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S U N U Ş 

Prof.  Dr. Yılmaz Günal'ı 21 Mart 1980 de geçirdiği bir kalp krizi 
sonucu, mesleğinin en verimli çağında ve genç yaşta yitirdik. O ana 
kadar Okulumuz müdürü olarak görev yüklenen değerli bilim adamı 
ve öğretim üyesi Prof.  Günal, iyilik severliği, özverili çalışmaları, olgun 
davranışları ve yumuşak karakteri ile SBF ve BYYO topluluğunun çok 
sevilen üyelerinden biri idi. 

Prof.  Günal, 14 Ocak 1932 de Karaisalı'da doğmuş, 1950 de Antak-
ya Lisesini birincilikle bitirmiş ve 1954 de de SBF İdari Şubeden me-
zun olmuştur. Mezun olduktan sonra, memleketi olan Hatay'da maiyr 

yet memurluğu ve Tekman'da kaymakam vekilliği görevlerinde stajı-
nı tamamlamıştır. Kaymakamlık kursundan sonra da, 1957 de Mucur 
kaymakamlığına atanmıştır. 

1958 de açılan sınavı kazanıp, SBF Ceza Hukuku Kürsüsü asistan-
lığına getirilen Prof.  Günal, 1959 da doktora tezini hazırlamak üzere 
Paris'e gönderilmiştir. Ankara Hukuk Fakültesinde "Adli Yol ile Mem-
nu Hakların İadesi" başlıklı tezini başarı ile savunarak 1961 de "Hu-
kuk Doktoru" ünvanını kazanmıştır. Ayrıca, aynı Fakülte'de fark  sı-
navını vererek sertifika  almıştır. 1962 de bilimsel çalışmalarda bulun-
mak üzere Roma ve Padova'ya gitmiştir. 1967 de doçent ve 1977 de de 
profesör  olmuştur. 

Doçentliği sırasında bir süre avukatlık yapan ve uygulamada da 
başarılı olan Prof.  Günal, profesör  olduktan sonra müdür, yönetim 
kurulu, senato üyesi olarak Okul, Fakülte ve Üniversite Yönetiminde 
görev almış ve özverili çalışmaları ile dikkati çekmiştir. 

Okulumuzda iki yıl civarında müdürlük yapan Prof.  Günal, bir-
çok sorunu ele almış, başta matbaa olmak üzere Sinema salonunu ve 
radyo stüdyosunun işlerlik kazanmasında büyük bir rol oynamıştır. 

Evli ve üç çocuk babası olan Prof.  Günal Fransızca ve İtalyanca 
bilmekte idi. 



VI 

Bu yıllık, Prof.  Günal'ı yitirdiğimiz anda baskıya hazır bir durum-
da idi. Okul olarak, Prof.  Günal'ın başlattığı hizmetleri sürdüreceği-
mizi bir kez daha belirtirken, yıllığın bu sayısını yaşatacağımız anısına 
sunmayı bir borç biliriz. 1 

Prof.  Dr. Yüksel Koç Yalkın 

Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Basın ve Yayın Yüksek Okulu 

Müdürü 



Günümüz Türk Basını -II-

HABER KAYNAKLARININ İNCELENMESİ AÇISINDAN 
BİR ÖRNEK OLAY 

Dr. Yazgülü ALDOĞAN 

Bir önceki yıllıkta yayımlanan yazımızda günümüz basınını çe-
şitli yönleriyle incelemeye çalışmış, bunu için günlük beş büyük gaze-
teyi ele alarak karşılaştırmalar yapmıştık. Bu incelemelerin başka un-
surları kapsayabileceğini de belirtmiştik. Bu yazımızda beş büyük ga-
zeteyi haber kaynakları ve haber dili açısından somut örneklerle kar-
şılaştırarak incelemeye devam edip konuyu genişletmek istiyoruz. 

BASINA EKONOMİK VE SİYASAL BASKILAR YOĞUNLAŞTI 

Ancak geçen yazımızla bu yazımız arasında hemen hemen bir yıl 
geçmiş ve bu bir yıl içinde beş büyük gazetede bazı değişiklikler ol-
muştur. Bu değişikliklerin bilinmesi gazetelerin değişen yayın politi-
kalarını daha iyi anlamlandıracaktır. (*) 

Ülkemizin içinde bulunduğu giderek tırmanan terör 1979 yümda 
Türk basın yaşamının büyük isimlerinden Abdi İpekçi'yi de hedef  al-
mıştır. Olayın konumuzu ilgilendiren ilginç yanı, Milliyet gazetesinin 
satılma tekliflerine  karşı direnen Genel yayın yönetmeni Abdi İpekçi' 
nin öldürülmesinden sonra, gazetenin Koç tröstünün bayilerinden Ay-
dın Doğan tarafından  kademeli olarak satın alınmış olması ve yönetim 
kadrosunda yapılan değişikliklerdir. Bu değişiklikler doğal olarak ga-
zetenin yayın politikasına da yansımış, liberal görünüşlü gazete gi-
derek ve ustaca MHP yanlısı tutum içine girmiştir. 

Günaydın gazetesi İstanbul'da en çok satar gazete olmaktan çıka-
rak İzmir ve diğer kentlerde de okuyucu kazanarak Türkiye çapında 

(*) Bu yazı, Şubat 1980'de yazılmış, Nisan 1980'de gözden geçirilmiştir. 
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en çok satan gazete olarak yıllardır Hürriyet'in elinde bulundurduğu 
rekoru kırmıştır. 

Günaydın, son sayfasını  da birinci sayfa  biçiminde düzenlemiş ve 
ilk kez çift  birinci sayfalı  gazete niteliğini de kazanmıştır. 

Ancak Günaydın'm tiraj kazanması sürekli olmamış, kağıt yoklu-
ğu ve arkasından gelen zam, kağıtta Devlet sübvansiyonunun kaldı-
rılması gazete sayfalarmda  ve fiyatlarında  iniş çıkışlara yol açmıştır. 

Zamdan önce büyük boyutlara ulaşan kağıt yokluğu zaman za-
man gazetelerin verdikleri ekleri kaldırmalarına, kimi zaman da say-
fa  sayılarını azaltmalarma yol açmıştır. Politika ve Demokrat'm 4 say-
fa  yayımlandığı olmuştur. Günaydın sayfa  sayısını azaltarak, vereme-
diği Saklambaç'ın fotoromanlarını  da gazeteye almış, böylece gazete-
de okunacak hemen hemen hiç bir şey kalmamıştır. Tüm diğer gaze-
teler de yaptıkları açıklamalarla okuyucularmdan özür dileyerek say-
falarını  azaltmış, sayfa  düzenini değiştirmişler, ancak reklamlara ay-
rılan yerde bir azalma olmamıştır. 

Fiyatını 10 TL.'sına ilk çıkaran Cumhuriyet olmuş, ardından De-
mirel Hükümetinin 1980'in Şubat'ında yaptığı kağıt zammı diğer ga-
zeteleri de aynı sonuca itmiştir. Gazetelerin satış fiyatlarını  yükseltme-
leri % 40'a ulaşan tiraj kayıplarına yol açmıştır. Örneğin Hürriyet 600 
binden 400 bine, Tercüman 490 binden 380 bine düşmüştür. Diğer ga-
zetelerde de büyük tiraj düşmeleri olmuştur. Günaydın Ocak ayında 
680 bin basarken Nisan'da 455 bine, Cumhuriyet Şubat'ta 110 bin sai-
tarken Nisan'da 72 bine, Milliyet ise 212 bine düşmüştür. 

Bugün basında gözlenen en önemli özellikler; birim maliyetlerinin 
ülkenin ekonomik koşullan ve enflasyonla  paralel olarak sürekli art-
ması ve bunun sonucu olarak sermaye kesiminin reklamlar aracılığıy-
la dolaylı olarak ve hisse satın alarak doğrudan, basın üzerindeki ege-
menliğini arttırması ve tekelleşmedir. Tekelleşmenin ise özet olarak 
yarattığı, sermayenin sözcülüğünü yapan, gerçek dışı ve çarpıtılmış 
haberler yayan, sansasyonel haber ve röportajlarla okucularınm dik-
katini temel sorunlardan uzak tutan, okuyucusunu uyutan, afyonla-
yan, hertürlü lotaryacılık oyunlarıyla gazetesini satmaya çalışan bir 
basındır. 

Giderek zorlaşan ekonomik koşullara direnmeye çalışan Cumhu-
riyet dışmda Milliyet'in el değiştirerek, köşe yazarları dışmda demok-
rat görünümünü kaybetmesi, Günaydın ve Hürriyet'in sağa kayma-
larının hızlanması, gazetelerin siyasi yelpazesinde büyük bir boşluk 
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doğurmuştur. Politika'nm zaten az olan etkinliğinin, gazetenin kapa-
tılarak yokedilmesi yeni bir sol gazetenin büyük bir gereksinme oldu-
ğunu ciddi piyasa araştırmaları yapmadan da göstermektedir. Bu boş-
luğu doldurma isteklilerinden biride Aralık 1979 sonunda yayım ya-
şamına atılan Demokrat olmuştur. Solun çeşitli kesimlerinden isim-
lere yer veren gazete, henüz çok yeni olmasına karşın ilk eleştiri tek-
nik nedenlerden ve amatör bir kadrodan ötürü habercilik yönünden 
çok zayıf  görünmesine yapılabilir. 

HABER KAYNAKLARININ İNCELENMESİ 

Basın incelemeleri yaparken üzerinde durmamız gereken temel ko-
nulardan biri de haber kaynaklarıdır. Kaynakların incelenin esindeki 
başlıca amaçlar basının işleyişini anlamak, olayın haber olarak yayım-
lanmasına dek geçirdiği evreleri tanımaktır. Haber kaynaklarının in-
celenmesi, bu kaynakların kimliği, doğruluk, inanılırlık, yansızlık de-
recesinin bilinmesini sağlar. Ayrıca gazetelerin sahip oldukları haber 
kaynaklarını nasıl kullandıklarını öğrenmek, herbiri için geçerli olan 
kullanılacak kaynakları ve haberleri seçme ölçütlerini saptamak, bu 
incelemelere ışık tutar. Çünkü aslında bütün kitle iletişim araçları 
hemen hemen aynı kaynaklara sahiptir. Ama onları kullanış, seçiş ve 
yayımlama biçimleri değişik görünüşlü haberleri, farklı  basın organ-
larını ortaya çıkarır. 

AFGANİSTAN OLAYININ İNCELENMESİ 

Haber kaynaklarının incelenmesi için çeşitli yöntemler kullanılır. 
Bu yöntemleri araştırma yaptığımız beş gazeteyi karşılaştırmaya de-
vam ederek uygulayacağız. Beli i bir olayın verilişini içerecek inceleme 
İçin kamuoyunda büyük yankılar uyandıran güncel bir olayı seçtik : 
Afganistan'da  Hükümet değişikliği ve SSCB'nin müdahalesi. 

ABD ve SSCB arasında soğuk savaş olarak gelişen olayın basma 
yansıyışı doğal olarak yansız kalamamış, gazeteler gerek olayın işle-
niş biçimi, gerek kaynak seçimi, gerek kurgulama ve haber diliyle bel-
li bir yanda ağırlıklarını koymuşlardır. 

28 ve 29 Aralık 1979 günlerinde gazeteler Afganistan'da  darbe ol-
duğunu, Hafızullah  Emin'in devrilerek yerine Babrak Karmel'in geç-
tiğini, darbenin büyük çapta SSCB desteğinde gerçekleştiğini vermiş-
lerdir. 30 ve 31 Aralık günlü gazeteler darbeye karşı direniş başladığı-
nı manşetlerine çıkarmışlar, daha sonraki günlerde ise uluslararası ka-
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muoyunda olayın yankılarını değerlendirmişlerdir. İncelememiz 28 
Aralık'tan 4 Ocak gününe kadar bir haftalık  bir süreyi içermektedir. 

— Olaya Ayrılan Yer — 

İlk karşılaştırma gazetelerin olaya ayırdıkları yer açısından yapı-
labilir. (Bakınız Tablo I ) Görüldüğü gibi ilk gün haberi gazetelere sa-
dece flaş  olarak girmiştir. Hatta Türkiye'nin en çok satan, en çok oku-
nan gazetesi olmakla öğünen Günaydın, olayı Ankara baskısına yetiş-
tirememiştir. Ancak diğer tüm gazeteler Ankara baskısına manşeti ye-
tiştirebildiğine göre Günaydın muhtemelen olayın önemini kavrayama-
mış, İstanbul baskısında bile değerlendirememiştir. 

Hürriyet ve Cumhuriyet, Hafızullah  Emin'in devrilmesini birinci 
sayfalarında  köşelere yerleştirdikleri ikişer sütunluk haberlerle flaş 
olarak vermişlerdir. Hürriyet çerçeveli haberini maviyle renklendirerek 
dikkati çekmek istemiştir. Tercüman ise olayı beşinci sayfadaki  "Dış 
Politika" sütununda değerlendirmiştir. Milliyet de üçüncü sayfada  iki 
sütun ve 42 satırlık küçük bir haberle yetinmiştir. Sonuç olarak ilk 
gün haberi en uzun olarak 72 satırla Cumhuriyet'te yer almıştır. 

İkinci gün haberi Hürriyet, Günaydın ve Tercüman'da birinci say-
fadan  verilirken Cumhuriyet ve Milliyet'de dış haberler sayfalarında 
yer almıştır. İkinci gün haberlerinin ortak özelliği uzun olmalarıdır. 
Hürriyet 309 satırla en uzun haberi verirken onu 246 satırla Milliyet 
ve 146 satırla Günaydın izlemektedir. 

Ayrıca Tercüman dışında gazetelerin tümünde gözlenen 4 ile 7 sü-
tun arasında değişen geniş manşetler atılmış olmasıdır. Tercüman bi-
rinci sayfada  çift  sütunluk bir anonsla yetinirken beşinci sayfada  tek 
sütunla, ancak diğerleri kâdar uzun bir haberle olayı değerlendirmiş-
tir. Günaydın haberi ilk kez verdiği için birinci sayfada  kırmızı man-
şet atarak 5 sütun üzerinden görüntülerle süsleyerek vermiştir. 

Üçüncü gün artık olayın kendisi değil yankıları ve tepkiler veril-
meye başlanmıştır. Olayın tepkileri çok fazla  ve önemli boyutlarda ol-
duğundan haber gazetelerin çoğunda yine birinci sayfaya  çıiunış, an-
cak Afganistan'dan  çok ABD'nin SSCB'ye tepkisi değerlendirilmiştir. 
Çeşitli ülkelerin tepkileri ayrı ayrı verildiğinden haberlerin tümü uzun-
dur. Milliyet ve Tercüman tepkileri en geniş biçimde vermişlerdir. 

Sadece darbe ve dünya kamuoyunun tepkisi olarak kalsaydı iç 
sayfalara  düşmesi gereken olay, ülke içindeki direniş gruplarının ey-
leme geçtiği haberleriyle boyutlar kazandığından tekrar ilgi çeker ol-
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muş ve 31 Aralık tarihli gazetelerde direniş haberleri birinci sayfada 
(Günaydın onikinci sayfa)  geniş manşetler ve fotoğraflarla  verilmiş-
tir. Direniş haberleri en uzun olarak (179 satır) Tercüman'da yeralmış-
tır. 

1 Ocak günlü gazetelerde direnişin bastırılması harekatı, olayın 
birinci sayfalarda  kalmasına neden olmuş, Cumhuriyet ve Milliyet bu-
na daha az yer ayırarak tepkileri işlerken, diğer üç gazete olayı ver-
mişlerdir. Haberler Günaydın dışında hepsinde uzun redaksiyonlar bi-
çimindedir. 

2 Ocak günlü gazetelerde önemli bir iç politika olayı (Kuvvet Ko-
mutanlarının 1 Ocak uyarı mektubu) ve yeni gelişmeler olmaması Af-
ganistan olaymı tavsatmıştır. 

Günaydın, Cumhuriyet ve Milliyet olayla ilgili olarak Carter-Brej-
nev tartışmasına geniş yer verirken Hürriyet ve Tercüman uzun ha-
berlerle Sovyet güçlerinin direnişi bastırma harekatını ön plana çıkar-
mışlardır. 

3 Ocak tarihli gazetelerde "uyarı mektubu"nun açıklanması ve 
diğer iç politika olayları Afganistan  olayına birinci sayfada  yer veril-
memesine neden olmuştur. Ancak bu, iç sayfalara  kayan olayın uzun 
redaksiyonlarla verilmesini değiştirmemiştir. Tercüman olayı en ge-
niş yer ve en uzun redaksiyonla yansıtmayı sürdürmüştür. 

Sonuç olarak bir haftalık  bir kesit içinde 5 gazetenin olayı işleme-
si, gerek redaksiyonun uzunluğu, gerek manşet ve fotoğraflarla  kap-
ladığı yer ve kullanıldığı sayfa  olarak incelendiğinde ortaya çıkan bul-
gular şunlardır : 

— Olayı en çok işleyen, en uzun haberleri yazan, en çok birinci 
sayfaya  çıkartan gazete Tercüman olmuştur. Bu, içeriği bir kenara bı-
rakırsak, Tercüman'm habercilik anlayışından ve özellikle konunun 
abartılmasının Tercüman gazetesinin yaym politikasına uygun düş-
mesinden ileri gelmektedir. Fakat yabana atılmaması gereken, Tercü-
man'm yanlı bir tutumla da olsa konuyu günü gününe, tüm ayrıntı-
larıyla veren gazete olmuş olmasıdır. 

— Büyük manşetler atmasına ve görüntülerle süsleyerek verme-
sine karşın en kısa haberler ise Günaydın gazetesinde çıkmıştır. Bu 
da Günaydm'm haber ve yaym politikasına uygun düşmektedir. 

— Hürriyet olayı sık sık birinci sayfada  ve uzun redaksiyonlarla 
işlemiştir. 
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— Haber, Cumhuriyet gazetesinde diğer üç gazeteye oranla daha 
kısa işlenmiş olmasına karşın, önemli görülerek genellikle birinci say-
fada  değerlendirilmiştir. 

— Milliyet uzun redaksiyonlarla ayrıntılara inmesine karşın, ola-
yı genellikle dış haberler sayfasında  değerlendirmeyi yeğlemiştir. 

—Kullanılan Kaynaklar— 

27 Aralık 1979 da gerçekleştirilen darbenin 28 Aralık'da Günay-
dın dışında 4 gazetede de flaş  olarak kısaca verildiğine daha önce de 
değinmiştik. Gazetelerin hiçbiri tarafından  belirtilmemesine karşm, 
haberleri okunduğunda göze çarpan hepsinin aynı kaynağı kullanmış 
olmalarıdır. Büyük bir olasılıkla AP, UPI gibi büyük bir ajanstan al-
dıkları haberi hemen hemen aynen aktaran gazeteler, çoğu zaman 
yaptıkları gibi mahreç kullanmamışlar, haberin içindeki kaynakları 
kendilerininmiş gibi göstermişlerdir. Oysa 4 gazetede de gösterilen 
kaynak "Kabil radyosu"; "Kabil radyosuna dayanan Tahran radyo-
su"dur. Öyle sanıyoruz ki gazetelerimizin yazı işleri müdürleri, ya-
bancı radyoları, hele Kabil radyosunu sürekli dinlediklerini öne süre-
meyeceklerdir. 

Gazetelerden Cumhuriyet tek kaynak göstermiş (Kabil radyosu), 
haberin diğer bölümleri içinse arşivden yararlanmıştır. Hürriyet gaze-
tesi haberin mahrecini "haber ajansları" olarak göstermiş, haberde 
Kabil radyosunu belirtmiş, bu arada gazeteciliğin cankurtaran simit-
lerinden biri olan, belirsiz kaynaklar için kullanılan deyimlerden biri-
ni "diplomatik gözlemciler"i kullanmıştır. Oysa Milliyet gazetesinin 
haberinde bu kaynağın ABD Dışişleri Bakanlığı olduğu ortaya çıkmak-
tadır! 

En çok kaynak kullanan gazete ise Tercüman olmuştur Ancak 
Tercüman'm seçtiği kaynaklar ilginçtir : "Tahran radyosu, İran resmi 
haber ajansı Pars, İranlı haberleşme yetkilileri, İslam Cemiyeti..." Gö-
rüldüğü gibi Tercüman'm çok kaynak kullanması haberi yansız ver-
mek için çeşitli kaynakları aradığını değil, verilmek isteneni pekiştir-
mek için yandaş kaynakları çoğalttığını göstermektedir. 

29 Aralık ikinci gün haberinde redaksiyonlar uzarken haber kay-
nakları da çoğalmıştır. Cumhuriyet'de "A.A.", Hürriyet'de "ajanslar", 
Günaydm'da "Kabil", diğer iki gazetede de "Dış Haberler" mahreçli 
olarak yayımlanan haberlerde Tercüman dışında 4 gazetede de ortak 
kaynak "Kabil radyosu"dur. Ayrıca Cumhuriyet ve Hürriyet dışında 
gazetelerin hepsinde gözlemlenen belirsiz kaynakların çokluğudur. 
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Bunlar Milliyet'de : "gözlemciler; İslamabad'a ulaşan haberler; Pakis-
tan ve Hindistan'daki gözlemciler; bir Washington kaynağı"; Tercü-
man'da : "İyi haber alan kaynaklar; Hindistan ve Pakistan'daki dip-
lomatik kaynaklar; bazı kaynaklar; Amerikan kaynakları; diplomatik 
kaynaklar"; Günaydın'da : "siyasal gözlemciler"dir. Görüldüğü gibi 
"gözlemciler, iyi haber alan kaynaklar, bazı kaynaklar" gibi deyimler, 
ne olduğu, kim olduğu belli olmayan, muğlak kaynaklardır. 

Bunun dışında gazeteler belirli ya da belirsiz hiç bir kaynak gösterme-
den "açıklanmıştır, belirtilmiştir, görülmüştür, bildirilmiştir" gibi de-
yimlerle olayı anlatma yoluna da gitmişlerdir. Genellikle yorum yapı-
lırken kullanılan ve hoşgörülen belirsiz kaynakların ve kaynaksız "bil-
dirilmiştir" deyimlerinin, böylesine siyasi önemi ve güncelliği olan bir 
"sıcak olayı" anlatmada kullanılması, haberin güvenilirlik ve inanılır-
lık derecelerini hafifletmekte  ve okuyucularda "bazı kaynaklar", "iyi 
haber alan kaynaklar", kimliği açıklanmayan "bir Washington kasma-
ğı" konusunda kuşku uyandırmaktadır. 

Olayın ayrıntılarıyla verildiği ikinci gün haberinin Kabil radyo-
su ve belirsiz kaynaklar dışında, diğer kaynakları, darbeye karşı dire-
nişe geçtiği bildirilen güçlerle ABD Dışişleri ve Savunma Bakanlıkla-
rıdır. Ancak ilginç olan, direnişe başladığı bildirilen güçlere verilen 
adlardır. Bunlar Cumhuriyet'de : "Cemaat-ül İslam örgütü", Tercü-
man'da "Marksist rejime karşı cihat açan anti-komünist gerillalar", 
Hürriyet'de "Müslüman gerillaların İran'da sürgünde bulunan bazı li-
derleri", Günaydın'da : "Müslüman gerillalar" olarak tanıtılmaktadır. 
Bu arada dikkati çekmek istediğimiz bir diğer nokta da üç gazetede 
(Cumhuriyet, Tercüman, Günaydın) bu örgüte atfen  verilen bir açık-
lamanın kaynağının Milliyet'de "Bir Washington kaynağı" olarak be-
lirtilmesidir. Açıklamanın kendisi de anlamlı veriler içerdiğinden "ha-
ber dili" başlığı altında ayrıca incelenecektir. 

Ancak bu konuda söylenebilecek son bir sözde nüfusunun  % 99'u 
müslüman bir ülkede direnişe geçen güçlere "müslüman" sıfatının  kul-
lanılabilmesidir. İrlanda içsavaşında kullanılan katolik, protestan ta-
nımlamaları ne kadar gerekliyse Afganistan  sözkonusu olduğu ve ülke 
halkının bir bölümü bir eylemde bulunduğunda müslüman tanımla-
ması o kadar gereksiz ve kötü niyetlidir. 

29 Aralık günü haberlerinde dikkati çekmek istediğimiz bir diğer 
nokta ise Tercüman ve Hürriyet'in Tass ve Pravda'ya atfen  verdiği bil-
gilerdir. Olayın yanlarından biri olmamasına karşın gazeteler sürekli 
ABD kaynaklarını kullanmışlar, oysa olayın bizzat içinde olmasına 
karşın SSCB'ye hiç söz hakkı tanımamışlardır. Tercüman gazetesi ise 
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SSCB resmi ajansı Tass ve SSCB Komünist partisi organı Pravda ga-
zetesinin konuyla ilgili yorumuna 140 satırlık haberde 8 satırla da ol-
sa yer vermiştir. 

Hürriyet de 309 satırlık redaksiyon içinde 5 satır Tass'a, 9 satır 
Brejnev'in mesajına, 19 satır SSCB Bonn Büyükelçisinin olayla ilgili 
yorumuna yer vererek toplam 33 satırla olayın taraflarından  birine 
yaklaşık % 10 oranında söz hakkı tanımıştır. 

30 Aralık 1979 üçüncü gün haberinde direniş haberleri ve tepki-
ler, yankılar değerlendirilmektedir. Yankı ve tepkiler, tahmin edilece-
ği gibi çok çeşitli kaynaklardandır. Ancak bazı kaynaklar gazetelerin 
tümünde yer alırken bazıları da seçilerek kullanümıştır. Örneğin "ABD 
Başkanı Carter, İran notası, Mısır Devlet Başkanı Sedat", tümünde; 
"İslam Konseyi", Cumhuriyet, Milliyet, Günaydın'da; "Nato genel 
Sekreteri Luns", Cumhuriyet, Milliyet ve Hürriyet'de; "Çekoslavak Ko-
münist partisi organı Rudo Pravda" Cumhuriyet, Milliyet, Tercü-
man'da "Fransa Devlet Başkam Giscard d'Estaing", Milliyet, Tercü-
man, Günaydın'da; "Japonya ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı" Cumhu-
riyet ve Milliyet'de; "Suudi Arabistan gazeteleri" Tercüman ve Hürri-
yet'de; "Çin", Milliyet ve Günaydın'da; "İtalyan Komünist Partisi" 
Günaydın ve Tercüman'da yer almıştır. Ayrıca "İsveç" yalnız Milliyet' 
de; "Le Monde" yalnız Tercüman'da verilmiştir. Sonuç olarak tepki ve 
yankıları en çok kaynak kullanarak veren Milliyet (12) olmuş, onu 
Cumhuriyet ve Tercüman (8), Günaydın (7), Hürriyet (5) izlemişler-
dir. 

Üçüncü gün direniş haberleri Cumhuriyet dışmda genellikle geril-
la örgütleri ve gerilla liderlerinin bildiri ve açıklamalarına dayanarak 
verilmiş, ancak Hürriyet ve Tercüman'da "batılı gözlemciler", "Müs-
lüman ülkelerdeki diplomatik kaynaklar", "güvenilir kaynaklar, Pakis-
tan ve Hindistan'dan alınan haberler" gibi belirsiz kaynaklara da da-
yanılmıştır. 

Ayrıca üçüncü gün haberinde Afganistan'ın  yeni lideri Babrak 
Karmel'in açıklaması tüm gazetelerde yer alırken Brejnev'in kutlama 
mesajı yalnız Tercüman ve Milliyet'de değerlendirilmiştir. 

Yılın son günü yayımlanan gazetelerde olayın dördüncü gün ha-
berleri verilmiştir. Afganistan'dan  dışarı çıkan ilk görgü tanıklarının 
anlattıkları kadar olayın tepkilerinin de değerlendirildiği haberlerde 
ABD ve ona yakın kaynaklar gine ağır basmaktadır. 

Cumhuriyet gazetesi ABD Başkanı Carter ve BBC radyosuna da-
yanarak ABD'nin Afganistan'daki  gerilllalara arka çıktığını belirtmek-



GÜNÜMÜZ TÜRK BASINI II 9 

te, ülkedeki durumu Karmel'in Tass ajansına yaptığı açıklama ve Ka-
bil radyosuna göre vermekte, tepkiler için ise "Pakistan Hükümeti, 
AP kaynağından Romanya lideri Çavuşesku, Yunanistan Hükümeti, 
Arap Dünyası, Kuveyt Hükümeti, Mısır El Ahram gazetesi'ni kullan-
maktadır. 

Milliyet direniş haberlerini ABD Haber Alma örgütlerine dayana-
rak vermekte, ancak ülkede durumun sakin olduğunu "Kabil radyosu 
ve Yeni Delhi'ye gelen bir yolcu"nun ağzından anlatmaktadır. Bu ara-
da "Tass, Londra'dan dinlenen Kabil radyosu, Karmel'in açıklaması" 
gibi kaynaklar yanında tepkiler için "BM Gen. Sek. Waldheim, Yeni 
Çin Haber Ajansı ve Müslüman ülkelerin" açıklamaları kullanılmış-
tır. 

Tercüman gazetesi manşetinde "Rus askerleri ile islam gerillala-
rının çarpıştığını" bildirirken, haberinde en büyük yeri tepkilere ayır-
mıştır. "Bulgaristan, Macaristan, Çekoslavakya, Vietnam, Doğu Al-
manya ve Fransız Komünist Partisi"nin darbeyi desteklediği, "Roman-
ya'nın dolaylı biçimde kınadığı", en sert tepkilerin de "ABD, Çin-Pa-
kistan, İran ve İslam ülkelerinden geldiği belirtilen haberde ilk 80 sa-
tır boyunca hiç bir kaynak gösterilmemiştir. 

"Suudi Arabistan, Mısır, İran ve Pakistan"ın tepkilerinden sonra 
Afganistan'da  durum "iyi haber alan kaynaklar, diplomatik kaynak-
lar" ve darbeye en sert tepkileri gösteren "Pakistan Jang" gazetesine 
dayanılarak verilmiştir. 

Hürriyet gazetesi haberini diğerlerine göre daha dengeli bir bi-
çimde "Yeni Delhi'ye ulaşan haberler; ABD Başkanı Ulusal güvenlik 
danışmanı Brzezinski; Moskova TV'si; Karmel'in bildirisi; Tass'a göre 
Kabil radyosu; AP haber ajansı ve Waldheim'in basın sözcüsü" kay-
naklarına dayanarak hazırlamıştır. 

Günaydın ise haberini "Yeni Delhi'ye gelen ilk yolcuların ifadesi; 
Afganistan'daki  görgü tanıklarının ifadesi;  Washington; Carter; ABD 
istihbarat servisleri ve SSCB Dışişleri Bakanı Gromiko'ya dayanarak 
yazmıştır. 

Dördüncü gün haberlerinde tüm gazeteler incelendikten sonra 
söylenebilecek şey, en başta da değindiğimiz gibi hemen hemen hepsi-
nin aynı yabancı haber ajanslarının haberlerini kullandıkları halde 
ajansları değil de haberin içindeki kaynakları gösterdikleridir. Ayrıca 
Terciiman'ın her zaman en çok kaynak gösterirken bu sefer  hemen 
hemen hiç göstermemesi de ilginçtir. 
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1 Ocak 1980 tarihli beşinci gün haberlerinde SSCB'nin resmi açık-
laması değerlendirilmektedir. 

Cumhuriyet "Kabü'deki diplomatik çevrelere dayanarak çeşitli 
ajansların" ülkedeki durumu değerlendirmesinden sonra Pravda ga 
zetesinde çıkan SSCB resmi açıklamasına 43 satır yer vermiştir. (Tüm 
haber 181 satır), Cumhuriyet'in haberinde daha sonra yer alan kay-
naklar "Amerikan AP ajansı; "Kabil'den Hindistan'a gelen haberler" 
dir. Ayrıca "İran" ve "Suriye'de yayımlanan Teşrin gazetesf'ne  daya-
nılarak olayın yankıları da verilmiştir. 

Milliyet gazetesi de "Moskova radyosu" ve "Pravda"da yayımla-
nan açıklamaya 44 satır yer vermiştir, (tüm haber 144) Hemen arka-
sından "Brzezinski"nin; "ABD yetkililerinin", "ABD Dışişleri Bakan 
yardımcısı Warren Christopher"m açıklamaları yer almaktadır. Ha-
berin diğer kaynakları "Babrak Karmel'in Kabil radyosundan yaptığı 
açıklama"; "bazı gözlemciler, Yugoslavya ve Çin"dir. Öte yandan ha-
berde açıklanan bir ilginç olayda Kabil havaalanına çok sayıda yaban-
cı gazetecinin geldiği, ancak bunların ülkeye alınmadan geri döndüğü-
dür. 

Tercüman'm aynı günlü haberi ise ülkeye "girmeyi başaran yaban-
cı gazeteciler"in verdiği bilgilerle başlamaktadır. Kabil'e çok sayıda 
yabancı gazetecinin gittiği bir gerçektir ama bunlarm Milliyet'in yaz-
dığı gibi geri mi çevrildiği, ya da Tercüman'm yazdığı gibi içeri mi 
girdiği dikkatli okuyucuların yorumuna kalmış bir bilmecedir. Tercü-
man'm haberinde yer alan diğer kaynaklar "diplomatik kaynaklar; yet-
kililer; Afganistan'dan  dönen görgü tanıkları"dır. Tercüman'da SSCB' 
nin olaya ilişkin açıklaması "Moskova Radyosu ve Pravda"ya dayanıla-
rak 31 satırla verilmiştir, (tüm haber 148 satır) Ayrıca SSCB'nin yap-
mayı tasarladığı iddia edilen askeri harekatla ilgili bilgi "Moskova'da 
iyi haber alan kaynaklar ve diplomatik kaynaklar'a' dayanılarak açık-
lanmıştır. 

Hürriyet gazetesi haberinde SSCB'nin açıklamasına 10 satırla ve 
kaynak belirtmeksizin yer vermiştir, (tüm haber 144 satır) Haberde 
kullanılan diğer kaynaklar "Kabil'deki Batılı gözlemciler ve Pakistan 
kaynakları; Pakistan'dan gelen haberler; Brzezinski'nin açıklaması" 
dır. 

Günaydın gazetesinin Washington mahreçli, tümü 40 satır olan 
haberinde ise sadece "Brzezinski'nin yaptığı açıklama"ya değinilmekte, 
ne SSCB'nin Pravda ve Moskova radyosundan verilen resmi açıklama-
sı ne de Kabil'deki duruma hiç değinilmemektedir. 
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Oysa beşinci gün haberinin en önemli yanı darbeden bu yana 
SSCB'nin ilk kez yarı resmi bir açıklama yapmış olmasıdır. O güne ka-
dar Karmel'e bir kutlama mesajı yollamanın dışmda olayla ilgili hiç-
bir yorumda bulunmayan SSCB yetkilileri nihayet sessizliklerini boza-
rak resmi organları Pravda gazetesinde olayla ilgili geniş bir yorum 
yayımlamışlardır. Bu yorum 4 büyük gazetede de az çok yer alırken 
Türkiye'nin en çok satan gazetesi tek satırla dahi değinmek gereğini 
duymamış, ancak Başkan Carter'm Güvenlik işleri danışmanı Brzezins-
ki'nin açıklamasına haberinin hemen hemen tümünü ayırmıştır. 

2 Ocak 1980 tarihli altıncı gün haberinde olayın gazetelere yan-
sıyan yanı Carter'la Brejnev arasında bir gün önceki SSCB açıklama-
sı nedeniyle iyice kızışan tartışmadır. Hürriyet dışında tüm gazeteler 
"Sovyet Tass ajansı" ve "Amerikan TV'si ABC'ye dayanarak iki lider 
arasındaki tartışmayı yansıtmışlar, yalnız Hürriyet ne Carter'm ABC 
TV'sine verdiği demece, ne de Tass'ın yorumuna hiç yer vermemiştir. 
Bu iki önemli açıklamadan habersiz görünen Hürriyet, haberinin bü-
yük çoğunluğunu Pakistan kaynaklarına dayanarak, ("Pakistan Jang 
gazetesi"; "Karaçi'de bildiri yayınlayan gerilla lideri"; "Hindistan ve 
Pakistan'daki siyasi kaynaklar") ülkedeki durumla ilgili hazırlamış-
tır. Bu kaynaklara Tercüman gazetesi de yer vermiştir. Öte yandan 
SSCB kaynaklarına en çok Cumhuriyet (158 satır haberde 43 sa-
tır) yer vermiştir. 

İncelememizi içeren son gün, olayın ilk haftasının  bitimi, 3 Ocak 
tarihli gazetelerdir. Yedinci gün haberlerinin ortak özelliği (ilk gün 
dışmda) çok kısa olmalarıdır. (Toplam 481 satır) Bakmız Tablo I. 

3 Ocak tarihli gazetelerde ağır basan, Babrak Karmel'in Kabil 
radyosundan yaptığı açıklama ile Pakistan Jang gazetesinin gerilla-
ların direnişleriyle ilgili haberlerdir. Tüm gazeteler, az ya da çok Kaı'-
mel'in açıklamasına yer vermişlerdir. Ayrıca Hürriyet ve Milliyet, Af-
ganistan'dan İstanbul'a gelen bir uçaktaki yolcuları, yabancı gazete-
cileri konuşturmuşlardır. Bunların dışındaki kaynaklar Cumhuriyet' 
te "AP ajansı", Milliyet'de "Sovyet İzvestia gazetesi", Tercüman'da 
"Hindistan'daki diplomatik kaynaklar", Hürriyet'de "batılı diplomat-
lar", Günaydın'da "siyasal gözlemciler"dir. 

Görüldüğü gibi 5 gazetede bir haftalık  bir kaynak taramasının 
sonunda akılda kalan bol bol belirsizlik ve ABD yanlısı kaynaklardır. 
Olaylarla ilgili yoğun bilgiler için en önemli haber kaynakları Pakis-
tan'dan gelmiştir. Pakistan'ın 5,iya Ü1 Hak yönetimindeki konumu ve 
Afganistan  olayları karşısındaki tutumu ise bellidir. Ülke içinde di-
renişe geçtiği, uçaklar düşürdüğü, binlerle Sovyet askerini öldürdüğü 



12 YAZGÜLÜ ALDOĞAN 

öne sürülen gerillalarla ilgili tüm haberler, gerillaların bizzat kendi-
leri tarafından  verilmektedir. Dikkatle incelendiğinde ülkede yoğun 
çarpışmaların olduğu, gerillaların ülke çapında direndiği haberleri ya 
bir gerilla lideri tarafından  telefonla  bir ajansa bildirilmekte, ya Pa-
kistan Jang gazetesi tarafından  yazılmakta, ya da "iyi haber alan kay-
naklar ,askeri, diplomatik, siyasal vb. ... gözlemciler" tarafından  bil-
dirilmektedir. Oysa olaydan iki üç gün sonra dünya basınına ulaşan 
fotoğraflarda  hiç bir çarpışma görüntüsü yoktur. Bol bol görüntüle-
nen tepeden tırnağa donatılmış silahlarıyla poz veren, el sallayan, ya 
da sipere yatmış adamlardır. Kabil'den gelen fotoğraflarda  ise halkın 
sokaklarda güneşlendiği, köşelerde ise bazı askerlerin nöbet tuttukla-
rı görülmektedir. 

Ayrıca bu bir hafta  içinde gazeteler dünya kamuoyunun, özellik-
le ABD'nin tepkilerine büyük yer ayırmışlardır. 

— Haberde yer alan kaynakların kullanılma oram — 

Yazımızın başında haber kaynaklarının seçimi, kullanılma oranı 
ve kurgulanmasının nasıl yapıldığını inceleyeceğimizi belirtmiştik. Ga-
zetelerde hangi haber kaynaklarının kullanıldığını gördükten sonra 
şimdi de ölçütlerini görmeye çalışacağız. Tüm gazeteler haberlerinde 
ABD yanlısı haberlere ağırlık verirken, SSCB yanlısı haberleri de koy-
muşlardır. Bu hangi oranlarda olmuştur? Tüm bir haftayı  kapsayan 
gazetelerde bunu gerçekleştirmek hem çok uzun, hem de fazla  anlam-
lı olmayacağından inceleme için SSCB'nin olayla ilgili önemli bir yo-
rumunun ve SSCB yanlısı Suriye açıklamasının gazetelerde yer aldı-
ğı 1 Ocak gününü seçtik. 

Tablo II ve Tablo II I de de görüldüğü gibi SSCB'nin Pravda'da 
resmi açıklamasının yayımlandığı gün bile SSCB yanlısı haberler, in-
celememizi içeren 5 gazetede de en çok % 32 ye çıkabilmiştir. Bu çok 
yüksek oran Cumhuriyet gazetesinde, o da Suriye'de yayımlanan Teş-
rin gazetesindeki SSCB yanlısı bir haberin aktarılmasıyla olmuştur. 
Diğer 3 gazetede sadece SSCB'nin açıklaması kısaca yer aldığından 
bu tür haberler % 30 ile % 11 arasmda oynamaktadır. Günaydın'da 
ise hiç yoktur. 

— Haber kaynaklarının kurgulanması — 

Gazetelerin hangi kaynaklara hangi oranda yer verdiklerini gör-
dükten sonra kaynak incelemesinde üzerinde durmak istediğimiz bir 
diğer nokta kullanılan kaynakların kurgulamasının nasıl yapıldığıdır. 
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Tahmin edileceği gibi bir kaynağı diğer kaynaklarla kuşatmak ya da 
yalanlamak, kurgulamayla pekala olasıdır. (Bakmız Tablo IV) 

Görüldüğü gibi SSCB yanlısı kaynaklar, 4 gazetede (Günaydın 
hiç kullanmamış) diğer kaynakların arasında iyice eritilmiştir. Milli-
yet her ne kadar başlarda kullanmışsa da aralara yerleştirilen ve en 
sonunda da blok halinde kullanılan diğer kaynaklar SSCB yanlısı kay-
nakların olabilecek etkisini yoketmektedir. 

— Kaynağın içinden bölüm seçimi — 

Kaynak seçimi ve kullanımı konusunda son olarak üzerinde durr 
mak istediğimiz nokta, aynı kaynağı kullanan gazetelerin bu kayna-
ğın hangi bölümlerini nasıl değerlendirdikleridir. 

1 Ocak tarihli 4 gazetede Moskova radyosu ve Pravda gazetesine 
dayanılarak bilgi verilmiştir. Bu iki kaynaktan alman bilgiler yuka-
rıda sergilediğimiz oranlar ölçüsünde kullanılmıştır. Ancak oranların 
dışında anlamlı olan bir diğer seçim de içerik konusudur. Gazeteler, 
tam metinlerini bilemediğimiz her iki açıklamanın belli yerlerini kul-
lanmışlardır. Gerçekçi bir karşılaştırmaya olanak tanımak amacıyla 
yazımıza aynen aktardığımız bu bölümler gazetelere göre şöyledir : 

Hürriyet •. (Afganistan'a  "sınırlı bir askeri güç gönderdiğini ilk kez res-
men kabul eden SSCB, Amerika, Çin ve Mısır'ı Afgan  Hükümetinin düş-
manlarına "sınırsız destek" sağlamakla suçladı ve Sovyet askerlerinin "ih-
tiyaç kalmadığı anda" Afganistan'dan  geri çekileceğini açıkladı.) 

Tercüman •. (Moskova radyosunda da yayınlanan yorumda ABD, Çin 
ve Mısır'ın "Karşı devrimci çeteleri" destekledikleri ve Afganistan'da  "Yurt-
sever kuvvetlerin isteği üzerine Sovyetler Birliğinin sınırlı bir askeri hare-
kata giriştiği" belirtilmiştir... Pravda, 1978 ve 1979 yılları içerisinde Afganis-
tan'ın çeşitli kereler Sovyetler Birliğinden askeri yardım istediğini belir-
terek, "Nihayet geçen Perşembe günü yurtsever güçleri harekete geçerek 
halkın yardımı ile Amin rejimini devirmişlerdir" demiştir. 

Pravda müdahaleyi gerektiren sebepler kalkar kalkmaz, Sovyet asker-
lerinin Afganistan  geri çekileceklerini bildirmiştir.) 

Milliyet: (Moskova radyosu, ''Bu bir işgal değil yardımdır. Müdahale-
yi gerektiren unsurlar ortadan kalkınca Sovyet askerleri geri çekilecektir." 
demiştir... Pravda "Afganistanm  bir emperyalist üssü olmasına hiç bir za-
man izin verilmeyecektir. Amerika tarafından  desteklenen karşıt devrim-
ci gerillaların isyanları bastırılınca Sovyet askerleri geri çekilecektir." 
şeklinde yazmıştır.) 

Cumhuriyet: (Sovyetler Birliği resmi organı "Pravda" gazetesinde çıkan 
yazıda "Afgan  Hükümeti tarafından  ülkeye davet edilen Sovyet Birlikleri-
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rıin müdahaleyi gerektiren koşullar ortadan kalktıktan sonra geri çekile-
ceği" belirtilmiştir. 

Pravda ayrıca ABD, Çin ve diğer bazı ülkeleri Afganistan'da  "halkın 
düşmanlarına yardım etmek ve bu ülkenin içişlerine müdahale etmekle" 
suçlamıştır. Pakistan'daki bir çok kampta Amerikalılar, Çinliler ve Mısır-
lılarca Afgan  topraklarında saldırılar düzenlemeleri için komandolar yetiş-
tirildiği kaydedilen yazıda Amerikalıların Pakistan topraklarının Afganis-
tan'a birlik göndermek amacıyla kullanılması için Islamabad Hükümeti nez-
dinde girişimde bulundukları yolunda kanıtlar bulunduğu belirtilmektedir. 

1978 ve 1979 da Afganistan'ın  bir çok kez Sovyetler Birliğinden özellik-
le askeri yönden yardım isteğini yazan Pravda, dış müdahaleler ve Hafı-
zullah Amin'in yıldırma politikasının yarattığı tehlike karşısında Afganis-
tan'daki yurtsever güçlerin harekete geçtiğini ve halkın desteğiyle Amin 
yönetimini devirdiklerini bildirmiştir.) 

Görüldüğü gibi 4 gazetede de öncelikle yer alan bölüm SSCB'nin 
Afganistan'a  askeri güç gönderdiği ve gerek kalmadığı zaman bu gü-
cün geri çekileceğidir. Milliyet ve Tercüman birer cümleyle söz konusu 
edilen askeri gücün neden gönderildiğine de yer verirken Hürriyet bu-
na hiç yer vermemiş, Cumhuriyet ise olayların gelişimini ve müdaha-
lenin nedenini diğerlerine oranla çok daha fazla  yer vererek koymuş-
tur. 

Kaynak seçimi .oranlaması, kurgulaması, içerik seçimi açısından 
yaptığımız beş gazetenin karşılıklı incelemesinden kabaca çıkarılacak 
sonuç, bir haftalık  süre içinde en uzun haberleri (1129 satır) ve en 
çok değişik kaynağı Tercüman gazetesinin kullandığı, ancak bu ara-
da en yanlı haberlerin de gine bu gazetede yer aldığıdır. Günaydın 
olaya büyük yer ayırmakla birlikte bu yeri manşet ve fotoğraflarla 
doldurmuş ve en kısa haberleri (612 satır) en az kaynak kullanarak 
vermiştir. Günaydm'ın kaynakları da Tercüman'dan geri kalmayacak 
denli yanlıdır. Hürriyet gazetesi Tercüman ve Milliyet'den sonra ola-
ya en çok yer ayıran gazete olmuş ancak özenle ABD yanlısı kaynak-
ları kullanmıştır. 

Milliyet gazetesi Tercüman'dan sonra en uzun haberleri (1068 sa-
tır) , en az belirsiz kaynak kullanarak vermiştir. ABD yanlısı kaynak-
ları çok kullanmasına karşın bunlar açıkça belirtilmiş "siyasi gözlem-
ciler" gibi deyimlerin arkasına saklanmak yerine bunların Washington 
ve Pakistan kaynağı olduğu çoğu zaman açıkça verilmiştir. Cumhuri-
yet ise 903 satırla haberleri diğer üç gazeteden daha kısa, ancak 
daha dengeli bir kaynak kullanımıyla, belirsiz kaynaklara hemen he-
men hiç yer vermeyerek; doğruluğu kanıtlanmayan direniş haberle-
rini en az değerlendirerek ve Kabil radyosuna büyük yer ayırarak ver-
miştir. 
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HABER DİLİ 

Gazetelerin kullandıkları kaynaklar kadar haberlerinin dili de bir-
birlerinden farklı  ve bu farklılık  oldukça anlamlıdır. Aynı haber ajan-
sıma geçtiği bir haberi her gazete, hele mahreç de kullanmıyorsa, ken-
di yayın politikasma uygun sözcük, tanımlama, benzetmelerle biçim-
lendirerek yeniden düzenler. 

Her yayın türünün kendine özel dili olduğu gibi, her türün deği-
şik örneklerinin de dili farklıdır.  Doğaldır ki bir mizah dergisiyle mü-
zik dergisinin, siyasi gazetenin dili arasındaki farklılıklar  çok daha 
göze batıcıdır. Oysa günlük gazetelerin dilleri de, ilk bakışta çarpıcı 
olmasa da çok farklılık  gösterir. Önemli olan, bu bilinçli özelliğin bev 
lirli işlevleri olmasıdır. 

Oldukça yakın zamanlara değin geçerli olan yazılı basının "miş'li 
geçmiş", sözlü basının "di'li geçmiş"le haber yazma kuralı bile bu 
farklılaşma  sonucu bozulmuş, bir süredir Günaydın ve Hürriyet gaze-
teleri haberlerini "di'li geçmiş"le yazar olmuşlardır. Bu tür haber ya-
zımının okuma kolaylığı sağladığı ve okuyucuda haberin kendisine da-
ha çabuk ulaştığı izlenimini bıraktığı söylenebilir. 

Bunun dışında görülen temel farklılıklardan  biri öztürkçe sözcük-
leri kullanmakta belirginleşmektedir. Tercüman özenle yabancı köken-
li, Cumhuriyet özenle öztürkçe sözcükleri seçerken Hürriyet ve Günay-
dın'da bu konuda tam bir tutarsızlık, ya da belki esneklik vardır. Mil-
liyet ise genellikle fazla  .öztürkçe kullanmaktan kaçınmaktadır. 

Öte yandan Cumhuriyet, Milliyet ve Tercüman'ın dili daha ciddi 
daha ağır iken Hürriyet ve özellikle Günaydın daha kısa cümlelerle, 
sırasında argo sözcüklere yer vererek samimi bir ton kullanmaktadır-
lar. 

Bunların yanısıra görülen farklılık  daha çok siyasal amaçlıdır. 
Abartmalı benzetmeler, tanımlama ya da sıfatların  sansasyon yarat-
ma, kutuplaşmayı arttırma gibi amaçları olduğu açıktır. Özellikle top-
lumsal olayların verilişinde çoğu gazeteler bu yola başvurmaktadır 
Belli bir siyasal görüşe inanan kişilerin işkence yapıldığı iddialarma 
"vahşet, insanlık dışı..." gibi tanımlamalar koyan bir gazete, karşıt 
görüşe inanan kişilerin aynı tür iddialarma "adli mekanizmayı oya-
lamak için ileri sürülen iddialar" diyebilmektedir. 

Zaten çok sık görüldüğü gibi "belirtilmiştir, açıklanmıştır" ve 
"iddia edilmiştir, öne sürülmüştür" sözcükleri yanlı olarak kullanıl-
maktadır. 
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Haber dilinin gazetelere göre gösterdiği farklılıkları  örneklerle 
anlatmak için biz gine 28 Aralık 79-3 Ocak 80 tarihli gazetelerimize 
ve Afganistan  olayına dönelim. 

Afganistan  olaylarında kullanılan dil 

Olayların verildiği ilk gün gazetelerinde verilen bilgiler yeterli ve 
ayrıntılı değildir. SSCB'nin müdahalesinden ise hiç bahsedilmemekte-
dir. Tek açıklanan Amin'in devrilerek yerine Karmal'in geçtiğidir. Bu-
nun için kullanılan deyimler şöyledir : 

Hürriyet: "...Amin görevden alındı,... Karmal ülkenin yönetimi-
ne el koydu..." 

Tercüman: "...Amin darbeyle devrildi... Karmel kendisini yeni Dev-
let Başkanı ilan etti...." 
Cumhuriyet: "...Amin devrildi... Karmel iktidarı ele geçirdiğini söy-
ledi...." 

Görüldüğü gibi hepsinin de kaynakları aynı, ancak ifadeleri  (dev-
rildi-görevden alındı) gibi farklıdır. 

Afganistan  olayının verilişinde en dikkati çeken vurgulama, din 
ve komünizm üzerine yapılanlardır. Haberlerin içinde gerekli gereksiz 
bol bol islam, müslüman ve komünist, marksist tanımlamaları kulla-
nılmıştır. Örneğin 29 Aralık günlü Hürriyet: "Kabil sokaklarmda dev-
riye gezen Rus tankları tutuklama yapıyor. Müslümanlara ateş açı-
yor" diye yazmıştır. Yüzde 99'u müslüman olan bir ülkede eğer sokak-
ta dolaşan tanklar ateş açıyorsa elbette bu ateş müslümanları hedef 
alacaktı. Fransızca bir deyimle bu "truisme" ya da bilinen bir gerçe-
ği gereksiz yere tekrar etmektir. Doğaldır ki bu tekrar, ifade  bozuk-
luğundan ileri gelmemektedir. 

Aynı gün diğer gazeteler yeni lider Karmel'i tanıtıcı ifadelere  yer 
vermişlerdir. Bunlar gazetelere göre aynen şöyledir: 

Tercüman : "50 Yaşında olan ve asil bir aileden gelen Karmal'in yüz-
de yüz Moskova yanlısı bir komünist olduğu bildirilmiştir. Amerikan 
kaynaklan ve Marksist rejime karşı cihad açan antikomünist gerilla-
lar Karmal'ı "Tam bir Rus uşağı" olarak adlandırmışlardır." 

Milliyet: "Bir Washington kaynağı da Karmal'ı "Moskova'nın kukla-
sı" olarak nitelemiştir. Afgan  Cemaat-i İslam Harekatı yetkilüeri ise 
...Karmal'ı "Sovyet ajanı" olarak nitelendirmişlerdir." 

Günaydın : "Müslüman gerillalar... Karmal'ı Sovyet ajanı olarak nite-
lediler." 
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Cumhuriyet: "Cemaat-ül İslam Örgütü... "Karmal Moskova'nm kuk-
lasıdır." 

Doğaldır ki "Rus uşağı, Sovyet ajanı, Moskova'nm kuklası" gibi 
tanımlamalar arasında fark  vardır. 

30 Aralık günlü Tercüman gazetesinde yer alan şu ifadenin  ise ga-
zetecilikle ne denli bağdaştığı düşünülebilir : 

"... Bir diplomat da "Sovyetlerin Afganistan'daki  Müslüman ayak-
lanmasını bastırmak için daha milyonlarca insan öldüreceğine inanı-
yorum" demiştir." 31 Aralık tarihli Tercüman'da ise bir gerilla sözcür 
süne atfen  yazılan şu sözler ilginçtir: "...Sovyet askerlerinin bütün 
Afganlıları  öldürmeden kontrolü sağlayamayacaklarını bildirmiştir." 

Kim olduğu bilinmeyen bu kişilerin sezgi ve tahminlerinin gaze-
te sayfalarına  geçirilmesi rastlantı değildir. 

Aynı gün Hürriyet gazetesinde ise haberin içinde pek göze çarp-
mayan şu 7 satır ve kaynağı çok şaşırtıcıdır : 

"Amerikan AP ajansı da bütün dünyada darbe aleyhtarı tepkiler 
sürerken Hafızullah  Emin yönetiminden kurtulan Afgan  halkının du-
rumdan memnun olduğunu bildirdi." 

Gine Tercüman'da Romanya Devlet Başkanı Çavuşesku'nun ya-
bancı diplomatlara hitaben yaptığı konuşma şöyle verilmiştir : 

"...yayılmacı ve sömürgeci politika uygulayan büyük devletleri 
kınayarak "Ne demek istediğimi herhalde anladınız" demiştir. 

1 Ocak günlü Hürriyet gazetesi "imha hareketi"ni ayrıntılarıyla 
verirken aynı tarihli Tercüman "Rus askerlerinin yayıldıklarını" yaz-
maktadır. 

Günaydın gazetesinde ise düşmüş bir helikopterin üzerine çıkmış 
11 kişinin ellerindeki tüfekleri  gösterdikleri fotoğrafın  altında: "Müs-
lüman gerillalar, yurtlarını işgal eden Sovyet askerlerine karşı aman-
sız bir şekilde mücadeleye devam ediyorlar. Bütün imkansızlıklarına 
rağmen Sovyetlerin tanklarına, uçaklarına, helikopterlerine karşı gö-
ğüs geren müslüman gerillalar önceki gün bir Sovyet helikopterini dü-
şürmeyi başardı. Fotoğrafta  Afganistanlı  müslüman gerillaları düşür-
dükleri helikopterin başında görülüyor." yazısı yer almakta, fotoğraf-
ta helikopterin üstündeki 11 kişiden başka kimse görülmemektedir. 

2 Ocak günlü Tercüman gazetesi birinci sayfasında  başlık ve alt 
başlıklarda daha sonra kanıtlanmamış olan şu iddialara yer vermekte-
dir : 
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"Rus uçakları Afgan  halkı üzerine bomba yağdırıyor... Antikomü-
nist gerillaların elindeki kasabaları, jetler hedef  gözetmeden bomba-
ladığı için, sivil halktan bir çok kişi öldü, evler, camiler yıkıldı." 

Bu arada aynı gün tüm gazeteler Sovyet Tass ajansının açıklama-
sına yer vermişlerdir. Bu açıklama Tercüman'da "Tass'm Hücumu", 
Cumhuriyet'de "Tass'ın suçlaması" ara başlıkları altında verilmiştir. 
Diğer gazetelerin Tass'a atfen  haberin içinde kullandıkları bu bilgileri, 
Günaydın "iddia etti",, Milliyet "belirtilmiştir" ifadeleriyle  kullanmış-
lardır. Daha önce de değindiğimiz gibi iddia etmek ve belirtmek oku-
yucuda çok değişik etki yapmaktadır. 

3 Ocak günlü Hürriyet gazetesinde haberin bir bölümünde çar-
pışmaların ayrıntıları anlatılmaktadır : 

"Pakistan kaynaklı haberlere göre, Sovyetler Birliği, dağlarda ge-
rilla savaşı veren Müslümanları ezebilmek için özel eğitim görmüş 
"Dağcılar" kullanıyor. Halatlar ve çekiçlerle dağlara tırmanan Sovyet 
askerleri müslüman gerillaları kovalıyor ve öldürüyorlar." 

Gazetede anlatılan sahne gerçekten film  senaryosu gibidir ve in-
sanın gözünün önüne getirmesi çok zevklidir. Tercüman gazetesi ise 
gine birinci sayfasında  kullandığı anonsunda ve beşinci sayfadaki  ha-
berin manşetinde "Afganistan'da  Sovyet jetleri napalm kullanarak in-
sanları diri diri yakıyor" ve daha sonra haberde "napalm bombardı-
manı sırasında yüzlerce masum kadın ve çocuğun yanarak öldükleri-
ni..." biçiminde ifadelerle  savaşın şiddetini anlatmaktadır. Diğer ga-
zetelerde ise bu iki gazetede çizilen kanlı tablolara hiç rastlanmamak-
ta, sadece çarpışmaların sürdüğü haberlerinin geldiği bildirilmekte-
dir. 

Deyim yerindeyse "kaleminden kan damlayan" Tercüman ve Hür-
riyet gazetecileri zaman zaman çok simgesel ve ilginç benzetme ve ta-
nımlamalara da haberlerinde yer vermişlerdir : 

2 Ocak Hürriyet: "Afganistan'daki  Marksist rejime karşı savaşan Müs-
lüman gerillaların başkomutanı olduğunu bildiren Burhaneddin Rab-
bi Müslüman Afganistan'ın  Sovyet pençesinden kurtarılması için BM 
ve tüm Müslüman ülkelere çağrıda bulundu." 

31 Ocak Tercüman : "Çin : Moskova artık barışı koruyan sahte melek 
rolü oynayamayacaktır." 

Sonuç 

1977-1978 BYYO Yıllığında yer alan yazımızda Türk Basınını da-
ha iyi tanımak için yapmaya başladığımız ve gazetelerin biçim özel-
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likleri üzerinde durduğumuz basın incelemelerini bu yazımızda haber 
kaynakları ve haber dili ile sürdürdük. 

Küçük ancak anlamlı sayılabilecek bir örneklem üzerinde yapı-
lan bu niceliksel incelemelerin yalnızca bir durumu ortaya çıkardığı,, 
buna karşın neden ve sonuçlarına değinmediği eleştiri konusu olabilir. 
Dahası, sonuçlann yeterince yorumlanmadığı da söylenebilir. Ancak 
ortaya çıkan durum oldukça açık ve anlamlıdır. Ayrıca neden ve so-
nuçlarını incelemek, varsayım ve tahminlerle yetinilmeyecekse daha 
başka araştırmaları gerektirebilir. Bu araştırmalar bir makale çerçe-
vesini aşacağından inceleme sonuçlarını olduğu gibi aktarmakla ye-
tindik. 

Ancak özetlemek gerekirse, basın haber kaynaklarını seçer ve kul-
lanırken belirgin bir yanlılık içindedir. Bu yalnız, Afganistan  olayla-
rının aktarılmasında ortaya çıkan bir olgu değildir, tüm olaylar için 
geçerlidir ve bu sav özellikle dış olaylar için daha fazla  geçerlik ka-
zanmaktadır. Bu da uluslararası haberleşme alanında gelişmiş, sana-
yileşmiş ülkelerin kurdukları egemenlik ile yakından ilgilidir. AP, 
UPİ, AFP, Reuter gibi belli başlı ajanslar teknik donanımları, ekono-
mik güçleri, personel sayıları ile tüm dünyada haberleşme tekelini el-
lerinde bulundurmaktadırlar. Tüm dünya, olayları, bu belli başlı ajans-
ların süzgeçinden geçtikten sonra ve onların yorumlarıyla öğrenmek-
tedir. Hatta iki komşu Afrika  ya da Güney Amerika ülkesinin bile bir-
birlerinde olup bitenleri Londra, Paris ya da Washington kanalıyla 
öğrendikleri çok sık görülmektedir. Bu da son yıllarda üçüncü dünya 
ülkelerinin tepkilerine yol açmaya başlamış ve Unesco'nun da yardı-
mıyla yeni bir haberleşme düzeni kurulması için çalışmalar başlatıl-
mıştır. 

Çok kısaca değindiğimiz haberleşme alanındaki gelişmiş ülkele-
rin ajanslarının kurdukları bu egemenlik sonucu diğer azgelişmiş ül-
kelerde olduğu gibi Türk basını da özellikle dış olaylarda kaynak ko-
nusunda fazla  seçeneğe sahip değildir. Ancak eldeki kaynaklar da is-
teyerek ya da bilinçsizce, ya da olanaksızlıklardan ötürü incelenip ayık-
lanmadan kullanılmakta, her türlü çarpıtmaya göz yumulmaktadır. 
Afganistan  olaylarının verilmesinde iyice ortaya çıkan bu yanlılık ve 
çarpıtma, zaman zaman gülünç olmaya kadar gitmiş ve dikkatli bir 
okuyucu için inandırıcı olmaktan çok uzaklaşılmıştır. 

Yurtiçinde geçen bir olayı inceleseydik, ajansların, yabancı radyo 
ve basının dışına çıkarak kişilere, olayın kahraman ve tanıklarına ine-
rek yapabileceğimiz bu inceleme farklı  sonuçları vermeyecek, bir tara-
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fin  diğer taraftan  daha çok konuşturulduğunu ve kanıtlanamayan id-
dia ve abartmalara yer verildiğini gözlemlemiş olacaktık. 

İncelememizde yer alan haber dili bölümünde bu çarpıtma, abart-
ma ve yan tutmanın diğer örnekleri sergilemeye çalışılmıştır. 

Kaynaklar : 

Basın incelemeleri için : 

— Kayser, Jacques. "Le Quotidien Français" Armand Collin, 2<* 
ed. 1963. 

— Batailler, Francine, Analyse de Presse Serie "Sciences Politi-
ques" No : 1 PUF. 



TABLO I 
GAZETELERİN OLAYA AYIRDIKLARI YER : SAYFA, SÜTUN VE SATIR OLARAK 

Cumhuriyet Milliyet Tercüman Hürriyet Günaydın 

28.12.1979 

Toplam: 202 satır. 

1. Sayfa  2 sütun 
11. Sayfa  1 sütun 
Toplam: 72 satır 

3. Sayfa  2 sütun 

Toplam: 42 satır 

5. Sayfa  2 sütun 

Toplam 41 satır 

1. Sayfa  2 sütun 

Toplam : 47 satır 

Yer verilmemiş 

29.12.1979 

Toplam : 949 satır 

3. Sayfa  4 sütun 

Toplam: 108 satır 

6. Sayfa  7 sütun 

Toplam 246 satır 

1. Sayfa  2 sütun anons 
5. Sayfa  tek sütun 

Toplam: 140 satır 

1. Sayfa  5 sütun 
9. Sayfa  4 sütun 

15. Sayfa  3 sütun 
Toplam: 309 satır 

1. Sayfa  5 sütun 

Toplam: 146 satır 

30.12.1979 

Toplam: 1128 satır 

1. Sayfa  6 sütun, foto. 
11. Sayfa  2 sütun 

Toplam 163 satır 

3. Sayfa  4 sütun 

Toplam: 308 satır 

1. Sayfa  tek sütun 
anons 
8. Sayfa  4 sütun 
Toplam 271 satır 

1. Sayfa  5 sütun 
6. Sayfa  3 sütun 

Toplam : 219 satır 

1. Sayfa  4 sütun 
5. Sayfa  3 sütun 

Toplam 167 satır 
31.12.1979 

Toplam: 669 satır 

1. Sayfa  2 sütun 
11. Sayfa  2 sütun 
Toplam 132 satır 

1. Sayfa  6 sütun, foto. 
12. Sayfa  2 sütun 
Toplam: 127 satır 

1. Sayfa  4 sütun, foto 
5. Sayfa  2 sütun 
Toplam 179 satır 

1. Sayfa  2 sütun 
7. Sayfa  2 sütun 
Toplam 117 satır. 

12 Sayfa  6 sütun, foto 

Toplam: 114 satır 
1.1.1980 

Toplam 657 satır 

1. Sayfa  3 sütun 
11. Sayfa  2 sütun 
Toplam: 181 satır 

1. Sayfa  1 sütun 
3. Sayfa  4 sütun 
Toplam: 144 satır 

1. Sayfa  3 sütun, foto 
10. Sayfa  2 sütun 
Toplam: 148 satır 

1. Sayfa  4 Sütun 
9. Sayfa  2 Sütun 
Toplam 144 Satır 

1. Sayfa  4 sütun 

Toplam 40 satır 
2.1.1980 

Toplam: 669 satır 

1. Sayfa  5 sütun 
11. Sayfa  2 sütun 
Toplam : 158 satır 

3. Sayfa  2 sütun 

Toplam 73 satır 

1. Sayfa  4 sütun 
8. Sayfa  3 sütun 
Toplam : 188 satır 

1. Sayfa  3 sütun 
15. Sayfa  3 sütun 
Toplam: 145 satır 

12. Sayfa  7,5 sütun 

Toplam 105 satır 

3.1.1980 

Toplam: 491 satır 

6. Sayfa  5 sütun 

Toplam: 94 satır 

3. Sayfa  3 sütun 

Toplam 128 satır 

1. Sayfa  1 sütun 
5. Sayfa  Ssütun 
Toplam 162 satır 

3. Sayfa  4 sütun 

Toplam: 67 satır 

12. Sayfa  4 sütun 

Toplam: 40 satır 

Toplam Toplam: 908 satır Toplam 10S8 satır Toplam 1129 satır Toplam 1048 satır Toplam 612 satır 
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9 GAZETELERİN KULLANDIKLARI 
1 KAYNAKLARIN  KURGULANMASI 

(SATIR SAYISINA G Ö R E - 1 /OCAK / 1980 ) 



Kadın Eğitiminde Televizyondan Yararlanma* 

Doç. Dr. Aysel AZİZ 

GİRİŞ : 

Tüm evren nüfusunun  yarısmı oluşturan kadınlar, yapısal özel-
liklerinin belirlediği bir toplumsal statü içerisindedirler. Gelişmiş ol-
sun, gelişmekte olsun ya da gelişmemiş tüm toplumlarda kadın-erkek 
arasındaki cinsiyet farkı,  kadmm toplum içindeki yerini erkeğe göre 
farklı  bir düzene oturtmaktadır. İlk bakışta tüm olarak cinsiyet farkı 
olarak gözüken bu durumun kökenlerine inildiğinde, eğitini unsuru-
nun, buna bağlı olarak ekonomik unsurun yattığı kolayca görülebilir. 
Gelişmiş ülkelerde kadın erkek arasındaki sosyo-ekonomik bu farklı-
lık daha az ya da boyutları farklı  olmasına karşılık, gelişmekte olan 
ya da gelişmemiş ülkelerde farklılıklar  çok daha yoğun ve çok daha 
fazla  boyutludur. Gelişmiş ülkelerde temel eğitim sorunu kadınlar için 
çözümlenmiş olmasına karşm, üst düzeydeki eğitimde erkeğe oranla 
çok daha gerilerdedir. Paralı eğitim yapılan kapitalist ülkelerde erkek 
çocuğa yapılan eğitim harcaması, aynı oranda kız çocuğa yapılma-
maktadır. Yüksek öğrenimin parasız yapıldığı sosyalist ya da devlet-
çi sistemlerde ise bu kez kız öğrenci "kadın" olarak "anne" olarak 
toplumun belirlediği özelliklerinden ötürü, yine yüksek öğrenimde, er-
keğe göre, çoğunlukla eğitimini tamamlayamamakta, bunun sonucu 
olarak da ekonomik üretime katkısı daha düşük olmaktadır. 

