istekleri arasındaki karşıtlık. Geothe, 

artık sanatı tüketmek isteyenlerin, edilginlikleri, yaratıcı olmaları ve konformist 

eğilimleriyle ayırt edildiğini söylemektedir.” 30  

Löwenthal, Montaigne’nin ‘folk ve özgün sanatın, kendiliğindenlik ve hakikat 

karşısında dürüst kalabilme özellikleri yüzünden bir güzellik yarattıkları’ inancında 

olduğunu, bu iki eğlenti biçiminin ortasında ‘folk sanatını aşağılayan, yüksek sanata da 

yeteneği olmadığı için varamayan bir yığın zavallının yarattığı yapıtların yer aldığını ve 

bunlardan sakınılması gerektiği’ni söylediğini vurguluyor.31  

Popüler kültürün gelişim ve yayılım biçimi düşünüldüğünde onu yaratan en önemli 

aracın medya olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Özellikle yaşanılan yüzyılda birçok 

toplumda medyanın ve yarattığı kitlenin gücünün büyüklüğü tartışılamaz. Medyanın 

ürettiği dünyanın dışında, başka bir dünyanın varlığını düşünemeyecek duruma gelmiş 

olan insanlar, yeni bir kültür biçimi içerisinde yaşamaktadırlar. Medyanın, geleneğin 

kalıplarını kullanarak ürettiği bu kültür, popüler kültür olarak değerlendirilmektedir. 

Medya çok çeşitli imgeler yaratarak insanların hayallerini ve düşlerini satın almakta 

onları popüler kültürün içerisine doğru çekmektedir. 32 

Kitle kültürü, popüler kültürün varlığına 1950’li yıllara kadar karşı çıkmıştır. Ancak bu 

yıllarla birlikte özellikle batı ülkelerinde popüler kültür üzerine yapılan araştırmalara 

önem verilmesi, kitle iletişim araçlarında yaşanan teknolojik gelişim ve değişimler bu 

karşı çıkışı durdurmuştur. Öyle ki günümüzde popüler kültür kavramı üniversitelerde 

ayrı bir bölüm olarak ele alınmaya çoğu üniversitelerde popüler kültür bölümleri ve 

kürsüleri kurulmaya başlamıştır.  

                                                 
30 Batmaz Veysel, ‘Popüler Kültür Üzerine Değişik Kuramsal Yaklaşımlar’, İletişim, Sayı 1 AİTİA Yayını, 
1981 
31 Batmaz Veysel, ‘Popüler Kültür Üzerine Değişik Kuramsal Yaklaşımlar’, İletişim, Sayı 1 AİTİA Yayını, 
1981 
32 Kızıldağ Şaban, Pop Müzikten Popüler Kültüre Medya Çocukları, İstanbul Şehir Yayınları, Temmuz 
2001 S: 9 
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Sonuç olarak popüler kültürün, gündelik yaşamın kültürü olduğu ve gerçekliğin 

olumsuz yanlarından kurtulmaya yarayan – büyük çapta yapay- mutluluklar ürettiği 

kabul edilmektedir. 33 

Günümüzde insanlar, kitle iletişim araçları ile toplumsallaştırılmaktadır. Yabancılaşan 

insana popüler kültür ürünleri gerçekten kaçışı sağlayan fantazyalar sunmaktadır. 34  

                                                 
33 Oktay Ahmet, “Popüler Kültür ve Kitle Kültürü” Varlık 1012 (1992) S: 7–10 
34 Oskay Ünsal, Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri, İstanbul Der Yayınları 1993, S 51 
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2.2.4 Kitle Kültürü   

Globalleşme kavramının günlük konuşma dilinde yerini bulduğu bu dönemde kitle 

iletişim araçlarının yarattığı ortam bilginin dağılımını hızlandırmış, kültür ürünleri 

insanlara geçmişle karşılaştırıldığında çok daha hızlı şekilde ulaşmaya başlamış; ancak 

bu durum kültürün tüketilen anlık bir olgu haline dönüşmesine yol açarak beraberinde 

kitle kültürü kavramını ortaya çıkarmıştır. Kitle kültürünün bilinen çıkış noktası Sanayi 

Devrimi’dir. Bu kültür, kapitalist üretim tarzının toplumlarda egemen olması ve 

burjuvazinin gerçekleştirdiği büyük dönüşümlerden sonra ortaya çıkan siyasal ve 

kültürel bir tercihin ürünüdür. Teknolojinin hızla gelişimi sonucu, kitle iletişim 

araçlarıyla üretilen bu yeni kültür, geçmiş toplumlardaki kültürün iki karşıt yanını yani 

hem egemen sınıfa ait üst kültürü hem de halkın içerisinden çıkan folk kültürü değişime 

uğratmıştır. Folk kültüründen kitle kültürüne geçiş her topluluk için farklılıklar 

göstermiştir. Batıda bu yönde kültürel gelişim ve değişimlerin başladığı dönemde 

Doğu’da geçmişten gelen dış etkilere kapalılık etkisini göstermiş ve sürecin yavaş 

işlemesi nedeniyle folk kültüründen popüler kültüre geçiş yerine bu dönem atlanarak 

folk kültürden direkt kitle kültürüne geçiş yaşanmıştır.  

“Batı 14–17 yüzyıllarda siyasal, düşünsel, sanatsal alanlarda ilerlerken, Doğu’da bir 

gelişme yaşanmamıştır. Batı 16–17. yüzyıllarda folk kültüründen daha gelişkin, üretken 

bir kültür olan popüler kültür yapılanmasına girmiştir. Kent yaşamanın gelişmesi ve 

yaygınlaşması ile oluşan popüler kültür, Doğu toplumlarında oluşamamıştır. Böylece 

Doğulu toplumlarda kentleşme, kitle basını, eğitimin standartlaşması, hukuk sisteminin 

laikleştirilmesi ile popüler kültür olgunlaşmasından daha önce kitle kültürüne 

geçilmiştir.” 35 

Kapitalist toplumlarda ideoloji ve kültürün sağlıklı bir şekilde açığa çıkarılması kitle 

iletişim tarihinin gelişmesinin incelenmesiyle mümkün olabilmektedir. Ayrıca kitle 

kültürü, kitle iletişiminin olduğu modern toplumun tipik kültürü olarak ele alınmaktadır. 

Bazı seçkinci kitle kuramcıları ise, kitle kültürü ile popüler kültür kavramlarını 

                                                 
35 Oskay Ünsal, Batı İle Doğu Toplumlarında Folk Kültürü, Kitle Kültürü, Popüler Kültür ve Özgürleşme 
Beklentisini Dile Getiren Karşı Kültür, Varlık Dergisi Ocak 1992 sayı 1012 S: 6 
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eşanlamlı olarak kullanmaktadırlar. Bu kültürlere folk kültürün yerine alan parazit bir 

kültür olarak bakmaktadırlar. O kadar ki MacDonald, kitle kültürünü iş adamları 

tarafından uydurulmuş bir kültür olarak nitelendirmektedir.’ 36 

Özellikle 20. yüzyılda kitle iletişimi alanında gerçekleşen büyük gelişmeler kitle 

kültürünü önceki dönemlere oranla çok daha yaygın hale getirmiştir. Kitle iletişim 

araçlarının herkese kolaylıkla ulaşabilme özelliği sayesinde insanlar arasındaki 

farklılaşmayı ortadan kaldırmayı amaçlaması aslında kitle kültürüyle incelmiş kültür 

arasındaki ayrımı daha belirginleştirmiştir. Kitle kültürünün bu şekilde yaygınlaşması, 

bu olguyu, kültürsüzleşmenin ya da ‘bayağılaşmanın’ yaşama egemen olması şeklinde 

yorumlayanların sayısını da artırmıştır. Diğer taraftan popüler kültürün kitle tarafından 

emilmesi ve kitle iletişim araçlarının, özellikle televizyon ve videonun yaygınlaşarak 

kırsal kesimi de kuşatması sadece kültürel değil, siyasal sonuçlar da doğurmuştur.  

“Popüler kültür, egemen ideoloji tarafından özümsenebilir öğeler taşıyor, hatta ona 

uyumlanıyor olduğu durumlarda bile sömürülen ve bağımlı konumdaki kesimlerin 

bireylerinin somut ve gerçek olgularından da izler taşır. Oysa kitle kültürü ‘yöneten ile 

yönetileni, varlıklı ile yoksulu, özgür olan ile özgür olmayanı, mutsuz insan ile onu 

mutsuz kılan toplumsal realiteyi özdeş kılan bir yanılsama yaratma işleviyle üretilir. 

Kitle kültürünün tüketicisi olduğumuz anlarsa, realitenin gerçek yüzünü görmekten 

kaçındığımız anlardır. Bize acı veren realite karşısında unutmaya, amneziye 

sığındığımız anlardır. Medyanın yaygınlaşması ve insanların günlük hayatına her 

şeyden ve her zamandan daha fazla nüfuz etmesi, kitle toplumu ve popüler kültür 

tartışmalarını da beraberinde getirmiştir.” 37 

Kitle toplumu kavramından anlaşılacak olan halk değil, kitlelerdir. Kitle toplumunun 

kökeni 19. yüzyılın ikinci yarısına dayanmaktadır. Bu yüzyıldaki özellikle sanayi 

alanındaki gelişim, kitle toplumunu doğurmuş kitle iletişim araçları ise beslemiştir. Kitle 

kültürünün pek çok yorumu yapılmıştır. Bunlardan biri de kitle kültürünün kültür 

endüstrisinin yaygınlık kazanmış toplumdaki güç sahibi kesimin elinde zayıf kitleyi 

                                                 
36 Alemdar Korkmaz, İrfan Erdoğan, Popüler Kültür ve İletişim, AnkaraÜmit Yayıncılık 1994 s:152 
37 Kızıldağ Şaban, Pop Müzikten Popüler Kültüre Medya Çocukları, İstanbul Şehir Yayınları, Temmuz 
2001 S: 9 
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yönlendirmek ve yönetmek için kullanılmasını içerir. Kitle kültürünün kullanıcıları 

pasiftir ve kitle kültürlerine katılımları satın alma ya da almama düzeyinde 

gerçekleşmektedir. Kitle kültürü, Mills’in işaret ettiği gibi ‘bağımsızlığını yitirmiş 

bireyler’le ilgili bir kültür ortamını ifade etmektedir. Mills’e göre, kitle içindeki bireyin 

bağımsızlığını yitirmesinden öte, kitle toplumu insanları bağımsız olma isteği bile 

duyamayacak bir duruma gelmişlerdir. Mills bu durum kitle iletişim araçlarıyla 

bağlantısına da dikkat çekmektedir. Kitle toplumu içindeki bireyler kitle haberleşme 

araçlarından kendi dar toplumsal çerçevelerini aşmak için yararlanamamakta, kitle 

haberleşme araçları bu insanlara basmakalıp değer, düşünce ve kanaatlerden başka bir 

şey vermemekte, bu ise bireyin kitle toplumuna daha da derinlemesine gömülmesine yol 

açmaktadır. ‘Bu düşünceye göre kitle kültürü, yüksek kültürü tehdit etmektedir. Yani bir 

anlamda, kapitalist üretim kültürel çeşitliliğe, çoğulculuğa ve sivil toplumun çökmesine 

neden olmaktadır. Ancak bu yaklaşıma karşın kitle kültürünün popüler kültürü yok 

ettiğini savunanlar da vardır. Seldes’e göre popüler kültür ölmüştür. MacDonald’a göre, 

popüler kültürün ölümü kitlelerin sahneye kaymasıyla basının ve sonra diğer kitle 

iletişim araçlarının kültürel etkileriyle olmuştur. Günümüz kültürünün içeriği iletişim 

araçlarıyla saptanmaktadır. Modern teknoloji, popüler kültürün geleneksel dünyasını ele 

geçirmiş, gerçek bir değişimi teşvik etmiş ve böylece kitle kültürü ortaya çıkmıştır. Kitle 

kültürü, belli bir toplumda iletişim süreçleri ve teknolojik araçlardan geçerek 

oluşmuştur. Bir toplumda teknolojik araçlara dayalı simgesel iletişim bir kez kurulunca 

önlenemez bir şekilde yaygınlaşmakta ve popüler kültürü bulunduğu yerden sürerek 

kendi egemenliğini artırmaktadır.’ 38 

Kitle kültürü, iyi örgütlenmiş bir tüketim toplumunu göstermektedir. Bireysel ve 

toplumsal bilinç üzerinde gerekli etki gösterecek ve kitle kültürü ürünlerine talebi 

güvence altına alacak reklamları ve birbiri ile entegre olmuş yüksek düzeyde kitle 

iletişim araçları ağını içine almaktadır. Kitle kültürü insanı tekelci devlet kapitalizminin 

toplumsal-ekonomik ve siyasi kurumlarıyla kaynaştırmaya ilişkin burjuva anlayışların 

korunup sürdürülebilmesinin bir aracıdır. 39  

                                                 
38 Korkmaz Alemdar, Erdoğan İrfan, Popüler Kültür ve İletişim, AnkaraÜmit Yayıncılık 1994 s:122–123 
39 Frolov İvan, Felsefe Sözlüğü, Çev: Aziz Çalışlar, İstanbul Cem Yayınevi, 1997 s: 273–274 
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 ‘Kitle kültürü, ideolojik işlevleri olan bir kültürdür. Bu kültür yöneten ile yönetileni, 

varlıklı ile yoksulu, özgür ile özgür olmayanı, mutsuz insanı ve insanın bu durumlarını 

yaratan toplumsal realiteyi özdeş kılan bir yanılsama yaratma işlevi ile üretilmektedir. 

Kitle kültürü toplumsal etiğin ve başat kültürün ideolojisini benimsemektedir.’ 40  

“Kitle kültürü kavramı, kitle toplumu kavramıyla ilişkilendirilmektedir. Batılı kapitalist 

toplumların 19. yüzyılın sonlarından itibaren, atomlaşmış bireylerden oluşan türdeş bir 

toplum haline geldiğini varsayan bu kavram, toplumsal grup ve sınıfların varlığını yok 

sayan bir görüşe yaslanmaktadır. Kitle kültürü kuramında etnik, sınıfsal, yöresel 

farklılıklar göz önünde bulundurulmamaktadır. Kitle kültürü kavramını, kitle insanı 

kavramıyla yan yana düşünebiliriz. Bu kuram atomlaşmış bireylerden oluşan kitlelerin 

aptal, dengesiz, kolay etkilenebilir olduğunu ve kitle kültürü tüketicisinin kültürel 

davranışlarının edilgen olduğunu varsaymaktadır.” 41 

Swingewood’un deyimiyle, ‘… Kapitalist işbölümünün gelişmesi, büyük çaplı fabrika 

örgütlerinin oluşması ve meta üretimi, nüfusun kentlerde yoğunlaşması, kentlerin 

büyümesi, karar alma sürecinin merkezileşmesi, daha karmaşık ve evrensel iletişim 

sistemleri ve oy hakkının işçi sınıfını da içine alacak biçimde genişletilmesine dayanan 

kitlesel hareketlerin büyümesi…’ bu süreci oluşturmuştur. 42  

Diğer taraftan, kitle kültürü, egemen çevreler tarafından, çağımızın kitle iletişim 

araçlarının gelişimi ile doğan ve ondan öncekilerin mirasına sahip çıkan bir kültür 

olarak tanımlanır. Kitle kültürü en özgün bir ifadeyle kitle çapında üretilip dağıtılan 

kültürler veya mallarla tanımlanabilir. Teknolojide meydana gelen hızlı değişim ve 

gelişimin sonucu, kitle iletişim araçları sayesinde üretilmeye başlanan bu yeni kültür, 

geçmiş toplumlardaki kültürün birbirine zıt iki yönünü; hem egemen sınıfa özgü olan üst 

kültürü hem de halkın içinden çıkan folk kültürünü değişime uğratmıştır. Bu değişimden 

etkilenen sadece üst kültür ve folk kültürü değildir. Popüler kültür de sanayileşmenin 

getirdiği ekonomik ve siyasal değişim sonucunda kitle kültürünün etkisi altına girmeye 

başlamıştır. Bu etkilenme kitle kültürünün kendi içerisinde temel bir kıstas belirlemiştir: 
                                                 
40 Oskay Ünsal, Batı İle Doğu Toplumlarında Folk Kültürü, Kitle Kültürü, Popüler Kültür ve Özgürleşme 
Beklentisini Dile Getiren Karşı Kültür, Varlık Dergisi Ocak 1992 sayı 1012 S: 6 
41 Özbek Meral, Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, İstanbul İletişim Yayınları 1994 S. 89–90 
42 Swingewood Alan, ‘Kitle Kültürü Efsanesi/Bilim ve Sanat”, Ankara 1996 S.18 
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Popüler olmak (kitleler tarafından beğenilmek)... Kitle kültürü, bir anlamda popüler 

kültürden farklı olarak sanayileşmenin tüm eğlence ve sanat çeşitleri üzerinde neden 

olduğu değişimi, her türlü kültürün kitlesel üretimle yaygınlaştırılmasını ve bunun doğal 

sonucu olarak bayağılaştırılmasını vurgular.  Kitle kültürü ürünlerini, vazgeçilmezi olan 

kitle iletişim araçları ile üretilen, yayınlanan ve sadece kitleler için imal edilen birbirinin 

benzeri ürünler olarak tanımlamak mümkündür. Çünkü kitle kültürü özellikle kitle 

iletişim araçlarının ortaya çıktığı ilk zamanlardan bugüne kadar varlığını sürdürmüştür. 

‘Kitle kültürü ürünleri, radyo ve televizyon programları, dizi filmler, haberler, dergiler, 

çizgi romanlar, plaklar, sinema, reklam, video kasetler olarak görülmektedir. Kitle 

kültürü bu bakış açısıyla kapitalist üretim biçiminin halk düzeyine indirilmiş üst yapısı 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Kitle kültürü, egemen ideolojinin tabana indirilmiş, 

popülerleştirilmiş, tüketime doğrudan bağlı olan bir çeşidi şeklinde açıklanabilmektedir.  

‘Kitle Kültürünün Özellikleri  

• İnsanların var olan toplumsal ilişkiler sistemi içerisinde bütünleştirmesi 

• İnsanların ilgisinin gerçek yaşam sorunlarının yorumlanmasından uzak, eğlence 

kurumlarının kitlece algılanmasına kaydırılması 

• İnsanların zihinlerinin psikolojik yönden denetim altına alınması yani bir tür 

beyin yıkanması 

• Standart gereksinimler, stereoptik düşünme ve burjuva düzenine uyarlama 

biçimleri oluşturma amacıyla insanları etkilemek.  

• İnsanı var olan ve bugünkü toplumsal gelişmede gittikçe artan çelişkilerden uzak 

tutarak uzlaştırmak. (Kitle kültürü, gerçeği yansıtmamaktadır. Bu yüzden kitle 

kültürünün çarpıtılmış gerçekler, aldatmacalar, yanılsamalar ile dolu olduğu 

belirtilmektedir. Kitle iletişim araçlarının da kitle kültürünün bu amacına hizmet 

ettiğine dikkat çekmektedir.) 43 

                                                 
43 Çalışlar Aziz, Günümüzde Sanatsal Kültür ve Estetik, İstanbul, Cem Yayınevi 1983 S: 18 
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3 TÜRKİYE’DE POPÜLER KÜLTÜRÜN OLUŞUMU, GELİŞİMİ ve 
DEĞİŞİMİ 

3.1 Türkiye’de Popüler Kültür Kavramının Ortaya Çıkışı  

Türkiye’de kültür kavramının gelişimi özellikle Tanzimat dönemiyle birlikte 

başlamıştır. Yurtdışına mali anlamda başlayan bağımlılık batı kültürlerinin 

özümsenmeden taklit edilerek bilinçsizce benimsenmesine neden olmuş bu da kültürel 

bağımlılığı beraberinde getirmiştir. Doğu batı arasında yaşanan kültür çatışması 

örnekleri bu dönem itibariyle daha net görülebilir ve takip edilebilir hale gelmiştir. 

Tanzimat döneminin ardından başlayan kültürel değişim her dönemde etkisini 

göstermiştir. Özellikle 60’lı yıllar popüler kültür kavramının hayatın içerisinde 

hakimiyetinin başladığı yıllardır. Bu dönemde kitle iletişim araçları arasında en güçlüsü 

–ki o zaman televizyon yoktur- sinemadır. Ve daha o dönemde popüler kültür 

hayatımızın içine sızmış bir kavram durumundadır. Sinema perdesinde görünen 

yıldızlara özenme onlar gibi davranıp onlar gibi yaşamaya çalışma had safhadadır. O 

dönemki film yıldızlarımız da giyim tarzları ve hareketleriyle Hollywood yıldızlarını 

aratmamaktadır. Sinema insanların vazgeçilmez sığınma alanı ve film karakterleriyle 

kendilerini özdeşleştirebilecekleri buluşma mekanları olduğu için popüler kültürün 

yayılması kaçınılmaz olmuştur.  

Popüler kültürün en yaygın olduğu ülkeler az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdir. Az 

gelişmiş ülkelerde popüler kültürün yer bulabilmesinin en önemli nedeni dış ülkelerle 

çeşitli alanlarda yapılan etkileşimdir.  

“İç bünyeden gelen nedenlerin başında, bu ülkelerde ulusal pazarın ve kapitalist ilişkilerin 

toplumun bütününü tam bir etkinlikle kapsamaması geliyor. Devlet bürokrasisinin, diğer 

açık baskıcı denetim yöntemlerinin, ideolojik denetim yöntemlerinin yeterince etkinliğe 

kavuşturulamaması da, önemli bir etken şimdilik.”44 

“Her ülke sinemasının bir popüler sineması olmalı kuşkusuz. Popüler kültüre hizmet 

eden, gündemdeki akımları, modaları ve popüler kültür ikonalarının çıkardığı rüzgarı 

                                                 
44 Oskay Ünsal “Kitle Kültürü Popüler Kültürü Kuşatırken...” “Yıkanmak İstemeyen Çocuklar Olalım”, 
Sayfa 157, YKY, Şubat 1999 Bu yazı aynı zamanda Gösteri Dergisi Sayı 100 Mart 1999’da 
yayımlanmıştır.) 
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arkasına alan bu filmler sinemaseverleri her zaman her ülkede ikiye ayırmıştır. Genel 

beğeniye hizmet etmenin yanı sıra ticari amaçlı filmler olmaları nedeniyle, sinemayı 

eğlenceden çok sanat olarak değerlendiren seyirci kitlesi, bu tür filmlere itibar etmeyip 

yok saymayı bazen kendilerine ait bir erdem olarak sunar diğer kesime, yani bu filmin 

seyircilerine.”45  

Popüler kültür kavramını destekleyen bir başka olgu da 60’larda başlayan göçtür. 

1960’lı yıllarda hız kazanan göç, özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde gecekondu 

bölgelerinin oluşmasına neden olmuş; daha önce var olan kültürle köyden getirdikleri 

kültürlerini kentte yaşatmaya çalışan kitle arasında ciddi bir iletişimsizlik yaratmaya 

başlamıştır. Köylerden gelen kitle kendi kültürleriyle büyük şehirde gördükleri kültür 

arasında sıkışıp kalmış (bu kültüre uyum gösterme, kentle bütünleşme imkanlarının 

yetersizliği, geçim sıkıntısı ve eğitim imkanlarının eksikliği gibi nedenlerle oluşan 

kimlik bunalımı sonucunda) ve kendilerine özel bir kültür oluşturmuşlardır; gecekondu 

kültürü… Bu kültür geçmişle gelecek arasında sıkışmışlığın kültürüdür. Bu kültürün ilk 

tohumları 60’lı yıllarda atılır (beraberinde arabesk kültür kendisini göstermeye başlar) 

ama tam anlamıyla kendini bulma dönemi 80’li yıllardır. Yeni kentli bu kitle kendine ait 

bir yaşam alanı yaratmak için çalışmış ve bu durum beraberinde yalnızlaşmayı 

getirmiştir.  

“Eve kapanıp inzivaya çekilme arzusu bir bakıma orta sınıfların kendilerini diğer 

gruplardan ve etkinliklerden soyutlayarak uyum ve düzen arama çabalarının bir 

parçasıdır. Yeni orta sınıf aile yaşamında mahremiyetin artması bireyselleşmeyi teşvik 

etmekte ve uydu kent ortamı zamanın ve mekanın kullanımı ile ilgili nedenlerden dolayı 

bu sürece katmaktadır.” 46  

“1980’lerin ortalarına gelindiğinde, serbest Pazar ekonomisi reklam, kitle iletişimi, 

tüketici kredisi ve ticari etkinlikler konularında sağladığı büyüme ile Türkiye’nin kentli 

sınıflarının tüketim ile ilişkilerinde hem nicelik hem de nitelik açısından önemli bir 

değişime neden oldu. Tüketimde meydana gelen değişimler, orta sınıf kadınlarının 
                                                 
45 Göral Burak “Popüler Türk Sinemasından Yola Çıkarak; Türk Sinemasında Seyirci Profili”,  “Türk 
Sineması’nda Seyirci Profili”, Antrakt Temmuz Ağustos 2003 Sayı:71 Sayfa: 36 
46 Kandiyoti Deniz & Saktanberk Ayşe “Kültür Fragmanları (Türkiye’deki Gündelik Hayat)” Yeni Orta 
Sınıf ve Uydu Kent Yaşamı Sayfa 51 
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emeklerini ve zamanlarını kullanma biçimlerini önemli ölçüde değişime uğrattı. Keyif, 

eğlence ve alışverişi birleştiren büyük alışveriş merkezleri, mega-marketler, çarşılar ve 

büyük mağazalar gibi yeni tüketim mekanlarının ortaya çıkışı, genişleyen küresel pazar 

ekonomisinin kadınların sosyalleşmesini yeniden tanımlarken onların ev dışı 

etkinliklerinde nasıl değişiklik yarattığı konusunda önemli bir örnek sunuyor. Örneğin; 

Türkiye’de piyasada bulunan hazır gıdalardaki büyük artış kadınların mutfakta 

geçirdikleri sürenin kısalmasına neden olmuş bulunuyor.” 47 

Sinemayla başlayan popüler kültür bombardımanı televizyonla devam etmiştir. Popüler 

kültür artık bireyi esir almış durumdadır. Her şeyde aynı yapılanma aynı kalıp 

görülmeye başlar. Popüler kültür istediğine ulaşmıştır. Birey yoktur artık kitle vardır. Ve 

kitle iletişim araçlarının büyülü dünyasıyla bu kitle istenilen şekilde hareket etmektedir 

(istenen noktada galeyana getirilmekte istenen noktada haline şükrettirilmekte, istenen 

noktada kendisiyle başkalarını kıyaslamakta ve istenen noktada kabullenmeyi 

öğrenmektedir). Popüler kültür tamamen gösteriye, basitliğe, magazine dayalı bir 

kültürdür. Gösteri ve magazine dayalı bu kültür, erkek, kadın, yaşlı, genç herkese hitap 

etmekte; kadınlar farklı olmak için çorabını değiştirirken, erkekler de arabalarını ve 

kravatlarını değiştirmektedirler. Çocuklar çanta ve kaşkollerini değiştirip, futbolcuların 

çıkartmalarını, çizgi film kahramanlarının resimlerinin bulunduğu tişörtleri satın 

almakta, gençler de pop starları, futbol yıldızları, TV spikerleri ve radyo DJ’lerinin 

hayatını etmekte, onlar gibi giyinmekte, onlar gibi düşünerek, onları mitleştirmekle 

meşguldürler. Bu kültürün en olumsuz yanı ise, gençlik miti oluşturmalarıdır. Mit 

oluşturmada en fonksiyonel görev de televizyona düşmektedir. Televizyon günü birlik 

mitler oluşturmakta ve bu mitler toplumun hemen hemen her kesiminden ama özellikle 

gençler tarafından yoğun olarak takip edilmekte ve benimsenmektedir. 48 Dünya 

televizyonun etrafından dönmeye başlamıştır artık… 

Televizyon kanallarının artması, yeni gazete baskı tekniklerinin çıkması, reklam 

piyasasının canlanması, plak ve kaset sanayisindeki gelişmeler, Türk toplumunun 

                                                 
47 Kandiyoti Deniz & Saktanberk Ayşe “Kültür Fragmanları (Türkiye’deki Gündelik Hayat)” Kapıcılar, 
Gündelikçiler ve Ev Sahipleri Sayfa 71 
48 Kızıldağ Şaban, Pop Müzikten Popüler Kültüre Medya Çocukları, İstanbul Şehir Yayınları, Temmuz 
2001 S: 32–33 
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değişim sürecini hızlandırırken bir yandan da, bugünün popüler kültürüne ulaşmamızı 

sağlamıştır. Üreticilerin sanayi toplumunda ürettikleri ürünler ve değerler, medya ve 

reklamlarla hedef tüketiciye ulaştırılırken, karşı koyabilme gücü olmayan bir kitle 

oluşturmuştur. Zaten popüler kültürde yeni bir hafıza oluşturmak ve oluşturulan bu 

hafızayı insanlara benimsetmek temel amaç olduğundan, bu yolda yapılan her çalışma, 

atılan her adım bu amacı sonuna kadar beslemiştir.  

