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ÖZET         

1990’lardan itibaren tüketim ekonomisinin etkisiyle kitle kültürünü yansıtan 

ve kitlenin istekleriyle, özlemlerine yönelik Türk filmleri artmaktadır. Bu 

durum sinemanın insanların kent yaşamının gereklerine uygun biçimde 

eğlendirme aracı olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır.  

İçinde bulunduğumuz dönemde Türkiye’de televizyon dizilerinin ve sinema 

filmlerinin bazılarının şiddet içerikli olması rastlantı değildir. Giderek artan 

şiddet eğilimlerinin birçok nedeni olmasının yanı sıra, dolaylı olarak 

Türkiye’deki modernleşme olgusunun ayrılmaz parçası olan göç olgusuyla da 

ilişkisi bulunmaktadır. Değişim sancıları ve ekonomik güçlükler nedeniyle 

bireyler özellikle kentlerde kitle iletişim araçlarına yönelmiş ve şiddetin 

haklılaştırıldığı öykülere merak sarmışlardır.  

     1980’lerdeki filmlerde kahramanların yerleşik düzene başkaldırışı 

yönetmenin kişisel tercihlerine bağlıdır ve eleştireldir. 1980’lerin sonunda 

gelişip 90’larda yükselişe geçen serbest piyasa ekonomisine uyumlanırken 

toplumsal değişim sancıları yaşayan girişimcilerin, bireyci yeni karakterlerin 

sinemada yansımalarını görmekteyiz. 2000’lerde devlet güçleriyle uyuşmanın 

olduğu ve vatan sevgisiyle toplumsal adalet için savaşılan filmlerde erkek 

gücünün serbest piyasa koşullarına rağmen yeniden oluşturulduğu, modernizm 

ve postmodernizm arasında kalmış insanların tepkileriyle, özlemleri 

gözlemlenebilir. 

Anahtar Kelimeler: tüketim ekonomisi, kitle kültürü, şiddet, film, 

modernizm, postmodernizm. 

ABSTRACT 

Violance in Cinema as a Reactıon Against Rapid and Unstable 

Changes: Examples From Turkey: 1980-2006 

Since 1990’s, under the effect of consumption economy, Turkish films, 
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which reflects mass culture, and which are in accordance with people’s 

demands and expectations, have been increasing. This situation stems from use 

of cinema, which depends on the needs of urban life, as a medium of 

amusement.  

Nowadays, in Turkey why some television serials and films include violance 

is not coincidal. Rising of violance tendencies have a lot of reasons, furthermore 

it’s indirectly related to migration, which is an unseperable part of 

modernization process. Because of troubles of new life and economical 

difficulties individuals especially who live in big cities turn towards mass media 

and become intersted in stories in which violance is justified.  

During 1980’s revolt against the social order of the heros and heroines in 

films depend on personal preferences of film makers and these films are critical. 

We see reflections of  entrepreneurs, individualist and new characters in films 

who suffer from social changes while they have been adopting themselves to 

free market economy which has been developing since the late 1980’s and 

rising up since 1990’s. During 2000’s, one can observe the power of man which 

is rebuilt though rules of free market economy and reactions of the indivuduals, 

who are between modernism and postmodernism in films, which present 

obedience for state’s rules and  struggles for social justice with the love of 

motherland. 

Key Words: Consumption economy, mass culture, violance, film, 

modernism,  postmodernism.          

GİRİŞ 

Türkiye’de modernleşme ve beraberinde getirdiği toplumsal değişikliklerle 

çalkantılar 1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla ortaya çıkmış bir süreç değildir. 19. 

yüzyılda Pan-Ottomanizm düşüncesi, Osmanlılık konseptiyle modern Batı’ya 

erişmeyi hedefliyordu. Aynı dönemde bu ideal çökerken İttihat ve Terakki 

görüşü olarak Ziya Gökalp’te biçimini bulan İslam – Türk Garplileşme sentezi 

ortaya çıkacaktı ve buysa Osmanlılıkla karşılaştırıldığında daha radikal bir 

Batıcılık ideolojisi olarak görülebilir. 1923’ten itibaren Batıcılık ve Batı 

karşıtlığı ikilemi toplumsal yaşamın ayrılmaz parçası haline gelmiştir. Osmanlı 

döneminde Batılılaşma ya da Modernleşme devletin devamını sağlamaktan 

ibaretti. Cumhuriyet’le birlikte milliyetçilik ve ulusal kimlik olguları pek çok 

kültür ve etnik grubu bir arada tutmak için farklı evrelerden geçiyordu. Çok 

uluslu imparatorluklar döneminde ortaya çıkan ve 19. yüzyılın başında 

belirleyici bir özellik haline gelen, günümüzdeyse belli bir ırkın üstünlüğüne 

dayandırıldığında, milliyetçilik barış ve huzur için son derece tehlikelidir. 

1990’lardan itibaren cumhuriyet ve laiklikle ilgili olarak batılı modern kimliğe 

yapılan katkılarda katılık bulunmakta ve milliyetçilik akımları kent kültürünün 

içine girmektedir. Askerî darbeden sonra toplum için bir depolitizasyon süreci 

başlamıştır. 1980’lerden Türkiye için büyük değişimlerin başladığı bir süreçti: 

“Devlet tercihini burjuvaziden yana kullanmış ve bu nedenle sosyal devlet 
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anlayışını geriye itmiştir. İşte, “ulus devlet” kavramının tartışıldığı nokta 

burasıdır. Ulusal olmasıyla kitleler, katmanlar arasında eşitlikçi bir yaklaşımı 

iyi-kötü gözeten devlet, 1980’lerden sonra tavrını tutumunu değiştirmiştir. 

Toplumun ileriye yönelmesinde gerekli olan ivmeyi burjuvaziye vermesini 

istemiştir” (Kahraman, 2002: 96).    

Toplum, aşama aşama merkezî otoritenin baskısından kurtulmaya çalışırken 

kitle iletişim araçlarıyla devlet tekelindeki televizyonlarda gösterilenlere 

tamamen zıt, daha bağımsız cüretkâr bir dünyayla karşılaşmıştır. Modernizm 

olgusu kaçınılmaz şekilde kapitalizm ve tüketim ekonomisi değerlerini yayan 

kitle iletişim araçlarıyla iletişim hâlindedir. Modernite tarihi, milliyetçilikle de 

ilgisi olan kapitalizmin tarihi olarak düşünülebilir. Gelişmiş devletler açısından 

ele alındığında kapitalistleşme, diğer ülkeleri pazar olarak kullanmak 

koloniyalizmi üretmekti. Avrupa dışından bakıldığındaysa Batılılaşmak, 

Avrupalılaşmak ve bunun milliyetçiliğe dayandırılmasıydı. 19. yüzyıl 

Avrupası’nda burjuva sınıfı milliyetçiydi, oysa 20. yüzyılın sonuyla ve 21. 

yüzyılı kapsayan bir süreçte burjuvazi ulusallığı aşmış durumdadır ve bunun 

günümüzdeki adı “globalleşme”dir.  

Gelişmiş ülkelerde sermayenin en gelişmeci kesimi artık ulusal kimlikle 

ilgilenmemektedir. Tüm dünyayı, ulusal sınırları önemsemeden hatta yok 

ederek kendisine göre biçimlendirmek istemektedir. Bunların gelişmekte olan 

ülkelere etkisi toplumsal yaşamda içerisinde çeşitli siyasal döngülerle açığa 

çıkmaktadır. Kapitalistleşme süreci tam olarak gelişmediği için bir takım 

ideoloji ve akımlara saplanılıp kalınmaktadır. Bunların başında milliyetçilik ve 

fundamentalist akımlar gelmektedir.  

1990’lı yıllarla birlikte Türkiye Cumhuriyeti, laikliğin ve cumhuriyetin 

temellerinin tartışıldığı bir ortama girmiştir. Türkiye laikliği merkez olarak 

aldığı kültürel bir devrimi başaran ilk İslam ülkesi ve modernleşme  sürecini 

uzun süredir yaşayan bir ülke olarak belli bir Modernleşme düzeyine ulaşması 

beklenirken 1990’lı yıllarda laiklik konusunu gündemine almıştır. 2000’lerde 

bunlar toplumsal dengelere uygun olarak varlığını sürdürmektedir. Tüm bu 

değişimler önemli birer kitle kültürü olan filmlerde yansımalarını bulmaktadır, 

bu nedenle çalışmada Türkiye’de toplumsal değişimleri şiddet düzeyinde 

yansıtan filmlere toplumbilimsel çözümlemeler yapılmaktadır.  

Türkiye’de Toplumsal Değişim ve Kitle Kültürü 

Türkiye’de burjuvazi giderek güçlenirken, despotik devlet bağlantılı 

pozitivitist modernist söylevi aşmış ve farklı seçeneklere yönelmiştir. Aşılan 

modelin öğeleri Batı’yı simgelemektedir, ancak bunlar Batı’da eskimiş 

oldukları için yeni seçeneklerin aranmasıyla yerel değerlere dönülmek istendi. 

Böyle durumlarda yapılacak şey, boşlukların dinsel kavramlarla doldurulmaya 

çalışılmasıdır. Sosyal devlet olgusunun yıpranması bunların oluşumunda 

etkiliydi. Özellikle 1990’lardan itibaren din esaslı örgütlenme görülmektedir. 

“Bu niteliğiyle siyasal İslam, özellikle Türkiye’de, o dönemde ‘güncel ilericilik’ 
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konumuna yerleşmiş, böyle bir işlev üstlenmiştir” (Kahraman, 2002: 121). 

Batı’nın modernizme geçişinde herhangi bir kopukluk olmamakla beraber, 

Türkiye’de bir bilinç kopukluğu olmuştur. Bilindiği gibi devrimlerle toplumsal 

bilincin kopmasına ve yeniden kurulmasına çalışılır. Artık söz konusu olan 

yüzyıllardır süregelen geleneklerden ayrılış ve yeni bir eklemlenme sürecinin 

doğuşudur. Ancak kültürde kesin bir süreklilikten, kopuştan söz etmek mümkün 

değildir. Bunun nedeni kültürün nesilden nesile aktarılabilen bir olay 

olmasından kaynaklanmaktadır ve bu, kültürün bireylerin yaşamlarının ötesine 

geçerek devam etmesi anlamına gelmektedir. Modernizm sürecinde ortaya 

çıkan boşlukların doldurulmasında dinin büyük rolü olmuştur. 1980’li yıllarda 

yaşanan devlet ve geleceğe yönelik umutlar varlığını korurken, 90’lardan 

günümüzeyse varolan sosyo-ekonomik süreçte eski ve yeni her tür oluşum 

tüketilmek üzere toplumsal yaşamda yerini almaktadır.  