Gelişmekte ya da gelişmemiş toplumlarda, diğer bir deyişle gele-
neksel ve geçiş durumundaki toplumlarda ise, kadın erkek arasında 
bu fark,  toplumun sosyo-ekonomik yapısının belirlediği koşullardan 
ötürü çok daha yoğundur. Bu gibi toplumlarda kadın çoğunlukla temel 
eğitimsiz ya da yetersiz bir eğitim görmüş, bunun sonucu da ya nite-
liksiz işçi olarak ağır koşullar altında çalışmakta ya da evde cinsel özel-
liğinin belirlediği koşullarla çalışmaktadır. Ekonomik yönden erkeğe 

* Yazı, Eskişehir İTÎA Televizyon ile öğretim ve Eğitim Fakültesince düzenlenen 
"Gelişmekte olan ülkelerde Televizyon ile Öğretim Stratejisi Kavramları" adlı 
seminere bildiri olarak sunulmuştur. 



26 AYSEL AZİZ 

bağlı olduğu gibi, toplum ekonomisine de üretken olarak hiç bir şey 
katmamaktadır. 

İkinci gruba sokacağımız ülkemizde durum ise şöyledir : 1975 ge-
nel nüfus  sayımına göre 40.197.670 olan nüfusun  19.780.470 yani yüz-
de 49,2 kadındır. Öğrenim yönünden durum ise, 6 yaş yukarıdaki ka-
dın nüfusun  oran olarak yüzde 51,7'si okuma-yazma bilmemektedir. 
6 yaş yukarısı erkeklerde ise bu oran yüzde 24'dür. Daha açık belirt-
mek gerekirse, her 100 kadından 51 kadın okuma yazma bilmemekte 
dir. ya da hiç okula gitmemişlerdir (Tablo I ) . 

İlkokul bitirme, çıkış alma yönünden durum incelendiğinde ise, 
durum ilk tablo kadar karamsar olmasa bile, yine de erkeklere göre 
farklılık  göstermektedir. Okuma-yazma bilen kadınların yüzde 29.4'ü 
ilkokulu bitirmemesine karşılık, bu oran erkeklerde yüzde 26,4'dür (Tab-
lo II ) . Kuşkusuz burada okuma-yazma yeteneğinin işlevsel olup olma-
dığı, bir başka deyişle, okuduğunu anlayıp anlamadığı gibi özellikler 
de araştırılabilir. İlk öğrenim düzeyinde görülen bu farklılığın  orta 
ve üst öğrenim kurumlarında çok daha belirgin olacağı da açıktır. 

Tablo I 

Türkiye'de 6 yaş sonrası okur yazar durumu 

Erkek Kadın Toplam 

Okur - Yazar 12 784 592 7 978 362 20 762 954 
% 74,8 % 48,1 

Okur-Yazar değil 4 247 429 8 583 362 12 830 791 
% 24,8 % 51,7 

Toplam 17 086 625 16 587 496 33 672 121 
% 0,4 % 0,2 

Bilinmeyen 52 604 25 872 78 476 
% 100 % 100 

Tablo II 

İlkokulu Bitirme Durumu 

Erkek Kadın Toplam 

İlkokulu bitiren 9 414 906 5 636 198 15 051 104 
% 73,6 % 70,6 

Okulu bitirmeyen 3 369 686 2 342 164 5 711850 
% 26,4 % 29,4 

Toplam 12 784 592 7 978 362 20 762 954 
% 100 % 100 

Kaynak: DlE Türkiye İstatistik Yıllığı, 1977, sh. 43. 
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Kadın eğitimindeki bu durum, kadının ekonomik yaşamdaki ye-
rini de etkilemektedir. 15 yaş yukarısı çalışan kadın nüfusunun  yüz-
de 89'u, 1970 çalışma istatistiklerine göre tarım kesiminde çalışmak-
tadır ve eğitimsizdir. Sanayi ve hizmet kesiminde çalışan kadın oranı 
isel yalnızca yüzde ll'dir , ve bu kesimdeki toplam işgücünün yine yal-
nızca yüzde 10'unu oluşturmaktadır. Genellikle alt düzeyde de olsa bir 
eğitim gerektiren bu iş kollarına daha çok kentlerde oturan kadın 
nüfus  katılmaktadır. Kırsal kesimde genel olarak, eğitim gerektirme-
yen tarım işlerinde çalışma yaşma gelen her kadm çalışma zorunlu-
luğunda iken, kentlerde oturan kadın nüfusunun  ancak yüzde 15'i be-
lirtilen iş kollarında çalışmakta, geri kalan yüzde 85 gibi ezici bir ço-
ğunluğun toplumsal işbölümü içerisindeki yeri, cinsel ve onun uzan-
tısı olan işlevleridir, yani, ev kadınlığı ve çocuk yetiştirmektir. Ya-
şamları da, öncelikle ekonomik açıdan ve onu izleyerek de toplumsal 
açıdan eşlerinin güdümündedir. Kuşkusuz, kentlerde kadınların iş-
gücüne katılmasının oran olarak düşük olmasının önemli bir nedeni, 
okur-yazar, öğrenim görmüş kadm nüfusunun  öğrenimin her basama-
ğında erkeğe göre daha az oluşu ile açıklanabilir.* 

Türk toplumundaki kadının öncelikle eğitim yönünden yerini sap-
tarken, toplumun diğer kesimini oluşturan erkeğin durumundan, bir 
başka deyişle, toplumun tüm sosyo-ekonomik olgularından, koşulların-
dan soyutlayanlayız. Eğitim sorunu ve buna bağlı olarak ekonomik 
sorunlar erkekler için de söz konusudur. Özellikle kırsal kesim erkeği 
bu yönden daha olumsuz koşullar içerisindedir. Ancak bu olumsuz ko-
şulların kadınlara yansıması daha büyük boyutlarda olmaktadır. 

Örgün eğitimde gerek genel olarak tüm toplumdaki bu yetersiz 
durum, gerekse özel olarak kadınların eğitimsiz ya da yetersiz bir 
eğitimden geçmiş olmaları sorunu, yıllardan beri süregelen "halk eği-
timi" ya da "yaygın eğitim" adları ile anılan eğitim türü ile gideril-
meye, çözümlenmeye çalışılmaktadır. Özellikle başta Milli Eğitim Ba-
kanlığı olmak üzere, çeşitli kamu kuruluşlarının ve gönüllü, özel ku-
ruluşların bu eksikliği giderici çeşitli çalışmalar yaptığı bilinmektedir. 
Ancak, yapılan bu çalışmaların kadının gerçek eğitim gereksinimini 
karşılayıp karşılamadığı, beceri ve uğraş kazandırmayı amaçlayan 
kursların ne denli etkili olduğu, amacına ulaşıp ulaşmadığı tartışma 
konusudur. Konumuzun sınırları bu konunun tartışılmasını dışta bı-
rakmaktadır. 

* Gülten KAZGAN, "Türkiye'de kadın eğitimi ve kadm çalışması; nedenler, etki-
ler, ilişkiler ve sonuçlar". Toplum ve Bilim, sayı: 5, 1978, sh. 46-47, 
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örgün eğitim dışındaki yaygm ya da halk eğitimi kavramları ile 
açıklanan eğitim çalışmaları anılan bu kurumsal çalışmalar yanında 
1961 Anayasası ile kurulan, önceleri özerk, sonraları ise tarafsız  bir 
kitle haberleşme aracı olan TRT Kurumunun radyo ve televizyon ya-
yınları üe de yapılmaktadır. Konuşmamızın bundan sonraki bölüm-
lerinde, Anayasa ile kendine "...kültür ve eğitime yardımcı olma..." 
görevi verilen TRT'nin özellikle televizyon yayınlarında kadınlar için, 
kadınların eğitimi için neler yaptığını, etkili olup olmadığını, kadın-
ların bu yayınlara karşı gösterdikleri ilgiyi, yararlanıp, yararlanma-
dıklarını, neler yapılabileceği ve yapılması gerektiği gibi hususlar üze-
rinde duracağız. 

A. TRT TELEVİZYONUNDA KADINA YÖNELİK YAYINLAR (*) 

TRT televizyonunda kadınlara seslenen, onların göreceli de olsa, 
sorunlarına çözüm getirmeyi amaçlayan programlara, televizyonun ya-
yına başlayış tarihi olan 1968 Ocak ayından beri rastlanmaktadır. 12 
yıldan beri süre gelen zaman zaman ara verilmesine karşın, değişik 
süre ve içerikteki bu yayınların temel dayanağı, hiç kuşku yokki, ön-
celikle 1961 Anayasası ve ona dayanarak çıkarılan 359 sayılı ve daha 
sonra bu yasanın kimi maddelerini değiştiren 1568 sayılı TRT yasası-
dır. Bu yasalara dayanılarak saptanan genel yayın ilkeleri ve genel 
yayın planlan, toplumu oluşturan çeşitli gruplara yönelik yayınların 
yapılmasını öngörmüştür. Özellikle, eğitime olan gereksinimleri göz-
önünde bulundurularak çocuk, kadın, köylü, gençlik, gibi farklı  sos-
yo-ekonomik durumdaki izleyici gruplarına yönelik yayınlara prog-
ram planlamalarında ağırlık verilmiştir. Genel yayın planlamaları, 
özellikle 1973 den bu yana daha düzenli ve önceden hazırlanmaya baş-
lanmış, o yılki işlenecek konular oldukça ayrıntılı bir biçimde saptan-
mıştır. 1978 yılma değin bu planlamalar radyo ve televizyon yayınla-
n için farklı  olarak saptamrken, bu yıldan sonra radyo ve televizyon 
için birlikte saptanılmaya başlanmıştır. Görüntüsel özelliğinden ötürü 
böyle bir ayrımın yapılmasının ilk bakışta doğru bir hareket, uygula-
ma olduğu sanılırsa da amacın radyo ve televizyon yolu ile kadın eği-
timine yardımcı olduğu düşünüldüğünde, böyle bir ayrımın gereksiz 
olduğu görülür. Çünkü, gerek sorunlara yaklaşım biçimi ve gerekse 
bunlara getirilecek çözüm yollarının her iki kitlesel haberleşme ara-
cında aynı olması, dolayısıyla bunlara yön veren ilkelerin ve bu ilke-

(*) TRT Radyolarından kadınların yararlanmaları ile ilgili geniş bilgi için baknz. 
Aysel AZİZ, Kadınların TRT Radyolarından Yararlanmaları, "A.Ü. Siyasal Bil-
giler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu Yıllık . 1979", Ank., sh. 35-58. 
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lere bağiı kalarak işlenecek konularında aynı olması gerektiği açıktır. 
Kuşkusuz, burada yalnızca duyu organına seslenen radyodaki kadına 
seslenen eğitsel yayınlar ile, hem duyu, hem de görme organma sesle-
nen televizyondaki kadına seslenen eğitsel yayınların anlatım biçimin-
de, hatta zaman zaman ağırlık vereceği konularda farklılığın  olacağı 
doğaldır. 

TRT'nin 1978 yılı genel yaym planında, kadmlara yönelik eğitici 
yayınlarda bu yayınların amacının ne olacağı ayrı olarak saptanmamış, 
ancak, "Yaygın Eğitim Yayınlan" başlığı altında tüm örgün eğitim dı-
şı yayınlardaki amacın ne olduğu ve ne gibi konu ve izleyici gruplarını 
kapsadığı belirtilmiştir. Bu saptamaya göre, yaygın eğitim yayınların-
dan amaç şöyledir: 

"...Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş, yahut bir kademesinde 
bulunan veya bu kademeden çıkmış yurttaşlarımızın eğitilmelerine, ça-
ğımızın bilimsel, teknolojik, iktisadi, sosyal ve kültürel gelişmelerine 
uymalarına, milli kültürü benimsemelerine, çeşitli mesleklerde çalı-
şanların sahalarında gelişmelerine yardımcı olmaktır..."*. 

Bu amacı gerçekleştirmek üzere kadm eğitimi konusu "Aile ve 
Kadın" başlığı altmda şöyle saptanmıştır : 

"...Yurt ve millet hayatında aile ve kadının önemli yeri, ailenin 
beden ve ruh sağlığı, Cumhuriyetin Türk kadınına kazandırdığı değer, 
hak ve özgürlükler, günlük işlerinden artan zamanı yararlı bir şekil-
de değerlendirebileceği konular, pratik ve bilgileri ve kolaylıkları, çalı-
şan kadınların aile ve yurt kalkmmasma sağladığı hizmet, bu çalış-
madan doğan sorunlar ve çözümleri, ana sağlığı ve çocukların yetişti-
rilmelerindeki sorunlar, çözümleri aile planlamasının önemleri, çocuk 
sağlığı, çeşitli çocuk hastalıkları, korunma ve tedavi yolları..."** 

Hem radyo hem televizyon yaymları için öngörülen amaç ve işle-
necek konular, görüleceği üzere, genel hatları ile ülkemizdeki kadm so-
runlarının sıralanmasıdır. Önceki yıllardaki televizyon yayınlarına gö-
re daha ayrıntılı biçimde ele alınmış, önem verilmiş olması, kuşkusuz 
sevindiricidir. Ancak, işlenecek konularm kadınm temel eğitim gerek-
sinimini karşılamaktan çok uzak olduğu görülür. Özellikle bu yolla 
kadmm ekonomik yaşama aktif  olarak katılması söz konusu olmamak-
tadır. Yapılan eğitim daha çok, kadının sorunlarını ortaya koyucu ve 
bunlara bir dereceye kadar çözüm yolları arayıcı niteliktedir. Yoksa, 

* "TRT, 1978 Yılı Genel Yayın Planı"; Genel Sekreterlik Basılı Yayınlar ve Ki-
taplar Müdürlüğü Yayınları: 100, (T.Y.), sh. 18. 

** Aynı yapıt, sh. 23. 
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temel eğitimin ilk basamağı olarak aldığımız okuma- yazma bilmeyen 
kadınlara bu beceriyi kazandırmak ya da aritmetik öğretilmesini amaç-
lamamaktadır. 

TRT'nin kadın yayınları konusundaki bu düzenlemelerinin gerçek-
leştirilmeye, planlamaya, amaca ters düşer niteliktedir. Şöyleki, işlene-
cek konular kimi yıllar ya da dönemler ya hiç yapılmamış ya da süre 
ve içerik yönünden çok yüzeyde kalmıştır. Özellikle, yayın olanakları-
nın giderek arttığı, geliştiği son yıllarda, bu konuda yayınlar çok az-
dır. Yayınların ilk başladığı yıllarda, içerik yönünden fazla  doyurucu, 
gerçek gereksinimi kapsayan konular işlenmese bile, sürekli olarak ka-
dınlara seslenen yayınları bulmak olanaklı iken, giderek, Televizyonun 
gerek yayın alanları ve süresinin, gerekse deneyimlerinin genişleme-
si, artmasına karşın, genel olarak tüm eğitsel yayınlarda, özel olarak 
da kadın yayınlarında oran yönünden düşme görülmüştür. Televizyon 
yayınlarının ilk başladığı yıl olan 1968 yılında kadmlara seslenen prog-
ramlara ayrılan süre, tüm yayın süresi içerisinde yüzde 0,5 iken, 1971 
yılında bu oran az da olsa bir artma göstererek yüzde 0,7'ye yükselmiş, 
1976 yılında ise doğrudan kadmlara seslenen yayınlara yer verilme-
miştir. 1977 yılında kadmlara seslenen yayınlara yeniden başlanmış ve 
tüm yayın içerisindeki oranı yüzde 0,4'e, 1979 yılında ise bu oran yüz-
de 0,5'e yükselmiştir (tablo I I I ) . 

Tablo III 
Televizyonda kadın yayınlarının genel yayın içerisindeki yıllara göre oranlan 

Program türü 1968 1971 1973 1976 1977 1979 

Haberler % 14 % 21 % 18 % 12,4 % 16,6 % 14 
Müzik 15 12 11 9,4 6,3 8,5 
Eğlence 6,5 5 5 2 9,3 4,1 
Çocuk 3,5 6,5 6,5 8,6 12,8 12.1 
Kadın 0,5 - 0,7 0,8 — 0,4 0,5 
Köy 1 1,5 1,4 1,4 0,9 2,3 
Genel eğitim ve kültür 32 17 10 9,7 13 11,8 
Aktüalite-magazin 13 8,8 6,8 15,3 1 12,2 
Sinema-tiyatro-dizi 9,5 23 28 29,1 28,1 23 
Spor 5 4,5 5 8 5,1 8,1 
Reklamlar — — 7,5 4,1 6,6 4,2 

Kaynaklar : 1968, 1971, 1973 yılları için, Aysel AZİZ, "Televizyonun Yetişkin Eğiti-
mindeki Yeri ve Önemi". T.O.DA.İ.E. Yayınlan No: 148, Ankara, 
1975, sh. 55-59, 1976-1977-1979 yıllan için TRT Program dergileri. 

Süre yönünden çok yetersiz olan bu durum yanında, yayınların 
içeriğine bakıldığında da gerçek gereksinimi kapsayıcı, karşılayıcı ni-
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telikte olmadığı görülmektedir. Yine ilk yıllarda (ilk 5 yılda yayınla-
nan programlarda), zaman zaman kadının temel eğitim gereksinimi 
olarak nitelenebilecek sağlık, çocuk bakımı gibi konuların işlenmesi 
yanında, kadına beceri öğretmeyi, uğraş kazandırmayı amaçlayan ya-
yınlara yer verilmesine karşın, daha sonraki yıllarda ya kadınlarla il-
gili sorunları ortaya koyucu nitelikte ya da gelişmiş kapitalist ülkeler-
deki tüketim kadınları için yapılan türde, söz gelimi moda, denizde cilt 
bakımı, pasta, yemek tanımları, çiçek yerleştirme sanatı (ikebana), 
batik (kumaş boyama sanatı), tuz seramiği, küçük ev hediyelerinin ha-
zırlanması, çeşitli pratik ev bilgileri gibi daha çok görüntüsel anlatı-
mı kolay ve etkili olabilecek konulara yer verilmiştir. Bu yıllar içeri-
sinde oldukça yararlı olabileceğini sandığımız bir kaç programlık sü-
rekli bir yayın olarak dikiş öğretilmesi verilebilir. 

Kuşkusuz, burada bir noktayı belirtmekte yarar vardır. O da, ka-
dınların eğitimini amaçlayan programların salt kadınlara seslenen ya-
yınlar içerisinde toplanmasının doğru olmayacağı hususudur. Yetiş-
kinlere genel olarak seslenen, onların eğitilmesini amaçlayan, örneğin 
sağlık, çevre sağlığı, kırsal kesime yönelik yaymlar, hukuk, ekonomi 
ve siyasal yaşamla ilgili programlar, yabancı dil öğretimini amaçlayan 
programlar gibi toplumun tüm kesimine seslenen eğitici yayınlardan 
da kadınların yararlanması söz konusudur. Ancak, bu tür eğitici ya-
yınları da incelediğimizde gerek süre yönünden, gerekse içerik yönün-
den çok yetersiz olduğu görülmektedir. Öyleki, yetişkinlere seslenen 
tüm eğitsel yayınların genel yayın süresi içerisindeki oranı 1968 de yüz-
de 9,6, 1971 de 4,8, 1973 de yüzde 8,2, 1976 da 3,1 ve 1979 yılında ise yüz-
de 1,7'dir*. Yayın sürelerinin artmasına karşın, eğitim yayınlarındaki 
çok göreceli bir artış, hatta zaman zaman azalışlara bakarak, televiz-
yonun tüm eğitsel yayınlarının süre yönünden doyurucu olduğunu, 
toplumun eğitim gereksinimlerini karşıladığını söylemek gerçeği yan-
sıtmayacaktır. 

Televizyonda bugüne değin yayınlanan kadınlara yönelik yayın-
lar için özet olarak belirtmek gerekirse, süre yönünden çok yetersiz, 
içerik, kapsam yönünden ise, masa başında, gelişi güzel, yetersiz olan, 
genel yayın ilkelerine bile uymayan tek tek programlar olarak yapıl-
dığı, hedef  izleyici kitlesi olan kadınların gerçekten gereksinimini kar-
şılayıp karşılamadığının araştırılması yapılmayan, bir başka deyişle, 
izleyici ile ilişki kurulmayan bir uygulama içerisindedir. Özellikle ge-
lişmekte olan ülkelerde sık sık denemesi yapılan projeli eğitici dizi 

* Cevat GERAY, "Halk Eğitimi", A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları, No: 73, Ank. 
1978, eh. 146. 
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yayınlara, diğer kitlesel haberleşme araçları ile desteklenerek, hatta 
yüz yüze eğitimin olanaklarmı da yaratmak amacı ile televizyon izle-
me forumları,  klüpleri kurarak yapılan eğitici yaymlara gerek bugü-
ne değin gözlemlerimiz, gerekse bu konudaki araştırmalarımız sonucu 
rastlanamamıştır. 

B. KADINLARIN TELEVİZYON YAYINLARINI İZLEME 
DURUMLARI 

10 yılı aşkm bir geçmişi olan ve ülkenin gerek nüfus  olarak, ge-
rekse alan olarak yarısında izlenme olanağı bulunan televizyon ya-
yınlarının toplumda uyandırdığı ilgi, özellikle konumuz olması yönün-
den kadmlarm bu yaymlara gösterdikleri ilgi, öncelikle yayınları izle-
yip izlemedikleri, neleri, neden ve ne ölçüde izledikleri, bunlardan ya-
rarlanıp yararlanmadıkları hususları, biraz önce değindiğimiz televiz-
yon yaymlarmm etkinliğini ölçme yönünden önemlidir. 

Televizyon yayınlarının henüz çok uzun bir geçmişinin olmaması 
ve Türkiye'de araştırma geleneğinin ve öneminin yerleşmemiş ve an-
laşılmamış olmasından ötürü, bu konudaki bulgularımız oldukça sı-
nırlıdır. Son yıllarda TRT'nin yapmaya başladığı bu tür izleyici araş-
tırmalarından ise, bulgularının ayrıntılı olarak verilmemesinden ötü-
rü, yararlanma olanağı yoktur*. 

Kadın izleyicilerin televizyon yayınlarına gösterdikleri ilgi ve ya-
rarlanmaları konusunda bulgularından yararlanacağımız iki araştır-
madan Uki Ankara'nın içinde 1973 yılında, diğeri ise 1978 yılında An-
kara'nın üç köyünde yapılmıştır**. Böylece, kadınların televizyon ya-
yınlarına karşı olan ilgileri gerek kentte, gerekse kırsal kesimde orta-
ya koyma olanağını bulmuş olmaktayız. 

1) İzleme Durumu 

Kadmlarm genel olarak gerek kentte, gerekse kırsal kesimde, te-
levizyon izleme durumları yüzde 85-80 dolayındadır. Bu ise, araştır-

* TRT'nin 1976 yılında Ankara içinde yapmış olduğu bu araştırma, "TRT Ankara 
îli TV Seyircileri Araştırması Genel Sonuçlan" TRT, Halk ve Basınla İlişkiler 
ve Pro. Md. Yayınları No: 1, Basılı yayınlar ve Kitaplık Müd. yayınlan no -.81 
(T,Y) de toplanmıştır. 

** 1973 Ankara ili televizyon araştırması ile geniş, aynntılı bilgi, Aysel AZİ2, 
"Televizyonun Yetişkin Eğitimindeki..." a.ge., de, yayınlanmıştır. 1978 bulgula-
n ise A.Ü. Eğitim Fakültesi öğrencileri ile yürütülmüş ve ilk kez yayınlan-
maktadır. 
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manın yapıldığı yıl ve yerler yönünden oldukça büyük oranlardır. Çün-
kü, Ankara içinde yapılan araştırma televizyon yayınlarının başlama-
sından 5 yıl sonradır ve alıcıların pahalı olmasından ötürü, henüz her 
eve girmemiştir. Kırsal kesimdeki bulgular ise 1978 yılı yazında yapıl-
masına karşın, televizyon yayınlarının yoğun olarak izlenmesinin 4-5 
yıllık bir geçmişi vardır. Durum bu yönden değerlendirildiğinde, ka-
dınların televizyona gösterdikleri ilginin, özellikle diğer kitlesel haber-
leşme kanallarına gösterdikleri ilgi ile karşılaştırıldığında oldukça 
yüksek olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadınların televizyon izlemeleri 
erkek izleyenlerle karşılaştırıldığında ise aralarında çok büyük farkın 
olmadığı, ancak kentte kadm izleyenlerin, köyde ise erkek izleyenlerin 
daha. çok televizyon izledikleri ortaya çıkmaktadır (Tablo IV). 

TELEVİZYON İZLEME DURUMU (Tablo IV) 

îzleme durumu Kente (1973) Köyde (1978) 
Kadın Erkek Kadm Erkek 

İzleyenler % 80,8 % 76,0 % 85,3 % 87,7 
İzlemeyenler % 19,2 % 24,0 % I4r7 % 12,3 

Az da olsa kadm erkek izlemesi arasındaki bu farkların  kentte, ak-
şamları yaym yapan televizyon yayınlarına erkeklerin, gerek farklı  ça-
lışma koşullarının olması, gerekse toplumsal katılmaları ile diğer kit-
le haberleşme araçlarma ilgi göstermelerinin neden olabileceği söyle-
nebilir. Kırsal kesimdekilerin daha fazla  ilgi göstermeleri ise, erkekle-
rin televizyon izleme olanaklarının kadınlara göre daha çok olması 
ile açıklanabilir. Köylerde erkeklerin yararlandıkları köy kahvesi, köy 
konuk odası, muhtarın evi gibi yerlerin bulunuşu, televizyonun bura-
larda izlenmesine neden olmaktadır. Televizyon islemeye gösterilen il-
gi, eğitim ve ona bağlı olarak gelir durumu ile yakmdan ilişkilidir. Öğ-
renim durumu ele alındığında düşük öğrenimlilerin televizyon yayın-
larını izleme durumu gerek kentte, gerekse köyde daha azdır. Geliş-
miş batı ülkelerindeki durumun tersi olan bu durum, televizyonun ül-
kemizde henüz yeni bir kitle haberleşme aracı olması ve alıcısının sa-
tın alma gücünü, özellikle az eğitimli ya da eğitimsiz kitlelerde, aşması 
gibi nedenlerle açıklanabilir. 

2) îzleme Sıklığı: 

Kadmlarm yayınları izleme sıklığı; sürekli ya da kesintili olup ol-
maması durumu, bu yayınlardan etkilenme, yararlanma yönünden 
önemlidir. Televizyonun görüntüsel özelliğinin kişiyi ekran başına çek-
mesi, yayınların içerisinde dramatik unsuru kapsayan sinema filim-
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leri, dizi fiiimleri,  tiyatro oyunları gibi programlara ağırlık verilmesi 
televizyon yayınlarının sürekli izlenmesine neden olmaktadır. Özellikle 
televizyonun başlangıç yıllarında, gerek yeni olmasmdan ötürü ilginin 
çok olması, gerekse yayın sürelerinin sınırlı olması gibi nedenlerle ya-
yınların özellikle kadmlarca sürekli izlenmesine neden olmuştur. Ya-
yınların yalnızca akşam saatlerinde olması, bireyin-konumuz olması 
yönünden kadının,- genellikle çalışma saatleri dışında kalması, yayın-
ların sürekli izlenmesine neden olmaktadır. Ankara kenti araştırma-
sında televizyon yayınlarını sürekli izleyenlerin oranı yüzde 74,3 gibi 
oldukça yüksek bir orandır. Bir başka deyişle, kadın izleyenlerin 3/4 
gibi bir kesimi yayınları sürekli izlemektedir. Kırsal kesimde ise bu 
oran, yani yayınların her-ıgece izlenmesi, yüzde 66'dır. Kent ve köy ka-
dım arasmdaki bu fark,  köyde her evde televizyon olmaması ile, açık 
oturumlar, haber programları ile sanat ve kültür programları ve spor 
programları gibi bireyin eğitim ve kültür düzeyine bağlı olduğu yayın-
lara köy kadınının fazla  ilgi göstermeyişi ile açıklanabilir. 

Bir karşılaştırma olanağı vermesi yönünden, erkek izleyenlerdeki 
duruma bakıldığında ise, gerek kentte, gerekse köyde kadınların er-
keklere göre yayınları daha çok sıklıkla izlediği görülmektedir. Yuka-
rıda televizyon izlemedeki erkekler için yaptığımız yorumu, sürekli iz-
leme konusunda da yapabiliriz. Şöyleki, erkeklerin akşamları, geceleri 
zaman ayıracakları, iş ya da toplumsal çalışmaları, katılmaları varken, 
kadmlar da genellikle yoktur. Kent erkeği için belirttiğimiz bu durum, 
köy erkeği için, televizyon izleme nedeni ile açıklanabilir. Daha sonra 
ele alacağımız bu konuda da görüleceği üzere, erkeklerin televizyon 
izleme nedenleri çoğunlukla haber alma, bir şeyler öğrenme nedenleri-
ne dayandığından, bu gereksinimini diğer kitlesel haberleşme araçları 
olan radyo ve yazılı basından karşılamaları ya da yüz yüze ilişkilerle 
bu gereksinimini önceden gidermesi ya da sonradan giderme olasılı-
ğının bulunması gibi nedenlerle yayınları sürekli izlememektedirler. 
(Tablo V). 

Sıklık 

Tablo V 
YAYINLARIN İZLENME SIKLIĞI 

Kentte Köyde 

Her gece 
Haftada  3-4 gece 
Haftada  1-2 gece 
Daha seyrek 

•% 67,1 
Kadın 

% 48 0 
Erkek Kadın 

% 66 
Erkek 
% 68,5 

14,5 
16,7 
1,7 

19,4 
26,7 
5,5 

16 
9 

10 

29,2 
2,8 
9,4 
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Yayınların izleme sıklığı yanında, izleyicinin yayınlara karşı ilgi-
sini belirten, açığa çıkaran bir başka veri de, yayınların bir yayın ge-
cesinde yada gününde başından sonuna izlenip izlenmediğidir. Bu ko-
nudaki bulgularımıza göre, kentlerde kadınların yayınları başından 
sonuna kadar izleyeni yüzde 53'ü bulurken, kırsal kesimde yüzde 39 
gibi daha düşük oranda kalmasıdır. Belirli programları izlemeyi yeğ-
leme ise ikinci olarak gelmektedir. Üçüncü bir izleyiş biçimi ise, rast-
gele, gelişi güzel izleme biçimidir ki gerek köyde, gerek kentte yüz-
de 15 dolaymdadır. İlk bakışta oldukça yüksek görünen başından 
sonuna yayınların izlenmesinin en önemli nedeni kanımızca, yayın-
ların yeni olmasından ötürü ilginin fazla  olması ve kadınların ya-
yınların çoğunluğunu kapsayan dramatik yapımlı, film  ve tiyatro tür-
lerine gösterdikleri ilginin çokluğundandır. Bir başka deyişle, hemen 
hemen her gece bu tür programların yayınlarda yer alması, ister iste-
mez bu tür yayınlara ilgi duyanları ekran başına çekecektir. Başın-
dan sonuna kadar izlemede erkeklerin durumu değerlendirildiğinde ise, 
kadınlar kadar fazla  olmadığı görülmektedir. Kuşkusuz burada, daha 
önce sözünü ettiğimiz erkeğin televizyon dışında ilgi duyacağı şeyle-
rin varlığmı bir kez daha neden olarak belirtebiliriz. 

İzleme sıklığı ve süresi konusunda özetlemek gerekirse, kadınlar 
yayınları hemen hemen her gece ve çoğunlukla başından sonuna ka-
dar izlemektedirler. Bu izleyişde, yayınların içeriği büyük rol oynamak-
tadır. 

C. YAYINLARIN İZLENME NEDENLERİ VE İZLENEN YAYIN 
TÜRLERİ 

Tüm kitlesel haberleşme araçlarında olduğu gibi, televizyon ya-
yınları da birbirinden sosyo-ekonomik yönden farklı  bireylerin oluş-
turduğu geniş bir kitlece izlenmektedir. Bu geniş kitleyi oluşturan bi-
reylerin, yayınları izlemedeki amaçları ya da nedenleri ise doğal ola-
rak farklı  olacaktır. Genellikle, televizyon izleme nedenleri arasında 
ileri sürülen fikirler,  haber alma, eğlenme, hoşça zaman geçirme, öğ-
renme, eğitilme gibi somut nedenlere dayandırılırken, sosyal psikolog-
lar konuya, bireyin ruhsal durumu ile toplum ilişkileri açısından bak-
maktadırlar ve televizyon izlemeyi bireyin yaşam koşullarından "kaç-
ma" nedeni ile izlemekte oldukları savını ileri süremktedirler. Kuş-
kusuz, yayınların izlenme nedenini, yayınların içeriğine bakarak değer-
lendirme daha rasyonel bir davranıştır. Çünkü, birey, yayınlar içeri-
sinde şu ya da bu gereksinimini karşılayacak nitelikte bir şeyler bul-
duğunda yayınları izleyecek, ilgi gösterecektir. 
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1) İzleme Nedenleri 

Televizyon izlenmedeki nedenler de, genel olarak kitle haberleş-
me araçlarının haber, eğlence, eğitim, tanıtı gibi işlevleri ile aynılık 
göstermektedir. Bu sınıflandırmaya  göre, kadınların televizyon yayın-
larını izlemedeki nedenleri de eğlence, hem eğlence hem bir şeyler öğ-
renme, yalnızca bir şeyler öğrenme, gibi belli başlı üç grupta toplana-
bilir. Çeşitli araştırma bulguları, kadınların genel ilgi alanlarının da-
ha çok eğlendirici, heyecan verici programlara yönlenmesi sonucu, iz-
leme nedeninin büyük bir kesimini "eğlenme, hoşça zaman geçirme" 
nedenlerinde yoğunlaştırmaktadır. Bunu "eğlenirken eğitilme, eğiti-
lirken eğlenme" deyişi ile formüle  edilen "Hem öğrenme, haber alma 
hem de eğlenme" nedeni izlemektedir. Üçüncü izleme nedeni ise salt 
haber alma, bir şeyler öğrenme, eğitilme nedeninde toplanmaktadır. 
<Tablo VI). 

Tablo VI 
YAYINLARIN İZLENME NEDENLERİ 

İzleme nedeni Kentte Köyde 

Kadın Erkek Kadın Erkek 
Eğlenme, meşgul olma % 43,5 % 31,3 % 22,4 % 12,6 
Haber alma, öğrenme, Eğitilme 11,8 17,0 29,0 40,0 
Eğlenme-haber alma öğrenme 39,9 46,5 33,0 56,1 
Başka 3,5 4,5 5,0 — 

Kadmlarm televizyon izleme nedenlerini tabloya bakarak yorum-
larsak, kentteki kadmlarm televizyon izleme nedenlerinin başında 
yüzde 43,5 gibi hemen hemen izleme nedenlerinin yarısını oluşturan 
"eğlenme, meşgul olma, zaman geçirme" nedeni gelmektedir. Bunu 
yüzde 40 ile "hem eğlenme, hem birşeyler öğrenme" nedeni izlemekte-
dir. Yalnızca haber alma, eğitilme nedeni ile izleme ise yüzde 12 gibi 
oldukça düşük bir oranda kalmaktadır. 

Köyde durum ise, birinci neden yüzde 33 ile hem eğlenme hem 
bir şeyler öğrenme, haber alma, ikinci neden ise yüzde 29 ile haber 
alma, öğrenme ve eğitilme gelmektedir. Burada iki farklı  yerleşim 
biriminde oturan kadınlar arasında televizyon izleme nedenleri yönün-
den az da olsa bir farkın  bulunması, kent ve köydeki kadının öğre-
nim düzeyini vurgulaması yönünden oldukça ilginçtir. Kent kadını 
gerek öğrenim düzeyi yönünden, gerekse diğer haber alma ve öğren-
me kanallarına, olanaklarına sahip olması nedeni ile televizyon yayın-
larını daha çok eğlence amacı ile izlerken, kırsal kesim kadını ya hiç 
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öğrenim görmemiş olması ya da çok yetersiz bir ilk öğrenimden geç -
miş olması nedeni ile eğitime olan gereksinimini televizyon yayınla-
rından beklemektedir. Görüntüsel özelliğin verdiği çekicilikle ekran ba-
şına gelmektedir. Kuşkusuz, bu arada eğlendirici nitelikte yayınların, 
özellikle sinema ve dizi filmlerin  bulunması da önemli bir diğer ne-
deni oluşturmaktadır. Hatta kırsal kesim kadınının -erkek için de söy-
lenebilir- izlediği bu filimlerden  ya da tiyatro oyunlarından dahi bir 
şeyler öğrendiğini, en azından ya kendi toplumumuzun çeşitli kesit-
lerinden örnekler vermesi ya da yabancı toplum yapılarını, aile iliş-
kilerini sergilemesi ile bilgi sahibi olduğunu belirtenler vardır. Bu 
yönden alındığında, tüm televizyon yayınlarının çok genel hatları ile 
çok geniş anlam ile eğitim yaptığı söylenebilir. Ancak, bizim üzerin-
de ısrarla durduğumuz eğitim, dar anlamlı, bireyin öncelikle temel 
eğitimini karşılayıcı, örgün öğretim kurumlarında aldığı yetersiz eği-
timi tamamlayıcı, bireye beceri ve uğraş öğretmeyi amaçlayan bir eği-
timdir. 

Televizyon yayınlarını izleme yönünden kadm ile erkek arasın-
daki önemli fark,  haber alma amacı ile izlemenin erkekte çok yoğun 
olmasıdır. Gerek kentte, gerekse köyde haber alma amacı ile izleme 
hem yalnız haber alma, öğrenme, eğitilme nedeninde, hem de eğlenme 
ve öğrenme amacı ile izleme birleşik nedeninde başat, önde gelen bir 
nedendir. Kuşkusuz, köyde bu nedenle izlemenin oranı daha yüksek-
tir. 

2) İzlenen yayın türleri: 

Açıklamaya çalıştığımız televizyon yayınlarını izleme nedenleri bir 
anlamda en çok izlenen yaym türlerini de vurgulamakla birlikte, yine 
de hemen hemen her araştırmada sorulan bir sorudur. Özellikle izle-
me nedeni ile ilgiyi kontrol eden bu soruda, genellikle aynı nitelikte, 
pekiştirici nitelikte veriler alınmasına karşm zaman zaman ayrılma-
lar, sapmalar da söz konusu olabilmektedir. Kadınların en çok ilgi ile 
izledikleri program türlerinin, daha çok onların ruhsal yapılarına uyan,, 
onları duygulandırıp, düşündürücü, kendi yaşantıları ile özdeşleştirici 
dramatik türde programlar olduğu araştırmalar sonucu ortaya çık-
maktadır. Özellikle batı televizyon ve film  örgütlerince hazırlanmış di-
zi programların büyük ilgi topladığı, hatta bunların etkisi ile çeşitli 
modalar yaratıldığı, bu dizilerde oynayan oyuncuların kadm olsun, er-
kek olsun ülkemizde baştacı edildiği, neredeyse siyasal bir yabancı ön-
derden çok daha ilgi gördüğü bilinen bir gerçektir ve örneklerini sık 
sık yaşamaktayız. Gerek kent kadınında, gerek köy kadınının da, oran-
ları ve dizileri değişmekle birlikte bu tür yapımlara büyük ilgi göste -
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riidiği bunu konulu sinemaların izlediği ve burada doğal olarak yerli 
yapım sinema filimlerine  köy kadınının daha çok ilgi gösterdiğini 
araştırma bulguları ortaya koymaktadır. Bunu izleyen diğer yayın 
türleri ise müzik programlarının büyük bir kısmının doldurduğu 'eğ-
lence yayınları'dır. Kent kadınlarının yüzde 30,7 gibi yine oldukça yük-
sek bir oranı, müzikle karışık olarak yapılan eğlence yayınlarını izle-
mektedir. Ancak, aralarında fark  görülmektedir. Söz gelimi kent ka-
dını daha çok Türk hafif  müziği ya da hafif  batı müziğini ilgi ile iz-
lerken, köy kadını kendi yerel müziği olan türküleri, oyun havaları 
ile şarkıları daha çok izlemektedir. 

Kadınların televizyon programları içerisinde en beğenerek izle-
dikleri, sevdikleri eğitici öğretici yayın ise, 1973 yılı bulgularına göre 
önemli bir, oranda çıkmamıştır. Köyde yapılan 1978 araştırma bulgu-
larında ise eğitsel nitelikli "5 dakika" adlı iki yıldan beri süregelen 
kısa süreli, çoğunlukla toplumun çeşitli sorunlarını oyunlaştırarak ve-
ren program türünün büyük bir kısım kadm izleyici tarafından  ilgi 
ile izlendiği ortaya çıkmıştır. Özellikle ele alman pek çok konuda, kır-
sal kesimin sorunlarını dramatik bir yapımla verilmesinin, kırsal ka-
dının yapımla kendini özdeşleştirmesine olanak verdiği açıktır. Bu-
rada daha sonra üzerinde duracağımız bir hususu belirtmek yerinde 
olacaktır. Yayınlarda toplumun gereksinimini karşılayacak konular, 
onların anlayacağı yapım biçimi ile iyi hazırlanarak verildiğinde ge-
niş bir kitlece izlenilmekte, yararlanılmaktadır. 

D. EĞİTİM YAYINLARINDAN YARARLANMA 

Daha önce de değindiğimiz üzere, TRT kurumuna yasal olarak 
ulusal eğitim ve kültüre yardımcı olma görevi verilmiş ve bu görevin 
uygulanması için de özdeksel (maddi) olanaklar sağlanmıştır. Tele-
vizyonun yayma geçmesinden beri toplumun çeşitli kesimlerini oluş-
turan izleyici gruplarının eğitim ve kültür gereksinimlerini karşıla-
ma amacı ile bu tür yayınlar, genel yayın planlamasında yer almak-
tadır. Gerek içerik, gerekse süre yönünden yetersiz olan bu yayınla-
rın kadınlar üzerindeki etkisi ne olmuştur, ne olmaktadır? Bu soru-
ların yanıtlarını yapılan araştırmaların ışığında değerlendirmeye ça-
lışacağız. 

1) Eğitim yayınlarını izleme durumu 

Kadınların genel olarak eğitsel nitelikli yayınlara ilgi gösterip 
göstermedikleri, bir başka deyişle bu tür yayınları izleyip izlemedik-
leri hususundaki bulgularımıza göre, kent kadınları, kadınlara sesle-
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nen eğitsel yayınlar da içinde olarak, bu tür yayınları yüzde 90,4 gi-
bi oldukça yüksek bir oranda izlemektedirler. Köyde durum ise, olduk-
ça büyük farklılık  göstermektedir. Kadınların yüzde 56'sı ancak eği-
tici nitelikte yayınları izlemekte, yüzde 44 gibi bir oranı bu tür ya-
yınlara ilgi göstermemektedir. Erkeklerin eğitsel yayınlara gösterdik-
leri ilgi ise, kentteki kadınlara göre daha az, buna karşılık köydeki 
kadınların çok üstündedir (Tablo VII ) . 

Kent ve köy kadını arasındaki yüzde 34 dolayındaki bu farkın 
nedenleri araştırılacak olursa, her şeyden önce iki araştırmanın ya-
pıldığı zaman arasındaki 5 yıllık bir fark  vardır. Bu, eğitsel yayınla-
rın içeriğinde, hatta ayrılan zaman yönünden olumsuz yönde bir ge-
lişme göstermiştir. 1973 yılma değin yapılan eğitsel yayınları, içerik 
yönünden gereksinimleri karşılamaya yönelik oluşu, yapımların daha 
ilgi çekici oluşu gibi nedenlerle kent kadınının bu tür yayınları izle-
diği sonucunu çıkarabiliriz. Özellikle, bu yıllardaki eğitsel yayınların 
içeriğine bakılacak olursa, köy kadınından çok, kent kadınına yönelik 
konuları içerdiği görülür. Günümüzde ise, eğitsel yayınların herşey-
den önce süre yönünden çok azalışı, sürekli herhangi bir eğitsel ya-
yının yer almayışı gibi nedenler köy kadınının ilgisini azaltmıştır. Özel-
likle, eğitici nitelikteki yayınların yayın saatlerinin ve periyodlarmın 
da kırsal kesim yaşamına uygun olmaması ve süreklilik göstermemesi 
de bu tür yayınlara gösterilen ilgiyi ister istemez azaltır nitelikte-
dir. 

f 

TABLO VII 
EĞİTSEL YAYINLARIN İZLENME DURUMU 

Eğitsel yayınlan Kentte Köyde 
kadın erkek kadın erkek 

İzleyenler % 90,4 % 88,2 % 56 % 89,5 
İzlemeyenler % 9,6 % 11,8 % 44 % 10,5 

İzlenen eğitsel yayınlar içerisinde ağırlık genel yetişkinlere sesle-
nen eğitici yayınlarda toplanmaktadır. Bunlara sağlık, çevre sağlığı, 
yabancı dil öğretimi, trafik,  ufak  tefek  el sanatlarının öğretilmesi gi-
bi konular girmektedir. Bunu izleyen ikinci tür yayınlar ise kırsal ke-
sime yönelik yayınlardır. Oldukça ilginç olan husus kent kadınının 
da kırsal kesime yönelik yayınları ilgi ile izlemesidir. Kuşkusuz bu-
rada hedef  izleyici kitleyi oluşturmaması yönünden, bu tür yayınlar-
dan kent kadınının eğitilmesi değil, olsa olsa bilgi edinmesi sağlana-
bilir Kırsal kesime yönelik köy yayınlarının köy kadını tarafmdan 
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izlenmesi durumu ise, yüzde 75 oranında izledikleri şeklindedir. Ancak 
yayınların izlenme nedeninin, yayınların ana amacı olan kırsal kesim-
dekileri eğitme amacı ile değil, programlarda müziğe de yer verildiği, 
oyunlaştırılmış biçimde olduğu, zaman geçirmek, televizyonun o saat-
te açık olarak bulunması gibi nedenlerde toplandığı görülmektedir. 

2) Kadın programlarını izleme ve yararlanma : 
Televizyonun yayma başlamasından buyana geçen süre içerisin-

de kadınlara yönelik olarak yapılan yayınların izlenmesi konusunda-
ki bulgular şöyledir : Kent araştırmasında, kadmlarm yüzde 88,6 gi-
bi oldukça yüksek bir oranı bu yayınları izlemekte, köy kadını ise yüz-
de 84 gibi yine yüksek bir oranla kendilerine seslenen yayınları izle-
mektedirler. Bu yayınları sürekli olarak izleyenler ise yine oldukça 
yüksektir (%58,8). 

Kuşkusuz yayınlardan yararlanmanın ön koşulu olan izleme ya-
nında, bu yaymlardan bir şeyler öğrenilip öğrenilmediği hususları 
önem taşımaktadır. Çünkü, yapılan tüm eğitsel yayınların amacı iz-
leyene birşeyler öğretmek, ve bunun uygulanmasını ya da uygulaya-
cak düzeye gelinmesini sağlamaktır. Bu husustaki bulgularımıza göre, 
yayınları izleyen kadınların yarıdan fazlası,  izledikleri yaymlardan 
bir şeyler öğrenmişlerdir. Kentte bu oran, köye göre biraz daha yük-
sektir. Kuşkusuz burada yine, iki araştırma arasındaki zaman farkı-
na bir kez daha değinmek gerekecektir. 1973 kent araştırmasında, 
özellikle kent kadınının gereksinimini kapsayıcı, akılda kalması, öğ-
renilmesi kolay kadınlarla ilgili konulara daha çok yer verilmekte 
idi. (Tablo VIII ) . 

TABLO VIII 
KADIN YAYINLARINDAN BİRŞEYLER ÖĞRENİLİP 

ÖĞRENİLMEDİĞİ 

Öğrenme Durumu Kentte Köyde 
Öğrenenler % 68,3 % 72,4 
Öğrenmeyenler % 31,7 % 27,4 

Kadın yayınları içerisinde bir şeyler öğrenenlerin yaş ve öğrenim 
durumları yönünden Melenmeleri yapılacak olursa, orta yaşlı ve ilk 
ve orta öğrenim görmüş kent kadınlarının bu yayınlardan yararlan-
dıklarını, birşeyler öğrendiklerini söyleyebiliriz. Kırsal kesimde, öğre-
nim genellikle tekdüzelik gösterdiğinden, çoğunlukla ilköğrenimliler 
ile 20-35 yaşları arasındaki kadın izleyicilerin bu tür yaymlardan ken-
dilerine yararlı birşeyler öğrendikleri ortaya çıkmıştır. 
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Öğrenilen şeylerin niteliği ya da konuları sınıflandırıldığmda,  ev 
ile ilgili bilgiler, çocuk bakımı, sağlığı, genel sağlık, kadm sağlığı, do-
ğum kontrolü, dikiş, örgü, aile geçimi ile sorunlarının çözümü gibi 
konularda toplandığı görülmektedir. Kent ve köy kadınının ilgi alan-
larının farklı  olması yanmda yapılan yayınların konu yönünden fark-
lılık göstermesi de öğrenilen şeylerde değişik olmasına neden olmuş-
tur. Kent kadınının kadm yayınları içinde yararlandığı, öğrendiği şey-
lerin başmda yüzde 50 ye yakın ev işleri ilgili öğretiler gelirken, bunu 
yüzde 20 ile dikiş konusundaki öğretiler izlemektedir. Çocuk bakımı, 
yiyeceklerin hazırlanması ve moda ile ilgili öğreti ve bilgiler de kent 
kadınının öğrendikleri arasmdadır. Buna karşılık köy kadınının bu 
yaymlardan öğrendiklerinin başmda çocuk bakımı ile kadm sağlığı, 
doğum kontrolü ve genel sağlıkla ilgili konular gelmektedir. Kent ka-
dınının ilgi duyduğu ve yararlandığı konular olan moda, çiçek bakımı 
ve süslemesi, yiyeceklerin hazırlanması gibi konularda ise köy kadını-
nın ilgisi görülmemektedir. Köy kadınları konusunda ilginç olan bir 
diğer husus da, bu tür yayınlarda neler öğrendiğini anımsamayan 
yüzde 26 gibi oldukça azımsanamayacak bir kadın izleyici kitlenin bu-
lunmasıdır. Bu, bize bir kısım izleyici kadının izlediklerinden birşey 
öğrenmediklerini, anlamadıklarını göstermektedir. (Tablo IX). Daha 
çok yaşlı ve öğrenimsiz kadm izleyicilerin oluşturduğu bu grup kadın 
izleyicinin, yayınları daha çok eğlenme, zaman geçirme nedenleri ile 
izledikleri sonucunu vermektedir. 

TABLO IX 
KADIN YAYINLARINDAN ÖĞRENİLENLER 

Neler öğrenildiği kentte köyde 
Ev işleri % 45,9 % 8,2 
Dikiş 20,0 6,5 
Çocuk bakımı 8,9 29,5 
Yiyeceklerin hazırlanması 8,2 — 

Genel sağlık (kadm sağ. vb.) 2,3 21,3 
Ev ekonomisi 3,3 13,1 
Moda 8,2 — 

Çiçek bakımı ve süslemesi 4,4 — 

Başka 0,7 6,5 
Anımsamadı, bilmiyor — 26,2 

3) Öğrenileni Uygulama : 

Kadm yayınlarından öğrenilen, özellikle uygulamaya elverişli bil-
gi, beceri ve uğraşıların, bireyin yaşamında uygulayıp uygulamadığı 
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ya da ileride uygulamayı düşünüp düşünmediği, bu yayınların kişi-
ye yararmı somut olarak ortaya koymaktadır. 

Kadm yayınlarından öğrendiklerini uygulayanlar ya da uygula-
mayı düşünenler kentte daha yüksek oranda iken (yüzde 93), köyde 
bu oran yüzde 69 gibi biraz daha düşüktür. Köyde bu oranın kente gö-
re düşük olmasının nedenlerini, daha önce açıkladığımız nedenlere 
bağlamak yanlış olmayacaktır. Kadın yayınları arasında yer alan ko-
nuların özellikle kent kadınının uygulamasına elverişli konularda yo-
ğunlaşması ve hepsinden önemlisi, kısa süre içerisinde "uygulanma" 
olasılığının ya da olanağının bulunması, buna karşılık kırsal kesimde 
bu olasılık ve olanağın, köy kadınının sınıf  atlaması olmadıkça, bu-
lunmaması nedenine dayanmaktadır. Kuşkusuz, uygulanan ve uygu-
lanması düşünülen bilgi ve beceriler, daha önce belirttiğimiz "öğreni-
lenler"den farklı  bir şey olmayacaktır. Ancak, bunlar içerisinde uy-
gulanabilirliği daha fazla  olan, örneğin ev işleri ile ilgili pratik bilgi-
ler başta gelirken, hemen uygulanmaya elverişli olmayan , aile sorun-
larının çözümü ve ev ekonomisi gibi konular en sonra gelmektedir. 
Köyde ise uygulamaların başında çocuk bakımı ile kadm sağlığı, do-
ğum kontrolü gibi konular başta gelmektedir. (Tablo X) . 

TABLO X 
KADIN YAYINLARINDAN ÖĞRENİLENLERİN UYGULANMASI 

Uygulananlar kentte köyde 
Ev işleri ile ilgili bilgiler % 47,2 % 2 
Dikiş-örgü 22,5 11,1 
Yiyecek hazırlanması 9,4 — 

Çocuk bakımı 5,1 37 
Kadm sağlığı (doğum, hamilelik, 
doğum kontrolü) — 48 
Aile sorunları-ev geçimi 3,5 25,9 
Moda 5,4 — 

Çiçek bakımı-süslemesi 4,6 — 

Uygulamayı gerçekleştiren ya da gerçekleştirmeyi düşünen kent 
kadınlarının öğrenim durumuna bakıldığında ilk ve orta öğrenimli ol-
dukları ve çeşitli yaş gruplarında bulundukları görülmektedir. Kırsal 
kesimde ise, öğrenimsiz ve çok yaşlılar dışında genel olarak uygulama 
yapılmakta ya da yapılması düşünülmektedir. Kuşkusuz bu konularda 
bilgi ve deneyimi bulunmayan genç kızlar ile genç evlilerin uygulama 
olanağını daha kolayca bulabilecekleri açıktır. 

/ 
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4) Eğitsel yayınlardan yararlanmama nedenleri : 

Şimdiye değin, madalyonun bir yüzünü, olumlu yüzünü, eğitsel 
yaymlardan yararlanma durumunu açıklamaya çalıştık. Oysa, konu-
nun bir de diğer yüzü, yani, eğitsel yayınları izlemeyen, izlemesine kar-
şın birşey öğrenmeyen, öğrenmesine karşın bunu uygulamayan ya da 
uygulamayı düşünmeyen oldukça önemli bir kadm izleyici grubu var-
dır. Bunun nedenlerine inildiğinde, bulgulara göre, kentte olsun, köy-
de olsun, bir kaç başlık altında toplandığı görülmektedir. Özellikle, ya-
yınların izlenmeyiş nedenleri arasında "yaym saatinin uygun olmayı-
şı" nedenile eğitici yayınların, özel olarak da kadm yayınların izle-
nemediği ortaya çıkmaktadır. İkinci bir neden olarak ise, programla-
rın içeriğinin kendi gereksinimlerini karşılamayışı gösterilmektedir. 
Bir başka deyişle, ya bilmen şeyler yinelenmekte ya da ilginç olmayan 
konular işlenmektedir. Kuşkusuz buna, yararsız konuların işlenmesi 
nedeni de eklenebilir. Yaymları izledikleri halde bir şeyler öğrenme-
yenler ise, izlememedeki nedenlere benzerlik göstermektedir. Kent 
kadınların öğrenmeme nedenlerinin başında yüzde 66,5 gibi oldukça 
yüksek bir oranda "gereksinim duyulmayan konuların verilmesi" ne-
deni gelmektedir. Programın hazırlanış biçiminden doğan öğrenme-
me gibi nedenler ise, yüzde 15 gibi oldukça düşük kalmaktadır. Ancak, 
durumu yansıtması yönünden üzerinde durulması gerekir. 

Öğrenilenlerin uygulanmaması konusunda ileri sürülen görüşler 
ise, bu konuda herhangi bir gereksinme duymadığı (% 28,6), zama-
nı olmadığı (% 28,6), iyi öğrenemeyiş (% 14,2) nedenleri ile açık-
lanmıştır. Kent kadınının durumunu yansıtan bu bulgular, farklı 
oranlarda köy kadını için de geçerlidir. 

Eğitsel yaymlardan kadınların yararlanması konusunda özetle 
söylemek gerekirse, gerçek anlamda, projeli eğitsel yayınların yapıl-
mamasına karşm, televizyon eğitici yayınlarının yine de kadınların 
büyük bir kesimi tarafından  izlenmekte, yayınların içeriğine göre, ye-
tersiz de olsa bir şeyler öğrenilmekte ve olanak bulunduğunda bir bil-
giler uygulama alanına konulmaktadır. 

E. SAPTAMALAR VE ÖNERİLER 

Ülkemizdeki gerek kentsel, gerekse kırsal kesim kadını, az geliş-
miş ülke kadınlarından farklı  olmayan bir toplumsal ve ekonomik ya-
pı içerisindedirler. En belirgin özellik olan eğitimsizlik ya da yetersiz 
eğitim ve buna bağlı olarak da ekonomik ve toplumsal koşulların, ka-
dının aleyhine olarak gelişmesi, kadınm toplumsal görev ve sorum-
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luluklarını gereğince yerine getirmemesi sonucunu doğurmaktadır. Ya-
salarla 50 yıl önce kendisine verilen, sağlanan kimi haklarını işlevsel 
olarak, gereğince kullanamamakta, eğitimsizlik ve bunun sonucu olan 
ekonomik bağımlılık, kadmm çağdaş bilim ve teknolojinin ürünlerin-
den yararlanmasını büyük ölçüde önlemektedir. Zamanının büyük bir 
kesimini, üretken olmayan, kendi yaşamına ve ülke ekonomisine, geli-
şimine katkısı olmayan işlerle doldurmaktadır. 

Resmi kuruluşların, örgün eğitim dışındaki, kadın eğitimi ile ilgi-
li çalışmaları 'Halk eğitim' ya da 'yaygın eğitim' çalışmaları içinde 
yapılmaktadır. Ancak, üzüntü ile belirtmek gerekirki, uzun yıllardan 
beri süregelen bu çalışmalar çoğunlukla kadmm gerçek gereksinimini 
karşılayacak temel eğitimi de içeren nitelikte değil, daha çok gelişmiş 
kapitalist toplumlarında, özellikle temel eğitim sorununu çözümlemiş 
ülkelerdeki uygulamalara benzer bir eğitim yapılmaktadır, özellikle 
ulusal eğitimimizi biçimlendiren, yön veren kurum olan Milli Eğitim 
Bakanlığı'nm bu konuda yaptığı eğitimin -örneğin çiçek kursları gibi-
ve diğer kurumların yürüttükleri kadınlarla ilgili eğitim çalışmaları-
nın gerek bireysel yaşama, gerekse toplum ekonomisine fazla  bir kat-
kısı olduğu söylenemez. 

Bir ülkenin nasıl tüm kurumlan, o ülkenin siyasal ve ekonomik 
düzeninin göstergesi ise, aynı biçimde radyo ve televizyon örgütleri 
de bu özellikleri gösterecektir. Bundan ötürü, Anayasa ve özel yasala-
rı ile kendisine ulusal eğitime yardımcılık görevi verilmiş olan TRT 
kurumu da 'halk eğitimi' ya da 'yaygın eğitim' görevini yaparken, ken-
di dışında yapılan uygulamalara benzer nitelikte yayınlar yapmaktar 
dır. Bir yerde buna zorunludur, çünkü, yasal yönden bu tür yayınla-
rının başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, diğer eğitim kuruluş-
ları ile işbirliği içerisinde yürütmek zorunluluğu vardır. TRT'nin ne 
radyolarında ne televizyonlarında bugüne değin planlı, projeli olarak 
kadmlarm eğitimini amaçlayan herhangi bir yayın yapılmamıştır. 

Ülkemizde radyo ve televizyon yayınlarının tekeli TRT kurumun-
dadır ve gerek radyo gerekse televizyon yayınlarında onunla yarışa-
cak nitelikte herhangi bir radyo-televizyon yayını yoktur. Özellikle 
televizyon yayınlarında kesin olarak böyle bir yayın söz konusu değil-
dir. Bundan ötürü de yaymlann ulaşabildiği her yerde, izlenebilme şan-
sı vardır. 

Televizyonun görüntüsel çekiciliği, özellikle kadın izleyicileri da-
ha çok etkilediğinden ve ekonomik yaşamdaki -kırsal kesim dışında -
payları, katılmaları az olduğundan televizyonun sürekli izleyicisi du-



KADIN EĞİTİMİNDE TELEVİZYONDAN YARARLANMA 45 

rumundadırlar. Televizyon yaym alanlarının genişlemesi ile kadm iz-
leyici sayısının hızla artacağı varsayımlanabilir. 

Televizyondan başlangıçtan bu güne dek yapılan yayınlar ara-
sında yetersiz de olsa eğitsel yaymlar yer almaktadır. Bu yayınlar kadm 
izleyenlerin önemli bir kesimince izlenmiş, birşeyler öğrenilmeye ça-
lışılmış ve yine önemli bir kesimince uygulaması da yapılmış ya da en 
azından yapılması düşünülmektedir. 

Bu tür yaymlardan yararlanmıyanlar da vardır ve yararlanma-
ma nedenlerini, yapılan yayınların içerik olarak gereksinimlerini kar-
şılamadığından ve yaym zamanı olarak kendilerine uygun gelmediği-
ni belirtmektedirler. Burada önemli olan husus, bu tür yayınların he-
def  kitle olan kadınların gereksinimlerinin ne olduğu, izleme olanakla-
rının bulunup bulunmadığının araştırılmadığıdır. 

Saptamalarımızı bir tümce ile özetleyecek olursak, radyo ve te-
levizyon yayınlarını izleyen geniş bir kadm kitlesi vardır ve radyo ve 
televizyon yayınlan arasında bu geniş kitlenin eğitimini amaçlayan 
yeterli eğitim programlan yoktur. 

Öneriler: 

Televizyonun kadınlara dönük eğitsel yayınlarla ilgili saptamala-
rımızı kaba çizgileri ile özetledikten sonra, bu konuda neler yapılabi-
lir, ne yapılması gereklidir sorusuna yanıt olarak düşündüklerimizi 
'öneriler' başlığı altında belirtmeye çalışacağız. 

— Televizyon ve radyo yaymlanna yön veren genel yaym planı, 
şu ya da bu kurumun, yöneticinin ya da yapımcının masa başı çalış-
malarından kaynaklanmamak, ülkenin sosyo ekonomik durumunu ger-
çekçi biçimde yansıtan raporlara, inceleme ve araştırmalara, belgele-
re dayandırılmalıdır. Bu araştırmalar, belgeler TRTce yaym alanla-
rına göre yapılacağı gibi, yapılmış araştırmalardan da yararlanılabi-
lir. 

— Yapılacak eğitimde öncelikler saptanmalıdır. Bu önceliklere 
temel eğitimden başlanmalı, bir plan içerisinde bu önceliklere yer ve-
rilmelidir. 

—• Eğitim yayınları projeli, planlı olarak yapılmalı, tek tek bir-
birinden kopuk program uygulamasından vaz geçilmelidir. Yaymlar 
diziler halinde, eğitim amacını gerçekleştirinceye kadar sürdürülme-
lidir. Programlar, gerekirse belirli bir plan içerisinde yinelenmelidir, 

— Yapılacak eğitimde kullanılacak yöntem ve yaklaşım hedef  iz-
leyici kitlenin yabancı olmadığı yöntem ve yaklaşım olmalıdır. 
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— Eğitimde yalnız televizyon yayınları ile değil, diğer kitle ha-
berleşme araçları olan radyo ve basılı yayınlarla da desteklenmelidir. 
Hatta bu konuda, özel girişimin elinde bulunmasına karşın, yazılı ba-
sın ile işbirliği yapılmalıdır. 

— Eğitimin niteliğine göre, gerekirse izleme kulüpleri kurulma-
lı, tek yönlü, yüz yüze yapılamayan bu tür eğitimin eksiklikleri böy-
lece giderilmelidir. 

— Yayın öncesi, sırası ve sonrasında eğitimi yapılacak hedef  kit-
le ile sürekli haberleşme sağlanmalı, yayınların amacına ulaşıp ulaş-
madığı çeşitli aşamalarda denetlenmelidir. 

— Eğitimin niteliğine göre, yaymlara katkıyı arttırıcı, yapılan 
eğitimden en üst derecede yararlanmayı sağlayıcı, özendirici önlem-
ler alınmalıdır. Örneğin projeli eğitim sonunda başarı belgesi veril-
mesi gibi, gerekirse ödüllendirilmelidir. 

Bildiride 11 yıllık bir geçmişi olan TRT televizyon yayınlarında 
kadmlara seslenen eğitsel nitelikli yayınları, kadınların genel sos-
yo-ekonomik durumlarını genel hatları ortaya koyduktan sonra ince-
lemeye çalıştık. Kadınların bu yayınlardan ne denli yararlandıklarını 
kent ve köyde yapılan iki araştırmanın ışığında ve 15 yıla yakın bir 
süreden beri TRT konusu ile kuramsal ve uygulamalı olarak edindi-
ğimiz deneyimlerimize, gözlemlerimize ve bilgilerimize dayanarak ak-
tardık, saptamalar yaptık, önerilerde bulunduk. İçinde bulunduğumuz 
yılın çocuk yılı olmasına, kadın yılını geride bırakmamıza karşın, ül-
kemizde kadın eğitiminin daha doğrusu eğitimsizliğinin doğurduğu 
sorunlar önemini ve güncelliğini sürdürdüğünden bu konuyu bir kez 
daha vurgulamayı yeğledik. Gerçekte ise çocuk ve kadm kavramları-
nı birbirinden ayırmaya pek olanak da yok. Çocuğun eğitiminde ilk 
etkin kaynak ailedir, annedir. Eğitimsiz annelerin yetiştireceği çocuk-
ların durumları ise, çeşitli bildirilerde, konuşmalar da ortaya kon-
muştur. Sağlıklı bir eğitimden geçmiş kadının sağlıklı bir nesil ye-
tiştireceği açıktır. 



TRT Köy Yayınlarının Amaç, ilke ve Öncelikleri* 

Prof.  Dr. Cevat GERAY 

TRT yayınları arasında önemli yeri olan köy ve tarım izlenceleri-
ni gözden geçirmek, değerlendirmek, geliştirmek amaçlarıyla özel bir 
danışma kurulu oluşturulması kuşkusuz olumlu bir adımdır. Kurula 
tarımla ilgili bir kuruluş dışmda hiçbir gönüllü örgüt ya da meslek 
odası çağrılmamıştır. Çağrılan tek örgüt de küçük üreticilerden çok 
büyük toprak sahiplerinin çıkarlarını savunmakla, örneğin toprak dü-
zeltimine karşı çıkmakla, tanınmış bir örgüttür. Böylesi bir kurulda, ta-
rım, orman mühendisleri, veteriner, tabip odaları gibi yasayla kurul-
muş meslek kuruluşları, köylülerin kurdukları gönüllü örgütler, örne-
ğin, kooperatifler,  onların üst örgütü KÖY-KOOP'un kurula katılma-
ları sağlanmalıydı. Gelecek toplantılarda bu durumun düzeltileceğini 
umarız. 

1974'ten bu yana her yıl "genel yayın planı" adıyla yayınlanan 
belgeler, TRT'nin bilimsel verilere, dizgeli çözümlemelere dayalı ola-
rak saptanmış yayın amaç, erek, ilke, kapsam ve önceliklerini içeren, 
Anayasa ve yasalarla, toplumun yapısı, gelişme, eğilim ve özlemleriyle 
tutarlı bir anayayın yöneltisini oluşturmadığı anlaşılıyor. Üst yöne-
tim değiştikçe yayınlarda zikzaklar çizildiği kimsenin gözünden kaç-
mıyor. Aynı gözlem, TRT köy yayınlan için de geçerli. Örneğin, 1977 
ve 1980 yıllarına ilişkin yayın planlarında köy yaymlarmda, biri "üre-
timi artırma", öbürü, "köylüyü toprağa (vatana) bağlama" olmak üze-
re iki amaca ağırlık verilmiştir. Buna karşılık, 1978 ve 1979 planların-
da, toplumsal değişme süreçlerine, yapısal sorunlara dikkat çekiliyor-
du. Ayrıca, eğitsel, kültürel düzeyi en düşük olan geniş kitlenin yapı-
sı ve gereksinmelerinden hareket edilmesi, "fırsat  eşitliğinin gerçek-
leşmesine, toplumsal ve bölgesel farklılıkların  giderilmesine yardımcı-
lık" amaçları ağır basıyordu. 

* 2-4 Haziran 1980 günlerinde Ankara'da toplanan Köy ve Tarım Yayınları Da-
nışma Kuruluna sunulan bildiri. 
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TRT köy yaymlar:nm amaç, erek, ilke ve önceliklerini incelerken, 
köyün bağımsız bir birim olarak ele alınması yanıltıcıdır. Şöyle ki: 

1. Köy, ana toplumun ekonomik, kültürel, toplumsal yapısına, 
özelliklerine bağımlı bir toplum birimidir. 

2. Köy, kırsal alanın toplumsal, ekonomik koşullarından soyut-
lanamaz. 

3. Köyün, çevre köy, kasaba, kent ve anakentlerle toplumsal eko-
nomik, kültürel açılardan karşılıklı etkileşim içinde bulunduğu göz-
den kaçırılmamalıdır. 

4. Kırsal alandaki toplumsal değişim, kentleşme, işleyimleşme, 
kitle iletişimi süreçlerinden, üretim, ulaşım, pazarlama, örgütlenme 
dizgelerinden bağımsız düşünülemez. 

KÖY VE TOPLUMUN YAPISI 

Bu nedenle ilkönce 1980 Türkiye'sinde toplum yapısının özellikle-
rini kısaca gözden geçirelim : 

1. Türkiye geleneksel toplumdan işleyim toplumuna geçiş aşa-
masında olan ikili toplumsal yapıya sahiptir. Bu nedenle, toplumda 
hem işleyim öncesi toplumun geleneksel (yarı feodal)  hem de işleyim 
toplumunun çağdaş (ilkel kapitalist) yapılarının özellikleri bir arada 
bulunmaktadır. 

2. Okur yazarlık, okullaşma, örgün öğrenimi bitirme oranlan, 
eğitim düzeyimizin düşüklüğünü açıkça göstermektedir. Eğitimde fır-
sat ve olanak eşitliği gerçekleşmemiştir, Köy çocuklarının öğrenim 
olanakları daha da sınırlıdır. 

3. Tarımda, işleyimde, üretim, verim, buna bağlı olarak gelir dü-
zeyi düşüklüğü ekonomimizin temel sorunlarından biridir. 