Bilinçli veya bilinçsiz olarak televizyonun, kültürel bir form ve kurum olarak, egemen 

olan popüler kültürü üretmek için çabaladığını söyleyebiliriz. Bu çabanın altında 

sanatsal bir form olma endişesi yatsa da, başka bir boyutu ile mitsel bir boyut 

kazanmaktadır. Bu, televizyonun salt bir programı ile alakalı olmayıp, tüm programlar 

için geçerlidir. 49 

Özellikle televizyon programları kendine ait bir kitle oluşturmuştur. Türkiye’de yaşayan 

insanlar kendi topraklarında olandan bitenden habersizken kimin kiminle yakalandığı 

gibi konuları ana haber bültenine taşıyarak saatlerce ‘az sonra’ uyarılarıyla duyuran 

programlarla ekrana bağlanıyorsa bir bireyden bahsetmek zordur. Bu durum bizi bir 

gerçekle karşılaştırmaktadır. Birey beyaz camın büyülü dünyası yardımıyla popüler 

kültürün tam istediği bir kitle üyesi oluvermiştir. Günlük konuşma dili 100 kelimeye 

indirgenmiş, izlenen dizilerdeki karakterlerin kopyaları sokaklarda görülmeye başlanmış 

(sadece dış görünüm olarak değil, hareket, konuşma vb şekillerde de), ömrünü müziğe 

adamış insanların kasetleri fiyasko bir satış rakamı ile harcanıyorken, iki dakika içinde 

uydurulmuş saçma sapan bir şarkı basın yayının desteği ile bir anda çok dinlenen 

durumuna gelmişse gerçekten popülerlik hayatımızı işgal etmiş durumda demektir. Kitle 

iletişim araçlarını en iyi şekilde kullanan popüler kültür aynı zamanda kullan-at 

ideolojisini de yaymaktır. Herkes kısa yoldan köşeyi dönmek; dizilerde, filmlerde 

izledikleri hayata ulaşmayı hayal etmektedir. Pop çağı kültürünün -Can Kozanoğlu'nun 

deyimiyle- bir başka yönü de benzeştiriciliğidir. Bunu bireylere çeşitli kimlikler sunarak 

yapmaktadır. Batılılık, doğululuk, apolitiklik, çılgınlık gibi. Türkiye popüler kültürün 

yayılması konusunda çok rahat bir çalışma alanıdır aslında. Dünyadaki en genç nüfusa 

sahip olması popüler kültürün yayılma koşulları göz önüne alındığında vazgeçilmez bir 

                                                 
49 Dollot Louis, Çeviri: Özlem Nurdalı, Kitle Kültürü ve Bireysel Kültür 
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fırsattır. Fırsatlar ülkesi Türkiye olma süreci ise Turgut Özal Dönemi ile başlar. 1980 

yılında yaşananlardan sonra Turgut Özal dönemi toplum için bir rahatlık dönemi olarak 

algılanmıştır.  

“Ülkesini esaretten kurtaran kahraman olarak karşılandı. Yirmi yıl sonra, hala Özal’ı 

çok büyük bir devlet adamı olarak gören insanlar vardır. Ülkeye girmeleri çok büyük 

sorun oluşturduğu oranda değer kazanmış her türlü ürün ve hizmet birden tüketilmekle 

kalmadı, onlarla mest olundu, onlarla ilişkide adeta orgazm yaşandı. …Uzun süre 

Özal’ın Türk parasını korumaktan vazgeçmekle Türk ticaret piyasasını Batı’daki 

sanayileşmiş ülke piyasalarıyla irtibat haline sokmuş olmasını ve Pazar kurallarının 

egemen olduğu, her türlü maneviyat kaygısının gölgelendiği, maddiyat cennetini kendi 

kendine düşündü, kendi kendine icat etti sanıldı. Oysa ABD’de Ronald Reagan, 

İngiltere’de Margaret Thatcher’in uygulamalarından kopya almıştı. Özal, en ünlüleri 

Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit olmak üzere, kendisine geleceğe yönelik yatırım 

yapılma kabilinden, şu ya da bu burs ya da görev bahanesiyle, ABD’ye davet dilen –ve 

davete icabet etmiş- olanlardandı. 1983’te genel seçimleri kazanmadan hemen önce de, 

“zayıflama” rejimi uygulamak için bir süre ABD’de kalmıştı. Onun geldiği sosyo-

ekonomik çevrede (büyük şehirde, onun özelinde başkentte, kendine güneş altında yer 

edinmeye çalışan Anadolularının oluşturduğu çevrede), böyle bir davranışın, yani 

yaşını başını almış erişkin bir erkeğin, ortada aciliyet gösteren bir hastalık yok iken, bir 

tek zayıflamak için seyahat etmesi, hele parası ülkemiz parasının paritesi açısından 

bakılırsa, bizler için çok pahalı olan bir ülkeye gitmesi bir israf, rahatsız edici süfli bir 

masraf, hatta neredeyse erkeklikle uyuşmaz görüneceği kuşku götürmez.” 50 

“Özellikle Özal döneminde ülkeye girişi yapılmaya başlanan, ithal malların ruhsal 

baskısı/etkisi, çeşitliliğin artması, her ürünün bir anlamı, bir çağrışımı olması, kişilerin 

yaşamlarını ve kimliklerini bu ürünler/markalar vasıtasıyla yansıtmaya başlaması ile 

eğitim seviyesinin tersine gerilemeye başlaması ‘60 doğumlularla birlikte ülkede kafası 

karışık bir jenerasyon yarattı. Bir grup, yerel değerleri, batı kültürü ile birleştirmeye 

çabalarken, batının cazibesine kapıldı. Diğer grup, sahip olunan değerlere fanatizm 

                                                 
50 Türk(iye) Kültürleri Derleyenler: Gönül Pultarlar-Tahire Erman, Küreselleşme Çağında Ezberler 
Bozulurken: Türk(iye) Kültürleri ve Kuramsal Çerçeve Arayışları, Gönül Pultar Sayfa 32–33 



 28

derecesinde sarılarak, diğer grubu red etmeye başladı. Bilinen hikâye, kardeş kavgaları 

vs... Sonra yaşanan bu kargaşadan ortaya fizyon bir grup doğdu. Bu grup, özellikle 

kadınlar, önem sıralarına aileden önce ekonomik özgürlüğü koydu. Erkekler, para 

hırsını ve marka tutkusunu koydu. ’73 doğumlulardan itibaren marka çılgınlığı, tek ve 

biricik olma, ayrışma arzusu, hayatta kalırken, diğerini ezmekte sakınca görmeme 

dürtüsü giderek had safhaya çıktı. Çok kısa periyotlar halinde Türkiye’de giderek daha 

şiddetli boyutlarda ayrışma ve piramidin tepesine çıkma dürtüsüne hakim jenerasyonlar 

oluşmaya başladı … Paranın tanrısal bir güce sahip olduğuna inanan ve artık doğum 

tarihlerinin ve dönemlerinin önemi kalmayan insancıklar, hayatta kalmak için yakıp 

yıkmaya başladılar. Artık topların, tüfeklerin var olmadığı, tek düğme ile ülkelerin yok 

edildiği yüzyılda, çok daha eski oyunlara gidilmeye başlandı. “ Bizans oyunları”, “ Çin 

Prensesleri” .” 51 

Türkiye’de popüler kültürün yerini maddeler halinde şöyle tanımlayabiliriz. 52 

a. Türkiye’de medya, popüler kültürün oluşmasında birinci derecede etkili 

olmuştur. 

b. Popüler kültürün etkisinde yer alan gençliğin ailevi, dini, siyasi değerleri de 

popülerdir.  

c. Popüler kültürün etkisindeki gençliğin popüler mitleri bulunmaktadır.  

d. Gençler medya mesajlarını seçerek alamamaktadırlar.  

e. Popüler kültür gençlerinin davranış ve eğilimleri de, ağırlıklı olarak medya 

tarafından belirlenmektedir.  

f. Popüler kültür gençliği, günden güne yazılı iletişime sırtını dönmekte, sözlü ve 

görüntülü iletişimi tercih etmektedir.  

                                                 
51 Baykal Esra, İdealleri Olmayan Bir Ülkede, Hayatta Kalma Savaşı Nasıl Verilir?  
52 Kızıldağ Şaban, Pop Müzikten Popüler Kültüre Medya Çocukları, İstanbul Şehir Yayınları, Temmuz 
2001 S: 78 
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3.2 Kitle İletişim Araçlarının Hayatımıza Girişiyle Birlikte Başlayan 
Gelişim 

Kitle iletişim araçlarının ortaya çıkışı kültürel gelişim ve değişimi hızlandırmıştır. Bu 

süreç içerisindeki değişimin temelleri sağlam atılmamış; her alandaki batı taklitçiliği 

kültürel etkileşimde de kendisini göstermiştir.  

3.2.1 Basın  

Kitle iletişim araçlarının en önemlilerinden biri basındır. Türkiye’de basını özellikle 

gazeteleri baz alarak değerlendirme yapmanın daha sağlıklı olacağı kanısındayım. 

Çünkü gerçek anlamda dergicilik kavramı özellikle 90’lı yıllarda başlamıştır. Daha önce 

yapılan dergicilik gazeteciliğin benzeri durumunda ve çoğunlukla sinemaya yöneliktir. 

Bu dönemde kitle iletişim araçları arasında yerini ve güncelliğini hiç kaybetmeyen basın 

organı gazetedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında yayımlanmaya başlayan gazeteler ve 

özellikle sinema dergileri popüler kültürün yayılması konusunda önemli bir rol 

oynamıştır. Gazeteler ve sinema dergilerinde gösterilen, tanıtılan yıldızlar bir anda 

benimsenmiş, onlara özenilmiş ve bu isimler taklit edilmeye başlanmıştır. Basın o kadar 

güçlü bir hale gelmiştir ki sinema yıldızlarını basın yoluyla seçmeye başlamıştır. Bu 

durum beraberinde yıldızlık kavramını getirmiştir. Gazetenin diğer kitle iletişim 

araçlarına göre en büyük üstünlüğü haberin detaylı verilebilme imkanıdır. Radyo ve 

televizyonda süre sınırlıdır ve verilecek haberi en basit şekilde sesle/görüntüyle 

destekleyerek vermek gerekmektedir. Haberde temel çıkış noktası metinden çok 

görüntüdür. Fakat gazete haberinde temel nokta metindir. Fotoğraflar destekleyici 

konumundadır. Değişen ekonomik ve siyasal yapıyla birlikte basın reklama önem 

vermeye başlamıştır.   

‘Özellikle 19. yüzyılın sonuna gelindiğinde Batının kapitalist toplumlarında 

sanayileşmenin getirdiği ‘yığınsal üretim’ (mass production), arz patlaması ve tüketim 

toplumuna geçiş aşamasında tüketimin kamçılanması ile birlikte reklam sistemin çok 

önemli bir parçası haline gelmiştir. Böylece reklamlar birdenbire gazetelerin en büyük 

gelir kaynakları olmuş ve basının yapısını değiştirmişlerdir. Bu büyük geliri elde etmek 

isteyen gazeteler daha çok basmak zorunda kalmışlar, bu durum teknolojik gelişmeleri 
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hızlandırmış ve basının düşünce yayma fonksiyonundan ödün vermesine neden 

olmuştur.53  

Gazeteler özellikle 90’lı yıllarda başlayan her alandaki serbestlik hareketini en iyi 

şekilde değerlendirmiş, tirajlarını artırmak amacıyla reklam, promosyon çalışmalarına 

ağırlık vermişlerdir. Bu dönemde gazetecilik anlayışının amacı haber vermek değil 

tamamen para kazanmaktır. Reklamlar gazetelerin içeriklerini de etkilemiş büyük yer 

kapladıklarından dolayı haberlere ve bilgi verebilecek yazılara geçmişle 

kıyaslandığından hemen hemen hiç yer kalmamıştır. Haberler sığ, okunup geçilecek 

hale gelmiştir. Bu nedenle gazeteler yavaş yavaş fikir gazeteleri konumunu kaybetmiş 

herkese hitap eden bulvar gazetelerine dönüşmüştür. 90’lı yıllarda ise özel radyo 

televizyonlara tanınan serbestlik gazeteleri de etkilemiş ve patron gazeteleri oluşmaya 

başlamıştır. Bu durum beraberinde tekelleşmeyi ve taraflı yayını getirmiştir. Medyanın 

insan hayatındaki ve siyasi alandaki yerini göz ardı etmeden incelersek medyanın 

yönlendirme gücünün ne kadar başarılı olduğunu görebiliriz.   

                                                 
53 Seha L. Meray, Halk Efkarı ve Yoklanması, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 3, 
(1954) S. 272 
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3.2.2 Sinema  

Sinema, hala sanatın merkezi olarak kabul edilen önceden zengin azınlıkların mekanı 

olarak görülen ‘Pera’da gelişmiştir. İstanbul’da sinemanın tam anlamıyla popülerleşme 

süreci ve Yeşilçam diye adlandırılan –ki Yeşilçam da Pera’lıdır- olgunun kendi bütün 

Türkiye’ye damgasını vurması ise 1950’lere rastlar. 50'li yılların ilk yarısında tarihsel 

filmlerin ağırlığı görülür. "Yavuz Sultan Selim Ağlıyor", "Üçüncü Selim'in Gözdesi", 

"Cem Sultan" gibi tarihi filmler bu dönemde birbiri ardına çekilir ve iş yapar. Muhsin 

Ertuğrul ile başlayan ve uzun bir süre devam eden ‘tiyatrocular’ döneminin ardından 

Türk Sineması’na özgün konuları getiren yeni bir dönem başlar. Bu dönemde çekilen 

filmler hem seyirci kapasitesi hem de konuları açısından fazlasıyla dikkat çeken 

yapımlardır. Yapımlar tiyatro etkisinden kurtulur ama bu defa da taklit ettikleri filmlerin 

izlerini taşıdıklarını belli etmişlerdir. Bu durum yıllar boyunca devam eder. 1960’lardaki 

sinemacılarda Yeni Dalga Akımı’nın etkileri görülür. 1950’li yıllara kadar sadece 

zengin ve orta sınıfların takip ettiği bir etkinlik durumunda olan sinema 1950’li yıllar 

itibariyle hedef kitlesini genişletmiştir. Sinemaya gitmenin özel bir eylem olduğunun 

düşünüldüğü bu dönemde (ki bu dönem Cumhuriyet’in ilk yıllarına rastlar) sinemaya 

rastgele seçilmiş kıyafetlerle gitmek ayıp olarak algılandığı için özel olarak 

hazırlanılıyor, en güzel kıyafetler dolaplardan çıkarılıyordu. Bu dönemlerdeki giyim 

tarzı incelendiğinde ortaya çıkan sonuç Türkiye’de kitle iletişim araçlarının gücünü 

ortaya koymak için çok iyi bir kanıt durumundadır. 1950’li yıllarda zengin ve orta sınıf 

erkekleri o dönemin starı Ayhan Işık’a (ki o da Clark Gable kopyası durumundaydı) 

kadınları ise Türkan Şoray’a benzemeye çalışıyordu. Sinema dış görünüşümüzü 

belirlemememizde o kadar etkili olmuştur ki bütün kadınlar ve erkekler birbirine 

benzemeye başlamıştır.  

Türk Sineması’nda hem nicelik hem de nitelik olarak gelişme 1952 yılından sonra 

gerçekleşir. Bu dönemde Türk Sineması’da genç isimler, yeni konular ve anlatım biçimleri 

ortaya çıkar. Yabancı sinemayı takip eden bu yönetmenler kendi çalışmalarında bu 

filmleri ya tamamen taklit etme yolunu seçmişler ya da alıntılar yapmışlardır. Çekilen 

film sayısında artış görülmüştür. Yönetmenler ard arda filmler çekmeye başlamışlardır. 

Yeni türler eklenirken eski türler de çekilen filmlerle devam ettirilir. Bu dönemden sonra 

yenilikler devam eder. Sinemanın üstünlüğü özellikle 1960’lı yıllarda kendini 
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göstermiştir. 1960’lı yıllar sinema salonlarında gösterilen Türk filmlerinin sayıca 

yabancı kökenli filmlere karşı ciddi bir üstünlüğünün olduğu ve sinema salonlarına her 

yaştan insanın geldiği yıllardır. Bu dönemde Türk Sineması ciddi bir popülerliğe 

sahiptir. Filmler kapalı gişe oynamakta, izleyiciler filmlerdeki karakterlerle kendilerini 

özdeşleştirmekte, onlarla ağlayıp onlarla gülmektedir. Bu dönemde özellikle kadınlara 

yönelik matineler düzenlenmektedir. Sinema bir anlamda kültür alışverişinin yapıldığı 

bir mekan durumuna gelmiştir; gerçek anlamda altın çağını yaşamaktadır aslında… 

Ama bu durum uzun sürmez. Türk Sineması’nın bu büyük kitleyi özellikle aile 

seyircisini kaybetmesine neden olan dönem 70’li yıllarda başlayan ‘seks furyası’dır. Bu 

dönem özellikle kadın seyirciyi sinemadan uzaklaştırmış, sinema kavramını erkek 

izleyiciye yönelik bir kavram olarak lanse etmiştir. Bu dönemde çekilen film sayıları 

artsa da nitelikli film sayısı parmakla gösterilebilecek kadar azdır. Ard arda çekilen seks 

filmleri erkek seyirciyi –ki bu seyircinin büyük bir kısmını 18–25 yaş ortalamasına 

sahip erkekler oluşturmaktadır- sinema salonlarına bağlarken, Türk Sineması’yla 

gülüp/ağlayan kadın seyirciyi tamamen uzaklaştırmıştır. 1970’li yıllarla birlikte sinema 

ailece gidilen bir mekan olmaktan çıkmıştır. Bu dönemin ardından 1980’li yıllarda 

başlayan video film dönemi ise Türk Sineması’nın bir anlamda sonunu hazırlamıştır. 

Düşük maliyetlerle seri üretimi amaçlayan bu sektör insanları sinemadan uzaklaştırarak 

evlerine hapsetmiş film izlemek grup halinde yapılan bir eylem olmaktan çıkarak tek 

kişilik ya da çekirdek bir aileyle yapılabilen sınırlı bir eylem haline dönüşmüştür. 

Sinema toplumsal anlamda yaşanan tüm değişim ve gelişimin en belirgin göstergesi 

olmuştur.  

70’li yıllardan sonra televizyonun yaygınlaşması ve seks filmleri furyasının ilk 

örneklerinin görülmeye başlaması sadık bir sinema izleyicisi olan Türk ailesini 

sinemadan uzaklaştırmaya başlamıştır. Bu durum sinema salonlarını ve işletmecilerini 

olumsuz yönde etkilemiş ve büyük sinema salonları kapanmaya ya da ticaret ve alışveriş 

merkezlerine dönüşmeye başlamıştır. 80’li yıllara genel olarak baktığımızda nitelikli 

filmlere de rastlamak mümkündür. Ama bu filmler ne yazık ki 60’ların sadık izleyicisini 

sinema salonlarına yeniden çekmeyi başaramamış; üstelik sınırlı sayıdaki sinema 

salonlarında birkaç haftalığına gösterim şansı bulabilmişlerdir. 1990’lı yılların ilk 

yarısına kadar bu durum devam etmiştir. Çekilen tek tük filmler (ki bunlar gerçekten iyi 
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filmlerdir) izleyici kitlesi oluşturamamış ve Amerikan filmlerinin akınına uğrayan 

sinema salonlarında gösterim şansı bulamamıştır. Onlara şans tanıyan sinemanın 

başlangıç yeri olarak kabul gören Pera’daki (Beyoğlu) birkaç sinemadır. Türk Sineması, 

1990’lara gelindiğinde tarihinin en zor günlerini yaşamaya başlamıştır. Hayat şartlarının 

ağırlaşması, etkinliğini kaybetmeye başlayan videonun yerine sayısız ve hızla artmaya 

başlayan özel televizyonların yayına geçmesiyle sinema seyircisi salonlardan 

uzaklaşmaya başlamıştır. Böylesine olumsuz bir durumu önceden fark edemeyen 

sinemacılar bu gelişmelerle bir bocalama sürecine girmişlerdir. 

2000’li yıllara gelindiğinde Türkiye’de Hollywood filmlerinin egemenliği devam 

etmektedir. Üretilen Türk filmi sayısı ortalama olarak 20 iken, gösterime giren Türk 

filmi sayısı 10–15 arasında değişmektedir. Burak Göral, Türk Sinema seyircisinin 

profilini şöyle özetlemektedir:   

“(...) Türk sinema seyircisinin Hollywood zevki tür olarak aksiyon ve korku-gerilimle ve 

star faktörüyle belirlenirken yerli filmler açısından bakıldığında komedi türüne ağırlıkla 

meyilli olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla Hollywood’un çok iyi başardığı aksiyonu Türk 

filmlerinde kısıtlı imkanlarla seyretmeyi pek tercih etmiyor. Sıcak hikayeleri seviyor. 

Filmin içinde fantezi boyutun olmasına pek sıcak bakmıyor, kendi hayatına yakın duran 

hikayeleri seviyor. Tek boyutlu film kahramanlarını sevmiyor. Film kahramanlarının 

mizah duygusuna, tüm insani donanımlara, duygusal dünyalarına sahip olmalarını 

istiyor. Star oyuncularla dolu bir filmi sevebiliyor ama popülaritelerini sadece starlara 

dayandıran filmlere de itibar etmeyebiliyor. Basında, medyada sık gördüğü, reklamının 

yoğun olarak yapıldığı filme ilgi gösteriyor. Ancak bu satış stratejileri güdümüyle gittiği 

sinema salonundan tatmin olarak çıkmıyorsa eğer o filmin izleyici sayısı en fazla 800 

binlerde kalıyor. Sinema biletlerine yapılan zamlardan çok etkileniyor. Bundan dolayı 

korsan VCD tüketimine yöneliyor.54 

                                                 
54 Göral Burak,  “Popüler Türk Sinemasından Yola Çıkarak; Türk Sinemasında Seyirci Profili”,  “Türk 
Sineması’nda Seyirci Profili”, Antrakt Temmuz Ağustos 2003 Sayı:71 Sayfa: 37 
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3.2.3 Radyo  

Kitle iletişim araçları arasında en uzun geçmişe sahip olan radyo Birinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra özellikle haber yayıncılığı nedeniyle önem kazanmıştır. Bu dönemde 

radyo hem haber verme hem de propaganda yapma aracı olarak kullanılmıştır. 

‘Amerika Birleşik Devletleri’nde Başkan Franklin Roosevelt’in Amerikan halkına 

doğrudan yaptığı ocakbaşı sohbetleri ve Orson Welles’in 1938 yılında gerçekleştirdiği 

Dünyalar Savaşı adlı radyo programı o yıllarda radyonun genel halk kitlesi üzerindeki 

etkisini anlayabilmek açısından iyi örnekler sayıldı. Avrupa’da ise radyo, dünyayı zapt 

etme çabasında olan Hitler tarafından çok daha değişik, daha önemli ve tehlikeli bir 

kullanım aracı haline getirildi.” 55  

Radyonun diğer kitle iletişim araçlarından üstün yönü, zaman ayırarak kitle iletişim 

araçlarını takip etmeyenleri, okuma yazma bilmeyenleri, kültür konusunda yetersiz 

olarak nitelendirilebilecek kitleleri sınırları olmayan bir şekilde etkisi altına almasıdır. 

Radyo haber niteliği taşıyan her şeyi anında dinleyicisine aktarabilen bir yapıya sahip 

olduğu için diğer kitle iletişim araçlarına göre ciddi bir üstünlüğü vardır fakat 

günümüzde televizyon radyo kadar hızlı haber verme yetisine sahip olmasa da radyonun 

tahtına oturmuştur.   

Radyo eğlence ve daha çok bir müzik kutusu şekline dönüşmüş, kitle iletişim araçlarının 

eğlence işlevini daha ağırlıklı olarak yerine getirmeye başlamıştır.  

                                                 
55 Bektaş, Arsev, Kamuoyu İletişim ve Demokrasi, Bağlam Yayınları, İstanbul, Mayıs 1996, S. 133 
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3.2.4 Televizyon 

‘Radyo ve televizyon her evde standart gereç haline gelmeden önce halk, kendisi için 

üretilen klişeleşmiş kitlesel ürünleri sinema salonlarında topluca tüketiyordu. Kitleye 

yönelik üretim yapan üretici tek bir metanın yoğun bir kitle tarafından aynı anda 

ortaklaşa tüketilmesini amaçlamaz. Kitlenin yoğunluğu, yani aynı anda aynı amaçla bir 

araya gelmiş insanların topluca tüketmeye hazır olması önemli değildir onun için önemli 

olan, olabildiğince geniş tüketici sayısıdır. Bu sayının genişlemesi için kitlenin 

parçalanmış olması (kitleyi oluşturan bireylerin farklı amaçlarla izleyici durumuna 

geçmeleri) yani atomize edilmiş olması izleyicinin yararınadır. Sinema salonlarında 

gerçekleştiği varsayılan; kitlesel ürünün kitle tarafından tüketilmesi, radyo ve 

televizyonun ortaya çıkmasıyla yok olmuştur. Kişiliksiz, belirsiz bir nesne olarak kabul 

edilen kitle insanına yönelik kitlesel üretim radyo ve televizyonla hızlandırıldı. Böylece 

kitle insanı evlerinde, inzivaya çekilmiş ama birbirleriyle bağdaşık milyonlarca birey 

olarak üretilmektedir. 56 

Televizyon insanları iyi, doğru, güzel kılmak için mevcut değildir. Televizyon eğitmek 

için değil eğlendirmek için vardır. Asli işlevi eğlendirmek, tek amacı ne pahasına olursa 

olsun kendisini izlettirmek olan bir ‘araç’ın aynı zamanda insanın sosyalleşmesinin de 

temel etkeni haline gelmesi üzerinde düşünmek ve tartışmak gerekmektedir. Bunu 

yaparken televizyonun kendisini değiştirmesini önermek yanlış bir düşünceden öteye 

gidemez. Bu, televizyonun var oluş nedenini ortadan kaldırmak anlamına gelmektedir. 

Televizyon radyoya göre bir üstünlüğe sahipti. Radyonun sırf ses kanalıyla sınırlı 

olmasına karşılık, televizyon sesin yanına görüntüyü de ekliyordu. Bu televizyon ve 

radyoyu tanıyan herkesin dile getirmeyi bile düşünmeyeceği kadar basit ve önemsiz 

görünen nitelik farklılığı, kalkınmacı zihniyet için çok önemliydi. Çünkü eğer kalkınma 

seferberliğinin çok önemli bir parçası nüfusun eğitim-öğretim seviyesinin yükseltilmesi 

ise o zaman nüfusun eğitim ve öğretiminde televizyon görüntü unsuru sayesinde 

radyoya oranla çok daha etkili bir araç olacaktı. Radyoda sadece sözle anlatılanlar 

görüntüyle desteklenerek, ne anlatılmak isteniyorsa hedefin (yani kalkınmanın konusu 

olan nüfusun) bunu kavramasına daha da kolaylık sağlanacaktı. … Ancak Türkiye 
                                                 
56 Anders Gunther, ‘The Phantom World of TV’ , Mass Culture, der David M. White, Bernard Rosenberg, 
Free Pres, New York, 1964, S. 358–367 
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açısından kaydedilmesi gereken Batı’ya göre farklı ve ‘sorunlu’ bir başka nokta daha 

var: Türkiye bu sürece, onun arka planını oluşturan ‘endüstriyel’ hayatın içerisinden 

değil, bir toplumsal ve ekonomik yaşam biçimi olan ‘köylülük’ten geçiş yaptı. ‘Tarımcı’ 

sözlü kültür geleneğinin hala büyük ölçüde geçer akçe olduğu bir noktadan, yazılı 

kültürle gerektiğince haşırneşir olunamadan görsel kültüre sıçrandı.57  

Bu, tabii ki Batı-dışı dünya içerisinde sadece Türkiye’de gerçekleşen bir hadise değil. 

Ama hayatın akışını dünyanın hemen her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de daha çok 

belirleyen ‘küresel-teknolojik saat’in hızı karşısında, ‘yerel-kültürel saat’ yavaş 

işleyince kitle kültürünün bu coğrafyaya intibakı bize özgü sorunları da beraberinde 

getirdi. 58 

“Burada da bazı çağrışımlar belirir hemen Vizontele Tuba filminin yıllar sonra 

hatırlattığı 12 Eylül döneminin yasaklanan ve yakılan kitapları örneğin! Kitap okumayı 

sıkıcı bulan, kitap okuma ‘alışkanlığı’ olmadığını olağan bir şeymişçesine ifade eden bir 

gençliğe ne anlatabilir ki bu kitap düşmanlığı? İnsanların işkenceyle değil eğlenceyle 

denetlendiği bir zamanın gençliği için bu, ‘gaipten gelen ses’ olmanın ötesine geçmez. 