İçinde yaşadığımız döneme ışık tutması açısından ele alınması gereken 

1950’ler,  kırsal kesimden kentlere göçlerin hızlandığı tarihsel ve politik 

süreçlerin başladığı, eşraf, taşra zenginleri ve burjuvazi olmaya hazırlanan 

görgüsüz kesimin bürokratların önüne geçmeye başladığı bir dönemdir. Kültürel 

alanda yapılan faaliyetlerde 1940’lı yıllarda Anadolu ve halk kültürü övülürken, 

1950’li yıllarda çok farklı anlayışlar gelişmeye başlayacaktı. Bu dönemde 

izlenen politikalar da iç göçü hızlandırırken kentlerde yeni eğlence biçimleri 

doğuyordu ve burada radyonu izole edilmişliği yok etmesi de oldukça etkili bir 

süreçti. 1950’lerden itibaren Türkiye’de çok farklı toplumsal süreçler 

yaşanırken bu kitle kültürünü de etkileyecekti. Bu dönemde, ilk dönem 

politikaları yerine sentezci kültürel tarzlar ortaya çıkmasıyla köyden kente göç, 

kent nüfusundaki artış ve sanayileşmesiyle Türkiye’de feodal yapı da hızla 

çözülmeyle başlamış, iç göçün yoğunluğuyla birlikte devletçi döneme ait 

perhizci ve kooperatist kapitalist ideoloji yerine, bireyci ve hazcı bir tüketim 

ideolojisi ikame edilmeye çalışılmıştır.   

1950’lerde tamamıyla olumlu sayılamayacak kentlere doğru nüfus 

yığılmasıyla birlikte dışa bağımlı bir sanayi toplumuna dönüşülmüştür. Bu 

dönemden başlayarak sonraki süreçlerde plak sanayi, teypler, kasetler boş 

zamanların sisteme uyumlanmaya dönüşmesini anlatmaktadır. 1960’lı yıllarda 

Türkiye’nin hızla sanayileşmeye başlamasıyla otuz yıl içinde İstanbul’un nüfusu 

otuz kat artar ve pek çok Anadolu kenti de görünüm değiştirmeye, 

metropolleşmeye ve insanlar bireycileşmeyi öğrenmeye başlarlar. Gerek dış, 

gerekse iç göç kaçınılmaz sonuçlar oluşturacaktı. İnsanlar farklı değer 

yargılarına sahip kentte düştükleri yalnızlık ortamında gruplaşacaklar ve 

geldikleri kente sosyokültürel açısından ne kadar uzakta ve ekonomik açıdan ne 

kadar güçsüzseler o kadar çok kümeleşmeler sözgelimi ortak mahalleler ve 

geldikleri yörelere ait eğlenceler oluşturacaklardı. Kentte yapayalnız yaşayan, 

feodal değerlerinden kopmuş insanlar için en iyi dost kitle iletişim araçlarıdır, 

bu da kitle kültürünün en bayağı ürünlerinin çoğalması anlamına gelmektedir. 
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Kültürlerin ve insanların yersizleşme sürecinde yani göç olayıyla 

geçmişlerinden nasıl koptuklarını ve kültürel ortamlarını nasıl yeniden 

yerlileştirerek, yeniden biçimlendirmeye çalıştıkları üç olguyla açıklamaya 

çalışılır; kültür ötesi, yerlileşme ve melezleşme. Kültür ötesi bir yandan 

geleneksel kültür kategorilerini yıkarken diğer yandan da yeni kültürel türlerini 

birleştirir. Bu durumun pekiştirilmesinde en büyük güç ise modern iletişim 

teknolojisidir. Yerlileştirme ise melezleşmenin bir boyutudur. Bu durum kitle 

iletişim ürünlerinin yaygın türlerinde; şarkılarda, pop-folk karışımı dans 

gösterilerinde kendisini göstermektedir. Kültürel yeniden yerlileşme hem 

anayurdundan başka yerlere göç edenler için hem de kırsal kesimden büyük 

kentlere göç edenler için söz konusudur. 1960’lı yıllarda yoğun bir iç göç olayı 

yaşanması kültürel bir kopuş bir bakıma yeniden yapılanışın üst seviyelere 

çıkacağı bir dönemin başlangıcıydı ve yine doğal olarak bu dönemde kitle 

kültürü ürünlerine yaygın bir talep söz konusuydu. Sinema, plak ya da eğlence 

endüstrisi giderek artan taleplere yanıt vermek istiyordu. 1960’lardan sonraysa 

sanayileşme, bilgi üretimi, uzun vadeli meslek eğitimleri ve ciddi yatırımlar 

yavaş yavaş yok olurken okuyup bir yerler gelme faydalı işler yapma yerini kısa 

yoldan köşe dönmeciliğe bırakmaya başlayacaktı.  

1990’lardan itibaren devam eden süreçte kitle kültürü ürünlerinde şiddet 

olgusuyla karşılaşılmaktadır. Bu durum büyük ölçüde tüketim toplumu olma 

yolunda verilen çabalarla ve küçük insanın bunalımlarından kaynaklanmaktadır. 

Toplum içindeki insan erkek bile olsa bu insanın üstün insanlar arasında 

kendinden hoşnutsuzluğu artar ve teslimiyetçi düşüncenin içinde hapsolur. 

Bireylerin içinde yaşadıkları topluma uyumlandırılmaları artık zorlama yoluyla 

değil onlara tüketmeleri gereken şeylerin olduğu söylenerek yapılmaktadır. 

1980’lerde serbest piyasa ekonomisiyle başlayıp 1990’lara uzanan süreçte 

kültürel alana damgasını vurmuş değişimler, İslamiyet’le ilgili oluşumlar, terör, 

aşağı kültürün yükselişi, tüketim çılgınlığı, belli sınıflarda da olsa cinsellik 

patlamasıdır. Reklamlarla artık her şey metalar dünyasının algılanması olarak 

görülmektedir. Kitle iletişim araçlarında sunulan dünya uğruna her şeyin 

yapılabileceği bir dünyadır. 1990’larda giderek hızlanan ve 2000’li yıllarda 

daha da belirginleşen bir olay da düşünen kesimin giderek değersizleşmesidir. 

1980’lerde Kemalizm vazgeçilmez bir olgu olarak ortaya konulurken uğranılan 

felaketlerden sadece Batı sorumlu tutulmaya başlanmıştır. 1980’lerde 

başlayarak 1990’larda devam eden bir durum da burjuvazinin devletçiliği itmesi 

ve sermayenin devlet kontrolünden çıkmasıdır.  

1990’lardan itibaren Türkiye modern ve postmodern süreçleri birlikte 

yaşamaya başlamıştır. Modernizm yaşam alanlarının farklılaşmasıyken, 

yabacılaşmasıyken postmodernizm de farklılaşmanın giderilmesi doğrultusunda 

geliştirilir. Özellikle modernleşme sürecinde toplumların değerleri her zaman 

değişim halindedir. Ancak bu değişme her zaman değerler sisteminin kendi 

içinde ve toplumsal yapının öteki öğeleriyle uyumlu ve eş zamanlı olamaz. 

Toplumsal yapı içindeki değerler, toplumun uyumunu, bütünleşmesini gösteren 
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egemen değerler, kimi değişiklikler yüzünden “yok olma” ya da “değişme” 

sürecine boyun eğmiş “eski değerler”  ve “ekonomik ya da teknolojik değerler” 

yüzünden toplumun “yeni değerleridir”. Eski ya da yeni değerler toplumdaki 

bazı oluşumlardan farklı değillerdir. “Toplumların “değerler sistemi” genel 

olarak, ya bir üretim biçimiyle ya da bir ekolojik öğe ile, ya da bir üretim 

teknolojisiyle anılır” (Kongar, 1991: 4) . 

Feodal değerler, kapitalist ve endüstriyel değerlerin yanında “tüketim 

toplumunun değerleri” ya da daha güzel bir yaşam için tüketim olayı yer alır. 

Bu süreç Batı toplumlarında olduğu gibi doğal bir süreçte yaşanmazsa ve 

endüstrileşme hızını aşan bir kentleşme varsa kentlerde ve endüstride kırsal 

değerlerin egemenliğiyle tüm bir “kalkınma ve gelişme sürecini” engelleyebilir. 

Kapitalist ve endüstriyel değerleri yaşamayan bir toplumda tüketim toplumuna 

özgü değerler toplumsal karmaşaya neden olabilir. Teknolojik olarak ve her 

yönden gelişmiş toplumların değerleri kitle iletişim araçlarıyla bu tür toplumlara 

girerek değerler karmaşasını ve toplumsal çalkantıları besleyebilir. Ancak bu 

durum kalıcı olmayabilir. Çünkü toplumsal yaşam tam olarak sonuçları 

kestirilemeyen ve kendi içinde birtakım dinamikleri barındıran bir süreçtir. 

“Çağdaş sınai toplum ve kapitalist işleyiş geleneksel hayat tarzını ve onunla 

birlikte yerleşik değerleri altüst ediyor. Ama toplum bunun sonucunda 

parçalanmak zorunda değil (öyle istisnai örnekler görülse de); Normal olan, 

birkaç kuşak süresi içinde istikrarın yeniden kurulması” (Belge, 2004: 7). 

Bireysel özgürlükler, endüstriyel değerler tam oturmadığı için eski feodal 

değerlerin saldırısına uğrayabilir. Tüketim toplumlarına ait olmayan değerler 

ani bir değişime uğrarlarsa toplumun değerlerinde aşırı yozlaşmalar olabilir. 

Endüstriyel değerleri tam anlamıyla yerleşmeden kapitalist değerler sistemi 

yerleşmeye çalışırken her ne şekilde olursa olsun para kazanmanın, zengin 

olmanın tek değer olarak benimsenmesi buna en güzel örnektir.  

Türkiye’de olan tüm değişimler, yeni yapılanmalar kitle iletişim araçları 

tarafından pekiştirilmiş hatta yeni davranış ve yaşam biçimleri talep edilmiştir. 