4. Türkiye'nin ekonomisi tarıma dayalıdır. Tarımda ilkel uygu-
layımlar yaygmdır. Tarımın gelirdeki payı işleyimden, hizmetlerden 
daha düşüktür. Tarım kesiminde geniş bir mevsimlik ve gizli işsizlik 
vardır. 

5. Etkili bir kentleşme ve yerleşme siyasası güdülmeyişi sonucun-
da, ülkenin daha çok kentleşmiş, daha çok gelişmiş özeklerine yönelik 
bir dengesiz kentleşme olgusu gözlenmektedir. Kentleşme gibi işleyim-
leşme de ülke çapında dengeli dağılmış değildir. Üstelik, kentleşme, 
işleyimleşmeden önde gitmektedir. 
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6. Ulusal gelirin üretime katılanlar arasındaki dağılışında da 
dengesizlikler görülmektedir. 

KÖYLÜLÜĞÜN TOPLUMSAL YAPISI, ÖZELLİKLERİ 

Yukarıdaki açıklamalar ışığında Türkiye'de köyün, köylülüğün 
içinde bulunduğu toplumsal, ekonomik koşulları şöyle özetleyebiliriz : 

1. Kırsal kesimde toprak-insan ilişkileri hakça değildir. Çiftçi 
ailelerinden büyük çoğunluğu ya topraksız ya da geçimini sağlaya-
mayacak ölçüde az topraklıdır. Özetlemek gerekirse : -çiftçi  ailelerin-
den en az % 12'si topraksızdır- Toprak sahibi olan işletmeler ara-
sında toprağın dağılımı da hakça değildir. Örneğin, 50 dönümden az 
toprağı işleyen aileler büyük çoğunluğu (3/4'ü) oluşturmalarına kar-
şın ekilen toprakların 1/3'ünden azmi işlemektedir. 

2. Topraksız ya da az topraklı çiftçiler,  ortakçı, yarıcı ve benze-
ri yollardan başkalarının toprakları üzerinde yarij-feodal  ilişkiler için-
de çalışmakta, emek ve ürün rantı ödemekte, böylece artı ürününü 
elinden kaptırmaktadır. 

3. Tarım işçisi olarak çalışanların da hiçbir toplumsal güvence-
si yoktur. Sendikalaşmış, örgütlenmiş değillerdir. 

4. Köydeki toprakların beşte birini kentte oturanlar, köy dı-
şında yaşayanlar, denetimleri altında bulundurmaktadır. 750 köyün 
tümü bir kişinin ya da ailenin iyeliğindedir. 

5. Mülksüzleşme başlamıştır. Az topraklı çiftçilerin  toprakları-
nın, orta ve büyük işletmelerce kira ve benzeri yollardan tutularak 
kullanılması bunun en önemli göstergelerinden biridir. 

6. Toprakların büyük işletmelerde yoğunlaşması, tekelleşmesi 
oranı artmaktadır. 

7. Kırsal kesimdeki gelir dağılımı da toprak dağılımı gibi denk-
ser değildir. En alt gelir düzeyindeki beşte birlik aile dilimi toplam ta-
rımsal gelirin en çok % 7'sini alırken en üst gelir düzeyindeki beşte 
birlik aile dilimi tarımsal gelirin yarısına yakın bir kesimini (% 47'si-
ni) almaktadır. 

8. Tarımda makinalaşma oranı 1946'da % 1 bile değilken 1980' 
lerde işlenen toprakların yaklaşık yarısı traktörle sürülmektedir. 

9. Toprak darlığı, geçim sıkıntısı, işsizlik gibi nedenler yanında, 
ulaşım ve iletişim olanaklarının gelişmesi sonucu köyden göç hızlan-
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mıştır. Kentsel nüfusun  oranı 1950'de % 18.5 iken, 1980'de %.50'ye 
yaklaştığı kestirilmektedir. Köylünün gözünün'kentlerde olduğu her 
araştırmadan ortaya çıkıyor. Yüzyılın sonlarında nüfusun  büyük ço-
ğunluğunun kentlerde toplanacağı kestirilebiliyor. 

10. Köylülüğü tekbir sınıf  ya da katman olarak görmek sakınca-
lıdır. Toprak sahipliğine, işletme büyüklüğüne gelir düzeylerine ba-
karak köydeki toplumsal katmanları, ekonomik alt sınıfları  şöylece 
sıralayabiliriz : Toplam işletmelerin % 11'i tarım işçileri (topraksızla-
rın % 93'ü); Yoksul köylüler (50 dönümden az topraklı) % 13'ü; kü-
çük köylüler (51-100 dönüm arasında topraklı) % 8.6'sı; zengin köy-
lü (ağa, 501 ve daha çok topraklı) toplam işletmelerin % 0.2'sini oluş-
turmaktadır. Görüldüğü gibi, Türkiye'de köylü ailelerin büyük çoğun-
luğu (% 80'i) küçük üreticilerden oluşmaktadır. Bunlardan büyük ço-
ğunluğu feodal  ilişkilerden çok ilkel kapitalist ilişkiler içinde basit 
meta üreticileridir. Yalnızca temel gereksinmeleri için pazara açılmış-
lardır. Kasabadaki tefeci-tüccarlarla  ilişki kurmakta, artı ürünlerini 
onlara kaptırmaktadırlar. Çiftçi  ailelerinden % 2.6 ile % 3.3 arasında 
değişen bir oranı ağa topraklannda ortakçı, kiracı olarak çalışmak-
tadır. Bu küçük üreticiler ağaya hem üründen pay (ürün rantı) ver-
mek, hem de onun işlerinde ücretsiz çalışmak (emek rantı, angar-
ya) zorunda olduğundan toprak sahiplerinin denetimindedirler. Bu 
toplumsal, kişisel, siyasal ilişkilerinde de ortakçının ağaya bağımlılı-
ğıyla sonuçlanmaktadır. Yeterince tarım araçlarına sahip bulunan, 
zaman zaman ücretli işçi çalıştıran, küçük de olsa artı ürün yara-
tabilen orta köylüler, orta katmanı oluşturmaktadırlar. Bunlar ta-
rım işçisinin emeğinden gelir sağlarken, faiz  ödeyerek gelirinden bir 
dilimini tefeciye,  tüccara kaptırırlar. Kalıtım yoluyla toprağın par-
çalanması ya da tefeci  tüccar aracılığı karşılığında toprağmı elden 
çıkarmak zorunda kalması gibi nedenlerle bunlar yoksul köylüye dö-
nüşmektedirler. Buna karşılık traktörleriyle toprak kiralayarak ya da 
ortakçılıkla başkalarının topraklarını işleyerek genişledikleri de gö-
rülmektedir. Büyük toprak sahipleri arasında, toprağmı yarıcıya, or-
takçıya veren, feodal  ilişkiler içindeki ağa ile Batı'da tarım işçisi ça-
lıştıran çağcıl çiftlik  sahiplerini nitelik açısından birbirinden ayırmak 
gerekir. 

Topraksız ya da az topraklı köylü için "üretim ve verimi arttır-
ma", "köylüyü toprağa (vatana) bağlama" çabalarının hiçbir anlamı 
kalmamaktadır. Yeniliklerin, çağcıl girdilerin benimsenip uygulan-
ması büyük çoğunluğu oluşturan cüce ve küçük işletmeler için çekici 
olmamaktadır. Bu tür yayınlar daha çok orta ve büyük çiftçilerin  ya-
rarına işgörmektedir. Kentleşmenin giderek hızlandığı bir Türkiye'de, 
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"köylüyü toprağa bağlama çabasının" ne denli- gerçeklere, kalkınma 
planlarma aykırı düştüğü açıktır. Hele "toprağa bağlanma"yı "vata-
na bağlanma" ile eşanlamlı gören TRT 1980 planı tutucu bir anlayışı 
yansıtmaktadır. Köye yönelik yayınlarda, yukarıda açıklanan toplum-
sal ekonomik yapıyj insan-toprak, üretim, iyelik ilişkilerini, bunların 
ortaya koyduğu sınıfsal  yapıyı dikkate almak, önceliği tarım işçisi, 
yoksul ve küçük köylü katmanlarına yöneltmek toplumsal denkserlik 
gereğidir. 

TRT'nin ANA GÖREVİ 

TRT Kurumu, toplumun yapısı, özellikleri, gereksinmeleri ve öz-
lemleri, Anayasa ilkeleri, planlı kalkınma erekleri, ulusal eğitim diz-
gesinin amaçları çerçevesinde Anayasa doğrultusunda, Türkiye'nin de-
mokratik, layık, ulusal ve sosyal devlet anlayışına uygun, insan hakla-
rına saygılı bir toplum niteliğine kavuşmasma, ilerlemesine, kalkın-
masına, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasına yayınlarıyla yardımcı 
olmak görevini yüklenmiştir. 

Bu ana göreve bağlı olarak TRT yayınlarının öbür görevleri şöyle 
sıralanabilir : 

1. Eğitim dizgesini tamamlamak, eğitimde fırsat  eşitliğinin ger-
çekleşmesine yardımcı olmak, 

2. Planlı kalkınma ereklerinin gerçekleştirilmesine yardım et-
mek, 

3. Kültürel tümleşmeye katkıda bulunmak, 

4. Yurttaşm demokratik sürece katılmasına, kamuoyunun ser-
bestçe, yansız biçimde oluşmasına yardımcı olmak, 

5. Yurttaşm siyasal iktidarı gözetlemesine, denetlemesine yar-
dımcı olmak. 

TRT YAYINLARININ AMACI 

TRT yayınlarının yöneldiği temel amaç, Kurumun ana görevini 
gerçekleştirmek, kısacası, Anayasa'da öngörülen ana erekler doğrul-
tusunda, Türkiye'nin demokratik, ulusal, layik ve toplumsal hukuk 
devleti anlayışına uygun, insan haklarına saygılı bir toplum niteliğine 
kavuşmasma, ilerlemesine, kalkınmasına, çağdaş uygarlık düzeyine 
ulaşmasma yayınlarıyla yardımcı olmaktır. Bu nedenle TRT yayınları,, 
gelişmekte olan bir toplumun gerikalmışlık kısır döngüsünü kırarak, 



52 CEVAT GERAY 

işleyim öncesi toplum olmaktan kurtulup çağdaş uygarlık düzeyine 
ulaşmak yolundaki çabalarını destekleyici, tümleyici ve özendirici ni-
telikte olmak zorundadır. 

TRT yayınlarının yöneldiği önemli bir amaç da, yurttaşı insan 
haklarma saygılı, demokratik, ulusal bir toplumsal hukuk devletinin 
gerektirdiği niteliklere sahip kılmaktır. Bu amaçla, yurttaşın siyasal 
sürece ve kalkınmaya bilinçle katılmasına, siyasal iktidarı seçme, gö-
zetleme ve denetlemesine, bu konudaki, hak, ödev ve sorumluluklarını 
kavramasına, yerine getirmesine, toplumla kaynaşmasına yardımcı ni-
telikte yayınlar yapması gerekmektedir. 

Çevresini iyi kavrayabilen, kalkınmanın gerektirdiği bilgi ve be-
cerilerle donatılmış, layık düşünce ve davranışlara sahip yurttaş ye-
tiştirmeğe yardımcı niteliğindeki yaymlara, TRT Kurumu öncelikle 
yer vermek durumundadır. 

Yurttaşın, toplumsal, uygulayımbilimsel, kültürel ilerlemeye, iş-
leyimleşmeye ve kentleşmeye hazırlanması, buna uyum sağlaması için 
gerekli davranış, düşünce, bilgi ve becerilere kavuşturulması TRT ya-
yınlarının yöneleceği amaçlardan biridir. 

TRT YAYINLARININ İLKELERİ 

TRT yayınlarının sözü edilen amaçlarına varabilmek için uyula-
cak temel ilke, tüm yayınların özü, içeriği, yönü ve sunuş biçimi ile, 
Anayasa ilkelerine uygun, insan haklarına dayalı, demokratik, layık, 
ulusal ve toplumsal hukuk devleti kavramı ile tutarlı, planlı kalkınma 
ereklerini gerçekleştirme, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma ve insan-
lık toplumu içinde yerini alma amacına yarayışlı, eğitim dizgesini 
tümleyici ve etkinliğini arttırıcı nitelikte olmasıdır. 

Bu temel ilkeye dayalı olarak aşağıdaki ilkelere uyulması gerek-
lidir : 

1. Yayınlar, öz ve içerik açısından, yöneldikleri dinleyici, izleyi-
ci kümelerinin düzeyine, özelliklerine uygun gereksinme ve sorunları-
na yönelik, bunları çözmelerine yardımcı nitelikte olmalıdır. 

İzlencelerin hazırlanmasında dinleyicinin, seyircinin, yaş, cinsiyet 
eğitim düzeyi, meslek, gelir ve benzeri toplumsal, ekonomik, kültürel 
özellikleri, yayınlara ilişkin istek, tepki ve görüşleri dikkate alınma-
lıdır. 
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2. Yayınlarda kullanılan dil, sunuş biçimi, yararlanılan sanat ve 
kültür öğeleri de dinleyici kümelerinin özelliklerine, anlayış düzeyine 
uygun, onların ilgisini uyandıracak ve sürdürecek nitelikte olmalıdır. 

3. Yayınların, TRT'nin tek bir işlevini değil, birden çok işlevini 
yerine getirici nitelikte olmasma dikkat edilmelidir. Eğitim, haber, ka-
muoyunu serbestçe oluşturma, siyasal sürece katılma, toplumsal tüm-
leşme işlevleri arasındaki ilişkiler gözetilmeli, yayının etkinliğini, ve-
rimliliğini arttırıcı önlemler alınmalıdır. 

4. Yayınlar yansız, doğru ve yeterli, yurt ve dünya gerçeklerini 
yansıtan nitelikte olmalıdır. 

5. Yayınların, toplumsal tümleşmeye aykırı, bağnaz ve gerici öz 
taşımamasına dikkat edilmelidir. 

6. Yaymlar, duyguda, düşüncede, özlemde, ülküde, tasada kı-
vançta, yazgıda ortak olan bireylerin oluşturduğu bir toplumun yara-
tılmasına ilişkin Anayasa ilkesinin gerçekleşmesine yardımcı nitelikte 
olmalıdır. 

7. Yayınlar, ulusal kültür ve sanat ürünlerinin toplumsal hakça-
lık ve fırsat  eşitliği içinde geniş kitlelere yayılmasına yarayışlı nite-
lik taşımalıdır. 

8. Yayınların, kültür değerlerini yozlaştırmaya, yabancılaştırma-
ya yol açan etkilerden koruyucu, kültür kaynaklarımızın çağdaşlaş-
masını özendirici, yaratılan kültür ve sanat değerlerini halkın günlük 
yaşamına maledici, dış ülkelere tanıtıcı nitelikte olması sağlanmalı-
dır. 

9. Yayınlarda, yurttaşlara çağdaş uygulayımlardan, yenilik ve 
ilerlemelerden haber vermekle yetinilmemelidir. Yayınların yeniliğin 
benimsenmesine, uygulanmasına götürücü niteliği geliştirilmelidir. 

10. Yayınlar, dinleyicinin boş zamanlarını daha iyi değerlendir-
mek amacıyla, üretime, ürün değerlendirmeğe, yeni mesleklere yönel-
tilmeli, aynı zamanda toplumsal, tarımsal altyapı işlerini ele almayı 
ve toplu çalışmayı özendirecek nitelikte olmalıdır. 

11. Yayınlar, TRT yayın bölgelerinin birbirinin kapsadığı alanın 
coğrafya,  nüfus,  işgücü, üretim, eğitim, kültür ve benzeri toplumsal, 
ekonomik özelliklerine uygun, fakat  toplumsal tümleşme amacıyla tu-
tarlı olmalıdır. 
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GENEL YAYIN EREKLERİ 

Topluma karşı görevlerini yerine getirebilmesi, amaçlarını gerçek-
leştirebilmesi için, TRT Kurumunun, belli ilkelere uygun yayınlar yap-
ması yanında, belli ereklere yönelmesinde de zorunluluk vardır. TRT 
yayınlan için son erek, toplumu oluşturan birey ve kümeleri, onlann 
gereksinme, ilgi, sorun ve eğitsel düzeylerine en uygun biçimde, en 
yoğun ve etkili bir kitlesel iletişim süreci içine sokmaktır. 

GENEL YAYIN ÖNCELİKLERİ, AĞIRLIKLARI 

Akçalı, teknik, insangücü, araç-gereç sınırlılıkları ve toplumdaki 
eğitsel, toplumsal, ekonomik farklılıklar  yukarıda belirtilen ereklerin 
bir anda gerçekleşmesini sınırlamaktadır. Verim ve etkinliğini arttır-
mak amacıyla, yayınlara, zaman süreleri, konuları ve yöneldiği küme-
ler açısından bir dizi öncelikler, ağırlıklar uygulamak gerekmektedir. 
Bu konuda temel öncelik, yaymlarda fırsat  eşitliğini gözetmektir. Te-
mel ağırlık da, Anayasa ilkeleri ışığında insan haklarına dayalı layık, 
demokratik, ulusal ve toplumsal hukuk devletinin gerektirdiği, planlı 
kalkınmanın ereklerini gerçekleştirecek, siyasal sürece bilinçle katı-
lan yurttaşı yaratmak, toplumsal tümleşmeyi sağlamak amaçlarına 
yarayışlı konulara verilmelidir. 

EĞİTİM YAYINLARI 

Eğitim Yayınlarının Amacı: 

TRT eğitim yayınlarında güdülmesi gereken ana amaç, 1971 yı-
lında hazırladığımız TRT Genel Yayın Planı taslağında şöyle belirtil-
miştir : 

"Türk Toplumunun bilimsel yoldan ekonomik, sosyal ve kültürel 
kalkınması ile siyasal gelişmesine, halkın bilimsel düşünmeye yaratı-
cı yeteneğe, ulusçu ve Atatürkçü davranışa sahip kılınmasına, bölge 
ve yurt çapındaki ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal koşulları kav-
ramasına, onları Türk toplumunun çıkarları yönünde daha iyiye doğ-
ru geliştirmeye çalışmasına, bu çalışmada gerekli olan moral güce sa-
hip kılınmasına yardımcı olmaktır." 

Yukarıda ana amaca bağlı olarak eğitim yayınlarının yöneldiği 
öbür amaçlar şöyle sıralanabilir : 

a — Türk insanının çevre koşullarının etkisi ile sahip olageldiği 
çağ gerisi değer yargılarından kurtarılarak bilimsel düşünce ve davra-
nış biçimlerine sahip kılınmasına yardımcı olmak. 
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b — Halkın ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasal yönlerden 
içinde bulunduğu somut durumu, koşulları ve sorunları bilmesine, kav-
ramasına ve değerlendirmesine, bunlara çözüm yolları aramasına ve 
örgütlenmesine yardımcı olmak. 

c — Halk kitlelerinin temel eğitim kazanmasına yardımcı olmak 
gibi amaçları da vardır. 

Eğitim Yayınlarının İlkeleri: 

Eğitim yayınlarının amaçlarına ulaşabilmesi için uyulması gere-
ken genel ilkeler şöyle özetlenebilir : 

a — Tüm eğitim yayınlarında işlenen konulan, yönelinen dinle-
yici kesiminin gereksinmelerine, sorunlarına, eğitsel düzeyine uygun, 
gerekli ölçülerde ele almak. 

b — Eğitim yayınlarının konularını halkm günlük yaşamını da-
ha iyiye doğru değiştirmeye yarayışlı, 

c — Toplumsal sorunları, halkı aydınlatıcı, bilinçlendirici, 

d — Türk toplumunun sorunlarını, halkın bu sorunlara sahip 
çıkmasına, çözüm yolları aramasına ve bu yolda harekete geçmesine 
yardımcı olacak, öz ve biçimde vermek. 

e .— Toplumun ulusal ve siyasal bilincini geliştirecek yayınlar-
da her türlü bağnaz, bölücü, bölgeci, gerici anlayış ve tutumdan kaçın-
mak. 

f  — Moral ve toplumsal değer yargılarına ilişkin konuları bu 
yargıların olumsuz ve gelişmeyi köstekleyici yönlerini besleyecek bi-
çimde işlemekten kaçınmak. 

g — Konuları bölgelerin coğrafi,  ekonomik, üretimsel nitelikle-
rine, sözcük dağarcığı ve gelenekleri gibi kültürel özelliklerine uygun 
öz ve biçimde işlemek. 

h — Konulan çağdaş, eğitimin gerektirdiği bilimsel yöntemlerle 
işlemek. 

Eğitim Yayınlarının Öncelikleri : 

Eğitim yayınlarında gözetilecek öncelikler özetle şöyle sıralanabi-
lir : 

a — TRT yayınları içinde eğitim olanaklarından daha geniş dü-
zeyde yararlanan kentli kitlelere yönelik yayınlara oranla, köylü kit-
lelerine yönelik yayınlara öncelik verilmelidir. 
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b — Erkeklere yönelik eğitime oranla kadın eğitimine yönelik ya-
ymlara öncelik verilmelidir 

c — Gelişmiş bölgelere oranla az gelişmiş ve gelişmemiş bölge-
lere yönelik yaymlara öncelik verilmelidir. 

d — Yoksul semt, küme ve sınıflara  yönelik yaymlara öbürleri-
ne göre öncelik verilmelidir. 

e — Tüketici nitelikteki geleneksel genel eğitime oranla üretici 
nitelikteki teknik ve mesleki eğitime öncelik verilmelidir. 

KÖYE YÖNELİK YAYINLAR 

Köye Yönelik Eğitim Yayınlarının Amaçlan : 

1 — Köylüye, içinde bulunduğu çevreye ve topluma ilişkin temel 
kavram ve bilgileri, günlük uğraşında gerekli bilgi ve becerileri ver-
mek. x 

2 — Köylünün ekonomik sorunları üzerinde aydmlanmasma ve 
bilinçlenmesine ve bunlara çözüm yolları aramasına yardımcı olmak, 

3 — Toplum (köy) kalkınmasına ilişkin doğru bilgiler vermek, 

4 — Tarımda işçi ve işveren ilişkileri konusunda aydınlatıcı bil-
gi vermek, 

5 — Köylüye sağlık bilgileri vermek, 

6 — Köylüye tüzel sorunlarına ilişkin bilgi vererek yardımcı ol-
mak, 

7 — Genel köy ve yurt sorunlarında köylüyü aydınlatmak ve 
uyarmak, 

8 — Köylünün ulusal ve siyasal bilincinin gelişmesine yardımcı 
olmak, 

9 — Köylünün toplumsal ve moral olumlu değer yargıları kazan-
masına yardımcı olmak, 

10 — Köylünün kültürel eğitimine yardımcı olmak, 
11 — Tarımda gelişme ve yapısal değişmenin ön koşullarından bi-

ri olarak ileri uygulayımbilimin gerekliliği konusunda köylünün ilgi-
sini uyandırmak, bilgi ve bilinç düzeyini geliştirmek, 

12 — Devletin köylüye sağladığı hizmetler, bunlardan yararlan-
ma yollan konusunda uyancı, yöneltici bilgiler vermek. 
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Köye Yönelik Eğitim Yayınlarının İlkeleri: 

1. Tüm konuları, Türkiye'nin üretim yapısını değiştirme ereği-
ne varmak için gerekli düzeltimler yönünde ve Anayasa ilkeleri ışığın-
da uyarıcı, aydınlatıcı ve ortamı hazırlayıcı öz ve biçimde işlemek, 

2. Tüm üretim konu ve sorunlarının işlenmesinde, üreticilerin ve 
genel olarak yurdun çıkarlarına aykırı olabilecek yaymaca ve özen-
dirme kampanyaları karşısında dikkatli olmak, 

3. Çağcü tarımsal uygulayımlara ve tarım girdilerine ilişkin bil-
gileri Türkiye'nin bugünkü koşulları içinde köylü çoğunluğunun ya-
rarına olarak gereksinimlerini karşılayacak ölçüde vermek, 

4. Köylünün örgütlenme ve kredi sorunlarını, köylünün çeşitli 
yollarla sömürülmesini önleyici, örgütlenmenin gereğini anlatıcı koo-
peratifleşmede  yanlış, amaca uygun olmayan gereksiz uygulamaları 
belirtici ve köylüyü uyarıcı öz ve biçimde işlemek, 

5. Köy (toplum) kalkınması konularının işlenmesi ve özendiril-
mesinde Türkiye'nin koşullarma uygun olmayan, gerçek dışı gereksiz 
ve yanlış uygulamaları önermekten kaçınmak, bu konuları köylüyü 
uyandırıcı bilinçlendirici, örgütlenmeye yöneltici ve eğitici yönleriyle 
işlemek, 

6. Hayvancılıkla ilgili bilgi ve sorunları bunların gerek üretim, 
gerekse beslenme açısından taşıdığı önemi belirtecek öz ve biçimde iş-
lemek, 

7. Tarım ilaçlarının kullanışına ilişkin konuların işlenmesinde 
bunların tüm dünya ülkelerince benimsenen sağlığa zararlı etkilerini 
ve ülke çıkarları açısından ortaya çıkabilecek sakıncalarını gözönün-
de tutmak, 

8. Balıkçılık ve su ürünleri konularını yurt ekonomisi ve beslen-
mesi açısından bu sorunların önem ve yararını belirtecek öz ve biçim-
de işlemek, 

9. Ormancılık konularını ormancüıkla geçinen kitlelerin sorun-
larına önem ve ağırlık verecek öz ve biçimde işlemek, 

10. Din konularını, dinin, çağcıl ahlakla da bağdaşabilen kişisel 
ve toplumsal ahlak kesimine yönelecek; akıl dışı, çağ dışı düşen dog-
matik kesimiyle ilgili konuları ele almıyacak biçimde işlemek. 

Din konularını boş inançlara, gericiliğe, dini siyasete araç olarak 
kullanmaya elverişli öz ve biçimde işlemekten kaçınmak, bunların za-
rarlarını düşündürücü, inandırıcı bir dil ve deyişle anlatmak. 
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TRT EĞİTİM İZLENCELERİNE İLİŞKİN ÖNERİLER 

TRT eğitim izlencelerinin başarılı olabilmesi için aşağıdaki ön-
lemler ileri sürülebilir. 

1 — Dinleyici, gereksinme, ilgi ve güdüleri zaman olanakları araş-
tırılmalıdır. İzlenceler, bu gereksinmelere, sorunlara dayalı olmalıdır. 

2 — Amaçlar açık, seçik belirtilmeli, bu amaca ne ölçüde varıla-
bildiği, başarı ve başarısızlık nedenlerinin neler olduğu saptanmalıdır. 

3 — Eğitsel süreci hızlandırmak, etkili kılmak amacı ile toplu 
dinleme merkezleri kurulmalıdır. 

4 — Toplu dinleme merkezlerinde yardımcı eğitici çalışanlar ge-
rekli eğitsel araç ve gereçler bulundurulmalıdır. 

5 — Sonuçlar dizgeli biçimde incelenip, bilimsel yöntemlerle de-
ğeri endirilmelidir. 

6 — Yayınlar, özekten çevreye değil, çevreden özeğe doğru geliş-
tirilmeli, yerel ve bölgesel özellikler, koşullar ve sorunlar dikkate alın-
malıdır. 

7 — Yayın bölgelerine göre, ekonomik, toplumsal, kültürel fark-
lılıkları dikkate alarak izlenceleri tasarlamak gerekir. 

8 — Yayının ilgi çekiciliğini, izlenebilirliğini artırmak için öbür 
uygulayımlar yanında, sorun çözmeye dayalı izlenceler geliştirilmeli-
dir. 

9 — Köy yayınlarında, toplum kalkınması çalışmalarının başa-
rılı başarısız yönleri, nedenleri, yerel önderliğin önemini içeren ger-
çek yaşamdan seçilmiş örnek olaylara ağırlık verilerek işlenmelidir. 

Kuru ve genel bilgiler yerine köylülerin ilgisini, dikkatini çekecek 
yerli malı somut örnekler yeğlenmelidir. Örnek araştırmaları, hem ger-
çeği olduğu gibi yansıtmak, hem de izleyiciyi gerçek örnekler üzerinde 
düşündürmeye, tartışmaya, çözüm yolları geliştirmeye, yöneltmeğe el-
verişlidir. 

10 — Eğitim uygulayımbilimi alanındaki gelişmelerden de yarar-
lanarak radyo ve TV yayınlarına yardımcı öbür eğitsel araç gereçleri 
de bir arada kullanmaya elverişli "uzaktan öğretim" ya da "çok araç-
lı eğitim" gibi yeni gelişmelerden TRT'nin yararlanması, verici ve alı-
cı uçlarda buna göre düzenlemeler yapması gerekir. 

11 — Toplu izleme/Dinleme Kümelerinin oluşturulması yayınla-
rın etkinliğini ve verimini arttıracaktır. Örneğin, Radyo ve Televizyon 
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Köy forumları  oluşturulmasının yayınların değerlendirilmesine katkısı 
büyüktür. 

12 — Eğitim yayınları arasında bir süre yer alan Köye ve Köyden 
Haber Bültenleri amaca elverişli biçimde köye yönelik yayınların tüm-
leyici bir parçası olarak geliştirilmelidir. 

13 — Köy yayınlarının amaç, üke, öncelik ve konularım saptar-
ken : 

a) Yaymlarm tasarlanmasında, 
b) Yayın kalıbı (örneği) nin geliştirilmesinde, 

c) Program yapımcısına insangücü, teknik araç-gereç sağlanma-
sında, 

d) Programların plana uygunluğunun denetlenmesinde, kısaca-
sı her aşamada : 

(1) Hem TRT içi birimlerin (radyo ile televizyon) köyle ilgili 
kamu kuruluşları ile yapacakları işbirliğinin eşgüdüme dayanması sağ-
lanmalı, 

(2) Hem de, TRT üst yönetimiyle, radyo ve televizyon birimle-
rinin ve programcıların demokratik biçimde katılmasına elverişli Ge-
nel Yayın Planlamasına gidilmelidir. 
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Trafik  Kazaları ve Eğitim* 
Prof.  Dr. Cevat GERAY 

Giriş: , 

Son onbeş yılda özellikle oto sahibliğinin özendirilmesi, montaja 
dayalı bir otomativ işleyiminin kurulması sonucunda Türkiye'de mo-
törlü taşıt sayısında çok büyük bir artış görülmüştür. Motor çağma 
yeni yeni girmekteyiz. Fakat Karayollarında trafik  kazaları sayısı ve 
bundan doğan insan ve mal kaybı açısından Türkiye her yıl rekorunu 
yenilemektedir. Trafik  keşmekeşi ya da anarşisi Karayollarımızda 
ölüm saçmaktadır. Taşıt başına ortalama ölüm ve yaralı oranları en 
yüksek olan ülke Türkiye'dir. 

Ülkemizde trafik  kazalarının kökeninde insan öğesi yatmaktadır. 
Gerçekten, Türkiye'de her on kazadan 7'si araç kullanandan, 2'si ya-
yadan, ancak biri araçtan ya da yoldan ileri geliyor. 

Bu nedenle, trafik  kazalarını incelerken, buna yol açan insan, dav-
ranış, düşünce, bilgi, beceri ve değerlerini değiştirmeye yönelik süreç 
olan eğitim konusu ayrı bir önem taşımaktadır. Trafik  olgusunun üç 
temel öğesi arasında, araç ve yol yanında araç kullanan, yolcu ve yaya 
olarak insan yer almaktadır. Trafik  olayının araç ve yol öğelerinde 
de görünmeyen planda insan vardır. 

Öte yandan, trafik  kazalarını önleme için girişilen çabaların da-
yandığı üç temel öğeden biri eğitimdir. Trafik  mühendisliği ve trafik 
kolluğu bu üçgenin öbür iki ayağını oluşturur. 

Oysa mühendisliğin de, kolluğun da temelinde insan öğesi yat-
maktadır. Bu nedenle, trafik  eğitimi konusunu böyle geniş bir göriin-
ge içinde ele almakta yarar vardır. 

Konunun Önemi : 

Türkiye'de motorlu taşıt sayısı artıyor. Bu artışta kuşkusuz, top-
lumdaki yatay hareketlilik, kentleşme, işleyimleşme pazar için üretim 
gibi genel etmenler yanında, dışa bağımlı bir Karayolu taşımacılığına, 

* Trafik  Kazaları Yardım Vakfınca  16 Şubat 1980 günü düzenlenen "Trafik  So-
runları Simpozyumu"nda sunulan bildiri. 
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özel oto sahipliğine dayalı bir ulaşım siyasasının, buna özendiren tak-
ma otomativ işleyiminin etkileri büyüktür. Enerji ve petrol bunalımı-
nın bu eğilimi ne ölçüde değiştireceği kestirilememekle birlikte, yal-
nızca nüfus  artışının doğuracağı ve gelişmenin doğuracağı istemi kar-
şılamak için Karayolu taşıtlarında azalma olması beklenemez. 

ÇİZELGE I 
Taşıt Sayılarındaki Artış 

Yıllar OTO KAMYON OTOBÜS TOPLAM 
sayı dizin sayı dizin sayı dizin sayı dizin 

1950 13405 1000 15404 100 3755 100 32078 100 
1960 49767 371 57480 373 10931 291 123580 385 
1970 143148 1067 47179 306 18303 487 378920 1181 
1975 400903 2991 142029 922 25279 673 669789 2088 

Kaynak: DİE, Karayolları ve Emniyet Genel Müdürlükleri 

Çizelge I'den anlaşılacağı gibi 1950-1975 arasındaki 25 yıllık dö-
nemde toplam motorlu taşıt sayısı 20 katma çıkarken, otomobiller 30 
katma yükselmiştir. Buna karşılık kamyon sayısında aynı dönemde 9, 
otobüs sayısında 7 katlık bir artış görülmüştür. 

Gerçekte, taşıt sayısı artarken nüfus  da artış göstermektedir An-
lamlı bir gösterge olarak taşıt başına düşen nüfus  sayısındaki düşme-
dir. 1962'de bu oran araç başına 138 kişi iken 1976'da 36'ya inmiştir. 
Taşıt X milyon km. ölçüsü, 4418'den 30254'de yükselmiştir. Onbeş yıl-
lık dönemde bu 7 katlık bir artışı anlatmaktadır. 

ÇİZELGE II 
Türkiye'de Nüfus  Trafik  Sayıları, Kazalar ve Sonuçlar 

(1960-1976) 

Göstergeler 
Yıllar 

Göstergeler 1960 1976 

Taşıtlar 
Sayı Dizin Sayı Dizin 

Taşıtlar 
123.580 100 669.789 541 

Nüfus 27.755.000 100 41.369.000 149 

Taşıt Başına Nüfus 136 100 36 26 

Taşıt X 1 Milyon Km. 4.418 100 30.254 684 

Kazalar 7.986 10G 50.628 633 
Ölümler 1.552 100 5.489 353 
Yaralılar 7.897 100 30.428 385 

Kaynak: Trafik  Kazalarına ilişkin sayısal bilgilere dayanılarak düzenlendi. 
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Çizelge II'nin incelenmesi, kaza sayısındaki artışların (% 633) ta-
şıt sayısındaki artıştan (% 541) daha yüksek olduğu sonucunu vermek-
tedir. Trafik  kazalarının yol açtığı ölüm ve yaralı sayılarında daha dü-
şük oranlarda sırayla (% 353 - % 385) artışlar sözkonusudur. Fakat 
uluslararası karşılaştırmalar kaza, ölüm ve yaralı oranları açısından 
çok yüksek düzeylerde olduğunu göstermektedir. 

Uluslararası Karşılaştırma : 

1976 yılma ilişkin istatistik bilgilere göre belirli ülkelerde 10 bin 
taşıta düşen kaza sayıları şöyle dağılmaktadır: Amerika Birleşik Dev-
letlerinde 88, Fransa 107, İsveç 55, İtalya 74, İspanya 87, Polanya 108, 
Portekiz 268, Yunanistan 111, Yugoslavya 195, Türkiye 208. Trafik  ka-
zaları açısından Türkiye, Portekiz'den sonra ikinci sıradadır. Fakat 
taşıt başına düşen ölüm ve yaralanma oranları açısından Türkiye en 
önde giden ülkelerin başında geliyor. (Çizelge I I I ) . 

ÇİZELGE III 

Belli Ülkelerde Trafik  Kazalarında Ölüm Oranlan (1968 ve 1976) 

Ülkeler Taşıt Başına 10 Bin Taşıta 10 Bin Nüfusa 
Düşen Nüfus Düşen Ölüm Düşen Ölüm 

1968 1976 1968 1976 1968 1976 
A.B.D. 2 1.5 5.5 3 2.8 2 
Fransa 2.5 2.2 7.3 6 2.9 3 
isveç 3.5 2.7 5.6 4 1.6 1 
İtalya 4.2 2.6 7.8 4 1.9 2 
ispanya 9.2 4.7 10.7 6 1.2 1 
Yunanistan — 11.1 — 13 — 1 
Yugoslavya 29.9 9.9 40.1 20 1.3 2 
Polonya — 9.3 — 16 — 2 
Portekiz — 8.6 — 22 — 3 
Türkiye 89.6 36.3 90.6 48 1 1 

Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü, Trafik  Kazaları 1974-76. 

Görüldüğü gibi, 10 bin taşıta en çok ölüm oranı olan ülke Türki-
ye'dir. Ülkemizde yılda her onbin taşıt 48 kişinin ölümüne neden olur-
ken, bu oran ABD'de 3, İsveç ve İtalya'da 4, Fransa ve İspanya'da 6, 
Yunanistan'da 13, Polanya'da 16, Portekiz'de 22'dir. 1968-1976 arasın-
daki on yıllık dönemde bu açıdan önemli düşmeler görülmüştü. Tür-
kiye'de kazadan birkaç gün sonraki ölümlerin istatistiklere geçilmediği 
anlaşılıyor. Yoksa, çizelge daha da kötümser sonuçlara yol açabilirdi. 
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Bu açıdan anlamlı bir gösterge de taşıt sayısı ile birlikte uzunlu-
ğunu da dikkate alan 100 milyon X km. ye düşen ölü ve yaralı sayıla-
rıdır. (Çizelge IV). 

ÇİZELGE IV 

Belli Ülkelerde Ölü ve Yaralı Sayılan 

1968 1976 
Yüz milyon taşıt X Km. ye düşen 

ÜLKELER ÖLÜ YARALI ÖLÜ YARALI 
Türkiye 32 152 18 101 
Avusturya 9 276 7 213 
Danimarka 5 119 4 81 
Fransa 10 211 7 169 
Hollanda 6 135 4 96 
İspanya 13 266 8 168 
İtalya 8 184 4 102 
Macaristan 12 327 9 127 
Norveç 5 117 3 65 
Yugoslavya 30 435 19 354 

Kaynak : Trafik  Kazaları 1970, Bak. Karayolları Gn. Md. Ankara 1972, 
s. 95. 

Taşıt sayısı ve yolların uzunluğu dikkate alındığında ölüm sayısı 
açısından Türkiye (18), Yugoslavya'dan sonra (19) ikinci sıradadır. 
Yaralı sayısı açısından öbür ülkelere göre düşük bir sayı göstermekte-
dir. Kaza, ölü ve yaralı sayıları açısmdan Türkiye'de önemli olumlu 
gelişmeler görülmektedir. (Çizelge V). 

ÇİZELGE V 

Türkiye'de Yıllara Göre Kaza, Ölü ve Yaralı Oranlan 
(100 milyon Taşıt X  Km.) 

Yıllar Taşıt Başına Nüfus  Kaza Ölü Yaralı 

1660 138 256 50 253 
1965 114 218 38 201 
.1970 75 148 31 136 
1975 42 174 19 104 
1976 36 167 19 101 

Kaynak : Trafik  Kazaları, 1974, 1975, 1976, Bay. Bak. K. Gn. Md. Ankara 1979. 
s. 148. 
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Kaza Nedenleri: 

Türkiye'de kazaların daha çok araç kullanana, yayaya ve yolcuya 
ilişkin nedenlerden ileri geldiği anlaşümaktadır (Çizelge VI). 

ÇİZELGE VI 
Kaza Nedenleri (1970-74) 

Nedenler 1970 1971 1972 1973 1974 

Araç kullananın kusuru 74 78 77 72 68 
Yayanın kusuru 21 18 19 22 21 
Yolcunun kusuru 0.8 0.3 0.4 0.4 1.3 
Araçııı kusuru 4.2 3.6 3.4 6 8.4 
Yolun kusuru 0.1 0.1 0.1 0.4 12 

Kaynak: Trafik  Kazaları. 1970, 1971, 1972, 1973. 1974, 1975, 1976, Bayındırlık Ba-
kanlığı Karayolları Gn. Md. yayınlan. 

Görüldüğü gibi, yola ve yol kazalarına ilişkin kaza nedenleri % 10 
çevresindedir. Buna karşılık, araç kullananın, yaya ve yolcu gibi in-
san öğelerinin kusuru yaklaşık % 90'dır. Uzun bir dönem dikkate alın-
dığında (1955-1974 yılları) bu oranlarda önemli bir değişme görülme-
miştir. (Çizelge VII ) . 

ÇİZELGE VII 
Kazalara Neden Olan İnsan Öğeleriyle Araç ve Yol Öğelerinin 

Karşılaştırılması 

1955 (%) 1970 (%) 1974 C/o) 

Kullanıcının kusuru 65 74 68 
Yayalar yolcular 21.8 21.3 22.3 
Araç 1.1 4.2 8.4 
Yola ilişkin 10 
Yol koşullan 0.6 0.1 1.3 

100 100 100 

Kaynak: "1955 Trafik  Kazalan" C. GERAY, SBFD C. XII, s. 2 (1957) S. 146-50 
Trafik  Kazalan, 1974, 1975. 1978, a.g.y. 

Araç Kullananların Kusurları; 

Araç kullananların kusurları arasında özellikle kurâllara, işaretle-
re uymamak ve ehliyetsizlik % 66 oranıyla başta gitmektedir. Aşırı 
hız, ikinci sırada (% 23) dikkatsizlik, yorgunluk, uykusuzluk üçüncü 
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sırada (% 9) gelmektedir. Çizelge VlII'in incelenmesinde, dikkatsizlik, 
yorgunluk, uykusuzluk gibi kusurların gerilediği, buna karşılık ku-
rallara, işaretlere uymamak, ehliyetsizlik gibi nedenlerin ağırlık ka-
zandığı anlaşılıyor. 

ÇİZELGE VIII 
Araç Kullananların Kusurları 

Araç Kullananın Kusurları 1955 1974 

Dikkatsizlik, Yorgunluk, Uykusuzluk 39 9 
Aşırı Hız 30 23 
Kurallara, İşaretlere Uymamak, 
Ehliyetsizlik 28 66.4 
Sarhoşluk 2 1.6 
Öbürleri 1 — 

Toplam 100 100 
Cevat GERAY, "Karayollarımızda Trafik  Kazaları ve Alkol", a.g.y, 
S. 446. 

Kazaya karışan yayaların kusurlarını özetleyen çizelge, IX'dan 
anlaşılacağı gibi, yola birden bire çıkmak, yolda yürümek, oynamak, 
oturmak gibi nedenler ağır basmaktadır. (% 56.8) Geçitleri kuralla-
ra aykırı geçmekten doğan kusurlar ikinci sırada yer almaktadır. 
(% 35.2). Taşıttan atlamak, inmek, taşıta asılmak dikkate değer oran-
dadır (% 6.2). Yayanın sarhoşluğu (% 0.4) oranında görülmektedir. 

ÇİZELGE IX 
Kazaya Karışan Yayaların Kusurları (1974) 

Yaya Kusurları (%) 

Kırmızı ışıkta geçmek, yaya geçidi dışında geçmek, 
ilk geçiş hakkım vermemek 35.2 
Yola birden çıkmak duran araç önünden arkadan 
çıkmak, yürümek oynamak, oturmak 56.8 
Taşıta atlayıp binmek, asılmak 6.2 
Sarhoşluk 0.4 
Obür nedenler 1.4 

TOPLAM 100 

Araç ve Yola İlişkin Kaza Nedenleri: 
Araç ve yola ilişkin kaza nedenlerinin ağırlığının insana bağlı ne-

denlere göre çok düşük bir oranda olması gerçekte aracın ve yolları 
planlayan, yapan, onaran kullanan insanın gerekli bilgiye, beceriye sâ  
hip olması, gerekli özeni, dikkat ve uyanıklılığı göstermesi, kurallara 
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uyması pek çok trafik  kazasını önlemekte, ölüm, yaralama ve maddi 
hasarı hafifletmekte  önemli katkıları vardır. Kısacası aracm da, yo-
lun da gerisinde insan öğesi görünür görünmez etkilerde bulunmak-
tadır. 

Araç Kullanan ve Yayaların Yaşı: 

Kazaya karışan ya da kaza yapan araç kullananlar ile yayaların 
yaşlarına ilişkin çizelge X'dan açıkça anlaşıldığı gibi, kaza yapan şoför-
lerin çok büyük çoğunluğu (% 83.3'ü) 18-45 yaşları arasmdadır. Bu-
na karşılık, okul öncesi çağda (0; 6 yaşlar arasmda) kazaya uğrayan 
çocuklar (% 16) ilk, orta ve lise öğrenim çağındaki (7-17 yaşlarında) 
çocuk ve gençlerin (% 26) önemli bir kaza çekincesiyle karşı karşıya 
bulundukları bir gerçektir. 

ÇİZELGE X 

Kaza Yapan Araç Kullanıcısı ile Kazaya Karışan Yayaların Yaşları 
(1974) 

Yaş Kazaya Karışan 
Kümeleri Yaya Oram Şoför  Sürücü Oram 

0-6 15.8 
7-17 26.3 1.6 

18-45 22.9 83.3 
45- 17.1 7.0 
Bilinmeyen 17.9 8.1 

TOPLAM 100 100 

Kaynak: Trafik  Kazaları, 1974, a.g.y. 

45 ve daha yukarı yaştaki yayalar daha az kaza çekincesiyle karşı 
karşıya kalmaktadırlar. Aynı yaşlardaki şoförlerin  de daha az kaza 
yaptıkları anlaşılmaktadır. Bu da küçük yaşlardaki çocuklar için tra-
fik  eğitiminin ne denli zorunluluk olduğunu açıkça göstermektedir. 

Sarhoşluk ve Trafik  Kazaları: 

Kaza yapan araç kullanıcılarıyla kazaya karışan yayaların kusur-
larının temelinde yatan gerçek nedenleri kestirmek kolay değildir. Bu 
nedenle, sarhoşlukla ilgili oranların düşük olduğunu görüyoruz. Ger-
çekte, dikkatsizlik, yorgunluk, kurallara uymamak gibi nedenlerin kö-
keninde sarhoşluk yatmaktadır. Alkolün, araç kullanırken, tepki gücü-
nü, görme, işitme ve yapma arasındaki süreyi uzattığı, bireyin kendi-
ne güvenini aşırı ölçüde arttırdığı, cesaretlendirdiği, süratli sürmeyi 
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özendirdiği, dikkati azalttığı, görüş alanını azalttığı bilinmektedir. Ka-
nında binde 1,5'dan çok alkol bulunan bir şoförün  kaza yapma olasılı-
ğının, alkolsüz bir şoföre  göre 55 kat daha yüksek olduğu anlaşılmıştır. 
İsveç'te içki kullanmayanların üye olduğu ANSVAR sigorta kuruluşu 
her 100 kişiden yalnızca 7.2'sinin tazminat isteğiyle başvurduğunu, or-
talama hasarın taşıt başına 39 İsveç kronu olduğunu saptamıştır. Oy-
sa, öbür sigorta kuruluşlarında başvuru oranı % 11,4 olup taşıt başı-
na 63 İsveç kronu tazminat ödenmektedir. 

Yapılan incelemeler, kimi ülkelerde alkolün trafik  kazalarmda 
°/o 30-40 oranında payı bulunduğu, bu nedenlerle taşıt kullananlarda 
alkolün zerresine bile izin verilmemesi, kayıtsız koşulsuz yasaklanma-
sı önerilmektedir. 

A.Ü. Tıp Fakültesinde, trafik  kazası yapan araç kullanıcılar üze-
rinde yapılan araştırmada kaza yapan ya da trafik  suçu işleyenlerden 
% 67'nin alkollü bulunduğu anlaşılmıştır. 

Amerika'da Minnesota'nın Henepin eyaletinde 1971'de alkollü ta-
şıt kullananlara karşı girişilen denetim projesi, 1975 yılı sonunda suç 
sayısının önemli ölçüde düşmesine, bu da giderlerin % 10 oranında 
azalmasına yol açmıştır. 

Minnesota'da alkollü taşıt kullanana, 90 güne değin hapis 300 do-
lar para cezası verilmektedir. Ya da bunun yerine 1 yıl iyileşme ya da 
tedavi fırsatı  tanınmaktadır. Buna karşm yine de içkili olarak trafiğe 
çıkanlara ceza tümüyle uygulanmaktadır. Yakalananlardan % 80'nin 
alkolik ya da alkollü içki sorununa sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bun-
lar Devlet hastahanelerinde en az 30 gün tedavi gördükten sonra 
ayakta tedavi sürdürülmüş, bu izlence sonunda bu suçtan yakalanmış 
olanlarda aynı suçu yeniden işleme oranı % 20 iken % 5'e düşmüş-
tür. 

İki yıllık deneme sonucunda, alkollü taşıt kullanmaktan sanık 
olarak yargılanıp hüküm giyenlerin sayısı iki katma çıkarken alko-
le bağlı trafik  kazası sonunda ölümle sonuçlanan kazalarda % 10 ile 
% 19 oramnda bir düşme görülmüştür. Alkollü taşıt kullananların yap-
tıkları ölümle sonuçlanmış kazaların tüm kazalara oranı 1971'de 
% 55 iken 1978'de % 41.1'e düşmüştür. 

Çeşitli ülkelerde alkolün etkisi altında araç kullanmak suç sayıl-
mıştır. Alkol alışkanlığının toplumsal ve ekonomik sorunlarla yakın-
dan ilişkisi vardır. Alkolizm de alışkanlığın hastalık durumuna girme-
sidir. Bu nedenle, yalnızca eğitici çabalarla önlenmesine olanak yok-
tur. Kolluk denetimleri sağlık önlemleriyle tümleşmelidir. 
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Araç Kullananların Bilgi Düzeyi: 

Kaza yapan araç kullanıcılarının kazayı ne ölçüde kuralları bil-
meyişinden ne ölçüde bilmesine karşın uygulamak istemeyişinden ya 
da uygulamayışından ötürü yaptığmı saptamak güçtür. Bu konuda 
ayrıntılı araştırmalar yapılmış değil. Aşağıda özetlenen araştırma bir 
başlangıç niteliğindedir : 

Trafik  eğitiminin başlangıç noktası trafik  işaretlerinin bilinme-
si ve tanınması düzeyine bağlıdır. 1977'de İstanbul çevresinde rastge-
le (randam) örneklemeyle seçilen 1169 taşıt kullanıcısına 12 trafik 
işaretini bilip bilmedikleri sorulmuştur. 

"Ağır taşıtlar sağdan gidiniz" işaretine deneklerden % 95'i orta-
lama 2.2 saniyelik bir sürede anlamlı tepki gösterememişlerdir. Oysa 
bu işareti algılama için gerekli ortalama 1.6 saniyelik tepki süresinin 
çok üstünde kalmışlardır. 

Bilgi düzeyinin ehliyetname türüne göre değiştiği anlaşılmıştır. 
Amatörler % 65, profesyoneller  % 62, ağır vasıta şoförleri  % 62 ora-
nında başarı gösterebilmişlerdir. Kamyon ve otobüs şoförlerinin  bilgi 
düzeyi (% 57), otomobil şoförlerine  göre daha düşüktür. Yaşa göre 
belirgin farklar  olmamakla birlikte, daha az yıllık kıdemi olanların 
bilgi düzeyi (% 62) göreli olarak 5 yıldan az deneyimi olanlara (% 58) 
göre daha yüksektir. İlk okulu bitirenler % 56 oranında bir bilgi dü-
zeyi gösterirken bu oran ortaokul bitirenler için % 63'ü, lise ve yüksek 
okul bitirenler için % 68'i bulmaktadır. Araç kullanarak yaşamlarını 
kazananlann, özellikle ağır taşıt kullananların amatörlerden daha dü-
şük düzeyde bilgi sahibi olmaları ilginçtir. 

Şoförlerin  trafik  kazalarına uymamalarının temelinde kuralların 
uygulamasına yarayışlı simgelerin, işaretlerin tanınmaması, bilinme-
mesiyle ilgili olduğu anlaşılmaktadır. 

Toplumsal Etmenler: 

İnsan davranışlarını etkileyen toplumsal etmenlerin trafik  kazak-
ları üzerindeki olumsuz etkileri henüz araştırılmış değildir. İnsan dav-
ranışlarının, bireyin içinde yaşadığı toplumsal ve ekonomik ortamın 
bir işlevi olduğu açıktır. 

Kurallara uymayıp, başkasının ve kendisinin canına, yaşamına,, 
onuruna önem vermeyiş, insan sevgisinden yoksunluk yalnızca eğitim-
le ya da kolluk önlemleriyle giderilebilecek tutumlar, değer yargıları 
ve davranışları değildir. Yaya ve at arabası için kurulmuş kent ve ka-
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sabalar henüz motor çağının gereklerine uyumlanmış değildir. İnsa-
nımız da henüz motor çağının zorunlu kıldığı davranışlara yönelme-
miştir. Öte yandan, açıkgözlülüğe, vurgunculuğa, her türlü kaçakçı-
lığa "köşeyi dönmek" olarak bakan, dürüstlüğe prim vermeyen bir 
toplum düzeninin Karayollarına yansımamasını bekliyemeyiz. Ayrıca, 
aşırı kâra kısa yoldan başarıya ve zenginliğe giden bencil ve çıkarcı 
davranışların egemen olduğu bir toplumda bunun trafiğe  yansıma-
ması olanaksızdır. Ancak, motor çağının, bu teknolojinin gerektirdiği 
toplumsal denetimlerle desteklenmesi, toplumda beklenen yararlan 
gerçekleştirebilir. 

Nasıl bir Trafik  Eğitimi : 

Eğitim, insanda, bilgi, beceri, davranış, düşünce ve değer değişik-
liği yaratılması sürecidir. Bireyin bedensel, ruhsal gelişmesine, yete-
neklerinin gelişmesine böylece onun toplumsal, ekonomik, siyasal sü-
reçlere, üretime katılmasına, doğal ve toplumsal çevreye uyum sağla-
masına çevresini değiştirmesine yardımcı olur. Trafik  eğitiminin ama-
cı, bireyin trafik  olgusuna en istendik biçimde katılması için gerekli 
bilgi, beceri, düşünce, davranış ve değerleri kazandırmaktır. 

Trafik  eğitiminin kapsamı, Karayollarında duran ve hareketli tra-
fik  olayının en güvenlikli, en ekonomik, en sağlıklı biçimde gerçekleş-
mesi için gerekli konuları içermek zorundadır. Yaya, yolcu ve kullanı-
cı olarak trafiğe  katılacak bununla ilgili mühendislik ve kolluk işle-
rinde görev alan herkese, yollardan, park yerlerinden, kaldırımlardan 
yollar üstündeki ve yanındaki alt yapılardan simgelerden yararlanma-
yı, araçları kullanmayı, bunlara ilişkin tüm kurallan, işletme ve çalış-
tırma uygulayımlarını içeren çok geniş alanlan kapsayan bir eğitim 
söz konusudur. 

Trafik  Eğitiminin Yöneleceği Kümeler: 

Trafik  eğitiminin çok değişik kümelere yönelmesi gerekmektedir. 
Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

— Kullanıcılar 
— Yayalar 
— Yolcular 
— Trafik  Mühendisleri ve kent plancılan 
— Trafik  polisi 
— İlk yardım ve kurtarmayla ilgili görevli sağlık çalışmanlan 
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Kullanıcılar İçin Eğitim : 

Trafiğe,  araç kullanarak çıkacak olanların hem kuralları, hem de 
araç kullanmayı öğrenmeleri ülkemizde bireysel çabalara ve ticari fir-
malara bıraSılmış bir eğitim alanıdır. Pek çok ülkede, trafik  kazaları-
na karşı girişilen savaşımlarda başarı sağlayabilmek için araç kulla-
nıcılarının eğitimi bir dizgeye bağlanmıştır. Ehliyet alabilmek için 
başvuran herkesin katılabileceği okullar açılmış, kurslar düzenlenmiş 
tir. Ülkemizde de trafik  okulları açılması, bunun giderlerine meslek 
kuruluşlarının, sigorta ortaklıklarının katkıda bulunmaları sağlan-
malıdır. 

Yayalar ve Yolcular İçin Eğitim : 

Çok geniş olan yayalar ve yolcular kitlesi için trafik  konusunda 
bir halk eğitimi çabası gereklidir. 

Yayaların ve yolcuların, yoldan, araçtan yararlanmasını, can ve 
mal güvenliklerini sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri kazandır-
mak inancıyla her yaştan bireylere trafik  eğitimi verilmesi gereği açık-
tır. Okul çağmdakilere okullarda; okul dışmdakilere işyerinde, evinde, 
dinlenme ve eğlence yerlerinde trafik  güvenliği, ilk yardım ve kurtar-
ma konularında ders, konferans,  açık oturum ve benzeri izlenceler dü-
zenlenmelidir. Basm ve Yayın araçlarına bu konuda büyük sorumlu-
luklar düşmektedir. 

Kamu Görevlilerinin Eğitimi: 

Trafik  polisi, trafik  mühendisi, ilk yardım ve kurtarma çalışma-
nı gibi kamu görevlilerinin eğitimi iki aşamalıdır. Hizmet öncesinde, 
polis okulların da, mühendislik fakültelerinde,  Tıp Fakülteleriyle sağ-
lık bilimleri okullarmda, ileride trafik  hizmetlerinde görev alacakların 
özel olarak eğitimine olanak sağlayan bölümler ya da uzmanlık sınıf-
ları oluşturulmalıdır. Hizmet öncesi eğitimden geçmiş olsun ya da ol-
masın ilgüi kamu görevlilerine hizmet içinde, işbaşında da gerekli eği-
tim verilmelidir. Örneğin, Romanya'da trafik  kazalarını önleme ama-
cıyla girişilen kurtarma ve ilk yardım izlencesinin en önemli öğelerin-
den biri, doktorlarla öteki sağlık çalışmanlarmm 200-300 saatlik kurs-
lardan geçirilmesidir. Bunda başarılı sonuçlar sağlandığı belirtiliyor. 

Ülkemizde trafik  mühendisliği alanında yetişmiş çalışmanların 
azlığı dikkate çarpmaktadır. Kent planlamacılarının da bu konuda 
yeterli hazırlık içinde olmadıkları belirtilmektedir. 
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Türkiye'de yeterince trafik  mühendisi yoktur. Bunun gibi, düzen-
lenen imar planlarının ulaşım ve trafik  anlayışından yoksun olduğu 
ileri sürülmektedir. 

Türkiye'de Durum : 

Türkiye'de trafik  eğitimi ile ilgili beş örgüt bulunmaktadır. Bu ör-
gütler şunlardır : 

1 — Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 
2 — İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 
3 — Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar 
4 — Trafik  Kazalarını Önleme Derneği 
5 — Trafik  Eğitim Derneği 

Bunların trafik  eğitimi ile ilgili çalışmaları şöyle özetlenebilir : 

Karayolları Genel Müdürlüğünün trafik  eğitimi ile ilgili çalışma-
ları, Trafik  Fen Heyeti Müdürlüğü - Trafik  Eğitim Şefliğince  yürütül-
mektedir. Eğitim, çalışmaları okul çağındakiler ile yetişkinler, şoförler 
için ayrı ayrı düzenlenmektedir. Yetişkinlerin eğitiminde, ilgili tüm 
kuruluşlarla işbirliği yapılmaktadır. Bu örgüt ayrıca trafiği  düzenle-
yen kuruluş ve kişilerin eğitimine de önem vermektedir. 

Emniyet Genel Müdürlüğünün trafik  eğitimi ile ilgili çalışması 
yoktur. Trafik  polisi, araç gereç noksanlığı yüzünden eğitim yapama-
maktadır. 

Milli Eğitim Bakanlığı'nın trafik  eğitimi ile ilgili çalışması Ka-
rayolları Genel Müdürlüğünce hazırlanan izlencelere, ilkokulların 1, 
2, 3'üncü sınıflarında  yaşam bilgisi, 4, 5'inci sınıflarında,  ortaokul-
larında yurttaşlık bilgisi derslerinde yer vermekten ileriye gidemiyor. 
Bakanlık, ayrıca ilkokul öğretmenlerinin, yaz dönemi hizmetiçi eğitim-
lerinde, trafik  bilgileri edinmelerini sağlamaya çalışmalıdır. 

Trafik  kazalarım önleme ve Trafik  Eğitimi Dernekleri, özellikle 
Karayolları Genel Müdürlüğü ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği 
yapmaktadır. Türkiye Trafik  Kazaları Yardım Vakfı'nm  bu alanda öv-
güye değer çalışmaları vardır. Türkiye Şoförler  ve Sürücüler Federas-
yonu da trafik  eğitimi konusunda çalışmalara başlamıştır. 

Trafik  kazalarına basmda yeterince yer verilmiyor. Milliyet gaze-
tesinin açtığı bir kampanya dışında süreklilik kazanmış bir çaba gö-
rülememiştir. TRT'nin haber ve eğitim izlencelerinde de trafik  sorun-
larına gereken önemin verildiği söylenemez. 
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Tüm bu çabaların yetersizliği açıktır. Yapüan çalışmalar, birkaç 
gönüllü kuruluşun çabası olmaktan öteye, bir kamu görevi niteliğine 
kavuşamamıştır. İlgili kamu kuruluşlarının aralarında ve gönüllü ku-
ruluşlarla işbirliği yapmadıkları, eşgüdüme girmedikleri bir gerçektir. 
Kamu oyunun oluşturulması ve uyarılması konusunda basm ve yayın 
araçlarının konuyla ilgilenmesi süreksiz, düzensiz kalmaktadır. 

Kanımızca, ilgili kamu kuruluşları ve gönüllü örgütlerin ortak ka-
tılmasıyla trafik  eğitimi için ortak bir kampanya açılmalı ve bir ortak 
ulusal izlence oluşturulmalı, her türlü araçtan yararlanarak örgün eği-
tim ve halk eğitimi çalışmaları ortak amaçlara yöneltilmeli, yararla-
nılacak yöntemler, uygulayımlar, uyulacak ilkeler ortak ve benzer du-
ruma sokulmalıdır. Bu amaçla da, hem halkm, hem de kamu görevli-
lerinin trafik  konusundaki eğitim için trafik  konusundaki eğitsel ge-
reksinmelerini saptamak, buna ilişkin eğitim izlencelerini geliştirmek, 
çalışmaları değerlendirmek, konulan, öncelikleri, ilkeleri belirlemek 
amacıyla bilimsel araştırmalara gereksinim vardır. İlgili kuruluşlar 
arasındaki ilk işbirliği örneği bu tür araştırmaların yapılması için ger-
çekleştirilmelidir. 

Sonuç : 

Yayası, sürücüsü ve yolcusuyla henüz motor çağının gerektirdiği 
bilgi, beceri ve davranışlan toplum olarak kazanmış değiliz. Bir başka 
deyimle, motor çağının gerektirdiği eğitimi insanımıza veremiyoruz. 
Bunun sonucu trafiğe  çıkan herkes ölüm saçmağa hazır bir silahın 
başma geçmiş oluyor. Gerçi trafik  kazaları tek bir nedene, yalnızca 
eğitim noksanlığına bağlanamaz. Eğitim düzeyi en yüksek ülkelerde 
bile kazalar önlenebilmiş değildir. Bununla birlikte, kaza yapma ola-
sılığı ile eğitim düzeyi arasında tersine bir orantı bulunduğu da bir 
gerçektir. Bu nedenle, hem her basamaktaki okullarda, hem de okul 
dışı halk eğitimi çalışmalarında trafik  eğitimine yer verilmelidir. Bu-
rada basına, radyo ve televizyona ayrı bir görev düştüğünü vurgulamak 
isterim. Öte yandan, ehliyet vermek dizgesinde köklü değişiklikler yap-
mak zorunludur. Şoförlük  eğitimi özel ticaret konusu olmaktan çıka-
rılmalı, kamu eliyle trafik  okulları açılmalıdır. 
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Psikoloji Bulgularının Propaganda Doğrultusunda 
Kullanılması: Sinemadan Bir Örnek(*) 

Dr. Seval GÜREL 

Claude Lelouch'un Sinema Kimliği: 1937 doğumlu Fransız yönetmeni, günü-
müz ticari film  yönetmenleri arasında kamera kullanan belki de tek kişi 
olarak bilinir, 13 yaşında yaptığı kısa filmle  (Le Mal du Siecle) amatörler 
arası bir festivalde  ödül almış, 19 yaşında yaptığı üç kısa belgeselden ikisi 
ABD'de, diğeri Sovyetler Birliğinde gerçekleştirilmiştir. Amerika'daki film-
leri gösterilmiş; kendisine göre, politik nedenler bu yasaklamada rol oy-
namış. (Bu dönemlerde sol eğilimli olarak kabul ediliyormuş). Askerliği sı-
rasında ordu film  ünitesinde çalışmış ve sonra yapımcılığa girişmiştir. Dört, 
beş iddiasız filmden  sonra uluslararası üne kavuşmasına yol açan 'Un Homme 
et une Femme' adlı filmini  çevirmiş, bu filmi  1966'da iki Oscar ve Cannes'da 
birincilik ödülü kazanmıştır. Genel olarak süslü ve gösterişli bir görsel an-
latımı olduğu ve politik temalar işlediği bilinmektedir. Özellikle son ürün-
leri, 'cinema-verite' akımının tekniklerini kullanan, huzursuz filmler  olarak 
değerlendiriliyor ve 1960'ların ortalarında beğenilen, fakat  haddini bilememiş 
birisi olarak yorumlanıyor. Başlıca filmleri  şunlardır: Le Propre de L'Homme 
(1960), Une Fille et des Fusils (1963), Avec des Si (1964), Secret Paris (1964), 
Un Homme et une Femme (1966), Vivre Pour Vivre (1967), Challange in the 
Snow (1968), Loin du Viet-Nam (1969), A Man I Like (1969), La Vie, L'amour, 
La Mort (1969), Le Rose et le Noir (1970), Le Voyou (1970), Smic, Smac, Smoc 
(1971), Adventure is Adventure (1972), La Bonne Ann6e (1974). 

Kitleye yönelik iletimden propaganda amacıyla yararlanılması 
yeni değildir; yığınlara iletim yapan araçların bu tür amaçlara ka-
palı olmadığı da ötedenberi bilinmektedir. Yeni olan şey, bu amacın 
gerçekleştirilmesinde tutulan yoldadır. Hitler Almanya'sında geçerli 
olan propaganda türüyle karşılaştırılınca, bugün bunun çok daha 
yumuşak, ince ince ve üstü örtülü bir biçimde yapıldığı görülüyor. Bu-
na örnek olarak, geçen film  mevsimi başında gösterilen (Akün Sine-
ması, Ankara 1978) yabancı filmlerden  biri, Claude Lelouch yapımı 
olan ve Tüm  bir  Yaşam  diye çevrilen Tout  la  Vie  adlı film  üzerinde 
duracağız. 

(*) Bu yazıya hammadde hazırlamada emeği geçen Dr. Nilgün Niş, Dr. Metin 
Ay Inceoğlu ve Asistan Tuğrul Eryılmaz'a katkıları için teşekkür ederim. 
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Bunu yaparken bir başka noktaya daha dikkat çekmek yerinde 
olacaktır. Psikoloji, daha sonra Sosyal Psikoloji, genç birer bilim dalı 
olarak oluşum sorunlarıyla uğraşırken, uzunca bir zaman boyunca 
sanılmıştır ki bu disiplinlerin henüz etkili olacak, daha doğrusu teh-
likeli olacak kadar birikimleri yoktur. Öte yandan, araştırmalarla 
doğrulanan bir takım olgu ve bulguların uygulamaya konup konma-
ması üzerinde tartışma açıldığı da olmuştur (Meltzer, 1970); ama, 
yukarıdaki sam yüzünden böyle tartışmaların pek ciddiye alınmış 
olduğu söylenemez. Bu yazıda ele aldığımız örnekle, Varela'dan (1971) 
sonra birkez daha göstermek istiyoruz ki, (a) psikoloji bulguları 
uygulanırlık yeteneği kazanmıştır; (b) bizim bunu bilmememiz, ya 
da görmek istemeyişimiz birşey değiştirmez, çünkü onları uygula-
yacak kimseler her zaman olacaktır; dolayısıyla burada da bilmek, 
bilmemekten iyidir. 

Siyonizmi hoşça göstermek amacını güttüğünü ileri sürdüğümüz 
Lelouch'un Tüm  bir  Yaşam  (Tout la Vie) adlı filmindeki  propagan-
danın, önce, kimi hedef  aldığım saptayalım. Bu makalenin yazarına 
göre belli başlı hedef  olarak, aydınlar arasındaki radikal, yani anti-
siyonist görüşteki kimseler seçilmiştir. Öyleyse, propagandacı açısın-
dan sorun, bu tür kişileri birkez sinemaya çekebilmek, sonra da etki-
leyici iletim boyunca orada tutmaktır. 

Makalenin yazarını yukarıda sözü edilen varsayıma götüren ne-
denler şöyle sıralanabilir: Anılan filmin  genellikle eğlendirici ve 
seyirciyi günlük yaşamın tekdüzeliğinden uzaklaştırıcı yanının ön 
planda bulunuşu, propagandayı çıplak gözden saklamaktadır. Propa-
gandalı içeriğin ikinci, hatta üçüncü planda tutulması, fümin  kafa-
jimnastiğine yatkın oluş özelliğinin ilk anda göze çarpıp algılanan 
şey (adeta bir paravan) olmasmı sağlıyor denebilir. Görüştüğümüz 
seyircilerden bir bölümünün propaganda içeriğini amnda farketme-
miş olması, hatta kimisinin tersini savunmaya kalkması, propagan-
dalı içeriğin arka planda bırakılmasının tesadüf  olmadığı, yani algı-
sal bir temele dayandırıldığım akla getirmektedir. Üstelik, anti-siyo-
nist görüşü paylaşmayanların ya propagandaya aldırmayarak itiraz 
etmeyeceği, ya da görüşleri zaten ayni doğrultuda olduğu için veri-
leni seve seve kabul edeceği göz önüne alınırsa, bu propaganda için 
niye üstü-kapalı bir yol tutturulmuş olabileceği daha kolay anlaşıla-
caktır. Ayrıca denebilir ki Damdaki  Kemancı,  ya da Exodus  türün-
deki filmler,  asıl bu ikinci tür seyirci için biçilmiş kaftandır,  ve za-
manında bu işte oldukça başarılı olmuşlardır. 