Hatırlayalım o filmde Siti Ana’nın (Demet Akbağ) eve televizyon kuran kocasıyla (Altan 

Erkekli) diyaloğunu: ‘Ne işe yarar bu?’ sorusuna kocası cevap verir: ‘Dünyayı 

ayağımıza getirecek!’. Tekrar sorar ‘Sebep?..” 59 

Medyayı gizeminden arındırmanın, onun mitolojileşmesini önlemenin ve denetimini ele 

geçirmenin –ne kadar umutsuz da olsa- tek yolunun hala ‘okul’dan geçtiğini kaydeder. 

Bunun için de eğitimcilerin televizyondan, bilgisayardan ve diğer (enformasyon) 

araçlarından eğitimde nasıl yararlanabiliriz sorusu yerine eğitimden televizyonu, 

bilgisayarı vd medyayı denetlemekte nasıl yararlanabiliriz sorusunu öne çıkaran ve bu 

soru üzerinde yoğunlaşan bir bilinç kazanmaları gerektiğini ima eder. 60  

                                                 
57 Mutlu Erol, Globalleşme, Popüler Kültür ve Medya, Ütopya Yayınları, Kasım 2005, Ankara, S: 76 
58 Atay Tayfun, Yaşasın Meşhuriyet Çağı Popüler Kültürden Kitle Kültürüne Türkiye İzlenimleri, Epsilon 
Yayınevi İstanbul 2004 S: 11–12  
59 Atay Tayfun, Yaşasın Meşhuriyet Çağı Popüler Kültürden Kitle Kültürüne Türkiye İzlenimleri, Epsilon 
Yayınevi İstanbul 2004 S: 60–62 
60 Atay Tayfun, Yaşasın Meşhuriyet Çağı Popüler Kültürden Kitle Kültürüne Türkiye İzlenimleri, Epsilon 
Yayınevi İstanbul 2004 S: 36 
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Bu ‘seyirlik’ eğlence, daha doğrusu ‘eğlence seyri’ giderek köklü bir toplumsal 

bağımlılığa dönüşüyor. Bu süreçte her türlü kamusal söylem, eğlence biçimine 

bürünerek karşımıza çıkıyor. Özellikle televizyon tüm diğer işlevlerini terk etmiş ve bir 

kez insanların eğlence iştahını kabarttıktan sonra artık sunduğu her şeyi eğlenceli 

kılmaya zorlanmakta. Bu etkinin en somut tezahürü de show business ya da showbiz 

denilen ‘sektör’ün mevcudiyeti. Etki öylesine güçlü ki televizyonda izlediğimiz haberler 

dahi ‘magazinel’ hale gelmiş ve showbiz’in parçası olmuş durumda. Bu bakımdan 

özellikle ‘realite-show’ programlarının üzerinde durmakta yarar var. Bu programda en 

acı ve dehşet verici olaylar insanlara ‘show’, yani gösteri olarak sunulmakta ve büyük 

bir ilgiyle tüketilmekteler. Dolayısıyla bu programların daha, daha, daha fazla 

tüketilebilmesi için de ‘gösteri’nin yani bu acı ve şiddet tablolarının sürmesi gerekiyor! 

Bunun anlamı şu: her ne kadar izlediklerimizi kabul edilemez bulsak da, acı ve dehşet 

verici olana ‘dur’ demeyi değil, aslında daha fazla ‘seyirci kalma’yı seçiyoruz. Böylece 

‘kötü’ye isyan etmiyor, tepki göstermiyor, sadece onu seyrediyoruz!..61 

Neil Postman, 1950’lerden itibaren Amerikan toplumunun yaşamına giren televizyonun 

yaklaşık 300 yıl bu toplumun gidişatını belirlemiş olan kitabın yerini aldığı, bunun da 

düşünce ve yorum merkezi bir hayatı, hızla seyir ve eğlence merkezli bir hayata 

dönüştüğünü anlatır. Siyasetin, dinin, eğitimin, sanatın, acının, dehşetin, aşkın, şiddetin 

‘eğlencelik’ olarak sunulduğu bir dünya. Eğlencenin her türlü söylemin üst-ideolojisi 

haline geldiği bir dünya… 62 

Toplumsal, ekonomik ve siyasal alanda yaşanan gelişim ve değişimler diğer alanları 

olduğu gibi kitle iletişim araçlarını da etkilemiştir. Turgut Özal dönemiyle başlayan her 

alanda serbestlik kavramı etkisini en çok özel televizyon yayıncılığında göstermiştir. 

1989 yılında başlayan özel televizyon yayıncılığı ile radyonun kitle iletişim aracı olarak 

insan hayatındaki önemi ve yeri unutularak ikinci plana atılmış ve televizyon 

vazgeçilmez bir bağımlılık haline gelmiştir. Kültürün popüler hale gelmesi ve değişimin 

baş döndürücü bir hızla başlayarak devam etmesi radyonun ardından sihirli kutu olarak 

                                                 
61 Atay Tayfun, Yaşasın Meşhuriyet Çağı Popüler Kültürden Kitle Kültürüne Türkiye İzlenimleri, Epsilon 
Yayınevi İstanbul 2004 S: 57 
62 Atay Tayfun, Yaşasın Meşhuriyet Çağı Popüler Kültürden Kitle Kültürüne Türkiye İzlenimleri, Epsilon 
Yayınevi İstanbul 2004 S: 59–60 
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tanımlanan televizyonun hayatımıza girmesi (İlk televizyon yayını 1968 yılında TRT ile 

başlamıştır) ve özellikle 1989 yılı itibariyle özel radyo ve televizyon yayıncılığı 

döneminin başlamasıyla gerçekleşmiştir. Bu hızlılık ve değişim, bazı kültür kalıplarını 

değiştirmeye ve bir kitle toplumu oluşturmaya başlamıştır.  

1968 yılında TRT’yle başlayan televizyon kavramı uzun yıllar boyunca sadece belli 

saatlerde başına geçilen ve ajansın dinlendiği (haberlerin geçmiş yıllardaki tanımlanma 

şekli) bir araç durumunda olmuştur. 24 Mayıs 1974 yılından itibaren TRT 7 gün yayın 

yapmaya başlamıştır.63  

Bu yayın bile radyonun televizyon karşısındaki üstünlüğünü azaltamamıştır. Belli bir 

dönem radyonun televizyon karşısındaki üstünlüğü devam etmiştir. Radyo özellikle 

radyo tiyatroları, çocuklara özel programlarıyla ciddi bir dinleyici kitlesine sahiptir. 

Radyoyu bu yıllarda televizyona karşı üstün kılan özelliklerden biri de radyo 

dinleyicisinin bu eyleme katılmak için özel bir çaba sarf etmesine gerek olmamasıdır. 

Fakat televizyon izleyicisi televizyon izlemek için zaman ayırmakta, tüm dikkatini ona 

vererek Gunther Anders’in belirttiği gibi ‘gönüllü ve ücretsiz ev işçisi’ haline 

getirmiştir. İnsanlar bedelsiz olarak televizyon işçisi olmuş; günlerinin büyük bir 

bölümünü televizyon karşısında geçirmeye ve verilenleri sorgusuz sualsiz almaya 

başlamışlardır. Yapılan araştırmalara göre özellikle genç nüfusun büyük bir bölümü 

gününün yaklaşık 3–5 saatini televizyon başında geçirmektedir.   

 ‘Toplumumuz artık kitleleşmekte ve popülerleştirmektedir. Avrupa Topluluğu’na girme 

çabamızın sürdüğü dönemle aynı zaman diliminde, henüz kanun ve yönetmelikleri 

hazırlanmadan korsan bir şekilde özel radyo ve televizyonların yayına başlaması, 

meydanı boş bulan medyanın istediği gibi serbest bir şekilde yayın yapması sonucunu 

doğurmuştur.’ 64  

Siyasi anlamda yaşanan serbestlik korsan yayıncılık kavramını da beraberinde getirmiş; 

televizyon yayıncılığına izin verileceğine dair vaatlerle siyasiler özel televizyonları 

                                                 
63 Uğurlu Faruk –Öztürk Şerife, Türkiye’de Televizyon Haberciliği, Özel Televizyon Kanallarının 
Getirdikleri, Konya, Tablet Kitabevi, Ocak 2006, S: 82 
64 Kızıldağ Şaban, Pop Müzikten Popüler Kültüre Medya Çocukları, İstanbul Şehir Yayınları, Temmuz 
2001 S: 26  
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propaganda aracı olarak kullanmaya başlamışlardır. Özel televizyonlar, TRT’nin yaptığı 

devlet yayıncılığı mantığından farklı olarak ciddi bir propaganda aracı oluvermiştir. Bu 

propaganda aracının gücü ve kendine ait yarattığı kitle görülünce kitle iletişim 

araçlarının daha doğrusu en güçlüsü olan televizyonun önemi bir kez daha kavranmıştır. 

Televizyon, özellikle hayatını işi ve evi arasında geçiren orta sınıf için vazgeçilmez bir 

eğlence aracı olmuştur. En önemlisi onları para ödemeden, evlerinden ayırmadan 

zamanlarının nasıl geçtiğini fark ettirmeden kullanmakta ve istediği bilgileri empoze 

etmektedir. Bir anlamda kitle iletişim araçları özellikle televizyon kendi kültürünü ve 

kitlesini yaratmıştır. Kitle kültürünün televizyon dolayımıyla ‘insan toplumsallığı’ 

üzerinde böylesine etkinlik kazanmasının en önemli sonucu, 20. yüzyıl boyunca batı 

toplumlarında olduğu gibi Türkiye’de de kendisini göstermiştir. Bu durum insanın temel 

var oluşunda yer alan kültürün dışsal hale gelmesiydi. Kitle kültürünün çevrelediği 

dünya endüstriyelleşir. Bu süreç oldukça farklı bir insanlık algısının ve anlayışının da 

biçimlenmesine yol açar. Artık ‘düşünmek’ten çok ‘seyretmek’, ‘bilmek’ten çok 

‘görünmek’, kafaya değil göze hitap etmek, meslek sahibi olmaktan çok şöhret sahibi 

olmak, çalışmaktan çok kolay para kazanmak ‘emek’ten çok ‘eğlenmek’ toplumsal 

tercih olarak rağbet görmeye başlar. Özel radyo televizyonların yayın hayatına 

girmesiyle başlayan popüler kültür bombardımanı Türkiye’nin ilk özel kanalında bir 

dönemin efsanesi haline gelen (ki tekrarları bile ciddi anlamda takip edildiği için yeni 

bölümleri çekilmiştir ve önümüzdeki günlerde yayına girecektir) Bir Demet Tiyatro’yla 

zirve dönemini yaşamış ve kendisinden sonra gelen eğlence ağırlıklı pek çok programın 

yolunu açmıştır. Vizontele ile başlayan folk kültürünün popüler kültüre dönüşümü 

aslında daha uzun bir geçmişe dayanmaktadır. Özellikle Vizontele serisinde yer alan 

oyuncuların rol aldığı Bir Demet Tiyatro bu sürecin hız kazanmasında önemli bir etken 

durumunda. 1990’ların başında Türkiye’nin ilk özel televizyonu İnter Star’da 

yayınlanmaya başlayan Bir Demet Tiyatro ile hayatımızda var olan ama alt kültür olarak 

nitelendirdiğimiz insanlar televizyonun yarattığı kendisine özel olan ve hiçbir alanla 

kıyaslanamayan televizyonun kamusal alanında önemli bir yere yerleşmiştir. Gündelik 

hayatta var olan ve var olmaya devam eden bu karakterler televizyonun da etkisiyle bize 

daha yakın gelmeye; daha çok benimsenmeye televizyon karakterleriyle bireyler kendi 

kişiliklerini özdeşleştirmeye başlamıştır. Nasıl ki Cahide Sonku’nun başrolünü oynadığı 

Bataklı Damın Kızı Aysel’de yer alan Aysel figürü ve kullandığı başörtüsü bir anda ilgi 



 40

odağı olarak Aysel adı altında özel eşarplar üretilmeye ve satılmaya başlanmışsa; Bir 

Demet Tiyatro’daki Mükremin tiplemesinden sonra da hayatımızda vazgeçilmez bir 

Mükremin Abi tiplemesi, esprileri yer almaya; zaten bu tipe sahip olan insanlar ise daha 

çok ilgimizi çekmeye başlamıştır. İşte burada halkın içinde yer alan ve belli sınıflardan 

öteye geçemeyen alt kültürün özellikle televizyon veya sinema gibi kitle iletişim 

araçlarıyla hangi aşamalara gelebildiği ve kitleler tarafından nasıl benimsendiğini 

görmek mümkündür.   

Kitle iletişim araçlarının başlıca özelliği, olayları ve yorumları çok kısa bir zamanda ve 

çok büyük kitlelere yayabilmeleri, böylece onların kanaatlerine yön verebilme olanağına 

sahip olmalarıdır. 65  

Başta televizyon olmak üzere kitle iletişim araçlarının ortak özelliklerini şöyle 

sıralayabiliriz;  

1. İzleyici kitle geniştir; yalnızca belirli bir gruba değil, yerel, bölgesel, ulusal, 

uluslararası topluluklara seslenir.  

2. İzleyici kitle çeşitli toplumsal kümelerden gelen ve değişik niteliklere sahip 

insanlardan oluşan bir topluluktur.  

3. İzleyici kitle, kimliksiz bir topluluktur; dernek, okul, iş yeri gibi belirli toplumsal 

kimliklerin birleştirici özelliklerini içermez.  

4. Kitle iletişimi kamusaldır; içeriği herkese açıktır; üyelik esasına göre işlemez.  

5. Kitle iletişim araçları kaynaktan uzak bulanan, birbirlerinden de ayrı olarak 

konumlanmış çok sayıda insanla aynı anda ilişki kurabilir; ‘aynı andalık’ 

özelliği, coğrafi sınırları aşar.  

6. Kitle iletişimi karmaşık biçimsel kurumları gerektirir; kamusal ve tecimsel yayın 

kuruluşlarının düzenlenişinde toplumsal ve siyasi yapı gözetici ve belirleyicidir.  

7. İletişimciyle izleyici kitle arasındaki ilişki izleyici kitlenin kişisel tanışıklığı 

olmayan, profesyonel iletişimci rolündeki kişiler aracılığıyla kurulur; gazeteci, 

reklamcı, editör, programcı, yapımcı gibi yayının mutfağında olan ve iletişim 

bilgilerini iletilebilir mesajlara dönüştüren karar vericiler izleyici kitle 

                                                 
65 Maurice Duverger, Siyasal Partiler, Çev: Ergun Özbudun,  Bilgi Yayınevi, Ankara 1974 S: 400  
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tarafından tanınmadığı gibi, sunucuların görünen kimlikleri ile gerçek kimlikleri 

arasında da farklılıklar vardır.  

8. Kitle iletişiminde, iletişim geri döndürülmesi olanaksız şekilde tek yönlüdür ve 

izleyici kitlenin anında yanıt verme olasılığını fiilen dışlamaktadır; araçların 

doğaları karşılıklılığa izin verecek biçimde planlanabileceği halde, bu akan 

iletişimin denetlenebilirliğini ortadan kaldıracağı için dışlanır. Okuyucu 

mektupları, stüdyo katılımcıları, görüş beyan etmeler, vb. kitle iletişim sahnesine 

karar vericilerin düzenlemesiyle alınır, 

9. Kitle iletişim araçlarının ürünleri fiziksel ve parasal anlamda halkın çoğunluğu 

için kolayca elde edilebilir ürünlerdir. Ancak elde edilebilirlik her zaman tam 

bir benimseme demek değildir. Halkın ne istediğiyle ilgili ihtiyaç araştırmaları, 

ölçümler, kısa dönemde bir talep profili çıkartabilir ancak kitle iletişimde 

dolaşım mesajların halkı tam anlamıyla yansıttığını söylemeye yetmez.” 66 

  

 

  

 

                                                 
66 Mutlu Erol, İletişim Sözlüğü, Ark Yayınları, Ankara 1994, S. 30 
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4 SİNEMANIN YARATTIĞI POPÜLER KÜLTÜR  

Sinemada popüler kültür önemli bir yere sahiptir. Çünkü sinemada yer alan türlerin 

hemen hemen hepsinde izleyiciyi etkilemek, bağlamak, kitle oluşturmak amacıyla 

popüler öğelerden yararlanılır. Popüler kültürün sinemadaki yerini incelemeden önce 

sinemada türlerin yerine ve özelliklerine değinmekte yarar vardır. 

“...sinema seyircisinin popüler filmlerle ilişkisi, ilk günden beri daha çok duygusal 

katılım düzeyinde kurulmaktadır. Öfke, sevinç, hüzün ve korku, film seyrederken 

hissedilip, dışa vurulan duyguların bir kısmıdır. Sinema, duygusal katılımı öteki popüler 

kültür biçimlerine göre çok daha yetkin ve yoğun olarak yaratır. … Sinema ve seyirci 

ilişkisi ile ilgili vurgulanması gereken ilk noktalardan biri, sanat yapıtları ile toplumsal 

yapı arasındaki bağ ve etkileşimin önemidir. ‘Bir üst yapı ürünü olarak sanatsal 

yaratılar, hem toplumun ekonomik altyapısından hem de üstyapıyı oluşturan bilişsel 

dizgenin farklı öğelerinden etkilenir. Ancak sanat yaratıları da toplumsal işlevleri 

nedeniyle hem üstyapıyı hem de bir oranda altyapıyı etkiler. (…)  Sanatçıların ve 

ürettikleri yapıtların içinde var oldukları toplumun dinamiklerinden etkilenmeleri 

kaçınılmazdır. Bir eserin, içinde üretildiği ortamın koşullarından etkilenmemesi 

mümkün değildir. ‘Herhangi bir kültürel yapıt kendisini çevreleyen ekonomik, 

toplumsal, siyasal ve tarihsel koşullardan bağımsız olarak bir anlam taşımaz.” 67  

sözleriyle bu ilişki daha anlamlı bir biçimde ifade edilebilir. Bu çalışmanın hareket 

noktasını oluşturan dayanaklarından biri de bu yaklaşımdır.  

Filmler içinde üretildikleri toplumun ve yaşanılan toplumsal, siyasal ve ekonomik 

koşulların şekillendirdiği kültürel ürünlerdir.68 

… sinema izleyicisi bir ‘sığınmacı’dır ve ödenen bilet parasının karşılığı ‘terk edilmede, 

yalnızlıkta, yoksunlukta aranmalıdır. Çünkü sinema izleyicisi az çok bir sığınmacıdır ve 

bu sığınmacı için boşluğu doldurulamaz bir kaybın yerini doldurmalıdır. Sinemanın 

karanlık film seyretme ortamında seyirci hareketsiz olduğundan görsel ve işitsel 

                                                 
67 Güçhan Gülseren, Sinema Toplum İlişkileri, ‘Kurgu-Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sayı:12, 
Aralık 1993 S: 52–53 
68 Kırel Serpil, Yeşilçam Öykü Sineması, Altmışlı Yıllarda Sinema-Seyirci İlişkileri, Babil Yayınları, 
İstanbul 2005 S: 135–136 
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işlevlerinin harekete geçmesi beyazperdedeki görüntülerle sınırlanmaktadır. Ayrıca 

seyirci, sinemada film izlerken olanı biteni tıpkı bir anahtar deliğinden seyreder gibi 

‘dışlanmışlık’ duygusu yaşar. 69 

Seyircinin kolaylıkla özdeşleşme hissini duyamadığı filmlerin ticari başarısızlığı, 

‘özdeşleşme teorisi’ne bir de ‘kaçış teorisi’nin eklenmesine neden olur. Kaçış teorisine 

ek olarak, ‘düşünceyi başka tarafa çekme’ teorisi ortaya konulur. ‘İnsanlar sorunlarını, 

can sıkıntılarını ve yapacak hiçbir şeyleri olmadığı gerçeğini başka işlerle meşgul 

kafalarından atmak istemektedirler.’70 Sinemaya gitmek sadece bir eğlence ve boş 

zaman geçirme eylemi olarak algılanmaktadır. Ancak seyirciyle film arasındaki ilişki 

göründüğünden çok daha karmaşık bir ilişkidir. Altmışlı yıllarda sinemanın günlük 

yaşamın konumu değerlendirildiğinde, bunun sadece bir boş zaman geçirme eylemi 

olmadığı görülür. İncelenen yıllarda sinema aynı zamanda bir sosyalleşme aracıdır. 

Sinemaya gitmek, ailecek yapılan bir eylemdir ve sinema günümüzde televizyonun 

üstlendiği gibi bir işleve sahiptir. Yani, sadece bir boş zaman geçirme aracı değildir. 

Filmlerle toplum arasındaki bağın başka bir boyutu film içerikleri ile ilgilidir. 

“Sinemanın içeriği, toplumun o andaki inançları, tavırları ve değerlerini yansıtır. Başka 

bir deyişle toplumdaki baskın ideoloji filmlerde sunulan ideolojiyle daha da güçlenir. 

Film içeriklerinin değişmesi, toplumun geniş kesiminin değer yargıları, inançları ve 

bakış açılarının da değişmesini gösterir.” 71 

Popüler filmler ciddiye alınmalıdır ve yaşanan zaman dilimindeki toplumsal 

değişimlerin izleri popüler filmlerle takip edilebilir. Türk Sineması’nın popüler 

kanadında kendini tekrar eden öyküleriyle ve karakteriyle neredeyse bir aynılık duygusu 

yaratan filmlerin seyirci tarafından beğenilerek izlenmesinin ardında yatan nedenler 

üzerine Nilgün Abisel’in vurguladıkları ilgi çekicidir: ‘Özellikle göç ve kentleşme 

sürecinin etkisindeki seyirci için bu ‘başı sonu belli’ dünyalar ya da başka deyişle 

‘düzenlilik’ duygusu, onları sarsıntılı günlük yaşamlarında sığınabilecekleri bir liman 

                                                 
69 Günteş Simten, Film Olgusu: Kuram ve Uygulayım Yaklaşımları, İnkılap Yayınları, İstanbul, 2003 S. 117 
70 Güçhan Gülseren, Sinema Toplum İlişkileri, ‘Kurgu-Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sayı:12, 
Aralık 1993 S: 57 
71 Güçhan Gülseren, Sinema Toplum İlişkileri, ‘Kurgu-Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Sayı:12, 
Aralık 1993 S: 66 
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işlevi görmüştür. 72 Bu nedenle özdeşleşme yerli filmlerin vazgeçilmez sığınma alanıdır. 

Seyircinin ‘hareketli’ dış dünyadan kopup, kendi deneyimlerine sahip olduğunu 

varsayabileceğimiz diğer seyircilerle yan yana sinema salonlarında film izlemesinin 

ardında yatan önemli nedenlerden biri bu duygusal gereksinimdir. Bu yüzden film 

üretenlerin ‘birbirlerine tutunmaya’ çalışan, dış dünyadaki ‘kaygan zemin’den ‘geçici’ 

olarak kendilerini kurtarıp sinema koltuklarına ‘sığınan’ seyirciyi ürkütmeyecek ve 

egemen ideolojiyi her seferinde olumlayacak söylemlere sahip filmlerle ‘avutuyor’ 

olmaları anlaşılırdır. Hızlı toplumsal değişim ve dönüşüm zamanlarında sinema sadece 

eğlendiren bir araç değildir. Sinema-seyirci ilişkisinde özdeşleşme dışında ‘düşünceyi 

başka tarafa çekme’ etkisi de dönem sineması için göz ardı edilmemesi gereken bir 

kavramdır. Sinemanın seyirci üzerindeki etkisi birçok tartışmaya kaynaklık eder. 

Sinema ve seyirci ilişkisi üzerine düşünenler arasında bu olgunun farklı boyutta ele 

alındığı görülür. Popüler sinemanın işleyiş mantığı içinde düşünüldüğünde, sinemanın 

seyirciye, başka deyişle seyircinin isteklerine dayalı bir yapısı olduğu hatırlanmalıdır. 

Bu yapı bir süre sonra bir kısırdöngüyü beraberinde getirmektedir. Seyircinin beğenisine 

seslenmeyeceği düşünülen filmler kar beklentisi ile yola çıkan yapımcılar tarafından 

desteklenmemektedir. Bu kısırdöngü sonucunda farklı içerikteki filmlerin yapılması 

daha düşünce aşamasındayken engellenmektedir. Böylece, seyircinin beğenisini 

yükseltmek neredeyse imkansız hale gelmektedir.73 

“… filmi sinemada tüketmek sosyolojik olarak önemsenmesi gereken bir olgudur. 

Sinemada, seyirciler konum olarak omuz omuzadırlar ve birbirleriyle bir biçimde 

fiziksel olarak temas halindedirler. Birbirlerinin varlıklarının farkındadırlar. 

Yalnızlaşmamışlardır. Yan yanadırlar. Hep birlikte aynı şeylere ağlamakta, aynı şeylere 

gülmektedirler. Film seyretme topluca yapılan bir eylemdir. Altmışlar sinema 

seyircisinin kadın, erkek, çocuk yani ailesiyle birlikte sinema salonlarında yan yana 

görüldüğü son yıllardır. 74 

                                                 
72 Abisel Nilgün, ‘Bir Dünya Nasıl Kurulur? Popüler Türk Filmlerinde Anlatı Yapısı Üzerine’ 25. Kare, 
Sayı , Ekim-Aralık 1994 S. 26 
73 Kırel Serpil, Yeşilçam Öykü Sineması, Altmışlı Yıllarda Sinema-Seyirci İlişkileri, Babil Yayınları, 
İstanbul 2005 S: 143 
74 Kırel Serpil, Yeşilçam Öykü Sineması, Altmışlı Yıllarda Sinema-Seyirci İlişkileri, Babil Yayınları, 
İstanbul 2005 S: 145 
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Film izlemek üzere sinemaya gitmek (ki bu gidişler konu komşu, çoluk çocuk şeklinde 

gerçekleşir) özellikle yazlık sinemalarda film eşliğinde çekirdek yiyerek gazoz içmek 

ayrı bir ritüel haline dönüşmüştür. İnsanlar izledikleri filmlerle kendilerini 

özdeşleştirmekte kadın aktristle ilgili bir sorun olduğunda sanki kendileri yaşıyormuş 

gibi davranmaktadırlar. Ev ve iş arasında gidip gelen hayatlar sinema salonlarına 

yapılan birkaç saatle sınırlı eylemle değişiyordu. Bu nedenle sinema salonları eğlenceli 

ve popüler mekanlar durumundaydı.  
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4.1 Dünden Bugüne Sinema  

Sinema, hala sanatın merkezi olarak kabul edilen önceden de zengin azınlıkların mekanı 

olarak görülen ‘Pera’da gelişmiştir. Türkiye’nin daha doğrusu Osmanlı 

İmparatorluğu’nun sinemayla tanışması 1896 yılında gerçekleşir. Tanışma, o dönemin 

koşulları yüzünden ilk kez sarayda olmuştur. İlk sinematografik gösteriyi, 22 Mart 

1895’te Paris’te düzenleyen Auguste-Louis Lumiere kardeşlerin operatörleri çekim 

çalışmaları için pek çok ülkeye gitmişlerdi. Bu yerlerden biri de Türkiye’dir. Ama 

Türkiye’de çekim yapmak için dönemin padişahı Abdülhamit’ten izin almak 

gerekmiştir. “Sultan Abdülhamit’in kızı Ayşe Osmanoğlu’nun anılarına göre, yine 

yabancılar tarafından ilk film gösterisi Yıldız Sarayı’nda yapılmıştı. Bertrand adlı Fransız 

hokkabaz, sarayın koca salonuna perde kurarak padişaha ve saray halkına sinemayı 

tanıtmıştı.” 75 

Bu ilk ve sadece sarayla sınırlı olan film gösterimini halka açık hale getiren kişi Romanya 

uyruklu bir Polonya Yahudisi olan Sigmund Weinberg’ti. Halka açık ilk gösterinin 

gerçekleştiği mekan ise Galatasaray’daki Spontek Birahanesi’dir. “(...) Bir süre sonra bu 

gösteriler Şehzadebaşı Feyziye Kıraathanesi ile Tepebaşı ve Odeon tiyatrolarında devam 

edip İstanbul’un çeşitli yörelerinde yayıldıysa da, ülkemizde yerleşik ilk sinema salonunu 

açan (1908) yine Sigmund Weinberg’di.” 76 

Daha sonra Türk Sineması’nın oluşumunu sağlayan ilk çalışma Sigmund Weinberg’den 

kendi çabalarıyla bir şeyler öğrenen Fuat Uzkınay’ın çalışmasıdır. Türk Sineması’nın 

Ayastefanos’taki Rus Abidesi’nin Yıkılışı”nın filme çekilmesiyle doğduğu 

söylenmektedir. Çekilen ilk film belgesel film niteliği taşısa da Türk Sineması’nın 

doğuşunu simgelemesi açısından önemli bir kilometre taşıdır. Bu başlangıcın devamı da 

kısa bir süre sonra gelir. Ama belgeselden daha farklı bir türle: konulu film... Konulu ilk 

uzun metrajlı film Sigmund Weinberg’in 1916 yılında çektiği “Himmet Ağa’nın 

İzdivacı”dır. Daha sonra ‘Pençe’ ve ‘Mürebbiye’ gelir. “Mürebbiye” Türk Sineması’nda 

                                                 
75 Özgüç Agah, Başlangıcından Bugüne Türk Sineması’nda İlk’ler İstanbul Aralık 1990 Yılmaz Yayınları 
Sayfa 7  
76 Özgüç Agah, Başlangıcından Bugüne Türk Sineması’nda İlk’ler İstanbul Aralık 1990 Yılmaz Yayınları 
Sayfa 8. 
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sansüre uğrayan ilk film olma özelliğini taşır. Bu dönemde çekilen filmlere bakıldığında 

bu filmlerin tamamının uyarlama ve yabancı kökenli olduğu görülür. İlk konulu film olan 

‘Himmet Ağa'nın İzdivacı' bir Moliere uyarlamasıdır; ilk cinsel konulu film olan 'Pençe' ise 

Fransız tiyatrosundan izler taşır. Bunun temel nedeni sinema ile ilgili çalışmalarda 

bulunanların tiyatro kökenli olması ve film konularında uyarlamaları tercih etmesidir. Film 

çekilmeye başlanması sinemayla ilgili kuruluşların kurulmasını da sağlamıştır. 1915 

yılında Enver Paşa’nın emriyle kurulan sinemayla ilgili ilk kuruluş Merkez Ordu Sinema 

Dairesi’dir. Bu kuruluşun başına Sigmund Weinberg getirilir. Ama bir süre sonra Romanya 

ile Osmanlı savaşta karşı gruplar olunca Weinberg görevinden uzaklaştırılır ve yerine bir 

süre Sigmund Weinberg’in yardımcılığını yapan Fuat Uzkınay getirilir. Bu sinema 

kuruluşunun ardından bir sinema kuruluşu daha kurulur: Müdafa-i Milliye Cemiyeti. Onu 

Malul Gaziler Cemiyeti ve Osmanlı Donanması Cemiyeti izler. Almanya ve Sovyetler 

Birliği'nde oyunculuk yapan ve çeşitli filmler çeken Muhsin Ertuğrul, Türkiye'ye 

döndükten sonra 1922 yılından başlayarak 1939 yılına kadar 19 uzun metrajlı film yönetir. 