1990’lardan sonraki süreçte özellikle de 2000’li yıllarda Türkiye insanı da diğer 

batı ülkelerindekiler gibi tüketim toplumu olmanın getirdiği yükleri taşımaya 

başlamıştır. Eğlence olayı da bu sisteme kolaylıkla adapte olabilmiştir. 

Türkiye’nin yaşadığı değişim süreçleri özellikle Ankara ve İstanbul bağlamında 

ele aldığımızda Cumhuriyetten önce İmparatorluğun kalesi olan İstanbul’un 

kesinlikle Türkiye’nin modernleşme sürecinin merkezi olan Ankara’nın önüne 

geçtiği söylenebilir. İstanbul siyasi elitin başkenti değildir, ancak onları 

geçmiştir. İstanbul seçkinlerinin kendini beğenmişliği Cumhuriyet sonrasında 

da belli bir süre devam etmiştir. Ancak Osmanlı’yla tüm bağlarını koparan yeni 

devlet İstanbul yerine, Ankara’yı devrim merkezi olarak seçmiş ve geçmişle 

bağlarını simgesel düzeyde kurtarmaya çalışmıştır. Çeşitli güçlerin birleştiği 

yeni düzende belirsizlik varsa bu belirsizliğin odak noktası İstanbul’dur. 

Belirsiz İstanbul, dramatik olarak değişen bir çevrede kent yaşamında yaşayan 

halkın algılanma ve davranış biçimlerine aracılık eden imgeler demektir. Türk 
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modernitesi 1923 yılında devlet politikası olarak İslami imparatorluklardan 

tamamıyla farklı bir kültür politikası izleyerek oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu 

tam bir modernleşmeyle sonuçlanmazken belirsizlik en güzel yansımasını 

İstanbul’da bulacaktır. “Dünya üzerinde hiçbir yer İstanbul’dan daha çok 

Türkiye’nin dünyadaki rolüne aracılık etmede karmaşık ve önemli bir role sahip 

değildir… Eğer modernist Cumhuriyetçilerin amaçları Atatürk’ün başkenti 

Ankara’da belirgin bir şekilde odaklandıysa İstanbul ulusal canlanış için 

ümitsiz bir yer olmaya mahkum edilecektir; caddelerin labirente benzer 

karmaşıklığı “melez” popülasyonu ve ulusu yeniden yapılandıranların modern 

toplum vizyonları için kıyas imkanı sağlayan şizofrenik aidiyetsizliğiyle (burada 

kentin Avrupa ve Asya arasındaki konumu düşünülmekte)…”(Stokes, 2000: 

225). Resmî ulusal modernite’ye karşı resmî olmayan popüler modernlik 

karşıtlığı, ulusal modernleştirme mekanizmalarının daha az üretken iki 

kısımlığının bazılarını onaylayıp, kompleks bir durumu basitleştirirken bu 

ikisini birbirinden ayırma riskini de taşımaktadır. “Modern olmanın ısrarlı bir 

şekilde unutmaya dayandığı ve modernin de organik olarak ulusal olanın 

yerleşik geleneklerine bağlı olduğu bir toplumda anımsama hem bir problem 

hem de kültürel bir inceleme konusu olur” (Stokes, 2000: 240). 

1990’larda, yüzlerce yıl önce Aristo’nun sözünü ettiği egemen sınıfların 

farklı ve yüksek zevklerinin olması gerektiği savının günümüz Türkiye’sinde 

herhangi bir hükmü bulunmamaktadır. Yığınların, kitle iletişim araçları 

yardımıyla sürekli olarak tüketime özendirilmeleri ve basit zevklere 

yönlendirilmeleri, tüketerek toplum içindeki yerlerinin değişeceğine, 

bulundukları katmandan daha üst bir katmana yükseldiklerine inandırmakla 

mümkün olmaktadır. Özellikle şiddet unsurunun olduğu filmler, dış dünyada 

ezilen horlanan, ekonomik zorluklarla savaşan halkın bilinçaltının dışavurumu 

haline gelmiştir. Yeni kültürel olaylar, yavan aşk şarkıları, toplumun alt 

kesiminden gelen insanların kendileri gibi küçük insanlarla alay ettiği güldürü 

filmleri, ulusal kahramanlık öyküleri, zenginlerin yaşamının gösterildiği 

romanlar ya da popüler diziler bunların içinde yer almaktadır. 1970’lerde ifade 

edilen kızgınlık, çaresizlik, isyan duygusu artık 2000’li yılların başında kendini 

şiddet eylemleriyle göstermektedir. 

İçinde bulunulan dönemde Türkiye’de televizyonda ilgi çeken dizilerin ya da 

filmlerin şiddet içerikli olması ilgi çekicidir. Bireylerin şiddet ağırlıklı dizi ve 

filmleri izlemelerinde katarsis olgusunun önemi açıktır. Televizyonlardaki 

katartik etki katarsise aşırı derecede gereksinim duyan ve büyük ölçüde bir öfke 

ve düşmanlık duygusuna sahip olan bireyler için son derece büyüktür, buysa 

insanların içinde bulundukları toplumsal yapıyla ilgilidir. Feshbach ve Singer’a 

göre “alt sınıflar, orta sınıf insanlardan daha çok katarsise gereksinim 

duymaktadırlar”   (De Fleur ve Ball, 1982: 202). 

Türkiye’nin en büyük ve en önemli kentlerinin nüfusu özellikle 1950’lerden 

itibaren artmıştır. Göçen adam savunma halindedir, en iyi savunma ise 

saldırıdır. Bir de bunlara ekonomik yetersizlikler eklendiğinde ortaya çıkan 
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olaylar, ufak tefek şiddet eylemlerinden mafyaya kadar gidebilmektedir. 

Toplum içinde küçük insanların yaptığı tüm kötülüklerin nedeni başarılı olmak 

uğruna yapılmış olması sonucunda sevgisizlik toplumun geneline yayılacak  bu 

da insanları mutsuz yapacaktır. 19. yüzyıl Batı toplumlarında olduğu gibi 

Türkiye’de de insanlar doğduğu yerde aile kurup ölmek yerine, eğitim, iş 

değiştirerek yükselmek, iş bulmak, sınıf atlamak için yer değiştirmiş, 

yalnızlaştıkça da çevresine karşı korku geliştirmiştir. Bu yalnızlık duygusunu 

kitle iletişim araçlarına yönelerek gidermeye çalışmış, şiddet öykülerine merak 

salmıştır. Şiddet ağırlıklı popüler metinlerin içinde haklılaştırılmış şiddet unsuru 

vardır ve bu durum başka kültürlere ait popüler metinlerde de sıklıkla 

rastladığımız bir durumdur. Sözgelimi mafya dizi ya da filmlerinde görülen 

kötü karakterler kadar iyi karakterler de şiddete başvurabilmektedir. Sonuçta 

eğer gerekiyorsa şiddete başvurabilirsin mantalitesi beyinlere 

yerleştirilmektedir. Burada kendince haklı nedenlerle başkalarının üzerinde 

şiddet uygulanmasının doğal gösterilmesi söz konusudur ve bu katarsisi de aşan 

bir durumdur. Katharsisle gerçek doyuma ulaşamayan insan kendisinden daha 

güçsüz insanlara şiddet uygulamaktadır, ancak bundan sonra bu kişide oluşan 

sadece ruhsal yalnızlık ve toplumsal kargaşanın biraz daha artması olmaktadır. 

Gerçek dünyada ezilseniz de filmsel gerçeklikte intikamınız alınmaktadır. Zaten 

kötü adamlar her yerde vardır; filmlerde, okullarda, süpermarketlerde ya da 

otobüs duraklarında. Günlük hayatın içine artık bir mafya kodu sokulmaktadır. 

Bu kodun açılımıysa şu şekildedir; birisini öldürtmek ya da öldürmek zorunda 

kalabilirsiniz, eğer sizin hakkınız yeniyorsa bu oldukça doğaldır. Televizyon 

dizileri, filmler ya da kitle iletişim araçlarıyla ilgili kültürün diğer ürünleri, 

bizim kimliklerimizi kendimizle ilgili yaptığımız anlamlandırmaları erkek ya da 

dişi olmakla ilgili kavramlarımızı sınıf anlayışımızı hatta ırk ve etnik kökenle 

anladığımız şeyler için malzemelerle doludur. Biz her çeşit kitle iletişim 

aracından kimin güç sahibi, kimin güçsüz, kimlerin kuvvet ve şiddet 

uygulamaya izinli kimin izinli olmadığını görürüz. “Medya imgeleri bizim 

dünyayla ilgili görüşlerimizi ve en derin değerlerimizi biçimlendirir: İyi ya da 

kötü, olumlu ya da olumsuz ve ahlaki ya da şeytani olarak düşündüğümüz 

şeyleri… Bunlar baskının gücünü dramatize eder ve meşrulaştırırlar ve 

güçsüzlere yerlerinde kalmaları gerektiğini aksi takdirde yok edileceklerini 

gösterirler” (Kellner, 1994: 5). 

Modernleşme sürecine Batı’nın geçirdiği bir süreçle girmeyen ülkelerde iyi 

ve kötü konusunda insanların kafası karışmakta ve bir tür ikilem içine 

düşülmektedir. Bu ikilemi C.W. Mills şu şekilde açıklamaktadır; “Geri kalmış 

ülkelerde ise, eski ve köhne yaşam biçimi meydanı terk etmeye; kitleler, ne 

olduğu tam olarak açıklığa kavuşturulamamış yeni yeni istemler ve umutlar 

peşinde koşmaya başlamışlardır. Geri kalmış ülkelerin hepsinde de otorite ve 

şiddet kullanımının araç ve kurumları yönünden total, biçimleri yönünden ise 

bürokratik bir nitelik kazanmışlardır”  (Mills, 2000: 13). Gerek dış etkiler 

gerekse içsel nedenlerle ani değişimlere maruz kalan toplumlarda bir çeşit kaos 

ve kargaşa ortamına girilmektedir. Toplum içinde yaşayan bireylerin bazı 
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değerlere önem vermeleri doğaldır ve eğer bu değerler tehdit altında değilse 

mutludurlar. Bunun tam aksi olduğundaysa toplumsal karmaşanın olması 

kaçınılmaz bir hal alacaktır. Eğer bireyler kendileri için üstün olan değerlerin, 

değer sistemlerinin tehdit edildiğini görürlerse paniğe uğramaktadırlar. En 

kötüsü de bir toplumda kişilerin üstün tuttukları değerlerin kalmaması ve bu 

değerlere yönelen tehlikelerin farkında olmamalarıdır. Eğer bu durum 

toplumdaki değerlerin sadece bir kısmıyla ilgiliyse ilgisizlik-indifference, 

değerlerin tümünü kapsadığıysa ölgünlük-apathy’dir. Son olarak toplumdaki 

kişilerin üstün tuttuğu hiç bir değer kalmasın, ancak kişiler eğer bu durumun 

farkına varırlarsa huzursuzluk-uneasiness, endişe içinde olma-anxiety, total bir 

görünüme varınca da ölümcül bir yılgınlık-malaise içine düşmüşler demektir. 