Propagandayı, anti-siyonist görüşteki kimselere -yalnızca onlara-
yöneltmenin ve doğrudan doğruya üzerlerine varmanın yararsız ola-



SİNEMADAN BÎR ÖRNEK 77 

cağı fikrine  karşı çıkan bulunacağını pek sanmıyorum (Sherif  ve 
Hovland, 1971). Eğlendirici yam güçlü olan bu filme  seyirci, yalnızca 
kafa  dinlemek ve yorgunluk çıkarmak kaygısıyla gelmiş bile olsa, 
içlerinden bir bölümü feninde  sonunda mesajın farkına  varacaktır. 
Seyircinin hiç olmazsa birazına, "eğlendirirken eğitmek" yöntemini 
andırır bir yolla ulaşmayı amaçlıyan bu filmin,  tabiri caizse, 'brüt' 
seyirci tabam geniş tutulmuş olmaktadır. Eğlenmek için yeni filmleri 
yeğleyen, yani yenilikleri yakından izleyen, genel anlamıyla üerici 
bir kesimin bu ürünün tüketicisi olacağı düşünülmüş olmalıdır. Se-
yirci arasında iletimin hedef  aldığı kesimi ele geçirmek için, yani 
anti-siyonist kişileri yakalamak umuduyla, yeniliklere açık, ilerici 
nitelikteki balıkların yüzdüğü gölde avlanmağa çıkmak, bu bakım-
dan yerinde ve akıllıca bir taktik olmuştur. 

Belli türden seyirci sinemaya çekildikten sonra geriye, onları 
propagandalı film  boyunca orda tutmak sorunu kalıyor ki zorluğun 
kendisi de işte burdadır. Şöyle ki, seyircinin görüşlerini değiştirmeğe 
girişmeden önce, onu "gönüllü olarak" karşınızda oturtmanın bir 
yolunu bulmak gerekmektedir. Yani seyirciyi yakalamak sorunu 
bu noktada hemen, onları "köşeye kıstırılmış izleyiciler" (captive 
audience) durumuna getirme sorununa dönüşüyor. Çünkü, "radyo-
dan sonra en önemli icat, radyonun düğmesidir" sözüyle bir arka-
daşın belirttiği gibi (Görgün, 1970), kendisine ters düşen görüşlerin 
ve programların etki alanından çıkmak, izleyicinin bol bol başvur-
duğu bir yoldur. Ayrıca, ona ters düşmese bile, bir insana dosdoğru, 
şöyle ya da böyle yapmasını söylemenin onda genellikle ters tepki-
ye yol açtığı öteden beri bilinmektedir (Kağıtçıbaşı, 1975, ss. 73-75; 
Sherif  ve Hovland, 1961). "Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar" 
atasözüyle belki de en iyi biçimde anlatılmış olan bu olgunun Psiko-
loji literatürü içindeki adı "tepki duymak"tır (reactance) (Brehm, 
1966); bugüne kadar en çok gözlendiği yer ise psikoloji deneylerinin 
yer aldığı laboratuarlar olmuştur. Sözkonusu olguyu inceleyenlerin 
görüşüne bakılırsa insanlar, davranışlarının kaynağının kendileri 
olduğuna inanırlar ve bunun tehlikeye girmesinden çekinirler. Dav-
ranışlarını seçme hakkının elden gitmesine göz yummazlar; sırf  bu 
özgürlüğü korumak istemeleri yüzünden insanların, gerçekten iste-
dikleri birşeyi bile yapmaktan vazgeçip inatlaşma yolunu tuttukları 
görülmüştür (VVorchel & Brehm, 1971). Belli birşeyi yapmağa doğru 
itildiklerini sezince ya da böyle bir duyguya kapılınca insanların o 
şeyin tersini yapmak istemesi, kendisinin seçme özgürlüğüne sahip 
olduğunu kanıtlamağa çalışmak şeklinde anlaşılmaktadır. Bu yüz-
den, belli bir yöne doğru zorlandığını sanan insan, ya onu gereği 
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gibi yapmaktan kaçınmak, ya da hiç yapmamak (Kuperman, 1967) 
yolunu tutar ki her iki durumda da sonuç, işbirliğine yanaşmama-
sıdır. Demek ki bu seyirciye bu mesajı verirken, dobra dobra söyle-
mek yerine, dolaylı bir yol tutturulması yeğlenecek, bunun için de 
seyircinin ilgisini çekmek ve ayakta tutmak gerekecektir. Filmin 
bilmece-bildirmece havası içinde sunuluşu, bir yandan seyircinin me-
rakını uyandırırken diğer yandan 'modernlik ve entellektüellik' ha-
vası ile izleyicinin gururunu okşayarak sözü, "ilericilere mahsustur" 
demeğe getirmektedir. Bir çeşit entellektüellik dalkavukluğu ile se-
yirciye yaranmak ve onun gönlünü kazanmak ya da direnmesine 
engel olmamn yanısıra filmde,  önemli birşeyler söylenecekmiş hissi 
verilerek bu beklentiden doğan bir gerilim de yaratılmış oluyor. 

Seyirciye 'hitap edebilmek', daha doğrusu seyircinin, arkasına 
yaslanarak olayları gözünün ucuyla izlemekten öte, konuya girme-
sini sağlamak için, Psikoloji literatüründe "yapılaşma eksikliği, katıl-
mayı arttırır" şeklinde bilinen bir ilkeden yararlanıldığı anlaşılmak-
tadır. Buna göre, uyaranlar tablosundaki (stimulus display) yapılaş-
ma alçak düzeyde olduğu zaman (low stimulus structure), kişi bu 
tabloya bir yapı kazandırma çabası içine girerek, yüksek derecede 
katılma eğilimi (high participation) göstermektedir. Buna iyi bir ör-
nek olarak Muzaffer  Şerifin  otokinetik deneyinde kullandığı uya-
ran tablosu gösterilebilir (Sherif,  1935). Sözkonusu olgu aynı zaman-
da Geştalt (bütüncülük) okulu öğretileriyle de bağdaşmaktadır 
(Kohler, 1940). Bu bakımdan filmin  başından sonuna kadar, fakat 
özellikle baş kısmında, peşpeşe sıralanan birbiriyle ilintisiz dizi dizi 
sahnelere boğulan seyircinin, bunlar arasında bir bağ kurmağa, 
rastgele serpiştirilen görüntülere bir anlam, bir çekidüzen vermeğe 
çalışacağının bilindiği ve istendiği söylenebilir. Böylece seyirci filme 
karşı ilgi duymağa ve, daldan dala atlayan konuyu yorumlamakla, 
aktif  biçimde katılmağa itilecektir. Sonuç olarak, sinemaya giren in-
san artık filmi  merak eder olduğu için, kendisine ters gelen birşeyle 
karşılaşsa bile kalkıp gitme olasılığı alabildiğince azaltılmış olmak-
tadır. 

Öte yandan işin ilginç bir başka yanı da şudur ki seyircide ya-
ratılan merak, aym zamanda kafa  uyanıklığını da birlikte getirecek-
tir. Harekete geçirilen düşünsel süreçler ise propagandacı açısından 
istenmeyen bir durumdur. Çünkü düşünce süreçleri harekete geçen 
seyirci, sunulacak mesajı ince eleyip sık dokuyacak kadar zihinsel 
bakımdan uyanıktır. Şöyle ki, meraklandırılan bu seyirci artık, "pro-
pagandada ileri sürülecek görüşe akılcı bir yaklaşımla, usavurüşla 
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direnebilmek" üzere (Kağıtçıbaşı, s. 166) hazır duruma da gelmiş 
olmaktadır. 

Zaten kendi görüşüne son derece önem veren öyle seyirciler 
olabiür ki, bu durumda usavurma sürecinin bile sözkonusu olması 
beklenemez. Çünkü, eninde sonunda siyonist mesajm verilmesine 
başlanacağından, bu propagandanın hedefi  olarak gördüğümüz aşırı 
anti-siyonist görüşteki bir kimse, siyonizmi değil savunan bir duyu-
ruya kulak vermek, bu sözü olumlu bir anlamda kullanıyor görünen 
bir iletiyi bile hemen karşısına almakta gecikmiyecektir. Bunu, 
Sherif  ve Hovland'm geliştirdiği "sosyal yargı kuramı"nı destekleyen 
araştırma sonuçlarından biliyoruz (Rhine & Severance, 1971). 

Demek ki, seyircide merak uyandırmakla propagandacının, ade-
ta bindiği dalı kesmek, hatta "kaş yapayım derken göz çıkarmak" 
gibi bir duruma düştüğü söylenebilir. Ancak, Psikoloji dağarcığm-
daki birtakım başka bulguların burada ustalıkla kullanılarak, pro-
pagandacı tarafından,  kendine doğrulmuş bir tehlikenin nasıl geriye 
çevrildiğini görelim. 

Bu çıkar yollardan birisi, herkesçe bilinen "oyalama ve yorma'' 
diyebileceğimiz yoldur. Eğer tehlike seyircinin işlemeğe başlayan usa-
vurma çabalarında ise, kafada  dönen düşünce çarklarına birbiri ar-
dından çok sayıda uyarıcı girdiler vermekle, ve de bunlar arasında an-
cak belli-belirsiz bir bağ kurmakla, filmdeki  birbiriyle ilgisiz ve tu-
tarsız sahnelerin seyirciyi yeterince, hatta falzasıyla,  düşündürmesi 
ama bir sonuca ulaşmada başarısız, yani kısır kalması sağlanabilir; 
yani seyircinin problem-çözme hevesi kırılabilir. Böylece, hızlı ama 
boşa çalıştırılan kafalar,  yaptığı bunca düşünsel işleme rağmen (men-
tal operations) bir sonuca varamaymca -koşup koşup yorulup kalan 
atlar gibi- bu bulmaca oyunundan "istifa"  eder duruma getirilmek 
istenmektedir. O zaman, tüm çabaları sonunda eli boş kalan başarısız 
dedektifin  artık, "aktif  biçimde katılmağa" kalkışmak yerine, işe 
burnunu sokmaktan yani usa vurarak anında eleştirmekten gönül 
rızasıyla vaz geçmesi beklenir. O şimdi arkasına yaslanıp, pasifleşti-
rilmiş, yatıştırılmış (tranquilized) ve uysallaşmış bir halde (state of 
mind), konunun kendine verilmesini bekleyecek ve verilenle yetin-
mek zorunda kalacaktır. Ayrıca, bir ölçüde "entellektüellik" gururu 
ile oynanan seyircinin bunu tamir etmek isteyeceği düşünülürse, üer-
de değineceğimiz "bilişsel çelişki" (cognitive dissonance) sürecine 
girmeğe elverişli bir kıvama da getirilmiş olduğu söylenebilir. Üste-
lik, ard-arda sıralanan anlaşılmaz olaylar dizisi, aşağıda gösterildiği 
gibi, seyircinin dikkatini dağıtmak işlevini de görebilmektedir. 
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Dikkatin dağıtılması (distraction) tekniğinin nasıl işlediğini an-
lamak için, bir kimsenin görüşlerini paylaşmadığımız zaman, o kişi 
konuşurken gösterdiğiniz tepkiyi gözleyin. İleri sürülen görüşe karşı 
birtakım başka fikirleri  içinizden geçirebilirsiniz; o kişinin savlarını 
ya da sunuş biçimini alaya alabilirsiniz, vb. Ama eğer bu konuşmayı 
dinlerken aklınız bir başka şeye takılırsa, yukarda sayılan türden 
karşı-görüş üretme sürecinizde bir yavaşlama olabilir, ve dolayısıyla 
konuşan kişinin sözlerinin üzerinizdeki etkisi çoğalabilir. Bu hipoteze 
göre, dinleyicilerin dikkatinin dağıtılması ya da başka birşeye çelin-
mesi, propagandaya karşı direnmeyi azaltan bir yoldur (Festinger 
& Maccoby, 1964). 

Sözü edilen hipotezin denenmesi, bir süre tutarlı sonuçlar ver-
mekten uzak kalmıştı. Çünkü, deneyler içinde hem mesaj, hem de dik-
kat dağıtıcı uyaranlar birlikte kullanıldığından, dinleyicinin kulağı-
nı hangisine uydurduğunu bilmek ya da bunu ayarlamak (kontrol 
altına almak) kolay olmuyordu. Ancak Zimbardo ve arkadaşlarının 
(1970) yaptığı çalışma ile bu konuda kesin bir sonuca ulaşılmıştır. 
Sözkonusu deneyde başlıca iki koşul hazırlanmıştır; ikinci koşulun 
kendisi de iki değişik alt-koşula ayrılarak incelenmiştir. Bu koşulla-
rın yarattığı araştırma tasarımı uyarınca ı (research design), deneye 
katılan öğrencilerin bir bölümüne yalnızca, "yaz tatilinin bir aya 
indirilmesini" savunan bir mesaj okunmuştu (yalnızca-mesaj duru-
mu) . Diğer öğrencilerden ise, aynı mesajı dinlerken, birtakım sayıları 
toplamaları istenmişti (dikkati-dağıtma koşulu). Bu son gruptaki 
öğrencilerin yarısına, dikkatlerini sayılar üzerinde yoğunlaştırma-
ları söylenmişti (sayılara-dikkat durumu). Diğer yarısının ise dik-
katlerini mesaj üzerine toplamaları istendi (mesaja-dikkat durumu). 

Bütün bu işlemler tamamlanınca, öğrencilerin tutumları ölçülüp 
mesajla karşılaşmanın onların tutumlarında bir değişme (bağımlı 
değişken) yapıp yapmadığına bakıldı. Deneyde bağımsız değişken 
olarak kullanılan olgunun -"dinleyicinin neye dikkat etmek üzere 
kendini hazırladığı"- önemli bir etken olduğu ortaya çıkarılmış oldu. 
Şöyle ki, etkileyici iletiminin kabul edilme oram : dikkatin dağıtıldığı 
durumlardan biri olan mesaja-yönelme alt-koşulu içinde % 90; sa-
yılara-yönelme alt-koşulu içinde % 15; yalnızca meaajm verildiği, fa-
kat dikkat dağıtıcı uygulamanın yapılmadığı durum içinde ise bu 
oran % 45 olmuştur. Görülüyor ki, denekler dikkatlerini mesaja ver-
dikleri zaman, dikkat dağıtmak amacıyla başka şeylerin de aynı 
zamanda sunulması, tutumlarını değiştirmelerini kolaylaştırmak-
tadır (!).. 
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Ama eğer denekler, bu bozguncu uyaranlara ("parazit") dikkat-
lerini verirlerse o zaman, akılları buna takıldığından olacak, tutum 
değiştirmeleri zorlaşmaktadır. Dinleyicilerin mesaja kulak vermiş-
ken, o sırada onların dikketini dağıtmağa yönelik bir başka uygu-
lamaya daha maruz bırakılmaları, neden mesajın etkisini arttırmak-
tadır? Bu soruya, henüz kesin olmamakla birlikte, bugüne kadar ve-
rilen karşılık şu olmuştur: Bu türden dikkat dağıtıcı uygulamalar 
(mesajın ne dediğinin öğrenilmesini ciddi bir biçimde zorlaştırmadık-
ça) dinleyicinin zihnini meşgul ederek onun, usavuruş yoluyla karşı-
görüşler üretmesine engel olmaktadır. 

Özetlersek, çok sayıda sahnenin peşpeşe ve düzensiz bir şekilde 
sunuluşu, bir yandan uyaranlar tablosunda belirsizlik yaratma yoluy-
la seyircinin merakım uyandırırken, öte yandan da seyircilerin dik-
katlerinin dağıtılması yönünde işe yaramaktadır. Bu noktada oku-
yucunun aklına bir soru takılmış olabilir: Aynı uygulama, iki ayrı 
etkiyi birden mi yaratmaktadır? Bu soruya vereceğimiz karşılık, aynı 
uygulamadaki farklı  öğelerin farklı  sonuçlara yol açabileceği yo-
lunda olacaktır. Burada da birinci etkinin (yapılaşma noksanlığı), 
"belirli bir an içinde varolan belirsizlik durumu" diyebileceğimiz bi-
çimde (simultaneous presentation), filmde  kimin kim olduğunu bize 
açıkça bildirilmeyişi ile sağlandığım; ikinci etkinin ise "zaman akışı 
içinde belirsizlik yaratarak" (sequential presentation), filmde  konu-
dan konuya atlamak yoluyla sağlandığını söyleyebiliriz (Gürel, 1976). 
Filmde Siyonizm propagandası yönünde kullanıldığım düşündüğümüz 
bir başka etkileme yolu ise, Sosyal Psikoloji literatürü içinde "kapıyı 
aralamak tekniği" diye çevirebileceğimiz bir olguya dayanmaktadır 
(foot-in-the-door  technique). Buna göre, eğer sizin için birinin bü-
yücek bir iyilik yapmasım istiyorsanız size önce, bu kimseden onu 
bağlayıcı, fakat  küçük birşey yapmasını istemekle işe başlamanız 
öğütlenecektir. Freedman ve Fraser (1966), kendilerini kâr amacı 
gütmeyen bir topluluğun üyeleri olarak tanıtarak, iyi ayrı kümeye 
rastgele seçilerek konmuş olan insanlara, üzerinde "Sürücüler, Trafik 
Kurallarını Titizlikle Uygulayınız" yazılı kocaman ve kaba saba bir 
ilanı bahçe kapıları önüne asmalarını istemişlerdir. Kümelerden bi-
rindeki insanlarla daha önce de, önemi az olan ufak  ricalardan birine 
(trafik  kazalarım azaltacak önlemler getiren yasalar çıkarmaları için 
milletvekillerine ve senatörlere gönderilecek mektuba imza atmak 
gibi) uymaları istenmişti. İşte bu gruptaki insanların, daha önce kü-
çük bir ricayı da yerine getirmiş oldukları için, öbür gruba oranla, 
yeni ve büyücek ricaya karşı daha olumlu davrandıkları gözlenmiş-
tir. Şöyle ki, ilk kez görüşülen insanlardan ancak % 17'si göze pek hoş 
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görülmeyen bu ilam asmağa yanaşırken, ikinci kez görüşülenlerden 
% 55'inin buna razı oldukları görülmüştür. 

Söz konusu teknik, aynı zamanda, Psikoloji literatürü içinde "du-
yarsızlaştırarak tepkiyi önleme" (de-sensitization) adı altında ince-
lenen teknik ile "kanıksama" (habituation) sürecini de akla getirmek-
tedir. 

Yukarıda sözünü ettiğimiz "alıştıra alıştıra verme" tekniğinin 
filmde  uygulanış biçimine dönersek, bunun (a) bir yandan, filmin 
yavaş yavaş hoşumuza gitmesine çalışılarak, öbür yandan da (b) 
azar azar özdeşleşme yoluyla yapıldığı ileri sürülebilir. 

Birinci yolla yapılan uygulama uyarınca, genel anlamda hatta 
yalnızca yüzeysel bakımdan "hoşa gider" öğelerin birbiri üstüne yı-
ğıldığı görülüyor. Pek bir sıra gözetilmeksizin, yerli yersiz sergilenip 
"göz oyalayıcı", zaman zaman gönül okşayan, arada sırada da heye-
can uyandıran öğeler arasında şunlar sayılabilir : 

Zenginlik, gençlik, ve güzelliğin simgesi olan baş kadın oyuncu 
ve bol bol "kızlı" sahneler; şölen ve gazino görünümleri, yaş günü kut-
lamaları, konserler, ünlü pop şarkıcıları, dünya gezisi sahneleri; uzay 
çağı görüntüleri; cana yakın horozun hünerlerinin sık sık sergilen-
mesi; bunlardan da öte, oldukça bol miktarda sex görüntüleri ya da 
seksüel çağrışımlı bir takım tuhaf  sahneler (pornografik  alıntılar ve 
doğum sahneleri gibi). Arada bir önümüze konan hırsız-polis, kova-
laşma sahnelerinin yanısıra, filmdeki  iki genç kahramanın zaman za-
man aynı yerlerde dolaşıp dirsek temasına gelecek kadar yakın bu-
lundukları halde birbirleriyle tanışmadan geçmeleri hep, zorlama bir 
heyecan öğesine tutunma, ve sömürme çabasını düşündürmektedir. 
Bu yapmacık gerilim, filmin  sonuna doğru gösterilen "bavullar" sim-
gesiyle oldukça kaba bir biçimde noktalanmıştır. 

Bütün bunların sonunda seyirci, filmin  ilk başında aksine bir ta-
vır ortaya koymadığından, yani filmin  başından beri sergilenen ho-
vardalıklara, kendilerine rahat batmış şımartılmış çocuklara, pervasız 
gönül oyunlarına, hatta eşcinselliğe pek bir tepki göstermediğinden, 
iş İsrail'in savaş görüntülerini sergilemeğe gelip dayanınca da oturup 
uslu uslu seyretmekten başka yapacak birşey kalmıyor. Hoşça vakit 
geçirten sahnelerden ve yukarda sayılan "anormalliklerden" sonra 
seyirci gözünde artık çok şeyi "meşrulaştıran" alışıklık ve hoşgörü-
nün, İsrail'in istila savaşlarına kadar uzatılması seyirciden beklen-
mektedir. Artık kalkıp gitmek için de vakit çok geç olduğundan, se-
yirci bunları da, öyle pek fazla  tepki göstermeksizin (belki kendi ken-
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dine homurdanmakla yetinerek) sineye çekmek durumunda kalacak-
tır. 

"Kapıyı aralama" tekniği doğrultusunda başvurulan bir diğer 
uygulamanın da, seyircide adım adım bir özdeşme sürecinin yaratıl-
ması olduğunu söylemiştik. Etkileyici iletimin sözcüsü olacak olan 
kaynak kişiyi seyirciye kabul ettirmek için dolambaçlı bir yol tutturul-
duğu görülmektedir. Oldukça sevimsiz bir ihtiyar denebilecek "baba" 
rolündeki oyuncuya, "kızı" rolündeki genç-ve-güzel oyuncu aracılı-
ğıyla ısınmamızın amaçlandığı söylenebilir (Heider 1958). Babaya kar-
şı olumlu duygularımızın kabarması, bundan başka, ..."genç yaşta yi-
tirdiği karısının yerine kızını bağrına basan ve sırf  bu yüzden (!) kı-
zını böylesine şımartmaktan kendini alamayan ama yine de kızına bir 
türlü yaranamayan 'bahtsız' babaya"... acıma duygularıyla sağlan-
mak istenmektedir. Seyircinin acıma duyguları ayrıca, bir zamanlar 
toplama kamplarında, 'ayaklarının üşüdüğünü" öğrenmemizle, şimdi 
bir ayakkabıcılık tekelinin sahibi olan bu babanın "bilumum kusur-
larını" (İsrail'in istila hareketini desteklemek gibi bile olsa) bağışla-
ma çağrısı ile pekiştiriliyor. 

Bundan başka, uçarı ve ne istediğini bilmez kızın, "annesiz oldu-
ğu için zenginliğinden hiç zevk alamıyarak" serüven peşinde koşup 
durması, seyircinin hem onu hem de onun başına gelenleri izlemesini 
zorlaştırırken, filmin  akışı içinde sabit kalan hemen tek öge olan "ba-
ba" unsurunun seyirci için, sürekli değişiklikler içindeki tutunula-
cak bir dal gibi "demirleme noktası" (başvurma noktası: anchor) ya 
da "izafet  çerçevesi" (görelik çerçevesi: frame  of  reference)  diye bi-
linen olguya benzer bir işlev görmesi sağlanmıştır (Sherif,  1936). Be-
lirsiz durumları ve olayları yorumlamak için gerek duyulan görüş 
açısı (adeta yabancı bir yeri bize gezdirecek olan bir rehber) -denize 
düşen yılana sarılır örneği- böylece seyirciye keşfettirilmiş  (!) olmak-
tadır. Akıp giden olaylara birisinin gözüyle bakılması ise, kendini öz-
deştirme (identification)  sürecinin başladığı anlamına gelir. 

Buraya kadar söylediklerimizi toparlarsak, filmdeki  propaganda^ 
siyonizme "kapalı" olan gruplara ve dolaylı bir biçimde erişmek: 
amacını gütmektedir. Bu noktada akla şöyle bir soru gelebilir: Sözü 
edilen gruplar aşırı-siyonist görüşte olduklarından- Sherif  ve Hov-
land'dan (1961) öğrendiğimize göre "zıtlaştırma" süreci dolayısıyla-, 
bu kimseler propagandaya maruz kalsalar bile onu reddetme eğili-
minde olmalıdırlar. O zaman propagandacının zahmetleri boşa mı 
çıkmış olacaktır? 
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Varela'nin (1971) araştırmaları bu soruya "hayır" diye karşılık 
vermeği gerektiriyor. Çok sayıda Sosyal Psikoloji kuramım uygulama 
alanına dökebilmiş olan Varela, tutumların değiştirilmesine yönelik 
birtakım kullanışlı yöntemler de geliştirmiştir. Buna göre, belli bir 
insanın tutumları, Thurstone ölçeğini (1929) andırır bir derece-sırala-
ması içinde ve önceden saptanmaktadır. Tutumların değiştirilmesine 
teker teker çalışılmakta ve bu işe en aşın dereceli tutumdan başlan-
maktadır. Filmi seyreden anti-siyonist eğilimli bir kişinin en aşın de-
recedeki görüşlerinden biri sözgelimi şöyle olabilir: "bana siyonist 
propagandası yapmaya kalkacak olanın yerinde olmak istemez-
dim ( ! ) " 

Tutum değiştirme sürecine örnek olarak Festinger'in bilişsel çe-
lişki kuramını verebiliriz. "Festinger'e göre eğer kişinin sahip olduğu 
bir inanç, bilgi ya da tutum yine o kişinin sahip olduğu bir başka 
inanç, bilgi ya da tutumun tersini gerektirirse, bu iki inanç, bilgi 
ya da tutum arasında bilişsel çelişki vardır. Örneğin: 'bugün hava 
güneşli' bilgisiyle 'ben yağmurluk giyiyorum' bilgisi böyle çelişki 
içinde olan iki bilgidir" (Kağıtçıbaşı 1976, s. 145). Filme dönersek 
bizi ilgilendiren seyirci için benzer bir çift  bilgi şöyle gösterilebilir: 
"Ben siyonist propagandası dinlemem"; "Az önce dinledim". Kişinin 
tutumu ile, ilgili davranışı birbirini tutmadığı zaman da benzer bir 
çelişki ve bir rahatsızlık sözkonusu olacaktır. Ancak davramş yapıl-
mış ve bitmiş olduğundan onda bir değişme olamaz. Geriye kalan de-
ğişebilecek tek şey olan tutumun da davranış doğrultusunda değiş-
mesi beklenir. Bilişsel çelişki kuramının tahminleri doğruysa, anti-
siyonist seyirci yeni davranışına (tek yönlü iletimin bir ürünü olan 
tepki göstermeme davranışına) uygun düşecek şekilde, çok az bile 
olsa tutumunu değiştirip daha az anti-siyonist duruma gelmiş ola-
caktır : "Eğer oturup dinleyebildiysem demek ki sandığım kadar kö-
tü değilmiş" gibi; "ben sandığım kadar aşırı görüşlü değilmişim" gi-
bi. Bir başka açıdan bakılınca ise denebilir ki: siyonist propaganda-
sına en kapalı görüşteki kimseleri karşısında oturtup onları, İsrail'i 
ilgilendiren konulara kulak vermeğe -az da olsa- zorlamışsa, hem 
de bunu o kişilere para verdirterek yapmışsa, bu olgu seyircinin 
propagandacı hakkında da bir takım yeni bilgiler edinmesine yara-
yabilir. Şöyle ki bu tür propagandacının, görünmez adam gibi he-
men her yere girebileceği ve buna engel olmamn ne derece zor ol-
duğu anlatılmış olur. Güçsüzlük (apathy) duygusunu yaygınlaştıra-
rak pasifleştirmede  olduğu gibi. Bu noktaya ilişkin bir çift  düşün-
ceye örnek olarak şunlar gösterilebilir: "Demek ki böyle kandırma-
çaları uygulamaya koymaktan çekinmeyen bu adamlar sandığımdan 
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da daha sinsi ve tekinsiz"; "ben onları daha az tehlikeli sanıyor-
dum." 

Özet olarak, seyirci açısından varılan sonuç, az da olsa onu ken-
di gözünde küçük düşürmek olabilir ("aptal yerine konduğu" ve bu-
na tepki gösterme olanağı bulamadığı için); ya da Siyonizm yandaş-
larının gücünün dolaylı bir sergilemesini yapmak olabilir ki, ikisi 
de içaçıcı değildir. Bu gibi propaganda girişimlerinin önemsiz oldu-
ğunu ileri sürecek olanlara "sinek küçüktür ama mide bulandırır" 
ve "her zaman birimden değil, sürümden kazanıl ır" demekle yetine-
ceğiz. Son yıllarda tüm dünyada yoğunlaştırılan siyonist propagan-
dası gözönünde tutulursa (Dünya Güzellik Kraliçeliğini ve iki kez 
üst üste Eurovision Şarkı Yarışmasını İsrail'in kazanması ve bir son-
raki yıl yarışmanın Kudüs'te yapılması konusu düşündürücüdür) ne 
tür olursa olsun "yaygın propaganda" fırsatlarının  kaçmamasına 
özen gösterildiğine dikkat çekmenin yararına değinmekle sözü biti-
relim. 
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Şerif  Gören Sineması Üzerine 
Erken Bir Yorum Denemesi 

Dr. Kurtuluş KAYALI 

Şerif  Gören'in çalışmalarım değerlendirirken göz önünde tutul-
ması gereken iki ölçüt, sinemasımn genel gelişimi ve Türk sineması 
içindeki konumudur. Sinemasının gelişimi hakkında kır konuların-
dan şehirde geçen olaylara doğru genel bir eğilimin olduğu ve Gö-
ren'in şehirde geçen olaylarda konusunu daha başarılı bir biçimde 
işleyebildiği savunulabilir. 'Derviş Bey' filmi  bir istisna olarak de-
ğerlendirilse bile, filmde  köydeki gelişmelere şehirde yetişen kişile-
rin gözüyle bakıldığı söylenilebilir. Filmdeki yaklaşım olanın sap-
tanması anlamında kır filmlerine  göre daha gerçekçidir. Altı çizil-
mesi gereken bir başka nokta da, konuları şehirde geçen filmlerde 
Gören'in daha özgün olabildiğidir. Kar filmlerinde  genel-geçer düşün-
celerin daha fazla  etkisi altında kalmış görünmektedir. Söz konusu 
genellemeyi kırsal yapı üzerine yazılmış bilimsel yapıtların ve sanat 
eserlerinin önemli rakamlara ulaşmasına bağlamak mümkündür. An-
cak kesin konuşabilmek için Şerif  Gören'in düşünsel yapılanmasını 
daha yakından bilmek gerekmektedir. 

Sinemasına bakarken "Köprü" ve "Nehir"de aydın kişilerin göz-
leriyle olayları anlamaya çalışması üzerinde de düşünülmelidir. "Köp-
rü"de olumlu işler yüksek tahsil yapmış bir mimar tarafından  kitle-
ye götürülmektedir. Bu kişi köy kökenli olmasına rağmen, filmin  iş-
leniş biçiminin Türkiye'de aydına önemli işlevler yükleme misyonuy-
la uyumlu olduğu göze çarpmaktadır. Dolayısıyla da Şerif  Gören'in 
daha sonraki filmleri  göreli anlamda özgün görünmektedir. Bu savın 
ortaya çıkardığı gibi, yönetmen ancak belirli bir müddet sonra Tür-
kiye'de genel kabul gören düşünce biçiminden kopmaya başlamış-
tır. "Köprü"deki aydın nasıl davranacağını bilmekte, "Derviş Bey" 
ve "Nehir"de aydınlar önlerine çıkan sorunlar karşısında bocala-
maktadırlar. 

Türk sinemasında Yılmaz Güney'in başlattığı akıma en azından 
başlangıç çalışmaları itibarilye bağlı sayılmalıdır. Bu bağlantının dü-
şünsel olduğu kadar maddi temelleri de vardır. Şerif  Gören Yeşil-
çam sineması koşullan içinde Yeşilçam sinemasına karşı mesajlar 
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taşıyan ve ticari başarı gösterebilen filmler  yapabilmiş belki de ikin-
ci yönetmendir. "Deprem" filmi  1976 yılında İstanbul bölgesinde en 
fazla  gelir getiren filmdir.  (1) "İstasyon" 1977'de İstanbul bölgesinde 
en fazla  iş yapan on film  arasına girmiş, iddialı bir yapım olan "Köp-
rü" filmi  gene aynı bölgede 1975 yılında önemli meblağlara ulaşan 
hasılat sağlamıştır. (2) Diğer devrimci yönetmenler Türk sinema pi-
yasasında ya hiç tutunamamışlar ya da tutunmada Şerif  Gören ka-
dar başarılı olamamışlardır. Başarı beraberinde Türkiye'de yapılan 
sinemaya uyumluluk kadar, yönetmenin etkililik alanının artmasını 
getirmektedir. Çünkü, örneğin Yılmaz Güney açısından düşünülecek 
olursa, onun filmlerinin  seyircisinde temel bir değişim olduğu görü-
lebilir. Yılmaz Güney filmleri  bir zamanlar sadece yerli film  seyir-
cisinin ağırlıklı biçimde izlediği filmlerdi.  Ancak Güney "Umut"la ve 
daha sonra yaptığı filmlerle,  genellikle yerli film  izlemeyen bir kit-
leyi, özellikle aydınlardan oluşan seyirci yığınım yerli film  izler du-
ruma getirmiştir. Daha sonraki devrimci sinemacılar da, Güney'in 
sağladığı bu olanaktan yararlanarak hazır bir seyirci kitlesi bul-
muşlardır. Bir başka deyişle, Güney sonrasında yerli film  seyircisi-
nin kompozisyonunda belirgin bir farklılaşma  ortaya çıkmış görün-
mektedir. Bu nedenle, devrimci olarak nitelenen yönetmenlerin halk-
la kurduklarım savladıkları bağı altı çizildiği ölçüde önemsememek 
gerekmektedir. Doğal olarak Güney'in bu devrimci yönetmenlere gö-
re halkla bağlantısı ve anlaşılırlığı daha fazladır.  Fakat seyirci kom-
pozisyonu bakımından aralarında pek fark  görülmemektedir. Şerif 
Gören bu noktada değişik bir yerdedir. Şerif  Gören seyircisi özellik-
le önemli sayılan filmlerin  yapıldığı dönemlerde türdeş görünmekte, 
aydın kesim onun filmlerini  önemsememektedir. Burada iki istisna-
dan bahsedilebilir. Önemli filmlerin  olmadığı sıralarda filmlerin  ay-
dın seyircisi fazlalaşmaktadır.  Bir de, Gören'in filmlerini,  Atıf  Yıl-
maz'mkiler gibi, belirginleşmiş, sistematize olmuş düşüncelere sahip 
bulunmayan aydın kesimi tutmaktadır. Yılmaz Güney senaryoları 
pek kolay değiştirilemez olduğu için, yaptığım değerlendirmede, 
'Endişe'ye ve 'Endişe'den önce yönettiği filmlere  bütünüyle Şerif  Gö-
ren filmleri  olarak bakmamak lazımdır. Sonuç olarak Şerif  Gören'in 
farklı  bir kitleye hitap ettiği, seyirci kompozisyonu açısından diğer 
devrimci yönetmenler Yılmaz Güney'le benzeşirken sinemada başa-
rılı olma süreci bakımından Güney ile Gören arasında parelellik bu-
lunduğu söylenebilir. 

(1) Agah özgüç, Türk Filmleri Sözlüğü ı 1973-1977, İstanbul, Ufuk  Matbaası, 1978 
s. 120. 

(2) a-g.e., s. 168, 84. 
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Aııcak üstünde durulan konular bakımından seyirci kompozis-
yonundan daha çok düşünsel ilişki önemlidir. Bu açıdan Gören'in 
diğer devrimci yönetmenlerden daha fazla  Yılmaz Güney'e yatkın 
olduğu düşünülebilir. Diğer devrimci yönetmenler sorunları Güney'-
den farklı  olarak ağırlıklı biçimde teorik bir çerçevede algılamakta-
dırlar. Gören ve Güney bakımından toplumsal yapı aslında bir fon 
teşkil etmekte, insan ilişkileri somut gelişimleri itibariyle esas ko-
nuyu oluşturmaktadır. Yalnız belirtmek gerekir ki, somut insan iliş-
kilerinin verüiş biçiminin diğer devrimci yönetmenlerin filmlerine  gö-
re daha teorik düzlemde olmadığı sanılmamalıdır. Soyutlamalar, açık-
ça belirginleşmemekle beraber, altı belki de lüzumundan fazla  çizi-
len soyutlamaların yansıtılış şekline nazaran daha ete kemiğe bürün-
dürülerek aktarılmaktadır. Gören, Güney'in 'Arkadaş' ve önceki si-
nemasından önemli ölçüde etkilenmişe benzemektedir. Bu noktada, 
somutlaştırmadan, Gören'in Güney sinemasının daha çok olumlu yön-
lerinin etkisi altında geliştiği belirtilebilir. Düşünsel tutum seyirci 
kompozisyonundan bütünüyle bağımsız da değildir. Gören filmleri-
nin seyirci kompozisyonu ile 'Arkadaş' ve öncesi Güney sinemasımn 
seyirci kompozisyonu, Güney'in sadece senaryolarını yazdığı film-
lerin seyirci kompozisyonundan daha az farklıdır. 

Sorun bu iki boyutuyla incelendiğinde Atıf  Yılmaz sinemasının 
Gören sineması ile diğer etkilenimlere oranla daha fazla  benzerlik 
gösterdiği üzerinde durulabilir. Yerli sinemada, Türkiye'deki diğer 
düşünce alanlarındaki gibi, bazı kişiler getirilen yeni düşüncelere 
olağanüstü kolaylıkla uyabilmekte ve geçmişteki düşüncelerinin doğ-
rultusundan rahatlıkla kopabilmektedirler. Bir kısım başka kişiler ise 
düşünce geleneği ile daha bağımlıdırlar. Atıf  Yılmaz, Lütfi  Akad ve 
Şerif  Gören ikinci küme için, devrimci sinemacılar, ulusal sinema-
cılar ve milli sinemacılar da birinci küme için örnek teşkil edebilir-
ler. Atıf  Yılmaz önemsenen filmler  yapmadığı zaman genellikle Gö-
ren için söz konusu ettiğim kitle tarafından  seyredilmektedir. Atıf 
Yılmaz ile Gören arasındaki fark,  ükinin zaman zaman devrimci si-
nema örneği olarak nitelenebilecek filmler  yaparken, Gören'in bu tür 
filmleri  denememesidir. Akad'la farkı  ise, Akad'ın çoğu kez ikincil 
önemde bir yönetmen olarak görülmesine mukabil, Gören'in fazla 
ciddiye almmamasıdır. Bir diğer husus, Akad gibi Türk sinemasımn 
beklentilerinden kısmen uzaklaşamamasıdır. Akad devrimci sinema-
cılar gibi aydının beklentilerine doyum sağlamamakta, halk sineması 
örneği sunan yönetmenler gibi de geleneksel Türk film  seyircisinin 
beklentilerini karşılamamaktadır. Atıf  Yılmaz'a yakınlaştığı ikinci 
yan, bu yönetmenin aydın kesimin benimsemediği filmlerine  yatkın 
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bir tutum takınmasıdır. İkisi de konuların işleniş biçimi itibariyle 
kuruluktan uzaktır. 

EKONOMİK  ETKENLERİN  İŞLEVİ 

Gören halktan kişilerdeki değişiklikleri incelediği için kurmaya 
çalıştığı model fazla  soyut görünmemektedir. Filmleri genellikle ay-
dınlara kurtarıcı işlevinin yüklendiği filmlere  oranla daha somut 
olaylar çerçevesinde gelişmektedir. Soyut yaklaşımı bu anlamda ör-
tük kalmaktadır. Konular daha çok ahlak, töre ve davramş alanların-
da yoğunlaşmaktadır. 

1. 'Derviş Bey' filmi  bir anlamda diğerlerine oranla ekonomik konuların öne 
çıktığı filmdir.  Ağa oğlu olan Derviş topraklarım dağıtmak isteğiyle bir 
tören düzenlemekte, fakat  hiç bir köylü tapusunu almaya gelmemektedir. 
Bunun üzerine Derviş bey köylünün ayağına gitmektedir. Onların hiç se-
vinçli olmadığını görünce de şaşırmaktadır. Köylüler toprak dağıtımına 
karşı olduklarını söyleyince tutum değiştirmektedir. Aralarında anlaşmaz-
lık çıktığında bunu kimin halledeceğini, zorda kaldıklarında kendilerine 
kimin yardım edeceğini sormaktadırlar. Soru karşısında Derviş bey top-
rakları dağıtmaktan vazgeçmiş görününce, bir ihtiyar "Allah iki cihanda 
da tuttuğunu altın etsin" diyerek onun elini öpmeye teşebbüs etmektedir. 
Derviş bey düşüncesinden vazgeçmez. Köyden ayrılırken yanındakilere, 
mahsulü satıp herkese hakkım dağıtmaları, toprakların köylülerin oldu-
ğundan bahsetmemeleri talimatım verir. Belli bir zaman aralığından sonra 
da, kendisinin istemesi halinde bile eskiye dönülmesinin olanaksız olacağım 
belirtir. Toprak konusunda olduğu gibi, kan davası sorununda da, Derviş 
bey düşüncelerini değil, düşüncelerini gerçekleştirme yöntemini değiştirir. 

2. "Derdim Dünyadan Büyük' filmindeki  başrol oyuncusu kızın Orhan'a fakir 
insanların isteklerinin de fakir  olduğunu söylemesi üzerine, Orhan istekle-
rin azlığının gerekçesini fakirlerin  gözlerinin tokluğunda aramak gerekti-
ğini belirtmektedir. Fakirlikten bıktığı için evlenmekte ısrar ettiğinde, ken-
disi de kızı sevmesine rağmen Orhan direnmemekte, ama kız sonunda 
pazenin rahatlığını, cicili bicili elbiselerin sıkıcılığına, iğretiliğine tercih 
etmektedir. Evlilikten önce söylenen bu cümle karşısında Orhan "Sen de 
onları kendine uydur." demektedir. Fakat sonunda kız "Davul bile dengi 
dengine" düşüncesiyle nişanı bozmaktadır. Bu eylemde babasının ekonomik 
baskısına maruz kalan nişanlısının dirençsizliği etkin olmaktadır. Kız sevip 
sevmediğini bilmediğini söylediği fabrikatörün  oğlu ile zengin olduğu için 
evlenmek istemesine rağmen çocuğun babası para vermeyi kestiği zaman 
evlenmek fikrinden  vazgeçmemektedir. 

3. "Aşkı Ben mi Yarattım'da Mehtap direnmekte fakat  Zeliha olamamakta-
dır. Orhan'ın karşı çıktığında da "Orospu olmak kolay mı?" demekte va 
kimsenin kendisine durup dururken ekmek vermediğini belirtmektedir. 
Buna karşılık Orhan, Mehtap'ın ruhunda orospuluk olduğunu söylemekte-
dir £u olaydan sonra Mehtap, Orhan'ın verdiği parayla aldığı ekmeği ye-
mekte, diğer yiyeceklere dokunmamaktadır. Daha sonra vesikasını iptal 
ettirmeye çalışmakta ise de başarılı olamamaktadır. Orhan İstanbul'a gel-
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diğinde ekmek peynir çalmak durumunda kalacak zorunluluklar içinde 
yaşamakta, ama ne "Pavyon fedailiğini"  ne de "Pezevenklere, puştlara alet 

olmayı" seçmektedir. Kahvedeki yaşlı adamın sakınması gerektiğini söyle-
diği yanlışlıkları yapmamakta, çok bunaldığı zaman bile "Hain İstanbul, 
Zalim İstanbul. Sana teslim olmayacağım" demektedir. Orhan Mehtap'ın 
kendisini satmasıyla, köydeki sevgilisinin başlık parasını denkleştirememesi 
nedeniyle başkası ile evlenmesi arasında paralellik kurmakta, iki olayı 
aym şekilde değerlendirmektedir. 

4. Gören 'Sürü' filminde  olduğu gibi kapitalizmle sadece sermayeyi anlaş-
mamaktadır. 'Aşkı Ben mi Yarattım' filminde  Şerif  Gören kamerayı büyük 
mağazaların yanında panzerlere, seks filmlerine,  işportacılara da çevirmek-
tedir. Gören, Orhan vasıtasıyla sokak çocuklarını dilenmekten vazgeçirip 
arabaları silip temizleme işine yöneltmektedir, örneğin, 'Yusuf  ile Kenan' 
filminde,  yönetmen, hem de işçi sınıfı  tabirini kullanarak kurtuluş yolu ola-
rak çıraklığı göstermiştir. Diğer sol filmlerde  de benzer yaklaşımı görmek 
mümkündür. Bu yaklaşım Gören'in daha esnek bir tutuma yatkın oldu-
ğunu, diğer yönetmenlerin üzerinde durmadıkları konulara ayrıntılı bir 
biçimde eğildiğini kanıtlamaktadır. 

5. Şerif  Gören'in bir başka tutumu, sınıftan  değil halktan bahsetmesidir. 'Aşkı 
Ben mi Yarattım' filminde  hapishane arkadaşımn kız kardeşi "Halk sana 
her şeyi verdi. Sen onlara ne vereceksin?" demekte, bunun üzerine Orhan 
maddi açıdan rahat geleceğinden vazgeçerek halk konseri vermeyi tercih 
etmektedir. Hatta bu karan almakla gazino patronlanmn tehtidine maruz 
kalmaktadır., 

e 'İstasyon' filminin  sonunda, Cüneyt, kendisine karşıt olanlann halkı tahrik 
etmeleri üzerine, üstüne gelenlerden kurtulmak için külliyetli miktarda 
parayı halka doğru serpmiştir. Paraları gören istasyondaki kişiler Cüneyt'i 
takip etmekten vazgeçip paralan toplamaya çalışmışlardır. 

7. 'Taksi Şoförü'  filminde  kız zenginlik karşısında tavırlarını baştan aşağı 
değiştirmemektedir. Kız paralı şekilde yaşamayı istemekte, giyinmeye özen-
mekte, eğlenmeyi sevmektedir. Ancak bu, tüm değerlerinden kopmasının 
gerekçesi olarak gösterilmemektedir. Kızda sağlam olarak korunan bir 
kısım değerler de vardır. Kız zenginlik karşısında ne bütünüyle duyarsız 
kalmakt.a ne de bütünüyle zenginliğe uyumlu düşünmektedir. Aynı tavn, 
aynı filmde  Kadir'de de gözlemlemek mümkündür. Gerçi "Bir araba, bir ev. 
bir de Banu. Vay be" demektedir, ama, rüyalanna hep araba, hem da 
mersedes girmektedir. Gönlü mersedeste olmasına rağmen onu istemedi-
ğine, muratla yetinebileceğine kendini inandırdığının bilincindedir. Tıpkı 
bunun gibi, eğlenmeyi de sevmekte, fakat  "Bunlar bize göre değil, alışır-
sak halimiz nice olur?" diye düşünmektedir. Yani yönetmen Kadir tipinde 
de, para karşımdaki tavn şematik bir tarzda koymamıştır. 

Bu değimlerden kalkarak genel düzeyde söylenebilecek bazı te-
mel yaklaşımlara ulaşılabilir. İlk olarak ekonomik gerekirliklerin 
altı çizilmeye çalışılmıştır. Fakat bu yapılırken insanların fekonomik 
xoKunluluklan aşma teşebbüslerinin ağırlıklı biçimde işlendiği gö-
rülmektedir. Aslında Gören filmleri,  Güney dışındaki devrimci yö-
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netmenlern yaklaşımlarına uymaktadır. Ayrıldığı husus ekonomik 
zorunluluklar dışındaki hareketlerin kaynaklandığı kişiliklerin sı-
nıfsal  konumudur. Gören sinemasında halktan kişiler kesin sınıf-
sal tercihleri olmasa da, ekonomik zorunluluklara karşı direnmek-
tedir. Diğerlerinde ise, ya aydın bir önder ya da büyük ölçüde bilinç-
lenmiş olarak gösterilen halktan kişiler- yakın zamanlarda özellik-
le işçi sınıfından  kişiler- ekonomik zorunluluk dışında, ona karşın 
hareket etmektedirler. Yöntem düzeyinde bir paralelliğe mukabil, 
davranışların olumlu yahut olumsuz biçimde değerlendirilmesi an-
lamında bir farklılık  vardır. İkinci nokta, Gören'in tıpkı Akad gibi, 
belki de olması arzulanandan daha çok olanla ilgilenmesidir. Ay-
dınların ilgilendikleri yönetmenlerin genellikle olması gerekenler 
üzerinde durmaları, Türkiye sinemasında olanların işlenmesini gün-
deme getirmektedir. Gören bu açıdan önemli bir boşluğu dolduran-
lardan biri olarak görünmektedir. Bu durum Gören'in Türkiye ay-
dınları tarafından  önemsenmemesine yol açmaktadır. Yaklaşımları 
biraz da bunun için gereçkçi bulunmamaktadır. Üçüncü nokta, Şe-
rif  Gören'in diğer yönetmenlerin pek ilgilenmediği gecekondu kesi-
mine ağırlıklı olarak yönelmesidir. Yöneldiği kesim değişik insan-
ları işlemesini gerektirmektedir. Türkiye'de gecekonduya yönelen 
devrimci yönetmenler genellikle gecekonduda oturan işçiyi incele-
mektedir. İkinci noktada belirttiğim yaklaşım farklılığı,  bu konuda 
da Gören'i diğerlerinden ayırmaktadır. Halk tabirini ön plana çıka-
rışı olanın anlaşılması ile daha yakından ilgilidir. 

DEMOKRASİ  VE  DİN  SORUNUNA  BAKIŞ  BİÇİMİ 

Filmlerindeki bazı somut davranışlara bakılması bu iki konuya 
aydınlık getirebilir. Allah sorunu 'Bir Gün Mutlaka' filminden  de-
ğişik bir biçimde işlenmiştir. "Taksi Şoförü"  filmine  şoför  patronun-
dan bir taksi satın alması için kolaylık göstermesini, taksit ödeme-
sine fırsat  tanımasını istemekte, onun "Kefilin  var mı?" sorusuna 
"Allah" diye cevap vermektedir. Bu cevap üzerine patron kuvvetli 
bir kefil  bulmasım önermektedir. Böylelikle de din sorunu olumlu 
bir biçimde verilmekte, patron buna karşı tavrı itibariyle yerilmek-
tedir. Şoförün  olumlu konumu konunun anlaşılışmı kolaylaştırmak-
tadır. Ekonomik yapı vesilesiyle belirttiğim, halktan bir kişinin 'Der-
viş Bey' filmindeki  allah lafının  geçtiği konuşması da, bir başka ör-
nek teşkil edebilir. 'Aşkı Ben mi Yarattım' filminde  ise, Mehtap, son-
radan sadece Orhan'ın parasıyla aldığı ekmeği, haram helal man-
tığından hareketle yemektedir. Ancak Gören'in dinsel sorunlarla 
fazla  ügili olmadığı şeklinde bir genelleme yapılabilir. Daha çok 
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diğer değerler üzerinde durmaktadır. Bu konulara yaklaşım biçimi, 
onu, yakın zamana kadarki ilerici sinemacılardan ve geçmişleri 
uzun olmayan milli sinemacılardan uzaklaştırmaktadır. Gören yer-
liliği salt dine ilişkin olarak düşünmemektedir. Ona göre din konusu, 
Türkiye'de yaşayan insanın pek fazla  önemsediği sorunlardan biri 
değildir. 

Demokrasi yanlılığı önemli ölçüde halkçılığından kaynaklan-
maktadır. Halk tarafından  çok sık ve yaygın olarak kullanılan söz-
lerle demokrasiyi savunmaktadır. 'Derdim Dünyadan Büyük' fil-
minde, Orhan, fabrikatörün  işyerini bombalamaktan bahseden ki-
şiye karşı "Öfkeyle  kalkan zararla oturur." cümlesini kullanarak, 
öncelikle demokratik mücadeleyi önerir durumdadır. Mücadelenin 
diğer biçimlerini bütünüyle dışlamamaktadır, ama, devlet ve yasa 
ile başa çıkılamayacağını, kız kardeşine sataşan adamı öldüren 
Tugay'a söylemekte, sorunlara yasal çerçevede hal çaresi aramaya 
çalışmaktadır. Tugay'm sorusuna, karşılık hiç bir şey yapmamak yan-
lısı olmadığım da söylemektedir. Diyaloglardan da çıkarılabileceği 
gibi, devlet ve yasa konularında bütünüyle benimseyici bir yaklaşı-
mı yoktur. 'Derviş Bey'de şehir yaşantısı ve kitaplar, aydına, her 
şeyin yasal yollarla halledilebileceğini düşündürtmektedir. Bu ne-
denle halasının, babasım öldüren kişiyi öldürmesi gerektiği düşün-
cesine karşı çıkmaktadır. Dayısı da ona kitaplardan okudukları ile 
hareket edemeyeceğini, medeniyet dediği olgunun köy yerinde ge-
çersiz olduğunu anlatmaktadır. Kan davasına, başmda yasa cezasını 
verir mantığıyla karşı çıkan Derviş Bey daha sonraları davayı sevgi 
yolu ile halletmeyi denemektedir. Bu denemesinde başarılı olmak-
tadır. Ancak namus ve kadm sorunlarında, yasa karşıtlığının daha 
yaygın olabileceği belirtilmektedir. 'Derdim Dünyadan Büyük' fil-
minde Orhan evlenmekten vazgeçilmesi durumunda fabrikatörü  ve 
oğlunu ölümle tehdit etmektedir. 

AHLAK  KADIN  VE  DAVRANIŞ  ÜZERİNE 

Şerif  Gören belki de, gelenek ile dinin farklılığını  gözlemleyen 
sayılı yönetmenlerden biridir. Türkiye'de diğer alanlarda olduğu 
gibi, sinema alanında da, tutuculuk ve dönüştürücülük düşünceleri 
din mihverinde açımlanmaya çalışılmıştır. Dini konuların işlendiği 
sanat yapıtlarında dinsel eğilimler tutucu veya olumlu işlev gör-
müşlerdir. Ahlak alanındaki tutuculuk da, dinsel nedenlere indir-
genmeye çalışılmıştır. Gören değer alanlarında Türkiyeli insanın 
davranışını, bireyin diğer yakalşımlarından önemli ölçüde bağımsız 
olarak işlemeyi denemiştir. 
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'Derdim Dünyadan Büyük' filminde  Tugay, kız kardeşi üe dan-
setmek isteyen genci dövmeye teşebbüs etmekte, fakat  kız karde-
şinin oynamasına ses çıkarmamaktadır. Bunun gibi, 'Taksi Şoförü' 
filmindeki  düğün sahnesinde Kadir'in sevdiği kızla dansetmek isteği, 
kızın babası tarafından  reddedilmektedir. Bunun üzerine Kadir, çal-
gıcılara batı müziği yerine "Bizden bir şey çalın" demekte, parça 
değişince de kızla birlikte oynamaktadır. Bu durum kızın ailesince 
garip karşılanmamaktadır. 'İstasyon' filminde  de, zengin çocuğu 
iki genç, müzik eşliğinde dansetmektedirler. Şarkıcıyı kaçıran Cü-
neyt, Hülya'ya "Bizden bir parça koy" demekte ve Hülya ile karşı-
lıklı oynamaktadır. Hem de oynanmayacak bir parçaya rağmen. İlk 
iki sahne saptama açısından olumlu iken, üçüncüsü bu açıdan sağ-
lıklı değişimi gösterici niteliktedir. 

'İstasyon' filminde  ses yıldızını kaçıran Cüneyt, onu sakladığı 
eve iki zengin çocuğunun gelmesi üzerine, bilgi yarışması yapaca-
ğını belirtir ve iki gence sorular yöneltir. Gençler Beethoven'le ilgili 
soruyu doğru yanıtlarlar, ama 'Tûti-i Mucize-i Gûyem'e ilişkin so-
ruya karşılık veremezler. Erkek genç kızın kolej mezunu olduğu için 
yanıtlıyabileceğini sanır. Filmin bu kısmı, Türkiye'nin kültürel dün-
yasından habersiz olunduğunu somutlamaktadır. Yılmaz Güney'in 
'Yarın Son Gündür' filmindeki  yaklaşımının belli ölçüde aşıldığını 
göstermektedir. Güney o filmde  ekmek fiyatını,  zeytin fiyatını  sor-
maktadır. Gören'in yaklaşımı sorunun kültürel boyutunun da kav-
randığının göstergesidir. 

Derviş bey köye gittikten sonra, şehirde bir müddet beraber ol-
duğu kadm köye gelmektedir. O kadının bahçede deniz kıyafeti  ile 
yattığmı gören halası "Bizde de erkeklerden kaç-göç yok. Giyinme-
nin de bir erkanı vardır. Sonra Derviş beye laf  gelir." demekte; kadm 
da buna cevap olarak artık 2000 yılma yaklaşıldığından dem vur-
maktadır. En sonunda hala, şehirde istediği gibi giyinebileceğim, fa-
kat köy yerinde böyle bir hakkı olmadığını belirtmektedir. Bu tavır 
da, Şerif  Gören'in aykırı sayılabilecek iki ayrı tutumdan değişik 
bir düşüncede olduğunu göstermektedir. 

'Taksi Şoförü'  filminin  temel konusu olan aşk hikayesi bizim 
insanımızın geleneksel davranış kalıplarına uygundur. Arkadaşın 
sevgilisine yan gözle bakmamak, böyle bir durum tezahür edince 
de acımasız ve sert tavır takınmak filmde  başarılı bir şekilde işlen-
miştir. Keza Kadir'in sevdiği kız, arakdaşı tarafından  tuzağa dü-
şürülünce mücadeleyi bırakması, evlenmeyi savsaklaması karşısın-
da arkadaşını kızla evlenmeye zorlaması ve üzerine gitmek suretiy-
le kabul ettirmesi, somut gerçeklerin doğru yorumudur. Kız artık 
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evlenmek istemediğini belirtmekte, bir çıkış yolu bulacağına inan-
cını ifade  etmektedir. Önceleri adama sürekli olarak nikahlarının 
ne zaman kıyılacağım sormasına rağmen, aniden evlenmekten vaz-
geçmektedir. Gören sorunu kadının onuru çerçevesinde çözümle-
mektedir. Film bu yönüyle, Zeki Ökten'in 'Bir Demet Menekşe' ve 
'Askerin Dönüşü' filmlerine  benzemekte, bir çok sosyologa törelerin 
aşılma biçimini öğretici nitelik taşımaktadır. 

Atıf  Yılmaz'm 'Utanç' filminde  Kadir sevgilisine "Naylon ça-
maşır giyme, bunu kötü kadınlar giyer." demekte; Akad 'Gelin' fil-
minde kadının erkek doktora götürülmesini ahlak açısından tartış-
makta-, Şerif  Gören de 'Taksi Şoförü'nde  kenar mahalleli kızın uzun 
topuklu ayakkabı giymesi üzerinde durmaktadır. Kadir, Banu ayak-
kabı giydiğinde yumuşak bir muhalefet  göstermekte, kız da ona 
mesele çıkarmamasını, zaten eve zor kabul ettirdiğini söylemekte-
dir. Yani, bu tavır yadırganmakta lakin fazla  üzerine gidilmemek-
tedir. Konunun işleniş şekli, bizim insanımızın davranış esnekliğinin 
ve değişikliklere karşı hoşgörüsünün doğru saptandığının gösterge-
sidir. Durum hem Kadir, hem de kızın ailesi için böyledir. 

'Aşkı Ben mi Yarattım' filminde,  Orhan borcunu ödemek için 
Mehtap'ın kendisi ile yatmayı önermesine razı olmamaktadır. Baş-
kaları ile yatmasını da, ilk kez olmamasına rağmen engellemekte-
dir. Orhan'ın davarnışı 'Arkadaş' filmindeki  tavırla benzerlik arz-
etmektedir. 'Arkadaş'da Âzem randevu evinde kadının arzusu ve 
kendi ihtiyacı hilafına  genel kadınla yatmamaktadır. Söz konusu iki 
sahnede yaygın ahlak inancı ile uyumluluk göze çarpmaktadır. An-
cak Orhan Mehtap'ın kendisini satması ile köydeki sevgilisinin baş-
lık parasım bulamaması nedeniyle başkasına verilmesi arasında pa-
relellik kurmakta, iki olayı aynı şekilde değerlendirmektedir. Bu 
değerlendirme ile de, yaygın ahlak anlayışının aşıldığı görülmek-
tedir. 

'Gelincik' filminde  Cüneyt, Fatma'ya lokantada balık yerlerken 
"Elinle ye" demektedir. 'Nehir' filminde  ise, şehirde yetişen gençle-
rin Doğu Anadolu'ya gitmeleri konu edilmekte, kültürel farklılık 
bir köylü delikanlının bunlarla aym sofrada  yemek yerken, karpu-
zu kemirerek yemesi görüntülenerek verilmektedir. 

FOLKLORİK  ZENGİNLİĞİN  SANATÇİ  DUYARLIĞI  İLE 
ÖZÜMLENMESİ 

Gören sinemasında değerler açısından olanın saptanması ile 
olması istenen şeyler arasında belirgin bir ayırım yapmak mümkün 
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görünmemektedir. Ancak bir nokta oldukça açık bir şekilde sapta-
nabilir. O da, Gören'in olanla olması istenen arasında net ayırımlar 
yapmak niyetini taşımadığıdır. Çünkü, olmasını arzuladığı dünya 
belli ölçüde mevcut toplumdan bir takım unsurlar taşıyacaktır. Gö-
ren'in olanın saptanması açısından olumlulukları yanında, bu ba-
kımdan olumluluklarının da altı çizilmesi gerekmektedir. 

Şerif  Gören etkililik alanını artırıcı sonuçlar almayı 'Derdim 
Dünyadan Büyük' ve 'Aşkı Ben mi Yarattım' filmlerini  Orhan Gen-
cebay'la yapmakla denemektedir. Böylelikle Yeşilçam olanaklarını 
en geniş şekilde kullanmak becerisini göstermektedir. Yerli sine-
manın geleneksel seyircisinin ötesine ulaşabilmeyi de başarmakta-
dır. Bu durum, belki de, ister istemez filmlerin  mesajlarını yumu-
şatmayı gerektirmekte olabüir. Mesajların yumuşatılması ile bazı 
düşüncelerin iletilerek aydm seyircinin tatmin edilmesi arasında 
tercih yapmak, pek o kadar kolay çözümlenebilecek bir sorun de-
ğildir. İkinci seçeneğin tercih edilmesinin düşünsel boşalımlar sağ-
lamanın ötesinde yararlar getirip getirmeyeceği tartışılmalıdır. Üs-
telik bu tavır, fonda  ses olarak beliren sloganların silinmesini ödül 
almak için kabullenmekten daha saygıdeğer bir tavırdır. 

"Bu halk seni meşhur yaptı, beni orospu" cümlesi, Şerif  Gören'in 
popülist eğilimin dışında olduğunu, fakat  halkın etkisini, halkın ter-
cihinin belirleyiciliği ilkesini benimsediğini göstermektedir 'Aşkı 
Benmi Yarattım' filmindeki  bu yaklaşım, olanın değerlendirilmesi 
açısından olsun, olabileceklerin sınırlılıklarını belirtme anlamında 
olsun halkın gücünün kabullenilmesidir. 'İki Arkadaş-Darbe' filmin-
de olumlu yere gelen Cüneyt, olaylara oğlunun öldürülmesi nedeniy-
le karışmıştır. Ancak olayların sonunda geldiği nokta, ilk zamanlar-
daki yaklaşımdan farklıdır.  Türkiye'deki insan da her halde bu bi-
çimde değişmektedir. Bu tarz düşünce değişimi, doğrunun rasyonel 
olarak kavranması suretiyle değişimden daha yaygındır. Benzer yak-
laşım Derviş beyin aşkı için de söz konusudur. 

Bizim insanımızın davranışlarmdaki yalınlık ve derinlik 'Taksi 
Şoförü'  filminde,  Kadir'in Banu'ya söylediği "Bizim Sevgimizde te-
zahürat yoktur." cümlesi ile çarpıcı bir biçimde dışlaştınlmıştır. Şe-
rif  Gören sineması, Türkiye kültürünün özgün yanlarım vurgula-
mak anlamında, folklorik  zenginliğin sanatçı duyarlığı ile özüm-
lenmesinde somutlaşmaktadır. Bu özümleme Türkiye kültürünün 
çiçeklenmesine yol açacak daha derin, daha zengin Şerif  Gören sine-
masını müjdelemektedir. 



Yazı Malzemelerinin ve Kağıdın Evrimi 

Dr. Uygur KOCABAŞOĞLU 

İnsanı öteki ileri canlı türlerinden ayıran özelliklerden birisi, 
belki de birincisi, konuşma yeteneğine sahip olması, yani 'dil bilme-
si'dir. İnsanlığın çok uzun bir zaman süreci içinde geliştirdiği bu ye-
tenek ona öteki ileri canlı türleri arasından sıyrılıp insan olma özel-
liğini kazandırmıştır. Konuşabilen insan, anlık deneyimleri ile edin-
diği bilgileri, başka sorunların çözümünde kullanabiliyor ve başka-
larının deneyimlerinden ve bunlara dayalı bilgilerden kendi sorun-
larının çözümünde yararlanabiliyordu. Konuşabilen insan, ya da öte-
ki ileri canlılardan daha ileri bir düzeyde sözsel olarak haberleşebi-
İsn insan, kendinden öncekilerin biriktirdiği bilgileri kazanıyor,' bu-
na kendi bilgilerini katıyor ve bunları kendinden sonra gelenlere ak-
tarabiliyordu.1 

Yazı ise, insanın konuşma yeteneğine mekan ve zamanda yay-
gınlık özelliği kazandıran, insan kültürünün önemli bir özelliği ola-
rak karşımıza çıkar. 

Avcılık ve toplayıcılık evrelerindeki ilkel insan, mevsimsel de-
ğişmeleri, av ve yiyeceklerin bol olduğu yerleri, yıldızları ya da yıl-
dız kümelerini işaretleyerek buluyordu. Sürekli hareket halinde olan 
ilkel insan, güneşin gölgesindeki değişmeleri, yıldızların yerlerini 
küçük tahta parçalan üzerine işaretlemeğe başladı. Böylece yazı ala-
nındaki ilk adım atılmış oldu. Daha sonra bu işaretlerin ne anlama 
geldiğini, hangi işaretin hangi olayı belirttiğini saptamak üzere re-
simlere başvuruldu. 2Yazmın en ilkel biçimleri olarak düşünebilece-
ğimiz bu işaretlemelerin ve resimlemelerin üzerine yapıldığı tahta 
ve kemik parçaları ile kaya ve taşlar da en ilkel yazı yüzeyleri ola-
rak belirdi. 

ı Harry Holler, "Laîıguage and VVriting", Man Culture and Society, Ed. Harry 
L. Shapiro, Oxford  University Press, New York, 1965, 6. 197. 

2 Laucelot Hogben, The VVonderful  World of  Communication, Doubleday and Co. 
Inc., New York, 1969, 8. 8-9. 
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Ancak insanın yerleşik hayata geçmesi, hayvancılık ve tarımla 
uğraşarak ilk büyük iş bölümünü gerçekleştirmesi, artı-ürün elde et-
mesine ve artı-ürüne el konulması mülkiyete yor açınca, yazı ihtiya-
cı kendisini kaçınılmaz bir biçimde duyurdu. Mezopotamya, Mısır, 
İndus ve Çin'deki nehir vadilerinde ortaya çıkan kent uygarlıkların-
da yaratılan artı-ürüne, tanrı-kral ve onların görevlileri rahiplerce 
el konulması, çeşitli malların değiştirilmesi ve değişim aracı olarak 
bir tür kıymetli şeylerin -ilkel paralar- kullanılması ve bu olup bi-
tenleri kaydetme gereksinimi artık insan belleğini zorlamaya baş-
lamıştı. İşte bu aşamada mülkiyeti saptama aracı olarak resme, da-
ha doğru bir değişle resimlerden oluşan yazıya tanık oluyoruz.5 

Mısır ve Mezopotamya uygarlıklarında temel üretim faaliyeti  ta-
rım, toprağın sahibi ise Tanrıydı. Toprağı ve her türlü zenginlikleri 
Tanrı adına rahipler yönetir ve denetlerdi. Yazı, tapmak çevresinde-
ki yönetimin, yani Tanrı'nm toprağının kayıtlarının, ürünlerin top-
lanıp depolanmasının ve öteki kayıt ve yazışma işlemlerinin daha 
sağlıklı biçimde yapılabilmesi için zorunluydu. Bu işlevleri tek ba-
şına yerine getiremeyen insan belleğini desteklemek gerekiyordu. 
Çok uzun çağlar boyunca yazı, özel bir sınıf  içindeki çok az sayıda 
insanın becerebileceği bir teknik, adeta onların gizi olarak kaldı. 
Bu nedenle yazı son derece karmaşıktı. Bu özellik, azsayıdaki ege-
men konumlu insana birtakım avantajlar sağlıyordu. Egemen ko-
numlu insanların belleğini pekiştiren yazı, üçüncü kişiler karşısında 
onların bu gizini koruduğu gibi, istedikleri biçimde gizli haberleşe-
bilmelerini de sağlıyordu.4 

Bununla birlikte yazı, pictogramlardan, (resim yazılar) ideog-
ramlara (düşün yazılar), phonogramlara (ses yazılar) ve alfabeye 
doğru kendi evrimini geçirmiştir. Çünkü zamanla karmaşıklaşan top-
lumsal hayat ticaretten yönetime değgin pek çok faaliyetin  kayıt-
larının tutulmasını zorunlu kılıyordu. Tüccarlar arasındaki sözleş-
meler, ülkeler arasmdaki antlaşmalar, toplumlar içinde yazılı yasa-
lar konulması zorunluluğu, uygarlık geliştikçe yazıyı kaçınılmaz bir 
kültürel olgu olarak ortaya çıkarıyordu. Bu zorunluluklar bir yan-
dan da yazının gelişmesini beraberinde getirmiştir. Ancak bu nok-
tada, kolay, alfabetik  yazıya evrimin, özel mülkiyetin, özellikle de ti-

3 a.k., s. 10. Nitekim Ur tabletlerindeki yazıların büyük çoğunluğu eşyalar, mik-
tarlar ve insanlara ilişkindi. Ayrıntılı bilgi için bkz. The Cambridge Ancient 
History, Vol. I, Part II, University Press, Cambridge, 1971, s. 94., 

i H. G. Wells, The Outlino of  History, Doubleday and Co. Inc., New York, 1971, 
e. 170-190. 
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caret ilişkilerinin artışının, tacirler sınıfının  doğuşunun sonucu ol-
duğuna değinmeliyiz. 