Bu filmler tiyatro etkisinde ve ilkel bir sinema diline sahip çalışmalardır. Filmlerinin 

tamamına yakının senaryosu “Mümtaz Osman” takma adını kullanan Nazım Hikmet’e 

aittir. Semiha Berksoy’un oynadığı “İstanbul Sokaklarında” çekilen ilk Türk filmi olma 

özelliğini taşır. Çünkü o zamana kadar çekilen tüm filmlerde tamamen Rum ve yabancı 

oyuncular görev almıştır. 1921 yılında çekilen canlı bir komedi olan Biçan Efendi 

Vekilharç halk tarafından beğenildiği için onun maceralarını anlatan iki film daha 

yapılmıştır. İlk yıllarda kendini kabul ettiren ve bunu sürdüren Türk komedi filmleri 

geleneği böyle doğmuştur.77  

İstanbul’da sinemanın tam anlamıyla popülerleşme süreci ve Yeşilçam diye adlandırılan 

–ki Yeşilçam da Pera’lıdır- olgunun kendi bütün Türkiye’ye damgasını vurması ise 

1950’lere rastlar. 50'li yılların ilk yarısında tarihsel filmler ağırlığı görülür. "Yavuz 

Sultan Selim Ağlıyor", "Üçüncü Selim'in Gözdesi", "Cem Sultan" gibi tarihi filmler bu 

dönemde birbiri ardına çekilir ve iş yapar. Yine bu dönemde Türk Sineması'nın önemli 

yönetmenlerinden biri olan Metin Erksan ilk filmi olan ve Aşık Veysel'in hayatını konu 

edinen "Karanlık Dünya"yı çeker. 1953 yılına gelindiğinde 1922 yılından bu yıla kadar 

                                                 
77 Deniz Kandiyoti&Ayşe Saktanberk “Kültür Fragmanları (Türkiye’deki Gündelik Hayat)” Film Ateşli 
Bir Öpüşmeyle Bitmiyor Sayfa 163–164 
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süren Muhsin Ertuğrul dönemi renkli fakat başarısız bir çalışmayla sona erer: Halıcı 

Kız... Muhsin Ertuğrul döneminde sinema iki genç yönetmen de kazanır: Nazım Hikmet 

Ran ve Münir Hayri Egeli. 1930’ların sonlarına geldiğimizde yeni ve uzun bir soluk 

katılır sinema dünyasına: Faruk Kenç... İlk filmi uyarlama olan Kenç iki tür daha katar 

Türk Sineması’na: polisiye ve dizi film (Çakırcalı Mehmet Efe Serisi) Sinemacılar 

kuşağı Lütfü Akad'ın 1949'da çevirdiği ilk filmi olan "Vurun Kahpeye" ile başlar. 

1950’li yıllara kadar sadece zengin ve orta sınıfların takip ettiği bir etkinlik durumunda 

olan sinema 1950’li yıllar itibariyle hedef kitlesini genişletti. Sinemaya gitmenin özel 

bir eylem olduğunun düşünüldüğü bu dönemde (ki bu dönem Cumhuriyet’in ilk 

yıllarına rastlar) sinemaya rastgele seçilmiş kıyafetlerle gitmek ayıp olarak 

algılanıyordu. Onun için özel olarak hazırlanılıyor, en güzel kıyafetler dolaplardan 

çıkıyordu. Bu dönemlerdeki giyim tarzı incelendiğinde ortaya çıkan sonuç Türkiye’de 

kitle iletişim araçlarının gücünü ortaya koymak için çok iyi bir kanıt durumundadır. 

1950’li yıllarda zengin ve orta sınıf erkekleri o dönemin starı Ayhan Işık’a (ki o da 

Clark Gable kopyası durumundaydı) kadınları ise Türkan Şoray’a benzemeye 

çalışmışlardır. Sinema dış görünüşümüzü belirlemememizde o kadar etkili olmuştur ki 

bütün kadınlar ve erkekler birbirine benzemeye başlamıştır. Türk Sineması’nda hem 

nicelik hem de nitelik olarak gelişme 1952 yılından sonra gerçekleşir. Bu dönemde Türk 

Sineması’na genç isimler, yeni konular ve anlatım biçimleri ortaya çıkar. Yabancı 

sinemayı takip eden bu yönetmenler kendi çalışmalarında bu filmleri ya tamamen taklit 

etme yolunu seçmişler ya da alıntılar yaparak çekmişlerdir. Çekilen film sayısında artış 

görülür. Yönetmenler ard arda filmler çekmeye başlarlar. Yeni türler eklenirken eski türler 

de çekilen filmlerle devam ettirilir. Bu dönemden sonra yenilikler devam eder. 

“Türkiye’de sinemanın ilk belirtileri 1947–53 yıllarında ortaya çıkar. Cumhuriyet Halk 

Partisi iktidarının Türk filmleri gösterecek sinemalara yüzde elliye yakın bir Belediye 

resmi (vergi) indirimi tanıması, iş adamlarını bu yeni iş koluna sermaye yatırımına çeker. 

Mısır filmlerinin gösterilmesinin durdurulması, Amerikan ve Avrupa filmlerinden 

hoşlanmayan geniş yığınları sayıları birdenbire artan Türk filmlerine bağlar. 1919–1947 

arasında birkaç yılda bir tek Türk filmi veren Türk Sineması’nın yıllık prodüksiyon sayısı 

yirmi, otuzu aşar, hatta elliye dayanır. Sayıca artmış, sanat yönü ağır basan ilk Türk 

filmlerinin ortaya çıkmasını da sağlar. Vurun Kahpeye (Lütfi Ö. Akad, Erman kardeşler 
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1948/49), Yüzbaşı Tahsin (Orhan Arıburnu, Duru Film 1950/51), Vatan İçin (Aydın 

Arakon, Atlas Film 1950/51), Efelerin Efesi (Şakir Sırmalı, Duru Film 1952/53) sinema 

sanatını Türk Sineması’na getiren ilk başarılı örneklerdir. Bu dört filmin en ilgi çekici 

özelliği Türk Sineması’nın tiyatro etkisinden kurtulmasıdır.” 78 

Muhsin Ertuğrul döneminin ardından Türk Sineması’na özgün konuları getiren yeni bir 

dönem başlar. Bu dönemde çekilen filmler hem seyirci kapasitesi hem de konuları 

açısından fazlasıyla dikkat çeken yapımlardır. Yapımlar tiyatro etkisinden kurtulur ama 

bu defa da taklit settikleri filmlerin izlerini taşıdıklarını belli etmişlerdir. Bu durum 

yıllar boyunca devam eder. 1960’lardaki sinemacılarda Yeni Dalga Akımı’nın etkileri 

görülür.  

“Her ilişkiye açık olan bu dönemde roman uyarlaması, adaptasyon furyası zamanla bir 

sinema-edebiyat ilişkisine yol açacak bir başlangıç olmuştur.”79 “(...) Tek parti devrinin 

karakterini çizen Muhsin Ertuğrul sinemasına karşılık, Demokrat Parti’nin iktidara geliş 

yıllarında başlayan Yeşilçam sineması, aynı yıllarda tıpkı siyasetin halka açılışı gibi, 

sinemanın halka açılışı ve ulusal özellikler taşımaya başlaması bakımından sinema 

tarihimizde ileri ve olumlu bir adımdır.”80 

 “(...) Yerli kaynaklara eğilen bu dönem sineması yabancı kaynaklara fazla ilgi 

göstermemiştir. On yıllık bir süre içinde yabancı yapıtlardan, yabancı filmlerden yapılan 

uyarlamalar veya yeni çevirimler azınlıktadır.” 81 “(...) Bir taraftan yeni bir tür arayışı 

sürerken öte yandan kaynak arayışı ve tecimsel garanti kaygısı sürmektedir.” 82 

1952’lere geldiğimizde Lütfi Ömer Akad “Vurun Kahpeye” tarzında bir film daha çeker: 

Kanun Namına... Kent yaşamı üzerine kurulu bir film özgün anlatımı ve sinema dili ile bir 

dönemeç oluşturacaktır. İstanbul’da geçen gerçek bir olaydan yola çıkarak çekilen film 

Nazım Ustanın dramını anlatır. 1952 yılında Erksan, Atlas film için, senaryosunu Bedri 
                                                 
78 Arpad, Burhan, “Türk Sineması’nın 40. Yılı (1919–1959), Sinema Tiyatro, Sayı 5, 15 Temmuz 1959 
79 Scognamillo Giovanni, “Sinemaya Giriş ve Kalkınma” Türk Sinema Tarihi, Sayfa 148 Kabalcı 
Yayınları İstanbul 1998 
80 Refiğ Halit, Ulusal Sinema Kavgası, Hareket Yayınları, İstanbul 1971 
81 Scognamillo Giovanni, “Sinemaya Giriş ve Kalkınma” Türk Sinema Tarihi, Sayfa 151 Kabalcı 
Yayınları İstanbul 1998 
82 Giovanni Scognamillo, “Sinemaya Giriş ve Kalkınma” Türk Sinema Tarihi, Sayfa 152 Kabalcı 
Yayınları İstanbul 1998 
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Rahmi Eyüboğlu’nun yazdığı Aşık Veysel’in Hayatı/Karanlık Dünya’yı (1952–1953) 

yönetir. Erksan’ın ilk filmi bir köy filmidir, ama Türk sinemasında hüküm süren köy 

filmleri geleneğinden bütünüyle ayrılan gerçek bir kişinin, halk ozanı Aşık Veysel’in 

yaşam öyküsünü, gerçek mekanlarda, ozanın köyünde canlandırmak isteyen bir çalışmadır. 

Film bir yıl boyunca sansürle uğraşmıştır.  

 “Sinema 1949–1959 döneminde en şanlı yılların yaşamıştır. Ancak bu dönem düzenli ve 

nitelik açısından gerçekten en verimli yıllar değildir. Sinemaya karşı doğru bir yaklaşım 

vardır; sinemacılar, teknikerler, oyuncular yetişiyor, kimi hemen unutulacak, kimi zamana 

dayanacak ilginç, olumlu yapıtlar çıkıyor. Çoğu zaman düzensiz olan bu genel arayışta 

yapımevleri kuruluyor, kimi çalışmalarını sürdürüyor, kimi birkaç denemeden sonra 

ortadan kayboluyor. Daha önce denenmiş ya da denenmemiş konular, eğilimler türler 

değişik sonuçlarla beyazperdeye aktarılıyor.”83  

                                                 
83 Scognamillo Giovanni, “Sinemaya Giriş ve Kalkınma” Türk Sinema Tarihi, Sayfa 186 Kabalcı 
Yayınları İstanbul 1998 
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4.1.1 1960’lı Yıllarda Sinema  

1960’ların başındaki sinema siyasal ve toplumsal ihtilalin etkisinden kurtulamaz. Daha 

sonra gelişim ve furyalar dönemi başlar. Ama bu durum endişeleri ve buhranları da 

beraberinde getirir. Renkli sinema yavaş yavaş yerleşmeye Türk filmleri yurtdışında 

ülkemizi temsil etmeye başlamıştır. Bu dönem ürün açısından yeterli olmasa da 

kuramsal açıdan verimli bir dönemdir. Yetişen genç kuşak (sınırlı sayıda olsa da) Türk 

Sineması’nın açmazlarını keşfetmeye, sorunlarını ele almaya başlamıştır. 60’lı yıllar 

Türk Sineması’nda kuramların yaratılmaya başlandığı yıllardır. (Toplumsal Gerçekçilik, 

Halk Sineması, Devrimci Sinema, Ulusal Sinema, Milli Sinema). Sinema ciddi bir 

izleyici kitlesi çekmeye başlamıştır. Ama ortada ciddi bir sorun vardır. Sinema filmleri 

için senaryo yazabilecek bir isim bulmak zordur. Buna da bir çözüm bulunur. Öncelikle 

o dönemin en çok satan kitapları senaryoya aktarılır (Hıçkırık, Samanyolu vb) Bu 

dönemde sinema ciddi bir patlama yapar. Ciddi bir izleyicisi ve beğeni grubu 

oluşmuştur. Bu durum beraberinde starlık (yıldızlık) sistemini getirir. Bireyler sinema 

filmine gitmeden önce oyuncuyu öğrendiklerinde filmin sonucunu biliyorlardır. 

Sinemaya ailece gitmek ve açık ya da kapalı sinema salonlarında film izlemek bir ritüel 

haline gelmiştir. Sinemanın üstünlüğü özellikle 1960’lı yıllarda kendini göstermiştir. 

1960’lı yıllar sinema salonlarında gösterilen Türk filmlerinin sayıca yabancı kökenli 

filmlere karşı ciddi bir üstünlüğünün oluştuğu ve sinema salonlarına her yaştan insanın 

geldiği yıllardır. Bu dönemde Türk Sineması ciddi bir popülerliğe sahiptir. Filmler 

kapalı gişe oynamakta, izleyiciler filmlerdeki karakterlerle kendilerini özdeşleştirmekte, 

onlarla ağlayıp onlarla gülmektedir. Bu dönemde özellikle kadınlara yönelik matineler 

düzenlenmektedir. Bu dönemde çevrilen ticari filmlerin en önemli özelliği taklit ya da 

uyarlama olması ve kısa sürede hazırlanmasıdır. Böyle bir furyanın oluşmasının temel 

nedeni seyircinin isteğidir. Ama bu istek arz-talep dengesine bağlı olduğu için kısa 

ömürlü olmuştur. “(...) Her ne kadar seyircinin -belli bir dönem içinde ve 

toplumsal/kültürel değişimlerden etkilenmek kaydıyla- genel beğenilerini ve 

gereksinmelerini yansıtıyorsa da ticari filmler hiçbir zaman bir ülke sinemasını 

şekillendirmez. Ulusal niteliğe sahip bir sinemaya kişilik kazandıran düşünsel/biçimsel 

özgün yapıttır. Gerisi sadece sanayiyle ilgili bir sorundur. Şu var ki, özellikle Türkiye’de, 

sinema tarihi hiçbir zaman yalnızca olumlu, özgün ve yenilikçi örnekler üzerinde duramaz, 
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durmaması gerekir; çünkü boyutları saptayan, ele alınan tarihsel dönemi açıklayan sadece 

iyi ve başarılı örnekler değildir. Kötü, olumsuz ve başarısız diye nitelendirilen örnek de 

tarihsel döneme ağırlığını koymaktadır; bu da gerçek bir “ağırlık”tır. 84  Türkiye’de de 

film yıldızlarına değer verilmesinin nedenleri diğer kültürlerdekinden farklı değil; onlar 

izleyicilere kendileri ile özdeşleşme olanağı sunarak dolaylı da olsa bir zevk 

tattırıyorlar.85  

Sinema bir anlamda kültür alışverişinin yapıldığı bir mekan durumuna gelmiştir; gerçek 

anlamda altın çağını yaşamaktadır aslında… Ama bu durum uzun sürmez.  

                                                 
84 Scognamillo Giovanni, “Sinemaya Giriş ve Kalkınma” Türk Sinema Tarihi, Sayfa 186 Kabalcı 
Yayınları İstanbul 1998 
85 Kandiyoti Deniz & Saktanberk Ayşe “Kültür Fragmanları (Türkiye’deki Gündelik Hayat)” Film Ateşli 
Bir Öpüşmeyle Bitmiyor Sayfa 161 
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4.1.2 1970’li Yıllarda Sinema  

Türk Sineması’nın bu büyük kitleyi özellikle aile seyircisini kaybetmesine neden olan 

dönem 70’li yıllarda başlayan ‘seks furyası’ dönemidir. Bu dönem özellikle kadın 

seyirciyi sinemadan uzaklaştırmış, sinema kavramını erkek izleyiciye yönelik bir 

kavram olarak lanse etmiştir. Bu dönemde çekilen film sayıları artsa da nitelikli film 

sayısı parmakla gösterilebilecek kadar azdır. Ard arda çekilen seks filmleri erkek 

seyirciyi –ki bu seyircinin büyük bir kısmını 18–25 yaş ortalamasına sahip erkekler 

oluşturmaktadır- sinema salonlarına bağlarken, Türk Sineması’yla gülüp/ağlayan kadın 

seyirciyi tamamen uzaklaştırmıştır. 1970’li yıllarla birlikte sinema ailece gidilen bir 

mekan olmaktan çıkmıştır. Bu dönemin ardından 1980’li yıllarda başlayan video film 

dönemi ise Türk Sineması’nın bir anlamda sonunu hazırlamıştır. Düşük maliyetlerle seri 

üretimi amaçlayan bu sektör insanları sinemadan uzaklaştırarak evlerine hapsetmiş film 

izlemek grup halinde yapılan bir eylem olmaktan çıkarak tek kişilik ya da çekirdek bir 

aileyle sınırlı bir eylem haline dönüşmüştür.  

1980’li yıllara gelene kadar çekilen filmler içinde dikkat çekenleri şöyle sıralayabiliriz:  

1962: Nuri Akıncı'nın çektiği Hazreti Yusuf'un Hayatı, Anadolu'da beklenmedik bir başarı 

sağlamış ve Türk Sineması'nda dini motifli filmlerin doğuşu başlamıştır.  

1963: Metin Erksan’ın “Susuz Yaz” filmi Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı Ödülü alarak, 

Türk Sineması’na ilk uluslararası ödülünü kazandırmıştır.  

1964: Atıf Yılmaz’ın yönettiği Türk Sineması’na ilk kez emekçi ve grev sorununu getiren 

Karanlıkta Uyananlar dikkat çekmiştir.  

1965 yılında yapım sayısı artar; fakat nitelik olarak birkaç yapım dışında önemli bir yıl 

değildir. Metin Erksan, izleyici karşısına çıkamasa da en iyi filmlerinden birini çeker: 

"Sevmek Zamanı"... 

1966: Başrolünü Yılmaz Güney'in oynadığı "Hudutların Kanunu", Lütfü Akad'ın ikinci 

yükselişidir. Film sınır boylarında yaşanan kaçakçılığa ve yoksulluğa gerçekçi bir 
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yaklaşımdır. Üç kez takma isimlerle sansüre gönderilmiş ancak üçüncüsünde şartlı bir 

gösterim izni almıştır. 

1967: Sinemada yeni türler oluşmasına rağmen eski filmlerin yeni versiyonları yapılmaya 

başlanır.  

1968: Çekilen film sayısı azalmış; ama konu tekrarı artmıştır. İkinci çevirimler başlar.  

1969: 1968’e göre değişen pek bir şey yoktur.  

1970: Renkli film çekimi artmaya başlar.  

1971: Sinemanın “Çirkin Kralı”nın yılıdır 1971. Yılmaz Güney oyuncu, senarist ve 

yönetmen olarak pek çok filmde görev alır. Arabesk tartışmaları Yeşilçam'a Lütfü Akad'ın 

yönettiği ve Orhan Gencebay'ın başrolünü oynadığı "Bir Teselli Ver" ile yansır. Ancak asıl 

ticari başarı Ferdi Tayfur'un başrolünü oynadığı "Çeşme" filmi ile gelir. Arabesk olarak 

adlandırılan bu furyaya Şerif Gören gibi yönetmenler "Feryada Gücüm Yok" gibi ‘sosyal 

içerikli’ örnekler de katarlar.  

1972: Yeni film sayısı rekor olacak kadar artmıştır.  

1973: Buhranlı yılların başlangıcı. Akad üçlemelerinin ilk örneğini “Gelin” ve “Düğün” ile 

verir.  

1974: Yapım sayısı düşmesine rağmen nitelik açısından gelişim başlamıştır. Ömer Kavur 

Türk Sineması’nda bir kilometre taşı olan “Yatık Emine”yi çeker. 

Yönetmen Oksal Pekmezoğlu'nun 1974 yılında yaptığı "Beş Tavuk Bir Horoz" filmi 

neredeyse mucize yaratmış, İtalyan seks komedilerinden esinlenen seks filmleri dönemi 

başlamıştı. 

1975: Sinyallerini veren buhran dönemi artık başlamıştır. Film sayısı artar. Bunların yüzde 

80’nini seks filmleri oluşturur. Sinema için bir tehlike daha belirmiştir: televizyon... Ertem 

Eğilmez'in Rıfat Ilgaz'ın aynı adı taşıyan romanından yola çıkarak çektiği "Hababam 
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Sınıfı", 1975 yılında yepyeni bir türün doğmasına yol açar. Hababam Sınıfı'nın devam 

filmlerinin yanı sıra Kemal Sunallı komedi filmleri de çevrilir. 

1976: 1975’e göre değişen pek bir şey olmaz.  

1977: Film sayısı tekrar düşmeye başlar. 

1976: 1975’e göre değişen pek bir şey olmaz.  

1977: Film sayısı tekrar düşmeye başlar. Atıf Yılmaz “Selvi Boylum Al Yazmalım”ı çeker.  

1978: Değişen bir şey olmaz. 1978 yılında Zeki Ökten’in çektiği Tuncel Kurtiz, Melike 

Demirağ ve Tarık Akan, "Sürü"deki performanslarıyla iz bıraktılar. 

1979: Film sayısı düşer ama iyi filmler çekilir. Atıf Yılmaz toplumsal bir sorunu ele alan 

“Adak”ı çeker.  

1970’li yıllara genel olarak baktığımızda film yapımı doğrudan işletmecilere ve verdikleri 

avanslara bağlıydılar. Bu yüzden filmler tamamen bu yapımcıların istekleri doğrultusunda 

gerçekleştiriliyordu. Bu filmlerin konuları ve oyuncuları popüler kültüre göre seçiliyordu. 

Yıldız oyuncuların istekleri de çok önemliydi. Film hangi kitleye yönelik ise o kitlenin 

beklentilerine uygun sahneler hazırlanıyordu. Bu yüzden yönetmen ya da senaryo 

yazarlarının filme katkıları fazla değildir. Bu dönemde önemli olan bir diğer konu da 

sansür sorunudur. Filmin taşıması gereken en önemli özelliklerden biri de konusunun 

sansüre takılacak şekilde olmamasıdır. Bu yüzden film çalışmalarının başından itibaren 

tüm çalışanlar (yönetmen, senarist, oyuncu) yaratıcılıklarını kısıtlamak zorunda 

kalıyorlardı. 70’li yıllardan sonra televizyonun yaygınlaşması ve seks filmleri furyasının 

ilk örneklerinin görülmeye başlaması sadık bir sinema izleyicisi olan Türk ailesini 

sinemadan uzaklaştırmaya başlamıştır. Bu durum sinema salonlarını ve işletmecilerini 

olumsuz yönde etkilemiş ve büyük sinema salonları kapanmaya ya da ticaret ve alışveriş 

merkezlerine dönüşmeye başlamıştır. Durum böyle olunca sinema çalışanları sektörden 

para kazanamamaya başlamış ve diğer sektörlere yönelmiştir.  
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4.1.3 1980’li Yıllarda Sinema 

1980’ler, Türk Sineması’nda “Buhran Yılları” olma özelliğini taşır. Çünkü sinemanın en 

büyük rakibi olacak video hayatımıza girmeye başlamıştır. Özellikle Almanya gibi 

ülkelerde yaşayan vatandaşlarımız Türkiye’yle bağlarını -kendilerince- video alarak ve 

videolarda Türk filmleri izleyerek sürdürmüşlerdir. Bu durum sinema sektörüne büyük bir 

darbe vurmuştur. Sinemanın en büyük hedef kitlesi olan aileler, televizyon ve özellikle 

video ile evlerinden çıkmadan ayrıca para ödemeden film seyretmeyi tercih etmişlerdir. 

Video Yeşilçam'ı tekrar canlandırmış videodan kazanılan paralarla yeni filmler çevrilmeye 

başlanmıştır.  

Film yapacak firmalar video işletmecilerinden aldıkları avanslarla film çeviriyorlardı. 

1980’lerin getirdiği bir yenilik de bu dönemde çekilmeye başlayan filmlerin niteliğinin iyi 

yönde değişmeye başlaması ve izleyiciyi yeniden Türk filmlerini izlemeye yöneltmesidir.  

“(...) O yılın yerli ve yabancı film festivallerinde derece alan Türk filmleri, kent 

merkezlerindeki büyük salonlarda yer bulabiliyordu. Ödüllü filmlerin yönetmenleri de 

artık tanınır olmuştu. Onların filmleri "nitelikli" sayılıyor, salonlar tarafından tercih 

nedeni oluyordu. Bu dönemde seyircinin niteliğindeki gelişmeler de, yine büyük kentlerde, 

yerli filmlere yönelik ilginin artmasına yardımcı olmaktaydı. Basın yoluyla iyi filmler 

destekleniyor, tanıtım kampanyalarına daha fazla ağırlık veriliyor, seyircinin bunlara 

gösterdiği ilginin canlı ve sürekli olmasına çalışılıyordu. İşletmecilerin baskıdan kurtulan 

yapımcı ve sanatçılar, seyirciyi yeniden sinemaya çekebilmek amacıyla yeni konu ve biçim 

arayışına girişmişlerdi. Bunun olumlu sonuçları 80'lerin ortasında kendini duyurmaya 

başladıysa da henüz eskisiyle karşılaştırılabilecek bir seyirci artışı söz konusu değildi. 

Zaten seyircide gözlenen değişim büyük kentlerle sınırlıydı.” 86  

80’li yıllara genel olarak baktığımızda nitelikli filmlere de rastlamak mümkündür. Ama 

bu filmler ne yazık ki 60’ların sadık izleyicilerini sinema salonlarına yeniden çekmeyi 

başaramamış; üstelik sınırlı sayıdaki sinema salonlarında birkaç haftalığına gösterim 

şansı bulabilmişlerdir. 1990’lı yılların ilk yarısına kadar bu durum devam etmiştir. 