Batı toplumlarının durumu günümüzde huzursuzluk ve ilgisizliktir, çünkü 

değerler ve tehdit ediciler açık değillerdir. Bizim toplumumuzdaysa değer 

karmaşasıyla beraber değerlerin yitirilişi huzursuzluklara neden olmaktadır. Bu 

durumun bilinçli denemeyecek şekilde farkına varanlar olsa da insanlar yeni 

değerler dünyasına olanca hızlarıyla adapte olmaktadırlar. Böylesi karmaşalar 

kitle iletişim araçlarının gerçekle kurmacayı karıştıran programlarıyla birleşince 

bireyler neyin doğru neyin yanlış ya da neye nasıl tavır takınacakları konusunda 

iyiden iyiye çıkmaza düşmektedirler. Toplumsal düzen için şiddetin 

kullanılmasıysa en son kullanılacak şeydir, çünkü istikrarı sağlamak için toplum 

içinde farklı mekanizmalar bulunmaktadır. Bu mekanizmaların başındaysa kitle 

iletişim araçları yer almaktadır, ancak popüler metinlerde çok fazla şiddet 

unsurunun olması toplumsal düzenin daha da bozulmasına neden olmaktadır. 

Toplumsal çatışmalar ve sonucunda ortaya çıkan psikolojik çatışmalar 

insanların doğuştan getirdikleri saldırganlığa bağlanamaz ya da bu eğilim 

tartışılabilir. “Saldırganlık potansiyeli, belli bir türden doğal ve toplumsal 

durumlar, en çok da çatışma tarafından harekete geçirilebilmektedir. Cinsel 

dürtü modeline dayanarak bireylere bir saldırganlık dürtüsü atfeden Lorenz ve 

diğerleriyle bilinçli bir karşıtlık içinde çatışmaları tahrik edenin saldırganlık 

olmadığı, saldırganlığı tahrik edenin çatışma olduğu söylenebilir” Nobert 

Elias, 2004: 198). Kitle kültürü büyük ölçüde şiddete dayalıdır ve bu durum 

psikolojik çatışmalardan çok sosyolojik açıklamaları gerektirir. Kitle İletişim 

araçlarındaki şiddetin insanın en alt düzey içgüdülerine seslendiğinden dolayı 

yaygın olmasından kuşkulanmalıyız. Batı toplumları bazında düşündüğümüzde 

toplumsal değerler için herhangi bir tehlike oluşturmadıkları sürece gençlik, 

çekicilik beyaz ırk her zaman şiddetten uzak kalma, ancak şiddeti uygulama 

konusunda daha şanslı durumdadır. En yaygın kitle iletişim aracı olarak 

televizyonda şiddet içerikli program ya da filmlerin oluşu daha önce de 

bahsedildiği gibi toplumları yanlış bilinçlendirme konusunda büyük tehlike 

oluşturmaktadır.“Televizyondaki şiddet toplumdaki sınıf (ya da başka) 

çatışmaların somut bir temsilidir. Bir toplumun, tarihin şu ya da bu noktasında, 

popüler yapmak için seçmiş olduğu erkek ya da kadın kahramanlar o toplumun 

egemen değerlerini en iyi cisimleştiren figürlerdir. Buna karşılık, toplumun 

gözünde popüler kötüler ve popüler kurbanlar tam da bu normdan sapan 
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değerleri cisimleştirenlerdir” (Fiske, 1996: 165-166). Zenginlik ve yoksulluğun 

en uç noktasına vardığı ülkelerde daha çok şiddet içeren popüler dizi ve 

programlar yer almaktadır. Şiddet sınıf ya da toplumsal çatışmayla arasındaki 

eğretilemeli ilişki yüzünden popülerdir. Bu anlamda şiddeti popüler yapan, 

yurttaşların bilinçaltı değil, toplumsal sistemdir ve kesinlikle toplumsal ahlakın 

çöküşü söz konusudur. Ancak burada çoğu zaman suçlanmak istenenler kitle 

iletişim araçları ve izleyenlerdir.  

Şiddetin eril kitle kültürünün ve bu kültürün devamlılığını sağlayan önemli 

bir öğe olduğu unutulmamalıdır. “Şiddet, toplumsal egemenlik altına almanın 

ve tabiliğin somut bir temsili olduğundan, dolayısıyla da bu egemenlik altına 

alınmayı temsil ettiğinden ötürü popülerdir” (Fiske, 1996: 167). Günlük 

yaşamın stresinden bunalan insanlar, şiddete dayalı olmayan, insanca 

duyguların ön plana çıktığı bir yaşamın var olamayacağını düşünmeye başlar, 

böylece sıradan insan: “Şiddeti ben kullansam iyidir, bana karşı kullanırlarsa 

kötüdür” diyor ve kendisini şiddete karşı korumak için polis, adiye, askeriye 

gibi alışılmış, demokrasinin meşrebine uygun şiddet kullanımlarının dışındaki 

şiddet kullanımlarına da daha hoşgörüyle bakmaya başlıyor”  (Oskay, 2003: 

8).   

Kentleşme süreciyle birlikte insanlar günlük yaşamın kızgınlıklarını, maddi 

yetersizliklerini, ezikliklerini tüketerek göstermeye çalışmış, zorlamış, tüketerek 

mutlu olunacağı düşüncesine saplanıp kalmıştır. Sanayileşmeyle beraber orta 

sınıfın mülkiyete sahip kesimleri realiteye dayanarak yönettikleri iş dünyasını 

tamamlamak için, illüzyonlar içinde yaşayabileceği interior oluşturmaya 

başlamışlardır. Bunun nedeni tüketim yoluyla metanın yeni işlevler 

kazanmasıdır; “…reel yaşam üzerindeki egemenliğini yitiren insanın içine 

çekildiği bu interior ki, çok geçmeden, reel yaşama katlanabilmek için gereken 

yoğun bir anomie’nin her yanı kapladığı güçsüz, sinik ve suçluluk ve karşıtlık 

duygusunun içine girdiği karanlık bir yer altı dünyasına gömülmüştür.” Ünsal 

(Oskay, 1977-1978: 219). Bu anlamda egemenliğin dayanağı olan orta sınıf 

büyük yıkımlara uğrayacaktır. Böylece kitle kültürü sistemin devamlılığı gibi 

çok önemli işlevler kazanmaktadır. “Reel yaşamı, fantazyada da aynı ile 

tekrarlayarak, reel yaşamın sürdürülmesini kolaylaştırmakta; reel- yaşamın 

yerine başka türlü bir yaşam olabileceğini düşünmenin yollarını tıkamakta; bu 

kırgınlıkları hafifletmekte; varolanı benimsemenin acısını, utancını 

hafifletmektedir” (Oskay, 1977-1978: 224). Her türlü engellemeler 

insanlarımızı özlemlerle dolu yarı yetişkin yarı çocuk hâline getirirken bu 

insanlar sadece kendilerini haksızlığa uğramış hissetmektedirler ki bu da 

psikolojik dengesizliğin göstergesidir. Kimden hesap soracaklarını bilemeden 

saldırgan ve mutsuz yaşamlarına devam ederler ve kitle iletişim araçlarından bu 

durumun devam etmesini sağlayan talepleriyle kısır bir döngünün içine girerler. 

“Yiyicilik, yolsuzluk, rüşvet skandalları “sıradan insanın” toplumsal sisteme ve 

onun yönetimini üstlenmiş bulunan siyasal rejime olan inancını sarsmakta; 

toplumsal sistemin ve siyasal rejimin varlık sürdürmek için “yurttaş 
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bireylerden” istedikleri fedakarlıklara katlanması güçleşmekte; gündelik 

hayatında “ışıkların söndüğü her an” kendisi de kendi çapında anomik 

davranışlarda bulunmaya başlamaktadır” (Oskay, 1994: 5). 1990’ların ikinci 

yarısından itibaren paraya tutku, yabancılaşma ve yapaylık yaşam biçimi 

olmuştur.           

Toplumsal Değişime Tepki Olarak Türk Sinemasında Şiddet: 1980-2006 

Toplumsal yaşam ve toplumdaki bireyleri etkileyen önemli olayların 

sinemaya yansıması son derece doğaldır. Bu anlamda şiddet olgusunun da 3 

farklı dönemde 3 farklı şekilde sinemaya yansıdığını belirtebiliriz. 1980’lerdeki 

filmlerde siyasal suçlulara yapılan işkencelere ve bu kişilerin harap olmuş 

yaşamlarına rastlamaktayız. Sözgelimi 1986’da Şerif Gören’in “Sen Türkülerini 

Söyle” filminde 7 yıl hapis yatan, 12 Eylül öncesi olaylara karışmış olan 

Hayri’nin işkence sahnelerini görmekteyiz. Zeki Ökten’in “Ses” filminde de 6 

yıl hapis yatan devrimci gencin öyküsü anlatılmaktadır. 1987’deki Ümit 

Elçi’nin Çetin Altan’dan uyarladığı “Bir Avuç Gökyüzü” ve “Bütün Kapılar 

Kapalıydı” filmlerinde siyasal suçlulara yapılan işkenceler gösterilmektedir. 