Yazı, pek çok durum ve olgunun açıklıkla algılanması ve kavran-
ması, sağlıklı biçimde yeniden hatırlanması ve güvenilir biçimde bir 
yerden bir başka bir yere ya da bir kişiden bir başka kişiye aktanla-
bilmesini olanaklı kılan çok önemli bir tekniktir. 

Yazının zaman ve mekan boyutlarındaki bu işlevlerini yerine 
getirebilmesi, üzerine yazı yazılabilecek yüzeylerin varlığını da zorun-
lu kılıyordu. Yazı yüzeylerinin evrimi, yazımn anılan işlevlerini ye-
rine getirebilmesinde, değişik yazı yüzeylerinin ortaya koyduğu en-
gellerin insanlıkça bir bir aşılmasının öyküsünden başka birşey de-
ğildir. 

İlkel  Yazı  Yüzeyleri 

Günümüzde kullanılan kağıttan ve kağıda en yakın yazı yüzey-
leri olan parşömen ve papirüsden önce ve bunların yanısıra çok de-
ğişik yazı yüzeyleri kullanılmıştır. Üzerine yazı yazılan ya da resim 
yapılan ük malzemeler düzgün taş ve kemik yüzeyleridir. Kurşun, 
tunç, bakır gibi madenlerin yanısıra tahtadan yapılmış levhalar da 
yazı yüzeyi olarak kullanılmıştır. Mısır, Yunan, Roma ve başka yer-
lerde kullanılan bu tahta tabletler, kağıdın icadından sonra da XVI. 
yüzyıl yanlarına kadar kimi Avrupa ülkelerinde yazı malzemesi ola-
rak kullanılmıştır5 Çinliler ve Araplar yazı yüzeyi olarak kullanılan 
kemiğin yanısıra,, fildişi  yüzeylerine de yazı yazmışlardır. Ağaç 
kabuklan, bambu yüzeyleri, ağaç ve palmiye yaprakları da üzerine 
yazı yazılan malzemeler arasındadır.6 

Eski çağlardan beri kullanılan kumaş ve deri yüzeylerin yanısıra 
ağaç ve fildişi  kaplar içine balmumu dökülerek yazılan, ya da kireç 
ve alçıdan oluşturulan tabletler eski çağların yazı malzemeleri ara-
sında sayılabilir. 

Tüm bu yazı yüzeylerinin ortak özelliği istenilen şekil ve büyük-
lükte yapılamayışlarıdır. Üstelik ağaç kabuklarının, palmiye yaprak-
larının vs. zamamn ve doğa koşullarının etkilerine karşı dayanıklı 
olmayışları; taş, demir, tahta, fildişi  gibi cisimlerden yapılan yazı 
yüzeylerinin ise kolay işlenemez ve taşınamaz oluşu, insanları yeni 
ve daha başka yazı yüzeyleri aramaya yöneltmiştir. 

s Osman Ersoy, XVIII ve XIX Yüzyıllarda Türkiye'de Kağıt, AÜDTCF, Ankara 
Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1963, s. 7. 
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Kil  Tablet 

Kil tabletler, insanlara istenilen şekil VB büyüklükte yazı malze-
mesi elde etme olanağı verdiği gibi, zamana karşı da çok dayanıklı 
idi. Dolayısıyla kil tablet, kilin ve bunları doğal biçimde pişirecek 
güneşin bol olduğu Mezopotamya'da yaygın biçimde kullanılan yazı 
malzemesi oldu. Yazıya gereksinme duyan eski tapmak kültürleri 
çok değişik biçimlerde ve yaygın olarak kil tabletleri kullandılar. Sü-
mer, Babil, Asur ve Hitit'ler avuç içine sığabilecek kadar küçük tab-
letler yaptılar ve gerektiğinde bunları küçük zarflar  içine koydular. 
Çok değişik boyutlardaki kil tabletlerin üzerine, evlenme, boşanma 
ve ticaret akitlerinin, destanların, mektupların, yasaların ve kral 
buyruklarının yazıldıklarını biliyoruz. 

Mezopotamya ve Batı Asya'nın önde gelen yazı malzemesi olan 
kil tablet, öylesine yaygın bir kullanım alanı bulmuştur ki, çivi ya-
zısı denilen yazı türünün oluşmasında bu yazı malzemesinin birinci 
derecede rol oynadığı düşünülebilir. Çivi yazısının işaretleri, çivi 
Cmılı) biçimli birkaç şeklin, değişik biçimlerde bir araya gelmesi ve 
bunun yumuşak kil üzerine bastırılarak-batırılarak- yazılmasıyla 
oluşmuştur. Islak kil üzerine en pratik ve kolay biçimde ancak böy-
le yazılabilmesi olgusunun çivi yazısının karakterini belirlediği söy-
lenebilir. Çivi yazısı ve onun üzerine yazıldığı kil tablet, M.Ö. 3500 
î belki de daha önce) yıllarından başlayarak, Batı Asya ve Akdeniz 
bölgesinde yaklaşık 4000 yıl çok yaygın kullanım bulmuştur. Müze-
lerde bugün pek çok kil tablet örnekleri vardır (yalnızca British 
Museum'da 25.000 kadar). 

İlk  Kağıt  Benzeri  Yazı  Yüzeyi:  Papirüs 

Pek çok Batı dilindeki kağıt kelimesinin kökeninde Mısır'ın ün-
lü papirüsü vardır. Bir yazı yüzeyi olarak papirüs, kolay taşınabil-
mesi, istenen şekil ve büyüklükte yapılabilmesi ve yüzeyine kolay 
yazılabilmesi gibi özellikleri nedeniyle, bugünkü kağıda en yakın 
yazı yüzeyidir. Bununla birlikte papirüsün önemli bir zaafı  vardı ki, 
bunun aşılması için yeni yazı malzemelerinin bulunması zorunlu 
oimuştur. Papirüs yeterince dayanıklı değildi. Özellikle Filistin, Su-
riye, İtalya gibi yörelerin nemli iklimi papirüsün çabuk bozulması-
na yol açıyordu. Oysa aynı sorun Mısır için aynı oranda sözkonusu 
değildi. Ayrıca papirüsün, gelişen uygarlığın yazı yüzeyi ihtiyacını 
tek başına karşılaması da olanaklı değildi. Bu nedenledir ki, M.Ö. 
II. yüzyıldan başlayarak papirüsün yanısıra parşömen de yaygın 
-olarak kullanılmıştır. 



YAZI MALZEMELERİNİN VE KAĞIDIN EVRİMİ İOÎ 

Kil tabletlerin ağır ve hantal olmasına karşılık papirüs, kolay 
taşınabilir oluşu nedeniyle mekan içindeki hareketliliği sağlamada 
pek elverişli idi. Papirüsün kil tablete göre en büyük zaafı  ise ko-
runmasının ve saklanmasının çok daha güç oluşu yani dayanıksız 
oluşuydu. Nitekim, Mısırlıların M.Ö. dördüncü binden bu yana pa-
pirüsten yazı yüzeyi yapmayı bilmelerine karşılık, bugün elimizde 
eski tarihlere ait çok az sayıda papirüs yazı yüzeyi vardır. 

Papirüs (cyperus  papyrus)  Nil kıyılarının bataklıklarında yeti-
şen boyu 4-6 metre olan üç köşeli gövdeye sahip bir bataklık bitki-
sidir. Papirüs gövdesinin üç köşe arasında kalan her bir yüzeyi yak-
laşık 15 cm. kadardır. Gövdenin parlak yeşil renkli kabuğu soyuldu-
ğunda ortaya çıkan beyaz renkli ve lifli  selülozik öz yazı yüzeyi ya-
pılan temel maddedir. Papirüsün gövdesi, üst, orta ve alt kısımların-
dan birkaç parçaya ayrılır. Bu parçaların kabuklan soyulduktan 
sonra keskin bir bıçakla olanaklar ölçüsünde ince ince dilinir. Di-
linmiş ince tabakaların bir bölümü yan yana sıralanır, bir bölümü 
de bunların üzerine çapraz olarak konulur. Papirüs tabakaları su 
ya da başka sıvılarla nemlendirilerek ağırlık altında biribirine ya-
pıştırılır ve güneşte kurutulur. Elde edilen tabakanın yüzeyi daha 
sonra taş, kemik, sedef  vb. sert cisimlerle perdahlamr. Un, su, sirke 
vb. sıvılarla yeniden nemlendirilen papirüs ağırlık altında kurutulur.. 
Bu işlemler sonunda ortaya çıkan yüzey yazı malzemesidir.8 Papi-
rüs yazı yüzeylerinin enleri genellikle 20 cm. dolaylannda, boylan 
ise 50 cm. varan değişik uzunluklarda olur. Yunanlıların kullandık-
ları papirüslerin boyutları daha küçüktür. Örneğin şiirlerin yazıldı-
ğı papirüsler genellikle 10-15 cm. eninde ve 30-35 cm. boyunda olu-
yordu.® 

Papirüs tek tek tabakalar halinde kullanıdığı gibi biribirlerine 
dikilmiş ya da yapıştınlmış uzun şeritler biçiminde de hazırlanır, 
daha kolay kullanılabilmesi için bir ya da iki ucuna tahta parçalar 
tutturularak rulo haline getirilirdi. Papirüs ruloları bir tür kavanoz-
lar içinde saklanırdı. Bilinen en uzun papirüs rulolanndan birisi, 
II.Ramses dönemine ait "Harris Papirüsü" adıyla bilinen (133 feet) 

6 a.k., s, 7-8; Mehmet Ali Kağıtçı, Kağıtçılık Tarihçesi, Kader Basımevi, İstanbul, 
1936, s. 1-3. 

i Esther S. Harley, John Hampden, Books: From Papyrus too Paperback, Methuen's; 
Outıines, London, 1964, s. 10. 

8 Kağıtçı, a.g.e., s. 35; Harley and Hampden, a.g.e., s. 11-12; W. B. Emery, Archaic 
Egypt, Penguin Books, Middlesex, 1963, s. 233-235, 

9 Harley, Hampden, a.g.e., s. 18. 
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uzunluğundaki bir vakayinamedir.10 M.Ö. 1552 yılında yazılmış 
"Eber papirüsü"de 30 cm. eninde ve 20,3 metre uzunluğundadır.11 

En ıvi kalite papirüs yazı yüzeyi, bitkinin orta kısmından elde 
edilirdi. Önceleri yalnızca dinsel metinlerin yazıldığı bu tabakalara 
"hieratic" denilirdi. Daha sonraları bu iyi kalite papirüslere Roma 
İmparatoru Augustus'un adına izafeten  Charta  Augustan  denilmiş-
tir. İkinci kalite papirüs yazı yüzeylerine ise Augustus'un karısının 
adına izafeten  Charta  Livian  deniliyordu.12 

Papirüsün en büyük tüketicisi Roma İmparatorluğu idi. Özellik-
le İskenderiye'deki papirüs imalathanelerinde yapılan yazı malze-
meleri Roma'daki imalathanelerde yeniden elden geçirilir, işlenir, 
daha kaliteli bir yazı yüzeyi elde edilirdi. Fannius ustanın Roma'da-
ki imalathanesi bunların en ünlülerindendi ve ustanın adıyla anı-
lırdı.13 

Papirüs, Fenikeliler eliyle Mısır'dan tüm Akdeniz dünyasma ya-
yılmıştır. Yunanlılar, papirüsü genellikle Byblos adlı Fenike limanı 
kanalıyla (Lübnan'da bugünkü Jebal adlı balıkçı kasabası) elde et-
tikleri için bu yazı yüzeyine biblos  adını vermişlerdir. (Romalılar 
ise buna Charta  Papyraceo  diyorlardı.) Başta İncil (Bible) kelimesi 
olmak üzere bibliyografya,  bibliotek, vb. kelimeler biblos  kelimesin-
den türemiştir.14 

İnce olduğu ve arkasını gösterdiği için papirüsün genellikle bir 
yüzüne yazılırdı. Uzun rulolara yazıldığı durumlarda ise rulonun 
iç yüzeyi kullanılır ve yazı oldukça dar sütunlar halinde yazılırdı. 
Kâtipler, kamıştan yapılmış bir tür fırça-kalemler  ve kırmızı ve si-
yah olmak üzere iki renk mürekkep kullanırlardı. Kırmızı mürekkep 
yeni bir paragraf  ya da yeni bir bölümün başlangıcını belirlemek 
için kullanılırdı ki, bu gelenek Yunan, Roma ve Orta Çağlar Avru-
pa'sında da devam etmiştir.15 

Yüzyıllarca sonra Yunanlıların "kutsal harfler"  anlamına gel-
mek üzere hierogliph  diye adlandırdıkları yazı M.Ö. IV binden itiba-

ıo a.k., s. 12-13. 
ıı Kağıtçı, a.g.e., s. 5. 
12 Naphtali Lewis and Meyer Reinhold, Roman Civilisation, Columbia University 

Press, New York, 1963, s. 164. 
13 a.k., s. 165; Mısır, Roma'nın tahıl ambarı olduğu kadar hemen hemen tüm papi-

rüs ihtiyacını da karşılıyordu. M.S. 25 ve 56-57 yıllarına ait belgelerden Roma 
İmparatorluk ailesinin Mısır'da papirüs plantasyonlarına sahip olduklarını öğ-
reniyoruz. Aktaran, a.k., s. 185. 

ı* Harley, Hampden, a.g.e., s. 17-18. 
15 a.k., s. 14. 
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ren papirüs üzerine yazılmıştır. İki renkli mürekkeple üstat kâtipler-
ce yazılan hiyeroglif,  tarihte bulunmuş en güzel yazılardan birisi 
kabul edilir.16 Hiyeroglifin  bu güzelliğinde ve eski Mısır yazısmm 
uzun çağlar boyunca fazla  değişmeden kullanılmasında, papirüsün 
elverişli bir yazı yüzeyi olmasının da etkisi olduğu düşünülebilir. 

Mısır'da papirüsün yapımı M.S. X yüzyılın ikinci yansına kadar 
devam etmiştir. Avrupa'da M.S. XI. yüzyılda papirüs kullanıldığı bi-
linmektedir. 

Eski dünyada yazı yüzeyi olarak papirüs kullanıldığı çağlarda, 
Yeni Dünya'da da papirüse çok benzer biçimde bir yazı yüzeyi üre-
tiliyor ve kullanılıyordu. İnkalar, Çimular vb. Güney Amerika top-
lundan dışındaki Orta ve Güney Amerika toplumlan bir çeşit yazı 
biliyorlar ve "kağıt" yapıyorlardı. Azteklerin amatl,  Mayalann huun 
adım verdikleri bu yazı yüzeyleri aynen papirüste olduğu gibi gerçek 
kağıt değildi. Kısa liflerin  keçeleştirilmesi yoluyla yapılmıyor, doğal 
uzun lifli  selülozik maddelerin bir tür işlenmesiyle elde ediliyordu. 
Bununla birlikte gerek papirüs gerekse amatl  ve huun'un  hem çok 
miktarda üretilmeleri, hem de bir dizi işlem sonucu elde edilmeleri, 
bu yazı yüzeylerini, ağaç kabuklan, palmiye yapraklan vs.den ayı-
nr. 

Aztekler'in amatl,  Maya'lann huun'u,  ficus  (yaban inciri) ağa-
cının kabuğundaki uzun lifli  özden yapılırdı. 1570'de Meksika'ya ge-
len Dr. Francisco Hernandes bu zanaatı şöyle anlatıyor: 

"Bu zanaatta pek çok yerli çalışır; yaban ficus  ağacının kabuğu-
nu sıyırır ve bunu döverek uzun rulolar oluştururlar. Daha sonra 
"kağıt" tabakaları xicaltetl  kullanılarak yaprak haline getirilir. Bu 
xicaltetl'ler,  ütü biçimli taş baltalardır ki ısıtılarak yazı yüzeyinin 
üzerine bastınldığmda gözenekleri kapatarak ona düzgün bir yüzey 
kazandınr." Hernandes, bunu "kendi kağıtlarına" benzetir ve "da-
ha beyaz ve etli" olduğunu belirtir.17 Aztec'ler amatl  adını verdikleri 
bu kağıda pek değer verirlerdi ve ilkin sırasıyla rahiplerin, kâtiple-
rin, sanatçıların ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kalanı piyasaya 
sürerlerdi. San renkli yaban incirinden (ficus  petiolaris)  san renkli 
ve daha düşük kaliteli bir yazı malzemesi de elde edilirdi.18 

Mayalar'm yine ficus  kabuğundan yaptıkları yazı yüzeyine ise 
huun  denilirdi. Mayalar tıpkı Polinezyalılar, Malinezyalılar ve Gü-

a.k., s. 13. 
IV Victor Wolfgang  von Hagen, The Ancient Sun Kingdoms of  the Americas The 

World Publishing Co„ New York, 1961, s. 184. 
18 a.k., 6. 184. 
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ney Asya ile Afrika'nın  öteki kimi toplumları gibi bu malzemeyi giy-
si yapımında da kullanırlardı. Bu yazı yüzeyinin Mayalar arasında 
M.Ö. 1000 yılında kullanıldığı bilinmektedir.19 

Gerek Aztekler'de gerekse Mayalar'da amatl  ve huun  yazı yü-
zeyi olarak yaygın bir biçimde kullanıldı. Aztekler'de, amatl'm,  aynî 
vergi ya da haraç öğesi olduğunu eski belgelerden öğrenmekteyiz. 
Bu yıllık haraç tutarının 480.000 tabaka gibi boyutlarda oluşu, bu 
malzemenin ne denli yaygın kullanıldığını belgelemektedir.20 

Hindistan'da da Talipo  ve Palmir  hurmasının yapraklarından ya-
zı yüzeyi olarak geniş ölçüde yararlanılmıştır.21 

Parşömenin  Tarih  Sahnesine  Çıkışı 

Papirüsün Mısır dışında, özellikle nemli yörelerde fazla  kalıcı 
olamayışı, zamana karşı koyması zorunlu olan belgeler için, taş, ma-
den, deri vb. yazı yüzeylerinin de papirüsün yamsıra kullanılmasına 
yol açıyordu. Bunlar arasında en fazla  kullanılan yazı malzemesi 
deridir.22 Derinin yazı malzemesi olarak kullanılması çok eskilere 
gitmekle birlikte,, özellikle yazı yazılmaya elverişli bir hale sokulma-
sı M.Ö. III yüzyıl içinde olmuştur. Bu konuda yaygın olan bir riva-
yete göre, Mısır'a egemen olan Batlamyus'larm V. hükümdarı Epip-
hene (M.Ö. 205-181) Mısır'dan papirüs ihracatım yasaklayınca, ya-
zı yüzeyine gereksinimi pek çok olan Bergamalılar, deriden yazı yü-
zeyi yapımını geliştirmişlerdir.23 Koyun, keçi, ceylan ve özellikle da-
na derisinden yapılan bu yazı yüzeylerine, Bergama'nın (Pergamum) 
adından haraketle Yunanlılar pergamene,  Romalılar ise charta-per-
gamena  demişlerdir. Fransızca'da parchemin,  İngilizcede parchment 
Rusçada pergament  olan kelimenin dilimizdeki karşılığı ise parşö-
mendir.24 

Parşömen, özellikle bunun vellum  adı verilen türü, üzerine kolay 
yazılabilmesi, yumuşak ve dayamklı oluşu gibi özellikleriyle o zama-

19 a.k., s., 183; Victor VVolfgang  von Hagen, The Aztec : The Man and Tribe, Mentor 
Books, New York, 1861, s. 201-202. 

20 von Hagen, The Ancient Sun Kingdoms. . ., s. 181. 
21 Kağıtçı, a.g.e., s. 11. 
22 Mısır'da bile, XVIII. Hanedan'dan başlayarak önemli dokümanlar için deri kul-

lanılmaya başlanmıştır. Bkz. John W. Waterer. "Leather", History of  Technology, 
Ed. Charler Singer, et. al., Vol. II, Clarendon Press, Oxford,  1956, g. 164. 

23 Yine rivayete göre, bu yasaklamanın nedeni, Bergama Kralı Eumenes'in kendi 
kütüphanesini, İskenderiye kütüphanesinden de görkemli yapmak için çok mik-
tarda papirüs sipariş etmesi ve Mısır Kralının bu durum karşısındaki kıskanç-
lığıdır. Bkz. Harley and Hampden, a.g.e., s. 19; Kağıtçı, a.g.e„ s. 6-7. 

24 Kağıtçı, a.g.e., s. 6-7; Harley and Hampden, a.g.e., s. 19. 
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na kadar insanlığın yarattığı en mükemmel yazı yüzeyi olarak ka-
bul edilir. Birkaç yüzyıl papirüsün yanısıra, daha çok özel durum-
larda, yazı yüzeyi olarak kullanılan parşömen M.S. IV. yüzyıldan iti-
baren papirüsün yerine geçmeğe başladı.25 Latin klasikleri, M.S. IV. 
yüzyılda, artık eskiden olduğu gibi papirüse değil, parşömene yazılı-
yordu.2,5 

Avrupa'da Roma İmparatorluğunun görkemli günlerinden baş-
layarak artan bir biçimde kullanılan parşömen, dana, koyun, keçi 
ve kuzu derilerinden özel şekilde imal edilirdi. Parşömenin bildiğimiz 
deriden farkı,  tabaklanmayışı, bunun yerine, bir çerçeve üzerine 
gerilerek özel bir kurutma sürecinden geçirilerek yapılması ve traş 
edilerek inceltilmesiydi. Ayrıca, deri, birtakım süreçler sonucunda 
yumuşatılır, yağının hemen hemen tümünden armdirilirdi.271 

Parşömen imali yöntemi çağlar boyunca hemen hemen hiç değiş-
memiştir. Orta Çağların bu değerli malının imalinde başlıca şu iş-
lemler yapılırdı. Bir kez, parşömen imalatı için keçi ve dana derisi 
tercih edilirdi. Bir haftalık  bir dananın derisi iyice yıkandıktan sonra 
temiz su içinde 24 saat bırakılırdı. Daha sonra, üçte biri yeni söndü-
rülmüş kireçten oluşan bir banyoya yatırılırdı. Deri, bu kireç ban-
yosu içinde, ısı şartlarına göre 8-16 gün kalırdı. Bir bıçakla deri üze-
rindeki kıllar traş edilir, yeniden kireç banyosuna yatırılır ve yıkan-
dıktan sonra bir çerçeve üzerine gerilirdi. Parşömenin kalitesi, bü-
yük ölçüde çerçeve üzerinde gerili iken nasıl kurutulduğuna bağlı 
idi. Deri. 20 derecede (C) kurutulur ve yumuşak bir yüzey elde edile-
bilmesi için üzerine aralıklarla soğuk su dökülürdü. Bu arada yarım 
ay biçimindeki bir bıçakla traş edilerek inceltilirdi. Derinin traş edil-
mesi işlemi bittikten sonra bir süngertaşı ya da pomzataşı ile per-
dah edilir, yeniden gergin bir biçimde kurutulduktan sonra istenen 
şekillerde kesilirdi. Bu güç ve nazik işlem büyük beceri gerektirirdi.28 

Parşömen yapımının bu güç ve uzun sürecinin yanısıra, büyük 
boy bir Kitabı  Mukaddes  için 200-300 koyuna gereksinme olduğu dü-
şünülürse,29 bu denli mükemmel bir yazı malzemesinin neden yerini 
kağıda bıraktığını anlamak kolaylaşır. 

2 5 Harley and Hampden, a.g.e., s. 19. 
28 H. W. Haussing, A History of  Byzantine Civilization, (Ter. Ed. J. M. Hussey) 

Thames and Hudson, 1971, b. 111. 
27 H, Saxl, "A Note on Parchment", History of  Technology, Vol. II, Ed. Charles 

Singer et. al., Clarendon Press, Oxford,  1956, s. 187. 
28 Saxl, a.g.m., s. 189-190. 
20 Carlo M. Cipolla, The Fontana Economic History of  Europe-The Middle Ages, 

Colins, Fontana Books, (4th Imp.) London, 1977, s. 161. 
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En İyi parşömen türü dana derisinden yapılan ve vellum  adı ve-
rilen yazı yüzeyidir. Yunan ve Roma dönemlerinde yazı malzemesi 
olarak kullanılan parşömenler üçgen biçiminde kesilir ve birbirine ek-
lenerek uzun rulolar meydana getirilirdi. Bu rulolar silindir biçimin-
de, yine deri ya da metalden özel muhafazalara  konurdu. Bu yöntem, 
özellikle hukuki dokümanlar bakımından kimi ülkelerde XX yüzyıla 
kadar uygulanagelmiştir. 

M S. ikinci yüzyılın başlarından itibaren, daha çok edebi metin-
lerin yazılması için, parşömenin yeni bir kullanma biçimi kazandığı 
görülmektedir. Bu yem biçim, bizim bugünkü kitabımıza benzeyen 
codex'dir.  Bu yeni kullanım biçimi, parşömenin üçgen şeklinde kesil-
mesini ve katlanmasını gerektiriyordu. Bir kez katlanan üçgen par-
şömene folio,  iki kez katlanan quarto  vb. deniyordu. Bu katlanan par-
şömenler daha sonra bir bütün haline getiriliyordu ki buna volumen 
(volume-cild) adı veriliyordu.30 

Parşömen imalatının yaygınlaşması, derinin giderek normal bir 
yazı yüzeyi olarak kabul edilmesine yol açtı. Parşömen, Kuzey-Batı 
Avrupa'ya Hıristiyanlıkla birlikte geldi. İlk önceleri dinsel ayinlere 
ilişkin belge ve yazışmalarda, daha sonra ise hukuki dokümanlarda 
kullanıldı. Okur-yazarlığın artışıyla birliket tıbbi ve ticari belgelerde 
de parşömen daha çok kullanılmaya başlandı.31 

Parşömen, XII yüzyıldan başlayarak Doğu'dan Batı'ya yayılan 
kağıdın yavaş yavaş tarih sahnesine çıkması üzerine, yerim bu çağ-
daş yazı malzemesine bıraktı. * 

İnsanlığın  Kaderini  Etkileyen  Bir  Buluş  : Kağıt 

Barut, pusula gibi insanlığın gidişini etkileyen buluşlardan biri-
sidir kağıt. Selülozik malzemenin sıvı hale getirildikten sonra tel bir 
elek üzerinde keçeleştirilmesi ya da hasırlaştırılmasıyla elde edilen 
tabakaya kağıt denir.32 Bir başka tanım da şöyle olabilir: Kağıt 
selülozik olmayan öğelerden arındırılmış uygun bitkisel liflerin  sü-
rekli bir ağ tabakası haline dönüştürülmesiyle elde edilen yüzeye 
denir. Ağaç, paçavra ve kimi otlar (esparto, saman vs.) kağıt yapı-
mında kullanılan temel hammaddelerdir. Kağıt yapımı sırasında 

30 a.k., s. 188; Harley and Hampden, a.g.e., s. 22. 
sı Saxl, a.g.m., s. 188-189. 
* Gutenberg, matbaasında kimi kitapları vellum üzerine basmıştır. 
33 "Paper and Paper Production", Encylopaedia Brittanıca (Macropaedia) Vol 

XIII, s 996. 
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hammaddenin lifleri  istenen boyutlara indirilir ve fiziksel  özellikleri 
mekanik ya da kimyasal işlemlerle değiştirilir.33 

Kağıdm kendinden önceki yazı yüzeylerinden farkı,  çok sayıda 
ve ucuza üretilebilmesiyle, her bakımdan öteki yazı yüzeylerinden 
daha elverişli oluşudur. 

Çeşitli Avrupa dillerinde, kağıt kelimesi karşılığı kullanılan pa 
per,  papier  kelimeleri papyrus'tan  gelmiştir. Türkçe, Farsça, Arapça'-
da, Hind ve Malaya dillerindeki kağıt kelimesi ise aynı kökten türe-
miştir. Kağıt kelimesinin aslının, Sanskritçe, Farsça ya da Uygurca-
dan gelmiş olabileceği konusunda görüşler vardır. Berthold Laufer'in 
etimolojik çalışmaların dayanan Osman Ersoy ve Celal Esad Arseven, 
kağıdın Türkçe kökenli bir kelime olduğunu kabul etmektedirler. 
Arseven, Türklerin yassılttıktan sonra havada kuruttukları etlere 
kakaç  dediklerini, taş merdane ile ezilerek hazırlanan elyaf  hamu-
rundan elde edilen yaprağa da kakat  (kağat)  adım verdiklerini ve 
kelimenin zamanla kağıt şekline dönüştüğünü ileri sürmektedir.34 

Ersoy ise, kağıdın Uygurcadaki kağat,  kagas  kelimelerinden geldiği-
ni, önce Farsçaya, sonra da Arapçaya geçtiğini Laufer'den  aktarmak-
tadır.35 Laufer,  Türkçenin öteki lehçelerinde de kagat,  kagaz,  kögöz 
kelimelerinin kağıt anlamına geldiğini ileri sürmekte ve kagas  keli-
mesinin Türkçenin kimi lehçelerinde ağaç kabuğu anlamına geldiğini 
belirtmektedir.30 Kağıd anlamına gelen kelimenin Farsçada kağez 
(kâğaz),  Arapçada kâğıd  (kâğad),  Uygurcada kagad  veya kegde  olu-
şu ve Arapların papirüs yazı yüzeyleri için kırtas  veya varak  kelime-
lerini kullanmaları bu görüşü desteklemektedir. 

Kağıdın ilk kez Çin'de yapıldığı konusunda görüş birliği vardır. 
M.S. 105 yılında, Çin hanedanının Tsai Lun adındaki bir memuru, 
yıllar süren uğraşları sonucunda kağıdı bulmuştur. Önceleri, paçav-
radan kağıt yapımını ilk kez Avrupalıların geliştirdiği sanılıyordu. 
Oysa yeni arkeolojik çalışmalar ve eski kağıtların mikroskopik ana-
lizleri, Çin'de yapılan ilk kağıtların dut ağacı kabukları, kendir ve 
kenevirin yanısıra paçavra, balık ağı parçalarından oluştuğunu gös-
termiştir.37 Böylece ilkin Çin'de yapılan kağıt, ünlü kervan yolunu iz-
leyerek Orta Asya ve İran'a oradan da tüm Arap dünyasına yayıl-

33 Chambers Dictionary of  Science and Technology, Vol. II, Edinburg, 1975, s. 849 
Celâl Esad Arseven, Sanat Ansiklopedisi, C. II, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul. 
1947, S, 895. 

35 Ersoy, a.g.e., s. 9. 
36 a.k., s. 9. 
3 7 Ersoy, a.g.e., s. 11; Encylopaedia Brittannica, Vol. XIII, s. 966. 
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mıştır. Arapların kağıt yapımını öğrenmeleri Talaş civarındaki At-
lah muharebesinden sonra, Semerkand'a götürülen Çin savaş tut-
sakları arasında kağıt yapımını bilenlerin 751 (H. 134) yılında, pa-
çavra, keten ve kenevirden kağıt yapmaları sonucudur.38 Kağıdın 
Çin dışında yapılmaya başlanması kısa sürede tüm İslam dünyasına 
yayılmasına yol açmıştır. Yakındoğu'da ilk kağıt imalâthanesi, Ho-
rasan Valisi El-Fazl'm önayak olmasıyla Harun Reşid zamanında 
(794) Bağdat'ta kurulmuştur.39 Bağdat'tan sonra Şam (X. Yüzyılda), 
Trablusşam, Hama, Yemen, Mısır (900) ve Fas'ta (1100) kağıt yapıl-
maya başlanmıştır.40 

Bağdat kağıthanelerinin XV. yüzyıla kadar gelişmesini sürdür-
düğü biliniyor. X. yüzyılda Şam kağıtları (Charta  Damascena),  XI. 
yüzyılda Kahire yapımı kağıtlar pek makbul idi. İslam dünyasının 
çeşitli merkezlerinde üretilen kağıtlar, İslam dünyası içinde olduğu 
kadar Avrupaya da satılıyordu.41 İbnü'n-Nedim'in Fihrist'inden  X. 
yüzyılda İslam dünyasında kullanılan Fir'avnî,  Süleymâni,  Ca'feri, 
Talhi,  Tâhiri  ve Nûhi  gibi altı cins kağıdın varlığını öğreniyoruz.42 

Araplarda kağıt imalatı devlet tekelinde idi ve bu işle uğraşan 
bilge kişilere el  varrak  denilirdi. Araplarda kağıtlar renk ve kalite-
leri açısından birkaç çeşitti ve bunların kullanım yerleri de başka 
başka idi. Sıradan kağıt beyazdı. Yüksek tabakanın kullandığı kağıt 
kırmızı, zenginliğin ve ihtişamın timsali olan kağıt ise san (safran) 
renkliydi. Mavi (çivit) kağıt kadere işaretti, idam kararlan mavi ka-
ğıtlar üzerine yazılırdı.'-3 

Kağıt, XII. ve XIII. yüzyıllarda Araplardan İspanya ve İtalya 
üzerinden Avrupa'ya yayılmıştır. Endülüs'deki ilk kağıthanenin 
Xativa (Şâtibe) kentinde 1150 tarihinde faaliyette  bulunduğu bilini-
yor.44 Endülüs'te kağıtçılık XIII. yüzyılda Katalonya'ya kadar ulaş-

sa "Kâğıd-Kâgad", İslam Ansiklopedisi, C. VI, Cüz. 55, s. 70; Ersoy, a.g.e., s 11. 
"Kâğıt ve Kâğıtçılık", Türk Ansiklopedisi, C. XXI, s. 112; İslam Ansiklopedisi, 
s. 70; Kağıtçı, a.g.e., s. 32; Ersoy, a.g.e., s. 11. 

« Ersoy, a.g.e., s. 12; Kağıtçı, a.g.e., s. 32. 
4 1 VIII-IX, yüzyıllar Avrupası yazı yüzeyi bulmakta sıkıntı çekiyordu. Papirüs 

artık üretilmiyordu, parşömen ise az ve pahalı idi. Bu çağda, Avrupa'da, par-
şömen üzerindeki metinler silinip yerine yenisi yazılıyordu. Bu dönem Avru-
pa'da "palimsests çağı" diye anılır. Bkz. Ersoy, a.g.e., s. 13. 

« Ersoy, a.g.e., 12-13; İslam Ansiklopedisi, s. 70; Türk Ansiklopedisi, s. 112 
43 Kağıtçı, a.g.e., s. 34.. 
44 Oriol Wallsi Subira'nın Three Hundred Years of  Paper in Spain, (1005), adü ya-

pıtından aktaran Kağıtçı, Xativa'daki ilk kağıthanenin 1036 yılında kurulduğuna 
işaret ediyor. Bkz. Mehmet Ali Kağıtçı, "Endülüs ve Türk Kağıtçılığı", Tarih 
Konuşuyor, C. 6, S. 81, Ağustos 1966, s. 2587. 
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mıştı. Barcelona'nm Batısındaki Capellades kasabasında kurulmuş 
bulunan tarihî kağıthanelerden 1238 tarihinde faaliyete  geçmiş olan 
birisi günümüzde de çalışmasını sürdürmektedir.45 

italya'nın Fabriano kentinde de 1276 yılında büyükçe bir kağıt 
imalathanesi kuruldu. Fabriano'da 1350 yılında 50'den fazla  kağıt 
imalathanesi faaliyetteydi.  Avrupa, kağıt ihtiyacını İslam ülkeleri 
ve İspanya'dan elde ederken, İtalyan kağıtçılığının gelişmesi üzerine 
bu ülkeden kağıt satın almaya başladı. Öte yandan İslam ülkeleri de 
yavaş yavaş Avrupa'dan kağıt satın almaya başladılar. İtalya'dan 
sonra Fransa (1348), Almanya (1390), Belçika (1407), İsviçre (1400-
1411), İngiltere (1490), Polonya (1491), Avusturya (1498), Danimarka 
(1540), Hollanda (1586), Amerika (1690), ve Rusya'da (1712) kağıt 
imalathaneleri kuruldu.43 

Bir Çin buluşu olan kağıt Arapların elinden yayıldı. Araplar ka-
ğıt yapım tekniğine o -günler için önemli sayılabilecek bir katkı ge-
tirdiler. Kağıt yapılacak malzemeyi (paçavra, keten, kenevir vs.) 
hamur haline getirmek için önceleri havan ve tokmak kullanılırdı. 
Araplar, değirmen taşlarına benzeyen ve su gücü ile dönen incelt-
me makinalan icad ettiler. Kağıt değirmeni (paper mili, papier mühle) 
sözü bu buluştan kaynaklanmaktadır.41* 

Bununla birlikte kağıt, gerek bir meta olarak, gerekse üretim 
tekniği açısından, asıl gelişmesini Avrupa'da ve kapitalizmin gelişme-
sine paralel olarak ortaya koymuştur. Temelde merkantil kültür 
(tüccar kültür) olmak üzere, matbaanın icadı, okuma alışkanlığının 
gelişmesi ve kağıdın ulusal- uluslararası ticaretin önemli bir öğesi 
oluşu, kağıdın ve kağıt üretiminin gelişmesini belirlemiştir. 

Tüccar kültürü, herşeyden önce yazı ve aritmetik üzerine kurulu 
pratik bir kültürdü. 1338'de Floransa'da okuma-yazma öğrenen 8-10 
bin kadar kız ve erkek çocuk vardı. Matematik okullarında öğrenim 
.gören çocukların sayısı 1000-1200 kadardı. Bu çocuklar bir tüccar 
yanında işe girmeden önce bu okullarda gerekli bilgileri ediniyor-
lardı.'-8 

Hansa tüccarlarının Kuzey Avrupa'daki egemenliğini pekiştiren 
de onların bu entelektüel üstünlükleriydi. Tüccar kültürünün kağıda 
pek fazla  ihtiyaç gösteren kimi sonuçlan ya da görünümleri, poliçe, 

45 Kağıtçı, a.g.m., s. 2587. 
-»e Kağıtçı, a.g.e,, s. 38-40; Ersoy, a.g.e., s. 14; Türk Ansiklopedisi, C. XXI, •. 112. 
" Kağıtçı, a.g.e., e. 34. 
o» Cipolla, a.g.e., s. 85. 
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çift  kayıt esasına dayanan defter  tutma, tüccarlar için özel olarak 
hazırlanan el kitapları vs.nin mükemmelleştirilmesi olmuştur.49 

Matbaa ise yalnızca kağıda değil, fakat  ucuz kağıda ihtiyaç gös-
teriyordu. Bununla birlikte, kağıdın matbaanın bulunuşundan önce 
de nisbeten ucuzlamış olması, elle yazmanın güçlüğü nedeniyle kağıt 
talebinin sınırlı kalmasına yol açıyordu.50 Matbaanın icadı ve çok 
kısa bir sürede yaygmlaşması kağıda muazzam bir talep yaratmıştır. 
XVI. yüzyılın hemen başında, yani matbaanın icadından sonraki 
yaklaşık 45 yıl içinde Avrupa'da toplam tirajı 15 milyonu aşan 35.000 
kadar kitap basılmıştır.51 Kitabın ucuzlaması ve bollaşması, okuma 
ve kitaba sahip olma alışkanlığını beraberinde getirmiştir. Avrupa 
toplumsal sahnesine yeni çıkmakta olan burjuva için kitap bir statü 
sembolü olmuştur. 

Bu gelişmeler kağıda karşı büyük bir talep yaratıyordu. Dolayı-
sıyla kağıt Avrupa ticari hayatında önde gelen metalardan birisi ha-
line geldi. Kağıt aynı zamanda uluslararası ticaretin de en önemli 
öğelerinden birisi olmuştu. Bu dönemde (1500-1700) Fransız ve İtal-
yan kağıthaneleri Avrupa piyasasına egemen oldular. XVII yüzyıl 
ortalarına kadar Fransa, İspanyol kolonilerinin en büyük kağıt ih-
racatçısı idi. Yüzyılın ikinci yarısında Cenevizliler kağıt piyasasında 
ağırlıklarını duyurdular. İtalya'nın yaklaşık 50 kadar kağıt değirme-
ninde üretilen 200.000 top * kağıt her yıl uluslararası pazarlara sü-
rülüyordu.52 Bu dönemde Ceneviz kağıtları tüm dünya piyasalarında 
aranmaktaydı. 

Kağıdın böylesine önemli bir ticaret metaı oluşu üretimin sü-
rekli artmasına ve üretim tekniğinde sürekli gelişmelerin ortaya çık-
masına yol açmıştır. 

Organik enerji yerine inorganik enerji sağlayan rüzgar ve su 
değirmenleri (özellikle su değirmenleri) kağıt yapımında büyük ko-
laylıklar sağlamıştır. Bununla birlikte kağıt yapım sürecinde elle 
ya da makinayla yapılma açısından pek büyük bir fark  yoktur. Es-
kiden, hammadde dövülerek hamur (pulp) haline getirilir, hamur 
tel elekler üzerine yayılarak kurutulur, kurutulmuş yüzeyler daha 

«9 ®i.k., s. 86. 
so XV yüzyıl ortalarında, matbaanın geliştirilmeğe başlandığı yıllarda, Pavia Üni-

versitesindeki bir profesörün  bir yıllık maaşı, en çok iki cilt hukuk ya da 10 
cilt tıb kitabı almaya yetiyordu. Bkz. a.k., 6. 162. 

5! Carlo M. Cipolla, The Fontana Economic History of  Europe, The Sixteenth and 
Seventeeth Centruies, Collins and Fontana Books, Glasgow, 1974, s. 379. 

* Bir topta genellikle 480-500 tabaka kağıt bulunuyordu, 
ra alk., s. 365. 
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sonra düzlenir ve yazı yazmaya elverişli duruma getirilirdi. Bu sü-
reçte günümüze kadar sağlanan başlıca gelişmeler ve teknik atılım-
lar şöyle özetlenebilir :53 

X. yüzyıldan ve özellikle kağıt yapımının Avrupa'ya geçişinden 
sonra, hammaddeyi dövüp hamur haline getirme işleminde mekanik 
birtakım gelişmeler sağlanmıştır. Bu iş önceleri elle yapılırken, daha 
sonra mekanik havanlarda yapılmış, XII. yüzyıldan itibaren de me-
kanik güç su ve rüzgar gibi inorganik enerji ile sağlanmaya başlan-
mıştır. 

Hammaddenin hazırlanmasında önemli bir gelişme ise 1670 yı-
lında hollander'in  yapılmasıdır. Bir merdane üzerine yerleştirilmiş 
kesici aygıtlar sayesinde çok miktarda paçavrayı kağıt hamuruna 
dönüştürme olanağı böylece sağlanmış oldu. 

Keten ve pamuklu paçavralar önceleri çürümeğe terk edilerek 
ayrımlaşması sağlamrken, daha sonra kireç katılarak ayrımlaşma 
süreci hızlandırılmıştır. Önceleri kovalarla taşman kağıt hamuru 
daha sonra yerçekimi esasıyla hareket eden teknelerle iletilmiş ve 
ayrımlaşmanın hızlanması için tekneler ısıtılmaya başlanmıştır. 

Firmaların alamet-i farikası  olarak kullanılan su damgalan 
(fligran)  XIII. yüzyılda Avrupa kökenli kağıtlarda ilk kez görülmeğe 
başladı. Su damgalan XV. yüzyılda yaygınlaştı. Yazılı belgelerin ta-
rihlenmesi çalışmalarında çok yararlı olan su damgaları Doğu'da 
yapılan kağıtlarda görülmez. 

İlk zamanlarda, kağıt, levha haline getirildikten sonra kuruma-
ya terkedilir ve kuruyan kağıt taşla perdahlanırdı. XVII. yüzyılda düz 
taşların yerini metal balyozlar aldı. XVIII. yüzyıl başlannda ise, ka-

5® Kağıt yapım sürecinin evrimi ve bu alandaki başlıca teknik gelişmeler aşağıdaki 
kaynaklardan özetlenmiştir. Ayrıntı için bu kaynaklara başvurulabilir: 
a. "Paper and Paper Production", Encyclopaedia Brittannica (Macropaedia), Vol. 
XIII, s. 966-969. 
b. John Overton, "A Note On Technical Advances in the Manufacture  of  Paper 
Before  the Nineteenth Century", A History of  Technology Vol. III, Ed. Charles 
Singer, et. al., Clarendon Press, Oxford,  s. 411-416. 
c. Kağıtçı, a.g.e., s. 40-156. 
d. A. And, N. L. Clow, "The Chemical Industry, Interaction With the Industrial 

Revolution", A History of  Technology, Ed. Singer, et. al., Vol. IV, Clarendon 
Press, Oxford,  1965, s. 230-257. 

e. W. Turner Berry, "Printing and Related Trades", A History of  Technology, 
Vol. V, Ed. Singer, et. al., Clarendon Press, Oxford  1958, s. 683-715. 

f.  Harley and Hampden, a.g.e., s. 45-48. 
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ğıt levhalar tahta silindirlerin arasından geçirilerek bu perdahlama 
işlemi yapılmaya başlandı. 

Her dönemde, paçavra dışındaki malzemeden kağıt yapılabilme-
si için çaba harcanmıştır. Ancak XIX. yüzyıl başında Mathies Koops, 
samandan kağıt yapılmasını ve basılmış malzemenin mürekkepten 
arındırılarak yemden kağıt yapımında kullanılmasını başarmıştır. 

Nicholas-Luis Roberts adında bir Fransız, ilk kağıt makinası için 
1799 yılında patent aldı. Ancak buluşunu İngiltere'de, Fourdrinier 
kardeşlerin sermaye desteği ile Bryan Donkin adlı bir mühendis ge-
liştirmiştir. Fourdrinier makinası, kağıdın eski yönteme göre en az 
on kez daha süratle yapılmasını ve tabakalar yerine rulolar halinde 
istenilen uzunlukta kağıt üretilebilmesini olanaklı kılıyordu. Buluş, 
XIX yüzyılın ilk yarısında hızlı bir biçimde geliştirilmiş ve mükem-
melleştirilmiştir. 

XIX. yüzyıl ortalarında kağıt talebi öyle boyutlara ulaşmıştır ki, 
kağıt yapımcıları yeterli miktarda pamuklu ve keten paçavra bul-
makta güçlük çekmeğe başlamışlardır. Daha önce samanın kağıt 
yapımında kullanılması bir ölçüde ferahlık  getirmiş olsa da soruna 
köklü bir çözüm olmamıştı. Asıl çözüm, iki yüzyıldan beri üzerinde 
çalışmalar yapılan ağacın (odun) kağıt hammaddesi olacak şekilde 
işlenebilmesiyle çözülmüştür. Özellikle XIX. yüzyılın ikinci yarısın-
dan sonra kimya alanındaki gelişmelerin ağaçtan kağıt üretiminin 
hizmetine sokulmasıyla, hammadde bunalımı çözüldüğü gibi, farklı 
kalite ve özellikte kağıt yapılabilmesi sağlanmıştır. 

Günümüzde, a. Ağaç, b. Paçavra, c. Kullanılmış kağıt ve karton, 
d. Ağaç dışındaki doğal hammaddeler (saman, bambu, esparto, kene-
vir, jüt..) e. Sentetik elyaf  olmak üzere başlıca beş kümede toplana-
bilecek malzemeden kağıt yapılmaktadır. 

Osmanlılar"da  Kağıt 

Türkler'in çeşitli dillerdeki kağıt kelimesine isim babalığı yapma-
larının yanısıra, bu değerli yazı yüzeyinin, "...IX. Asırda İslâm dün-
yasına ve XII. asırda da Avrupa'ya intikali"nde54 rolleri olduğunu 
ileri sürenler vardır. Oysa, aşağıda kısaca özetlenmeğe çalışılacağı 
gibi, Osmanlılar kağıt üretimi konusunda pek varlık gösterememiş-
ler, kağıt üreticisi değil, kağıt ithalatçısı olmuşlardır. Bunun başlıca 
nedeni, matbaanın Osmanlı toplumuna geç gelişi değil, fakat  mat-

M Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk islam Medeniyeti, (ikinci baskı) Turan 
Neşriyat Yurdu, 1969, s. 356. 
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baanııı geç gelişinin temelindeki gerçeği de kapsayacak biçimde, tüc-
car kültüründen -daha açık bir ifade  ile kapitalist gelişmelerden- uzak 
kalıştır. 

Türklerin Anadolu'ya yerleşmelerinden sonra kağıt ihtiyacının 
ithalat yoluyla karşılandığı görülüyor. İslam ülkelerinde yapılan ka-
ğıtlar IX. ve X. yüzyıllarda Avrupa'da kullanıldığı gibi, Türkiye'de de 
kullanılmıştır. XIII. yüzyılda ülkemizde kullanılan kağıtların bir kıs-
mı Hindistan'dan ve Orta Asya kentlerinden getirtiliyordu. Ancak 
XIV. yüzyılın sonlarına doğru, Akdeniz kıyısı ülkelerinden, Türkiye'-
ye ve öteki Doğu ülkelerine kağıt gelmeğe başlamıştır. XV. yüzyılda, 
yani Avrupa'da kağıt üretiminin hız kazandığı dönemde, Türkiye'ye 
Avrupa ülkelerinden o kadar çok kağıt gelmiştir ki, bu kağıtlar daha 
sonraki yüzyıllarda bile kullanılmışlardır.55 

Türkiye'ye Avrupa'dan çok miktarda kağıt gelmeğe başladıktan 
sonra, aynı zamanda Doğu kökenli kağıtlar da ithal ediliyordu. Doğu 
kağıtları su damgalı (fligranlı)  olmadığı için, Batı kökenli kağıtlar-
dan kolaylıkla ayırdedilebilmekte, ancak bunların hangi ülkeden 
geldiği büimsel kesinlikle saptanamamaktadır. 

Gerek Doğu, gerekse Batı'da yapılan kağıtlar XVIII-XIX yüzyıl-
lara kadar işlenmemiş olarak ithal edilmiş ve Türkiye'de işlenmiş-
tir. Doğudan gelen pahalı kağıtlar Türkiye'de işlendikten sonra, da-
ha çok hat yazımında ve sanat eserlerinin yapımında kullanılmıştır. 
Devlet dairelerinde ve diğer alanlarda, daha ucuz ve bol olması ne-
deniyle, Batı kökenli kağıtların kullanılması adet olmuş ve buna ti-
tizlikle uyulmuştur.50 Böyle ithalata dayalı bir ortamda kağıt imalatı 
gelişememiş, ancak kağıt işleme zanaatı oldukça gelişmiştir. 

XVI. yüzyılın hemen başlarında Saray'da Hindi, Semerkandî ka-
ğıtların yanısıra su damgalı Batı kağıtları da kullanılıyordu.57 XVI. 
yüzyılın sonlarına doğru Menakıb-ı  Hünerverân  adlı eseri yazan 
Mustafa  Ali, Doğu kökenli kağıtlara ilişkin olarak şunları yazmak-
tadır : 

"... ve kâğıt cinsinde dahi zinhar Haşebi'ye ve Dımışki'ye itibar 
etmeyeler. Ve kağıdın Semerkandi'sinden aşağı tenezzül etme-
yeler. Ve kağıt kısmının en alçağı Dımışki'dir ki kaderi ma'lûm-
dur. İkinci Devlet Âbâdî'dir ki herkese mefhumdur.  Üçüncü 

55 A. Süheyl Ünver, "XV. Yüzyılda Türkiye'de Kullanılan Kağıtlar ve Su Damgaları". 
Belleten, Türk Tarih Kurumu, C. XXVI, S. 101-104, 1962, s. 739. 

56 Ünver, a.g.m., s. 741 
5T Ersoy, a.g.e., s. 15 
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Hatayî'dir. Dördüncü Adilşahı'dir. Beşinci Harirî Semerkandi'dir. 
Altıncı Sultanî Semerkandi'dir. Yedinci Hindî'dir. Sekizinci Ni-
zamşahî'dir. Altıncı Sultanî Semerkandi'dir. Yedinci Hindî'dir. 
Sekizinci Nizamşahî'dir. Dokuzuncu Kasım Beğî'dir. Onuncu 
Harirî Hindî'dir ki gerçek kıt'adadır. Onbirinci Gunî Tebrizî'dir 
ki şeker renktir. İşlemesi Tebrizlilere mahsustur. Onikinci mu-
hayyeridir ki ol dahi şeker renktir."58 

Buradan, Şam, Semerkand, Çin, İran ve Hindistan'dan kağıt it-
hal edildiğini anlıyoruz. Batı pazarlarında Charta  Damascena  adıyla 
ün salmış Şam kağıtlarının Mustafa  Âli tarafından  "en kötü kalite" 
olarak nitelenmesi ilginçtir. 

XVI-XVII. yüzyıllarda kullanılan başlaca kağıt türleri, sultanî, 
âbadî, * İslâmbol, ay ve alem damgalı kağıt ve helva kağıdıdır.59 Bu 
dönemde kağıt çok pahalıdır. Ankara'da işçi gündeliklerinin 10-12 
akçe olduğu günlerde, bir deste Avrupa kağıdı 8, ve bir deste İslâm-
bol kağıdı 24 akçedir. Bir işçinin iki günlük emeği karşılığında ancak 
bir deste İslâmbol kağıdı alınabiliyor ya da 4 deste İslâmbol kağıdına 
bir koyun satın alınabiliyordu.60 

Doğu kağıtları Avrupa kağıtlarından çok daha pahalıdır. XVI. 
yüzyıldan itibaren Doğu'dan daha az kağıt gelmiş, XVIII. yüzyılda 
ise Doğu kağıtları hemen hemen piyasadan çekilmiştir.61 

Batı'dan Türkiye'ye XIV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ka-
ğıt gelmeğe başlamıştır. Avrupa'da büyük ölçekte kağıt üreten ima-

58 a.k., s. 16. 
5 9 Ersoy, a.g.e., s. 17-18; Celal Esad Arseven, kağıtların boyutlarına ve belirli boyut-

lardaki kağıtların adlarına ilişkin şu bilgileri aktarıyor: 
adı boyutları 

çifte  battal 82 X 114 cm. 
battal 57 X 82 » 
islâmbol 63 X 95 » 
Eser-i Cedid 34 X 44 ve 44 X 69 cm 
Süfera 33 X 42 ve 42 X 66 » 
Takrirlik 22 X 34 cm. 
Tezkere lik 17 X 22 » 

Bkz. Arseven, a.g.m., b. 897. 
* Âbadî kağıt, yapıldığı yerlerin isimleri sonundaki "mamur' anlamına gelen âbad 

ekleri bulunan Doğu kentlerinin kağıtlarıdır. Genellikle ipek hamurundan ya-
pılır. Sultani kağıt da yine ipek hamurundan yapılan kaliteli bir kağıttır. Bkz. 
Ünver, a.g.m., s. 740. 

60 Ersoy, a.g.e., s. 18-19. 
61 a.k., s. 18. 
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lathaneler önce İtalya'da kurulduğu için, Venedik tüccarları kana-
lıyla gelen İtalyan kökenli kağıtlar Osmanlı piyasasını tutmuştur. Ni-
tekim, XV. yüzyılda kullanılan kağıtların önemli bir bölümü İtalyan 
imalathanelerinin kağıtlarıdır.62 

X. yüzyıl boyunca Batı'dan Türkiye'ye kağıt ihracı daha da art-
mıştır. Batı kağıt imalathaneleri, Doğu'ya gönderdikleri kağıtlara, 
ay-yıldız, alem vb. bu yörelere özgü su damgalan koymaya da baş-
lamışlardır.63 

XVII. yüzyıl yarısına kadar İtalyan kağıtları Türk piyasaların-
da önde gelirken, yüzyılın ikinci yarısından itibaren Fransız kağıt 
lan İtalyan kağıtları aleyhine Türk piyasalarında artış göstermeğe 
başladı. Bunun başlıca nedeni ise, Fransız kağıt imalathanelerinin 
göstermiş olduğu hızlı gelişmedir. Nitekim Fransa, 1650 tarihlerinde 
İspanya'ya 10.000 top, İngiltere'ye 200.000 top, Hollanda, İskandinavya 
ve Rusya'ya 400.000 toptan fazla  kağıt ihraç ediyordu.64 

XVIII. yüzyılın ilk yarısında Fransız rekabeti nedeniyle, Vene-
dik'ten Türkiye'ye kağıt ihracatının azaldığı görülmektedir.65 XIX. 
yüzyıl başlarından itibaren ise Venedik ve Fransız kağıtlarının yanı-
sıra, İngiliz ve Felemenk kağıtları da piyasada görülmeğe başlıyor. 
Özellikle İngliz kağıtları Türk piyasalarında iyi kaliteleriyle isim yap-
mıştır.66 

Avrupa'dan yapılan kağıt ithalatım büyük ölçüde Yahudi tüc-
carların gerçekleştirdikleri anlaşılıyor. İthal edilen kağıdın, azınlık 
aracılar eliyle satıması, fiyatların  yüksek oluşunun nedenlerinden 
birisidir. 

Gelişen Avrupa kapitalizminin etkilerine açılan ve giderek onun 
bir açık pazarı haline gelen Osmanlı İmparatorluğu'nda güçlü bir 
kağıt sanayiinin doğup büyümesi beklenemezdi. Nitekim Osmanlı 
İmparatorluğu'nda farklı  dönemlerde kağıt imalatı için girişimler 
olmuşsa da, bunların hiç birisi kalıcı olamamış, Avrupa kağıt yapım-
cılarının rekabeti karşısında bir bir yıkılıp gitmiştir. Bu girişimler 
şöyle özetlenebilir: 

62 aJc., s. 19-20. 
63 aJt., s. 20. 
6 4 Ersoy, a.g.e., s. 22'de, David T. Pottiııger, The French Book Trade in the Ancient 

Regime, 1500-1791, s. 307'den aktarıyor. 
65 aJc., s. 22'de Mary Lucille Shay, The Ottoman Empire From 1720-1734, s. 45-46'dan-

aktarıyor. 
66 Ersoy, a.g.e., s. 24-25;, Ünver, a.g.m., s. 742-743. 
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Amasya  Kağıthanesi: 

Bayazıd Paşa'nm Amasya'da yaptırdığı caminin Ocak 1418 (Zil-
hicce 820) tarihli vakfiyesinde,  bir kağıthanenin varlığını gösteren 
ifadeler  yer almaktadır. Ancak bu kağıthanenin bir kağıt yapım yeri 
mi yoksa kağıtların işlendiği bir yer mi olduğu belli değildir.67 

İstanbul  (Bizans)  Kağıthanesi 

İstanbul'un bugün Kağıthane adı verilen semtinde, Bizanslılar-
dan kalma bir kağıthane bulunduğu, bu kağıthanenin fetihten  sonra 
II. Bayazıd zamanına kadar faaliyetine  devam ettiği çeşitli yazarlar-
ca ileri sürülmüştür.68 Bu yazarların ortak kaynağının Evliya Çelebi 
olduğu anlaşılıyor. Evliya Çelebi ünlü Seyahatname'sinin  birinci cil-
dinde, 

"...kefere  zamanında burada kağıt imaline mahsus kârgir kub-
belerle mebni kağıdhane varmış. Hâlâ su dolaplarının biri Daye 
Hatun camiinin altında mûmayandır. Harab ise de sehl-i imar 
ile bir baruthane olması mümkündür."69 demektedir. 

Ayrıca Joseph Hammer ve Abbe Todorini de İstanbul'da bir kağıt 
değirmeninin varlığından söz etmektedirler. Franz Babinger ise XVIII. 
yüzyılın dönüm noktasında Kağıdhane'de bir kağıt değirmeninin bu-
lunabileceğini öne sürüyor.'*0 İstanbul'daki Kağıdhane semtinin mi 
bu samlara yol açtığı, yoksa böyle bir kağıt imalathanesi gerçekten 
vardı da buna ilişkin belgelerin mi henüz ele geçmediği meselesi 
kesinlik kazanmış değildir.71 

Bursa  Kağıthanesi. 

Bursa'nın Filiboz (Diiimbuz ya da Cilimbuz) deresi vadisinde 
1486 (H. 892) yılında bir kağıthane olduğuna dair Kağıtçılık  Tarih-
çesi'nde bir not vardır.72 Burada sözü edilen ve Bursa Şer'iye sicille-
rinde 5. defter,  sayfa  36'da bulunduğu belirtilen kayıt, Osman Er-
soy'un yaptığı araştırmalarda bulunamamıştır. Ersoy, bu konuya 

«7 a.k., s. 27. 
38 Kağıtçı, a.g.e., s. 208; İslâm Ansiklopedisi, C. 6, Cüz. 55, S. 71; İ. Hakkı Konyalı, 

"Sad'abat Kasri", Tarih Hazinesi, C. 2. S. 15, Nisan 1952, s. 767-772. 
«9 Evliya Çelebi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Birinci Cild, Tabii Ahmet Cevdet (ilk 

tab'ı), İkdam Matbaası, (İstanbul), 1314, s. 484. 
™ Anılan yazarların sözkonusu görüşleri Osman Ersoy tarafından  aktarılmaktadır. 

Bkz. Ersoy, a.g.e„ s. 29-30. 
71 a.k„ s. 30. 
72 Kağıtçı, a.g.e., s. 212-213. 
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ilişkin bir yazısında, 1519 (H. 925) tarihli bir belgeden Bursa'da, bu 
tarihten önce bir kağıthane bulunduğunun kesinlikle belli olduğunu, 
ancak bunun bir kağıt imalathanesi mi yoksa kağıt işleme atölyesi 
mi olduğunun anlaşılmadığını belirtiyor.70 

Yalova  (Yalakabad)  Kağıthanesi  : 

Osmanlı İmparatorluğu'nda kağıt üretimine üişkin kesin belge-
lere sahi polduğumuz ilk kağıt imalathanesi 1744 (H. 1157) yılında 
Yalova'nın Hırka Deresi Çardaklı mahallesinde kurulmuştur. Ka-
ğıthanenin kurulmasına 1741 yılında girişilmiş, İbrahim Müteferri-
ka'nm öncülüğünde Lehistan'dan usta getirtilmiş ve yörenin Hıristi-
yan halkı, su yollarının bakımı karşılığında bazı vergilerden muaf 
tutulmuştur. Kağıthane 1746 yılında su yokluğu nedeniyle kapanma 
tehlikesi geçirmiştir. Eldeki belgelerden 1760 yılında faaliyetine  son 
verdiği anlaşılmaktadır. Yalova kağıthanesinde aslan filigranlı  ka-
ğıtlar basıldığı söyleniyor, ancak bunların kesin miktarları ve ni-
telikleri konusunda bugün için fazla  belge yoktur.™ 

(İstanbul)  Kağıthane  Kağıt  Fabrikası. 

Rusçuklu Mehmet Emin Behiç tarafından  III. Selim döneminde 
(1789-1807) İstanbul'da Kağıthane'de kurulmuş fakat  ürettiği kağıt 
işçi ücretlerini ve diğer masrafları  karşılayamadığından 1500 kese 
açık vererek kapanmıştır.75 

Beykoz  Kağıt  Fabrikası  :7S 

İstanbul Beykoz Hünkâr iskelesinde 14 Mart 1804 'te kurulan ve 
Nisan 1832'ye kadar faaliyetini  etkin olarak sürdürmüş olan bu fab-
rika III. Selim döneminin ileri atılımlarından birisidir. III. Selim fab-
rikanın yapımına özel ilgi göstermiştir. Fabrikanın yönetimi önce 
İrad-ı Cedid hazinesine verilmiş ancak bu karardan vazgeçilerek 
fabrikanın  yönetimi ile Darphane-i Amire görevlendirilmiştir. Bu-
nunla birlikte zaman zaman işçi ücretleri ve öteki giderlerin Ceb-i 
Hümâyun hazinesinden ödendiği olmuştur. 

'3 Osman Ersoy, "Bursa'da Kağıt Fabrikası Meselesi (XV-XVII Yüzyıl", AÜ..D.T.C.F. 
Dergisi, C. 22, S. 1-2, Ocak-Haziran 1964, s. 114. 

7 4 Yalova kağıthanesine ilişkin belgelerin kaynaklan ve daha ayrıntılı bilgi için 
bkz. Ersoy, a.g.e., s. 30-36. Ayrıca bkz. Türk' Ansiklopedisi, C. XXI, s. 113; Kağıtçı 
a.g.e„ s. 219; Ahmed Refik,  Alimler ve Sanatkârlar, Kütüphâne-i Hilmi (Orha-
niye Matbaası), istanbul, 1924, s. 348-358. 

76 Ahmet Refik,  a.g.e., s. 358; Ersoy, a.g.e., s. 36. -' " 
7 6 Ersoy, a.g.e., s. 36-48'den özetlenmiştir. Ayi-ıca bkz. Kağıtçı, a.g.e., s. 220. 
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Fabrikada ortalama olarak çalışan personel sayısı 29'dur. Ağustos 
1820-Mayıs 1822 tarihleri arasında fabrika  3695,5 top kağıt üretmiş-
tir. Fabrikada üretilen kağıtlar kalite ve fiyatlarına  göre, battal,  tel-
his,  İstanbul,  hartuçluk  ve haşebi'dir..  Beykoz kağıt fabrikasının  ürün-
leri kalite yönünden piyasadaki kağıtların gerisinde kaldığı gibi, fi-
yat yönünden pahalı olmuş, satışlarda güçlük çekilmiş, kağıtçı esnafa 
vadeli olarak verilen kağıtların karşılığı tahsil edilememiştir. Devle-
tin kendisi, ihtiyaçları için dışardan kağıt satın aldığı gibi, esnaf  da 
bu fabrikanın  ürünlerine itibar etmemiştir. 

Fabrikanın gelişememesinin nedeni Osmanlı İmparatorluğu'nun 
bütünüyle bir açık pazar durumuna geldiği bir döneme rastlaması 
•olduğu kadar, Avrupa kağıtçılığında Fourdrinier adlı makina üe üre-
timin en az 10 kat arttığı ve fiyatların  önemli düşüşler gösterdiği bir 
dönemde elle çalıştırılan bir fabrikanın  başarı şansının olmamasıdır. 

İzmir  Kağıt  Fabrikası  > 

1843 yılında İzmir'de bir kağıt fabrikası  kurulması için girişimler 
başlamış ve fabrikanın  temeli 1844 yılında atılarak 1846 Kasım ayı 
sonlarında kağıt üretimine başlanmıştır. 

Fabrikada Bryan-Donkin tipi bir makina bulunmasına, çeşitli 
gümrük önlemleriyle korunmasına ve fabrikanın  ürünlerinin devlet-
çe satın alınmasına rağmen girişim başarılı olamamıştır. 1843'te bir 
tabaka battal kağıt 20 para iken, 1851'de fabrikanın  ürettiği battal 
kağıdın tabakası 100 para olmuş, Avrupa imalatı ile rekabet etme 
olanağı doğal olarak ortadan kalkmıştır. 

İzmir fabrikasının  ürettiği kağıtlar arasında en çok bilinen "eser-i 
cedid" adı verilen kağıttır. 

Hamidiye  Kağıt  Fabrikası  A3 

Devlet desteği ile özel bir şirket kurarak kağıt üretmek yolun-
daki ilk, 1936'da İzmit kağıt fabrikası  üretime geçene değin Türki-
ye'de kurulmuş son kağıt fabrikasıdır. 

Fabrikayı kurma ve 50 yıl süreyle işletme yetkisi II. Abdülha-
mid'in Serkarîn'i Osman Bey'e verilmiştir. 14 Eylül 1886 tarihli imti-
yaznameye göre, imtiyaz sahibi 4 yıl içinde fabrikayı  kuracak, kuru-
luş yeri devletçe sağlanacak, yerli ve yabancı "alât ve edavat" güm-
rük resminden muaf  olacak, 50 yıl sonunda Devlet parasını ödeyerek 
fabrikayı  satın alacaktır. 

n Ersoy, a.g.e., s. 48-51; Kağıtçı, a.g.e., s. 221. 
™ Ersoy. a.g.e., s. 51-53; Kağıtçı, a.g.e., s. 227-234. 
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Osman Bey bu fabrika  için, yöneticilerinin çoğunluğu İngiliz olan, 
3.000.000 Osmanlı altım sermayeli bir şirket kurmuştur. Fabrikanın 
yapımı ise İngiliz Masson Scott şirketine ısmarlanmıştır. Fabrikanın 
temelleri 1890 yılında atılmıştır. Şirketin çıkardığı hisse senetleri 
satılamamış, bu nedenle, üretime geçildikten sonra fabrikanın  altı 
ay süreyle işletilmesi hakkı Masson Scott şirketine devredilmiştir. 
Fabrika 22 Ocak 1893'te törenle açılmıştır. Ne var ki, Hamidiye Ka-
ğıt Fabrikası Şirketi, Masson Scott firmasına  borcunu ödeyemeyin-
ce mahkeme fabrikayı  İngiliz şirketine vermiştir. İngiliz şirketi 1912 
yılında fabrikayı  satışa çıkarmış, Hamidiye Şirketi fabrikayı  satın 
almışsa da, tam üretime geçileceği sırada Birinci Dünya Savaşı baş-
lamış ve İstanbul'un işgali üzerine de Müttefikler  fabrikayı  sökerek 
götürmüşlerdir. Altı aydan fazla  üretim imkanı bulamayan bu fab-
rikanın ürünleri hakkında bilgi yoktur. 

Türkler, kağıdı Doğu'dan Batı'ya iletme iddiasını taşısalar da 
kendileri kağıt üretememişlerdir. Bunun başlıca nedeni, önceleri top-
lumsal olarak kağıda pek fazla  gereksinme duymamaları, XVIII-XIX. 
yüzyıllarda duymaya başladıklarında ise, atı alıp Üsküdar'ı çoktan 
geçen Batı kapitalizmi karşısında -üstelik onun bir açık pazarı duru-
munda- hiçbir rekabet olanağına sahip olmayışlarıdır. 