                                                 
86 Abisel Nilgün, “Türk Sineması’nda Film Yapımı Üzerine Notlar (1998)”, Sayfa 111-112 Türk Sineması 
Üzerine Yazılar, İmge Yayınları, Ankara 1994  
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Çekilen tek tük filmler (ki bunlar gerçekten iyi filmlerdir) izleyici kitlesi oluşturamamış 

ve Amerikan filmlerinin akınına uğrayan sinema salonlarında gösterim şansı 

bulamamışlardır. Onlara şans tanıyan sinemanın başlangıç yeri olarak kabul gören 

Pera’daki (Beyoğlu) birkaç sinemadır. Bu dönemden sonra Türkiye'de filmcilik iki ayrı 

yönde çalışmalar yapmaya başlamıştır. Bir grubu tamamen ticari amaçlı olan ve video 

yapımları üreten filmciler ve firmalar; diğer grubu ise sinema seyircisini düşünerek ona 

yönelik çalışmalar hazırlayan yapımcılar ve firmalar oluşturuyordu. Bu yapımcılar da 

işletmecilerden avans alıyorlardı, ama çalışmaları video filmlerine göre daha nitelikli ve 

özgün çalışmalardı. 80'li yılların ikinci yarısından itibaren siyasal filmlere doğru bir eğilim 

ortaya çıkmıştı. Zeki Ökten'in "Ses" filmi, Ümit Elçi'nin "bir Avuç Gökyüzü", Yusuf 

Kurçenli'nin "Karartma Geceleri" bu türden siyasal yönelimli filmlerdendir. Video film 

çeken yönetmenler ise, taklit ve o dönemdeki popüler isimleri ele alan filmler yapıyor ya 

da daha önce çevrilen filmlerin yeni versiyonlarını hazırlıyorlardı (Özellikle şarkılı, türkülü 

filmler revaçtaydı) Bu dönem 1986’ya kadar devam etmiştir. 1986 yılında video filmleri 

furyası da yok olmaya başlamıştı. Seyirci daha nitelikli filmleri izlemek istiyordu. Video 

filmi izleyen izleyici seçici olmaya daha nitelikli ve kaliteli yapımlar izlemek istemeye 

başlamıştı. Dağıtımcılardan yapımcılara yansıyan bu sorun filmcileri yeniden 35mm’lik 

filmler çekmeye yöneltmiştir. Hazırlanan yapımlarda renk ve görüntü kalitesi yükseltilmiş 

ancak seyircinin nitelikli film isteğine gereken cevap verilememiştir. Bu durum Yeşilçam’ı 

yeni bir krizin eşiğine getirmiştir. 1989’dan itibaren Amerikan dağıtım şirketlerinin 

Türkiye’de dağıtım amacıyla bürolar açmaya başlaması Türk Sineması’nı olumsuz yönde 

etkilemiş ve Türk filmlerinin gösterildiği salonlar ile Türk filmi seyircisinin sayısı giderek 

azalmıştır. 

“(...) Videonun üretime damgasını vurduğu yıllarda ortaya çıkan yönetmen/yapımcılar, 

videoculardan önceden aldıkları paralarla, yapımcısının soluğunu enselerinde 

hissetmeden, tavizsiz bir sinema yapmaya başladılar. Çünkü o günlerde 250 salondan 

sadece onlara geri gelen gelir yeni bir filmi yapacak kadar yüksekti. Tam bu boşluktan 

yararlanarak devreye giren bir nesil sinemacı, video sektöründen para alarak ama ona 
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taviz vermeden film yapmaya başladı. Fakat onların salonlardan kazandıkları 1990’a 

doğru giderek enflasyon karşısında erimeye başladı.” 87   

Bu arada seyircinin ilgisini çeken filmlere de rastlanmıştır. Seyircinin ilgisini uzun süreden 

sonra tekrar Türk filmlerine çeken ilk film Ertem Eğilmez’in yönetmenliğini yaptığı 

“Arabesk”tir. Bu durum beraberinde popüler filmlerle jürilerin ödüllere boğduğu ama 

sinema gişesinden hayal kırıklığı ile çıkan filmler arasında bir zıtlık oluşturmaktadır. 

Filmlerin konularında başlayan değişiklikler anlatım biçimlerine de yansımıştır.  

                                                 
87 Kuzu Hüseyin, “Broşür Niyetini Film” Günümüz Türk Sineması Üzerine Adlı Köşe, Sinerama Dergisi  
Mart 1998 Sayı 2 Sayfa 94-97 



 59

4.1.4 1990’lı Yıllarda Sinema  

Türk Sineması, 1990’lara gelindiğinde tarihinin en zor günlerini yaşamaktadır. Hayat 

şartlarının ağırlaşması, etkinliğini kaybetmeye başlayan videonun yerine sayısız ve hızla 

artmaya başlayan özel televizyonların yayına geçmesiyle sinema seyircisi salonlardan 

uzaklaşmaya başlamıştır. Böylesine olumsuz bir durumu önceden fark edemeyen 

sinemacılar bu gelişmelerle bir bocalama sürecine girmiştir. Senaryo problemi, konu 

alanındaki sıkışıklıklar sonucu oluşan ve ‘sanat sineması’ adı verilen çoğu yurtdışı 

festivallere yönelik ağır ve anlaşılması zor filmler, zaman zaman eleştirmenlerden 

olumlu eleştiriler almasına rağmen izleyiciler tarafından fazla kabul görmemiştir. Bu 

arada artan enflasyon nedeniyle, maliyetlerin yükselmesi sonucu çekilen filmlerin bir 

kısmı sinemada yeterince ticari başarı gösteremeyeceği kaygısıyla vizyona çıkmadan 

televizyonlarda yayınlanmaya ya da video piyasasına çıkmaya başlamıştır. Film üretimi 

100’lerden 40-50’lere düşmüştür. 1990’ların Türk Sineması açısından bir diğer önemli 

olayı ise, Hollywood’un en büyük film şirketlerinin (majorlar) Türkiye’de şube açmaya 

başlamasıdır. Böylece en son Hollywood ürünleri sıcağı sıcağına Türkiye’ye gelmeye 

başlamıştır. Yabancı şirketler İstanbul ve Anadolu’daki sinema işletmecileriyle 

anlaşarak mevcut sinema salonlarının çoğunu paylaşmıştır. 

Amerikan sinema endüstrisi, kendi kurallarını yavaş yavaş Türk Sineması’na kabul 

ettirmeye çalışırken, Türk Sineması haksız bir rekabetle karşı karşıya kaldı. Amerikan 

şirketleri yazılı ve görsel medyada, çeşitli reklam ve tanıtım firmaları ya da kendi 

içlerindeki reklam ve promosyon birimleri ile Türkiye’de oynayacak Hollywood 

filmlerini oldukça güçlü ve etkili bir şekilde tanıtımını yapmıştır. Böylece bir reklam ve 

tanıtım bombardımanı ile seyirciler şartlanmış; filmlerin iyi gişe yapması neredeyse 

garanti altına alınmıştı. 88 

90’lı yıllarda Türk Sineması’nda “Genç Yönetmenler” dönemi başlamıştır. Bu 

yönetmenleri diğer yönetmenlerden ayıran belirgin özellikleri ise filmlerinin senaryolarını 

kendilerinin hazırlamaları senaryoları daha çok topluma ve insanlara yönelik eleştirilerini 

belirtmek için bir araç olarak kullanmalarıdır. Daha sonra 10 yönetmen/yapımcı birleşerek 

bir vakıf kurmuşlardır. Fakat bu vakıf da sinema piyasasından umduğunu bulamamıştır. 
                                                 
88 Ormanlı Okan, Türk Sineması’nda Eleştiri, İstanbul, Ocak 2005 S. 114-115 
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1991’de sinema girdiği krizden kurtulmak amacıyla çırpınmaya başlamıştır. Bu çırpınma 

devlet yardımını da beraberinde getirmiştir. Ama değişen hükümetler yardım politikasının 

da değişmesine yol açmıştır. 1995’e kadar süren devlet yardımı siyasi değişimler 

sonucunda kesilmiştir. Kesilen devlet yardımını sponsorlar yardımıyla kapatacağını 

düşünen sinema büyük bir yanılgıya uğramıştır. Daha sonra son yıllarda çekilen filmlere 

önemli yardımlarda bulunan Avrupa Eurimages Sinema Fonu devreye girmiştir. 90'lı 

yılların sonlarında da ticari başarılar sağlayan kimi filmlerle Türk Sineması yeni bir 

canlanma dönemine girmiştir. Özellikle büyük kentlerde yerli filmlere gösterilen ilginin 

artması, basının desteği ve videoyla televizyondan bıkan, evinden dışarıda olmayı yeğleyen 

gençlerin sinemaya yönelmesiyle ortaya çıkan canlılık, hem yapımcıları hem de salon 

sahiplerini –ya da işletmecilerini- umutlandırmıştır. Erden Kıral'ın "Mavi Sürgün"ü, Yavuz 

Özkan'ın "Yengeç Sepeti", Mustafa Altıoklar'ın "İstanbul Kanatlarımın Altında" filmleri, 

güçlü medya desteği ile ticari başarıya ulaşmıştır. Bu başarıda, filmlerin gazete ve 

televizyonlarda tartışılmasının ve tanıtılmasının, Hollywood tarzına benzeyen 

kampanyalarla, filmin giderek bir olay haline gelmesinin de önemli rolü vardır. Yine de 

Sinan Çetin'in "Bay E"si gibi kötü filmlerin, bu desteğe rağmen iş göremedikleri de oldu. 

Yavuz Turgul'un yönettiği ve Şener Şen'in başrolünü oynadığı "Eşkıya", 90'lı yılların hem 

sinema hem de ticari açıdan en başarılı filmlerinden biri olmuştur. Mustafa Altıoklar'ın 

çektiği "Ağır Roman"da yine benzer bir ticari başarı sağlamıştır. İşte bu örneklerle yola 

çıkan Vizontele rekor bir seyirciye ulaşsa da kendisinden önce vizyona giren ‘Gora’nın 

rekorunu kıramamıştır.   
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4.1.5 2000’li Yıllarda Sinema  

2000’li yıllara gelindiğinde Türkiye’de Hollywood filmlerinin egemenliği devam 

etmektedir. Üretilen Türk filmi sayısı ortalama olarak 20 iken, gösterime giren Türk 

filmi sayısı 10–15 arasında değişmektedir. 1990’larda başlayan ve genellikle büyük 

alışveriş merkezleri içinde yer alan çoklu sinema salonları açma geleneği bu dönemde 

de devam etmiştir. Seyircilere konforlu bir seyir ve daha başka imkanlar tanıyan bu 

anlayış doğrultusunda bazı sinema salonları da bölünerek çoğalma ve restorasyon 

çalışmalarına girişmiştir. Fakat sinema salonlarının nicelik olarak artmasına rağmen 

Türkiye’deki toplam sinema seyircisi sayısında yüzde 10’lara varan düşüşler 

yaşanmıştır. Türk Sineması film sayısının artmamasına rağmen seyirci sayısı ve 

yurtdışında alınan büyük ödüllerle gündeme gelmiştir.  

“2001 yılında Ömer Faruk Sorak ve Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği Vizontele adlı film, 

eleştirmenlerce çok olumlu eleştiriler almamasına rağmen Türk Sineması’nda bir 

rekora imza attı ve 3 milyon seyirci sayısını aşarak bir rekora imza attı. Bu yıl aynı 

zamanda 17 filmin gösterime girmesiyle son 10 yılın film sayısı rekorunun kırıldığı 

yıldı.” 89 

Vizontele ile ilgili Tunca Arslan tarafından yapılan eleştiri şöyle:  

“Çok uzun süredir, ‘biçim’in içeriğin bu kadar önüne geçtiği bir yerli film seyrettiğimi 

anımsamıyorum. Genellikle tam tersi olur, içerik önde gider, biçim yetersiz kalırdı. 

‘Vizontele’ yaratıcı ekibin televizyon ve komedi tiyatrosu alışkanlıkları nedeniyle 

skeçler halinde ilerliyor. Örneğin kasabanın tatlı palavracısı rolündeki Cem Yılmaz, her 

sahnesinde izleyenleri kahkahadan kırıp geçiriyor, Yılmaz Erdoğan Deli Emin 

tiplemesinin hakkını abartıya kaçmadan veriyor. Altan Erkekli, Demet Akbağ, Cezmi 

Baskın ve diğerleri iyi performanslar sergiliyorlar. Yine de toplamda bir türlü yeterli 

etkiyi, sarsıcılığı sağlayamıyor ‘Vizontele’. Bunun en büyük nedeni, sanırım filmin 

karakterlerin değil tiplerin üzerinden akması. Tuncer Salman’ın başarıyla 

canlandırdığı, Belediye Başkanının işsiz güçsüz, içkici, sorumsuz oğlu sakallı Ahmet 

dışında, ne temel ne de yan rollerde tek bir karaktere rastlayamıyoruz. Herkes 

                                                 
89 Ormanlı Okan, Türk Sineması’nda Eleştiri, İstanbul, Ocak 2005 S. 137–138  
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‘tipleme’den ibaret… Yani biraz Yeşilçam, biraz televizyon dizisi anlatım kalıplarının, 

sinemanın teknik olanaklarıyla buluşmasından doğan bir film söz konusu. Kasabadaki 

açık hava sineması sahibinin, yobaz din adamıyla aynı safta, ilerlemeye, yani 

televizyona direnen ‘kötü adam’ olması gibi manidar vurgulara sahip ‘Vizontele’, her 

şeye karşın dileriz ki barındırdığı ‘ilk’lere, seyirci sayısı rekorunu da ekler.” 90 

                                                 
90 Arslan Tunca, Radikal Gazetesi 5 Şubat 2001 
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4.2 Sinemada Tür Filmlerinin Yeri ve Önemi  

Tür filmleri, seyirciye belli kalıpların ve konuların işleneceği vaadinde bulunan ve 

seyircinin beklentisine cevap veren filmlerdir. Tür filmlerinin ticari olarak çıkışının 

ardında kolay sınıflandırılma özelliği yatar. Böylece, seyirci filmin nasıl bir film 

olduğunu türün temel özelliklerinden çıkarabilir. Zamanla, türler arasında geçişlilikle ve 

karma türlerin oluşmasıyla tür filmleri gelişimlerini tamamlarlar. 91 

Yeşilçam üretiminin tipik özelliklerinden biri tür filmleridir. Türlerin oluşmasında 

hareket noktası seyirci ile filmler arasında görünmez bir ‘anlaşma’ yapmaktır. Bu 

anlaşma bir beğeni anlaşmasıdır ve altmışlı yılların üretim süreci içinde seyircinin 

istekleri çok önemlidir. Seyirci göreceği filmin nasıl bir film olduğunu sinemaya 

gitmeden; filmin afişinden, oyuncusundan, filmin gösterilen parçalarından ve belki de 

en son olarak yönetmeni ve senaryo yazarının isminden yola çıkarak anlayacaktır. 

Anlamalıdır da. Bu yüzden de sinemanın seyircisi ile yoğun ilişki kurduğu bu yıllarda 

herkesi memnun edecek, tüm beğenilere hitap edecek tür filmleri ve çoğu zaman da 

türler arası gidip gelen, türlerin en çok beğenilen yanlarının birleştirildiği, hem ağlanan 

hem gülünen karma türde filmler üretilecektir. Birçok filmin tamamen bir türün kalıpları 

içine sokulamadığı görülmektedir. (…) Film sektörünün eğilimi geniş çapta bir seyirci 

profiline ulaşmak ve bunu elde tutabilmek için beğenilen türlerin özelliklerini barındıran 

karma filmler üretmek yönündedir. Bu açıdan bakıldığında diğer senaryo yazarlarının da 

türler konusunda benzer bir tutum içinde olduğu söylenebilir. 92 

Melodram filmlerinin genel özelliklerine bakıldığında ‘anlatısal basitlik’in ön planda 

olduğu görülür. Filmler seyircilerin mantığından çok duygularına seslenir. Karakterler 

hakkında verilen bilgiler ilk andan itibaren yerleştirilip onaylanır. Başka bir deyişle, 

‘karakterin iyiliği ya da kötülüğü film boyunca sabit tutulur’. Anlatıyı oluşturan 

düğümün yapısı ‘yanlış anlama’ya dayandırılır. Rastlantılar olayın ilerlemesinde 

önemlidir. Bilgiler diyaloglarla verilir. Karakterlerin durumlarını ve duygularını 

vurgulayan öğeler arasında filmin şarkıları önemli yer tutar. Yakın çekimlerle bakış ve 

                                                 
91 Kırel Serpil, Yeşilçam Öykü Sineması, Altmışlı Yıllarda Sinema-Seyirci İlişkileri, Babil Yayınları, 
İstanbul 2005 S: 264 
92 Kırel Serpil, Yeşilçam Öykü Sineması, Altmışlı Yıllarda Sinema-Seyirci İlişkileri, Babil Yayınları, 
İstanbul 2005 S: 265 
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mimiklere çok başvurulur. Erkek ve kadın karakterlerin bir araya gelmelerini 

engelleyenler basit yollarla ve genelde ölümle ortadan kaldırılır. Seyircinin üzerinde 

melodramın etkisine bakıldığında ise ağlamanın kilit olduğu görülür. 93 

Film öykülerindeki kalıpların ve öykü kurgusunun birbirine benzerliği Yeşilçam’ın en 

karakteristik özelliklerinden biridir. Akılda hemen kalan diyaloglar arasında ‘Size baba 

diyebilir miyim?’, ‘Bedenime sahip olabilirsin ama ruhuma asla!’, ‘Beni paranızla satın 

alamazsınız’ ve ‘Maalesef, geçirdiği kaza yüzünden hafızasını kaybetti’ sayılabilir.94 

Popüler filmlerde anlatının öyküsü, başı, ortası ve sonu belli olan belirli bir olaylar 

dizisini, belirli karakterler aracılığıyla anlatır. Bir başka deyişle, bu anlatıların kurmaca 

dünyasında önemli olan kişilerin başlarından geçenlerdir; tüm çatışma ve çekişmeler 

kişisel düzeye indirgenmiştir. Bu, ideolojik açıdan gereklidir. Topyekün gerçekliğin, 

toplumsal oluşunu yaratan çatışmaların gözden uzak tutulmasında işe yarayan en önemli 

araçtır. Öykü, karakterleri ve onların yaşadığı olayları kronolojik bir akış içinde, 

mekanların özellikleriyle birlikte gösterir. Öykü, popüler anlatının temelde kapalı –

belirli bir noktada kesin çözüme ulaşarak sonuçlanan- bir yapısı olmasından ötürü 

nedensellik üzerine kuruludur. Dolayısıyla her eylem bir eder. Söylem ise anlatının 

dinamiğini, kurmaca dünyanın mantığını oluşturan olay örgüsünü, zaman ve mekan 

kullanımını, eksiltilerini, anlatan ağızları kapsamının ötesinde tüm sinematografik 

tekniklerin kullanılış tarzını da –aydınlatmadan çekim ölçeklerine, oyunculuktan 

müziğe- içermektedir. Anlatının ideolojik inşası açısından her iki kısım da büyük önem 

taşır, birbirine eklemlenir. Tercih edilen okumanın gerçekleşmesi için söylemin öyküyü 

etkili biçimde ifade etmesi gerekir. Seyircinin filmin sonundaki tatmin duygusu, öyküye 

ilişkin bilgilerin sistematik olarak verilişinin ve ortaya çıkan sonuçlandığı, seyircinin 

buradan kendi öz yaşam deneyimlerine yönelik değerlendirmeler yapması açısından 

önemlidir.95 Popüler kültür ürünlerinin temelde uylaşımlara dayanan yinelemeli doğası, 

kendini en iyi biçimde filmler aracılığıyla ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, uylaşımları 

                                                 
93 Mutlu Dilek Kaya, ‘Yerli Melodramlar ve Ruhsal Boşalım’. 25. Kare, Sayı 25 Ekim-Aralık 1998 S.60-
66 
94 Türk İbrahim, Senaryo Bülent Oran, Dergah Yayınları, İstanbul, 2004, s:208 
95 Büker Seçil, Sinema Yazıları, Abisel Nilgün, Bir Dünya Nasıl Kurulur? Popüler Türk Filmlerinde 
Anlatı Yapısı Üzerine, S: 126–127  



 65

bilmekten gelen rahatlıkla, farklılıkların bilinmezliğinin yarattığı heyecan arasındaki 

gerilim, popüler filmleri izlemenin verdiği hazzın en önemli nedenidir.  

Duygusal katılım, entelektüel süreçlerin gereğinden fazla zorlanmasıyla sekteye 

uğrayabilir. Bu nedenle popüler filmlerin ‘bilinenleri’ ya da uylaşımları önem kazanır. 

Popüler filmler, büyük ölçüde klasik bir yön gösterici ilkeden yararlanırlar: ‘Güneşin 

altında yeni bir şey yok’. O zaman hakikati bulmanın yolu, zamanın sınavını geçmiş 

olan taklitte yatar. Ancak duygusal gereksinimleri değişkendir ve seyirci 

duygulanımlarını her zaman aynı biçimsel kalıplar içerisinde yaşamak yerine, bunları 

farklılıkların sürprizleriyle bitiştirmeyi yeğlemektedir.  

Popüler kültür endüstrisi her türlü toplumsal ve kültürel oluşumla canlı bir etkileşim 

süreci içerisinde var olduğundan dalgalanmalara karşı da çok duyarlıdır. Bu durum, 

popüler sinemanın yıldızcılıkla birlikte en etkin aracı olan film türlerinin uylaşımlarında 

zaman içinde ortaya çıkan değişimi, bazı türlerin neredeyse yok oluşunu, bazılarının 

tümüyle farklılaşarak yeni biçimler almasını, bazılarının ise zenginleşip, alt türlerini 

yaratarak varlığını sürdürmesini açıklamaktadır.  

Sinemanın, onu öteki sanatlardan ayıran pek çok niteliği vardır. Ancak, popüler film 

üretimi alanında egemen olan kolektif çalışma tarzı ve sinema endüstrisinin örgütleniş 

biçimi bunların en önemlisidir. Film türlerinin bu denli etkin ve gelişkin araçlar haline 

gelmeleri de popüler sinemanın kendine özgü yapılanışının sonucudur. Nitekim son 20 

yılda sinemanın eski popülerliğini televizyona kaptırdığının kesinleşmesi ve seyirci 

sayısının azalması, sinema endüstrisinin yapılanma tarzlarında değişiklikler yaratmış; 

stüdyo sistemi çökmüş ve ona bağlı olarak işleyen yıldız sistemi büyük ölçüde önemi 

yitirip birkaç ismin etrafında varlığını sürdürür hale gelmiştir. Aynı şey türler için de söz 

konusudur ve bu yüzden son yıllarda gözlenen eğilim, tek bir türün uylaşımları 

içerisinde kalmak yerine birden çok türün özelliklerini içeren popüler filmler yapmaktır. 

Değişik türlerin uylaşımlarının belirli tarzlarda bir arada kullanılmasının kendi, bir 

uylaşım haline gelmektedir. Bu, her ne kadar ‘postmodern’likle açıklanmaya çalışılsa 

da, aslında Amerikan sinema endüstrisinden kaynaklanan ve daha ekonomik davranma 

politikasını ortaya koyan bir eğilimdir. Pek çok türe aynı anda gönderme yapıp her yaş 

ve kesimden seyirciye aynı anda seslenmeye çalışmak; önce parçalanan sonra da sayısal 
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olarak azalan sinema seyircisini yeniden homojenleştirmeye yönelik bir çapadır. Ayrıca, 

sinema çok uzun zamandan beri özbilince sahip, kendine dönük, kültürel bir biçim 

olarak dikkat çekmektedir. Daha ilk günlerden başlayarak, sinemanın doğasına, 

endüstrisine, işleyişine, yıldızlarına ilişkin pek çok film yapılmış; pek çok film de 

geleneklere, ustalara göndermelere yer verilmiş. Her türün uylaşımları özellikle 

parodiler aracılığıyla gündeme gelmiştir. Dolayısıyla kendine dönüklük geleneği son 

yılların popüler filmlerinde yukarıda açıklanan niteliğin ortaya çıkmasında rol 

oynamıştır denebilir.   

... ‘Öykü ve söylem açısından popüler yerli filmler klasik bir anlatımı yeğler. Doğrusal 

bir zaman akışı içinde giriş gelişme, çatışmanın zirvesi ve sonuç. Öykünün anlatım 

tekniği ise çoğunlukla çapraz kesmelerle gerçekleştirilen paralel kurguya dayanır. Farklı 

mekanlarda aynı zaman dilimi içinde ortaya çıkan olaylar birbiri ardına eklenir. Bu 

anlamda öykü genellikle bir rastlantıyla, dengeli bir yaşam ortamında bu dengeyi bozan, 

yeni ilişkilere ve biçimlenmelere neden olan bir dış etkenin devreye girmesiyle başlar. 

Aynı anda karakterler tanıtılıp tanımlanmaya başlar ve öykünün gidişatına ilişkin genel 

beklentiler oluşur. Burada stereotipler çok işe yarar. Oyuncular ve yıldızlar kendi 

uylaşımsal niteliklerini birlikte getirirler. Küçük çatışmalar, rekabetler, engellerle 

birlikte fedakarlıklar, ödüller, cezalar birbirini izlerken nedensellik zinciri içinde temel 

çatışma ortaya çıkar.96  

Her ne kadar seyirci her zaman bir film seyretmekte olduğunu bilse, olayın gidişini ve 

sonucu önceden tahmin etse de, gerçek dünyaya benzerlik, onun filmin dünyasına yoğun 

biçimde katılımını, belli karakterlerle özdeşleşmesini ve finaldeki ‘tercih edilen’ sonucu 

onaylamasını sağlamaya çalışır. Filmsel kurmaca dünyanın karakterlerinin sonlarının ne 

olacağına ilişkin tahminler doğrulansa bile,  bunun ‘nasıl’ gerçekleşeceğinin değişik 

yolları, gerilimi ve heyecanı ayakta tutar. Popüler yerli filmlerde karakterlerin 

geçmişlerine ve kimliklerin oluşumuna ilişkin fazla bilgi verilmez; hepsi, iyi-kötü, 

                                                 
96 Büker Seçil, Sinema Yazıları, Abisel Nilgün, Bir Dünya Nasıl Kurulur? Popüler Türk Filmlerinde 
Anlatı Yapısı Üzerine, S: 128–129 
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zengin-yoksul gibi zıtlıklar ve kalıplar içinde var olurlar. Bu anlamda karakterler ve 

olaylar, toplumsal ve tarihsel bağlamdan yoksundur. 97 

... Popüler yerli filmlerde, çoğu kez fantastik bir boyut hedeflenmez. Mekanlar, çevre 

düzeni, bakış noktaları, aksesuvarlar vb, günlük yaşamın taklidine ağırlık verecek 

biçimde düzenlenir. Ancak bunlardaki inandırıcılık çabası, karakterlerin bizim gibi 

insanlar olduğu, kurmaca dünyanın da bizimkine benzediği genellemesini 

yapılabilmesini sağlayacak ölçüde gerekli görülmüştür. Bu da, daha önce değinildiği 

gibi, öncelikle gerçek mekanların ve günlük giysiler içindeki karakterlerin 

‘fotoğraf’larının gösterilmesine, bir ölçüde günlük konuşma diline ve ‘şimdiki zaman’a 

dayanarak elde edilmiştir. Ayrıca, bu filmlerde karakterlerin ağzından yapılan ölüme, 

kadere, dünyaya, aşka dair alışılmış genellemeler aracılığıyla, anlatıdan izleyicinin 

dünyasına uzanarak ‘gerçeklikle’ bağlantı kurmaya çalışılmıştır. Bunun dışında 

değerlendirildiğinde popüler filmlerin bu anlamdaki inandırıcılığı sona ermektedir. Öyle 

ki, zaman zaman günlük yaşamın bazı olayları karşısında ‘aynen Türk filmi gibi’ 

denerek, bir tür gerçek dışılık, inanılmazlık hissi ifade edilmektedir. Bu aynı zamanda 

yerli filmlerin günlük yaşamla bir noktada buluştuğunu da ortaya koymaktadır.  