Yeni on yılın başlamasıyla Türk Sineması farklı bir yola  girse de 1980’lerin 

uzantıları olan bu türden birkaç örnek görülmektedir. 1990’da Yusuf 

Kurçenli’nin Rıfat Ilgaz’dan uyarladığı karartma geceleri siyasal içerikli 

olmamasına karşın 1940’lı yılları konu edinmektedir. 1994’te Artun Yeres’in 

İnci Aral uyarlaması “Buluşma” filminde siyasal bir çatışma sonunda ayağından 

vurulan gencin ağır işkenceden sonra erkekliğini kaybetmesi üzerine kurulan bir 

öyküsü vardır   

1990’lardan itibaren sinemamızda Yavuz Turgul’un “Eşkıya” (1996) 

filminde ve Mustafa Altıoklar’ın “Ağır Roman” (1997) filmlerinde mafya 

olgusu ve kişisel intikam öyküleri bulunmaktadır. Bu iki filmde göze çarpan ve 

1990’lı yıllar boyunca gözlemlenen en önemli özellik haklılaştırılmış şiddet 

olgusunun devlet güçlerinin yadsınarak yerine getirilmesidir. “Eşkıya” (1996) 

Türk toplumundaki değişen bireyi daha doğrusu tüketiciyi, onların duygularını, 

geçmişini, yalnızlığını, ezilmişliğini anlatmaktadır. Devlet güçlerinden bağımsız 

olarak şiddet orada durmaktadır. Eşkıya filminde medyatik, imaja dayalı 

biçimsellik ve şiddetin egemenliği başka bir deyişle herhangi bir kurumdan 

farklı olarak işleyen şiddet olgusu söz konusudur. Bu filmde kentte halen 

varlığını sürdüren geleneksel köylü kültürünün yaşandığı yerler dışında, 

atomize olmuş ilişkileri, şehirdeki insanların çöküntüsü, yalnızlığı, şiddetin 

iktidarı anlatılır. Eşkıya filminde medyatik, imaja dayalı biçimsellik ve şiddetin 

egemenliği başka bir deyişle herhangi bir kurumdan farklı olarak işleyen şiddet 

olgusu söz konusudur. Bu filmde, farklı olarak 2000’lerde görülen şiddet 

öyküleri bulunmamakta, her ne kadar bireysel başarı ve intikam duyguları olsa 

da bunlar yüksek amaçlar adına gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda 1990’lı 

yıllar için “şiddetin, genel olarak örgütlü şiddetin temel dayanağı olarak 

“devletin” himayesinde gerçekleştiği filmlerde üstü örtülü olarak da olsa 

görmek mümkün, ancak doğrudan devletin “yasa dışı” eylemlerine 
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sinemacılarımızın hala el atmadığını, Hollywood sineması kadar bile var olan 

sistemi eleştirmediğini söyleyebiliriz” (Kıraç, 2000: 13).  

Her ne kadar bize özgü bir öykü anlatılsa da filmdeki karakter Amerikan 

Sinemasının bireysel çabalarıyla kendi ideallerinden asla ödün vermeyen ve 

sonunda bizlere ders vermeyi başaran kahramanlarını anımsatmaktadır. 19. 

yüzyıl romantizm akımının kahramanlarında da aynı özellik bulunmaktaydı. 

David Bordwell’e göre “Klasik Hollywood filmleri, bir sorunu çözmek ya da 

sahip olduğu bir takım amaçlarına sadık kalmak için uğraşan psikolojik  olarak 

betimlenen bireyleri gösterir. Tüm bu çabalamalar süresince karakter diğerleri 

ile ya da etraflarında meydana gelen olaylarla çelişkiye düşer. Öykü de kesin 

bir zafer ya da yenilgiyle sonuçlanır” (Belton, 1996: 11). Filmde Amerikan 

Anadamar sinemasıyla benzerlikler bulunmaktadır. Bize özgü kültürel 

durumları yansıtmakla beraber bu durum globalleşme çağında normal 

görünmektedir. Postmodern kültüre özgü tüm bu özelliklerin doğru 

kombinasyonu ve doğallıkla beraber yeterli teknik donanım ortaya izleyicilerin 

ilgisini çeken durumlar ortaya koyabilmektedir. “Eşkıya”nın pek çok mafya 

filmiyle ve özellikle “Affedilmeyen” filminin sonuyla benzerliği buna güzel bir 

örnektir.  

“Eşkıya” Türk toplumundaki değişen bireyi daha doğrusu tüketiciyi, onların 

duygularını, geçmişini, yalnızlığını, ezilmişliğini yansıtır ve izleyicilerin 

Amerikan filmlerinden bıktığı ve bütün dünyada ulusal sinemaya doğru 

yönelişlerin olduğu bir dönemde çekilir. Ancak Amerikan filmlerinin ritmine ve 

anlatım özelliklerine alışmış bir izleyici kitlesi de bulunmaktadır. Filmin en ilgi 

çekici özelliklerinden birisi, bazı Hollywood yapımlarında da gözlendiği üzere 

ve gerçekçi dramatik bir yapıyla masalsı nitelikler arasında gidip gelmesidir. 

Kitle kültürü ticari sinemada da yansımalarını bulmaktadır. İntikam filmleri 

izleyicilerin ilgisini çeker ve bunlar izleyiciyi hazırlama, izleyiciyi üzme, 

izleyiciyi kızdırma, izleyiciyi rahatlatma gibi basamaklar üzerine kurulmuştur. 

Öncelikle izleyiciye kahraman duygusal, iyi bir eş ve baba olarak gösterilerek 

sevdirilir. Sonra kötü adamın kötülükleri sergilenir. En sonunda izleyiciler 

istediklerine ulaşır ve intikam kahraman kişiliğinden ödün vermeden alınır. 

Filmde mafyanın başı Demircan Abi kötüdür ve kötü karakterlerden hoşlanan 

sinema izleyicisi tarafından sempatik olarak algılanabilir. Bunun nedeni şiddetin 

toplumsal baskılardan geçici süreyle de olsa kurtulmayı sağlayacak bir çeşit 

sıyrılma hazzı olmasıdır. 

Yavuz Turgul kahramanlarını İstanbul’a başarıyla yerleştirir, çünkü bu kent 

değişen Türk insan tipinin en iyi şekilde irdelenebileceği bir yerdir. İdealleri ve 

dürüstlükleri Baran ve Cumali’nin sonunu da hazırlayacaktır. Bu anlamda 

filmde eski ve yeni değerler arasındaki uzlaşmazlık konu edilirken eski 

değerlerin de olayların akışında etkili olabileceği dolayısıyla dünyanın onlar 

olmadan daha tatsız olacağı vurgulanır. 1990’larda yükselen değerler ve insanın 

bu değerler karşısındaki çaresizliği Turgul’un her zaman sevdiği konulardır. 
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1995-1998 arası siyasi nedenli şiddet sahnelerine pek rastlanmamaktadır. 

Bazı film örneklerinde 90’lı yıllarda olduğu gibi 2000’lerde de kahramanların 

psikolojik rahatsızlıkları şiddet nedeni olarak sunulur. Sinan Çetin’in “Bay E”si 

Umur Turagay’ın “Karışık Pizza”sı, İrfan Tözüm’ün “Mum Kokulu Kadınlar”ı, 

Erden Kral’ın “Avcı” ve “Serdar Akar”ın “Gemide” filmlerinde şiddet sahneleri 

kullanılmaktadır. “Gemide” (1998), “Dar Alanda Kısa Paslaşmalar” (2000), 

“Maruf” (2001) “Kurtlar Vadisi Irak” (2006) filmlerini çeken Serdar Akar’ın 

“Barda” (2006) filmi de bunun tipik bir örneğidir. “Barda” filminde yönetmen 

“Kurtlar Vadisi Irak”tan farklı olarak bir kahramanlık öyküsü anlatmaz. Şiddet 

eğiliminin toplumsal bir sorun olarak her zaman herkesin başına gelebileceğini 

belirtir. “Barda” filminde şiddet eyleminde bulunanlar vatan kurtaran 

kahramanlar değillerdir. Buradaki karakterler kendi doğruları, inandıkları 

değerler uğruna şiddet eyleminde bulunmazlar. “Barda” filminde şiddet 

herhangi bir ideal uğruna yapılan şiddet değildir. Şiddetin nedeni filmde sınıf 

farklılığı, psikolojik dengesizlik, içki ve uyuşturucu haplardır. Filmin parmak 

bastığı en önemli nokta benzer olayın Ankara’da yaşanmış olması ve faillerin 

27’şer yıl ceza almalarına karşın genel afla salıverilmeleridir. Ancak filmde 

suçlular cezalarını bulmakta ve gerçek yaşamda kolay kolay sağlanamayan bir 

şey yapılmakta toplumsal vijdan rahatlatılmaktadır. Eğer kanunlar yetersiz 

kalıyorsa kendi imkânlarınızla intikamınızı alabilirsiniz inancı neredeyse bir 

kod olarak toplumsal yaşama girmiştir ve şiddetin haklılaştırılmasını 

kolaylaştırmaktadır. 

1990’ların sonundan başlayarak 2000’li yılları da kapsayan süreçte film 

öykülerinde ülkeye hâkim olan değer yargıları ve kurumsal güçlerle uzlaşma 

olduğu görülmektedir. Şiddet içerikli kitle kültürü ürünlerinde savaşılan yerlere 

geri dönülerek, toplumsal yaşamın karmaşasında incinen kahraman erkek 

modeli yeniden kurulmaya çalışılır. Böylece dış dünyada ezilen, ekonomik 

zorluklar çeken erkek kimliği kurtarılmış olacaktır. “Kurtlar Vadisi” (2003) ve 

sinema uyarlaması Kurtlar Vadisi Irak’ta (2006) – serinin televizyon dizisi 

uyarlaması “Kurtlar Vadisi Pusu”da ve “Deli Yürek” (1998) televizyon dizisiyle 

bu dizinin sinema versiyonu olan “Bumerang Cehenneminde” (2001) kanunlarla 

dolayısıyla polis ve diğer devlet güçleriyle uyuşma olduğu görülmektedir. 

Bunun nedeni toplumsal adalet için uğraşılan bu filmlerde erkek gücünün 

serbest piyasa koşullarına rağmen yeniden oluşturulmasıdır. 1980’lerde çevrilen 

filmlerde erkek ya da kadın kahramanın otorite ve yerleşik düzene başkaldırışı 

yönetmenin kişisel tercih ve tutumları içinde kalsa da yine bir onamama ve 

eleştirel tutum söz konusuydu. 1980’lerin sonunda başlayıp 1990’larda 

yükselişe geçen serbest piyasa ekonomisinin toplumsal değişim sancıları 

yaşayan girişimci, bireyci yeni karakterleri ve özellikle 2000’lerde bunların 

daha az sorunlu dünya özlemlerini görmekteyiz. Ayrıca günümüz Türkiye’sinde 

giderek tırmanan toplumsal şiddet sonucunda kanunun ve kanun adamlarını 

çağırmanın daha tutarlı ve sağlam bir toplumsal düzen için gerekli olduğu 

düşünülüyordu ve bu düşünce halen de sürmektedir. Bu durum aynı zamanda 

devlet kontrolünden giderek özgürleşen bireyselliğin sonucu oluşan “kaos”a da 
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bir tepki olarak nitelenebilir. Ayrıca temiz toplum ve gelecek sloganıyla 

geçmişe yönelik yolsuzlukların cezalandırılması da bireylerce onaylanmaktadır. 