Osmanlılar kağıt üretimini gerçekleştirememiş olsalar da ithal 
ettikleri kağıtları işlemekte pek fazla  hüner göstermişlerdir. Çünkü 
Osmanlı Türklerinin kağıtla olan ilişkilerinde, kağıt işlemenin önem-
li bir yeri vardı. Güzel ve süslü yazı yazmak Osmanlılarda pek rağ-
bette idi. Plastik sanatların resim, heykel vb. dallarıyla ilgilenmeyen 
Türklerin, bütün enerjilerini süslü yazıya verdikleri söylenebilir. Os-
manlılarda pek sık kullanılan "Hattın fazileti  beyanmdadır" özdeyi-
şine rağmen hattın biçimine ve üzerine hat yazılan kağıtlara hattın 
içeriğinden fazla  önem verildiği anlaşılmaktadır. 

Günümüzden yaklaşık yüz yıl önce, Beyazıd'daki bir kağıtçı dük-
kanında, "şeker renk Venedik aharlisi"nden, "mushaflık  yeşil"e, 
"Hind âbadisi"nden, "yaldızlı İngiliz"e, "Felemenk ruganları"ndan, 
"Fransız parlağı"na değin pek çok ad altında yaklaşık 100 çeşit ka-
ğıt bulmak olanaklıydı.'19 

Türkler hemen her dönemde dışardan ithal ettikleri kağıtları 
aharlamak (aherlemek), mührelemek ve boyamak vb. işlemlerden 
geçirirlerdi. Nitekim, çeşitli kaynaklarda rastlanan, kağıtçı,  kağıtha-
ne  ya da kağıt  kârhanesi  terimleri bu terbiye işleminin yapıldığı yer-
leri de kapsayan anlamda kullanılmaktadır. 
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Osmanlı İmparatorluğu'nda yüzlerce aile bu işle geçimini sağlar-
ken, aherci, boyacı ve mühre çiler de kendi içlerinde uzmanlaşmış-
lardı. Ancak bazı ünlü hattatlar, aherleme-boyama-mühreleme işle-
mini kendileri yaparlardı.80 

Aherlemek, kağıdın güzel yazı için elverişli bir hale getirilebil-
mesi, yani yüzeyinin birtakım sıvılarla güçlendirilmesidir. Şapta eri-
tilmiş yumurta akı, sulu nişasta, pişmiş pirinç suyu, paça suyu vb. 
sıvılar aherleme işleminde bolca kullanılırdı. Bu sıvılar kağıdm yü-
zeyine bir kez sürülürse buna "tek aherli" iki kez sürülürse "çift 
aherli" denirdi. Nefes  Zade İbrahim'in aher 'tarifi'  ise oldukça kar-
maşıktır : 

"Bir fincan  halis nişastaya kırk fincan  su koyub içine onluk 
miktarı balık tutkalı koyub karıştırarak ta içine bir ateşi sokub 
çıkardıkta ateş sönmeyince tabhola, badehu indirip kağıdlara 
sürüle. 

Eğer birkaç gün terk olunub üzeri küflendikten  sonra küfü  atı-
lıb sürülür ise daha âlâ olur. 

Badehu kağıtlar kuruduktan sonra yumurta aharı sürüle. 

Tariki budur ki mikdar-ı kifaye  yumurtanın akını bir kâseye 
vaz'ı ve ceviz mikdarı içine şab koyub köpürünce karıştırıla, kö-
pürdükten sonra şapı çıkarıp bir miktar dahi karıştırıla, badehu 
terk oluna, ta köpüğü azalıb suyu çoğaldıkta ol suyu kağıdlara 
sürüle. 

Bundan âlâ ahar olmaz."81 

Mührelemek ise mühre adı verilen, genellikle camdan, düz bir 
cisimle kağıt yüzeyinin perdahlanması yani düzleştirilip parlatılma-
sıdır. Kuru sabun sürülerek mührenin daha kolay işlemesi sağlanır-
dı.83 

Aherlemek ve mührelemek kağıdın yüzeyini düzlediği, daya-
nıklılığım artırdığı gibi, mürekkebin dağılmamasını, silinti ve ka,-
zmtı yapılamamasını da sağlardı. Ayrıca bu işlemlerin kağıda si-
nek konmasını önlemekten, haşarattan korumaya kadar çeşitli ya-
rarları da vardır. Süheyl Ünver, Osmanlı belgelerinde silinti ve ka-
zıntı gibi sahtekârlıklara yer verilmediğini belirtmektedir. 

™ Kağıtçı, a.g.e., s. 223-227. 
«o Nefes  Zade İbrahim, Gülzar-ı Sevab, (Der. Kilisli Muallim Rıfat)  Güzel Sanatlar 

Akademisi NeşriyaU. İstanbul, 1938, s. 7. 
m a.k., p. ;11B. 
82 Ünver, a.g.m., r. 742. 
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Kağıtların boyanması ise ayrı bir zanaattı. Kağıtlar çok deği-
şik renklere boyandığı gibi ebrulanırdı da. 

SONUÇ. 

Yazının ve üzerine yazı yazılan yüzeylerin evriminde, insanların 
yaşam biçimi belirleyici olmuştur. Bu yaşam biçimi ve onun evrimi, 
insanlığın doğaya ve çevresine egemen olma savaşında çeşitli tek-
nikler yaratmasına ve bu teknikleri giderek daha etkin bir şekilde 
kullanmasına yol açmıştır. Yazı da böyle bir tekniktir. 

Yazının farklı  toplumsal gelişme aşamalarında önemli toplumsal 
işlevleri olmuştur. Üzerine yazı yazılan yüzeyler ise, yazının toplum-
sal işlevlerinin evrimine koşut olarak ve bu işlevlerin daha etkin bir 
biçimde yerine getirilebilmesini sağlayacak şekilde üretilen ve kul-
lanılan bir araçtan başka birşey değildir. 

Yazı yüzeylerinin evriminde ihtiyaçlar, bu ihtiyaçları gidermede 
insanların elinde bulunan olanaklar ve hepsinden önemlisi sosyo-
ekonomik hayat son sözü söylemiştir. Antik çağların az sayıdaki ka-
yıt ve yazışma ihtiyaçlarını karşılayan yazı yüzeyleri nitelik ve ni-
celik yönünden daha sonrakilerden oldukça farklıdır. 

Yazı yüzeylerinin zaman içindeki evriminde, gelişme doğrultusu, 
bu yüzeylerin üzerine daha kolay yazılabilme ve daha bol ve ucuza 
üretilebilme yönünde olmuştur. 

Yazı yüzeylerinin en mükemmeli olan kağıt, günümüzden yak-
laşık iki bin yıl önce ilk kez bulunmuş olmasına karşın, ancak XIV'ün-
cü yüzyıldan başlayarak yaygınlaşmış ve mükemmelleşmiştir. Bunu 
zorunlu kılan ise, merkantil ilişkilerin gelişmesi, tüccar kültürünün 
yaygınlaşması, tek kelime ile, kapiatlist gelişmedir. Bu nedenle ka-
ğıdı ilk kez bulan ve onu dünyaya yayan toplumlar, bu kapitalist ge-
lişmenin dışında kaldıkları ölçüde, kağıt üretiminde ve ticaretinde 
söz cahibi olamamışlardır. 

Türkler, kağıdı pek çok toplumdan daha önce tanımış ve kullan-
mış olmalarına karşın, kağıt üretiminde gelişme sağlayamamışlar-
dır. Çünkü, kağıdın Avrupa'ya yayıldıktan sonraki öyküsünü belirle-
miş olan bir toplumsal yapıya sahip değillerdir. Oysa Türkler, kağıt 
kullanımı konusunda kendi toplumsal bünyelerine uygun bir yol 
tutmuşlar, kağıt yüzeylerini işleme ve bunlar üzerine güzel yazı yaz-
mada, belki de başka hiçbir toplumda olmadığı kadar başarı göster 
inişlerdir. 



Devlet Enformasyonu  Kavramı ve "Basın Tarihlinin 
Halkla ilişkiler Tarihine Dönüştürülmesi 

Dr. Orhan KOLOĞLU 

İnsan hakları ve temel özgürlükleri gerçekleştirme konusunda 
başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm uluslararası kurumlarca 
hazırlanmış belgeleri Türkiye kabul etmiştir. 

Haberleşme özgürlüğü demokratik ve çoğulcu bir toplumun te-
mel unsurlarından biridir. 

Devletin görevi, haberleşme özgürlüğünün uygulanmasında baş-
kalarının haklarını, genel çıkarı ve kamu düzenini korumak için 
gerekli sınırlamaları saptarken, bu özgürlüğü korumak ve geliştir-
mek için düzenlemelere girişmektir. 

Özgürlükçü demokratik bir düzende, devlet, haberleşme araç-
larının Cmedia) özgürce çalışması için gerekli araçları sağlar ve 
serbestçe çalışmaları için koşulları gerçekleştirir. Hatta kamuoyu-
nun gereksinmelerini düşünerek ekonomik desteği de getirir. An-
cak bu media'nm içeriği üzerinde duramaz, bir sansür getiremez. 
Çoğulcu yapımn yokolmasma yönelemez. Her seçeneğin halkoyuna 
ulaşmasını sağlamakla yükümlüdür. Böylelikle halkın siyasal yaşa-
ma ve kontrol gücüne daha etken bir şekilde katılma olasılığı artı-
rılır. 

Ancak yalnız kamuoyu oluşturan kurumlar için gerekli özgür 
ortamı hazırlamak, toplumun "Haberleşme özgürlüğü" sayesinde 
sağlayacağı tasarlanan demokratik bilinçlenmesi ve her bireyin de-
mokrasiye katkısı için yeterli değildir. 

Basın ve Yayrn Yüksek Okulu'nun kuruluş gerekçesinde şöyle 
denir : 

"1950 ile 1960 yılları arasında az gelişmiş ülkelerin kalkınması 
sorununa daha çok ekonomik kalkınma sorunu olarak bakılmıştır. 
1900 yılından sonra ise, gelişme sorununun sadece bir ekonomik kal-
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kınma sorunu değil, siyasal, sosyal ve kültürel boyutları da olan bir 
yeniden-oluşum sorunu olduğu anlaşılmıştır ( ) Bu anlayış bu ül-
kelerde devlet ve kamu hizmeti gören bütün diğer kurumlarla geniş 
halk tabakaları arasında geniş bir duygu, bilgi, kanaat ve eylem bir-
liğine olan ihtiyacı ortaya çıkarmış bulunmaktadır. Diğer bir deyiş-
le, azgelişmiş ülkeler için "Gelişme" sorununun halk tabakaları ile 
devlet ve kamu hizmeti gören kuruluşlar arasında bir "Haberleşme", 
"Tanıtma" ve "Karşılıklı-bildirişim" şebekesinin kurulması gerektiği 
anlaşılmıştır. Merkezden taşraya götürülmesi gereken kamu hizmet-
lerinin halkın gerçek ihtiyaçlarına yönelebilmesi; bu ihtiyaçları kar-
şılamak için yapılacak işlerde halkın desteğinin kazanılması; halkın 
ve bir bütün olarak az gelişmiş ülke ulusunun kendi olanaklarına, 
tarihine, kendi devlet adamlarına, kendi halk kuruluşlarına güven 
duyabilmesi; ve asıl önemlisi; "Gelişmenin" ve "Sosyal değişimin" 
kendisi için daha iyi bir gelecek vaadettiğine inandırılması gibi nice 
sorunların, ancak azgelişmiş ve sosyal örgütlenmesini tamamlayama-
mış bu ülkelerdeki tek umut kaynağı olan "Devlet" kurumu ve diğer 
kamu hizmeti gören kuruluşlar ile halk arasında, halktan devlete 
ve kamu hizmeti gören kuruluşlara ve bu kuruluşlar ve devletten 
halka "İki yönlü bir haberleşme" sürecinin oluşturulması ile çözüm-
lenebileceği bir gerçek olarak ortaya çıkmıştır." 

Bu cümleleri kısaca Demokratik katılma olarak niteleyebüiriz ve 
kuşkusuz ancak iyi haber sahibi edilmiş bir toplum, bir demokratik 
toplum olabilir. Kişiler arasında bilgi sahibi edilmede eşitlik sağlan-
mazsa, demokratik toplumun yapısında büyük dengesizlik belirir. 
Nasılki gelir ve refah  dağılışında toplumda bir denge yaratmak ça-
bası varsa, haberleşmede de aym çaba gereklidir. 

Böylelikle eşitlik ilkesine kesin gerçeklik kazandırma girişimle-
riyle vatandaşın topluma katkısı sağlanabilir, sessiz çoğunluk olmak-
tan çıkarılabilir ve halk yönetime gerçekten katüır. 

Bugün Türkiye'de yasalarla sağlanan, Basın Yayın Yüksek Oku-
lu'nun Ders Programı'nda belirtildiği gibi iki yönlü olması gereken 
bir yapının sadece tek yönüdür: 

Türkiye'de kamuoyu oluşturan media'nın özgürlüğü, rahatlığı, 
desteği için herşey yapılmıştır. Bugün rahatlıkla dünyanın en liberal 
sistemlerinden birine sahip olduğumuzu söyleyebüiriz. 

Buna karşılık, Media'nın işleyip işlemediği, her vatandaşa ge-
reksinmelerim karşılayacak şekilde ulaşıp ulaşmadığı, topluma karşı 
görevlerim yapmasına yardımcı olabilecek bir niteliğe sahip olup 
olmadığı konusu havada kalmıştır. 
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Şunu kabul gerekir ki, çoğulcu Demokratik bir rejim için kamu-
oyu oluşturma sadece bizim seçtiğimiz bir konuda kişiyi yönlendir-
me (Beyin yıkama-bizim beğendiğimiz ya da çıkarımız olan sabunu 
kullandırma) demek değildir. Karar verme oluşumunu demokratik-
leştirme, olabildiğince halka indirme ve seçenekleri kendilerine su-
nup aralarından seçme yapma amacıyla bilinçlendirmedir. 

Pek çok ülkede, fakat  özellikle Türkiye'de Media'mn hızlı özet-
lemeler sonucu, halka olayların gerçek yüzünü yansıtamadığı bir 
gerçektir. Ayrıca siyasal sempatiler ve çıkar gruplarının baskıları da 
sapmalar getirmektedir. Televizyon ve Radyonun ise yapısal özellik-
leri nedeniyle bu oluşturmada çok derine inemedikleri bilinmekte-
dir. Bunlar, bir anda 10-20-30 milyon inşam birden kavramak zorun-
da olan kurumlardır. 

Tüm dünyayı etkileyen bir petrol fiyatı  artışı olayının Türk Me-
dia'smca yansıtılış şekli ve saptırılışı, bundan doğrudan etkilenen 
halkla Devlet arasında, çıkar etkenlerinin bulunmadığı bir bağ ku-
rulması gerektiğini kanıtlamaktadır. 

Bu durumda hal yolu, Devlet Enformasyonu  (Halkla İlişkileri) 
konusu üzerinde ayrıntılı bir şekilde durmaktan geçiyor. 

Basın-Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun olanların görev alabile-
cekleri kurumlar belirtilirken; 

— Gazeteler 
— TRT 
— Basın-Yayın Genel Müdürlüğü 
— Anadolu Ajansı 
— DPT 
— Devlet İstatistik Enstitüsü 
— Köy İşleri Bakanlığı 
— Milli Eğitim Bakanlığı 

gösterilmiştir. 

Oysa kanımızca, bu eğitimi görenlerin birinci alanı, öncelikle 
tüm bakanlıklar ve kamu kuruluşlarında "Basın Müşavirliği: Halkla 
İlişkiler Müşavirliği" olmalıdır. Konu, kişi olarak halktan geleni 
(Öneri, şikayet, değerlendirme vb.) yararlanılır hale getirebilmek,-
uzmanlık alanlarına müdahale etmeden- izleyip ilgiliye haber ulaş-
tırmaktır. Gerektiğinde alınacak bir karar üzerinde kamuoyunun 
nabzını dinleyip karar organlarına ulaştırmak; zaman zaman karar 
verenlerle halkı biraraya getirip demokratik katılmaya yardım et-
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mektir. Her kurumda -uzmanlığı halkla ilişkiler olan- kişilerden olu-
şan bu mekanizmalar işletilebildiği takdirde, siyasal partilerin tek 
yönlü yönlendirmelerinin dışında partili olmayan büyük sessiz ço-
ğunluğun demokrasiye katkısı sağlanabilir. 

Kuşkusuz bu sözler, kısa sürede bu mekanizmanın işler olabile-
ceği anlamını taşımaz. Ancak Halkla İlişkiler kavramının, Devletin 
kontrol edemediği kurumlar aracılığıyla kamuoyunun bilinçlendiril-
mesi anlayışından, halkın da aracı Media'yı yargılayabileceği, ger-
çeği kendi başına arayabileceği anlayışına dönüşmesi şarttır. 

Yaşatmak için büyük çaba sarfettiğimiz  Demokrasimizin en bü-
yük eksiği, halâ yukardan gelen yönlendirmeyle yol almaya çalış-
mamız, halkı karar mekanizmasına sokamamamızdır. 

Bu konuya girilmesi yeni bir iş alanı açmak amacından ziyade, 
esasen var olan bir hizmet alanına işlerlik kazandırmak, buraya ge-
lenlere sistemli bir bilgi kazandırmak ve var olan iş alanını geniş-
letmek amacını gütmektedir. 

Konuya şimdiden girilmesini gerektiren bir diğer gereksinme de, 
son yıllarda Avrupa Konseyi çerçevesinde, enformasyon  kaynakları-
na ulaşma konusunda her bireye hak tanınması girişiminin yayıl-
masıdır. İsveç, Norveç, Danimarka'dan sonra Avusturya da herkesin 
-devlet gizliliği taşıyan konular dışındaki- her konuda devletin arşiv-
lerinden bilgi alması hakkını kabul etmiş durumdalar. Türkiye he-
nüz bunu kabul etmediyse de bir süre sonra o noktaya geleceği bel-
lidir. 

Devlet enformasyonu  konusunun pratikte işleyip işlemediğinin 
araştırmasına en önce TBMM'den başlanabilir. 

Türkiye dışında hiçbir çoğulcu özgürlükçü demokraside vatan-
daşların Parlamento binasımn kapısının önünde kuyruk yaptığı gö-
rülmemiştir. Bu nedenle Meclis'e büyük bir Halkla İlişkiler binası 
yapmak gereksinmesi duyulmuştur. 

Parlamenterlerimizin en büyük şikayeti, telefonlarının  daha sa-
bahın karanlığından itibaren iş ya da yardım isteyen kimseler tara-
fından  çalmasıdır. Hatta bunlar arasında dördü beşi ortak bir daire 
kiralayıp "İş takibi" büroları dahi kurmuşlardır. 

Asıl görevi yasa yapmak ve Hükümetin icraatini kontrol, ülkeye 
uzun vadeli fikirler  vermek olan milletin vekillerinin birer "Muakkip: 
İş takipçisi", ya da "Arzuhalci: Dilekçe yazıcısı" haline gelmesi, de-
mokrasimizin yozlaşmasında da çok etken olmaktadır. 
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Bu örnekte halkın, devletçe kendisine karşı yerine getirilmeyen 
hizmetler boşluğunu diğer bir kuruma yüklemesi örneğini görüyo-
ruz. Halk girişiminde haklıdır. Milletvekilinin kendisinden yardım 
isteyen halkından kopması düşünülemez, o zaman ortada tek bir ku-
sur vardır: Devletin mekanizması içinde, ihtiyaç sahibi ile gereksin-
diğini buluşturacak, birleştirecek örgüt. Bunun İş ve İşçi Bulma Ku-
rumu olmadığını hatırlatalım. 

Büindiği gibi Amerika ve Avrupa'da parlamenterlerin her biri-
nin özel halkla ilişkiler sekreteryalan vardır ve bunlar hergün ge-
len yüzlerce mektup ya da bildiri içinde değerlendirme yapar ve 
milletvekiline izlemesi gereken işler ve politika hakkında yön gös-
terirler. Bir yerde halkm asıl nabzını tutanlar onlardır. 

Her ne kadar örneğimizi Parlamento'dan aldık ise de çapı ne 
olursa olsun her kurumun, vatandaşa kendi özellikleri çerçevesinde 
gereksinmelerini anlatacak, gerektiğinde bu noktaları araştırıp sap-
tamak için halkla toplantılar düzenleyecek ve zaman zaman sonuç-
lan Media ile (Basın, radyo, televizyon) ya da özel bültenler, broşür-
lerle kamuoyuna açıklayacak mekanizmalan gereklidir. 

Bu işleri yürütecek kişilerin bir gazeteci gibi dinlemesini, habe-
rin içinden gerçeği çıkarmasını, sentez yapmasını bilir kişiler olması 
gereklidir. 

Devlet yapısının özelliklerini, kurumların nitelik ve yetkilerini 
bilmeli, vatandaşı ona göre yönlendirmelidir. Başvuru mektuplan ya 
da anket sonuçlanyla yeni yönler alabilmeleri için karar mercilerini 
ya da politik makamlan uyarabilmelidir. Dolayısıyla görmeleri ge-
reken eğitim, Devlet yapısı, kamu hukuku ve genel bilgilerin yamsıra 
pratik uygulama olmalıdır. 

Günün en önemli olaylarının, "Bir zam karan" ya da "Silahsız-
lanma" ile ilgili bir haberin değişik eğilimli yaym organlarınca yan 
sıtılışı ve devletle halk arasındaki bağı açısından açık tartışmaya 
konulması türü pratik uygulamalar bu konuda düşünülebilir. 

Halkla ilişkiler konusunun bu şekilde ele alınışı ister istemez bir 
diğer konuyu de etkileyecektir : Şimdiki halde "Basın Tarihi" diye ve-
rilen bir ders. 

Bana kalırsa "Basının tarihi" edebiyat tarihi, düşünce tarihi, poli-
tik tarih içinde bölüm bölüm de olsa, ister istemez ele alınmaktadır. 
Bir Namık Kemal'in özgürlük savaşımından, "Muhbir" ya da "Hür-
riyet" Gazetesi'nde neler yazdığım, gazetelerinin kaçar defa  kapa-
tılıp açıldığını, bu yüzden nasıl sürüldüğünü soyutlayanlayız 
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O zaman görevi Halka İlişkiler, kamuoyu oluşturma olan bir 
eğitim kurumunda bizim görevimiz, Namık Kemal'in neden şöyle 
veya böyle davrandığını, yazdığım tartışmak değildir. Onun araştı-
rıcıları, siyasal ya da sosyal araştırıcılar, tarihçilerdir. 

Halkla ilişkiler uzmanı olacak kişilerin görevi, tarih boyunca 
Devletle halk, yöneticiyle yöneten arasında, kamuoyunun oluşturul-
ması açısından ne gibi bağlantı bulunduğu, ne gibi yöntemler izlen-
diğini bilmektir. Bugünkü çoğulcu özgürlükçü rejimde halkın her 
bireyinin demokratik oluşuma katılmasını istiyorsak, geçmişte hangi 
uygulamalarla ne sonuçlar alındığını bilmek, bugünü daha iyi işlet-
memiz ve yarma daha iyi hazırlanamamız için önemlidir. 

Dolayısıyla biz Halkla İlişkiler konusunu tarihi açısından ele 
alırken halkın yönetimiyle bütünleşmesi sürecini dikkate almalıyız. 
Bunun koptuğu anlarda toplumun nasıl zarar görebileceğini, bütün-
leşmenin gerçekleşmesi oramnda demokrasinin işlerliğinin nasıl ar-
tacağım, halkın yönetime ne kadar daha çok katılacağın anlatmalı-
yız. 

En adil yasalar en iyi işleyen bir parlamentodan, ya da tek başma 
hüküm süren bir kraldan da çıkabilir, ancak bu halka ulaşmadıkça 
ve nasıl yararlanacakları kendilerine anlatılmadıkça bu sadece bir 
kitaplığın rafında  tozlanıp kalabilir. 



Televizyonla İletişimin Denetlenmesi 

Erol MUTLU 
TRT Televizyonu Programcı 

Türkiye'de 1968 yılında dar bir alanda izlenmeye başlayan televiz-
yon yayınlarının iyice yayılıp ülkenin hemen her yanında izlenir 
olmasıyla birlikte, izleyicilerin çoğu, kendilerini doğrudan ilgilen-
dirmez görünen bir olguyu, özellikle tamnmış şarkıcıların şarkı ve 
müziklerinin televizyonda yayınlanma iznine ilişkin bir işleyiş ne-
deniyle, televizyon dergileri ve gazetelerin televizyon bölümlerinden 
sıkça duymaya başladılar: "Şu ünlü şarkıcının yeni plağı denetim-
den geçmedi", "Ünlü yıldızımız A... televizyondaki denetimden ya-
kındı" vb. Televizyonla ilgili bu büyük başlıklı haberlerin yanında, 
zaman zaman küçük puntolarla ve bir kaç satırlık haberler: "İşçi 
Sağlığı' programı yayından kaldırıldı", " 'Milano Mucizesi'nin yayı-
nı ertelendi"... Sonuçta, televizyon izleyicileri, televizyonun 'cici' 
sunucusu bilmem kimin pembe-turkuvaz döşeli yatak odası kadar 
olmasa da, televizyonda denetim denen bir işleyiş konusunda bilgi-
lendirildiler. Bu bilgilenme televizyon izleyicileri için çok yararlı 
ve gerekli. Çünkü denetim olgusu, televizyon izleyicilerini doğru-
dan ilgilendirmektedir. 

"İnsanın yaşamı, öncelikleri, değerleri ve ilişkileri nosyonlarına 
dayanan iletiler aracılığıyla karşılıklı-etkileşim"  diye tanımlayabile-
ceğimiz (GERBNER, 1977: 199) iletişim sürecinin, günümüzde, çok 
gelişkin teknolojik kitle iletişim araçlarıyla gerçekleştirildiği biçi-
miyle 'tek-yanlı bir akışa' dönüştüğü pek yadsmamayacak bir sav. 
Kitle iletişiminin böylesine tek-yaSılı bir sürece dönüşmesinin neden-
leri konusunda en kabul gören önerme ise, yeni kitle iletişim araç-
larının teknolojik nitelik ve yapısının, iletişim sürecinin önemli ve 
belirleyici öğesi olan ve yukarıdaki tanımda altı çizilen, "karşılık-
lı-etkileşim"e olanak vermemesinde odaklanmaktadır. Ama bu öner-
me, gerçeğin salt bir yüzünü yansıtmakta ve aslında teknik açıdan 
giderilebilir bir özelliği tartışma konusu yapmaktadır. Enzensberger' 
in belirttiği gibi, kitle iletişiminin tek-yanlı bir ileti olma durumu, 
teknik olarak haklılaştırılamaz. Tersine, elektronik teknikler, verici 
ile alıcı arasında ilke  olarak  bir çelişmeyi, karşıtlığı kabul etmezler. 



130 EROL MUTLU 

Her transistörlü radyo, yapısının özelliği olarak, aynı zamanda gü-
cül bir vericidir... Salt bir dağıtım aracı olmaktan çıkarak, bir ile-
tişim aracı olmaya dönüşmesi, teknik olarak bir sorun değildir. 
(ENZENSBERGER, 1972: 101). Enzensberger'in radyo için belirttiği 
bu teknik özellik, televizyon için de, görüntüsel olmasa bile, en azın-
dan ses açısından olanaklıdır. Dolayısıyla, televizyonla iletişimin 
tek-yanlı bir akışa -kimilerinin savladığı gibi iletişimsizliğe- dönüş-
mesi sorununun irdelenmesi, kitle iletişim araçlarının teknik özel-
likleri dışında, toplumsal yapıya ilişkin kimi düzengelerin tartışıl-
masını gerektirmektedir. Bu toplumsal düzengelerin başında ise, te-
levizyonla iletişim üzerinde baskı ve müdahale aracı olarak işlev 
gören ve iletişime, iletiye biçim vermeye çabalayan denetim işleyişi 
yer almaktadır. 

"Denetim düzengeleri"nin ayrıntılı biçimde irdelenmesi, televiz-
yonla iletişim üzerindeki denetimin gözle görünür, somutlaşmış bi-
çimi olan, televizyon örgütlerinin içinde ya da kimi durumlarda ör-
gütlerin dışında kurumsallaşmış  -ABD'deki gönüllü ya da yasal san-
sür kuruluşları, Türkiye'deki 'Televizyon Denetim Şubesi' gibi- de-
netim işleyişini aşarak, tartışmayı bazı kuramsal kavram ve tanım-
lardan oluşan genel bir çerçeve içine oturtmayı gerektirmektedir. 
Çünkü, tartışılacak düzengelerin, "havada asılı durmayan", maddi 
temelleri olan süreçler olduğu, ancak böylesine bir çerçeve içinde 
kavranabilir. 

GENEL  ÇERÇEVE  VE  TANIMLAR 

Televizyon iletişimi üzerinde yasalarla, yönetmeliklerle vb. ya-
sallaştırılmış, kurumlaştınlmış bir denetim düzengesi dışında, böy-
lesine kurumları aşan, çok aşamalı ve karmaşık bir denetim işleyişi 
vardır. Kurumlaşmış denetim ise, iletişimde gözden kaçmış gedik-
lerin, boşlukların kapatılması için kullanılan basit bir araçtır sade-
ce. Kurumlaşmış denetimi de içermekle birlikte, onu aşan denetim 
işleyişini kapsayacak bir tanım yapmak, tartışmayı geliştireceğimiz 
genel çerçeveyi belirleme açısından yararlı olacaktır: Televizyonla 
iletişimin denetlenmesi en genel anlamıyla, iletişimin içinde gerçek-
leştiği sistemin, bu iletişim sürecinde kendine ters düşen ideolojik, 
düşünsel öğelerin yer alması olanağım önleme düzengeleri, ve bu 
düzengelerin işleyişi demektir." Bu düzengeleri sistem herşeyden 
önce kendi içsel dinamiğiyle üretmektedir ve bu üretim, yalnız te-
levizyon iletişimine özel olarak değil, ama tüm iletişim alamnda, 
tüm kültürel ve sanatsal alanlarda da süre gitmektedir. Sistemin 
bu üretimi olmaksızın, sistemin varlığının sürerliğinden söz etmek 
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olanaksızdır. Sistem varlığını korumak ve sürdürmek için, kendisi-
ne karşı seçeneklerin, karşı-sistemlerin oluşmasını önlemek için 
böylesine düzengeler üretecektir. Çünkü, sistem her zaman için ken-
disine karşı-seçenek tehdidiyle karşı karşıyadır. 

Sınıflı  toplumlarda ve özellikle sımf  savaşımının en gelişkin dü-
zeyde olduğu ve bu savaşımın toplumsal alanların tümünde alabil-
diğine sürdüğü kapitalist toplumlarda, denetim düzengeleri siste-
min sürerliğini olanaklı kılmaktadır. Sınıflı  toplumlarda düşünsel, 
ideolojik alanlardaki denetim düzengelerinin kaynaklarına ve olu-
şumlarına ilişkin anahtar sav, Miliband'm belirttiği gibi, Marx ve 
Engels'in, "Alman İdeolojisi"nde bulunmaktadır: "Her çağda yöne-
tici sınıfın  fikirleri  yönetici fikirlerdir:  yani toplumun yönetici mad-
di  gücü olan sınıf  aym zamanda o toplumun yönetici ansal  (intellec-
tual) gücüdür. Maddi üretim araçlarını elinde tutan sınıf,  aynı za-
manda, ansal üretim araçlarım da denetler, böylelikle genel olarak 
söylenirse, ansal üretim araçlarından yoksun olanların fikirleri,  ona 
-yönetici smıfa-  bağımlıdır." Marx ve Engels'in bu savlan, kapita-
list toplumlarda, iletişim araçlan üzerindeki maddi olduğu kadar 
ansal denetim olgusuna yaklaşımda, denetimin kaynağının nerede 
aranması gerektiğini göstermektedir: toplumda maddi üretim araç-
lanna sahip olan yönetici smıf.  Ancak kapitalizmin günümüzdeki 
siyasal örgütlenişinde tek-biçimlilik görülmemesi, burjuva demok-
ratiklikten yetkeciliğe dek değişik kapitalist devlet biçimlerinin var-
lığı, bu sava ilişkin bazı itirazlara ve tartışmalara yol açmaktadır. 
Aynca radyo-tel e vizyon gibi kitle iletişim araçlannm ortaya çıkışı 
ve bu araçlann mülkiyetinin çoğu durumda devlet elinde bulundu-
rulması, tartışmayı özellikle ekonomik erk ile siyasal erk arasında-
ki ilişkide, yönetici smıf  ile devlet arasındaki ilişkide ve. devletin 
niteliği üzerinde odaklaştırmaktadır. Elbetteki, kitle iletişim araç-
larının üzerindeki mülkiyetin katıksız kapitalist ilişkilerle düzenlen-
diği toplumsal yapılarda -ki bu biçimin üç örneklerinden biri, ka-
mu televizyonu vb. gibi istisnaları dışında ABD'dir- sınıfsal  mülki-
yet, bu araçlar üzerinde ekonomik erkin denetimini saptamayı ve 
değerlendirmeyi kolaylaştırmaktadır. Buna karşılık, kitle iletişim 
araçlan üzerinde devlet mülkiyetinin var olduğu sistemlerde, böy-
lesin ı doğrudan bir denetlemenin varlığı tartışmaya açık olabilin 
Ancak, devletin radyo ve televizyon araçlan üzerindeki "sahipli-
ği", "maddi üretim araçlarını ellerinde tutan sınıfların,  aynı za-
manda ansal üretim araçlannı da denetlediği" önermesini yanlış-
lamaz. Çünkü devletin bu sistemlerde daha doğrudan görünen de-
netleyici müdahalesinin amacı, var olan düzene karşıtlığı zayıflat-
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maktır. Devlet bu müdahalesini olumlayıcı ve olumsuzlayıcı biçim-
de yürütür. Günümüzde bir devlet iletişim endüstrisinin varlığı, ve 
bu endüstrinin haberleri, görüşleri, kanıları etkilemesi ya da bun-
ların dağıtımını yapması bu müdahalenin olumlu yönüdür. "Yarar-
sız olduğu" düşünülen haber, görüş vb. nin yayılması için elinden 
gelen herşeyi yapması ise, devletin iletişime olumsuz müdahalesi-
dir. (MILIBAND, 1977: 185, 50, 56). Devletin iletişim üzerindeki de-
netim uygulaması, ister kendisi üretici ve dağıtıcı olarak olumlu an-
lamda, ister kendi dışında üretilen ve dağıtılanlara baskıcı olarak 
olumsuz anlamda olsun, amaç, var olan düzene karşı-seçeneklerin 
bastırılmasına ve düzenden yana görüş, düşünce, inanç, değer vb. 
nin üretimini yoğunlaştırmaya yöneliktir. Sonuçta, iletişim araçla-
rının mülkiyeti ya da siyasal örgütleniş ne biçimde olursa, olsun, 
denetim düzengeleri, sistemin sürerliğini sağlamaya yönelik işlev 
görmektedirler, ve bu düzengelerin nitel ve nicel özellikleri, yoğun-
lukları, aldıkları biçimler, sistemin içsel biçimleniş tarzına, sistem 
içi ilişkilerin durumuna ve sisteme dıştan müdahalelere bağlı ola-
rak değişmektedir. 

TELEVİZYON  İLETİŞİM  SİSTEMLERİ  VE  DENETİM  DÜZENGELERİ 

İletişim, iletenin kaynaktan alıcıya ulaşması ile başlayan ve 
sonra alıcıdan kaynağa dönüşü -bu kez alıcı kaynak ve kaynak alı-
cı-ile tamamlanan bir süreçtir. Bu süreç içinde üç sistem vardır: 
Kaynak sistemi, ileti sistemi ve alıcı sistemi. Denetim olgusu, iletişim 
bilimcilerinin şemalaştırdıkları bu süreç içinde ayrı ayrı her sis-
tem üzerinde müdahalede bulunan düzengeler örüsünden oluşur. 

Kitle iletişiminin kaynağı toplumdur. İletişimin ürünü olan ile-
riye yüklenen imge, simge, değer, kanı, görüşler toplumca belirlen-
miştir. İletişimin üretildiği örgütün oluşum şeması da toplumda bi-
çimlenir. Ayrıca iletişimin sosyo-ekonomik koşulları da toplumsal 
düzeyde düzenlenir. Toplumun iletişime bu alanlardaki belirleyici 
müdahalesini, "toplumsal denetim" başlığıyla ayırdetmek olanaklı-
dır. Kısaca, siyasal, ekonomik ve toplumsal erk ilişkilerinin iletişime 
mali, yönetsel ve düşünsel müdahale düzengeleri, toplumsal dene-
tim sürecinin oluşturucu öğeleridir.t*) 

t*) Denetime ilişkin toplumsal, kurumsal gibi ayrımlar birbirinden bağımsız ha-
reket eden düzengeleri belirtmek için değil, ama müdahale biçimlerinde de-
ğişiklikler olduğu için yapılmıştır. Yoksa, siyasal erkin örgüte belli bi-
çimde bir yasal düzenleme müdahalesiyle kurumsal denetim düzengesinin 
işleyişi -normal koşullarda- birbiriyle çelişmemek durumundadır. 
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Tecimsel televizyon sisteminde toplumsal denetim, metalaşmış 
(ederi pazarda belirlenen -ama bu da tartışmaya açık bir deyiş, 
çünkü piyasanın hangi metaları ne derecede değerlendireceğinin 
de belirlenmişliğinden söz etmek olanaklı) yayın çıktısı üzerinde 
sermayenin ve pazarın denetimi biçiminde öne çıkıyor. Bu tür top-
lumsal denetim, bir anlamda ekonomik erk ilişkilerinin iletişime 
doğrudan müdahalesi demektir. Mal satıldığı sürece denetlenmez. 
Ama satış öncesi malın düşünsel oluşumundan maddi biçimlenişine 
değin geçen süre boyunca, malın sahibi olan sermaye, sıkı bir dene-
tim uygular malın üzerinde. Dolayısıyla sistemin doğrudan müda-
halesi, sistemin başat sınıfının  yani sermaye sınıfının  doğrudan de-
netimi biçiminde somutlaşmaktadır. Bu sistemde televizyon yayın 
ağları özel mülkiyetin elinde olduğu gibi, tek tek programların üze-
rinde de özel sahiplik söz konusudur. İletişimcinin, program üreti-
mini gerçekleştirebilmek için kendisini denetleyecek bir mali des-
tek aramak zorunda olması, bu sistemin ilginç ve belirleyici bir yö-
nüdür. Çünkü mali desteği sağlayacak olan için, programın kendi-
sine para kazandırmasının yanı sıra, program iletisinin yüklendiği 
ideolojik öğelerin de sisteme ve dolayısıyla kendisine ters düşme-
mesi gereklidir. Bu sistemin geçerli olduğu Amerikan televizyonla-
rının programları, giderleri reklamcılar tarafından  karşılanan, on-
lar tarafından,  sipariş üzerine hazırlatılan programlardır. Televiz-
yonda yer alacak bir programın giderim karşılayacak firma,  dile-
diğini yapma özgürlüğüne sahiptir. (TUĞRUL, 1975: 114). Ayrıca 
bu sistemde pazarın etkin olması, mallarda ambalajın gelişmesine 
ama içeriğin standartlaşmasına yol açmaktadır. Kitle kültürü gibi 
kavramlarla yakından ilgili olan bu standartlaşma toplumdaki tek 
tek bireylerin beyinlerinin standartlaşmasına neden olabileceği için 
"ethic" olarak hiç de savunulamaz. (*) Sistemin içsel bir düzengesi 
olan sermaye denetimi, bu standartlaşmayı hızlandırıcı ve pekişti-

(*) Kimilerince Amerikan televizyonu standartlarını aştığı ve ilerici ideolojik öğe-
ler içerdiği savlanan KÖKLER dizisinin "executive producer"i David L. WOL-
PER, dizinin özünü şöyle anlatıyor: "KÖKLER salt bir zenci öyküsü olmaktan 
ötede, evrensel doğrularla ve herkezin yanıt verebileceği insansal duygularla 
ilgili bir filmdir,  öyküsünü izlediğimiz zenci aile, tüm insanlarda hayran ol-
duğumuz tüm niteliklere -inanç, şeref,  aile bağlılığı- sahiptir... KÖKLER, 
'Amerika'da Esirlerin durumuna' ilişkin bilgilerini arttırmak isteyen küçük, 
çok gelişkin bir aydın kümesine değil, geniş televizyon izleyici kitlesine ulaş-
mak için düzenlenmişbir dizidir". Evrensel doğrular, değişmez insansal de-
ğerler, geniş izleyici yığınlarının talebi. Bunların tümü öne sürülen görüş-
lerin tersine, KÖKLER'in standart kültür oluşumuna katkıda bulunan, kültür 
pazarında kitlelere "arz edilen" standardize bir meta olduğunu kanıtlamak-
tadırlar. 
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rici etkenlerden biri olarak işlev görmektedir. Mali denetimin prog-
ramların biçimine ilişkin baskısı da söz konusudur. Örneğin, çok 
masraf  gerektiren sahnelerin senaryodan çıkarılması ya da yapımı 
pahalıya çıkacak senaryoların reddedilmesi gibi (*). Gerbner, ile-
tişime sermayeleriyle müdahale edenleri, "Patronlar" başlığı altında 
ele alıyor, ve "kitle iletişiminin bu patronlarını" ekonomik, siyasal 
ve kültürel çıkarlarına karşılık iletişim araçları işleyimine doğru-
dan yatırım yapan ya da yardımda bulunanlar olarak tanımlıyor. 
Bunlar, bankalar, reklamcılar, başka tüzel kişi ya da örgütler, din-
sel ya da askeri dernekler, siyasal partiler ya da hükümetler olabi-
lir (GERBNER, 1977: 201). Tecimsel sistemlerde siyasal ve toplum-
sal erkin televizyon iletişimine hiç müdahale etmediği söylenemez. 
Söz gelimi, ABD'de film,  televizyon program yapımcıları vb. yaşlı, 
tutucu izleyicilerin ve onların kitle iletişim araçları ürünlerini san-
sür için seçilmiş temsilcilerinin, kilise ve okul görevlilerinin sıkı bir 
baskısı altındadırlar. Amerika'da resmi sansürün önemsiz rolüne 
karşın, resmi-olmayan sansür ve baskı çok yoğundur (GANS, 1972 : 
374). Toplumsal kümelerin böylesine baskı uygulayabilmesine kar-
şın, tecimsel televizyon sisteminde, toplumun ekonomik baskısının, 
siyasal ve kültürel baskıları ikincil düzeye iticek bir etkinlikle öne 
çıktığı görülmektedir. 

Devletin televizyon iletişim endüstrisinin sahibi olduğu durum-
larda, devletin iletişime müdahale düzengeleri değişiklik göstermek-
le birlikte, genellikle buyurucu biçimde ve yasalarla düzenlenmiş-
tir ve siyasal erkin baskıcı gücü öne çıkmıştır. Buyurganlığın ölçü-
sü, siyasal örgütlenişin baskıcılık ölçüsüne göre sıkılaşır ya da gev-

(*)STAR TREK dizisinin çok beğenilen epizotlarından biri olan "THE TROUBLE 
WITH TRIBBLES"ın yazan olan David GERROLD, dizinin baş dekoratörüyle 
arasında geeçn şu konuşmayı aktarıyor: 
— "Senin senaryoyu yapamayız. Üç minyatür çekim ve 14 set var. Çok pahallı"*. 
— "Yalnızca beş set ve bir minyatür çekim var senaryoda, ve bir kaç da ko-

ridor" diye yanıtladım. 
— "Koridor mu?" dedi, "bir ayak koridorun kaça mal olduğunu biliyor mu-

sun?'-' 
Hayır, bilmiyordum. 
Söyledi. (Şimdi anımsamıyorum). 

— "Eh, belki o denli çok koridora gereksinmemiz olmayabilir" dedim. 
— "Hah, işte şimdi doğru yola girmeye başladın. Ama "iç çekimlerin" sayısı 

da çok. İç sahneler pahalıya mal oluyor. Hem bir dükkân hem de bir bar 
için para harcamayız. İkisi birden olmaz". 

— "Oh" dedim... "Dükkanla ban aynı şey yapmaya ne dersin. Böylelikle dar 
ha çok tasarruf  yapabiliriz. Çünkü iki oyuncu yerine tek oyuncu yeter o 
zaman." 
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şer. Gerbner, toplumsal denetimin siyasal baskı kümesini oluşturan-
ları "Resmi Yetkililer (Authorities)" diye adlandırıyor. Bunlar, ile-
tişimciler üzerinde yaptırımları empoze eden ya da taleplerini zor-
la kabul ettiren kümelerdir ve buyurucu yasal güçleri vardır.. Ya-
sama, yürütme, yargı organları, kamu yöneticileri, polis, ordu böy-
lesine bir yetkiye ve güce sahip olabilir (GERBNER, 1977: 200). 

Televizyonla iletişimin "örgütsel-kurumsal denetimi", kaynak 
sistemindeki toplumsal denetimin ileti sistemine bir uzantısı görü-
nümündedir. Bu denetim, örgütün verimli ve karlı çalışmasından, 
toplumsal yapının iletişim örgütüne yüklediği işlevlere değin uza-
nan nedenlere dayalı olarak işler. Tecimsel televizyon sisteminde 
örgütsel-kurumsal denetim, herşeyden önce örgütün karlı işleyişini 
sağlama amacına yönelik bir baskı aracıdır. Ancak ekonomik ve-
rimlilik ve karlılık amacından temellenmekle birlikte, bu dene cim 
düzengesinin toplumsal, siyasal ve kültürel uzantıları da vardır. 

Gerbner, örgüt-içi denetim konumunda etkin bir düzenge ola-
rak "yönetim (management)" kümesini gösteriyor. Yönetim örgüt 
içinde komuta zincirini oluşturan yönetici, müdür, sorumlu görev-
lilerden meydana gelir. Yapıma sermayesiyle katılanların ve öbür 
erk kümelerinin öne sürdükleri koşulların yerine getirilmesi için 
yürütülen siyasaları formülle  eder ve bu siyasaların yerine getiril-
mesini gözetir bu küme, Bu amaçla örgüt çalışanlarını görevlendi-
rir ve denetler (GERBNER, 1977: 202). Görüldüğü gibi, iletişim ör-
gütündeki yönetim kümesinin işlevi, temelde, iletişime yan olan 
toplumsal, siyasal ya da ekonomik erk adına örgütte çalışan ileti-
şimciler üzerinde bir baskı uygulamaktır. Örgüt yönetimi düzenin 
iletişim üzerindeki denetimini örgütün işleyişine uyarlayan bir et-
ken (agent)dir. Bununla birlikte, yönetimin yaym tüketicilerinin ta-
lebiyle de etkilediği, en azından bu talebi de göz önüne alması ge-
rektiği unutulmamalıdır. Tüketici talebinin etkisi, yönetime halk-
la ilişkileri yürütme görevini de yükler. Örgüt yönetimi bu iki iş-
lev bağlamında, örgütteki iletişimci üzerinde baskı uygular. Örgü-
tün kamu iletişiminde tekel olma durumunda ise, yönetim kümesi-
nin, örgütün iletişim rolünü belirlemede, yığınsal izleyici taleplerin-
den önemli ölçüde bağımsız olma olanağı vardır. Ancak, pazarın 
etkisinden bir derecede bağımsız olma durumu, bu kez yöneticile-
rin ilk işlevini, yani siyasal, toplumsal ve ekonomik erkin talepleri-
ni karşılama işlevini öne çıkarmaktadır. 

Televizyon iletisinin antene verilmesiyle, bu kez alıcı sisteminde 
denetim düzengelerinin işlevleri başlar. Alıcı sistemindeki denetim 
düzengeleri, bu incelemenin kapsamı dışında bırakıldığı için, sadece 
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bazılarına kısa başlıklarıyla değinmek yeterli olacaktır: İzleyicinin 
yönlendirilmesi, iletilerin başka kitle iletişim araçlarıyla tanıtımı ve 
alıcının koşullandırılması, iletinin onaylanmayan bölümleri -eğer 
varsa ve önceki denetim düzengeleriyle önlenmemişse- nedeniyle ya-
sal baskı ve işlemler uygulaması vb. 

TÜRKİYE'DE  TELEVİZYON  İLETİŞİMİ  VE  DENETİM 

Türkiye'de televizyon iletişimi üzerindeki denetim düzengeleri-
ni incelemek için, Türkiye'de televizyon iletişiminin iki dönemini ay-
rı ayrı ele almak gereklidir. Türkiye yakın siyasal tarihinde önem-
li bir dönüm noktası olan 12 Mart 1971 tarihi, televizyon iletişimin-
de de ayırdedici özellikler getiren bir dönüm noktası olmuştur. Bu 
nedenle Türkiye'de televizyon iletişimi üzerindeki denetim işleyişi-
ni, "12 Mart öncesi" ve "12 Mart ve sonrası" olmak üzere iki ayrı 
dönemde inceleyeceğiz. 

A ) 12 Mart öncesi: Türkiye'de 12 Mart 1971 öncesinde, radyoda 
kurumlaşmış bir denetim işleyişi söz konusu iken, televizyonda bu tür 
kurumlaşmış bir denetim uygulaması görülmemektedir. Ayrıca, bu 
dönemde, toplumsal denetim düzengeleri programlar üzerinde doğ-
rudan baskıcı-müdahale olanağı da bulamamaktadırlar. Dolayısıy-
la örgüt-içi işleyişte öncelikle yapımcının, üretiminden kendisinin 
sorumlu olduğu bir "öz-denetim" düzengesi öne çıkmış durumdadır. 
Program önerisi, salt toplumdaki erk-kümelerinin göreli bağımsız 
olan televizyon yöneticilerinin onayıyla gerçekleşme olanağı bulu-
yor. Yapımcı ise, yapım sürecinde oldukça özgür olarak üretim ya-
pabiliyor. Bu dünyada hiç bir televizyon sisteminde görülmeyen bir 
işleyiş. Bu işleyişe bazı özgül koşulların bir araya gelmesi olanak 
veriyor. Bu koşullan şöyle sıralamak olası: 

a. 1961 yılında yürürlüğe giren Anayasa, radyo ve televizyon örgütlenişini 
ve yayınlarını düzenleyen 121. maddesiyle, bu araçlarla yapılan iletişime 
toplumsal denetim düzengelerinden önemli ölçüde bağımsızlık kazanma 

olanağı veriyordu. 121. maddenin gerekçesinde belirtildiği gibi, yayın ku-
ruluşlarının örgütlenmesinde, bu kuruluşların yüklendiği iletişim işlevi 
üzerinde siyasal erkin müdahale olanağını olabildiğince etkisizleştirme, 
radyo ve televizyon iletişimini siyasal güçten bağımsız kılabilme ama-
cıyla "özerklik" düzengesi düşünülmüştü. 

Ayrıca, düşün ve inanç özgürlüğünün ve üretiminin Anayasal güvence 
altına alınması, var olan sistem içinde karşıt-düşünceler bağlamının dı-
şına çıkılarak, sisteme seçenek olabilecek karşı-düşünüler üretimini de 
olanaklı kılmış ve bu düşünülerin kamu iletişim araçlarında iletişimi 
de olanak kazanmıştır. 
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b. Anayasanın 121. maddesi buyruğuyla çıkarılan "TRT Kanunu" kurumun 
siyasal erkten bağımsız yönetim organlarını geliştirmiştir. Bu yasaya 
göre, kurumun "en yüksek karar vo yönetim organı" olan "Yönetim Ku-
rulü'nun oluşum şemasında, siyasal erkin temsilcileri, bilim-sanat ve dü-
şün alanlarının temsilcileriyle, kurumun temsilcileri karşısında çok azın-
lıkta bırakılmışlardır. Ayrıca yine anılan yasaya göre, "Genel Müdür"ün 
atanması ve görevden alınmasında siyasal erkten bağımsız olan yönetim 
kurulunun etkisi çok büyüktür. Siyasal erk, yönetim kuruluna "rağmen" 
genel müdür ataması ya da genel müdürü görevden alma işlemi yapa-
mamaktadır. 

c. Bu dönemde, televizyonun haftanın  belli günleri, "deneme yayını" yap-
ması, ve bu yayınların çok dar bir alanda (30 km'lik bir alanda) yalnızca 
Ankara ilinde izleniyor olması nedeniyle, televizyon iletişiminin etkinli-
ği oldukça sınırlıdır. 

d. Televizyonda yapım süreci, uzun süreli bir yapım planlaması olmaması 
ve teknik olanaksızlıklar -yapımların kısa zamanda, hatta günlük hazır-
lanması ve çoğunlukla canlı olarak yayınlanması nedeniyle yoğun ve ku-
rumlaşmış bir denetim düzengesiylo uyuşamamaktadır, 

e. Televizyonun reklam almaması nedeniyle, sermayenin mali baskı ve de-
netimi söz konusu olmamaktadır. 

Bu dönemde siyasal erkin televizyon iletişimi üzerinde baskı 
uygulama girişimleri genellikle belli yasal ve bürokratik düzengeleri 
kullanma aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu girişimler, bütçeden 
örgüte ayrılan ödeneklerin verilmemesi ya da çok geciktirilmesi ve 
kurum kadrolarının Maliye tarafından  onaylanmaması biçiminde 
somutlaşmaktaydı. 

Yukarıda sayılan belli özgül koşulların bir araya gelerek oluş-
turduğu ortam içinde televizyon yayın işleyişinde iletişimciye geniş 
üretim özgürlüğü tanındığı, iletişimci üzerinde kendi kendine-de-
netleme düzengesinin en etkin baskı öğesi olduğu bu dönem, tele-
vizyon iletişiminin denetim konusunda bir anlamda laboratuvar ol-
ma özelliğine de sahiptir. Bu dönem düşünsel üretimin özgürlüğü 
konusunda çok değerli dersler çıkarmayı olanaklı kılmaktadır. Ay-
rıca bu dönemde iletişimcinin öz-denetimi, kimi çevrelerce sanıldı-
ğı ve savlandığınm tersine, toplumun yasal sınırlarım aşmamıştır. Ni-
tekim, 1965-1969 yılları arasında radyo ve televizyonda yayınlanan 
200 program için yasal soruşturma açılmış ve bu davaların 198'i ta-
kipsizlik ile sonuçlanmıştır. Bu dönemdeki Türk televizyonu ayrın-
tılı bir çözümlemesi, çıkarılacak sonuçlar açısından çok önemli bir 
çalışma olacaktır. 

B) 12 Mart ve sonrası: 12 Mart 1971 tarihiyle başlayan dö-
nemde, verilerin kabaca değerlendirilmesi sonucu, siyasal, ekono-
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mik ve düşünsel baskıların yoğunlaştığı bir sistem işleyişine tanık 
oluyoruz. Konu, 12 Mart'ın siyasal-ekonomik ve toplumsal açılardan 
derinlemesine bir çözümlemesi olmadığı için, böylesine genel bir 
saptama Türk televizyonunda denetim sorununun incelenmesi için 
yeterli bir çerçeve sağlamaktadır. 

12 Mart rejimiyle birlikte, televizyonla iletişim üzerinde siyasal 
erkin yoğun ve baskıcı bir denetim uygulaması başlıyor. Bu dönem-
de, Anayasanın 121. maddesinde, siyasal erkin kamu iletişimine mü-
dahale düzengelerinin gücünü etkisizleştirmek amacıyla getirilmiş 
karşı-düzenge olan "özerklik" kavramı "tarafsızlık"  gibi çok dar 
kapsamlı bir kavramla değiştirilmişe*), ve bu Anayasa maddesine 
dayanılarak çıkarılan "TRT Kanunu"nun kurumun örgütlenişine 
ilişkin maddelerinde yapılan değişikliklerle, Türkiye'de yayın teke-
li, siyasal erk ile sistemden-yana toplumsal erk kümelerinin koşul-
suz buyruğu altına sokulmuştur. 

12 Mart rejiminin, "TRT Kanunu"nda kurumun yönetim organ-
larına ilişkin olarak yaptığı değişiklikleri incelemek, siyasal erkin 
Türkiye'deki yayın tekeli üzerinde nice bir baskı ve denetim düzen-
gesi kurduğunu kavrama açısından yararlı olacaktır : 

a. Yönetim  Kurulu.  12 Mart öncesinde Yönetim Kurulu'nda 
azınlıkta kalan siyasal erk temsilcileri, yapılan değişikliklerle den-
geyi sağlamıştır. Yönetim Kurulu'nda hükümet temsilcisi sayısı 3'e 
çıkarılmış ayrıca İşveren Sendikaları Konfederasyonu,  Esnaf  ve Sa-
natkarları Konfederasyonu,  Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odala-
rı ve Borsaları Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği gibi düzenin 
tutucu kümelerinin çoğunlukta bulunduğu bir kurulun saptayacağı 
4 aday arasından seçilecek iki üye ile ve siyasal erkin kesin güdü-
mündeki Genel Müdürün katılımıyla oluşan Yönetim Kurulu, geri 
kalan üyelerinin niteliği ne olursa olsun siyasal ve ekonomik erkin 
egemenliği altına sokulmuştur. Aslında Yönetim Kurulunun siya-
sal erkin güdümüne sokulması, Yönetim Kurulunun işlevlerinin, ya-
sada yapılan değişikliklerle etkisiz kılınması nedeniyle pek de önem-
li değildir. Siyasal erk, asıl denetim gücünü, örgütün yönetiminde-
ki etkinliği arttırılan Genel Müdürlük organıyla elde etmektedir. 

b. Genel  Müdür.  Yasada yapılan değişikliklerle Genel Müdür 
örgütün en yetkili organı durumuna getirilmiştir. Ayrıca Genel Mü-

(*) "Özerklik, yalnız siyasal iktidara karşı değil, toplumdaki egemen çevrelere 
ve dolayısıyla toplumda ağır basan görüşlere ve değer yargılarına karşı da 
bağımsızlık anlamına geldiği için gereklidir (SOYSAL, 1979)." 
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dür atanmasında ve görevden alınmasında Yönetim Kurulunun ka-
rar gücü tümüyle kaldırılmış, ve bu işlem salt siyasal erkin yetki 
alanına sokularak, siyasal erkin örgüt yönetiminde kesin egemen-
liği sağlanmıştır. Tüm bu değişikliklerle birlikte, Genel Müdür ol-
ma için gerekli, "İktisadi ve sosyal bilimler veyahut haberleşme ve-
ya radyo-televizyon tekniği veya programcılığı alanında yüksek öğ-
renim yapmış olmak" koşulu da kaldırılmış ve "Yüksek Öğrenim 
yapmış olmak" koşuluyla yetinilerek siyasal erke kurum yönetimin-
de görevlendirebileceği kişiler için daha geniş bir aday kitlesi için-
den seçim yapma olanağı sağlanmıştır. 12 Mart sonrasında ordu 
mensuplarından "tavukçuluk" profesörüne  değin değişik -ve gerçe-
ği söylemek gerekirse- yayıncılıkla pek de ilgisi olmayan meslek-
lerden kişilerin TRT yönetiminde yer alması böylelikle olanak ka-
zanmıştır. 

Yasalarda yapılan değişikliklerle siyasal erkin televizyon örgü-
tünü doğrudan denetleme olanağını kazanmasının yanı sıra, tele-
vizyonun bu dönemde reklam almaya başlaması, sermaye çevrele-
rinin kurum üzerinde mali denetim olanağı kazanmalarına yol aç-
mıştır. Mali denetimin gücünü "Reklam Esasları Yönetmeliğinde 
yasaklanmış, "seks, korku gibi öğelerin, yakışıksız sözlerin vb." ya-
yınlanan reklamlarda bol bol kullanılması ortaya koymaktadır. 

Siyasal ve ekonomik erkin yoğun baskı ve denetim düzengele-
rinin işlerlik kazanmasına ek olarak, televizyon örgütünün içinde 
geliştirilen denetim düzengesi, yönetmelik ve yasalarla kurumlaş-
tırılmış ve oluşturulan denetim birimleri yapımlara doğrudan mü-
dahaleye başlamıştır. Kurumsal denetim genellikle bir yapıma üç 
evrede müdahale etmektedir: 

a. Öneri evresinde denetim. Yapımın bu evresinde iletişimcinin program dü-
şüncesi denetlenmekte ve programın yapılıp yapılmamasına karar veril-
mektedir. Bir anlamda izin alma biçiminde geliştirilmiş bir düzengedir 
bu. Programın tüm olarak reddedilmesinin yanı sıra, programda kulla-
nılması tasarlanmış kimi öğelerin çıkarılması koşuluyla programın yapı-
mına izin verilmesi de olasıdır bu evrede. 

b. Metin evresinde denetim. Programın omurgasını oluşturan yazılı metnin 
-senaryonun- onaylanıp onaylanmamasına karar verilir bu evrede. Me-
tin tüm olarak onaylanmayacağı gibi, metinde -gerek görülen bazı çı-
karmalar ve düzetmelerin yapılması da istenebilir yapımcıdan. 

c. Yayın evresinde denetim. Program sonul biçimini aldıktan sonra, yayın-
lanmadan önce, yayınlanabilir olup olmadığına karar verilir. Bu evrede de, 
programın tüm olarak yayınlanmamasına karar verilebileceği gibi, gerekli 
düzeltmelerle programın yayınlanmasına da izin verilebilir. 
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Görüldüğü gibi bu üç aşamalı kurumsal denetim işleyişi, bir 
programda yer alabilecek sistem-karşıtı öğelerin varlığı olasılığım 
tümüyle yok edecek denli sıkı biçimde düzenlenmiştir. Bunun yanı 
sıra Türkiye'deki televizyon iletişimcisinin yasal konumu da tele-
vizyonla iletişim üzerindeki denetim düzengelerinin işleyişini kolay-
laştırmaktadır. Televzyon iletişimcisi, çalışma ve üretim koşullan, 
"657 sayılı Devlet Personel Yasası'nca belirlenen bir "devlet memu-
ru"dur. Bu anlamda -Türkiye'de memurlann yasal konumlarına iliş-
kin koşullarda- iletişimcinin yönetimin denetimine karşı bağımsız-
lığı zaten söz konusu olamaz. Dolayısıyla kurumlaşmış bir denetim 
düzengesine, memurlara özgü yönetici-yönetilen ilişkisinin oluştur-
duğu bir denetim işleyişini de eklemek olasıdır. İletişimcinin "me-
mur-amir" ilişkisi içinde,, amirin onaylamadığı, olurlamadığı bir 
ürünü gerçekleştirmesi yasal olarak olanaklı değildir. Bu nedenle, 
iletişimcinin "memur" konumu, televizyon iletişiminde başlı başma 
bir denetim düzengesidir. 

Ancak iletişimcinin bu konumu, işleyişte bazı çelişkilere ve tı-
kanıklıklara yol açmaktadır. Televizyonda üretim temelde sanat ve 
düşün üretimidir. Üretimin bu niteliği, yönetimin alabildiğine baskı 
olanağı bulduğu hiyerarşik-bürokratik düzenleme içinde zorlama-
lara yol açmakta ve iletişimci bu sistemde yasal olarak değil, ama 
pratik olarak kendine özgür alanlar açmak, bulmak durumunda 
kalmakta ve bu sistemi zorlamaktadır. 

SONUÇ 

Türkiye'de 12 Mart sonrası televizyon denetimi işleyişi, "siyasal 
erk güdümünde iletişim" sistemi çerçevesinde oturmaktadır. Top-
lumsal yapının, ve özellikle Türkiye gibi sürerliği olmayan ve sık sık 
değişiklikler gösteren, kısa zaman dilimleri içinde toplumun özgür-
lük alanı görece daralan, genişleyen, daralan ülkelerde, televizyon-
la iletişimin özgür alanının sınırları da bağlı olarak değişme göster-
mektedir. Ancak, bu değişme nice olursa olsun, sonuçta, denetim 
olgusu toplumdaki egemen düşünyapısma karşı-bilinç ve karşı- dü-
şünyapısı oluşmasını önlemeye yardımcı olmak, ve varolan sistem 
köktenci bir seçenek için uyanabilecek istek ve özlem olasılığını 
azaltmak amacıyla televizyon ürününün üzerinde uygulanan düze-
nin müdahale düzengelerinden biri olarak ortaya çıkmaktadır. 
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X 

Sinemanın Çağdaşlaşması: Yeni gerçekçilik, 
Yeni Dalga 

Asis. Dr. Nilgün NİŞ 
Asis. Tuğrul ER YILMAZ 

G İ R İ Ş : 

Dünya sineması günümüzde, 'fikirlerin  filmi'ni  yapma aşama-
sına ulaştı. Türkiye'de ise hâlâ bir öykünün en etkili nasıl anlatılaca-
ğının yollan aranmaktadır. İlerici, yenilikçi, bilinen sinemacılar büe 
hâlâ ellerindeki öyküyü, onun dokusunu bozmadan, geleneksel ka-
lıplar içinde sinemaya aktarmayı düşünme kaygısından, sinemanın 
doğası gereği sahip olduğu sonsuz olanakları değerlendirememek-
tedirler. O zaman da yapılan şey -iyi niyetli bile olsa- sinema olma-
makta, çünkü eldeki öyküye bir iki kamera cambazlığı dışmda hiçbir 
şey katamamaktadır. 

Türkiye'de, aydınla sinemacı (Yeşilçam) arasındaki kopukluk, 
kammızca sinemamızın en büyük şanssızlığı olmuştur. Çekirdekten 
yetişen sinemacı, Welles ya da Kurosawa adını duymamış olmakla 
övünür, Amerikayı yeniden keşfe  çalışırken; aydınımız, yerli sinema-
yı filmlerinden  ötürü küçümsedi, hatta yok saydı. Bu garip bir kısır 
döngüydü. Köprü bir türlü kurulamadı. Önemli olan, fakat  unutulan 
nokta sinemanın da, her sanat ya da bilim dalı gibi, bir tarihi oldu-
ğuydu. Sinema tarihi ise devrim ve patlamalarla doludur. Sinemamn 
geçirdiği evrim süreci, sinemanın sunduğu sonsuz olanaklar konu-
sundaki örneklerle kaplıdır. Her bir aşama, kendinden öncekinin de-
neylerinden yararlandı. Ama ortaya yepyeni bir sentez çıktı. Bizim 
bugün beğeniyle sözünü ettiğimiz tüm akımların ve ünlü yönetmen-
lerin hiçbiri birbirinden kopuk değildir. Birbirlerini izlemiş, birbirle-
rinden etkilenmiş ve bunun sonucu olanakların sonsuzluğunun bilin-
cine varıp, ortaya alabildiğine özgün yapıtlar koymuşlardır. Bu du-
rum, onların aynı zamanda uluslanmn rengini taşıyan evrensel ya-
pıtlar vermelerini engellememiştir. Tüm bunlar aydın-sinemacı ya-
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kınlığı sonucu, daha doğrusu, aydının sinemacı ya da sinemacının 
aydın haline gelmesinin sonucudur. 

Ülkemizde sinema, son yıllarda genç kuşaklar ve aydınlar ara-
sında artan bir önem kazandı. Sinemaya olan ilginin özellikle 70'li yıl-
arda son derece yoğunlaşmasının çeşitli nedenleri vardır. Sinema 
Türkiye'de uzun yıllar boyunca egemen siyasal ve toplumsal değer-
leri yansıtmıştı. Şimdilerde ise, sinemanın düzenin devamı için oldu-
ğu kadar .alternatif  bir düzenin kurulması amacıyla da etkin bir 
araç olarak kullanılabileceği anlaşılmış bulunuyor. Bu bağlamda, si-
nemadan kendi görüşleri doğrultusunda yararlanmak isteyen farklı 
çevreler, film  üretme konusunda oldukça ciddi girişimlerde bulunu-
yorlar. Yani sinema, artık, salt bir eğlendirme aracı görünümünden 
çıkmıştır. Düşünce iletme aracı yönü ağırlık kazanmıştır. 

Anlatım olanakları son derece gelişkin çağdaş bir sanat olan si-
nemanın, bir toplumun içindeki çalkantıları yansıtmada ya da çözüm 
yolları önermede kullanılmak istenmesi yadırganmamalıdır. Nite-
kim, Yılmaz Güney'in değişik içerik ve biçim denemeleri kitlelerden 
yankı buldu. Yeşilçam'm içinden ve dışmdan pek çok kişiyi etkile-
di. Onun filmlerinin  sinemamıza kazandırdığı yeni soluğun sürmesi 
beklenirdi. Ama bu, koşulların elverişliliğine karşın gerçekleşmedi. 
Çünkü, sinemaya özgü anlatım olanakları ve onların etkili kullanım 
yolları bilinmeksizin sinemadan beklenen yararları sağlamak olası 
değildir. 

Yıllar boyu, var olan değerlerin savunusunu yapan ve halkın bu 
filmleri  istediğini iddia eden, yaptıkları işe ise 'halk sineması' diyen 
sinemacılarımızı bir yana bırakmak gerekir. Onlar, -bir anlamda ger-
çek olan- çok iyi bildikleri seyirciyle ilişki kurma yollarını kullan-
maya devam ederek, bugüne dek yaptıkları işi sürdürebilirler. Ne 
var ki, bu en geri düzeydeki ilişki, halka da sinemaya da birşey ka-
zandırmayacaktır. 'Halk' sözcüğünün arkasına sığınarak, seyirciye 
bu yolla 'mesaj' iletmenin en etkin yol olduğunu ileri süren iyi ni-
yetli sinemacılar bile, nesnel olarak fırsatçılıktan  öteye gidemeyecek-
lerdir. Sinemanın topluma ya da Türk seyircisine yaklaşımında yeni 
arayışların gerekliliğine inanan sanatçının, bunu başarabilmek için 
sinemanın 'evrensel' dilini bilmesi ve kullanması zorunludur. Bunun 
dışında sinemamızın oluşmuş kimi kalıpları da tümüyle yadsınamaz. 
Ancak yenilikçi sinemacı, bunlardan kendine yarayanları seçip, öz-
gün yapıtında dengeli biçimde yorumlamalıdır. Aksi halde, kitledeki 
değişimi çok yakından izleyen ve bunu kendi çıkarları doğrultusun-
da sömürmeye çalışan yapımcının aracı haline gelmesi kaçınılmaz 
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olacaktır. Yeni sinemacı, yapımcının seyirci talebini sömürerek 'sos-
yal içerikli' filmler  yaptırmak istemesini, kendi lehine elinden geldi-
ğince istismar etmelidir. Yani şu anda var olan dengeden, ilerici si-
nemacı da en azından yapımcı kadar yararlanmaya çalışmalıdır. Na-
sıl ki, Yeni Dalga yönetmenleri, Fransa'da var olan sistemi kendi 
amaçlan doğrultusunda kullanmayı başardılarsa... • 

Böylesine bir stratejinin başanlı olabilmesi için; genç, yaşadığı 
toplum üzerine, dünya üzerine birşey söylemek isteyen sinemacı, 
herşeyden önce içinde yaşadığı ortamın sağlıklı, siyasal, toplumsal 
çözümlemesini yapabilecek bilgi donanımına sahip olmalıdır. Bu ge-
rek koşuldur. Ama yeter koşul değildir. Sanatçı, bu çözümlemesini 
roman ya da resim aracılığıyla değil, sinemayla yapmayı yeğlediğin-
den bu yeğlemesini haklı gösterecek sinema dilini de bulmak zorun-
dadır. Yoksa yapılan sinema değildir. 