Popüler yerli filmler daha önce de sözü edildiği gibi, öykü ve söylemleri açısından 

tümüyle uylaşımlarından oluşan kendilerine özgü ortak anlatım tarzıyla bir tür ‘gerçek 

dışı’lık duygusu yaratan ayrıntılar haline gelmiştir. Buna karşın bu filmleri seyreden 

kitlenin büyüklüğü, yukarıdaki inandırıcılıkla ilgili iddiaları geçersiz kılacakmış gibi 

görünmektedir. Ancak ele alınan dönemin seyircisinin niteliği göz ardı edilmemelidir.98 

... Seyircinin film izlemesi, kolektif bir biçim arz etmekle birlikte, aslında kaçınılmaz 

olarak bireysel yönü ağır basan bir eylemdir. Film izleme bir süreçtir ve bu süreç 

boyunda anlamların oluşturulması, yalnızca o iki saatlik etkileşimin sonucu olarak 

ortaya çıkmamaktadır. Seyirci toplumsal ve tarihsel olarak inşa edilmiş bir öznedir ve 

aynı şekilde inşa edilmiş filmleri izler. Dolayısıyla anlam, seyircinin filmi izlemesi 

sırasında kendinden kattığı her şeyle birlikte oluşmaktadır. Popüler filmlerde anlatının 
                                                 
97 Büker Seçil, Sinema Yazıları, Abisel Nilgün, Bir Dünya Nasıl Kurulur? Popüler Türk Filmlerinde 
Anlatı Yapısı Üzerine, S: 131  
98 Büker Seçil, Sinema Yazıları, Abisel Nilgün, Bir Dünya Nasıl Kurulur? Popüler Türk Filmlerinde 
Anlatı Yapısı Üzerine, S: 138 
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kurduğu anlamlar sisteminin kırılması oldukça güçtür. Ancak en azından kurumsal 

olarak bazı olasılıklar söz konusudur. Eğer filmsel metin içinde alternatif okuma olanağı 

varsa, yani film kendi yapısı içinde ideolojik zıtlıklar taşıyorsa seyirci için farklı okuma 

mümkündür. Ayrıca, filmsel anlatının ulaştığı sonuçlardan tatmin olunmaması da 

seyircinin farklı okumasını devreye sokabilir. Bir başka olanak, filmsel anlatının 

uylaşımlarına ilişkin bilginin derecesidir. Popüler filmlerin anlatısal formülleri ve 

uylaşımları hakkında seyircinin bilgi sahibi olması, bir yandan onları bulduğunda haz 

duymasına ve ortaya çıkan yenilikler nedeniyle bir başka filmi izleme konusunda 

harekete geçmesine neden olurken; öte yandan bu ‘farkındalık’ seyircinin anlatı 

metniyle arasına bir mesafe koymasını sağlayabilir, hatta onu farklı biçimde okumasına 

olanak verebilir. İşte bu mesafe ve yinelemeler aracılığıyla seyirci, sorgulamasının değil 

onaylamasının istendiğini; seyredilen filmlerin, gerçeklikle kurdukları ilişkilere karşın, 

koşulların değişmesi açısından bir katkı sağlamadığını, aksine bu koşulları evrimsel bir 

süreç içinde üreten ideolojiyi güçlendirip yeniden ürettiğini fark edebilir. 99 

“Nasıl ki ‘gerçeklik’ toplumsal olarak üretilmişse, onun bir parçası olan filmler de birer 

toplumsal üründür. Bu nedenle popüler filmler ne geçirgen bir gerçekliğin yansıtıcı 

gereçleri; ne kişisel bir dünya görüşü; ne de insanlık haline ilişkin bir ‘hakikat’ olarak 

ele alınamaz.” 100  

Dolayısıyla ‘inandırıcı’ karakterler ya da dünyanın ‘gerçekçi bir imgesi’, gerçek 

yaşamın basit yansımaları değil, kurmaca anlatı pratiğinin son derece dolayımlanmış 

ürünleridir. Bunların üretimi, toplumsal ve ekonomik çalışmaları olabildiğince 

gizlemek, gerginlikleri geçici bile olsa yumuşatmak açısından önemli hizmet görür. 

Popüler yerli filmler açısından da bu geçerlidir. Bu filmler –sinema sektörünün iç 

dinamiklerince de belirlenip- dünyaya açıklayarak, anlamlandırarak, temsil ederek yeni 

talepleri törpülemeye yönelmiş, yaşanan gerginlikleri dolayımlayarak ya 

‘olağan’laştırmış ya da geleneklere, yoksulluğa, kadının kendini feda edişi üzerine 

yapılan güzellemeler aracılığıyla regresyona sığınmıştır. Bu incelemenin amacı bu 

                                                 
99 Büker Seçil, Sinema Yazıları, Abisel Nilgün, Bir Dünya Nasıl Kurulur? Popüler Türk Filmlerinde 
Anlatı Yapısı Üzerine, S: 140 
100 Christine Gledhill, Klute 1: A Contemporary Film Noir and Feminist, Woman in Film Noir (Ed., E. 
Ann Kaplan), BFI Publishing, 1992. S: 8 
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anlamda hepsi birden adeta geniş bir tur olarak ele alınabilecek olan popüler film 

anlatılarının yapısına bakarak, dönemin sınıfsal ve cinsiyetçi ideolojilerinin dünyaya 

açıklama ve anlamlandırma, dolayımlayarak yeniden üretme sürecinde hangi anlatısal 

mekanizmaların işlediğine ilişkin bazı ipuçları yakalamaya çalışmaktır. 101 

Tür filmlerinin klasik anlamda bir öyküsü bulunmaktadır. Tür filmi bir hikaye etme 

değil, eylem içinde canlandırma, yani dram olarak görülmektedir. Bu filmlerin belirli 

mekanları ve karakterleri bulunmakta, karakterler öyküyü belirli bir olay örgüsü içinde 

aktarmaktadırlar. İyi bilinen ve hemen tanınabilen olay örgüleri kullanılmaktadır. 

Kötülerle kahramanlar arasında yer alan temel iyi-kötü karşılığını sergileyen bir 

nedenselliğe ve doğrusal bir zaman düzenine dayanmak zorundadırlar. 102 

Tür filmlerinde olay örgüsü her şeyden önde gelmektedir. Kapalılığa olay örgüsünde yer 

verilmemektedir. Film bir zamanlar diyerek başlar, bir dengeyi gösterir ve dengenin 

bozulmasıyla ilerler. Tür filmleri olay örgüsünün kolay kavranması için görsel 

kodlardan (ikonografi’den) yararlanmaktadır. İkonografi, görünür yüzeyi düzenleyen 

her şeyi, eylem alanını, nesneleri, kostümleri, belirli tipleri vb. kapsamaktadır. Bu görsel 

öğeler ortak anlamlar oluştururlar ve filmci ile seyirci arasında bir iletişim kurarlar. Bu 

filmlerin temel özelliklerinden biri de mekanların ve karakterlerin sabit oluşudur. 103 

Tür filmleri karakterleri ya ikonografik araçlarla inşa etmekte (yıldız takan adam, şerif, 

masum yüzlü sarışın kadın gangsterlerin sevgilisi…) ya da bir karakteri oyuncuyla 

özdeşleştirmektedir. Standart film karakterleri, hızlı ve kolay kavranmaya yardımcı 

olmaktadır. Tür karakterleri gerçek dışı ve derinliksiz olduklarından seyirci onunla 

güvenlik içinde özdeşleşmekte ve kendi yaşamının günlük, sıradan gerçekliğinden 

kurtulmaktadır. 104 

                                                 
101 Büker Seçil, Sinema Yazıları, Abisel Nilgün, Bir Dünya Nasıl Kurulur? Popüler Türk Filmlerinde 
Anlatı Yapısı Üzerine, S: 126 
102 Abisel Nilgün, Popüler Sinema ve Türler, İstanbul. Alan Yayıncılık, 1995 S: 58 
103 Abisel Nilgün, Popüler Sinema ve Türler, İstanbul. Alan Yayıncılık, 1995 S: 60-61 
104 Abisel Nilgün, Popüler Sinema ve Türler, İstanbul. Alan Yayıncılık, 1995 S: 64-66 
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4.2.1 Sinemada Tür Kavramı   

Aslında “Bir Demet Tiyatro” ile başlayan ve Vizontele serisiyle devam eden halk 

kültürü olarak nitelendirebileceğimiz kültürün popüler kültüre dönüşümünü 

incelemeden önce sinemada seyircinin en büyük tercihi durumunda olan güldürü türünü 

–özellikle dramatik öğeleri de içinde barındıran- incelemekte fayda var.  

“... Sinemadaki türler, tıpkı yazındaki türler gibi, kesin değildir: türler arasına kesin bir 

çizgi çizilemez; dolayısıyla herhangi bir film, çok kez, belli bir türün çerçevesine 

yerleştirilebilemez. Taşıdığı birtakım nitelikler, özellikler dolayısıyla belli bir türün 

içine sokulan bir film, başka türdeki nitelik ve özellikleri de taşıyabilir.” 105 

Tür sineması kavramı sinemanın doğuşu ve yayılışından sonraki 10 yıllık dönem 

içerisinde gerçekleşmiştir. “Türlerin sadece niteliklerinden kaynaklanmadığı, 

üretildikleri kültüre de dayandıkları iddia edilmektedir.” 106 Dolayısıyla, yapıldıkları 

dönemle, ideolojisiyle ilişki içinde bulunmakta ve toplumun içinde bulunduğu 

sosyolojik, psikolojik değişimleri sinemaya yansıtmaktadırlar. İdeolojinin benimsenmesi 

için halka üstten bir baskı gelmektedir. Bu yüzden sinema, egemen sınıfın isteklerini 

simgeleyen geleneksel kurallara bağlı kalmaktadır. Buna bağlı olarak da tür filmleri 

tutucu özellikler göstermektedir. Film türleri incelendiğinde, egemen ideolojinin ne 

şekillerde sinemada belirdiği görülebilmektedir. 107 

Sinemadaki türleri incelemeye başladığımızda özellikle Türk Sineması’nda ortaya çıkan 

sonuçlar net değildir. Çünkü özellikle popüler Türk Sineması temelde aralarında farklı 

özellikler gösteren türler arasında birbirinden en çok faydalanan iki tür, komedi ve 

melodramdır. Özellikle Türk Sineması’nın aile filmleri döneminde bu iki tür başarıyla 

kullanılmış ve popüler filmlerin temelleri bu dönemde atılmıştır. Bunun temel nedeni 

özellikle Türk Sineması’nda kullanılan türlerin hemen hemen hepsinin birbirinden 

tamamen bağımsız olmaması; bazı özellikleri aynı tür içerisinde barındırmasıdır.  

 

                                                 
105 Özön Nijat, 100 Soruda Sinema Sanatı, İkinci Bölüm: Sinema Türleri Sayfa 122 
106 Abisel Nilgün, Popüler Sinema ve Türler, İstanbul. Alan Yayıncılık, 1995 S: 22-23  
107 Onur Nur, B Filmi, Es Yayınları Mayıs 2006, S. 51  
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5 POPÜLER FİLM ÖRNEKLERİNDEN: Vizontele ve Vizontele 
Tuuba  

5.1 Vizontele’nin Künyesi ve Konusu 
 

Tür   : Komedi 

Gösterim Tarihi : 2 Şubat 2001 

Yönetmen   : Yılmaz Erdoğan, Ömer Faruk Sorak 

Senaryo  : Yılmaz Erdoğan 

Görüntü Yönetmeni  : Ömer Faruk Sorak 

Müzik   : Kardeş Türküler, Boğaziçi Üniversitesi Gösteri Sanatları  

  Topluluğu  

Yapım   : 2000, Türkiye 110 dk.  

Oyuncular   : Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Tolga Çevik,  

  Bican Günalan, Cem Yılmaz, İclal Aydın  

Genel olarak filme baktığımızda, oyunculukların, senaryonun, izlenirliğinin yanı sıra 

filmin dikkat çeken birçok özelliği bulunmaktadır. Özellikle Türk Sineması’nda Eşkıya 

ile başlayan ve filme kesinlikle bir ayrıcalık katan, oluşturduğu izleyici kitlesinin yanı 

sıra kendine özel bir dinleyici de oluşturan film müzikleridir. Film Deli Emin olarak 

tanınan kişinin özel olarak icat ettiği düzenekle banyo yapması sahnesiyle başlar. İlk 

sahnesinden itibaren ilgi çekicidir. Çünkü toplum olarak icatlar, farklılıklar bizim için 

merak edilen unsurlar arasındadır. Banyo sahnesinin hemen ardından gelen Deli 

Emin’in karşısındaki ne yaparsa aynısını yapmasına neden olan tikiyle (echopraxia 

hastalığı) dalga geçen köy halkından kişilerin evinin önünden geçtiği sahnedir. Film 

izleyici için giderek dikkat çekmeye başlamıştır. Üçüncü sahne ise Deli Emin’in ölen 

annesinin en sevdiği türkünün radyo yayını ve annesine bu türküyü dinletmek için 

bisikletiyle annesinin mezarına doğru yola çıkması ve mezarın başına vardığında ne 

yazık ki yetişemediği için türküyü dinletememesidir. Burada dikkate alınması gereken 

en önemli konulardan biri popüler filmlerin en önemli özelliğinin daha doğrusu 

filmlerin popüler olmasının en önemli nedeninin komedi, dram ve benzeri öğeleri 

içerisinde barındırması ve izleyici ile film arasında bağlantı kurulmasını sağlamasıdır. 

Filmin dikkat çeken sahnelerinden biri de Türk Sineması’nın siyah beyaz döneminin 
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yıldızlarını bir araya getiren ve birbirinin tekrarı niteliğinde olan Türk filmlerine 

geçmişten bugüne değişmeyen izleyicinin bağlılığıdır. Sandalyeleri doldurmuş köy 

halkında defalarca izlemesine ve sonucunu bilmesine rağmen duyulan merak, heyecan 

ve ilgi aynıdır. Bu ilgi sadece köy halkı değil Belediye Başkanı Nazmi Bey’in ailesini 

de sarmıştır. Onların tek farkı sinema sahibiyle aralarındaki husumetten dolayı yazlık 

sinemaya gitmemeleri ama para ödemeden evlerinin çatısından filmi izlemeleridir. 

“Sinema, radyodan farklı olarak hem toplumsal yaşamın içine girmiş, hem onu içine 

almıştır. Ancak sinemanın seyircisi modern anlamda disipline edilmiş bir seyirci 

profilinin uzağına düşer. Öncelikle yazlık sinema salonunun içinde seyirciyi çok seyrek 

görürüz. Diğer seyirciler ise iki grupta ele alınabilirler, çocuklar ve Nazmi'nin ailesi. 

İki grup da filmi sinema salonunun dışından bedava izlerler. Çocuklar ağaca tırmanmış 

bir vaziyettedir. Bir sahnede öpüşme uzayınca içlerinden biri heyecanlanıp düşer. 

Nazmi'nin ailesi ise evlerinin damında evcil bir tavırla izlerler filmleri: kaykılmış, 

uzanmış, oturup kalkarak, birbirlerine laf atarak ve karpuz yiyip, çekirdek çitleyerek. 

Kentsel bir ritüel değildir onların film izlemeleri; ne giyinip sokağa çıkmak, ne 

sinemada fuayeden salona herkesi görüp, herkes tarafından göründükleri ufak bir 

promönad, ne de konuşmadan, kalkıp oturmadan edepli bir biçimde koltuğa çakılıp 

kalmak. Aslında bu bakımdan Nazmi'nin ailesi televizyon seyircisini haber verir.” 108 

Filme izleyiciyi bağlayan en önemli unsurlar herkesin memleketine duyduğu özlemi, 

insan ilişkilerinde var olan ama günlük hayatın telaşı içerisinde unutulmaya başlayan 

temiz sevgi-aşk ve benzeri şeyleri yerine getirmesidir. Erkeğin sevgilisine verebileceği 

hediye ilk tanıştıkları gün düştüğünde dizinde oluşan yaranın kabuğudur.   

“ ... Beni bekleyeceksin değil mi?  

- Bekleyeceğim. 

- Gelirken sana Ankara’dan ne getireyim? 

- Sen hediye almayı bilmezsin ki millet birbirine şiir bile yazıyo. Senin işin 

gücün top oynamak.  

- ... İçimde yaramın kabuğu var.  
                                                 
108 Bayraktar Deniz, Türk Film Araştırmalarına Yeni Yönelimler, Bağlam Yayınları, Nezih Erdoğan, 
Vizontele: Türk Sineması’da Modernleşmenin Temsili S.165 
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- Yaranın kabuğu mu? 

- Senle ilk buluştuğumuz gün düşmüştüm hani kanamıştı. Sonra yara 

kurudu ben de kabuğunu sakladım. İkimizin yarasıdır diye. Esasen çok 

saçmadır değil mi? Ama olsun düşündüm ki fotoğraf vermekten iyidir. 

Fotoğrafa bakar bakar alışırsın. Ama yara öyle değildir. Etimden bir 

parçadır. Ne zaman baksan acırsın. Ne oldu yoksa taş kalpli Asiye 

ağlıyor mu? 

- Yo neye ağlayayım ki. Hem bence de saçma bir şey. İnsan sevdiğine 

yarasını verir mi?109  

(Rıfat Asiye’yi öpmeye çalışır) 

- ... yo öyle değil. Filmlerdeki gibi dudaktan  

- Yok canım 

- Gitmem yoksa  

- Gitme  

Asiye, Rıfat’a sarılır. Türk filmlerinde izleyiciyi bağlayan en önemli unsurlardan biri de 

duygu yüklü sahnelerde kullanılan müziklerdir.  

Asker uğurlama Türk kültürünün içerisinde çok önemli bir yere sahiptir. Ana hiçbir 

zaman oğluna askere uğurlarken onun için endişesini dile getirmekten geri duramaz.  

- Sen hiçbir şey yeme tamam mı? Başkaları yesin onlara bir şey olmazsa 

sen de yersin.  

Siti oğlu Rıfat’ı koruma duygusunu böyle gösterir. Türk toplumunda asker uğurlama 

gerçek bir ritüeldir (Türk bayrakları, davulu, zurnası ve kortejleriyle). Toplumun hangi 

kültür ya da kesiminden gelirse gelsin asker uğurlama ve arkasından beklenenler hiç 

değişmez. Oğlu hiç bilmediği bir memlekete gitmektedir. Ankara yaşadığı ülke sınırları 

içerisinde bir topraktır. Ama kendi toprakları içerisinde doğup büyüdüğü başka bir yeri 

                                                 
109 Vizontele filminden bir replik 
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tanımadığı için onun için Ankara çok uzaktır. Haritadaki yerini bile bilmez. Kocasına 

hep sorar. ‘Nazmi Bey Ankara çok mu uzaktır?’  

Filmin bu kadar popüler olmasındaki en önemli neden oyuncuların hemen hemen 

toplumun her kesiminden öyle ya da böyle tanınan isimler olmasıdır. Bunların başında 

filmin başrolünü oynayan Yılmaz Erdoğan ve yan rol olmasına rağmen oyunculuğuyla 

göz doldurarak söyledikleri tekrarlanan Cem Yılmaz gelmektedir. Cem Yılmaz’ın 

oynadığı Fikri karakteri bölgede yaşayan diğer isimlerden farklı olarak büyük şehri 

görmüştür. Ama ne kadar doğru söylediği bilinmemektedir. Deli Emin’le arası yoktur. 

Deli Emin’i tanımlaması ise çok nettir: “Psikolojik deli” Filmin vizyona girmesi ve 

ciddi bir izleyici kitlesi oluşturmasından sonra bu tanımlama özellikle genç kitle 

arasında espri konusu haline gelmiştir.  

‘Enteresan’, ‘Bu da iyidir belki birbirlerini ağızdan öperler’, ‘Çok mu gülüncüne gitti’ 

‘Peki Zeki Müren’de bizi görecek mi’, ‘sene geçen sene’ bunların hepsi bir anda 

esprilerde kullanılan kelimelere dönülmüştür. Aslında günlük hayatta bu espriler 

yapılmaktadır. Ama farkı kelimelerde yapılan değişikliktir. Türk toplumunun en önemli 

özelliklerinden biri sinema ve diğer kitle iletişim araçlarında geçen etkinliklerle 

kendilerini özdeşleştirmeleridir.  

Dönemin siyasal durumu hakkında net bir şey yoktur. Film 70’li yılları anlatır. Ama 

siyasi görüşler net değildir. Çünkü siyasetin merkezi Ankara bu kente çok uzaktır. O 

kadar uzaktır ki yerini hayal bile etmek zordur. Gazeteler bu şehre birkaç gün sonra 

gelir.  

Nazmi Bey ve ailesinin bu kadar dikkat çekici olmasının en büyük nedeni, ailenin tüm 

karakterlerinin birbirinden farklı olmasıdır.   

Deli Emin, Fikri (hiçbir iş yapmayan, giyim tarzı ve konuşmalarıyla dikkat çeken 

müteahhit), Sezgin (saçının dökülmesini ciddi olarak sorun haline getirmiş, ezik, 

belediye başkanı yardımcısı), Çıkıkçı (Babasından kalan gözlüğü takan), dişini 

çektirmek için bir ay sonra köye gelecek dişçiyi bekleyen ve dikkat çeken karakterlerin 

en önemli özellikleri diğerlerinden farklı olmasıdır. Bu yörede her şey bilinenden 
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farklıdır. Bu yüzden hep dalga geçilen, farklı görülen ‘deli’ diye nitelendirilen biri 

dikkat çekici olmaktadır. Çocuklar için en eğlenceli etkinlik çatının üzerinde yatmak ve 

gökyüzünü seyretmektir. Radyo sadece belli alanlarda dinlenen (ki bu alanları anlatmak 

için solcu mu tanımlaması kullanılır) 

Köye televizyon gelecektir. Vizontele kelimesi bir anda söylenir. Ama anlamını kimse 

de bilmemektedir. Tanımlaması çok nettir: Radyonun resimlisi.  Nazmi Bey’in aklına 

müthiş bir fikir gelmiştir. Radyonun resimlisi vizontele, en büyük hasmı Sinemacı 

Latif’in sonunu getirecektir. Latif’in de bu konudan tedirgin olduğunu görünce bu fikri 

hemen benimser. Fikri hayata geçirmek için ne gerekiyorsa yapmaya hazırdır. Ankara 

heyetinin gelişi bütün köye duyurulur. Belediye Başkanı açıklama yapmak üzere halkın 

karşısına çıkar. Ama vizontele hakkında ne belediye başkanı ne de halk hiçbir şey 

bilmemektir. Ve televizyonu tanımlar: Radyonun resimlisi.... Sürgün nedeniyle 

gönderilen TRT ekibi Vizontele’yi köye getirir. Ama bırakıp kaçarlar. Yalnız bir sorun 

vardır. Vizontelenin nasıl bir şey olduğu ve nasıl kurulacağını kimse bilmemektedir. Bu 

konuda ona yardım edebilecek ya da yardım etmeye yanaşacak tek kişi Deli Emin’dir...  

Belediye reisi Vizontele’nin ne kadar önemli ve ne kadar ihtiyaç duyulan bir şey 

olduğunu kanıtlamak için bir konuşma yapar.  

“... Buraya gelen insanlar ya siz burada nasıl yaşıyorsunuz, buranın neresini 

seviyorsunuz diye soruyor. Çok zor buna cevap vermek. İnsan memleketini niye sever. 

Başka çaresi yoktur da ondan. Amma biz biliriz ki bir yerde mutlu mesut olmanın ilk 

şartı orayı sevmektir. Burayı seversen burası dünyanın en güzel yeridir. Amma 

dünyanın en güzel yerini sevmezsen orası dünyanın en güzel yeri değildir. Buraya 

gazatalar 2 gün sonra geliyor. Biz duyduğumuz bir havadise şaşırdığımız zaman büyük 

şehirdeki insanlar çoktan unutmuş oluyor. İşte Vizontele buna son verecek. 

İstanbul’daki bir hadiseyi aynı anda gözlerimizle göreceğiz. Yani Vizontele uzağı yakın 

edecek. Ve burası artık o kadar uzak olmayacak.”110 Konuşma halkın ilgisini çekmeyi 

başarır.  

                                                 
110 Vizontele filminden bir replik 
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“Vizontele, meselesini esas olarak üç mimetik temsil aygıtı üzerinden ifade eder: radyo, 

sinema ve televizyon. Bununla birlikte filmde insanlar, telefon ve megafon gibi başka 

aygıtlarla da bir tür ilişki içindedirler. Ancak bu ilişkiler ağı bir acemilik ve iğretilik ele 

verir ki; film buradan bir komedi unsuru çıkarır. Örneğin, Nazmi belediye binasının 

balkonundan halka hitap edeceği zaman mikrofonu kolaylıkla kullanamaz. Ancak, en 

etkileyici sahne Nazmi'nin askere girmiş olan oğlu Rıfat’a Siti’nin telefonla ulaşma 

gayretleridir. Siti, santralde çalışan görevliye çıkışır, Rıfat’la konuşamamasından onu 

sorumlu tutar. Sonunda Rıfat’a ulaştığında lafı fazla uzatamaz, hiçbir şey söylemeden 

telefonu o sırada tesadüfen orada bulunan Asiye'ye bırakır. Ne olduğunu tam 

kavrayamayan Asiye telefona yaklaşır, almacı kulağına götürüp karşıdaki kişinin Rıfat 

olduğunu anladığında konuşmakta güçlük çeker. Telefon yabancılaştırıcı bir etmen 

olarak aralarına girer. Asiye, Rıfat'a siz mi sen mi diyeceğini bilemez. Cümlelerini 

kuramaz, bölük pörçük sözlerle konuşmayı sonlandırır. Radyo filmde hem vardır hem de 

çeşitli düzlemlerde ihmal edilir. O tamir edilen ama insanların dinlemediği bir şeydir. 

Nazmi, televizyonun önemini anlatırken gazetelerin kasabaya iki gün geç geldiğini, 

onlar bir habere heyecanlanırken, İstanbul’dakilerin aynı haberi çoktan unuttuğunu 

söyler. Televizyon aradaki bu iki günlük farkı kapatacaktır. Ne var ki, televizyondan 

önce radyonun bu işlevi zaten görmüş olması gerekirdi. Nazmi radyoyu göz ardı eder. 

Bu basit bir film hatası değildir; radyonun ne sinema ve televizyon arasındaki 

hesaplaşmada, ne de kasaba halkının bir cemaat olarak yürüttüğü etkinlikler arasında 

yeri vardır. Yalnızca ses veren bir aygıt olarak onu farklı bir düzlemde hatta farklı bir 

dünyada değerlendirmek gerekir, çünkü radyoyu dinleyen tek kişi bir ölüdür. Deli Emin, 

annesinin sağlığında sevdiği bir türkü çalındığında, radyosunu kapıp mezarlığa 

koşturur ama her seferinde mezarlığa gelmeden türkü sona erer. Böylelikle Deli Emin 

ölmüş annesini radyonun gerçek dinleyicisi kılar. Radyonun sesini ölü anneye sunmanın 

psikanalitik bazı anlamları olsa gerek. Başlarda, Emin'in bu sesi anneye 

yetiştirememesi, bunun için umutsuz bir çabaya girmesi de üzerinde durulması gereken 

bir konu.” 111 

                                                 
111 Bayraktar Deniz, Türk Film Araştırmalarına Yeni Yönelimler, Bağlam Yayınları, Nezih Erdoğan, 
Vizontele: Türk Sineması’da Modernleşmenin Temsili S.165 
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Ama halka karşı yapılan ilk sunum başarısızlığa uğramıştır. Vizontelede tek görünen 

karıncalı bir yayındır. Halk arasında karıncaların çevirdiği film üzerine bir konuşma 

yapılır. Başka bir tepeye gidilir ama ikinci sunumda başarısızdır. Üçüncü sunuma kimse 

gelmez ama sonuç da değişmez. Üstelik vizontelenin jeneratöründe yangın çıkar. Halk 

arasında vizontele artık vazgeçilmez dalga konusu olmuştur. Belediye başkanı Nazmi 

Bey yıkılmıştır. En çok zoruna giden de başladığı bir işi başaramamak olmuştur. Adı 

Vizontele Başkan’a çıkmıştır. Adlarını temizlemenin yolu Vizontele’yi çalıştırmaktır ve 

önlerinde tek bir seçenek vardır. Bölgedeki en yüksek dağ olan Artos’a çıkmak. Ve 

karar verilir. Artos’a doğru yolculuk başlar. Yolculuk gerçeklere (Emin’in babası, 

sevgilisi vb) ve hayallerin paylaşımına dönüşür. Ortak bir hayal vardır: Vizontele’yi 

çalıştırmak... Hayal gerçekleşir fakat tam anlamıyla değil. Vizontele çalışmıştır fakat 

alınan yayın TRT yayını değil, İran yayınıdır. Köye dönülür, belediye başkanı 

mahcuptur. Bu sırada vizonteleyi kontrol etmekle görevli belediye memuru televizyonu 

kurcalarken TRT yayınını bulur. Ve bir anda hayatın seyri değişir. 

Vizontelenin devreye girişi başkanın evinde toplanılarak kutlanmak istenmektedir. 

“Kasabalı, Nazmi'nin evinde toplanır ve haberleri izlemeye başlarlar. Kıbrıs Harekâtı 

yeni başlamıştır. Kasabalı orduya asker vermiştir ama ne olup bittiğinin pek farkında 

değillerdir. Kıbrıs onlara çok uzak bir gündemdir. Ecevit'in açıklamalarından sonra 

spiker Erkan Oyal, ilk şehit düşen erlerin haberini verir ve Rıfat'ın görüntüsü ekrana 

gelir. Televizyonu açar açmaz, aygıtın onlara ilk gösterdiği kendi ölmüş evlatlarıdır. 

Rıfat'ın ölümü ailede köklü değişikliklere yol açar. Mutsuz serseri evlatları içkiyi bırakır 

ama karısı çocukları alıp evi terk eder. Buna karşılık Nazmi odasına kapanır ve 

günlerini içki içerek geçirir. Siti ise oğlunun cenazesini merak etmektedir. Nazmi ona, 

Rıfat'ın Kıbrıs'ta gömüldüğünü söyleyince Emin'i alır ve Rıfat yerine televizyonu gömer. 