Burada kurumsal otorite ve gücün yanı sıra bireyin geleceğini uğraşarak 

didinerek kendisinin belirleyebileceği düşüncesi yeni bir toplumsal düzen 

gerektirmektedir. Böylece sığınılacak, model alınacak otorite yanlış bir 

koruyucu baba figürü olarak gösterilir ve bu da dizi ve filmlerde erkek 

kahramanın bedeni ve maceralarıyla sağlanmaktadır. Dünya sinemasında da 

ideal amaçlar peşinde koşan kahramanlar görmekteyiz. Bu 18. yüzyılın 

sonundan başlayarak Batı dünyasında ortaya çıkan bireysellik olgusuyla 

ilgilidir. Amerikan Anadamar Sineması’nın türü olan Western ve macera 

filmlerindeki kahramanların benzerleri Malkoçoğlu’nun serüvenlerini anlatan 

filmler, “Kurtlar Vadisi” türünden mafya dizilerinde ya da sinema filmlerinde 

sıklıkla yer alır. Böylesi filmler bireylerin şiddetten kaçınmaksızın modern kitle 

toplumları içinde bile farklılıklar yapabileceklerini anlatmaktadır. Çakır ve 

Polat’ın savaş halinde olduğu kişiler ya da gruplar ülkedeki değerlere saldıran 

kurumları tehdit eden güçlerdir, bunlara karşı koyarlarken izlenen şiddet dolu 

yöntemler bu nedenle izleyicilere haklı ve normal olarak algılanmakta ve 

böylece bir çeşit haklılaştırılmış şiddet modu oluşturulmaktadır. 

“Deli Yürek” ve “Kurtlar Vadisi” dizileri ve bunların sinema versiyonları 

“Bumerang Cehennemi” ve “Kurtlar Vadisi Irak” filmlerinde arkadaşlık, ortak 

ülkü birliği ve intikam olayı yer alır. “Bumerang Cehennemi”nde Yusuf 

Miroğlu’nu canlandıran Kenan İmirzalıoğlu nerdeyse canlandırdığı karakterle 

aynılaşmıştır. Filmin senaryosu Diyarbakır emniyet müdürü Gaffar Okan’a 

yapılan suikastten etkilenerek yazılmıştır. Filmde Mezopotamya Bölgesi’nde 

oluşturulan terör örgütleri, yıkılmaya ve kurulmaya çalışılan devletler, 

uyuşturucu ticareti, silah sanayinde kullanılan hammadde pazarlıkları yer alır. 

“Bumerang Cehennemi”, Türkiye’nin güneydoğusunda çekilmesinin doğal 

sonucu olarak yerel etnik motiflerle süslüdür ve ülkemize ait bir öyküyü 

anlatmaya çalışmaktadır. Filmin adıysa yabancı kökenlidir ve bizlere Amerikan 

aksiyon ve gangster filmlerini anımsatmaktadır. Öykünün çok yaygın olan 

teması iyi ve kötünün bitmek bilmeyen savaşıyla ilgilidir. Filmde vatanseverlik 

ana teması çerçevesinde vatanları için savaşan insanların birbirlerine bağlılıkları 

anlatılmaktadır. Kamuoyunun ilgisini çeken güneydoğunun görünmeyen 

gerçekleri bu anlamda dış güçlere de göndermeler yapılıp,  güncel olaylardan da 

yararlanılarak ve bireylerin şiddet ve intikam duyguları okşanarak, 

Hollywoodvari bir intikam öyküsü anlatılır. Acımasız dünyada gittikçe 

güçsüzleşen insanları düşmekte olan çukurdan çıkaracak iyi bir baba ve 

kurtarıcı kahraman rolünü Memoli, Cüneyt Arkın’dan devr alarak başarıyla 

üstlenir. Bu kahramanların, ulusal kimliklerin kaynakları, kahramanları ve 

amblemleri olması gerekmektedir. Buradaki kahramanlar şiddeti 

haklılaştırdıkları için belki de şimdiye kadar görülen en tehlikeli erkek-baba 

modelleridir. Kutlar Vadisi içinde Mario Puzo’nun “The Godfather-Baba” 

serisinde geçenleri aratmayacak derecede mafya usulü şiddet sahnelerini 

gerçekleştirenler de bu modellerdir. Her ne kadar insanlar modern bir yaşamda 
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modern, soğuk ve karmaşık kişiliklere sahip olsalar da, içten içe kendilerini 

savaş alanına taşıyacak bir baba, kral, tanrı ve kahraman istemektedirler. 

1970’de Robert Bly’ın belirttiği gibi, “Bir kadın embiryoyu erkek çocuğa 

çevirebilir ancak sadece erkekler bir erkek çocuğu erkeğe çevirebilir” (Jeffords, 

1994: 9). 

Kurtlar Vadisi’ndeki komplo teorilerini büyük bir bağlılıkla izleyen, raconcu 

diyalog ve jestlere hayranlık duyan Yusuf Miroğlu’nu ve Polat Alemdar’ı 

Abdullah Çatlı’yla özdeşleştiren geniş bir izleyici grubu bulunmaktadır. 

“Kurtlar Vadisi” televizyon dizisinde Polat Alemdar (Necati Şaşmaz) Ali 

Candan olarak hayatını sürdürürken derin devlet tarafından kimliği ve yüzü 

değiştirilerek Kurtlar Konseyini çökertmek için uğraşır ve pek çok macera 

yaşar. Film bu postmodern kahramanıyla pek çok televizyon dizisi gibi eski 

Yeşilçam öyküleri ve Hollywood filmleri karışımıdır. “Face-off-Yüzleşme” 

filminde polis şefinin estetik ameliyatla çete reisine benzetilmesi gibi dizi içinde 

devlet görevlisi Polat’ın da yüzü estetik ameliyatla değiştirilmiştir. İçeriğindeki 

benzerlikler, özgünlükten uzak öykü kuruluşuyla, Amerikan Anadamar 

sinemasının kimi örneklerinde işlenen komplo teorileriyle ve aynı zamanda bize 

özgü kabadayılık hayranlığı senteziyle “Kurtlar Vadisi” postmodern bir metin 

olarak okunabilir. ---Şiddet unsuru taşıyan filmlerdeki kahramanlar toplumun 

egemen değerlerini bedenselleştirirken kesinlikle popülerdirler. Buna karşılık 

toplumun inandığı değerler göz önünde bulundurulduğunda popüler kötüler bu 

değerlerden sapılmasını ve sıradan insanın toplumsal kurumlara yönelik 

başkaldırısını bedenselleştirirler. Bazen bu kötü insanlarla baş edebilecek farklı 

sözgelimi yeraltı dünyasından insanlara başvurulabilir. Mafya olgusu’nun  

ideolojik motiflerinden birisi de, sosyo-ekonomik, ahlaki çöküntüye ve bazı 

“millî değerler” sahip çıkma, bunları aşındıranları cezalandırma misyonu olarak 

görülmeleridir. Mafyatik ilişkiler, alt kültürün kendisini rahat ifade etmesini 

sağlarken, uyumlanmayı da kolaylaştırmaktadır. Zenginlik düşmanlığına verilen 

yanıt, anti-kapitalist düşünce tarzının lümpen açıdan dışa vurulması, bu 

kanallarla dışarıya vurulabilmekte, saldırganlığa dönüşebilmektedir. 

Gerçeğinden oldukça farklı olumlu mafya kimlikleri, pek çok kişinin aradığı 

“baba” imgesi ile birleştirilebilmektedir. Babalık, sevecenlik, koruyuculuk 

mafya reislerine atfedilen özelliklerdendir ve özellikle bu reislere 1970’lerden 

sonra “The Godfather-Baba” filminin de etkisiyle hem gerçek yaşamda hem de 

sinemada yeni görünümler kazandırılmıştır. Böylesi hayal mahsulü 

tiplemelerden özellikle ekonomik ve kültürel açıdan düşük gençlerden oluşan 

kesimin etkilenmesi kitle kültürü endüstrisinin yanlış bilinç üretimine katkıda 

bulunduğunun göstergesidir.  

İnsanların şiddet eğilimlerinin araştırılmasıysa son derece derin bir konudur, 

ancak kesin olan bir şey varsa bu dizilere gösterilen ilginin en büyük nedeni 

toplumun strese girmesidir. “Toplumda strese, yoksulluk, kentleşme gibi 

faktörler neden olur. Yoğun strese giren toplum, hayatın ilkel dönemlerine 

döner. Bunu da izledikleri diziler ile belli ederler” (Aktaran: Özdiker, 2002: 8). 
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Toplum içindeki güçsüz kesim izledikleri dizi ya da filmlerde otoriteye karşı 

ayaklanma olduğunda sevinmekte bu durumdan bir çeşit haz duymaktadırlar. 