Bu savlara karşılık, Türkiye'nin bilimsel ve kültürel ortamın, 
genel olarak, yeterince gelişmemiş olduğu, dolayısıyla sinemanın da 
bu koşullardan soyutlanamayacağı düşünülebilir. Ancak sinema, 
edebiyat, resim ve hatta müzik gibi sanat dallarına oranla daha az 
gelişmiş durumdadır. Eğer sanatçı, en azından toplumunun geçirdiği 
değişimin farkmdaysa,  izleyicisini nasıl etkileyeceğini bilmek zorun-
dadır. Bizim sinemamız ise seyircinin çok gerisinde kalmıştır. Bunda 
yapımcı sermayenin gertciliği etkendir ama bilinçli sanatçı bu aç-
mazdan nasıl kurtulacağını bilmekle (bulmakla) yükümlüdür. Bu 
açmazın bir ucu sinemanın ticari girişim alanı olmasından kaynak-
lanır. Türkiye'de çarpık da olsa bir sinema sanayi vardır. Piyasayı 
belirleyen işletmeci ve yapımcıdır. İlk aşamada onların monopole ya-
kın etkilerinin kınlması amaçlanabilir. Bu da sinemada çalışanla-
nn (her aşamada) örgütlenmesiyle önemli oranda gerçekleştirilebi-
lir. Bunun yanısıra yapımcı baskısı, parasal ve teknik olanaksızlık-
lara karşın birşeyler -iyi şeyler- yapılabileceğine en iyi ömek İtalyan 
Yenigerçekçileridir. 

Sinemamızın ikinci açmazı, çağdaş anlatım olanaklarının kulla-
nılmasındaki geriliktir. Burada sinema eğitimine gereken ağırlığın 
verilmemesi de önemli bir etken olmaktadır. Gerek sanatçıların, ge-
rekse seyircinin sinema eğitimi, sinemanın sanatsal etkinliğini belir-
leyici nitelik taşır. Kuşkusuz eğitimden kastımız yalnızca akademik 
değildir. Örneğin ünlü İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci şöyle 
diyor; "Sinemanın tek okulu, sinemaya gitmektir. Okullarda, sinema 
okullarında kuram okumak zaman kaybıdır. Dünyadaki en iyi sine-
ma okulu Paris Sinematek'idir. Ve en iyi profesör  Henri Langlois'-
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dır." (1) Buna karşılık, Çek Sinema Okulu'ndan mezun olan Milos 
Forman ve Polonyalı Roman Polanski, öğrencilere bol kısa film  yap-
ma olanağının tanınması halinde film  okullarının çok yararlı olduğu 
kanısındadır. Stanley Kubrick, Lindsey Anderson ve kendisi sinema 
okulu mezunu olan Francis F. Coppola ise, sinema öğreniminde birin-
ci sıraya bol kısa film  yapmayı koymaktadırlar. 

Türkiye'de ise, gerek sinematekler gerekse sinema eğitimi veren 
okulların yetersizliği ortadadır. Ülkemizde sinema konusunda en 
önemli eksikliklerden biri de yayınların azlığıdır. Hiçbir sinema der-
gisi uzun ömürlü olamamış, birkaç çeviri ve Türk sinemasına ilişkin 
olanlar dışında (ki bunlar da nicelik olarak yetersizdir) kitap yayın-
lanmamıştır. Sinemayla ilgilenenler ve öğrenciler açısından bu, olum-
suz bir ortam yaratmaktadır. Özellikle Basın ve Yayın Yüksek Okulu 
öğrencilerinin gereksinmelerini gözönünde tutarak hazırladığımız 
bu derleme, yüzeysel de olsa sinemanın iki önemli akımı ve çok farklı 
çalışan birkaç ünlü yönetmeni aracılığıyla, sinemanın olanaklarına 
ilişkin bazı ipuçları verme amacına yöneliktir. 

YENİGERÇEKÇİLİK (NEO-REALISMO) 

Gerçekçilik, İkinci Dünya Savaşından sonra, sinemada yaygın ve 
etkili bir akım haline geldi. İtalyan Yenigerçekçiliği günümüz sine-
masındaki gerçekçiliğin çıkış noktası olarak kabul edilir. Bu yargıya 
biz de katılıyoruz. Oysa bu akıma 'yeni' gerçekçilik denilmesinden 
de anlaşılacağı gibi, sinemada daha önceleri de gerçekçi akım (lar) 
vardı. Belgesel ya da yapmtısal (fictional)  film  ayrımına girmeden 
örnek olarak şu isimler verilebilir: Amerikalı natüralist belgeselci 
Robert Flaherty, Kino-Pravda'nın yaratıcısı Sovyet Dziga Vertov, İn-
giliz Belge Okulu'nun kurucusu John Grierson, 19. yüzyıl natüralist 
romanının etkisiyle gerçek ve yapıntıyı birleştiren Amerikalı David 
W. Griffith  ve Erich Von Stroheim, sesli film  döneminde Fransız 
şiirsel gerçekçiliğinin büyük adı Jean Renoir. Bunlara 1925-30 yılları 
arasında Almanya'da ortaya çıan Neue Sachlich keit (Yeni nesnel-
cilik) eklenebilir. 

İtalya'ya gelince, içinde Yenigerçekçiliğin birçok tohumunu taşı-
yan Luchino Visconti'nin Tutku  (Ossessione, 1942) adlı filminden  ön-
ce, hatta Faşizmin en güçlü olduğu dönemde sinemada gerçekçi yak-
laşımı deneyen sanatçılar oldu; Alessaııdro Blasetti, Mario Camerini-

(1) Joseph, GELMİŞ, Director as Superstar, Penguin Books, Middlesex, 1970, s. 22. 
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Zavattini'nin senaryoiarıyla- gibi. Kısaca, Yenigerçekçiiiğin kimi öğe-
leri İtalyan sinemasında daha önceden filizlenmeye  başlamıştı diye-
biliriz. Ama Yenigerçekçilik, gerçeği, yeni ve değişik yollarla, ken-
dinden önceki sinemanın kullandığı biçim ve araçlardan farklı,  yeni 
bir yorumla ele almıştır. (2) 

Savaş  Sonrası  İtalya 

İtalyan Yenigerçekçiliği, ülkenin belli bir tarihsel dönemindeki 
koşullarına sıkı sıkıya bağlı olarak gelişmiş, hatta ondan doğmuştur. 
İtalya, faşizmin  kaçınılmaz bir biçimde yenilgiye gidişi, Roma'nm 
bombalanması, Sicilya'nın işgali, Mussolini'nin Faşist Konsülün des-
teğini yitirerek Hitler'in tam bir kuklası haline gelmesi süreci içinde, 
çok büyük çalkantılara ve kargaşalıklara sürüklendi. Artık İtalya'-
da iki savaş vardı; bunlardan biri Alman ve Müttefik  Orduları ara-
sındaki savaş, diğeri ise, partizanlarla Mussolini'nin faşistleri  arasın-
daki savaş. İşte Yenigerçekçilik bu karmaşanın bir çıktısıdır. 

Savaş bitiminden 50'lerin başlarına dek İtalya'da egemen olan 
karmaşık siyasal koşullar ve sonuçlan sanatçılan da daha doğrudan 
tavır almaya zorladı. Faşist ideoloji halkı aldatıcı slogan ve düşlerle 
beslemişti, Yenigerçekçi sinemacılar doğruyu anlatmayı amaç edin-
diler. Aynı ideoloji yeni bir Roma İmparatorluğu yaratma aldatma-
casıyla kitleleri yönlendirmişti, Yenigerçekçi yönetmenler ise toplu-
mun sıradan insanının var olan sorunlanyla ilgilendiler. Mussolini 
savaşın yaralayıp altüst ettiği İtalya'dan kaçmaya çalıştı, ama onlar 
bu yıkıntı içinden geleceğe yönelik umutlar bulmaya uğraştılar. (3) 
İtalyan Yenigerçekçiliği insanların yaşamlannı sürdürmek için dört 
temel sorunla yaptıklan mücadelelerini göstermiştir; savaşa ve öldü-
rücü siyasal kaosa karşı, açlığa karşı, işsizlik ve yoksulluğa karşı, 
bu ortamda insan ilişkilerinin çözülmesine ve çürümesine karşı. Ye-
nigerçekçi filmler  adaletsiz toplumsal yapının en gerekli insan iliş-
kilerini bozduğu yolundaki Marksist ilkeyi benimsediler. Yeterince iş, 
ekonomik bağımsızlık ve yeterince yiyeceğin olmadığı bir toplumda,, 
aşkla arkadaşlığın lüks ve tehlikeli şeyler haline geldiğini vurguladı-
lar. Bunun yanısıra içinde bulunulan koşulların ve sorunlann açık-
lıkla irdelenip eleştirildiği bu tür filmlere  nesnel bir gereksinme var-
dı, böylece sanatçının çağının tanığı olma sorumluluğuyla toplumsal 
talep bir kez daha çakıştı. 

(2) Mario VERDONE, "Yenigerçekçilik; Mirası ve Sinema Düşünceleri", Yeni Si-
nema, S. 12, 1967, s. 18. 

(3) Roy ARMES, Film and Reality, An Historical Survey, Penguin Books, London, 
1974, s. 65. 
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Yenigerçekçi  Sinemada  Biçim  ve  İçerik: 

Toplumsal sorumluluklarının bilincinde olan yenigerçekçi yönet-
menler, bu sorumluluklarıyla toplumsal talebi nasıl uyumladılarsa, 
ellerindeki yapım olanaklarıyla vermek istedikleri içeriği de bütün-
leştirmeyi başardılar. Gerçekten de burada karşılıklı bir belirleme 
söz konusudur. Sinema sanayi savaş sonrası Avrupa'da ve özellikle 
İtalya'da büyük ölçüde sarsılmıştı. Teknik donanım neredeyse kul-
lanılır halden çıkmış, sermaye ve hatta yeterli hammadde bulmak 
olanaksızlaşmıştı. Tüm bunlar, film  üretmeyi sürdürme kararlılığın-
da olanları yeni yöntemler geliştirmeye zorladı. Yenigerçekçi sine-
macılar, yaşamın gerçeğe en yakın görünümünü yakalayıp sunmayı 
amaçladıklarından, zaten stüdyo yapaylığına, ünlü oyunculara, alışı-
lagelmiş senaryolara, yapmak istedikleri filmlerin  doğası gereği kar-
şıydılar. Ama yine de, parasal sınırlılıklar Yenigerçekçi filmlerin  ya-
lın, açık seçik bir anlatım kazanmasında etkili olmuştur. (4) Yinele-
mek gerekirse, yukarda sözü edilen karşılıklı belirleme olgusunda, 
kanımızca, içerik daha etkin konumdaydı. Sokaktaki insanın günlük 
yaşamını anında saptayıp, gerçeğe daha çok yaklaşmak isteyen Ye-
nigerçekçi yönetmen, sokağa çıkmak zorundaydı. Yani stüdyo tekni-
ğinin getirdiği yapaylıktan, düşsel öyküleri gerçek gibi göstermek-
ten kurtulmak için, içeriğe en uygun bu biçimi kullanmak gerekliydi. 

Gerçeğin sürekliliğini sağlamaya çalışan Yenigerçekçiler kurgu 
işlemini aradan çıkarmaya kararlıydılar. Dışavurumculuktan kaçın-
dılar. Örneğin, uzun ve kesintisiz çekimleri yeğlediler. Zavattini'nin 
en büyük düşü, herhangi bir adamın yaşamının doksan dakikasını 
kesintisiz çekmekti. Rossellini de, elindeki ham filmin  azlığı nede-
niyle çekimlerini yineleyememiş, niteliği iyi olmayan görüntüleri bile 
kullanmak zorunda kalmış, kurgusunun kaba ve kesmelerinin ani 
olmasından kaçmamamıştır. Ama bu, filmlerine  belgesel ve yapmtı-
sal bir karışım vermek isteyen Rossellini için bir engel oluşturmamış, 
tersine lehine işlemiştir. Çünkü izleyicisini anlatımsal akıcılıkla uyut-
mak istemiyor, hamlığı bir haber filminin  'o anda'lığmı (immediacy) 
taklit için kullanıyordu. (5) 

Yenigerçekçiliğin en önemli öğelerinden birini oluşturan 'olabil-
diğince az profesyonel  oyuncu kullanma' yaklaşımı için Cesare Za-

(4) "ilk çabalar pahalı olmayan gerçeğe daha fazla  yaklaşan ve tekniğe kölelik-
ten kurtulmuş bir sinema yaratma çabalarıydı. "Louis MARCORELLES, Living 
Cinema, New Directions in Contemporary Film-Making, Ailen and Unwin Ltd., 
London, 1973, s. 38. 

(5) Eric RHODE, A History of  the Cinema, Penguin Books, London, 1978, s. 457. 
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vattini şöyle diyor: "Yaşamlarına doğrudan katılabileceğim, canlı 
gerçek karakterleri, gerçekliği vermek için kullanırsam duygularım 
moralman daha güçlü, daha etkili ve daha yararlı hale gelir." (6) 
Ancak bu yeğleme; Yenigerçekçi yönetmenlerin filmlerinde  ayrıntı 
çekimlerden (close-up) kaçınıp, bel ve boy çekimlerini kullanmaları 
sonucunu doğurdu. Çünkü profesyonel  olmayan bu oyuncular ilk kez 
kamera karşısına çıkıyorlardı. Yakın ölçekler kullanmak, hele elde 
az film  olduğu düşünülürse belli riskler taşıyabilirdi. Bu gözlem, 
Yenigerçekçiliğin sinemaya unutulmaz portreler bırakmadığı anla-
mına gelmez. Örneğin, Umberto  D'deki (1952) tek arkadaşı köpeği 
olan yaşlı pansiyoner (Carlo Battista adlı yaşlı bir filoloji  profesörü 
tarafından  canlandırıldı), Renato Castellani'nin İki  Paralık  Umut 
(Due Soldi de Speranza, 1952) adlı filmindeki  evlenmeye uğraşan 
iki genç gibi. 

Sinema gibi temelinde görsel olan bir aracın, hele hele onun bir 
dönemine (ya da akımına) ilişkin bir yazı yazmaya çalışırken, ka-
nımızca izlenecek en iyi yol, belirli bir takım genel varsayımlar için-
de kalmaya uğraşarak konuya somut örneklerle, yani yönetmenlerin 
tek tek filmleriyle  yaklaşmaktır. Bu nedenle Yenigerçekçi sinema-
dan söz ederken akımın üç büyüğü sayılan Roberto Rossellini, 
Luchino Visconti ve Vittorio De Sica ile bunların, Yenigerçekçi si-
nemanın güncel sorunlara ivedi yaklaşımına örnek olacak birer 
filmiyle  kendimizi sınırladık. Ancak bu üç yönetmenin başka film-
leriyle, akıma katkısı olmuş öteki sanatçılara da gerektiğinde gön-
dermeler yapılacaktır. Bu yönetmenlerin çoğu İtalya'da Faşist yö-
netimin denetimindeki Roma Centro Sperimentale adlı film  okulun-
da eğitim görmüş ve burada film  tekniklerini ve gelecekteki sanat-
sal tepkilerini oluşturmuşlardı. (7) O dönemin filmlerinde,  Blasetti' 
nin Bulutlarda  Dört  Adım'ıyla  (Quattro passi fra  le nuvole, 1942), 
Visconti'nin Tutkusu  hariç, Yenigerçekçi sinemanın özelliklerine 
pek rastlanmamaktadır. Fakat savaşın son günleri yaklaşırken, sa-
vaş ve faşizmin  toplum üzerindeki etkilerini, toplumla birlikte onun 
bir parçası olarak, hem makro hem mikro düzeylerde yaşayan Yeni-
gerçekçi yönetmenler, edindikleri sinema birikimleriyle var olan or-
tamın somut durumunu yansıtma isteklerini bütünleştirdiler. Böyle-
ce Yenigerçekçi sinemacıların en önemli özelliği, o andaki sosyo-po-
litik koşullarla bunların yarattığı sorunları kameralarıyla izleyip, 

(6) Stanley KAUFFMANN, A World on Film, Harper and Row Publishers, New 
York, 1906, 6. 291, 

(7) Arthur KNIGHT, The Liveliest Art, Mentor Books, 9th ed., New York, 1957, s. 222. 
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kendi yaratıcı yorumlarını da katarak gerçeğe olabildiğince yak-
laşma çabası oldu. 

Roberto  Rossellini: 

"Sinemada Rönesans'ın başlangıç tarihinin -en azından İtalya'da-
Rossellini'nin Roma,  Açık  Şehir'i  yaptığı 1945 yılı olduğu söylenebi-
lir." (8) Önceleri kısa filmler  yapan Rossellini'nin ilk önemli filmi 
1941'de çevrilen Beyaz  Gemi  (La Nove Bianca) dır. Bu savaş propa-
gandası yüklü bir filmdir  ve faşist  ideolojiye oldukça uygundur. 

Yukarda sürekli olarak, Yenigerçekçi yönetmenlerin, o andaki 
toplumsal ve ekonomik koşullarla içiçe ve gerçeğe en yakın filmleri 
üretme çabalarıyla yeni bir akım yarattıklarını vurgulamıştık. İşte 
Rossellini'nin 1945-47 yıllan arasında yaptığı filmler,  savaş, etkileri 
ve direniş konularını ele almaktadır. Roma,  Açık  Şehir  (Roma, Cittâ 
Aperta, 1945), Hemşeri  (Paisa, 1947) ve Almanya,  Sıfır  Yılı  (Germa-
pia, anno Zero, 1947) bu temalar üzerine kuruludur. 

Her yönüyle Yenigerçekçi ilk film  olarak kabul edilen Roma, sa-
vaşın hemen bitiminde çekilmiştir. Gerçeğe o denli yaklaşılmıştır ki, 
birçok kişi filmin  Alman işgalinin son günlerinde, hatta gizli kame-
ra kullanılarak yapıldığı izlenimine kapılmıştır. Çünkü Yenigerçek-
çi sinemanın temel öğelerine uygun olarak Rossellini: 

— Hayali mekanlar kullanarak etkinlik sağlama yoluna karşı çı-
kıp, bir kentin gerçek sokaklarına ve bunlann gerçek yönlerine 
tümüyle sadık kalmıştır. Yani, hiçbir zaman hayalindeki coğraf-
yaya uyacak değişik mekanları biraraya getirerek yeniden dü-
zenleme yoluna gitmemiştir. 

— Filmde, Alman işgali altındaki Roma'da direnişçilerin yaşadığı 
mekanlan kullandı. Örneğin, filmin  başındaki olayların geçtiği 
apartman dairesi, gerçekten de filmin  senaristlerinden birinin 
(diğerleri Rossellini ve Federico Fellini'dir) o yıllarda yaşadığı 
evdir. Senarist Sergio Amidei Nazilerden kaçarken pekçok kez 
filmde  olduğu gibi, binaların damlarına çıkarak kurtulmayı ba-
şarmış bir direnişçiydi. (9) 

<8) Edvvard MURRAY, Nine American Film Critics, Ungar Publishing Co„ New 
York, 1975, s. 1. 

<9) ARMES, a.g.e., s. 66. 
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— Filmde eylemin, gerçekten oluştuğu yerleri kullanmanın yanısıra, 
olayları, ya ona karışan insanlarla yeniden üretmiş ya da yarı 
profesyonel  ve sıradan insanlarla özdeşleşebilen oyuncuları yeğ-
lemiştir. Bunlardan birincisine örnek, bir kadının sokakta SS'ler-
ce vurularak öldürülüşüne tanık olan kişinin, filmin  o sahnesin-
de yer almasıdır. Bu filmle  üne kavuşan ve o sıralarda yarı pro-
fesyonel  bir oyuncu olan Anna Magnani ise ikinci örneği oluş-
turmaktadır. Hatta Rossellini, kamerasını sokağa kurup kalaba-
lığın toplanmasını bekler, yardımcı oyuncularını onların arasın-
dan seçerdi. 

< 
— Filmde dramitizasyon ve kuşku yoktur. Öykü yalındır. Fakat ger-

çeğe böylesine yaklaşan bir yapıtın, aynı gerçekleri yaşamış iz-
leyici üzerindeki etkisinin ne denli güçlü olacağı açıktır. Aynı de-
neyimleri paylaşmamış insanlar ise, filmin  gerçekçiliğinden ötü-
rü benzeri etki altına girmektedir. İşte bu, filmin  siyasal amacı 
açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır. 
Özetle, Rossellini'nin çok nitelikli bir gazetecilikle yapıntıyı bir-

leştirerek yeni gerçekçi sinemanın belki de baş yapıtını verdiğini 
söyleyebiliriz. Filmin özüne olan itirazlarına karşın Amerikalı ünlü 
eleştirmen James Agee şöyle diyor: "...diğer şeylerin yanısıra ko-
münist propaganda olmasına karşın, Roma,  Açık  Şehir,  yılın filmi-
dir. ifade  edilen görüşleri benimsemesek de artistik niteliğini kabul 
etmeliyiz." (10) Filmde, Alman işgali altındaki Roma'da örgütlenen 
direniş hareketi, değişik kesimlerden üç kahramanın aracılığıyla 
anlatılır. Biri komünist direnişçi Manfredi  (Marcello Pagliero) diğeri 
katolik bir papaz Don Pietro (Aldo Fabrizzi) dir. Üçlü, dul kadın Pina 
(Anna Magnani) ile tamamlanır. Son iki kahramanı oynayan oyun-
cular dışında kalanların hiçbiri profesyonel  değildir. Ancak hepsi de 
Roma'mn hüzünlü ortamında başarılı otantik bir oyun sergilemiş-
lerdir. 

Filmdeki partizan ve papaz çok olumlu ve eşdeğerde işlenmiş-
tir. İtalyan eleştirmen Franco Valorva bu konuda şöyle diyor: "Hem 
papaz hem komünist aynı özgürlük, yurtseverlik ve adalet kavram-
larını kullanıyorlar; bu kavramları kullanma yolları farklıdır  ama 
ikisi de bu farklılığın  bilincinde değiller." (11) Kısaca filmde,  İtal-
ya'yı halâ çok ilgilendiren hristiyanlık değerleriyle Marksizmi uzlaş-
tırma çabalarını (tarihsel uzlaşma) görmek mümkün. Savaş sonra-

(10) MURRAY, a.g.e., s. 19. 
( İ l ) RHODE, a.g.e., 8. <59. 
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sı İtalya'da Hristiyan Demokratlarla Komünistleri aynı kabineye so 
kan gelişmelerin Yenigerçekçi sinemaya yansıması kaçınılmazdı. 

Roma,  Açık  Şehir,  bir direniş lideri olan Manfredi'nin  öyküsünü 
anlatır. Gestapo tarafından  izlenmektedir ve bir arkadaşının karısı 
olan Pina onu saklar. Ancak kadın öldürüldüğünde Manfredi  sev-
gilisi Marina'ya (Maria Michi) sığınır ve onun tarafından  ele verilir. 
Sonuçta Manfredi  ve Don Pietro yakalanır ve öldürülürler. Gerçek-
ten de 1944 yılında Don Morosini adlı bir papaz direnişçilere yaptığı 
yardımlar nedeniyle Almanlarca kurşuna dizilmişti. Film ayrıca, 
çarpışma ve işkence sahnelerinin gerçeğe yakınlığıyla ünlüdür. 

Rossellini Roma'dan sonra savaşa ilişkin üçlemesini 1947'de yap-
tığı Hemşeri  ve Almanya  Sıfır  Yılı'yla  tamamladı. Hemşeri altı bö-
lümden oluşur ve müttefiklerin  Sicilya'ya çıkışlarından başlayıp İtal-
ya'yı boydan boya işgalini anlatır. Altı bölümde de Rossellini, birey-
lerin öykülerine yer vermiştir. Ancak bu bireysel deneyimler İtal-
ya'nın kurtuluşunun genel süreci içinde ve onunla kaynaştırılarak 
ele alınmıştır. Bu filmde,  savaşın biraraya getirdiği farklı  iki kültü-
rün insanları arasındaki zıtlıklar ve ilişkiler işlenir. Savaşa ve as-
keri harekâtlara ilişkin görüntüler çok sınırlı olup, İtalyanlar ve 
Amerikalılar arasındaki ilişkileri anlatan öyküler birer fon  olarak 
kullanılmıştır. Ancak Rossellini bu yolla savaşın korkunçluğunu dile 
getirmeyi başarmıştır. (12) 

Almanya  Sıfır  YıZı'nda ise Rossellini, Berlin'in yıkıntıları ara 
sında oniki yaşındaki Edmund'un (Edmund Moeschka) öyküsünü 
anlatır. Nazi eğitimiyle, 'üstün ırk' ve 'zayıflığa  yer yok' yalanlarıy-
la yetiştirilmiş olan Edmund, hastalıklı babasını (filmin  tek profes-
yonel oyuncusu olan Franz Kruger) öldürür. Sonra gelen bölümde 
ise çocuğu Berlin'in yıkılmış binaları arasında dolaşırken kameray-
la birlikte izleriz. Burada Rossellini, bir çocuğun sokakta yürürken 
gördüğü taşlan tekmelemesiyle ya da kaldırım çatlaklan üzerinde 
yürümesiyle, kelimelerin ya da diyaloglann anlatacağından çok da-
ha anlamlı şeylerin açıklanabileceğini göstermiştir. Böylece Edmund'-
un gelişi güzel hareketleri aracılığıyla hâlâ bir çocuk olduğunu, bu-
nun yanısıra, yaptığının bilincine vararak çektiği vicdan azabından 
ise çocuğu Berlin'in yıkılmış binalan arasında dolaşırken kameray-
da önce tabancaya benzer bir taş parçasıyla 'intiharcılık' oynar son-
ra kendini pencereden atar. Filmin tüm sahneleri Berlin'de çekil-
miştir. 

(12) ARMES, a.g.e., s. 67., Liz-Anne BAWDEN (Der.), The Oxford  Companion to 
Film Oxford  University Press, London, 1976, s. 531. 
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Luchino  Visconti: 

Visconti'nin örnek olarak ele alacağımız Yer  Sarsılıyor  (La Terra 
Trama, 1948) adlı filmi  ise savaşın değil, yoksulluğun ve sömürünün 
öyküsüdür. Yenigerçekçilik artık tanımı gereği, doğrudan savaş ve 
direnişle ilgili değil, ülkede -ve dünyada- büyük sorun olan savaş 
sonrası yoksulluk ve işsizlik temasıyla uğraşmaya başlamıştır. Vis-
conti, bu temayı ülkenin en geri yöresinin o anda var olan gerçek 
koşulları içinde çle almıştır. 

Visconti, Yer  Sarsılıyor'u  yapmadan önce Fransa'da Renoir'la 
birlikte çalışmış, onun üç filminde  asistanlık yapmıştı. Fransa'da bu-
lunduğu 1930'ların ortaları, bu ülkede Halk Cephesi'nin oluşturul-
duğu döneme rastlar. Visconti'nin siyasal görüşleri bu sırada berrak-
laşmış ve keskinleşmiştir. 

Yer  Sarsılıyor'a  geçmeden önce Visconti'nin yeni gerçekçi akı-
mın kimi özelliklerini taşıyan ilk uzun filmi  Tutku'dan  da kısaca söz 
etmek yerinde olur kanısındayız. Film, James Cain'in 'Postacı Kapıyı 
İki Kez Çalar' adlı romanından uyarlanmasına karşın, tam bir İtal-
yan filmi  olmuş, "...insana yönelik yoğun ilgi, doğal çevrenin ve 
tiplerin kullanılması, yaşama gerçekte olduğu gibi bakış açısından 
karşı durulmaz bir duygu içeren bir baş yapıt" olarak değerlendiril-
miştir. (13) Visconti bu filmde  tanınmış oyuncuları büyük bir do-
ğallık içinde kullanmış, filmin  önemli karakterlerinin perdenin mer-
kezinde kalmalarını sağlayan uzun kaydırmalı çekimlere yer vermiş, 
sokaklarda ve parklarda yapılan çekimlerde gizli kameralardan ya-
rarlanmış ve kamerayı vinçlere yerleştirerek yakın çekimden genel 
çekime kesintisiz geçişler yapmıştır. Bu filmde  İtalya, insanları ve 
gündelik yaşamın kendine özgü ses ve görüntüleriyle perdeye akta-
rılmıştır. 

Tutku'da  filizleri  görülen Yenigerçekçilik, Yer  Sarsılıyor'da  tüm 
ögeleriyle ortaya çıktı. Bu filmin  sinemasal modeli Flaherty ve 
Eisenstein'dır. (14) Film İtalya'nın en geri yöresi olan Sicilya'nın bir 
balıkçı köyünde geçer. Visconti kendisine İtalyan Komünist Partisi 
tarafından  sağlanan bir miktar parayla Sicilya'ya gitmiş, filmi  altı 
ay içinde tamamlamıştır. Başlangıçta, filmde  birbirine bağlı üç bö-
lüm olması düşünülmüştü. Ancak, yalnızca balıkçılara ilişkin ilk bö-
lüm tamamlandı. Visconti, Pietro Germi'nin (Kanun  Namına,  1948 ve 
Umut  Yolu,  1950) yanısıra Güney İtalya ve sorunlarına ilişkin film 

(13) KNIGHT, a.g.e., s. 222. 
(14) Geoffrey  Nowell-SMITH, Visconti, Secker and VVarbourg, London, 1973, b. 41. 
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yapan ilk yönetmendir. Bu filmler  İtalyan kamuoyunu etkilemiş ve 
Güııey'in sorunlarına ilişkin tartışmaları yoğunlaştırmıştı. 

"Doğrudan kayıtsızlık ya da 'laissez-faire'  ilkesini bir yana ko-
yarsak, İtalya'nın güneyinin sorunlarını çözmek için iki yol öne sü-
rülmüştür. Bunlardan biri, merkezi hükümetin yoğun müdahalesiy-
le eşkiyalık ve rüşveti ortadan kaldırmak, toprak reformu  yapıp böl-
geye endüstriyi sokmaktı. Gramsci'nin görüşlerinden türeyen ikin-
cisi ise, güneyin köylülerini kuzeyin proleteryasıyla birlikte siyasal 
bir kitle hareketinde ittifak  ettirerek, güney toplumunu içerden de-
ğiştirmekti... 1940'ların İtalya'sında bir filmcinin  bu çözümlerden bi-
ri lehine taraf  olmaması olanaksızdı". (15) 

Visconti, işte bu ikinci görüşün yanında yer almıştır. Filmi yap-
mak için Sicilya'ya gittiğinde, senaryo taslağında görülen şuydu : 
Devrimin saati geldi, Sicilya halkı silahlarına sarılacak ve baskıcı-
ya karşı kısmi de olsa bir zafer  kazanacak. Ancak çekim yerine git-
tiğinde Visconti durumun çok farklı  olduğunu gördü. Çekmek iste-
diği ile Sicilya'nın nesnel koşulları arasında dağlar kadar fark  var-
dı. Öncelikle, Sicilya emekçileri topyekûn bir ayaklanmaya geçecek 
durumda değildi, gerici güçler çok etkindi, halk örgütlenmemişti, 
herhangi bir ayaklanma başarısızlığa uğramaya mahkûm görünü-
yordu. Böylesine geri bir yörede, devrimin gerçekleştiğini gösteren, 
üstelik de belgesel özelliği ağır basan bir film  yapmak, gerçeği tü-
müyle değiştirmek anlamına geleceği iiçn Visconti, daha karamsar 
ama daha gerçekçi bir biçimde filmi  yeniden düzenledi. Böyle olma-
saydı, Yer  Sarsılıyor  Yenigerçekçi sinemanın baş yapıtlarından biri 
değil, belki de devrimci bir sinemacının ütopik bir filmi  olarak nite-
lenecekti. Çünkü Yenigerçekçilik ivedi ve o anlık gerçeğin sinema-
sıdır. Buna karşılık filmde  de gördüğümüz, gibi Visconti, kesinlikle 
gerçekçi olmak uğruna teslimiyetçiliği de önermemiştir. Hatta, fil-
min içeriğindeki siyasal ajitasyon, Yer  Sarsılıyor'un  kimi kişilerce 
bir propaganda baş yapıtı olarak nitelendirilmesine yol açmıştır. (16) 

Filmin öyküsü Verga'nm Güney İtalya edebiyatı örneklerinden 
olan 'I Malavoglia' adlı romanından esinlenerek kurulmuştur. Yoksul 
bir balıkçı ailesi olan Valastrolarm, özellikle büyük oğul 'Ntoni'nin 
bireysel baş kaldırışım ve yenilgisini anlatır. Ancak film,  işlediği iki 
temel savla tüm balıkçıların geleceğinin böyle olmayacağını da gös-
terir. Şöye ki, 'Ntoni aracıların verdiği düşük fiyatlara  kızıp, öteki 

(15) a.k., r>. 38. 
(16) a.k„ B. 40. 
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balıkçıları da arkasına alarak aracıların tümünü denize attırır. Bu 
kendiliğinden oluşmuş, ani bir tepkidir, polisler gelir ve büyük oğul 
hapse girer. 'Ntoni burada esas düşmanın doğa (deniz) değil, sömü-
rüye dayanan dünya olduğunu anlar. Karşı çıkılması gerektiğini far-
kederek evi satıp bir tekne alır. Valastro ailesi sömürüye karşı yalnız 
da olsa direnmeye karar vermiştir. Ne var ki, tekne batar ve 'Ntoni 
bir kez daha yenilir. Artık olayın bireysel düzeyde çözülemeyeceği, 
kollektif  ve uyumlu eylemin zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Nowell-
Smith'e göre: "Visconti öyküyü Marx'm ışığında yeniden yazmış-
tır." (17) Visconti, ne kaçış filmlerinde,  olduğu gibi 'Ntoni'nin birey-
sel başkaldırısını ödüllendirip onu zengin etmiş, ne de sömürücüleri 
yok ettirip kötülükleri sona erdirmiştir. Visconti, Yenigerçekçi sine-
manın özüne çok uygun biçimde filmine,  belirgin bir 'son' koymamış 
ancak izleyicide yaşamın süregittiğini, filmdeki  karakterlerin içinde 
bulunduğu durumların, kendileri birşey yapmadıkları sürece yinele-
neceği duygusunu yaratmaya çalışmıştır. 

Visconti Yer  Sarsılıyor'da,  tümüyle olayın geçtiği Aci-Trezza 
köyündeki gerçek kişileri kullandı. Filmin bir diğer özelliği diyalog-
ların yöre dialektine sadık kalmasıdır. Bu dialekt yalnızca yarımada-
da değil, Sicilya'nın büyük bir kısmında bile anlaşılamadığından film 
boyunca İtalyanca açıklamalara yer verilmiştir. Fakat filmin  diya-
loğlanyla resimsel stili öylesine birbirine uymuştur ki, tam bir görsel 
ve işitsel bütünlük sağlanmıştır. Visconti'nin yaklaşımı Flaherty gi-
bidir. Yer  Sarsılıyor,  içinde; antropoloğun sahneyi düzenleyip önemi 
üzerinde yorum yaptığı antropolojik bir filmdir.  Fakat film  çekilme-
ye başladığı anda yönetmen varlığının artık duyulmaması için ara-
dan çekilir, yani saati kurup işlemeye bırakır. Öte yandan fırtına, 
bulutlu gökyüzü, siyah şallı bir kadmm ileri geri koşuşmaları gibi 
tümüyle saf  resimsel görüntülerde ve doğanın yıprattığı bitkin insan 
yüzü çekimlerde Eisenstein'ı anımsatan doğrudan duygusal bir ir-
deleme vardır. (18) 

Visconti, Yer  Sarsılıyor'dan  sonra böylesine bir yazının sınırla-
rını aşacak sayıda çok ve önemli filmler  yapmıştır. Bunlar siyasal 
olarak bir ölçüde ilerici olarak nitelenebilecek filmlerdir.  İlk yıllar-
daki, Renoir natüralizmiyle, Flaherty ve Eisenstein'm etkileri daha 
sonra tümüyle kaybolmasa bile yerini, görüntüsel zenginliğe ve bi-
çimselliğe bıraktı. (Leopar,  1963; Lanetli,  1969; Venedikte  Ölüm,  1971) 
Tiyatro ve opera sahneye koyuculuğu Visconti'nin özellikle dekor ve 

(17) a.k., s. 44. 
(18) a.k., g. 49. 
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kostüm açısından görkemli filmlere  (Senso,  1954) yönelmesinde et-
kili oldu. (19) Kendisi de soylu bir aileden gelen Visconti, özellikle 
üst sınıfların  çöküşünü ya da bozulmasını anlatan filmlerinde  başa-
rılı olmuştur. Yer  Sarsılıyor'dan  sonra, Yenigerçekçi olarak nitele-
nebilecek tek filmi  Rocco  Kardeşler  (Rocco e i Suoi Fratelli, 19(50) dir. 

Vittorio  De  Sica: 

Yenigerçekçi sinemacılardan seçtiğimiz üçüncü yönetmen olan 
De Sica ise, sanat yaşamına tiyatro oyuncusu olarak başladı. 1935'de 
kendi tiyatro kumpanyasım kuran De Sica, 1922'den başlayarak film-
lerde de rol almıştır. Ancak başarılı bir sinema oyuncusu olarak ken-
dini kabul ettirişi 1932'de Camerini'nin bir filmiyle  oldu. De Sica'nm 
oyunculuk yönü, onun ilerde istediği nitelik ve biçimde filmler  yap-
masında çok önemli bir kaynak işlevi görmüştür. Yönetmenliğini 
yaptığı ilk film  1941'de gerçekleştirilen Teresa  Venerdi'dir.  Başrolde 
Anna Magnani'nin oynadığı bu filmin  asıl önemi, De Sica'nm senarist 
Cesare Zavattini ile uzun yıllar sürecek ortak çalışmalarının ilk ürü-
nü olmasındadır. De Sica'yı Zavattini'siz düşünmek zordur. Bir 
Marksist olan Zavattini'nin siyasal bilinci De Sica'nın birey psiko-
lojisine ilişkin berrak görüşleriyle birleşince o günü ve sorunlarını 
sağlam bir toplumsal temel üzerinde ve doğru insan ilişkileri çerçe-
vesinde veren filmler  ortaya çıkmıştır. 

İkilinin Bisiklet  Hırsızları  (Ladri di Biciclette, 1948) ndan önceki 
iki filminde  de, dönemin İtalya'sı çocukların aracılığıyla anlatılmak-
tadır. (20) 1947'de yapılan Çocuklar  Bizi  Gözlüyor'da  (I Bambini ci 
guardano) orta smıf  bir ailenin çözülüşü, ailenin üçüncü kişisi olan 
çocuğun gözüyle anlatılırken, 1946'da gerçekleştirilen Boyacı  (Scius-
cia) filminde  ise müttefiklerin  girdiği Roma'da iki boyacı çocuğun 
giderek kötüleşen yaşam koşulları anlatılır. Oscar da alan bu film 
De Sica'nm sinemasal olgunluğunun ortaya çıktığı ve ona uluslarara-
sı bir ün kazandıran ilk yapıt olduğu kabul edilir. Aynı zamanda bu 
film,  Yenigerçekçiliğin kendisi gibi, İtalya'nın toplumsal gerçeklerin-
ce yönlendirilmiştir. Yapımında da o yıllarda film  yapım sürecinde 
karşılaşılan her türlü maddi olanaksızlar ortaya çıkmış ve durum 
filmin  Yenigerçekçi niteliğini kendilğinden desteklemiştir. (21) 

(19) BAWDEN, a.g.e., s. 732. 
(20) Bu iki filmin  dışında De Sica'nın hayranı olan Goebbels'in Almanya'da film 

yapma önerisini reddetmek için ikili kendilerini ilgilendirmediği halde, Ka-
tolik Sinema Merkezi için -film  sonra Vatikan'ca reddedilecektir- Cennet Kar 

1 ifsı  (La Porta del Cielo, 1944) adlı filmi  yaptılar. 
(21) BAWDEN/ a.g.e., s. 189. 
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. De Sica - Zavattini ikilisinin bütün zamanların en iyi on filmi 
arasında sayılan Bisiklet  Hırsızları  adlı yapıtı 1948 yılında gerçek-
leşti. Daha sonra sinema tarihinde çok saygın bir yer kazanan bu 
filmin  finansman  öyküsü de oldukça ilginçtir. Hiç bir İtalyan yapım-
cı film  için para yatırmaya yanaşmamıştır. Bu yıllarda -diğer alan-
larda olduğu gibi- İtalyan film  sanayinde de Amerikan sermayesi 
etkili olmaya başlamıştı. Bu durumun bir sonucu olarak, İtalyan 
parası bulamayan De Sica'ya Amerikalı yapımcı David O'Selznick 
(Rüzgâr  Gibi  Geçti,  Rebecca  gibi filmlerin  yapımcısı) yardım elini 
uzattı. Ancak küçük bir koşulu vardı; başrolü Cary Grant oynaya-
caktı. (22) Yardım eli geri çevrildi ve De Sica hâlâ sürdürdüğü oyun-
culuğundan biriktirdiği paralarla filmini  yaptı. Aynı olgu De Sica'nm 
Yenigerçekçi yaratıcılığının son iki örneği olan Milano  Mucizesi  (Mi-
racolo a Milano, 1950) ve Umberto  D (1953) adlı filmleri  için de ge-
çerlidir. 

Bisiklet  Hırsızları,  savaş sonrası İtalya'da büyük boyutlara ula-
şan işsizliğin toplum ve birey düzeyinde ele almışıdır. Toplumsal ko-
şulların, bireyi çözümsüzlükte bırakıp, suça ittiği böylece bireyin 
kendi gözünde bile aşağılanmış duruma düştüğü anlatılmaktadır. İşi 
için bisiklete gereksinmesi olan bir işçi, işe başladığı ilk gün bisikle-
tini çaldırır. Film bundan sonra, adamın, arkadaşlarının ve oğlunun, 
slamlarda, Roma'nm eskici pazarlarında bisikleti umutsuzca ara-
yışlarını sergiler. Antonio hırsızı yakaladığında, onun da kendisi gibi 
bir kişi olduğunu görür, hırsız hepsinin içinde yaşadığı koşulların ve 
karşı karşıya bulundukları sorunların bir ürünüdür. Bisikletini ala-
mayan Antonio bir başkasınınkini çalar, böylece filmin  ikinci hırsızı 
kendisi olur. Ancak başarısızdır, yakalanır ve çok kötü bir duruma 
düşer. Antonio'nun çöküşü tamamlanmıştır ve yalnızca oğlunun var-
lığı ve sunduğu yakınlık onun yaşamı sürdürmesi için bir nedendir. 

De Sica filmde,  kilise, polis, tefecilik  ve işçi bulma kurumu gibi 
var olan sistemin yapı taşlarına ağır eleştiriler getirmektedir. Öyle 
ki, hakkındaki sinemasal eleştirilerin olumluluğuna karşın bu film, 
toplumsal koşullara şiddetli karşıtlığı nedeniyle, İtalyan Uusunun 
çıkarlarına aykırı bulunmuş ve De Sica'yla Zavattini üzerine yoğun 
bir baskı getirmiştir. Zaten daha önce de İtalyan İçişleri Bakanlığı 
Boyacı'mn  Cannes Film Şenliğine gönderilmesini, ahlâka aykırı ol-
duğu gerekçesiyle engellemişti. Daha sonra ise, Umberto  D'de  aynı 
sorunla karşılaşıldı ve De Sica, 'İtalya'nın gizli çamaşırlarım' ortaya 

(22) Filmde yeni gerçekçi akımın en tipik özelliği olan profesyonel  oyuncu kullan-
mama ilkesine sadık kalınmış, C. Grant yerine bir fabrika  işçisi oynatılmıştır. 
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sermekle suçlandı. De Sica bu filmini,  gazeteci ve eleştirmenlere gös-
terebilmek için, 1954'de Londra'da düzenlenen İtalyan filmleri  haf-
tasına, o günlerin İtalyan ticari sinemasının medar-ı iftiharı  olan 
Gina Lollobrigida'ya eşlik etmek üzere gidip, bir ara toplantıdan 
kaçarak gizlice oynatmıştır. (23) 

Siyasal baskılar, yapımcıları Yenigerçekçi yönetmenleri destek-
lemekten alakoymuş ve ülkedeki değişen atmosfer  içinde Yenigerçek-
çilik giderek sönmeye yüz tutmuştur. Ancak bu gelenek bugün bile 
pek çok filmde  etkilerini sürdürmektedir. Diğer ülkelerin sinemaları 
üzerinde de önemli etkiler yapmış ve sinemanın çağdaşlaşması yo-
lunda attığı adımlar değerinden birşey yitirmemiştir. Türkiye'de Yıl-
maz Güney'in yaptığı 'Umut'  filmi  de buna bir örnek olabilir. 

1950'lerin ortalarında Hollywood'un mali hegemonyasının İtal-
yan sineması üzerinde yarattığı etkilerle 'tozpembe-gerçekçilik', 'ek-
mek ve aşk' filmleri  ortaya çıkmıştır. De Sica'yı bu filmlerde  genel-
likle oyuncu, zaman zaman da yönetmen olarak görüyoruz. 2'avatti-
ni'yle birlikte planladıkları pek çok filmi  gerçekleştiremeyen De Sica, 
daha sonra da iki kez Oscar'la ödüllendirilmiştir; İki  Kadın  (La 
Ciociara, 1960), Dün,  Bugün,  Yarın  (Ieri, oggi, domani, 1964). 

Yenigerçekçiliğe ilişkin bölümü bitirmeden önce, De Sica ara-
cılığıyla bu akımın özelliklerini bir kez daha özetleyecek olursak 
şunları sıralayabiliriz: 

— Gerçeğin son derece inandırıcı biçimde yeniden yaratılması, 
— Toplumsal ve siyasal olguların, sıradan insanın yaşamı üze-

rindeki etkilerini irdeleyen basit ve yalın temalar, 
— Sıradan insanın kendiliğindenciliğini yansıtan oyunculuk, 
— Son derece yalın ve karmaşık olmayan çekim açıları, kom-

pozisyon, hareketler, 
— Yalın, basit bir kurgu, 
— Son derece gerçekçi ışıklandırma. (24) 

YENİ DALGA (NOUVELLE VOGUE) 

1958-1963 yılları arasında pekçok başka ülkede olduğu gibi., Fran-
sa'da da, sinema seyircisi sayısında düşüş görülmesine karşın (25) yi-

(23) Roger MANWELL, Lewis JACOBS, (Der.), The International Encyclopedia of 
Film, Michael Joseph Ltd., London, 1975, s. 290-291. 

(24) Lee BOBKER, Elements of  Film, Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 2nd ed. New 
York, 1974, 6.. 171. 

(25) 1957'de 390 milyon, 1963'de 290 milyon. 
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ne aynı dönemde 170 Fransız yönetmeni ilk filmini  yaptı. (26) 1959 
yılında ilk filmini  yapan yönetmenlerin sayısı 24'iken bu sayı ,1960'da 
43'e çıkıyor. (27) Seyirci sayısının düşmesiyle yönetmen sayısının 
artması çelişir gibi görünse de, aslında aralarında çok yakın bir ilinti 
vardır. Yapımcılar, televizyonun yaygınlaşmaya başlaması ve seyir-
ci sayısının hızla azalması nedeniyle yeni önlemler alma zorunda 
kaldılar. Artık, büyük maliyetli, tek bir filmin  riskini azaltmak gere-
kiyordu. Ticari zekası parlak olan kimi yapımcılar bir tek filme  ya-
pılacak yatırımla, genç yönetmenleri ve onların tarzının sağladığı 
olanakları kullanarak, sekiz-dokuz dar bütçeli film  yapmanın avan-
tajını hemen kavradılar. Bu filmlerden  bir ya da ikisinin iyi iş yap-
masını bekleyip, riski azaltmayı yeğlediler. Genç yönetmenlerin yeğ-
lenmesinin ikinci ticari nedeni, belli bir toplumsal birikimin sonucu, 
kendinden önceki kuşakların değer, kural ve yapıtlarına başkaldıran 
gençlerden oluşan pazarı ele geçirmekti. Televizyonun karşısından 
kalkmayan ana-babalarınm tersine akşamları evde oturmayı red-
deden gençlere yönelik filmler,  beklenen yanıtı buldu ve pek çok genç 
yönetmen sinema sanayinde yerini aldı. (28) 

Yeni Dalga'nm oluşumuna başlangıç noktası olarak, 1951 yılın-
da Andre Bazin'ce yayınlanan 'Cahiers du Cinema' dergisinin çıkı-
şını alabiliriz. Liberal bir kişi olan Bazin, katolik düşünür Emmenuel 
Mounier'den etkilenmiştir. 'Sinema Nedir?' adlı kuramsal yapıtıy-
la ünlüdür. Oldukça tartışmalı görüşleri yüzünden özellikle solun 
eleştirilerine uğramıştır. Örneğin, kurgu konusunda Eisenstein'a 
olan karşıtlığından söz edebiliriz. Eisenstein'a göre; kurgunun gücü, 
seyircinin zihnini ve duygularını yaratıcı süreç içine katmasından 
kaynaklanır. Seyirci, yazarın görüntüyü yaratırken geçtiği aynı 
yaratıcı yoldan yürümeye zorlanmaktadır. Bazin' ise, "Rus okulu 
montojla şekilsiz gerçeğin tek görünümünü empoze edebilmek için, 
çoklu anlamları ortadan kaldırıyor. Seyircinin kendisine kurgu yo-
luyla dikte edilenden başka bir anlam bulması engelleniyor." diyerek, 
kurgunun temelde ve doğası gereği belirsizliğin ifadesine  karşıt ol-
duğunu öne sürmüştür. (29) 

Bazin, kurguda otantik ve nesnel olma kuramının 'düşünürü'-
dür. Ona göre, sinemada iyi olan şey, olayların sunumdan daha önem-
li bir yer tutmasına olanak tanınmasıdır. Kurgu araçlarıyla, gerçe-

(ae) RHODE,, a.g.e., s. 525. 
(27) BAWDEN, a.g.e., s. 510. 
(28) RHODE, a.g.e., s. 526. 
(29) V. F. PERKİNS, Film as Film, Penguin Books, Middlesex, 1974, s. 33. 
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ğin yönlendiriimesindeki tehlikelere dikkat çeken Bazin, Renoir'm 
gerçekçiliğine hayrandır. Çünkü Renoir, uzun çekimleri, kaydırmalı 
kamera kullanımını ve kompozisyonda derinliği geliştiren bir yö-
netmendir. Benzeri yaklaşımları olan Orson Welles ve Willliam 
Wyler ile İtalyan yem gerçekçileri Rossellini ve Visconti Bazin'in fa-
vorileridir. 

"Yenigerçekçiliğin, Amerika'da olduğu gibi, önce kurgulama tek-
niğinde herhangi bir devrimle kendini göstermemesi insanı aldat-
mamalıdır. 

Aynı amaca varmak için, çeşitli araçlar vardır. Rossellini ile De 
Sica'nm araçları öyle pek göze çarpıcı değildir ama, bunlarda kur-
guyu hiçe indirmek ve perdede gerçeğin asıl sürekliliğini geçirmek 
amacını güderler... Yenigerçekçilerin en 'estet' olanı Lushino Vis-
conti zaten sanatımn temelini Yer  Sarsılıyor'da  Welles kaçlar kesin-
likle açığa vuruyordu : Yer  Sarsılıyor  hemen tamamıyla, çekim-ayrım-
dan meydana gelmiştir ve bu filmde  olayı tümüyle kucaklamak kay-
gısı kendisini alan derinliği ve bitip tükenmez çevrinmelerle ortaya 
koyuyordu." (30) 

Bazin'in 'gerçeğin asıl sürekliliği'ni yakalama, dolayısıyla kur-
gu kullanmama konusundaki tutumu, öğrencilerinden özellikle 
Francois Truffaut  ve Jean-Luc Godard'ı etkilemiştir. Truffaut'nun 
filmlerinde  çekimler son derece uzundur. Kesmeler ancak kaçınılmaz 
olduğunda kullanılır. (Örneğin, bir karakter odadan çıktığı ya da 
merdivenlerden inip gözden kaybolduğu için). 40o  Darbe  de (Les 400 
Coups, 1959) Bazin'in etkisi açıkça görülmektedir. (31) 

Hemen belirtelim ki, yeni dalga yönetmenlerinin öykünün de-
vamlılığına karşı çıkışlarıyla gerçeğin sürekliliği konusundaki du-
rumları birbirine karıştırılmamalıdır. Çünkü onlara göre, yaşam 
uyum içinde süren çok anlaşılır bir öykü değildir. Karmaşık ve ke-
sikli bir bütündür. Kişinin öznel gerçekçiliği her zaman nesnel ger-
çeklikle bağdaşmaz, biri için diğeri feda  edilmez. 

Yeni dalga akımının kuramsal temellerinden biri de, -auteur 
(yaratıcı) kuramının ilk adımı sayılabilecek olan- Alexandre Astruc' 
un 1948'de ortaya attığı 'Camera-Stylo' (kamera-kalem) kavramıdır. 
Astruc'a göre, sinema artık, görüntüleri saptama yolundaki başarısı-

(30) Andr6 BAZİN, Çağdaş Sinemanın Sorunları, Çev. Nijat Özön, Bilgi Yayınevi, 
Ankara, 1966, d. 06. 

(31) Karel REISZ, Gavin MILLAR, The Technigue of  Film Editing, Focal Press, 
Hasting House, Publishers, 20th ed., New York, 1975, s. 331. 
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nı tamamlamış ve yavaş yavaş bir 'dil' olmaya başlamıştır. Sinema-
da ve onun aracılığıyla, sanatçı deneme ve romanla yapıldığı gibi 
soyut ya da deneyimsel düşüncelerini oortaya koyabilecektir. İşte 
bu nedenle sinema bir dildir. Camera-stylo, genç Fransız entelektü-
ellerinin sinemaya bakışlarını açıklaması yönünden yararlı bir te-
rim olmaktadır. (32) Genç yönetmenler 'yazan' ve 'görüntüleyen' 
ayrımının gerçekçi olmayacağına inandıklarından, sinemada da di-
ğer sanatlarda olduğu gibi mükemmelliğin, denetleyen zekanın tek-
liğinden doğacağım savundular. Sinemanın boyutları öylesine küçül-
tülmeliydi ki, tek adam, yani yaratıcı onun üzerinde bir denetim ku-
rabilsin böylece "auteur" yönetmenler daha yalın, yaşam gibi ve 
gerçek olayların akışına olabildiğince az müdahale edecek, kişisel 
yazımlama araçlarını kullanmadaki çekici öneriye dört elle sarıldı-
lar. Örneğin, yeni dalga filmleri,  'Cinema-Verite'nin tekniklerinden 
yararlandılar. 

Yeni  Dalgacılar  : 

Genel kurala uyarak, biz de bu yönetmenleri üçe ayırabiliriz. 
'Cahier du Cinema' çevresinde toplananlar Claude Chabrol, Francois 
Truffaut,  Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, Erich Rohmer, Charles 
Bitsch, Jacques Doniol-Velcroze, gibi genç eleştirmenlerdi. Öte yan-
dan, Georges Franju, Agnes Varda, Alain Resnais, Jacques Demy, 
Chiis Marker, Jean Rouch, Jacques Rozier ise 'Seinne'in sol yaka' 
sinemacılarını oluşturuyordu. Bu sinemacıların ortak özellikleri, ti-
cari sinemada o zamana dek şu ya da bu biçimde çalışmaktan ka-
çınmaları, ve sinema eğitimlerini belgesel ve kısa filmler  yapmanın 
yanısıra Fransız sinematekinin arşivleriyle sağlamış olmalarıdır. Bu 
yönetmenlerin bir diğer ortak özelliği, bir kaç piyasa filmi  yapıp, 
kendilerini kabul ettirdikten sonra değil, hemen ilk filmlerinde  ken-
di kişisel stillerini ortaya koyabilmiş olmalarıdır. Üçüncü-olarak asis-
tan ya da senaryo yazarlığı gibi, yönetmenliğe geleneksel çıraklık 
kurumu aracılığıyla gelen ve ticari başarı kazanan Roger Vadim, 
Louis Maile ve Alexandre Astruc'un oluşturduğu grup da bunlara 
katılabilir. 

Sinema  Anlayışları 

Yeni dalgacıların sineması kendilerinden önceki Fransız süıema 
geleneğinin reddi üzerine kurulmuştur. Birbirleriyle her türlü yar-
dımlaşmayı sürdürmelerine, yaptıkları sinemanın düşünsel temelle-

(32) a.k., e. 322. 
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rini beraberce atmalarına karşın, tümü son derece kişisel anlatım 
yolları ve teknikleri geliştirmişlerdir. Yine pek zorlamadan, aşağı yu-
karı hepsinde ortak kimi nitelikleri şöyle sıralayabiliriz: Doğrusal 
zamana karşı çıkmaları, yani zaman içinde ileri ve geri büyük sıç-
ramalar yapmaları; öykü bütünselliğine önem vermemeleri, eliptik 
bir anlatım yeğleyerek, anlam bozulmaksızın öykünün bazı öğele-
rini dışarda bırakmaları; aynı film  içinde kendilerini hiç lasıtlama-
dan belgeselden yapıntıya dek çeşitli sinema stillerini kullanmaları; 
çekim sırasında doğaçlamaya (improvisation), kendiliğindenciliğe 
ağırlık vermeleri gibi. 

Bu dönemde Fransız toplumunda gençler arasında yaygın olan 
düşünce biçimi, dış değerler -din, ahlâk, yurtseverlik gibi- çerçevesi-
nin çöküşü sonucu, herşeyin bireye kaldığı, onun kendi değerlerini 
kendisinin yaratması gerektiği yolundaydı. Bu da ancak içe bakışla 
sağlanabilirdi. Çünkü kişi en iyi kendini bilebilirdi ya da en azından 
ilk bilmesi gereken kendisiydi. Yeni sinema da, dış dünyayla daha 
az, iç dünyayla daha fazla  ilgilendi. Yani, düşünce süreciyle, belle-
ğimizin deneyimleriyle, zamanın geçişiyle ve iyiyle kötüye ilişkin 
bireysel fikirlerle  ilgilendi. (33) Böyle olunca, öykünün süreklliği ve 
dramatik yapının önemi ortadan kalktı, bunların yerini doğaçlama 
ve kendiliğindencilik aldı. 

Yem dalgacıların kendi kişisel damgalarını taşıyan filmleri  yu-
karda sözü edilen yaratıcı kuramın gelişimiyle içiçedir. 1930 ve 1940'-
lann Fransız sinema geleneğinde, senaryo yazarının önemi çok bü-
yüktü. 1950'lerde ise daha eski bir fikre,  yani yönetmenin filminin 
tek yaratıcısı olduğu fikrine  dönülmüştür. Artık senarist, yönetme-
ne düşüncelerini biçimlendirmede yardımcı olan teknisyen konu-
mundadır. Yeni dalganın en tipik örneklerinin öyküleri, yönetmen-
lerince geliştirilmiştir. Durumun tek istisnası Alain Resnais'dır. Res-
nais, hiç bir filminde  tek bir diyalog yazmamış, Marguerite Duras, 
Alain Robbe-Grillet gibi yazarlarla ortak bir çalışma yürütmüştür. 

Yeni dalgacıların kendilerinden önceki kuşağın reddettikleri bir 
başka yönü ise, dekorların en küçük ayrıntılarına dek gerçeğe ben-
zer biçimde düzenlenmesiydi. Yeni dalgacılar ise ya gerçek mekan-
larda çekim yaptılar ya da dekor kullanmak zorunda kaldıklarında 
onu, gerçeği yeniden üretici olarak değil, açıklayıcı bir araç olarak 
kullandılar. (34) 

(33) a.k., s. 327. 
(34) Roy ARMES, French Cinema. A. Zwemmer Ltd. Volume 2, Loııdon. 1870, s. 13. 



SİNEMANIN ÇAĞDAŞLAŞMASI 163 

Senaryo ve dekor konusunda olduğu gibi, yeni dalga yönetmen-
leri dışavurumsal olmaktan çok işlevsel olan klâsik düzgün görün-
tülere (fotoğraflara)  de karşı çıkmışlardır. Genç yönetmenler, ka-
meranın görsel olanaklarını çok iyi kavrayıp, kullanmaya büyük 
özen gösterdiler. Önceki kuşağın görüntü yönetmenleri, çok titiz ha-
zırlanmış aydınlatma, temel olarak durağan çekim açıları ve bunun 
sonucu yavaş çalışma alışkanlığmdaydılar. Bu nedenle, yeni dalga-
nın doğuşu beraberinde yeni bir ışıkçı-kameraman kuşağını getir-
di. Örneğin, Jean Pierre Melville'in ilk filmlerinden  olan Denizin 
Sessizliği  (Les Silence de la Mer, 1948) de bu yeni anlayışın öncül-
lerini buluruz. Bu filmin  görüntü yönetmeninin (Henri Decae) son 
derece kısıtlı parasal olanaklar içinde yaratıcılığını gerçekleştirme-
ye çalışırken bulduğu yeni çözümler, kendinden sonraki görüntü yö-
netmenleri üzerinde önemli etkiler yapmıştır. (35) Yeni dalganın en 
ilginç ve önemli kameramanı Ğodard'm pek çok filminde,  ayrıca 
Truffaut,  Demy, Rouch daha sonraları Costa Gavras'la çalışmış olan 
Raoul Coutard'dır. Verimliliği ve uyumluluğuyla Coutard, hem çe-
şitli yönetmenlerle çalışabilmiş hem de her nitelikteki hem filmle  ba-
şarılı sonuçlar elde etmiştir. En önemli özelliği ise, el kameralarının 
kullanılışında yeni yöntemler geliştirmesi, dolayısıyla kamerayı çok 
hareketli ve içinden geldiği gibi kullanabilmesidir. Romantik olma-
yan, sert, akıcı ve çevik bir uslubu vardır. Diğer bir özelliği de par-
lak olmayan aydınlatma kullanmasıdır. (36) 

Yeni dalgacılar, kendilerinden önceki sinemacıları ve sinemayı 
çok iyi bildiklerinden bazı sinematografik  araçları yeni ve farklı  bir 
biçimde kullandılar. Örneğin, karartma ve bindirmeyi, zamanın ve 
mekanın değiştiğini göstermek için -klâsik anlamında- değil, yumu-
şak görüntüleri birleştiren duygusal bir araç ya da bir ilintiyi ima 
eden entellektüel bir araç olarak kullanmışlardır. 

Yeni dalga filmcilerinin,  yapım sürecine ilişkin ortak özellikle-
rini de şöyle özetleyebiliriz: Doğal mekanlarda, yıldız oyuncusuz, 
minimumdan da az elemandan oluşan çekim ekibiyle, çok hassas 
(hızlı) ham film  kullanarak, hiçbir dağıtım güvencesi ya da herhangi 
bir yükümlülülk olmadan gerçekleştirilen, daha çok emek yoğun bir 
yapım sistemine bağlı kalmak. (37) 

Yeni dalga, yeni gerçekçi sinema gibi bir okul oluşturmamıştır. 
Savaş sonrası Yenigerçekçi sinemayı biçimlendiren ve yönlendiren 

(35) a.k., s. 15. 
(36) BAWDEN, a.g.e., e. 162. 
(37) REISZ, MILLAR, a.g.e., b. 323. 
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özelliklerin pekçoğunu 1950 sonrası Fransasında göremeyiz. Açlığa 
ve Faşizme karşı olan şiddetli tepkinin yerini, temelinde anti-komü-
nizm yatan soğuk savaş aldı. Dünya çapında var olan ideolojik kar-
şıtlığı Fransa aym zamanda kendi içinde de yaşıyordu. Yaşam biçimi 
giderek Amerikanlaşırken, sendikalar ve aydınların çoğunluğu, Ko-
münist Partinin önderliğini büyük ölçüde benimsemişlerdi. Bu durum 
birlikte yaşamayı, yani uzlaşmayı getirmişti. 1950'lerin sonlarında 
ise Fransız ulusu Cezayir savaşının getirdiği tartışmanın içine gir-
miş ve De Gaulle'ün ulusçuluğundan etkilenmeye başlamıştı. 

İşte bu çerçeve içinde çeşitli düşünce akımlarından etkilenen 
yeni dalga yönetmenleri için, Yenigerçekçi sinemada olduğu gibi be-
lirgin bir bakış açısı söz konusu değildir. Ortak özellikleri, yani, Ye-
ni dalga adı altında toplanmalarına neden olan özellikler, a,şağı yu-
karı aynı yıllarda ortaya çıkıp geleneksel Fransız sinemasının uslû-
buna ve temalarına baş kaldırmalarıdır. Bunun dışında yeni dalga 
yönetmenlerinin tümü, filmlerinde,  kendi kişisel bakış açılarını, yo-
rumlarını ve tekniklerini sergilemişlerdir. Yeni dalgayı daha ayrın-
tılı olarak, iki yönetmen aracılığıyla incelemeye ve yönetmenlerin 
birbirlerinden ne denli farklılaştıklarını  göstermeye çalışacağız. Ele 
alacağımız yönetmenler Jean-Luc Godard ve Alain Resnais'dır. Yu-
kardaki açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, bu yönetmenleri bir tek 
filmle  anlatabilmek olanaksızdır. Bu kez, yönetmenlerin özgün ni-
teliklerini ve geçirdikleri evrimi çeşitli filmlerini  ele alarak sergile-
meye çalışacağız. 

Jean-Luc  Godard: 

Sinema tarihinin, üzerinde en çok söz edilen ve en etkili dört 
beş yönetmeninden biri de kuşkusuz Godard'dır. 1960 sonrası dünya 
sinemasının gösterdiği gelişmeye en büyük katkıyı onun yaptığı (yap-
tıkları onaylamp, onaylanmasa bile) genel kabul gören bir yargıdır. 
Gerçekten sinema, İkinci Dünya Savaşı sonrasında bile tam anlamıy-
la çağdaşlaşamamıştı. Dünya, Sovyet Devrimini, İkinci Dünya Sava-
cını, Hiroşima'yı, yeni doğan ulusları görüp tanırken, diğer yandan 
da uzaya açıldı. Yeni kuşaklar, dedelerinin hayal bile edemediği 
teknik buluşlardan oluşan bir çevrede yetişti. Diğer sanatlar bu ol-
gulardan etkilenip gelişirken, sinema hâlâ 19. yüzyıl dünyasında kal-
mıştı. Geçmişte deneysel sinema, bütünü etkilemeyen girişimler ol-
maktan öteye gidememişti. Ticari sinema ise geçen yüzyılın popüler 
romanlarının yaptığı gibi yalnızca bir öykü anlatım biçimi olarak 
kalmıştı. Bunun en tipik örneği Hollywood filmleridir.  David W. 
Griffith  bile kendi döneminde üretilmekte olan ve yeni anlatım yön-
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temleri içeren romanlarla yarışmak yerine, Charles Dickens'in öykü 
anlatım yollarının filmsel  karşılıklarım bulmaya çalışmıştır. (38) 
Sinemanın "VVestern'inden 'gangster'ine dek her türlü yapıtında iyi 
ile kötünün çatışmasını anlatan öykülere yer verişinin nedenlerin-
den biri de, seyircinin heyecanlı ve sancı biçimde anlatılan öyküle-
re meraklı oluşuydu. Ancak zaman değişti ve sayılan azalan ama 
çok değişik yeni bir seyirci kitlesi oluştu. Buna koşut olarak, daha 
geniş ufuklu,  daha özgür yeni bir yönetmenler kuşağı doğdu. İşte bu 
değişim Godard'ın filmleriyle  örneklenir. 

Godard ilk uzun filmi  Serseri  Aşıklardı  (A Bout de Souffle,  1959> 
yapıncaya dek, kısa filmler  çekip, sinema eleştirileri yazıyordu. Yeni 
dalgayı özetlerken belirttiğimiz gibi, akımın genç yönetmenlerinin 
etkilendiği düşünce ortamından Godard da payını aldı. Varoluşçu 
olarak başladı, Brechtci ve neo-Brechtci parodilerden geçip, özellik-
le 1967'den sonra Marksist eğilimini açıkça yansıtan filmler  yapma 
dönemine vardı. 1969-1972 yıllan arasında ticari sinemadan kopup, 
belirli siyasal çevreler için 16 mm. lik filmler  yapan bir öğrenci gru-
buyla (Dziga Vertov Grubu) çalıştı. 1972'de Herşey  Yolunda  (Tout 
Va Bien) adlı filmle  -başrollerini Jane Fonda ve Yves Montandm oy-
nadığı- ticari sinemaya döndü. Ticari sinema kalıplan içinde çalış-
masına karşın Godard, özgürlüğünden ve özgünlüğünden ödün ver-
meksizin varlığım sürdürebilmiş ender yönetmenlerdendir. Filmleri, 
sinema çevrelerinde olumlu ya da olumsuz büyük yankılar uyan-
dırmasına karşm geniş bir seyirci kitlesi bulamamaktadır. Bunun 
nedeni belki de, Godard'ın sinema anlayışında, yaratıcılığında, kul-
landığı kendine özgü yeni yöntemlerde ve 'gününün ötesindeki sa-
natçı' kişiliğinde yatmaktadır. Godard yaptığı işi şöyle özetliyor: 
Ben, geleceğin 'şimdi'den daha fazla  var olduğu, şimdiki zamanla 
ilgiliyim." Godard'ın bu yaklaşımı bize onun filmlerinin  neden geniş, 
kitlelerce izlenemediği konusunda bir ipucu verebilir. Godard, şim-
diden geleceğin belgesellerim yaparak, bizim şimdi de var olan gele-
ceği yakalayamamamızın eleştirisini getirmektedir. (39) Godard'ın 
yaptığı, falcılık  ya da peygamberlik değil, yalnızca çağının tanığı 
olmayı çok iyi bilen bir sanatçının, sahip olduğu dünya görüşü, ye-
tenek ve yaratıcılığının da katkısıyla, döneminin içinde bulunan ge-
leceğin tohumlarının farkına  varmasıdır. Filmlerinin geniş kitlelerce-
kabul görmemesinin bir diğer nedeni, Godard'ın yalnızca ticari ol-
mama ya da seyirciyi küçümseyerek 'anlamayan seyretmesin' gibi 

(38) ARMES, Film and Reality, b. 215-216. 
(39) Pauline KAEL, Going Steady, Atlantic Monthly Press, Toronto, 1970, s. 76. 
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bir tavrından kaynaklanmamakta, elindeki malzeme ve kendi yete-
neğinin doğasının bir sonucu olmaktadır. Aşağıda Godard'm filmle-
ri teknik ve düşünsel açıdan irdelenirken bu varsayımı daha iyi an-
laşılacaktır. 