Önce Siti’nin televizyonu ölüm haberi verdiği için cezalandırdığını ve hayatından 

attığını düşünebiliriz ama Emin “Başı buraya mı gelecek?” diye sorunca, televizyonun 

Rıfat'ın cenazesinin yerini tuttuğunu anlarız. Vizontele'nin resmi Internet sitesinde yer 

alan bir tanıtım yazısında “televizyon uzağı yakın ettiği gibi bazen de yakını uzak eder” 

deniyor. Uzak edilen yakın Rıfat'tır. Aylardır görmedikleri oğulları ekrandadır ama bir 

ölüm haberinin öznesi olarak. Siti, cenazeyi bulamayınca onun mimetik temsilini 

sunmuş olan aygıtı ölü oğlun bedeni yerine koyar; gömdüğü televizyon değil oğludur. 
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Siti’nin bu tenha cenaze töreninde ısrarı iki bakımdan anlamlıdır: birincisi, mimetik 

temsil aygıtı ile temsil ettiğini bir tutması, ikincisi, Siti, oğlunu gömmek istemektedir, 

çünkü onun öldüğünü kabul etmesi gerektiğini bilmektedir.”  

Kıbrıs’ta şehit düşen Rıfat’ın cenazesi köye gönderilmez. Naaşı oraya gömülür. Siti’nin 

oğlunun öldüğünü kabullenmek için tek yolu cenazesini yapmaktır. Ölen oğlunun yerine 

Vizontele’yi koyar. Ve vizonteleyi Rıfat’ın sevgilisi Asiye’nin düğününün yapıldığı gün 

gömer. Vizontelenin devreye girmesinden sonra Deli Emin’in hayatındaki bir yenilik de 

annesinin en sevdiği türküyü dinleyebilmesi için mezarına kablo çekip yayını 

vermesidir. Bu arada Vizontele fırtınası köyü sarmıştır. İnsanlar düğüne gitmek yerine 

önceliği maça vermişlerdir. Maçtan sonra insanlar düğüne gitmeye başlar. Vizontele’nin 

adı artık öğrenilmiştir ve insanlara düğün hediyesi olarak televizyon verilmeye 

başlanmıştır.  
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5.2 Vizontele Tuuba’nın Künyesi ve Konusu 
 

Tür   : Komedi 

Gösterim Tarihi : 23 Ocak 2004 

Yönetmen   : Yılmaz Erdoğan 

Senaryo  : Yılmaz Erdoğan 

Görüntü Yönetmeni  : Uğur İçbak 

Yapım   : 2003, Türkiye 119 dk 

Oyuncular   : Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Tarık Akan, Altan Erkekli,  

                                      Tolga Çevik, Cezmi Baskın, İdil Fırat, Tuba Ünsal, Bican  

  Günalan, İclal Aydın 

 

“Şehre bir güzellik gelir! 

Türkiye’nin Güneydoğusu’nda, herkesin ve her şeyin “uzağında” küçük bir masal 

şehrinde geçer hikaye. 1980 yılının yaz ayları... Tüm ülke siyasi bir kaosun içindedir. 

Siyasi şiddet ülkeye egemendir. Sağda ve solda onlarca değişik fraksiyon türemiştir. Bu 

anlaşılmaz saçma, acıklı ve komik “anarşik” atmosfer “Vizontele” şehrine çok başka ve 

kendine özgü biçimde yansımıştır. Bu şehirde hiç sağcı yoktur. Bunun yerine tam hangi 

konuda anlaşamadığı bilinmeyen iki dernek vardır; DEKD ve DFKD! (Bu isimde iki 

dernek gerçekte hiçbir zaman olmamıştır. Bu filmdeki kişi ve kurum isimlerinin tümü 

uydurmadır. Tıpkı orijinalleri gibi..!)  

Güner Sernikli bu uzak şehre sürgün edilmiş bir devlet memurudur. Her şeyin saçma bir 

rota izlediği günlerde Sernikli ailesi uzun ve çileli bir yolculuğun sonunda “Vizontele” 

şehrine gelirler. Kızı Tuba ise belki de o şehre “dışarıdan” gelmiş en güzel “şey”dir… 

Şehre gelen tüm aykırı şeylerin tanışacağı bir başka “şey” ise Deli Emin’dir elbette… 

- Şehrimize hoş geldiniz. Ben Emin.. Bazısı “Deli Emin” diyor, bazısı “Vizontele 

Emin”.. 

Sernikli Ailesi, o yaz şehre sanki bir hediye paketi gibi gelir. Güner bilgiyi, Tuba 

güzelliği, safiyeti ve bizzat aşk’ı getirir… Başkan Nazmi Doğan ve Deli Emin bu 
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“güzel” şeylerin kıymetini bilenlerin safındadır elbette. Ama azınlıktadırlar. Dönem 

karışıktır. 

Her acıklı şey bir komik hadiseye yol açmaktadır; ya da her komik hadise acıklı 

sonuçlar doğurmaktadır. Zaten “Vizontele” sözünün tam karşılığı da budur; “kesin 

galiba yani herhalde!!”   

Evet o yaz şehre çok güzel şeyler geldi… Ama uzun süre kalamadılar…” 112 

                                                 
112 Vizontele Tuuba’nın web sitesinde yayınlanan tanıtımı 
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5.3 Vizontele Serisinin Popüler Kültür Açısından Değerlendirilmesi 

Vizontele serisiyle birlikte günlük hayatta var olan ama özellikle televizyon seyircisini 

sınıflandırmak için kullandığımız A, B, C gibi izleyici kategorilerini belirleyen 

sınıflandırmaların hepsi bir kategoride toplandı. Çünkü Vizontele’de yer alan 

karakterlerin bir kısmı bizden bir kısmı da çevremizde yer alan insanlardan izler 

taşıyordu. Filmin başkarakteri Deli Emin de bunlardan biriydi. O bizim mahallemizde 

var olan hep gördüğümüz belki de bu filmi izledikten sonra daha dikkatle takip ettiğimiz 

bir isimdi. Bu nedenle Vizontele sadece C sınıfı olarak nitelendirdiğimiz ve film 

izlemek için evlerinden çıkmayan kitleyi Eşkıya gibi büyük bir yapımdan sonra sinema 

perdesine çekmeyi başaran ikinci film oldu.  

Vizontele o kadar işlemişti ki beyinlere kişilerin sosyal ya da politik görüşleri her ne 

olursa olsun filmi seyretmek için aynı mekanda birleşmişlerdi. Farklı kültür ve 

fraksiyonlardan gelen belki de birbirinin kültürünü, düşünüşünü, siyasi anlayışını 

paylaşmayan insanlar sinema perdesinde kendilerinden parçalar bulacaklarına 

inandıkları –ki bu en az ihtimaldir, yoğun olan ihtimal popüler kültürün vazgeçilemez 

çekiciliğidir bu noktada- bir filmi seyretmek adına toplanmışlardı. 113 

 “Gösterişli bir konsensüs bayramı olarak kurgulanmış gala gecesi de filmin 

jeneriğiydi. Naklen yayınla kırmızı halılardan 'antre' yapan devlet-millet ünlüleri 

mikrofonlara bu göz kamaştırıcı yeteneğin son şaheserini nasıl heyecanla beklediklerini 

söylüyorlar; bakanından belediye başkanına, sağcısından solcusuna, Kürt'ünden 

Türk'üne adeta Erdoğan'ın da yer aldığı o ünlü Prestij ailesi kardeşlik marşını 

haykırıyorlardı. Aralarında 12 Eylül yandaşı, 12 Eylül'ün inşaat bekçiliğini 

yapanlardan bolca bulunmaktaydı. Ama ne önemi var. Yılmaz Erdoğan'ın ideolojiler 

üstü, tuttuğu takımı söyleyemeyecek noktalara ulaşmış 'persona'sı karşısında her şey 

küçük görülesi ayrıntıya dönüşüyor, bu akıllı-sevimli-şeytan çekicinin sözü henüz 

bohçası dürülmemişlere çengelli iğne oluyordu. Öte yandan söz konusu 'persona'yı 

oluşturan önemli bir özellik olarak sol değerleri benimsemişlik de şık bir aksesuvar, 

neredeyse kişisel bir delice gibi yerini alıyordu. Filmde de. Çizgi film solcuları 

karşısında ellerinde Tercüman gazeteleriyle beceriksiz komik timsahlar gibi gezinen 
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sağcılar. Nazlı Ilıcak'ın bile coşkuyla karşıladığı filmde 12 Eylül'ü bekleyen günler, 

Erdoğan'ın küçük kasabasına bir avuç zekâsı gelişmemiş, ahlâkı ve kafası tekamül 

etmemiş solcu kliklerin itişmesiyle yansıtılıyor. Darbenin cemseleri o çocukları yüklenip 

bir bilinmeze uzaklaşırken Erdoğan'ın içli sesi o çocukların kimi yapmak istediklerinin 

yasal olmadığını bildikleri lâkin onları yapmadıklarını söyleyerek sorumlulara ince bir 

sitem yolluyordu. Erdoğan'ın bu verili meşruiyetçi, özür dileyen dili kendi serüveni 

adına seçmiş olması bir yere kadar anlaşılabilir. Ama bu dili milyonlarca dolara mal 

etmiş olduğu filmin tanıtımına katık ederek kitleselleştirmeye çalışması elbette itiraz 

edilmesi gereken bir noktadır. Yılmaz Erdoğan, kendi kişisel barışmasını ince bir 

sitemle taçlandırarak renklendirebilir. Ama zamanımızın Yılmaz Güney'i olarak lanse 

edildiğinde hak yerini bulmuş gibi davranıyorsa, kendisini uyarmak gerekmektedir. 

Yılmaz Güney, her şeyden önce solcu, devrimci kimliği yüzünden Yılmaz Güney 

olmamıştır.” 114 

Vizontele’ye insanları çeken en büyük olguların başında filmin beyni olarak 

nitelendirebileceğimiz Yılmaz Erdoğan’ın hemen hemen her topluluk tarafından 

tanınan, takip edilen ve beğenilen bir isim olması geliyordu.  

“Yılmaz Erdoğan, öne sürdüğü kimliği ve duyarlılığıyla bu kültür içinde önemsenmesi 

gereken bir alternatif. Hem zevk veren hem de popülerlik pazarının ucuzlaştırıcı etkisine 

çok fazla teslim olmamaya gayret eden, bizi bize yalansız hilesiz anlatmaya çalışan işler 

yapıyor. Ayrıca, politik duruşun sanatsal değer üzerindeki etkisinin estetiğin henüz 

çözülememiş karmaşık bir meselesi olduğunu unutmamakla beraber söylemek gerekir ki, 

kendisini önemseten şey, kimliği ve duyarlılığı ortadayken –hatta ziyadesiyle bu sayede- 

popüler olmasıdır. Gençliğinde “ş” harfinden orak-çekiç resmi yapmış bir Kürt’tür. O 

bunu her fırsatta dile getirdi ve hiç gizlemedi. Onu daha iyi değerlendirmek için belki de 

öncelikle popüler olanı “iyi” ve “kötü” sanat, “yüksek” ve “düşük” kültür ikiliği içinde 

de ele almaktan vazgeçmek gerekiyor. Sanatın bir “aura”sı var, bu zedelenmemeli. 

Popüler olanı ile de sanatla boy ölçüştürmeye kalkarsak böyle şeyi bir bir hata 

işleyebiliriz. O nedenle, ortadaki ürünün, demokratik kültüre katkısının ne olduğunu 
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merak etmek, popüler olanı değerlendirmede belki daha akılcı bir moment olacak. 

Yazar Yılmaz Erdoğan’da Shakespeare’i, şair Yılmaz Erdoğan’da Baudelaire’i 

aramak... Peki, içerikte ve tonlamada yozlaşmayı, Pazar ilişkilerini, ideolojik 

manipülasyonu çağrıştıran popülerlikle hep iyi geçinmeye çalışmak, onu anlayışla 

karşılamak zorunda mıyız? Popülerliğe karşı kesin bir çözüm yolu yok mu? Var. “Eski 

güzel günlere değil, yeni kötü günlere bağlanmak” Toplumsal her projedir bu. Toplum 

“kitleliğinden” kurtulmaya başladıkça, popüler olan da kendi “popülerliğinden” 

kurtulacak. Aslında bunun aksini düşünenler, çok açıktır ki, kitle için değil, var mı yok 

mu bilinmez bir nezih kültür adına kaygı duymaktalar o kültüre ilişkin her şeyi 

hayatlarından silinip atılınca, içlerindeki son avamlık kalıntısından da arınmış 

olacaklar. Popüler olana ilgi, popüler kültür içinde yaratılmış her bir veri olarak kabul 

eden ilkesiz genleşmeyi değil, popüler olandaki hiçleşmeyi ya da tam karşıt bir nitelik 

olarak özgürleşimci potansiyeli sezen bir derinleşmeyi gerektirir. Hiçleşmeye yönelik 

yoğun bir kaygı beslenmedikçe, hiçleşmeden büyük bir acı duymadıkça, popüler olana 

samimi ve doğru bir ilgi de mümkün değil. Popüler olana böyle doğru bir ilgiyle 

yaklaşanlar, Yılmaz Erdoğan’la artık popüler bir star olduğu için değil, piyasanın 

ucuzlaştırıcı etkisine çok fazla teslim olmamaya gayret ettiği, biz bize yalansız hilesiz 

anlatmaya çalışan işler yaptığı için ilgilenecektir.115 

Halk dramatik öğelerin olduğu güldürü filmini seyretmek için entelektüel çevre olarak 

nitelendirebileceğimiz kitle ise Yılmaz Erdoğan’ın ne yaptığını görmek en önemlisi de 

eleştirmek adına sinema salonlarına akın etti. Vizontele’nin ticari başarısı oldukça 

yüksekti.  

Bunun temel nedenlerini şöyle sıralayabiliriz: birincisi çok başarılı oyuncular bir 

aradaydı ve biz bu oyuncuları televizyondan –Bir Demet Tiyatro’dan- tanıyorduk, 

sinemada nasıl olduklarını merak ettik, biraz o tiyatral havayı solumak istedik, ikincisi 

filmin kendisi kadar çekim teknikleri ve büyük bir gizlilik içinde tamamlanması 

merakımızı cezp etti. Üçüncüsü film için çok ciddi bir tanıtım yapıldı. Gazeteler, 

dergiler, televizyonlar ve akla gelebilecek tüm kitle iletişim araçları ve yöntemleri 
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filmin tanıtımı için seferber edilmişti. Ve sonuç merak ettik; merakımıza karşı 

koyamadık ve sinema salonlarına akın ettik.  

Eşkıya ve Gora’dan sonra vizyona giren Türk filmleri arasında en çok izlenen üçüncü 

film sırasına yerleştiriverdik Vizontele’yi... Peki beklentileri karşıladı mı; biraz evet 

biraz hayır. Biraz evet çünkü güldürü ve dram iç içe başarıyla kullanılmıştı. Tıpkı Bir 

Demet Tiyatro’daki gibi. Eğlenmek için gidenler eğlendi, dramatik sahnelerde 

duygulandı. En önemlisi oyuncu ile duygusal bir bağ kurdu. Biraz hayır çünkü film bu 

kadar gizlilik içinde hazırlanınca insanlar karşılarında çok daha iyi şeyler bekledi. 

Dönemi anlatmak adına yapılan çalışmaların bir kısmı yanlışlarla doluydu ve 

eleştirmenler bu fırsatı kaçırmadı. (Filmde çalınan Orhan Gencebay parçasının filmin 

anlattığı dönemden sonra yapılmış olması, prefabrik evlerde 70-80’lerde hayatımızda 

olmayan pimapenlerin yer alması vs)  

Sonuç her ne olursa olsun Vizontele gerçekten izlendi ve beğenildi. Aslında kendisinden 

sonra gelen Türk filmlerine de yol açmış oldu. 80’lerde yaşanan siyasi gelişmeler ve 

ardından Türk Sineması’nda yaşanan durgunluk 90’larla birlikte etkisini kaybetse de 

sinema bu arada seyircisini de kaybetmişti. Ailece gidilen sinemaların yerine sadece 

belli bir yaş grubunun takip ettiği (ağırlıklı Amerikan kökenli filmler) bir yapı almıştır. 

90’larla beraber Türk Sineması’nda yeni yönetmenler beraberinde yeni film türleri 

oluşmaya başlamış, ama geçmişten gelen ön yargı nedeniyle ciddi bir seyirci potansiyeli 

oluşamamıştır. Yurtiçinde ve yurtdışında katıldığı pek çok festivalde ödül alan genç 

yönetmenlere ait filmlerimiz ne yazık ki gösterime bile girememiştir. Tüm bu 

gelişmelerin üzerine Yavuz Turgul imzalı ‘Eşkıya’ Türk Sineması’nın vefakar 

seyircisini tekrar sinema salonlarına çekmiş. Sinema salonları kısa bir süreliğine de olsa 

ailece gidilebilecek mekanlara dönüşmüştür. Bu süreç ilerleyerek Vizontele’yle beraber 

daha farklı bir hal almıştır. Vizontele Eşkıya’yla bir süreliğine de olsa kazanılan 

seyirciyi yeniden sinema salonlarına bağlamıştır.  
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5.4 Vizontele Serisinden Notlar 116 
 

• Televizyonun yarattığı ve hala takip edilen Bir Demet Tiyatro’nun ekibini  

oluşturan isimler Vizontele’nin de kadrosundaydılar. Filmi hiç bilmeyenler bile tiyatro 

oyunlarını baz alarak tiyatrocuların sinemada nasıl olacağını görmek için gitti. Çünkü 

Yılmaz Erdoğan hem tiyatro oyunları hem kitapları ile her çeşit izleyici kitlesinden çok 

geniş bir topluluğun ilgi ve beğenisini üstünde toplamayı başarmış bir isimdi.  

• Milyonlarca dolar ayrılan bir bütçe döneminin en büyük bütçeli filmiydi.  

• Filmin çekimleri sır gibi saklandı. Basına hiç verilmedi 

• Basın çalışması çok başarılıydı.  

• Hollywood filmlerini aratmayacak bir gala yapıldı.Galaya davet edilen isimler  

sadece sektörden gelen isimler değildi. Sanattan siyasete her kulvardan isim galada hazır 

bulundu.Bu durum filmin daha izlenmeden büyük bir gişe başarısı elde edeceğinin 

kanıtı durumundaydı.  

• Herkes kendinden bir şey buldu. Çünkü dili çok sadeydi. Her şeyden önce bir  

komedi filmiydi. Kolay, akılda kalan esprili cümleleriyle gündemi uzun bir sure meşgul 

edebildi. Ve hepsinden önemlisi bize bizi anlatıyordu. Bu yüzden eski Türk filmleri 

tadındaydı diye nitelemek mümkün olabilir.   

• Eşkıya ile başlayan film müzikleri çalışmasını bu ekip de yaptı. Kardeş Türküler  

grubunun Vizontele’ye özel hazırladığı film müziklerinin dışında Sezen Aksu da film 

serisinin ikincisi için beğenilen parçalarından birini verdi.  

• Filmin resmi web sitesinde filmden kareleri, kamera arkasını, izleme şansı  

tanındı. Internet kullanımının bu kadar yoğun olduğu bir ülkede bu da ciddi bir 

potansiyel yarattı.  

• Filmde Türkiye’de hiç kullanılmamış yöntemler kullanıldı. Vizontele’de  

kullanılan çekim teknikleri ve bazı kameralar Türkiye için ilk olma özelliğine sahipti. 

• Filmin çekimlerine 1 Ağustos'ta Gevaş'ta başlandı.Tümü sesli çekim tekniğiyle  

gerçekleştirilen filmin çekim aşamasında 65 kişilik bir teknik ekip, 50 oyuncu, 1000'in 

üstünde figürasyon ve ulaştırma, inşaat, güvenlik, konaklama alanlarında film ekibi için 

çalışan Gevaş ve Van halkından 100'ün üstünde görevli çalıştı. 

                                                 
116 www.vizontele.com adlı web sitesinden alınmıştır.  



 86

Filmde Türkiye, İngiltere, İrlanda, Yugoslavya, Belçika, Fransa ve Almanya'dan teknik 

ekipler görev aldı.Bir buçuk ayda tamamlanan ve tamamı Van'ın Gevaş ilçesinde 

gerçekleştirilen çekimlerde yurt dışından getirilen Moviecam SL ve ikinci kamera 

olarak da ARRI BL-4 kullanıldı. Pek çok sahne iki kamerayla çekildi. Steadycam 

operatörü ve ses ekibi İngiltere'den geldi.  

• Türkiye'de ilk defa bir uzun metraj filmin çekiminde 800 ASA yüksek  

duyarlılıklı tungsten film başarıyla kullanıldı. Gece veya karanlık ortamlarda doğal ışık 

ile çekim yapılabilmesine olanak veren bu filmi kullanabilmek için japon fenerleri, kuş 

lambalar, el yapımı florasan ve ralina ışıklar üretildi, miniflo lambalar kullanıldı. 

Vizontele filmi, 148 KW ışık desteğiyle çekildi. Çekilen filmler haftalık olarak İstanbul 

yoluyla Londra'daki Soho Images laboratuvarlarında yıkanıp telecine edildi (videoya 

aktarıldı) ve sonuçlar Gevaş'ta izlenerek kontrolleri yapıldı.  

• Filmin diğer bir "ilk"i ise Flyingcam. Teknoloji Oscarı sahibi Helikopter kamera  

Flyingcam ve ekibi Türkiye'de ilk kez bir sinema filminde çalıştı ve bugüne kadar kendi 

kariyerlerindeki bir işte en uzun çalışma rekorunu Vizontele'de kırdı. Normalde bir 

prodüksiyon için 1 veya 2 çekim günü görev alan Flyingcam, Vizontele'de 5 çekim günü 

çalıştı. 

• Türkiye'de yalnızca bir tane bulunan ve uzaktan kumanda edilen dev vinç Swiss- 

jib Vizontele filminde bir ay süreyle kullanıldı. 

• İlk defa bir Türk filmi prodüksiyonunda, ülkemizde alanında tek olan Antalya  

Platoları'na ait makyaj, kostüm, dinlenme ve tuvalet kamyonlarından faydalanıldı. 

• İlk kez sistematik storyboard uygulamasıyla Türk sinema tarihinde bir başka ilki  

daha gerçekleştirmiştir. 

• Her iki filmde aslında tanıtım cümlesiyle her şeyi anlatıyor. Şehre bir güzellik  

gelir ve her güzellik gibi bu da kalmaz. Popüler filmlerin temelinde olan başlangıc ve 

bitişi bilinir ama buna rağmen seyretmekten kendinizi alıkoyamazsınız.  

• Vizontele Tuuba filminin yapımındaki tüm birimlerde toplam 150 kişi görev  

aldı.  

• Filmde yaklaşık 7000 oyuncu rol aldı. Bunların 80’i profesyonel oyuncu, 1000’i  

civciv, geriye kalan yöreden seçilmiş figürandır! Civcivlerden biri başrollerden birini 

oynadı. 
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• Beyazperdeye yansıyan masal ülkesinin kendine has mekanları için, (1980  

yılının Hakkari’si) Van’ın Gevaş İlçesi’nde, üç ay boyunca 3150 m2’lik alanda inşaat 

çalışması yapıldı.   

• Mekanların inşa edileceği 7500m2 çamurla kaplı alanın drenaj çalışmaları için  

45 kamyon ve 82 traktör dolusu taş, 215 kamyon dolgu malzemesi kullanıldı. 

• Çekim platosunun inşaatında bir ay boyunca günde 85 kişi çalıştı.  

• Tüm bu çalışmalar sonucunda 14 ev, 22 dükkan, 1 açık hava sineması, 1 benzin  

istasyonu, 1 otobüs terminali, sokaklar ve caddeler inşa edildi. 

• Platoda kurulan dikim atölyesinde 1000’den fazla kostüm hazırlandı. 

• Filmin Ankara’da geçen sahneleri, Yılmaz Erdoğan’ın okuduğu Aydınlıkevler  

Lisesi’nde çekildi. 

• Çekimlerin başladığı günden itibaren Gevaş’taki film kampına kurulan bir sette  

kurgu çalışmaları filmin çekimiyle paralel yürütüldü. 

•  Filmin laboratuar ve çekim sonrası işlemleri Almanya’nın Münih kentindeki  

ARRI Stüdyoları’nda yapıldı. 

• Filmin müziklerini Kardeş Türküler yaptı, müzikler aynı zamanda bir albüm  

haline getirildi ve filmin vizyona girişiyle birlikte satışa sunuldu. Sezen Aksu da, filmin 

finali için bir şarkısıyla destek verdi. 

• Ikinci filmde jenerik 80’lerin siyasi olaylarını yansıtsa da film bu konuda  

göstermelik bir şey yapmış gibi Film 80’lerin tüm reklam ve popüler unsurlarından da 

başarıyla yararlanmış durumda. Süleyman Demirel, Ecevit, Salina Tuz, en çok izlenen 

reklamlar vb. 

• Bir önceki filmdeki ana karakterler hep korunmuş durumda 

• Sadece geçen filmde popülerliğin birinci ismi olan cem yılmazın yerine yine  

popülerliği ile tanınan Deniz Akkaya, Ata Demirel, Nejat Uygur ve benzeri isimler 

almış.  

• Film aynı zamanda içerdiği repliklerle de popüler kültürün insan hayatındaki  

yerini de özetler durumdadır. Latif telefonda film satıcısıyla görüşmektedir. (Adanalı) 

Yılmaz Güney filmi olduğunu öğrenir. Ilk sorduğu Yılmaz Güney’in dayak yiyip 

yemediğidir. Eğer öyle bir sahne varsa seyircilerin sinema perdesine sandalyeleri 

fırlattığını belirtir. Yılmaz Güney sinemada farklı bir çizgide yer alsa da bir dönemin 
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popüler ikonlarından biri durumuna gelmiştir. İnsanlar kendilerini onunla 

özdeşleştirmektedir.  

• Bir önceki filmde olduğu gibi ve popüler filmlerin en önemli özelliklerinden biri  

olan kelimelere dökülmeden görüntü ve müzik yoluyla anlatılanlar bu filmde de 

geçerlidir. Sarı civcivlerin arasında tek başına siyah kalan civcivin kutudan çıkarılarak 

gitmesi için bırakılması gibi 

• Maynak, vb kelimeler yine revaçtadır.  

• Öykü her iki filmde de Deli Emin üzerinde dönmektedir.  

• Yine o dönemin popüler ikonlarından Orhan Gencebay’ın parçalarına yer  

verilmiştir.  

• Her iki filmde de işlenen siyaset yüzeyseldir. Bu durum da bazı durumlarda  

siyasetin popüler bir öğe durumunda kullanılabileceğini göstermeye güzel bir örnektir. 

(Nazif solcu olduğunu iddia etmektedir ama davranışlarıyla düşünceleri ya da 

söyledikleri arasında bir uyum yoktur. Size diyarbakırdan selam getirmişem sözüne 

verdiği yanıt ve aleykümselam’dır.  

• Her iki filmde de ana karakterlerin güldürme amacı taşıyan cümle ve hareketleri  

değişmemiştir. 

o Deli Emin: Şerefsizim ben biliyordum. Kesin, herhalde, galiba, eminim 

o Asiye: Sen nasılsınız inşallah 

o Nafiz: Koşma sahnesi 

o Casım: Hay maaşallah 

• Televizyon seyretmek toplu yapılan bir eylemdir ve televizyonda merakla  

beklenerek seyredilen ise popüler kültürün en güzel örneklerinden biri olan ‘Dallas’tır. 

• Filmin afişi başta olmak üzere, bütün baskılı malzemelerinin tanıtım  

kampanyasını üstlenen, Selma Hayek’in oynadığı “Frida”, Nicole Kidman ve Jude 

Law’ın başrollerini paylaştığı “Cold Mountain” gibi Hollywood’un birçok önemli 

filminin de tanıtım kampanyalarını üstlenen Emrah Yücel tarafından 60 adet tasarlanmış 

ve seyircinin önerileri ile bir afiş seçimi yapılmıştır.  
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5.5 Vizontele’nin Folk, Popüler ve Üst Kültüre Göre Değerlendirilmesi 
5.5.1 Folk Kültürü 

Vizonteleyi folk kültüründen popüler kültür sürecine geçiş konusunda incelediğimizde 

kültürleri tanımlayan maddelerin yanıtları çok açıktır. Folk kültürü açısından maddeler 

halinde sıraladığımızda 

1. Biçimi basittir. Evet Vizontele’nin biçimi oldukça basittir. 70’li yıllarda televizyonu 

radyonun seslisi olarak tanıyan bir toplum bizim ülkemiz sınırları içerisindeydi. Ve 

dünden bugüne hala böyle topraklar var 

2. Her türlü duyu ya da gelenek aracılığıyla doğrudan aktarılabilen ya da iletilebilen bir 

yapıdadır. Bütün duygu ve düşünceler geleneklerle, yöresel yapıyla ve insanlarla 

başarılı bir şekilde dile getirilmiştir. Her kültürden gelen ve bu topraklar içerisinde 

yaşayan her insanın anlayacağı bir dil oluşturulmuştur.  