1993’te Fiske, yaptığı bir araştırmada evsizlerin “Die Hard-Zor Ölüm” filmini 

izlerken polislerin ve otorite figürlerinin yenildiklerini gördüklerinde 

sevindiklerini belirtmektedir. “Kurtlar Vadisi”nin ilgi görmesinin bir nedeni de 

vatanı için savaşanların kendilerinin de güçlü olması ve bazı durumlarda her 

türlü kurumdan bağımsız kararlar alabilmeleridir. “Ellerini havaya kaldır sakın 

kıpırdama tutumu” vatandaşlara karşı sıkı kurallar koyan ve onlara karışan bir 

tutuma sahiptir. Vurdulu, kırdılı, silahlı kahramanlarla dolu filmler, farklı bir 

çeşit toplumsal düzen önermektedirler. Kahramanlık mitine emin adımlarla 

yaklaşan erkek karakterler, içinde bulundukları topluma karşı kahramanca 

meydan okuyup karşı dururlar, bunlar televizyon dizilerimizde görülen mafyozi 

karakterlerin yaptığı gibi kimi zaman kendi devletleri ve kurumsal bürokrasilere 

karşı da meydan okumaktadırlar; “Her defasında bu kahramanlar, toplumsal 

ilerlemenin yolunda dikilen devlet bürokratlarının güçlenmesine karşı duran 

“ortalama vatandaşların” istek ve arzularını temsil etmektedirler” (Fiske, 

1996: 19). Film kuramcılarının çoğu sinemaya ait zevklerin, izleyicilerin, 

perdede gördükleri karakterler ve senaryoları tanımlamanın çeşitli şekillerini 

kurabilen, psikolojik, duyusal ve kişisel zevklerden kaynaklandığını 

anlatmaktadır. “Deli Yürek”, “Kurtlar Vadisi” ve “Kurtlar Vadisi: Pusu” gibi 

dizi filmleri ve bunların sinema uyarlamalarını izlerken izleyiciler karakterlerle 

özdeşleşmekte, onların yaptıklarını yapmak istemektedirler. Popüler metinlerde 

toplumsal düzeni değiştirmeye çalışan anlamların üretimi desteklenir, bu 

nedenle ilerici olabilirler ancak asla düzeni kökten değiştirecek kadar köktenci 

olamazlar. Popüler deneyim egemen yapı içinde biçimlendirilir. “Popüler 

hazlar ve anlamlar tabiliği üreten güçlerden asla bağımsız değillerdir, gerçekte 

bunların özü bu güçlere karşı çıkma, direniş gösterme, sıyrılma ya da saldırma 

yeteneklerinde yatmaktadır. İlinti gereksiniminin anlamı, popüler kültürün 

ilerici ya da saldırgan olabileceği, ama asla popüler olduğu toplumun iktidar 

yapısından köktenci bir şekilde özgür olamayacağıdır” (Fiske, 1996:164-165). 

Gerbner’e göre (1970) Kötü karakterler ve iyi karakterler televizyonda kesin 

hatları ile bellidir. Özellikle kahramanlar hem televizyona özgü teknik kodlar 

hem de ideolojik kodlarla daha da çekici gösterilirler ve yaptıkları şiddet 

eğilimleri haklılılaştırılır ve şiddet eğilimlerinde kötü karakterlerin tersine başarı 

sağlarlar. Fiske’ye göre “televizyondaki karakterler sadece bireysel insan 

temsilleri değil, ayrıca ideolojinin gizli kodları ve “ideolojik değerlerin somut 

görünümleridir”. (Fiske, 1990: 9). Bu anlamda Fiske, Gerbner’in, 

kahramanların, baskın ideolojiyi biçimlendiren toplumsal tiplemeler olduğu ve 

kurbanlarla, kötü karakterlerin toplumdışı ve ikinci derecedeki alt kültürlerin 

üyeleri oldukları için baskın ideolojiye daha az etkide bulundukları, aynı 

zamanda bu baskın ideolojiyle zıt görüşleri temsil ettikleriyle ilgili görüşleri 

kuramsallaştırır. “Kurtlar Vadisi”ndeki kötü karakterler ülke çıkarlarına uygun 

davranmayan insanlardır. Bu türden dizi ve sinema filmlerinde izleyicilerin 

hoşuna gidecek zevk, anlamlar ve güç arasında özel bir ilişki bulunmaktadır. 
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2000’li yıllarda Türk Sinemasında görülen bir başka durumda filmlerin 

çoğunda ulusal kimliğimizle de yakından ilgili olan vatan sevgisinin 

vurgulandığı filmlerdir. “Kurtlar Vadisi Irak”ta olduğu gibi bu filmlerin 

çoğunda yabancı düşmanlığı görülmektedir. Modernleşme süreci 

düşünüldüğünde Türkiye’de ulusal kimlik Cumhuriyet döneminden sonra 

özellikle kırsal kesimden büyük kentlere geçildiğinde kaçınılmaz olarak 

değişecekti ancak, geçmişin tek bir kalemde silinip atılması söz konusu değilse 

de değişim de kaçınılmazdır. “Ulusal kimlik doğa içinde ne tek başına ne de 

devamlı değildir; monolitik (tek parça) değil ancak karmaşıktır; ve bir 

dönemden diğerine değişmektedir”  (Belton-London, 1996: 64). 

Türkiye milliyetçiliğinin kökenine Batı düşmanlığı yerleşmiş durumdadır. 

Bu durum geniş bir tarihsel süreçle açıklanabilir. Osmanlı İmparatorluğundaki, 

yüzyıllardır imparatorluğun merkezine yakın yerlerde yerleşerek zenginleşmiş 

olan azınlıklar, imparatorluk gücünü yitirdikçe emperyalist devletlerce 

destekleniyorlar ve haklar elde ediyorlardı. Azınlıkların ayaklanışı Fransız 

burjuva devriminden etkileniyor görünse de dinsel farklılıklara oturuyordu. 

Emperyalist devletler tarafından çıkarılan ayaklanmalar bastırılıyor ancak 

Osmanlılar, dış güçlerin baskısıyla yenik sayılıyorlardı. Yine yabancı yayın 

organlarında kargaşa zamanlarında meydana gelen şiddet olaylarının tek taraflı 

yansıtılması Türk insanının ulusal kimliğinde derin izler bırakmıştı ve içinde 

bulunduğumuz dönemde de bu durum sürmektedir. 1980 ve 1990’larda sınırlar 

değişirken, Türkiye’yi Orta Asya’daki değerlere götürmüş, geçmişle yüzleşmek 

gereği duyulmuştur ve daha sonraki süreçte Osmanlı kültürü yeniden ele 

alınmaya başlanmıştır. Burada en büyük neden geçmişin silinmesiydi. 

“Cumhuriyetçi kadrolar merkezi devleti yüceleştirerek geleneksel ilişkilere 

karşı çıktılar, modern ilişkilerin premodern bağlarının yerine geçmesini sadece 

zamana bırakarak değil, okuluyla, radyosuyla, kanunuyla gerektiğinde de zor 

kullanarak sağlamaya çalıştılar. Kısacası milliyetçilik bir modernleşme 

ideolojisi ve pratiği işlevini gördü” (Keyder, 1991: 3).   

Film ve dizilerde şiddet olgusunun ilgi görmesinin nedeninde cinsiyet 

farklılıkları da büyük rol oynamaktadır ve bu da ulusal olanla yakından ilgilidir. 

Güçlü olan cinsiyet toplum içindeki güçlü sınıf gibi diğerleri üzerinde baskı 

kurma hakkını da elde etmektedir. Filmlerde, televizyon programlarında, 

reklamlarda, gazetelerde, popüler şarkı ve romanlarda erkekler kendilerini 

masculine-erkeklik  miti olarak benimsemek konusunda zorlanmaktadırlar. Bu 

mit diğer mitler gibi doğal görünmekle beraber doğal olandan tamamen zıt 

ancak normal ve evrensel olarak karşılanmaktadır. Kadın ve erkek cinsiyetleri, 

beden ve biyolojik olarak, toplumsal rollere göre ve bilinç dışı olarak içsel bir 

şekilde açıklanan cinsiyet şeklinde üç durumda ele alınır. Mit bu üç düzeyi 

mükemmel bir şekilde bir araya getirir ve sonuçta erkek bireyselliği tamamlansa 

da işlemesi bu şekilde olmaz. Çünkü erkek bedeni, toplumsal erkek ve içsel 

erkeklik olarak her zaman tek bir bireyi oluşturmada bir araya gelmezler. 

Psikanaliz artık bir bireyin içinde hem eril hem de dişil arzular olduğunu 
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söylemektedir. Bunun nedeni erkekle ilgili her tanımlamanın zıddıyla 

açıklanmasıdır; erkek/dişi, eril/dişil ve ikincisi de bedenin her zaman içsel, 

öznel gelişim süreçleriyle toplumsal rollerine adapte olmak zorunda kalmasıdır. 

Böylesine bir cinsiyet mekanizmasının toplumsal yaşamda da kendisini 

göstermesi ilginç bir durum ortaya koyar. “Eril beden” ve “eril ego”nun 

birbirleriyle en uyumlu oldukları yer milliyetçilikdir. Bizim gibi olmayanların, 

bizden uzak tutulmaları gerekmektedir. “Milliyetçiliğin bu türden bir 

versiyonunda arkadaşlık ve düşmanlık kavramları ülkede ve ülke dışında, eril 

egoyu tehdit eden dışarıdaki her şeye dair düşüncelere empoze edilir.” 

(Easthope, 1990: 56). Bir topluluğa düşman olanlarla yapılan savaşların 

anlatıldığı dizi ve filmlerin temel noktası bu duruma yani dışarıdan gelecek 

tehdide dayalı olmasıdır. Ülkesi için savaşarak kendini adama pek çok toplumda 

kitle kültürüne ve dolayısıyla kitle kültürü araçlarındaki imge ve mesajlara 

sinmiş durumdadır. “Türkiye’de popüler kültür, elbette Türkiye’yi bir toplum 

olarak kuran güçlerin, kuramların damgasını taşıyor. Bu alana girer girmez, 

merkezci devlet anlayışının Türkiye’ye özgü biçimi, bunun ideolojisi, bütün 

oluşumunda askerliğin ve askerciliğin oynadığı rol gibi konularla karşı karşıya 

geliyoruz” (Belge, 2004: 7). –Milliyetçilik ve ırkçılık sterotiplerle bağlantılıdır 

ve bu durumda ulusal bir kimlik formasyonunun anahtar modudur. Böylece 

insanlara, kendi ulusal kimlik ve özelliklerini kurarlarken inandıkları şeylere 

karşı tutumlarını da göstermektedir.–  

Musul’la ilgili kurulan hayallerin kitle kültürü düzeyinde militarizmle 

birleştirildiği 2006’daki “Maskeli Beşler” filminde yönetmen Murat Aslan 

komedi düzeyinde beş adamın Irak’ta bir petrol tesisinin kontrolünü almaya 

çalışmasıyla Türkiye ile Amerika arasındaki diplomatik krize neden olmaları 

anlatılmaktadır. “Son Osmanlı: Yandım Ali”de (2006) Mustafa Şevki Doğan, 

Mondros mütarekesi sonrası İstanbul’da geçen bir kahramanlık öyküsü 

anlatmaktadır. Milliyetçi unsurların ağırlıklı olduğu filmde Yandım Ali, 

İstanbul’da yaşayan bir külhanbeyidir ve sevgilisiyle Viyana’ya kaçmayı 

planlamaktadır. Ancak kahramanımız Mustafa Kemal’le tanışınca işgalcilerle 

savaşmaya karar verecektir. Bu filmde de bütün yabancılar Osmanlı’yı arkadan 

bıçaklayan kötü insanlar olarak çizilmektedir. Filmdeki karakterler Batı 

sinemasındaki stereotipler üzerine kuruludur ve milliyetçi öğelere göre 

resmedilmişlerdir. En cesur ve kusursuz olanlar bize ait olanlardır şeklindeki 

düşünüş hemen tüm toplumlarda aynı kalmakta ve kitleye sunulan popüler 

metinlerde yer alan kahramanlar aracılığıyla yaygınlaştırılmaktadır. 