3. Anonimdir. Vizontele kavramı Yılmaz Erdoğan tarafından oluşturulmuş bir kavram 

ve tanımlama değildir. Bu kavram 70’li yıllarda televizyon kavramını hiç bilmeyen 

sadece hayal eden yine bu topraklar üzerinde yaşayan insanlar tarafından 

oluşturulmuş. Bu kitlenin birebir muhatap olduğu kişiler tarafından yaygınlaşmıştır.  

4. İçinden çıktığı grubun değer yargılarını içerir ve iletir. Vizontele’ye ilk bakış 

tamamen yabancı, yargılayıcı ve olumsuzdur. Türk insanı üzerine genel bir inceleme 

yapıldığında bu durumun yepyeni olan ve insan hayatı üzerinde ciddi değişiklik 

yaratacak şeyler konusunda her zaman söz konusu olduğunu görmek mümkündür.  

5. Ürün tüketiciye dönüktür. Vizontele filminde tanımlanan televizyon tamamen kitleyi 

egemenliği altına alacak, kendisine bağlayacak ve bir süre sonra toplu alanlarda 

değil; kişinin kendi evi gibi özel alanlarında kullanmak isteyebileceği bir alan 

yaratma amacındadır. Ve bu amacına medeniyetin uğramadığı alan olarak kabul 

edilen bu memlekette birkaç yıl sonra kavuşacaktır.  

6. Genellikle herkes için parasızdır. Ürün tüketiciye dönüktür. Televizyon kasabaya 

geldiğinde tanıtım amacıyla mali durumları iyi olan kişilerin evlerinde, kitlelerin 

merakını gidermek amacıyla parasızdır. Uzun bir süre de öyle kalır. 
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5.5.2 Popüler Kültür 

1. Biçim olarak orta karmaşıklıktadır. Vizontele ile başlayan anlatımdaki duruluk, 

açıklık, olaylar arasındaki örgü, Vizontele serisinin ikincisi olan Vizontele Tuuba ile 

biraz daha karmaşıklaşmaya başlar.  

2. Aktarımı ya da iletimi ortam ve teknoloji ile dolaylıdır. Kesinlikle. Vizontele’de yer 

alan köy halkına göre televizyon yepyeni bir teknolojidir. Ve bunun kabul görmesi 

için önce insanların onun getireceği teknolojiyi ve bundan öncesinde altyapıyı 

görmeleri gerekmektedir.  

3. Bilinen bir kaynağı ya da yaratıcısı (üreticisi) vardır. İkinci filmle birlikte olayların 

temelinde yatan ve üretici olan kişi/kişiler, olay/olaylar bellidir artık. Ve insanlar 

filmi izledikçe kimlerin nasıl hareket edeceğini daha doğrusu kimin hangi hareket 

konusunda adım atma yetkisi olduğunu bilir haldedirler.  

4. Kültürel değerleri ve gelenekleri, yeni formüller biçiminde yansıtır. Vizontele ile 

süreç değişmiştir. İnsanların yeni olgu ve olaylara bakışı televizyonun hayatlarına 

girmesiyle birlikte değişmiştir. İnsanlar siyasi olayları daha fazla takip eder hale 

gelmiş, dünyadan daha haberdar olmaya başlamış ve yaşanan gelişmelerle birlikte 

insanların hayata bakışları ve tercihleri daha fazla değişmiştir.  

5. Ürün tüketiciye dönüktür. Televizyon artık bir tüketim aracıdır. Hemen hemen her 

evde bulunması gereken ihtiyaç duyulan bulunmadığı takdirde insanların toplu 

zaman geçirdikleri alanlarda ortak kullanıma açılan mekanlardır. Hatta insanların 

farklı şeylere dikkatlerini çekmek amacıyla kullanılan (kütüphanede kitap okuma 

alışkanlığı edinilmesi için kütüphanede televizyon yayını yapılması) bir araç haline 

gelmiştir.  

6. Oldukça ucuza fakat parayla elde edilir. Önceleri sadece idari makamların elinde 

bulunan televizyon hayatın içinde bir rutin haline gelince herkesin olmazsa olmazına 

dönüşmüş bu arada gelişen ve değişen şartlarla önceleri çok pahalı olan televizyon 

daha uygun fiyatlarla alınabilir olmuştur.  
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5.5.3 Üst Kültür 

Vizonteleyi döneminin filmlerinden ayıran en büyük özelliklerinden biri de folk 

kültürünü popüler kültüre dönüştürmesinin yanı sıra üst kültürün belli ihtiyaçlarını da 

karşılayarak tamamen ona yönelik olmasa da bilinen ve dikkat çeken bir film olmasını 

sağlamasıdır. Üst kültür içerisinde bilinmesi ve takip edilmesini sağlayan başlıkları 

şöyle verebiliriz.  

1. Karmaşık bir biçimi ve beğenilmesinin estetik ölçüleri vardır. Üst kültürün beğeni 

ve ihtiyaçlarına bu konuda kesinlikle yanıt vermiyor. Çünkü filmin biçimi ve 

anlaşılırlığı oldukça açık, basit ve net.   

2. Tüketicileri yüksek eğitimli kişilerdir, bu yüzden iletilebilme aracı yapıtın kendisidir 

3. Bilinen ve ünlü bir yaratıcısı vardır. Vizontele’yi diğerlerinden ayıran en büyük 

özellik bilenen ve çok ünlü bir yaratıcısı olmasıdır. Vizontele’nin yaratıcısı Yılmaz 

Erdoğan üst kültür olarak nitelendirebileceğimiz grup tarafından yaptığı işlerle 

(kitapları, şiirleri, tiyatro oyunları) sürekli takip edilen bir isimdir. Türk insanın 

geçmişten gelen merak duygusu kültürel yapılanma değişse de sabittir. Popüler olan 

her insanın yaptığı işin işlevselliği sorgulanmadan kişinin yaptığı iş de popülerdir ve 

beğeniyle ya da değil mutlaka eleştirmek ve değerlendirmek adına takip edilir.  

4. İlk değerlendirilmesi yine yüksek beğeni sahibi gruplar ya da eleştirmen 

topluluğunca yapılır. Ekoller ve küçük topluluklar oluşur. Folk kültür ve popüler 

kültür tarafından değerlendirilen bir olgu kitleler halinde kulaktan kulağa yayılır ya 

da popüler kültürün bilinen en büyük yayın organlarında (televizyon, gazete, dergi 

vb) yayınlanarak geniş kitlelere ulaştırılır. Filmin senaristinin ve yönetmeninin üst 

kitle tarafından bilinen ve takip edilen bir isim olması filmin hemen izlenerek 

eleştirilmesini, hakkında yorumlar yapılmasını, bu yorumların hemen hemen her tür 

yayın organında yer almasını beraberinde getirir.  

5. Ürün (yapıt), yaratıcısının yaratım süreciyle bir düşünsel ve sanatsal çabayla ortaya 

çıkmıştır. Ancak bu çabayı göstereceklere dönüktür. 

6. Ürün pahalı ve değerlidir. 

Gerçek üst kültür ürünleri, her zaman yaşanan gerçekliğe karşı bir olumsuzlamayı dile 

getirir ve insana yeni hedefler açmayı öngörür.  
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6 SONUÇ 

Tez konumda yola çıktığım temel madde folk kültürünün popüler kültüre nasıl 

dönüştüğü süreciydi. Evet folk kültür halkın içinden çıkan ve onunla gelişim gösteren 

bir kültürdür. Çağımız kitle iletişim çağı ve kitle iletişim araçlarının kuşatması 

altındayız. Bu araçların yarattığı popüler kültür de çağımızın vazgeçilmezi durumunda. 

Sonuç olarak bir halk hikayesini anlatan temelde folk kültürüne ait özellikler taşıması 

gereken Vizontele’yi popüler kültür ürünü olarak görmek ve incelemek mümkün. 

Çünkü halka ait olan bir öykü kitle iletişim araçlarının son teknolojisi ve popüler 

kültürün bütün nimetlerinden yararlanarak bu kadar beğenildi, izlendi ve hala 

televizyonda tekrarları yayınlandığı kanalı ilk 10 sıralamasında yer almayı başarıyor. 

Tezimin genelinde yaptığım gibi Vizontele’yi maddeler halinde popüler kültür açısından 

değerlendireceğim;  

Yabancılaşma: Vizontele insanı dışlanmaktadır. Bunun bahanesi çok uzak bir coğrafya 

olması ve oraya ulaşmak için dönemin teknolojik olanaklarının yeterli olmaması olarak 

gösterilir. Kasabanın, ülkenin diğer bölgeleri ve insanları ile ilgili yeterli bilgileri 

yoktur. Diğer bölgelerdeki yaşantıları askerlik veya iş bahanesiyle kasabanın dışına 

çıkanlardan öğrenme fırsatı bulurlar. Kasaba dışına çıkan ve onlara başka insanların 

yaşayışlarını anlatanlar yine kendi içlerinden insanlardır. Kendi bakış açılarından farklı 

bir bakış açısıyla karşılaştıkları tek ortam, sinemadır. Sinema popüler kültürün 

yayılmasına sağlayan önemli bir araç konumundadır burada.   

Bürokrasi: Televizyonun Hakkâri 'ye gönderiliş sebebi, devletin insanlar üzerinde 

otorite kurma çabasıdır. Devlet bir savaşa girmiştir ve rutin olarak her aileden, her 

yöreden askere çağırdığı gençlerin ailelerine, hiyerarşik düzenin korunması ve devletin 

otoritesinin sarsılmaması için, bir açıklama borçludur. Savaş halka nasıl kabul 

ettirilecektir? Bu süreç içerisinde halktan nasıl bir fedakârlık, hangi yollarla 

istenecektir? Filmde de görüldüğü üzere bunun kolay bir yolu vardır; unutulmuş ve 

dışlanmış hisseden bir kasabanın insanlarına kendi imkanlarıyla elde edip izledikleri 

sinema yeterli değildi ya da kasabanın alt yapı sorununu çözüp musluklara su götürmek 

sadece yerel yönetimi desteklemek olacaktı. Tüm bunların yerine hangi amaca hizmet 

ettiğini henüz çözemeyecekleri, uzun bir müddet hayranlıktan başka bir şey 
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hissetmeyecekleri yeni teknoloji, bir alet göndermek yerinde olacaktı. Diğer bölgelerde 

eskimeye yüz tutmuş olan televizyon tam da hükümetin amaçlarına hizmet edecek 

niteliklere sahipti. Her zaman olduğu gibi coğrafi ve fiziksel koşullar, toplumun yapısı 

ve toplumu oluşturan bireylerin kişilikleri göz ardı edilmiştir. Popüler kültür yine 

etkisini göstermiştir.  

Eğlendirme: Filmde oluşturulan karakterlerin çoğu gerçek hayatta karşımıza 

çıkabilecek türden. Vizontele’nin eğlendirme öğesi buradan destek alıyor. Örneğin 

Müteahhit Fikri Cem Yılmaz tarafından canlandırılan bir karakter. İzleyici Fikri'nin 

davranışlarını Cem Yılmaz 'ın kendine has esprileriyle özdeşleştirip keyif alıyor.  

Otorite Figürlerini Yüceltilmiş ya da Küçültülmüş Görme: Her toplumda olduğu 

gibi bizim toplumumuzda da figürleri yüceltilmiş ve aşağılanmış görme eğilimi söz 

konusudur. Vizontele' de buna en iyi örneklerden biri; üstünde TRT yazan kamyon Zap 

Vadisinde ilerliyor. İçerisinde de şoför Cevat, Tekin Bey ve İsmihal Hanım... Gergin bir 

hava var aracın içinde. İsmihal Hanım, TRT'de müdür yardımcılarından birinin 

metresidir. Bir talihsizlik sonucu müdür yardımcısının eşi durumu öğrenmiştir. İsmihal 

Hanım sürgün diye nitelendirdiği bir görevle Hakkâri’ye gönderilir. Şoför Cevat ve 

Tekin Bey, İsmihal Hanım'ın insanı canından bezdiren yakınmaları yüzünden çok 

gerilmişlerdir. TRT Kurumu ve çalışanları ince bir alayla eleştirilmektedir, 

aşağılanmaktadır. Popüler kültür bireylerin bastırılacak ya da ortaya çıkarılacak 

yönlerini belirleyen bir kültür durumundadır.  

Deneyimlerin Başkaları ile Paylaşılması (topluluk): Kitle iletişim araçlarının önemli 

bir işlevi de ortak kültürel değer yargısı vermesidir. Vizontele insanları her gece 

evlerinin damlarına çıkarak ya da ağaçlara tırmanarak sinema seyrederler. Sinemada 

gösterilen filmler, küçük çocukların çocukluk hayallerini süsler. En güzel dostluklar ve 

fikirlerin paylaşıldığı an sinema seyrettikleri andır. Sinemaya alternatif olarak 

televizyonun gönderilmesiyle beraber farklı bir kültürel değere ilk adımı atar kasabanın 

halkı. Kahvehanelerde, meydanlarda, evlerde hep Vizontele konuşulur. Vizontele'nin 

gerçekleştirebilecekleri kimini ürkütürken, kimini sevindirir. Sinemada beraberce 

seyrettikleri Turist Ömer, Yılmaz Güney ve Gönül Yazar filmleri kasaba halkının 

birbiriyle ilişkiye girmesini, paylaşımı sağlamaktadır.  
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Merakın Tatmini ve Bilgilendirilmek: Uzak bir coğrafya olan Hakkâri’nin 1970'lerde 

insanları ve insanların yaşam biçimlerini görmek açısından bir fırsattır belki de 

Vizontele. Unutulmuş, dışlanmış bir yöre hakkında ön yargılarımıza açıklama getirecek 

nitelikte bir film. İlk kez kitle iletişim aracının insanların hayatını hangi yöne doğru 

değiştirdiğini içine kapalı bir yöre insanı üzerinde izleyebilme ve bilgilenebilme 

olasılığını taşımakta. 

Tanrı ile Özdeşleşme ve İlahi Plan: Kitle iletişim araçları çoğunlukla insanlara 

yaşamın doğası ve tinsel kuvvetlerin gücüne ilişkin sezgiler kazandırır. Bunun en çarpıcı 

örnekleri filmin son sahnelerinde yoğun olarak yaşanır. Rıfat'ın şehit olduğu haberini 

televizyondan öğrenen, Siti Ana beyazlar içerisinde damda yıldızların altında namaz 

kılmaktadır... Diğer bir yanda senelerdir çocuklarını alkol yüzünden ihmal eden Ahmet 

kardeşinin ölüm haberini alır almaz senelerdir kapısından içeri adım atmadığı camiye 

koşmuştur. Geçmişinde yaptığı hatalar ve bencillikler ona kendisinin ölümü Rıfat'tan 

daha çok hak ettiğini hissettirmektedir ona.  

Dalgınlık ve Oyalanmak: Kitle iletişim araçlarını izlerken zaman öldürdüğü gibi bir 

fikir vardır insanların çoğunda. Hiçbir şey yapmıyormuş gibi göründüğümüz 

zamanlarda aslında çok şeyler olmaktadır. Hakkâri halkı damlarında veya sinemada film 

seyrederken hayatla bağlarını koparmama çabası içindeler. Sıkışıp kaldıkları bir yörenin 

insanların dikkatine seyrettikleri insanların hayatları, kendi özlemlerini geçmişlerini 

veya geleceklerini düşündürür onlara. Vizontele'yi seyredenler içinde tüm bunlar 

geçerlidir. Bizi hem o coğrafyaya hem o insanlara hem de o döneme sürüklüyor.  

Duygu Katılımı Deneyimi: Kitle iletişim araçları izlediğimiz ve ilgimizi çeken 

karakterler ve onların deneyimlerini paylaşmamızı sağlar. Bu bizi büyük oranda 

zenginleştirir. Geriye dönüp yaşama fırsatı bulamayacağımız hikâyelerden biridir 

Vizontele. Hızlı bir gelişmişlik düzeyi dayatılmamış Vizontele insanlarına. Oysa bizler 

bugün anında takip etme şansımızın çok düşük olduğu, çoğu zaman yanımızdan geçip 

giden gelişmişlik rüzgarının etkisiyle oradan oraya savrulup gitmekteyiz. Filmdeki 

karakterlerin olaylar karşısında sergilediği davranışlar, kimi zaman 

onları desteklememizi, kimi zaman ise eleştirmemizi beraberinde getiriyor. En büyük 

katılımımız ise onları günümüz şartlarında anlayabilmemiz bence.  
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Aşk, Nefret, Korku ve Üzüntü Gibi Uç Duyguların Kontrollü Durumlardaki 

Deneyimi: Güçlü duygularımızın, etkilenmeden suçluluk duymadan denenmesinden söz 

edilir. Halkın gözleri yarı kapalı yaşaması ve menfaat ilişkileri çerçevesinde 

hatırlanması bugün toplumumuzda ki her bireyin başına gelen bir şey. Vizontele 

suçluluk duygumuzu güçlükle kontrol altına alabileceğimiz bir film bunun en büyük 

sebebi ise kişilerin itilmişlik ve dışlanmışlıklarında her birimizin katkısının olması. 

Taklit Edecek Modeller Bulma: Bu modeller bize gayri resmi olarak toplumsallaşmayı 

öğretir. Buradaki sorun, kahramanlar yerine, kötülerle özdeşleşme ve yıkıcı düşünce, 

eğilim ve davranış kalıplarını seçme olabilir. Belediye Başkanı Nazmi Bey' in yegane 

amacı kasabanın kalkınması ve başkent tarafından önemsenmesi. İyi bir yönetici örneği. 

Dürüst ve yapıcı. Kasaba halkı onun gerçekleştiremedikleriyle dalga geçse de tüm 

yaşantısını onlara adamış aslında Nazmi Bey abartısız ve sade bir kişiliğe sahip. Verdiği 

sözü tutmak şeref ve onur meselesi onun için. Televizyonda tüm etkenler nedeniyle 

Nazmi Bey tarafından namus meselesi haline getirilir. Musluklardan su akmamaktadır 

belki ama televizyon çalışırsa uzağı yakın edecektir. Öte yandan Deli Emin; teknoloji 

merakı ve çılgınca fikirleri onun deli olarak tanımlanmasına sebep olmuş. Topluma 

yabancılaşmasının sebebi ise halkın vurdumduymazlığı. Onlara tanınan fırsatlar 

çerçevesinde yaşamaya razı olmaları. Deli Emin ve Nazmi Bey' in ortak yönü ise sevgi. 

Taklit edilmesi kolay olmayan karakterler aslında. Yaşama bağlanma şekilleri ve 

yaşamlarında bir amaca yer vermeleri açısından etkileyici tiplemeler. 

Adalet İnancımızın Pekiştirilmesi: Evren ahlakidir. Suç kabul görmez. Kötülerin 

cezalandırılmasını her zaman görmek isteriz. Siti Ana oğlunun şehit düştüğünü 

televizyondan öğrenir. Baştan beri uğursuzluğuna inandığı televizyon suçludur onun 

için. Oğlunun ölümünden sorumlu tutar onu. Rıfat'ın ölüm haberini alan Emin koşarak 

Siti Ana' nın evine gelir. Ona televizyonun bir suçu olmadığını söylemeye çalışır ama 

ikna edemez. Rıfat toprağın altına girmiştir, televizyonda girecektir. Siti Ana ve Emin 

televizyonu beraber bir tepeye çıkarıp gömerler. Gömülen televizyonun devlete ait 

olduğunu düşünürsek, gömülen devlettir. Adalet arayışı değişiktir. 

Romantik Aşka İnanmak: Aşkı en büyük güç olarak görme eğilimimiz vardır. Birçok 

farklılığın üstündedir aşk. Romantik aşk her zaman mutluluk getirmeye bilir. Filmde 
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birçok romantik aşk vardır. Emin' in Danimarkalı aşkı Christine, yaşam sebebidir. Her 

ne kadar farklı dili konuşsalar da bir bağ kurmayı başarabilmişlerdir. Nazmi Bey 'in aşkı 

ise Siti Ana'dır. İnsanların bayağılıklarına onun hatırı için katlanır çoğu zaman. Gençlik 

zamanlarında Latif'in de gözü varmış Siti Ana da. Galip gelen Nazmi Bey olmuştur. 

Eskiden beri var olan düşmanlıklarının sebebi ikisinin de duyduğu bu aşktır. Bu aşk Siti 

Ana ile kız kardeşinin de arasını açmıştır. Çünkü Latif ile şuan Gülizar evlidir. Geçmişte 

kocasının Siti Ana 'ya olan aşkı onu hala rahatsız etmektedir. Başkalarının Hatasını 

Görmek: başkalarının bizim hatalarımıza benzer hatalar yaparken görmek daha az 

suçluluk hissetmemize sebep olur. Böylece hatanın doğal olduğuna karar veririz. Diğer 

yandan hataları görmek onları yapmaktan alı koyacaktır bizi. Vizontele insanlarının 

tümünün bir hatası vardır ki bunun bedelini kötü bir yaşam biçimi ile öderler. 

Kendilerine çizilen maddi ve manevi sınırlar içerisinde yaşamaya razı olmaları bir 

hatadır. Unutulmuşluk ve dışlanmışlıklarının sebebi; bu sınırların ötesine geçebilme 

olasılıklarını düşünüp, hayata geçirme çabalarının olmayışıdır. Kendileri için hep bir 

şeylerin yapılmasını beklerler. Kendileri bazı şeyleri gerçekleştirmek için gayret 

göstermezler. Bedava yemek yiyebilmek için bile fırsat kollayan insanların neyi ne 

kadar hak ettikleri tartışılır. 

Düzenin Dünyaya Verdiği Rahatsızlığı Görmek: Kitle iletişim araçları dünyanın 

düzenliliği duygusunu, doğanın kanunlarını, insan psikolojisini, motivasyon ve 

toplumsal olguları bize öğreterek benimsememizi sağlar. Şu an yaşamımızda var 

olmayan düzenin olması gereken şeklini görmemizi sağlar. Bazı şeylerin sebeplerini ve 

doğurduğu sonuçların sürecini bilmeden yaşarız. Farkında değilsek fark etmemiz için 

elinden geleni yapar bazı sanatlar. Vizontele'de de açıklayamadığımız bir sürecin varlığı 

ile karşı karşıya gelmemiz söz konusu. Önemsenmeyen ve dışlanan bir toplumun 

insanları olan Hakkâri halkının yaşadıkları doğal bir süreçtir. Kabullenmek 

istemediğimiz dışlanmışlığımızı yüzümüze vurmakta oldukça başarılı. Bize dayatılan 

şeyler görevlerimizdir. Diğer bir görevimiz ise hayattan fazla bir şeyler beklememektir. 

Çizilen karakterler birbirlerinden çok farklı olsalar da, aynı yolun yolcusudurlar. Aynı 

kaderi paylaşırlar. Umutsuzlukları tüm topluma ait olumsuzluklardan farklı değildir. 
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Tarihe Katılmak: Önemli olaylar meydana gelirken hep orda olmak, tanık olmak 

isteriz. Kitle iletişim araçları yabancılaşma ve kendimizi değersiz görme duygularımızı 

yansıtır. Televizyon hiç kimse olamamışların, birileri olmuş olanları izlemesini sağlar. 

Televizyonun ilk çalıştırılacağı gün gelmiştir. Aşağı yukarı bütün kasaba oradadır. 

Panayır yeri gibidir meydan. Kadınlar bile gelmiştir, erkeklerden ayrı bir yerde 

olacakları merakla beklerler. Kalabalığın arasında satıcı çocuklar, tatlıcılar 

eğlenceciler, soğuk meşrubatçılar, kalabalık bir hayli uğultulu... Herkes o ana 

odaklanmış. Televizyonun çalıştırılacağı ana... Sonu mutlulukla da, hüsranla da bitse 

orada bulunma katılma isteği var herkeste. Sinemacı Latif, Fikri ve birkaç kişinin daha 

beklentisi televizyonun çalıştırılamaması yönünde. Nazmi Bey 'in başarısız olması 

onları her şeyden daha çok ilgilendiriyordu. Diğer bir yandan tüm Hakkâri halkının 

sürekli sinema seyircisi olmaları da tarihe katılma isteği ile ilintilidir. Kendi 

yabancılaşmışlıklarının ve kendilerini değersiz görme duygularının bir yansımasıdır. 

Ünlü güzel kadınları ve yakışıklı erkekleri tamamen uydurma öyküler içerisinde 

izleyebilmek, onların acılarını ve aşklarını yakından görebilmek için iyi bir fırsattır 

sinema perdesi. Hoşa Gitmeyen Duygulardan (arınmak) Temizlenmek: Bazı filmler 

ve programlar bizi olumsuz diyebileceğimiz bir takım duygulardan arındırma, 

uzaklaştırma özelliği taşırlar. Vizontele 'de de böyle bir özellik söz konusudur. Olaylara 

ve kişilere alaycı bakış açısı hoşa gitmeyen duygulardan arınmayı sağlayıcı niteliğinin 

kaynağıdır.  

 

Cinsel Dürtülerimize Suç Oluşturmayan Koşullarda Boşalımlar Bulmak: Sinemada 

veya diğer kitle iletişim araçlarında izleyicinin ilgisini yoğun tutmak için kullanılan 

yollardan bir tanesi de cinselliktir. Cinsellik kitle iletişim araçlarında işlendiğinde, 

başkalarına ait deneyimler olarak değerlendirilir. Bu tip deneyimler rahatlama veya 

rahatsızlık sağlasalar da, deneyimlere düşsel bir katılım söz konusudur. Vizontele halkı 

geleneklerine bağlıdır. Kadınlarla erkekler asla bir arada oturmazlar. Fakat her toplumda 

olduğu kadar cinsel zaafları söz konusudur. Karpuzcu Şeyhmus karısı Gülşen 'in üzerine 

kuma getirmek istemektedir. Gülşen kocasının üstüne kuma getirmesini engellemek için 

bütün kadınlığını kullanarak onun ilgisini çekmeye çalışır. Şeyhmus'u cinsel açıdan 

uyarmaya ve kendi cilvelerini fark ettirmeye çalışır. Toplumumuzda 

kadınların sıklıkla başvurduğu yollardan sadece bir tanesidir bu. 
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Cezalandırılmaksızın Tabuları Araştırmak: Tabuları araştırmak bize iki yönden 

yarar sağlayacaktır. Büyük bir haz duygusuyla konuyu keşfetmek ve onu ayıplamak. 

Sonuç olarak bunu gerçekleştirebilmenin ödülünü yaşarız. Nazmi Bey 'in oğlu Ahmet 

içki içmektedir. Eşine çocuklarına yeteri kadar vakit ayırıp ilgi göstermemektedir. Oğlu 

Yılmaz'ın arkadaşları ile oyun oynarken ayağı çıkmıştır ve en son Babasının haberi 

olmuştur. Her gün eve sabaha karşı gelmektedir. Yine toplumumuzda içki yüzünden 

veya benzer sebeplerden dolayı ailesini ihmal eden birçok ebeveyn vardır. İzleyici 

Ahmet'in bu davranışının sebebini ve doğurduğu sonuçları büyük bir hazla 

takip edecektir. 

Kötüleri Eylemde Görmek: Kötüler her zaman ilgi çekicidir. Onların iyilere yaptıkları, 

çevirdikleri dolaplar hep ilgimizi çeker. Biz onların yapabilecekleri en kötüyü görmeyi 

ve aynı zamanda da onların cezalandırıldığını görmek isteriz. Vizontele'de vericilerin 

Patnos Dağı'nda da Nazmi Bey'i hayal kırıklığına uğratması Sinemacı Latif'i 

sevindirmiştir. Nazmi Bey büyük bir ümitsizlik içerisinde bu televizyon işinden 

vazgeçmek üzeredir ki, çocuklardan biri televizyonun tuşlarından birini kurcalarken 

kanalı değiştirir. Televizyon çalışmaktadır. Sanki bir mucize gerçekleşmiştir. Nazmi 

Bey namus meselesi haline getirdiği televizyonun çalıştığını görünce rahatlar, artık 

başarmıştır. Kötülerin hüsrana uğradığı sahnelerden biri budur. Beklenen olmuş iyi olan 

kazanmıştır. Diğer bir yandan filmin son sahnesi kötünün zaferidir. Sinemacı 

Latif oğlu Veli'yi şehit düşen Rıfat'ın sevgilisi Asiye ile evlendirmektedir. Veli'nin 

Dayısı olan müteahhit Fikri'nin yeğenine düğün hediyesi olarak verdiği şey ise daha 

önce çalışmasını hiç de istemedikleri bir televizyondur. Rıfat'ın ölüm haberini aldıkları 

televizyon Asiye'nin düğün hediyesidir. Asiye düğünü esnasında, Rıfat'ın askere 

gitmeden önce ona verdiği, kolyeyi tutmaktadır. 
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