“Kurtlar Vadisi Irak”ta  Türk askerlerinin başına çuval giydirilmesinin 

intikamının alınması, “Maskeli Beşler”de yıllardır daha önceden Osmanlı 

İmparatorluğu sınırları içinde olan  Musul Kerkük petrolleriyle ilgili olarak 

Irak’ta petrol boru hattının ele geçirilmesi, “Son Osmanlı: Yandım Ali”de 

filmin kahramanı tarafından İngiliz, Alman ve Fransız askerlerinin hadlerinin 

bildirilmesi ulusal beklenti ve özlemleri yansıtmaktadır. Bu anlamda filmin 

mantığı içinde petrol boru hattının ele geçirilmesi gibi çok önemli bir olay bile 
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basitleştirilerek, Türklüğün yüceltilmesi koduna dönüştürülmektedir. Burada 

Türkiye’nin böyle bir savaşa hazırlıklı olmasından çok filmsel gerçeklikte 

yapılan bu işgalle insanlar fantezi dünyasında doyuma ulaştırılmaktadır. Taner 

Akvardar’ın yönettiği “Emret Komutanım: Şah Mat” filminde zihinsel özürlü 

birisinin bile vatan sevgisi ve böylece vatanı için ölmekten kaçmayacağı 

düşüncesi vurgulanır.   

SONUÇ 

Egemen güçler erkek bedeninin şekline dönüşebilmektedir, kitle kültürü bu 

bedeni şekillendirebilmektedir. Böylece popüler karakterler ve imgeler kitlenin 

ilgisini çekecek şekilde pazarlanabilmektedir. İnsanlar ve millet arasındaki ilişki 

militarizm, vatanseverlik, aile değerleri, geleneklere saygı ve dinsel inanışlar 

olarak popüler metinlerde yeniden şekillenirken, bireysel ve ulusal olanın 

birleşimi eril kimlikler aracılığıyla ortaya çıkmaktadır. Popüler metinlerde insan 

ve ulus arasındaki ilişki erkek kimlikleri ve ulusal kültür aracılığıyla yeniden 

kurulabilmektedir. Türkiye’de 2000’lerden itibaren özellikle bu durum şiddet 

öğelerinin olduğu filmlerde gözlemlenmektedir. 

Sinemanın geniş yığınları çekmesinin en büyük nedeni izleyicilere kendisi 

adına özlemlerini en iyi şekilde anlatabilen bir kitle iletişim biçimi olmasıdır. 

Günümüzde sinema egemen ideolojiyi yansıtmakta ve kitlelere ulaşmakta en 

önemli rolü üstlenmektedir. Her ülkenin, bireyin kimliği sinemanın ortaya 

çıkışından önceye rastlamaktadır ama artık sinema insanların yaşamlarını, 

düşüncelerini, edindikleri kimlikleri o derecede etkilemektedir ki, filmlerde 

izlenen yerlere gidilmekte, giyim tercihleri ve ev dekorasyonları bile bundan 

etkilenilerek yapılmakta, filmlerde şiddet eylemlerini gerçekleştiren karakterlere 

özenilmektedir. Bir ülke insanının karakterinin oluşumunda toplumsal yaşamın 

içine sinmiş kültür büyük rol oynamaktadır ve bu anlamda sinemanın çok büyük 

ve önemli bir görevi olduğu söylenebilir. – Bir kitle kültürü ürünü ve çok 

yaygın eğlence ve bilgilendirme aracı olarak filmlerle ait olduğu toplumun 

kültürü arasında kesinlikle derin ilişkiler söz konusudur. Filmler ve kültür 

arasındaki ilişkiler karmaşıktır ve biri diğerini üretmez daha çok birbirleriyle 

etkileşimde bulunurlar ve karşılıklı olarak birbirlerini etkilerler. Eğer filmler ve 

yönetmenler kültürü üretiyorlarsa, aynı zamanda kendileri de kültür tarafından 

üretilmektedirler.  

Çalışmada toplumsal değişimle beraber kitle kültürünün şekillenişi ve bunun 

filmlere yansıması özellikle şiddet ağırlıklı filmlerde belirli tarihsel dönemlerle 

ilgili olarak ele alınmıştır. 1980’lerde şiddeti konu alan filmlerde siyasal 

suçluların işkenceleri konu edilirken kahramanların bireysel çelişkileri ve 

değişim karşısındaki çıkmazları ele alınır. 1990’lardaki filmlerde değişen 

toplumsal yaşama karşı bireyin karşı duruşu her türlü otoriteden bağımsız kendi 

bireysel ve intikam amaçları için gerçekleştirildiği şiddet eylemleri yer 

almaktadır. 2000’lerdeyse ülkesi ve diğer yüksek amaçlar uğruna devlet 

otoritesine uygun olarak gerçekleştirilen şiddet eylemleri söz konusudur ve bu 
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filmlerde şiddet eylemleri yüksek amaçlara uygun olarak gerçekleştirildiği için 

haklılaştırılmaktadır. Bu anlamda  sinema her zaman ait olduğu dönemin aynası 

olmaktadır. 1980-2006 arasında Türkiye’de şiddet ağırlıklı sinema filmleri 

incelenerek birtakım tarihsel süreçler  içinde toplumsal değişimler, toplumun 

beklentileri, özlemleri, sıkıntıları, çelişkileri ve değişimin zorlukları ortaya 

konulmaktadır. Aynı zamanda kitlenin filmlerin konusunu etkilerken filmler 

yoluyla topluma hakim kitle kültürü tarafından etkilenişi de açıklanmaktadır.  

KAYNAKÇA 

Belge, M., (2004),“Büyük Dönüşüm”, Milliyet Popüler Kültür, Sayı: 17, 

Ocak 9, s. 7.   

-----, (2004), “Tarihten Güncelliğe – Cenderede Pişen Kültür, Milliyet 

Popüler Kültür, Mart 19, s. 7. 

Belton, J., (1996), Movies and Mass Culture. London: The Athlone Press. 

De Fleur, M., Rokeach-ball, Sj., (1982), Theories of Mass Communication, 

, New York-London: Longman Inc. 

Easthope, A., (1990), What a Man’s Gotta Do – The Masculine Myth in 

Popular Culture, Boston: Unwin Hyman. 

Elias, Nobert, (2004) “Şiddet ve Medeniyet: Fiziki Şiddet Üzerindeki Devlet 

Tekeli ve Bunun İhlali”. Sivil Toplum ve Devlet Avrupa’da Yeni 

Yaklaşımlar, J. Keane (Derleyen), L. Köker, A. Çiğdem, M. Küçük, E. Alas, 

A. Bora, A. Nur (çev.), Yedi Kıta Yayınları, Ankara: Yedi Kıta Yayınları. 195-

203. 

Fiske, J., ( 1996), Popüler Kültürü Anlamak, S. İrvan (Çeviren), Ankara: 

Bilim Sanat Yayınları.  

Fiske, J.,  (1990), Television Culture, London, New York: Routledge. 

Jeffords, S.,(Aktaran), (1994), Hard Bodies Masculinity in the Reagan 

Era, New Brunswick: Rutgers University Pres. 

Kahraman, H.B., (2002), Postmodernite ile Modernite Arasında Türkiye,  

İstanbul, Everest Yayınları. 

Kellner, Douglas, (1994), “Cultural Studies, Multiculturalism and Media 

Culture”. G. Dires and JM. Humez (Ed.) Gender Race and Class in Media A 

Text Reader, London, New Delhi: Sage Publicarions, 1-28. 

Keyder, Ç., (1991), “Toplumbilimciler Açısından Yeni Kimliğimiz, 

Modernizm ve Kimlik Sorunu”, Varlık, Sayı: 1010, Kasım, s. 1-8.  

Kıraç, R., (2000), “Şiddet, Oryantalizm ve Minimalizm 90’lı yıllarda Türk 

sinemasına Bir Bakış”, 25. Kare, Sayı: 31, Bahar-Yaz, 11-15. 



 

 

593 

Kongar, E., (1991) “Tüketim Toplumu ve Kültür-Türkiye’de Değer 

Yozlaşması ve Tüketim Toplumu”, Milliyet Sanat Dergisi, Sayı: 265, Temmuz 

15, 3-6. 

Mills, C. W., (2000). Toplumbilimsel Düşün. Ünsal Oskay (çev), İstanbul: 

Der Yayınları:278.  

Oskay, Ü., (1977-1978), “Popüler Kültürün Toplumsal Ortamı ve İdeolojik 

İşlevleri Üzerine”, A.Ü. Siy. Bil. Fak. Yıllık, 215-220. 

-----, (1994), “Medya, Yolsuzluklar ve Sıradan İnsan”, Varlık, sayı: 1046, 

Kasım, s.2-11.          

-----., (2003), “Kitlelerin Şiddetle İlişkisini Yorumladı”, Milliyet Popüler 

Kültür, Sayı: 5, Aralık, 8. 

Özdiker, C., (2002) “Mafya Tiplemelerinden Ağalığa Televizyonda Yerli 

Diziler Dönemi”, RTÜK İletişim Dergisi, Sayı: 32, Aralık, 7-10. 

Stokes, Martin, (2000), “Imaginary in Turkish Popular Culture”. W. 

Armbrust (ed.)  Mass Mediations New Approaches to Popular Culture in 

the Middle East and Beyond. Berkeley,Los Angeles, London: University of 

California Pres, 221-229.  

 

  



 

 

594 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