Godard 1954-55 yıllarında yaptığı iki belgeselde (Beton  Operas-
yonu,  Koket  Bir  Kadın)  daha sonra mükemmelleştireceği sinema sti-
linin ilk örneklerini vermiştir; sıçramalı kesme, kamerayı omuzda 
kullanma, ve devamlılığı önemsememe gibi. (40) Godard'm ilk uzun 
filmi  (yeni dalgayı bütün dünyaya kabul ettiren film)  Serseri  Aşık-
lar,  bir ayda ve kasıtlı bir bütçeyle çekildi. Görüntü yönetmeni Cou-
tard'la ilk işbirliği de bu filmde  gerçekleşti. Filmin yapımcılığını da-
ha önce ticari zekalarından söz ettiğimiz bir kaç aydın yapımcıdan 
biri olan Georges Beaurregard yaptı. Öykü gerçek bir olaydan yola 
çıkılarak Truffaut  tarafından  tasarlanmıştı. Filmde klâsik sinemanın 
temel taşları bir kenara bırakıldı ama Godard bunu yaparken kendi-
ne özgü yeni teknikleri ticari film  yapımı içinde öylesine ustalıkla 
eritti ki, yeniliklerin özgün etkisinin hemen farkına  varılamadı. Fil-
min tümü stüdyo dışında çekilip, olabildiğince yapay ışıklandırma-
dan, (41) kamera ayağı ve şaryo kullanımından kaçınılmıştır. Buna 
karşın, kamera hareketleri, ya kamera omuzda yürünerek ya da 
kameramanı tekerlekli sandalyeye oturtularak sağlanmıştır. Mikro-
fonun  da kameraya benzer biçimde kullanılmasıyla doğaçlama müm-
kün olmuştur. Godard bu filmle,  öykülü filmden  fikirlerin  filmine  yö-
neldiğinden senaryo kopuktur, tamam değildir ve yinelemeler var-
dır. Burada Eisenstein'm (özellikle Ekim  filminde  açıkça görülen) 
dramatik bir öykü anlatımı yerine, fikirleri  sergileme yaklaşımının 
etkisinden söz edilebilir. Bunun sonucu olarak, Eisenstein'm da zama-
nın sürekliliğini sağlama gibi bir sorunu olmamıştı. Godard ve Res-
nais'da belirgin olarak ortaya çıkan 'öykü süreksizliği'de kaynağını 
Eisenstein'da bulmaktadır diyebiliriz. (42) Serseri  Aşıklar'm  diya-
loglarını Godard yazmış ama oyuncular ezberlemeye zorlanmamış-
tır. Godard çekim sırasında oyuncularına ipuçları vermekle yetin-
miştir. Filmin bir diğer özelliği de Godard'm daha sonraki filmlerin-
de iyice ağırlık kazanacak olan uzun diyalog ve monologlarla, çeşitli 
düşünürlerden alıntılara yer vermiş olmasıdır. Örneğin filmde  Patri-
cia'nm (Jean Seberg) Romancı Parvulesco ile olan mülakatı. (43) 
Filmin öyküsü kısaca, bir güvenlik görevlisini öldürmesi nedeniyle, 

(40) BAVVDEN, a.g.e., s. 292. 
(41) Tüm film  boyunca yalnızca iki sahnede yapay ışık kullanılmıştır. 
(42) REISZ, MILLAR, a.g.e., s. 35. 
<43) ARMES, French, Cinema, b. 71. 
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polisçe aranan bir otomobil hırsızı ve onun Amerikalı bir öğrenciyle 
olan ilişkisi üzerine kuruludur. Katil-hırsız Poiccard-Covacs'm (Jean 
Paul Belmondo) sevgilisi olan öğrenci Patricia onu sonunda ele ve-
rir. Film, yeni dalgacıların çok sevdiği Amerikan sineması gangster 
türünün bir parodisidir. Kahramanın belleği tümüyle Hollywood'un 
'mert katil' rolü oynayan oyuncularıyla -Paul Muni, Humprey Bogart, 
Richard Widmark- doludur. (44) 

Serseri  Aşıklar'm  uslubu, yani yönetmenin stiliyle öykü tam bir 
uyum içindedir. Kamera, ileri geri hızlı hareketlerle hiç bindirmeye 
başvurmadan görüntülerken, filmin  kahramanı da aynı hızla biir 
olaydan diğerine atlamaktadır. Bu filminde  Godard'm olgunlaşmış 
stili açıkça ortaya çıkmıştır. Öykü filminden  uzaklaşıp 'fikirlerin  fil-
mi'ne geçilmiştir. Gerçek bir olaya dayanan öykü, filmde,  yalnızca 
fikirlerin  sunulmasında bir araç olmuştur. (45) Zaten Godard ulaştır-
mak istediği, kendine ilişkin itiraf  ya da genel mesajlar için daha 
doğrudan yollar kullanmayı yeğlemiştir. Örneğin, yukarda sözü edi-
len alıntılar, monologlar ve hatta sonraki filmlerinde  kendi sesiyle 
okunan pasajlar, kitap isimleri, ışıklı yazılar, çeşitli basılı yayınlar 
gibi. Bu tür bir anlatım yeğlendiği için Godard, öykünün sürekliliği-
ni minimuma indirmiş, hatta Bir  Artı  Bir  (One Plus One, 1968) filmin-
de öykü tümüyle ortadan kalkmıştır. 

Godard neredeyse her zaman filmin,  yanılsama (illüzyon) yarat-
ma gücü konusunda tartışma açar ve bunu yaparken de dikkati, gö-
rüntünün kendinde var olan karizmatik gücünden uzaklaştırıp, gö-
rüntünün o şekilde kullanılmasından sorumlu olan akla kaydırır. (46) 
Böylece Godard, seyirciyle yeni bir ilişki kurma çabasını da ortaya 
koyar, Brecht'in tiyatroda yaptığım sinemada yapmaya çalışmakta-
dır. Görmekte olduğumuz şeyin, ne fazla  ne ekşjk bir filmden  başka 
bir şey olmadığını bize sürekli olarak anımsatır. Godard'm tekniği 
giderek daha kişiselleşip, teşhir niteliğini kazamrken filmleri  de buna 
koşut olarak toplumsal fabllar  ya da denemeler haline gelir. "Roman 
biçiminde denemeler, ya da deneme biçiminde romanlar yaparım, 
ama onları yazmak yerine filmleştiririm."  (47) 

Godard'm siyasal bir sorunla doğrudan ilgilendiği ilk filmi  Kü-
çük  Asker  (Le Petit Soldat, 1960) dir. Cezayir bağımsızlık savaşma 
ilişkin olan film,  Fransa'da iki yıl yasaklandı. Buna karşılık, Godard, 

(44) RHODE, a.g.e., B. 543. 
(45) ARMES, Film and Reality s, 217. 
(46) RHCDE, a.g;e., s. 543. 
(47) ARMES, French, Cinema, b. 16. 
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filmden  ötürü duygusuz bir tarafsızlıkla  suçlanmıştı. Çünkü filmde 
karmaşık olaylar çok nesnel biçimde sunulmuştu. Bu, aslında sanat-
çının ne denli ilerde olursa olsun kendini toplumundan soyutlayama-
dığmı gösterir. O dönemde Fransızların dörtte üçü de Cezayir sava-
şına ilişkin kesin bir tavır alamamıştı. (48) Serseri  Aşıklar  ve Küçük 
Asker,  Godard'ın oyuncu kullanımına ilişkin tavrını da ortaya koy-
muştur. Godard oyuncularının öykü karakterleriyle bütünleşmeleri-
ni önlemeye çalışmıştır; "Oyuncularımın gerçek yaşamlarında görüp 
sevdiğim kimi jestlerini filmde  de korumalarını isterim. Sigara çıkar-
maları ya da saçlarını taramaları gibi. Kendi düşüncelerimi de akta-
rırım ama onlar, kendileri olduklarından, onların düşünceleri de 
kalır." (49) Godard, O'nun  Hakkında  Bildiğim  İki  Üç  Şey  (Deux Ou 
Trois Choses que Je sais d'elle, 1966) adlı filminde  başoyuncusu Ma-
rina Vlady'nin saçları arasına gibli mikrofon  yerleştirip, onunla tar-
tışarak gerçek tepküerini yazımlamayı başarmıştır. 

Yeri gelmişken, Godard'ın 1967'ye dek filmlerinde  çok kulllan-
dığı fahişelik  temasına da değinelim. Godard fahişelik  benzetmesiy-
le, modern kapitalist toplumda yaşamak için, insanın şu veya bu bi-
çimde fahişelik  yapma zorunda kalacağmı vurgulamak ister. Filmin 
kahramanı Juliette (Marina Vlady) ailesinin yaşam düzepini yük-
seltmek -hatta bir süveter alabilmek için- zaman zaman kendini sat-
maktadır. Bu, tüketim toplumunun insanları etkileyişinin bir eleşti-
risidir. Aynı zamanda sevmedikleri işleri yapmak zorunda kalan mil-
yonlarca kişiyi anımsatır. Zaten, filmin  adındaki 'O' Juliette değil 
Paris'tir. Godard öyküsünü bir gazete haberinden çıkardığı filmini 
şöyle tanımlar: "Bu bir film  değildir, film  yapma girişimidir... Bir 
öykü değildir, bir belge olması amaçlanmıştır." (50) Filmin bu iki 
yönü, yani kısmen belgesel kısmen öznel oluşu özellikle M. Vlady'nin 
filmdeki  kullanımında görülür. Bazen yalnızca bir film  karakteri ba-
zen de hazırlıksız olarak kendine yöneltilen sorulan yanıtlayan ger-
çek bir karkterdir. Godard, bu belgeciliğini evlerde, dükkanlarda, 
berberlerde v.s. çeşitli kişilerle yaptığı mülakatlarla da desteklemiştir. 
Bu arada fonda,  filmin  tekniği üzerine kendi kendiyle sürdürdüğü 
tartışmalar yoluyla, hala bir arayış içinde olduğunu seyircisine açık-
lamaktadır. Toplumsal eleştiriler yapan Godard, büyük ölçüde bel-
gesel malzeme kullanırken, 'sergileyici' televizyon belgeselciliğinden 
uzaklaşır. Yeni, hızla değişen öğeleri sezerek bunları olabildiğince 

(48) BAWEN, a.g.e., s. 544. 
(49) ARMES, a.k., B. 01. 
(50) a.k., s. 83. 
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doğrudan dramatize eder, kendi duygu ve yorumlarını kullandığı 
malzemeye yansıtır. (51) Godard, "Güzelin ve doğrunun iik kutbu 
vardır, belgeseli ve yapıntı. Herhangi birinden yola çıkabilirsiniz. 
Benim başlangıç noktam yapıntının doğrusunu vermeye çalıştığım 
oelgeseldir". (52) diyerek filmlerinde  belgeselle yapıntı arasında gi-
diş gelişini açıklamaktadır. 

Godard'ın siyasal angajmanının belirginleştiği 1967 yılma geç-
meden önce kısaca 1965 yılında yaptığı 'science-fiction'  olan Alpha-
ville'e  değineceğiz. Bu filmde  her nekadar bilgisayarların egemen ol-
duğu gelecek zaman anlatılırsa da, Godard'ın dekor kullanmaktan 
kaçınarak çekimleri, o günkü modern binalarda yapması; bugünün 
içinde varolan geleceğin eleştirisi yaklaşımına uygun düşer ve fil-
min etkisini artırır. Alphaville  ve 1967'de yaptığı Hafta  Sonu  (Week-
kend) Godard'ın burjuva kültür ve uygarlığını açıkça eleştirdiği 
filmleridir.  Özellikle Hafta  Sonu'nda  burjuva değer yargılarının acı-
masız bir eleştirisi yapılır ve bu değerlerin temelinde yatan vahşet 
vurgulanır. Filmde, genç bir çiftin  geçirdikleri hafta  sonunu izleriz. 
Başta gayet sempatik gibi görünen çiftin  (Mireille Darc ve Jean 
Yanne) giderek gerçek yüzleri ortaya çıkar. Parası için, ziyaretine 
gittikleri, bir akrabalarını öldürürler. Geçirdikleri yolculuk boyunca 
sergilenen trafik  kazaları bize savaş alanlarını anımsatır ve barbar-
lığa varan şiddet olaylarına onlarla birlikte tanık oluyoruz. Çiftin 
birbirlerine olan ilgileri öylesine düşük düzeydedir ki, -karısına te-
cavüz edildiği zaman koca engellemeye bile kalkışmaz-. Filmin so-
nunda kadm, güya topluma başkaldıran 'yamyam-hipi'lere karışıp 
(Doğaya dönüş acaba bir çıkış yolu mudur?) içinde kocasının da bu-
lunduğu bir et yemeğini afiyetle  yer. Bu sonuç kimseyi şaşırtmaya-
caktır. Filmde Brecht etkisi oldukça açıktır. Aynı oyuncular farklı 
roller yüklendiklerinden bir sahnede ölen oyuncuyu bir başkasında 
görürüz. Çok bol olan kanlı sahnelerde kanların gerçekte boya oldu-
ğu özellikle belirtilmiştir. 

Godard 1967'den sonra çevresine Marksist açıdan bakmaya baş-
ladı. Bu dönemine ilişkin filmleri  Çinli  (La Chinoise, 1967), Bir  Artı 
Bir  ve Gerçek  (Pravda, 1969) ile TV için yaptığı fakat  gösterilmeyen 
Neşeli  Bilgi  (Le Gai Savoir, 1968) dir. Bu yıllar, dünyada ve Fransa'da 
öğrencilerin siyasal eylemlere giriştiği ve kurulu düzene her yönüyle 
başkaldırdığı dönemdir. Godard işte bu ortamda kendini özgü anlatım 
stiliyle, sorunları, bazen tartışarak, bazen pop sanatının araçlarını 

(51) KAEL, a.g.e., b. 77. 
(52) MANWELL, JACOBS, a.g.e., s. 238. 
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kullanarak irdelemiş, seyircisini ideolojik bir bombardımana tutmuş-
tur. Bunu yaparken, yine, kendini çelişki ve tedirginlikleriyle açıkla-
mayı sürdürmüştür. 1969-1972 yılları arasında ise yalnızca, siyasal 
kısa filmler  (Vladimir  ve  Rosa,  XVIII  Brumaire  gibi) yapmıştır. 1972'-
de Herşey  Yolunda'yla  piyasaya döndükten sonra 1975'de İki  Numara 
(Numero Deux) adlı filmi  gerçekleştirmiştir. Şimdi kısaca bu iki film 
Daha doğrusu bu iki film  aracılığıyla, özdeşleşme ve Godard'm çok 
kullandığı yabancılaştırma, uzaklaştırma anlayışı üzerinde durula-
caktır. 

Godard hem Herşey  Yolunda'da  hem de İki  Numara'da  bir an-
lamda gerçek ya da gerçeği temsil edebilecek konumlarda sunulan, 
izleyicinin ilişki kurabileceği kişi karakterleri ele alır. Böylece, öz-
deşleştirme-yabancılaştırma karşıtlığının keskinliği azalmış olur. 

"Özdeşleşme haz gibi, kendini çok değişik biçim ve derecelerde 
açığa koyduğundan yanıltıcı bir terimdir. Kişinin hiçbir şekilde öz-
deşleşmediği bir sanattan haz duyması ya da onu ilginç bulması bize 
göre pek olası değildir. Örneğin Doğu  Rüzgarı  (Vend d'est, 1969) adlı 
film,  filmin  temel savı olan topyekûn devrimle mutlak olarak özdeş-
leşen bir insana büyük haz verebilir. Tabii bu tür bir özdeşleşme, 
Sapık  filminde  Janet Leigh'le özdeşleşmekten çok farklıdır.  Ana fark-
lılık kanımca mutlak değildir. Her ikisi de filmi,  soyut bir denemeden 
farklı  bir biçimde algılamamızı sağlarlar; filmi  içimizde duyarak ve 
filmin  içinde eriyerek ondan haz duymamıza olanak verirler. Özdeş-
leştirme yoluyla karakter/kişiler -yani filmin  öyküsel ve anlatımsal 
öğeleri- yapıtın temel durumuyla daha derin bir özdeşleşmeyi sağla-
yacak araca dönüşürler. Karakterlerle daha derin özdeşleşme, kişi-
sel bilinç düzeyi ve inançlara bağlı olarak, yanlı, değişken ya da 
eleştirel olabilir. Brecht'in 'uzaklaştırma' (distancing) ilkesi özdeş-
leştirmeyi yok eden değil, Godard'm Herşey  Yolunda'da  yaptığı gibi 
onu belirleyen farkmdalığı  keskinleştirici bir stratejidir." (53) 

Yani özdeşleşilen kişi/karakterler değil, onların aracılığıyla bize 
sunulan durumdur. 

Godard herhangi bir yanlış özdeşleşmeyi önlemek için özellikle 
İki  Numara'da  çok değişik bir yöntem uygulamıştır: Bu filmde;  kapi-
talist toplumun çekirdek aile kurumunu eleştirirken kullandığı mal-
zemeyi önce video banda yazımlamış sonra 35 mm.'ye aktarmıştır. 
İmgelerin boyutları değişiklik gösterse bile (kendinin göründüğü bö-

(53) Robin WOOD, "Realism and Revolution", Film Comment, Vol. 13 Nr. 3 1977, 
s. 21. 
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iümler hariç) tüm perdeyi doldurmaz. Godard burada çeşitli görün-
tüleri aynı anda sunar, perdede bir tek görüntü olduğunda bile, bu 
görüntü siyah bölgelerle çevrelenmiştir. Böylece görüntünün bir si-
nema perdesi üzerinde olduğu seyirciye sürekli olarak anımsatıldı-
ğmdan, seyirci de izlediğinin yalnızca bir film  olduğunun bilincin-
dedir. Godard'm çağımızın toplumsal koşullarını yansıtmak için ön-
celeri kullandığı metafor  'fahişelik'  iken sonraları bu 'iktidarsızlık' 
oldu. İki  Numara'da  kişinin kapitalist makinayı ve doğal işlevleri 
(cinsel ilişki gibi) denetim altına alma karşısındaki güçsüzlüğü iş-
lenmiştir. 

Godard'm sanat yaşamının çeşitli evrelerine bakarsak, onun iki 
itki arasında yaşadığı gerginliği görmemiz olasıdır. Bunlardan bi-
rincisi, titiz bir ön hazırlık devresi olmaksızın bir masal anlatırcası-
na, bir deneme yazarcasma film  yapmak, bunu yaparken hep özgün 
kalıp, seyirciye perdede izlediğinin dolaysız bir gerçeklik olmadığını 
vermek tutkusudur. İkincisi ise, çağdaş gerçekliğin o andalığını ya-
kalama arzusudur. Tek başına olduklarında bunlardan birincisi tam 
anlamıyla bir estetikçiliğe ikinci ise Sinema-verite'ye götürür. (54) 
Godard diyalektik yöntemi benimseyişinin bir sonucu olarak, görsel 
anlatımı sözlü anlatıma karşı, yapıntıyı belgesele karşı, gerçeği soyu-
ta karşı keskin bir biçimde kullanmıştır. (55) 

Godard'm filmlerinin  temposu pek çok seyircinin izleme, kavra-
ma temposuna uymadığından tepkiyle karşılanır, hatta rahatsızlığa 
ve kızgınlığa bile neden olur. Sık sık araya giren monologlar, diya-
loglar, tarihe, edebiyata ve diğer filmlere  göndermelerle günlük ol-
guların içiçeliği, perdeyi bölümlere ayıracak denli ileri giden tekni-
ğin hızlı temposuyla birleşince, kolay izlenemez bir hâl alır. Bunun 
nedeni, daha önce sözünü ettiğimiz gibi seyirciyi küçümsemek değil, 
kendi seyircisini seçmek, böylece burjuva seyircisini (yani inanmış 
bir Marksist-Leninist olmayan herkes) eğlendirip zevklendirmeyi 
şiddetle reddetmesidir. Sanatçının sıçraması, devrimcinin uzlaşma-
sıyla kaynaşmıştır. Bu çerçeve içinde değerlendirildiğinde, Godard'm 
seyircisini zevkten yoksun bırakmak için kullandığı yöntemleri gör-
mek ve anlamak estetik ve düşünsel bir tad almaya yol açabilecek-
tir. (56) 

Sinemanın teknik (ses ve görüntünün yepyeni yaratıcı biçimde 
kullanımı) ve düşünsel açıdan ne denli geniş olanaklara sahip oldu-

(54) a.k., b. 22. 
(55) MANWELL, JACOBS, a.g.e., s. 238. 
(56) WOOD, a.g.m., c. 20. 
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ğunu gösteren Godard'ın en önemli filmsel  özelliklerini şöyle özetle-
yebiliriz : 

— Klâsik anlamda öykü anlatımından kesin olarak kopma, 
— Alışılmadık ve umulmadık biçimde kullanılan toplumsal yo-

rum yöntemleri, 
— Anlatılmak istenene çok uygun bir kamera stili, 
— Son derece yenilikçi kamera hareketi teknikleri, 
— Süreklilik ve mantıksal gelişme kaygısmdaki geleneksel kur-

guyu tümüyle saf  dışı bırakmak (57) 

Alain  Resnais: 

Yeni dalga yönetmenleri içinde yer almasına karşın, Resnais 
onlardan stiliyle ayrılır. Gerçi yeni dalganın tüm yönetmenlerinin 
kişisel stilleri farklıdır  ama tümünde bir ortak özellik vardır: özgür 
çekim, kendiliğindencilik. Buna karşın Resnais çok stilize biçimsel-
liğinin yanısıra, son derece edebi yazılmış senaryolar kullanma özel-
liğiyle de diğerlerinden ayrılır. Resnais, camera-stylo'yu farklı  bi-
çimde kullanmıştır. Yöntemleri, kalemin esnekliğinden çok psikolojik 
yoğunluk ile romanın karmaşıklığı arasındaki ilişkiyi vurgular. Res-
nais'nm sineması bir tür 'nouve roman'dır. (58) Godard'ın yanısıra 
Resnais'yı seçmemizin etkenlerinden biri de bu özelliğidir. 

Alain Resnais'nm sinemasal roman yapma anlayışı onun tüm 
filmlerinde  yenilikçi yazarlarla işbirliği sürdürmesine neden oldu. 
Resnais, ilk uzun filmi  Hiroşima  Sevgilim'de  (Hiroshima Moıı Amour, 
1959) 'avant-garde' yazar Marguerite Duras ile. Geçen  Yıl  Marien-
bad'da  (L'annee Derniere a Marienbad, 1961) Alain Robbe-Grillet'yle, 
Muriel'de  (1963) Jean Cayrol'la ve Savaş  Bitti'de  (La Guerre est Fi-
nie, 1966) Jorge Semprun'la çalıştı. Bunların tümü Fransız yeni ro-
manının ünlü yazarlarıdır. 

Resnais, Hiroşima'yı  yapıncaya dek on yılı aşkın bir süre kısa 
filmler  ve belgeseller üretti. Bu, 1945 1955 yılları arasındaki dönemde 
Fransız sinemasına egemen olan eğilime koşuttur. Savaş sonrasın-
da kısa film  çok saygın bir yer kazanmıştı. 40'larm yönetmenlerinin 
çoğunun tema ve teknik olarak getirdikleri yenilik azdı. Bunların 
arasında en fazla  yenilikçi olan Robert Bresson ve Jacques Tati ise 
on yılda ancak bir, iki film  yapabildiklerinden bir akım oluşturama-

(57) BOBKER, a.g.e., b. 196. 
(58) REISZ, MILLAR, a.g.e., s. 360. 
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dılar. Uzlaşmacılığı redderek piyasa dışında kalan ve kısa filmlere 
yönelen kimi yönetmenlerin başarıları, bunların yanısıra, kısa film-
lere devlet yardımının bu dönemde önemli ölçüde artması, belgesel-
lere olan ilgiyi yoğunlaştırdı. Aralarında Resnais'nm da bulunduğu 
başarılı kısa film  yönetmenleri aynı özgür çalışma ortamını, uzun 
film  alamnda bulamadıklarından, kısa film  yapımını uzun yıllar 
sürdürdüler. Bu kuşağın yönetmenleri, kişisel yalkaşım ve stil açı-
sından dikkat çekici bir çeşitlilik ve canlılık göstermişlerdir. (59) İşte 
bu çeşitlilik onların ilerde yapacakları uzun filmlere  de yansımış ve 
yem dalganın yönetmenlerinin kişiselliğini belirlemiştir. 

Resnais, sözünü ettiğimiz süre boyunca sekiz kısa film  yaptı. 
Bu filmlerin  sekizinde de onun sinematografik  değerlere verdiği bü-
yük önem çok açıktır. İlk kısa filmlerinden  olan Van  Gogh  (1948) ve 
Guernica'da  (1950) bile Resnais'nm sinematik ritm ve biçim duygu-
su çok belirgindir Van  Gogh'da  ressamın yapıtlarıyla değil, o ya-
pıtların aracılığıyla sanatçının kendisiyle, onun ruhsal gelişimi ve 
çöküşüyle ilgilenmiştir. Böylece Resnais, sinemanın normal gerçeklik 
dünyasıyla, Van Gogh'un renkli iç dünyasını başarılı biçimde kay-
naştırmıştır. 

Guernica'da  ise Resnais, Picasso'nun bir tablosunu kullandı. İs-
apnyol içsavaşı sırasmda bir Basque kasabası olan Guernica'nm bom-
balanmasını anlatan bu tablodan ayrıntılar alan Resnais, bunları 
kendine özgü biçimde, fotoğraf,  gazete manşetleri ve Picasso'nun di-
ğer tablo ve heykellerinin görüntüleriyle yeniden örmüştür. Böyle-
ce Resnais tabloda görülen büyük acının arkasındaki gerçek üzeri-
ne yeni bir açıklama getirdi. Bir başka deyişle, bu ayrıntılar, Picasso'-
nun tablosundaki ızdırabm mekansal kompozisyonu, filmde  zaman 
içinde bir kompozisyona dönüşmüştür. (60) Guernica'da  Resnais'nm 
stilinin karakteristik öğeleri belirgindir; kurgunun, gerçekliğin yeni 
bir görünümünü yaratmak için kullanımı ve edebi metinlerle, (bu 
filmin  metnini sürrealist ozan Paul Eluard yazmıştır) görüntüler ara-
sındaki içiçelik gibi. Daha sonra yaptığı ve Nazi kamplarının vah-
şetim ve bizim bu vahşeti ne denli çabuk unuttuğumuzu irdeleyen 
Gece  ve  Sis'de  (Nuit et Brouillard, 1955), Resnais'nm inceleyici, araş-
tırıcı, hareketli kamerasıyla, sonraki filmlerinin  temeli olan, bellek ve 
geçmişin etkileri temalarının ortaya çıktığını görüyoruz. Resnais 
filmde,  o günün Auschwitz'inin renkli görüntüleriyle, çeşitli arşivler-
den topladığı Nazi vahşetini yansıtan siyah-beyaz malzemeyi büyük 

(59) ARMES, French Cinema, s. 9-10. 
(60) ARMES, Film And Reality, s. 204. 
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bir ustalıkla birarada kullanırken, iki ayrı zaman dilimini tek bir 
perspektif  içine yerleştirmeyi başardı. Geçmişe ilişkin görüntülerin 
griliği ve neredeyse kararıp kayboluyor gibi oluşu, seyirciye en deh-
şetli olayların bile ne denli kolay, ne denli çabuk unutulduğunu 
anımsatmaktadır. Resnais, müziği de bu filmlerinden  başlayarak si-
nemasının temel bir öğesi olarak kullanmıştır. Resnais'da müzik fil-
min ritminin bütünleyicisidir. Bu etkili ve bütünleyici müzik kulla-
nımı, onun filmleri  tartışılırken sürekli olarak sözü edilen bir öge 
olmaktadır. (61) 

Tüm yeni dalga yönetmenleri gibi Alain Resnais'da uzun film 
yapmak için beklediği ortamı 1959'da buldu. Bu tarihte sinemanın 
baş yapıtlarından biri olarak değerlendirilen Hiroşima'yı  yaptı. Film-
de, Hiroşima'ya barışla ilgili film  çevirmeye giden bir Fransız oyun-
cu ile bir Japon mimarın (filmde  adları belli değildir ama rolleri 
Emmanuella Riva ve Eiji Okada canlandırmışlardır) kısa aşkları an-
latılır. Ancak, film  sıradan bir öykü olmaktan çok belli temaları ve 
onların çeşitlemelerini içeren bir müzik parçası gibidir. Kadın, Japon 
sevgilisiyle olduğu saatler boyunca sıksık geçmişe döner ve bir Alman 
askeriyle yaşadığı aşkı anımsar. Film iki zaman düzeyini aynılaştı-
rır; perdede Fransa'yı görürken, Hiroşima'nın seslerini duyarız. Ka-
dının geçmişine ilişkin görüntüler, hiçbir mantıksal sıra izlemediği 
gibi, perdede ansızın belirirler. Böylece Resnais, anımsanan geçmiş 
ve şimdiki zamam karıştırarak yeni bir öznel zaman getirmektedir. 

Geçen  Yıl  Marienbad'da  da  Resnais, zamandan çok gerçek ve ha-
yal arasındaki ilişkiye ya da kendi deyişiyle 'gerçekliğin derecelerine' 
düşünce ve onun mekanizmaları aracılığıyla değinmiştir. (62) Filmde 
mekan, zaman ve karakterler belirsizdir. Bir seri durağan çekim, aynı 
kompozisyonda bir karakterin farklı  giysi ve farklı  aydınlatma içinde 
gösteren sahneler vardır. Kimi sekanslar, farklı  bakış açılarından 
yinelenir. Oyuncular görüntüsel kompozisyonun bir öğesi konumun-
dadır. Duyguları yüzlerinden okunmaz;, en gerçekçi bir ayrıntı- bir 
heykelin yüzü, bir kırık bardak- kendisini izleyen çekim nedeniyle 
gerçek olmayan bir niteliğe bürünür. Ses ve görüntü arasında bir 
uyumsuzluk vardır. Bir yaylı çalgılar dörtlüsü görürken, org sesi du-
yarız. (63) Modern yaşamın 'parçalı' olma özelliğini vurgulayan Res-

(61) Lewis JACOBS, (Der.), The Documentary Tradition, Hopkins and Blake, Publi»-
hars, New York, 1971, s. 323. 

(62) Harry GEDULD, Film Makers on Film Making, Penguin Books, London, 1967, 
E. 162. 

(63) KAUFFMANN, a.g.e.. s. 247. 
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nais, Marienbad'da;  belleğin, olasılıkların ve anımsanan imgelerle 
düşlenen imgelerin parçalarını biraraya getirmiştir. Dolayısıyla hiç-
bir eylem belli bir sonuca ulaşacak biçimde geliştirilmemiştir (64) 

Film, yeri belli olmayan (aslında Bavaria'daki Nymphenburg 
Sarayıdır) şık bir otelde, onun sonsuz gibi görünen koridorları ve 
çok düzenli geniş bahçelerinde geçer. Yanında kimliği belirsiz (belki 
de kocası?) bir adam bulunan genç bir kadını, bir başka erkek, ge-
çen yıl Marienbad'da (böyle bir yerin varlığı da belirsizdir) tanış-
tıklarına ikna etmeye çalışır. Sonunda onu ikna etmeyi başarır ve 
birlikte giderler. İki adam arasında oynanan garip oyunun ve daha 
pek çok şeyin kornolojik ve mantıksal bir sürekliliği yoktur. Resnais' 
nm, filmi,  Alain Robbe-Grillet'nin senaryosuna tümüyle sadık kala-
rak çekmesine karşın, sonuç son derece öznel olduğundan herkes 
filme  değişik yorumlar getirebilmektedir. Hatta senarist ve yönet-
men bile filmi  farklı  değerlendirmişlerdir. (65) Resnais filmine  üiş-
kin olarak şöyle demiştir; "Tüm film,  ne yapacağına karar verme 
noktasında olan kadmm, bilinç akımının bir parçası olarak kabul 
edilebilir. Birkaç saniye içinde çok çeşitli etkenleri anımsayışı ola-
bilir." (66) "...seyirci, kendini, okuyucu gibi yalnız hissetmelidir. 
Öyküyle ilgilenmesi için dramatik gelişimin iyi bilinen öğelerine, açık-
lamalara, kronolojiye ve zekice diyaloglara gereksinimi olmamalı-
dır. Ben asıl gerilimi, senaryodan değil göz ve ve kulak üzerinde et-
kili olan, görüntüden ve sesden çıkarmayı isterim." (67) 

Üçüncü filmi  Muriel'de  Resnais, Hiroşima  ve Marienbad'daki  yo-
ğun öznelliğinden uzaklaşıp, ortaya daha gerçekçi gibi görünen bir 
yapıt koydu. Filmde tümüyle şimdiki zamana dönülmüş olmasına 
karşın, kahramanlar hep geçmişleriyle hesaplaşırlar. Daha gerçek-
çi olma nitelemesini şöyle açıklayabiliriz; Resnais bu kez, adları ve 
kim oldukları bilinen karakterlerle, yine varolan bir mekanda (Bou-
logne), kronolojik sıra izleyen (29 Eylül -14 Ekim 1962 arası) bir füm 
yaptı. Bunların yanı sıra, özel renk efektleri  kullanmayıp, günlük 
tonları yeğledi. Ancak bu gerçekçi yazımlama, filmin  biçimlendiril-
miş bir hayal ürünü olduğunu gösteren öğelerle dengelenmiştir. Res-
nais, açılan büyük bir titizlikle seçmiş, sesleri sarkıtmış, bilinçli ola-
rak oyuncularını abartılı oynatmıştır. Bununla Resnais, filmdeki  ga-

Îft640  BEtSZ, MILLAR, a.g.e., s. 363-364. 
(65) CEDULD, K.g.e., b. 164. 
(66) a.k., E. 163. 
(67) ARMES, French Cinema, s 127. 
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riplik havasını artırmayı, seyircinin karakterlerle özdeşleşmesini 
önlemeyi ve filmi  birleştirmeyi amaçlamıştır. Filmi bir arada tutan 
başka bir öge de, müziğin yanı sıra diyalogların da bir sahneden di-
ğerine sarkmasıdır. (68) 

Resnais, gerçekçiliğe yakın gibi görünen Muriel'den  sonra, siya-
sal tavrım ortaya koyan Savaş  Bitti'yi  yaptı. Resnais, Guerrüca'dan 
sonra bir kez daha İspanya'ya dönerek iç savaşı yaşamış bir dev-
rimcinin siyasal ve duygusal tavrına ilişkin olan iç hesaplaşmasını 
irdeledi. Filmin öyküsü, 40 yaşlarındaki Diego'nun (Yves Montand) 
geçirdiği bireysel bunalım (özel yaşamı ve siyasal görüşlerine iliş-
kin) üzerine kuruludur. Resnais, filmde  devrimci politikanın ayrın-
tılarına girmiş, şiddet konusunda devrimi yaşamış bir kişinin dene-
yimleriyle, onun sürgündeki kuramcı arkadaşlarının görüşleri ara-
sındaki çatışmayı göstermiştir. Öte yandan, Diego'nun iç çelişkileri 
de derinlemesine verilmiştir. Filmin Resnais'nın favori  teması olan 
'zaman'ı işleyişi açısından en ilginç yönü, geriye dönüşler' yerine, 
ileri atlamaların (flash  forvvard)  kullanılmasıdır. Diego'nun ilerde 
meydana gelecek olaylar üzerindeki düşüncelerini görüntüsel ola-
rak dile getiren sahneler bu konuda örnektir. 

Resnais 1968'de yine zaman ve öznel bilinç konusuna dönerek 
bir tür gülünçlü sci-fi  filmi  yaptı. Seviyorum,  Seviyorum  (Je taime, 
Je taime) filminde  Claude (Claude Rich) bir intihar girişiminden 
sonra, bilim adamlarının kendisini zaman makinesiyle, yaşamının 
en önemli 'bir dakika'sma göndermelerini kabul eder. Zaman maki-
nesi bozulunca perdeye Claude'un yaşamına ilişkin, kopuk ve düzen-
siz parçalar yansır. 

Görüldüğü gibi çok farklı  olmasına karşın, Resnais'da Godard 
gibi yenilikçi bir yönetmendir. Temaları aynı kalsa bile bunları yeni 
yaklaşımlarla aktaran sürekli bir arayış içindedir. Çünkü, zaman ve 
bellekle, farklı  zamanların etkileşimiyle ilgilenildiğinde, film  yapı-
sına yeni bir yaklaşım gerekiyordu. Sinema eğitimini bir kurgucu 
olarak yapan Resnais'da bu yeni yaklaşım, kurgunun rolü vurgula-
narak gerçekleştirilmiştir. Resnais'nın ikinci bir özelliği de, -filmsel 
zaman olanaklarını bu denli kullanışının bir nedeni- sinemanın or-
tak bir sanat ürünü olduğuna inancıdır. Sinemanın diğer sanatlarla 
yakından bağlantılı olduğunu savunup onlardan yararlanma yolla-
rını arayan Resnais, bu nedenle her filminde  anlatıma yenilikler ge-

(68) a.k., d. 118. 
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tiren ünlü yazarlarla çalışmış ve müziklerin bestelenişine büyük ilgi 
göstermiştir. Sinemanın diğer sanat dallarının deneyimlerinden ya-
rarlanması gerektiği konusunda Resnais'nm çalışmaları ilginç ör-
nekler oluşturur. 

Yazımızın son yönetmeni olan Alain Resnais'yı da sinemasal 
özelikleri açısından şöyle özetleyebiliriz : 

— Zaman teması, geçmişin şimdi üzerinde etkisi, 

— Ünlü yazarlarca hazırlanmış son derece edebi ve karmaşık 
tematik arayışlarla zenginleştirilip, birleştirilmesi, 

— Görüntüsel imgelere büyük ağırlık verme, buna karşüık ay-
rıntılı diyaloga fazla  dayanmama, 

— Filmin ritmi ve hızı üzerinde çok sıkı bir denetim, 

— Görüntüsel zıtlık elde etmek için flaş  kesmelerin kurgu ara-
cılığıyla çok etkili bir biçimde kullanımı. (69) 

(69) BOBKER. a.g.e., s. 189. 
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Müzik ve Yabancılaşma 
-Aristo, Huızmga ve Adorno'nun Müzik Üzerine 

Görüşleri Açısından Bir Onçalışma-

Doç. Dr. Ünsal Oskay* 

GİRİŞ 

Günümüz toplumları için önem taşıyan İletişimin Kültürel İş-
levleri sorununu değişik yönleri ile ele almak olanaklı. Bu çalışma-
mızda günümüz toplumlarında Kültürel hegemonyanın oluşturul-
masında müziksel iletişimin katkıları üzerinde durulacaktır. Kültü-
rel hegemonya, toplumdaki siyasal ve ekonomik iktidar yapısının, 
gündelik yaşamda şiddete ve zor kullanımına heran başvurma zo-
runluluğuna sürüklenmeden etkinlikle işlemesine; işlevlerini yerine 
getirmesine yarayan bir kültürel yapımn kurulmasını amaçlar. Baş-
ka bir deyişle, toplumun yönetiminin, zor kullanımının arkalara çe-
kilebildiği bir düzenleme içinde, aslî sınıflar  ve yandaşları tabaka-
ların karşılıklı egemenlik ve bağımlılık konumlarına göre belirlen-
miş reel- yaşam içinde insanlar arası ilişkilerle işleyen "kültürel" 
yaşamla sürdürülmesini amaçlamaktadır. Bu nitelikteki kültür ya-
şamında, ekonomik, toplumsal ve siyasal yönden egemen durumda 
olan sınıfların  ve onların yamnda yeralan tabakaların kültürleri ba-
ğımlı konumdaki sımf  ve tabakaların kültürleri üzerinde başat bir 
durum edinmektedir. Bu sınıf  ve tabakaların kültürleri birer alt-kül-
tür olarak varlıklarını sürdürmektedir. Toplumsal yaşamın en önem-
li alanları (yani, toplumsal yapının etkinlikle işlerliğim sürdürmesi 
ve toplumsal formasyonun  yeniden-üretilmesi için önem taşıyan, 
toplumsal etkinlik alanları) egemen konumdaki sınıf  üyelerinin ve 
onlardan da çok yandaşı olan toplumsal tabakaların ürettikleri, top-
luma sosyalize ettikleri hegemonik kültürün değerlerine, davranış. 

* S.B. Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu "Kitle İletişimi Kuramları" öğre-
tim üyesi. 
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kalıp ve normlarına göre yürütülmektedir. Bağımlı konumdaki sınıf 
ve toplumsal tabakaların kendi kültürleri olan altkültürler ise, ya 
toplumsal yapı için temel önem taşımayan alanlarda, ya da heran 
denetlenmesi çeşitli yönlerden olanaksız ya da-özellikle "yapay ne-
gativite" ya gereksinim duyulan çağdaş sanayi toplumlarında-zararlı 
olabilecek yaşam-alanlarmda varlıklarını sürdürmektedir. 

Günümüzün geniş teknolojik olanaklara sahip toplumlarında 
egemen sınıf  ve işlevleri açısından önem kazanan yandaşı toplumsal 
tabakalar ile, bağımlı konumdaki sınıf  ve toplumsal tabakalar ara-
sındaki birbirilerinin varlıklarını oluşturan ve sürdüren ilişkiler, git-
gide artan bir ağırlıkla, kültürel düzenlemeler aracılığı ile sürdürül-
mektedir. Bunun başlıca nedeni, çağdaş toplumsal sistemlerin eko-
nomik düzeylerinde kullanılan teknolojilerin potansiyel olarak sahip 
oldukları verimliliğin olanak ölçüsünde en yüksek düzeyde gerçek-
leştirilebilmesinin toplumsal, siyasal ve kültürel alanlardaki "katıl-
maların" varlığına bağlı olmasıdır. Bu "katılmalar", aynı anda, birey-
yurttaşı siyasal sisteme bağlamakta; onun, toplumsal formasyonun 
gereklerine uygun olarak hem üretimde hem de tüketimde yer al-
maşım kolaylaştırmaktadır. Toplumsallaşmış bir üretim süreci so-
nunda üretilen değerlere bireysel yarışmalar içinde erişilebilen bir 
toplum yaşamında, böylelikle, bireysel mutluluğa erişme ile, sosyal 
formasyonun  etkinliği sistemin mantığına uygun bir bütünleşmeye 
kavuşmuş olmaktadır. Sonuçta, egemen insan ve bağımlı insan ara-
sındaki ilişkilerin her düzeydeki düzenlemeleri, tüm toplumsal sımf 
ve tabakaların katıldıkları bir kültürel yaşam içinde üretilmekte ve 
yeniden-üretilmektedir. Egemen kesimdekilerin bağımlı kesimdeki-
leri yönetmesi, böylelikle, algılanması güçleştirilmiş bir kültürel dü-
zenleme aracılığı ile ve reel-toplumsal yaşamın şeyselleşmiş ilişkileri 
içinde gerçekleştirilmektedir. 

İletişimin günümüz toplumlarında, bir yandan, materyal öğeleri 
bakımından geçen yüzyıllardaki gelişmeleri ile karşılaştırılamaya-
cak kadar hızlı gelişmeler kaydetmesi, bir yandan da gitgide "kül-
tür endüstrisi"nin çerçevesiyle sınırlanmaya başlaması çeşitli yön-
lerden incelenen, tartışılan bir sorun oluşturmuş bulunmaktadır. Bir 
bakıma, bu durum da toplumsal egemenliğin gitgide daha çok kül-
türel hegemonya yöntem ve araçları ile yürütülmeye başlamasının 
bir sonucudur. Geçen yüzyıllarda heran değişmeyen, bir tüm ola-
rak öğrenildikten sonra, hayat boyunca, kişilerin toplumsal konum-
larına göre katılacakları çeşitli toplumsal ilişkilerde ne yapacakla-
rını önceden kestirebilmeleri için yeterli bir "yol haritası" işlevi göre-
bilen tümlüklü-gelenek kapitalist sanayi toplumuna geçişle birlikte 
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ortadan kalkmaya başlamıştır. Onun yerine, artan işbölümü ve top-
lumsal farklılaşmalar  yüzünden, çok daha parçalanmış bir kültür 
yapısına varılmıştır. Ancak, bu bölüntüleşmiş kültür yapısının da 
kendi içinde bir tutarlılığı vardır ve bölüntüleşmiş kültür yapısı için-
de yeralan çeşitli kültürler arasında da hiyerarşik bir yapı kurulmuş 
bulunmaktadır. Bu yeni kültür yapısı toplumsal formasyonun  kendini 
yeniden-üretmesinde eskisinden de geniş olanaklar sağladığı gibi, 
bağımlı konumdaki insanların reel-yaşamlarmı bütünleyen bir fan-
tazyaya kavuşmalarına da daha yatkın bir niteliktedir. Sözünü etti-
ğimiz bu fantazya  alanının, bilinçlenme ile birlikte yaşama aktarıla-
bilecek diğer etkinliklerle dönüştürülebilecek bir özgürleşme alanı 
olduğu da söylenebilir. Daha iyi bir toplumsal yaşama olan özlemi 
hiçbir zaman söndürülemeyen insana, varolan toplumlarda bir fan-
tazya alanı olarak bırakılmış bulunan bu yaşam alanları, daha ge-
lişkin bir toplumsal yaşama geçişin yollarını aramak için gene aynı 
çağdaş insanın genişletmek ve bilinçlendirmek isteyeceği direniş ve 
özgürleşme alanlarına dönüştürülebilir. Başka bir deyişle, fantazya-
ların birçoğunda, insan'm reel-toplumu içindeyken de unutamadığı-
unutturulamayan-pre-historyasma duyduğu özlem de alttan alta ya-
şamaktadır. 

Buradaki sorun, bu dönüştürmenin sanat ürünlerinin içinde ya-
pılıp yapılamıyacağmdan da çok, sanatsal etkinliklerin dışında ger-
çekleştirilebilecek olan bu dönüştürmeye sanatsal iletişimin hangi 
düzeyde ve sanata ait hangi araçlarla katkıda bulunabileceğidir. 

Bu sorunu incelemede, gerçekliği bilimin anlatma biçiminden 
farklı  bir boyutta -duyusal yanı ağır basan boyutta- anlatan sanatın 
en soyut formlarından  olan müzik ele alınmaktadır. Lirik öğesi (güf-
tesi) ağır basan popüler müziğe oranla da daha soyut olan Klasik 
Müzik türünün ele alınmasının nedeni ise, sözlü müziğe ilişkin ola-
rak çok daha açıklıkla söylenebilecek bazı savların, müziğin bu türü 
içinde 

— daha zor bir müziksel anlatım türü içinde-incelenmek isten-
mesidir. Müziğin gerçekliği anlatmak gibi bir işlevi olmadığını; mü-
ziğin bir anlatım biçimi değil, matematik gibi, kendi uyumluluk ku-
rallarına göre yaratılan brşey olduğunu; ya da, "müziğin müzik" ol-
duğunu söyleyenlerin bizim burada savunacağımız görüşlerle uyuş-
mayan görüşleri olduğunu biliyoruz. Yazımıza yöneltilecek eleştiri-
leri ise, şu günlerde artan bir ilgiye kavuşan müzik sorunlarımızı 
daha iyi düşünüp anlayabilmemiz açısından sevinçle karşılayacağız. 
Bütün olası kusur ve noksanlarına rağmen, bu çalışmamızın hiç de-
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ğilse eleştirilere yol açarak belli bir oranda işe yarayacağını umu-
yoruz. 

Çalışmamızda başlıca iki konunun incelenmesinde yarar görüyo-
ruz: (1) müziğin yabancılaşmaya dayanan bugünkü toplumsal yaşam-
daki konumu ve bu konumundan kurtulabilmesinin nelere bağlı ol-
duğu; (2) müzik günümüzün reel-toplumlarmm kültür yaşamında 
özgürleştirici bir öğe durumuna gelebilir mi? Reel-toplumlardaki he-
gemonik ideolojinin yapısındaki bazı özellikler bu konuda bir umut 
kaynağı olabilir mi? Başka bir deyişle, günümüzün koşulları açısın-
dan hegemonik ideoloji sorununa, bir ölçüde de olsa, değişik bir göz-
le bakabilir miyiz? Bazı sosyal bilimcilerin yakın zamanlarda ileri 
sürmeye başladıkları gibi çağdaş toplumlarda hegemonik kültür 
sanıldığı kadar tutarlı değilse, rijit değilse ve aynı anda da esneklik-
ten uzak değilse (reel-toplumlann hegemonik ideolojilerinin iç ya-
pısında giderilemeyen tutarsızlıklar ve çelişkiler varsa) sanatsal an-
latım biçimlerinin en yaygınlarından biri olan müzik bu durumdan 
nereye kadar yararlanabilir? Müziğin üretiminde, yeniden-üretimin-
de ve tüketiminde etk«n olan koşulların getirdiği sınırlamalar ile, he-
gemonik ideolojinin tutarsızlıklarından yararlanabilme olanakları na-
sıl ele alınmalı, incelenmelidir? 

Bu konulara, önce müzikle ilgili üç düşünürün görüşlerini ele 
alarak girelim. 

I — MÜZİK VE TOPLUMSAL İŞLEVİ ÜZERİNE ARİSTO, 
HU  İZİ  NG  A VE  ADORNO'NUN  SAVLARI 

Konumuz açısından müzik ile ilgili en ilginç görüşleri Aristo, 
Huizinga ve Adorno'da buluyoruz. Bu üç düşünürün görüşlerinin ışı-
ğında, toplumsal egemenliğin kültürel hegemonya aracılığıyla sağla-
dığı günümüzde, diğer iletişim türlerine oranla çok "yansız" bir 
iletişim biçimi sayılabilecek olan müzikte bile ne denli çeşitli sorun-
larla karşı karşıya bulunduğumuzu görmemiz, konuya girmemizi ko-
laylaştıracaktır. 

Aristo, Huizinga ve Adorno'yu seçmemizin nedeni, Aristo'nun 
egemen insan ile bağımlı insan arasındaki birlikte-varoluşsal ilişki-
nin doğal bir ilişki sayıldığı eski bir dönemin düşünürü; Huizinga'nm, 
bir kültür tarihçesi olarak, insanm ve toplumun kültürel değişimle-
rini uzun tarih dönemleri içinde ortaya çıkan en genel özellikleri ile 
görebilen bir düşünür; Adorno'nun ise, müzik ve edebiyat başta ol-
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mak üzere, sanatın her dalından olduğu kadar iletişim konularında 
da yetkin bir düşünür olması ve ayrıca 1920'lerden 1960 sonlarına 
dek çalkantılar içindeki dünyamızı Avrupa ve Amerika'da yaşamış 
derinlikli bir aydın olmasıdır. 

1. Aristo'nun  Savları 

Aristo, düşünce ürünlerine dair incelemeleri kadar ,sanat üzeri-
ne de incelemeleri olduğunu bildiğimiz bir düşünürdür. Farklı top-
lumlarda insanların inançlarının, değerlerinin, kurumlarının değiş-
tiğini farketmekle  kalmamış; bütün ile bütünün içindeki birimler 
arasındaki etkileşimi açıklamaya yönelik bir yöntem anlayışını sa-
vunmuştur. Bunun gereği olarak bu konuda araştırmalar da yap-
mıştır. Geleneğin bir tüm olarak kabullenilmesinin biçimlendirdiği 
bir toplumsal yaşamdan çıkışta, yeni dönemin insanına (akıl'a) düşün-
menin yöntemini kazandırmaktaki öncülüğünü de biliyoruz. 

İnsanı ve onun dünyasını anlamak için, dış gerçekliği oluşturan 
varlıkların terkibinde yeralan öğeleri, nedenlerini ve kökenlerini ol-
duğu kadar, insana ait çeşitli etkinlikleri ve o zamanki işlevleri ile 
şiiri de (yaratıcı etkinliği de) inceleyen Aristo'nun en üst düzeydeki 
filozofları,  "düşünmenin kendisi üzerine düşünenler" saydığmı da 
biliyoruz. Ona göre, özgür ve yaratıcı zaman kullanımı, temelinde 
köle emeği bulunan bir toplumsal yaşamda, özgür insanlar için hem 
bir erdem, hem de bir yücelmeydi. Ayrıca, özgür insanlardan biri ol-
manın yükümlülüğü idi. 

Aristo, Homeros'un Odysseus'a söylettiği sözleri yinllediği Poli-
tika  adlı yapıtında, "faydalı  ya da zorunlu olduğu için dlğil, yüksek 
ve özgür kişilere yaraştığı için" müzik eğitimine özgür insanların eği-
timinde yerverilmesini isterdi. Ona göre, bu eğitim gibi müzik eğiti-
mi de kendisinden dolaysız bir yarar beklemek yerine, çoğu kez, da-
ha ileri konuları öğrenmek bakımından araç olacağı için gereklidir1 

Müzik eğitimi, Aristo'ya göre, kısacası, özgür insanların zamanlarım 
ussal etkinlikler ile geçirerek değerlendirebilmeleri ve kendilerini yü-
celtebilmeleri için gereken tüm eğitimin bir bölümüdür. Gündelik ya-
şamın pratik hiçbir gereksinmesini karşılamaya yönelik olmayan mü-
zik, bu özelliği sayesindedir ki, Aristo'ya göre, özgür insanların eko-
nomik etkinliklere hiç karışmadan (yeralmaksızın) özgürce yaşa-
maları açısından seçkin bir serbest zaman (leissure) etkinlik biçi-
mi niteliği kazanmaktadır. 

Aristo, bu anlamdaki serbest zaman yaşamının "oyun"la bir 
tutulması gereken etkinlikler ile değerlendirilmesi gerektiğini de be-
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lirtiyor. "Oyun", Aristo'ya göre, iş'e, çalışmaya bağlantılıdır. Çalış-
manın sonrasında dinlenmek de gerekli olduğu için oyunun sağıltıcı 
yanları olduğunu kabul eder. Ama oyunun özgür insan için yaşamın 
ereği olamayacağını kesinlikle savunur.1 Müzik, pratik yaran ol-
mayışının yanısıra, oyun olmayışı ile de özgür insanlann toplumsal 
konumlarına yaraşan bir özgür zaman yaşamı öğesidir ona göre. Ver-
diği haz bile, yemek yemenin verdiği haz gibi insamn doğal yanı ile 
tadına varabileceği bir hazolmayıp, "önceden bir eğitim görmeyi ge-
rektirmektedir."2 Bu önceden eğitim görmüş olma ise, kazandırdığı 
gelişkin beğeni aracılığı ile, özgür olan insanın karakterinin bir 
belirtkeni olmaktadır. Öte yandan, özgür insan müzikte gelişkin bir 
beğeni düzeyine çıkmakla bir başat yetenek daha kazanmış olmakta; 
doğru bir eleştirici değerlendirme alışkanlığı edinmektedir.3 

Müziksiz düşünülemeyecek olan Yunan tiyatrosunun müzik din-
leyicisinden sözederken, çeşitli müzik makamlannm ritim ve ezgi 
düzenlemelerini ahlaksal yanlarıyla, coşkusal ve etkinleştirici özel-
liklerine ilişkin yanlarıyla tartıştıktan sonra, soylular için ve halk 
için ayrı ayrı müziklerin oluşmuş bulunmasını haklılar ve bunun 
hoşgörülmesini salıklar. Şöyle der : 

"Tiyatroda iki türlü dinleyici vardır: Biri iyi eğitilmiş soylu bay-
lardan oluşur, ötekisi ise aşağı uğraşları olan kimseler, parayla 
çalışan işçiler ve benzerleri gibi avam takımından. Bu ikinci sı-
nıfın  dinlenmesi için de yanşmalar ve gösteriler düzenlenme-
lidir. Fakat bunların zihinleri çarpılmış, doğa durumundan 
uzaklaşmış olduğu için uyumlarında kuraldan sapmalar ve me-
lodilerinin tonunda doğaya aykırı abartmalar vardır. Her grup, 
kendi tabiatına yakın olandan zevk alır. Onun için, tiyatro yöne-
ticilerinin bu sınıf  dinleyicilere çekici gelen müzik türünü kul-
lanmalanna göz yumulmak gerekir."4 

Aristo'ya göre, ayrıca, Frig makamımn, Dor makamının etkile-
ri farklıdır.  Birincisi, üflemeli  çalgılann etkisi gibi, insanları kışkır-
tıcı, duyguları coşturucu bir etkiye sahiptir. Sokrates'in de bu maka-
mın etkisinin içkinin sarhoş edici, Dionisoscu çılgınlık yaratıcı etkisi 
gibi değil, içkinin ikinci tür etkisi olan uyuşturucu etkisi gibi bir et-
kide bulunduğundan sözettiğini belirten Aristo, aynca, müziğin türü 
ya da form'u  ile içeriği (liriği) arasında bir bağıntı olduğunu da 

ı Aristoteles, Politika, çev. Mete Tunçay (İstanbul: Remzi Kitabevi, 1975), B. 234. 
2 Ibid., s. 238. 
3 Loc. cit. 

İbid., s. 245. 
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savunur. Her içeriğin Dor makamı ile söylenemeyeceğini; bu maka-
mın "oturaklı .ahlâkî ve erkekçe" içeriklere uygun bir makam oldu-
ğunu söyler.5 Toplumun geleceği demek olan genç kuşağın eğiti-
minde üflemeli  çalgılardan sakmılmasıni; bunların zihinsel değil, 
duyusal düzeyde heyecanlandırma yönünde etki yaptığını söyler. Ay-
rıca, kitara gibi öğrenilmesi güç çalgıları bizzat çalmayı öğrenmeye 
çalışmak yerine, özgür insanların bu konuda da başkalarının eme-
ğinden yararlanarak özgür insan gibi davranmaları gerektiğini; öz-
gür insanların gençlerinin yetiştirilmesinde bir bölüm saydığı müzik 
eğitiminde her tür müziği sevdirecek bir eğitimden kaçınılmasını, 
örneğin, kölelerin, çocukların ve hatta bazı hayvan türlerinin bile 
sevebildikleri yaygın müziğin sevdirilmesinden kaçınılmasını ister. 

Özgür gençlere, bunlara kadar uzanmayan; iyi melodi ve ritimleri 
beğenecekleri düzeyde bir müzik sevgisi aşılanmasını önemle vur-
gular.0 

2. HUIZINGA'NIN GÖRÜŞLERİ : OYUN'UN YİTİRİLİŞİ VE 
OYUN, KÜLTÜR VE UYGARLIK İLİŞKİLERİ 

Huizinga'ya göre, Aristo'nun kültür yaşamına ilişkin olarak söy-
lediği en önemli şey, çalışmanın ve çalışmanın telos'u olan özgür za-
manın biribirini bütünleyen bir birliktelik içinde ele alınması ge-
rektiğini vurgulamasıdır. Aristo'nun özgür ve çalışma dışı olmayı 
evrenin ilkesi sayması; fakat  diagoge  dediği serbest zamanın paideia 
için (yani, insanı yüceltici ve eğitici amaçlar için) kullanılması ge-
rektiğini belirtmesi Huizinga'ya göre çok ilginçtir. 

Ne var ki, daha da ilginç olan, Aristo'nun diagoge'un  yüceltisi 
amaçlar yönünde kullanılabilmesi için insanın bilinç ve özgürlük için-
de olmasını da gerekli görmesidir. Çünkü, "mükemmel" olan paideia'-
ya erişebilmek için, "mükemmel" olmak gerekmektedir. Bilinç ve 
özgürlükten yoksun bırakılmış insanlar ise "mükemmel insan" ola-
mamaktadırlar.7 

5 İbid., s. 246. 
6 İbid., s. 243. Üstelik, günümüzde popüler kültürün etkilerini tartışanların de-

ğindikleri, müziğin üreticisi ile tüketicisinin aynı insan olmayışını da Aristo 
uygun görür. Soy müziğin kendinden beklenileni vermesinin, müziğin soylu in-
sanca üretilmesi ile değil, soyluların kendi aralarında toplanıp soyluca yaşar-
ken bu müziği dinlemeleri ile olabileceğini söyler. Bunu, Homeros'un bile bil-
diğini ve belirttiğini vurgular. 

i Johan Huizinga, Homo Ludens: A Study of  the Play Element in Culture, 
Huizinga'nın kendi çevirisinden yararlanarak İngilizceye çeviren ve Girid'in 
yazan George Steiner (London: Paladin, 1971), ss. 185-86. 
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Aristo'nun bu düşüncesini kendi çağma kadarki insanın sergü-
zeşti ile zenginleştiren Huizinga özgür zamanın yüceltici kullanımı-
nı, ya da, yaşamın özgür ve bilinç sahibi eşit insanlar arasında oy-
nanan bir "oyun" olarak sürdürülebilmesini başka bir nedene daha 
bağlı görüyor; böyle bir kültür yaşamı için, kültürün tinsel yanları 
ile toplumun materyal güçleri * arasında uyumlu bir dengenin ola-
bilmesi gerektiğini söylüyor.8 

Günümüzde ise, Huizinga'ya göre kültür bu işlevlerini yerine ge-
tirememektedir. Bu nedenle, "toplumsal reformlar  aracılığı ile daha 
iyi bir yaşam sağlanamadığı için" bugünün uygarlığı, "dünyanın dü-
zelitilmesinin güç, ölmenin ise zor olduğu günümüzde... reel-olandan 
daha iyisini istemekten hiçbir zaman vazgeçmeyen insana tek bir yol 
bırakmış bulunmaktadır: rüyaya ve fantazyaya  kaçış."9 Oyun ise, 
onsekizinci yüzyıldan beri etkinlik ve yaygınlığı artan utilitarianism 
yüzünden ortadan kalkmıştır. Gönüllü olarak katılmakla oynanan ve 
katılanları kendiliğindenlikli (spontanelikli) bir yaşam-alanına ka-
vuşturan oyunun  yerine, ilk kez kuruluyorlarmış gibi görünseler de, 
gerçekte, önceden sağlanmış düzenlilik kalıpları içinde kurulan iliş-
kilerle sürdürülen bir toplumsal yaşama geçilmiştir. 

Bu yaşamın karşısında insan kendi dış-gerçekliğini tam ve aslı-
na uygun algılayamamakta; soyutlanmış ve evrenselleştirilmiş bir 
dış gerçeklik olarak algılayabilmektedir. Oyun, bu yeni yaşam içinde 
oyunun dışındaki şeyler için araçlaştırılmış bulunduğu için çağdaş 
insanın oyun'u, gerçek bir oyun olma özelliğini yitirmiştir. Oyun, 
örneğin eğlence endüstrisinde, sporda, müzik yayınlarında,, ya da 
tatil endüstrisi ile "bayramlarda" görüldüğü gibi10 "çocuklaştırma-
lara" dönüşmüştür. 

(Günümüzün uygarlığı bu nedenle oyun'u, kandırmacaya, al-
datmaya, paraya ve çıkara bağımlı kılmış; güçlü bir "kültür ya-
ratma ve uygarlaştırma öğesi olan oyun'u"... anlığından ve kendin-

* "Kültür"ü sadece tinsel öğeleri ile aldığı için, materyal kültür yerine, ayrı bir 
ifade  kullanıyor Huizinga. Anlatımını kolaylaştırıyor. 

8 Johan Huizinga, Homo Ludens..., 1955 baskısından aktarıldığı yer Robert 
Anchor, "History and Play: Johan Huizinga and His Critics," History and 
Theory, XVII, (1, 19781, ss. 78-79. 

9 Huizin&a, The Waning of  the Middle Ages i A Study of  the Forma of  Life, 
TTıought and Art İn France and the Netherlands in the D»wn of  the Ftenalssance 
(Gordon City, N.Y.: 1954)'ten aktarıldığı yer için bk.. 
Robert Anchor, "History and Play: Johan Huizinga and His Critics," History 
and Theory, XVII, (1, 1978), ss. 60-70. 

W Huizinga, Homo Ludens..., e. 238. 
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den başka birşeye indirgenemez olma özelliğinden yoksunlaştırmış-
tır.11 Oyunsuzlaşmış bulunan bugünün uygarlığında insanların ara-
sındaki ilişkiler, bir tarafın  bu ilişkileri düzenleyen kuralları koya-
bildiği, diğer tarafın  ise sadece bunlara uyma konumunda bulunduğu 
eşitsizlikçi ilişkilere dönüşmüştür. (Bu durum insanın bilim alanın-
daki, oyun ve diğer kitlesel çocuklaştırmalar alanındaki etkinlikle-
rini olduğu kadar, sanat alanındaki etkinliklerini de değiştirmiştir. 

Bu nedenledir ki, müzik ve yaşam arasındaki ilişkiler de teme-
linden değişmiştir diyen Huizinga'ya göre, insan'ın oyun'dan yok-
sunlaşmadığı eski dönemlerde şiir, müzik ve ritler arasında tam bir 
birlik vardır. 

Huizinga, müzikten önce şiirin geldiğini söyler. Manzum konuşa-
bilme, bütün bir eski insanlık için, yazılı kültür öncesinin yaşamın-
da kutsallıklı işler için de, dünyasal işler için de bilgi ve görgülerin 
biriktirimesinin, saklanmasının ve kuşaktan kuşağa aktarılmasının 
tek aracı olmuştur. Ayrıca, şiir sadece estetik bir işlevi olan sanatsal 
bir etkinlik de değildi. Şiir aynı anda hem eğlence hem de zenaattı. 
Bilim ve felsefe  gibi şiir de bilmece ve yarışmadan çıkmıştır. Bitüel-
dir, doktrindir, biliciliktir, inanmadır ve inandırmadır şiir bu ilk dö-
nemde. Onun içindir ki, çok eski dönemlerde Arap kavminin kul-
landığı anlamıyla sha'ir  kelimesi bilen  kişi  anlamına gelmektedir. 
Eski Eddic  mitolojide de şair'in içtiği şarap, hiçbir bilgi yarışmasında 
yenik düşürülememiş olan ve yaratıkların en akıllısı ve bilgilisi sa-
yılan Kvasir'in  kanından mayalanmış bir şaraptır. Sofistlere  kadar 
şairler, toplumun bilgeleri sayılmış; kavimlerinin nebileri, rahipleri, 
filozofları,  yasa koyucuları, coşkulandırıcı söylevcileri olmuştur. Da-
ha sonra ise, şairlerden demagoglar ve rhetoric  ustaları da çıkmaya 
başlamıştır.12 

11 İbid., SS. 229-30. 
İS Huizinga'nın bu görüşlerini Homo Ludens'in benim kullandığım 1971 baskısın-

dan, ss. 142-143'den, özetliyorum. İlerde, Huizinga'nın görüşlerini inceleyece-
ğimiz sırada, daha geniş bilgi de bulabileceğiz. Grek uygarlığının Klestinea'e 
kadarki durumu ile, Platon'un ve Aristo'nun zamanı olan 5. ve 6. yüzyıllarda^ 
ki durumları ile ilgili bilgiler için ise, Lewis H. Morgan'ın Ancient Society'sini; 
Fritz M. Heichelheim'ın An Ancient Economic History, From the Palaeolithic 
A?e to the Migrations of  the Germonic, Slavic and Arabic Nations'jm; Thalia 
Phillies Howe'un "The Primitive Presence in the Pre-Classical Greece" yazısı-
nı; H D. Kitto'nun The Gıeeks adlı' eski Grek düşüncesini, myth'ini ve dinini 
açık bir dille özetleyen kitabım; tiyatronun din sayıldığı Dionisos'cu katılma 
tiyatrosunun dekorsuz ve açıklık bir yerde oynanmasına karşılık, 5. Yüzyılda 
Atina'nın durumunun sarsılması ile birlikte, 4. Yüzyıla doğru taş tiyatroların 
önemli kamu yapılan arasına girmesini (tragedyamın «n parlak olduğu devir 
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Şiirin hemen ardından, Huizinga'ya göre, ritüel ve kutsal olan 
ve birbirlerinden ayrılmaz sayılan müzik ve dans gelmektedir. 
Huizinga, müziğin Plato'ya göre, "acılar içinde yaşayan insana tan-
rıların bir armağanı" oluşunu da vurguluyor. Apollon'un ve birçok 
diğer musalann binbir türlü marifetlerini  de düe getiren mousikeh 

kelimesinin müziği ifade  etmek için kullanılmasının nedeni de bu-
dur. (Müzik, o çağlarda şölenlerde dinlenirdi. Şölenlere kakılanlar, 
dinledikleri müzikte de ortak bir yaşam içinde bulunmuş olurlardı. 
Yaşamlarının diğer varoluşsal alanlarında da ortak yanları olan in-
sanlardı. Ayn ı yaşamı paylaşan insanlar birlikte dinledikleri müzik-
le, yaşamlarının reel-olan yanlarını; bu yanlarındaki mantığı; bu 
mantıktaki idea'larm koyduğu smrlamaları aşarlar; yaşamın reel-
olan yanının üstüne erişirlerdi.) Ayrıca, Huizinga'ya göre, müziğe bu 
yetkiyi kazandıran bir nokta daha vard ı r : müziğin yalnız olmayışı; 
müziğin dans ve şiir ile birlikte yaşanması. B u ise, aynı müziği din-
leyerek reel-yaşamlarını aşabilen insanların, dünyayı ve insanın bu 
dünya içindeki yerini "açıklayan" şiiri de paylaşmakta oluşları an-
lamına gelmekte idi. Dans ise, müziği dinlerken biraraya gelen ve 

geride kalmıştır), sofistlerin  ortaya çıktığı çağda dinden (tüm-olarak-gelenek-
ten) uzaklaşılmaya başlandığını anlatan Arif  Müfid  Mansel'in Ege ve Yunan 
Tarihi'ni; Homeros'un İlyada ve Odysseia destanlarından insan'm tüm-olarak 
gelenekten çıkarak laikleşmesinin ilk belirtisi olan Odysseia'da insan'a yol 
gösteren Kirke'nin Olympos'taki birinci sınıf  tanrılardan olmayışını ve Okeanos 
ırmağının (Nil) ağzındaki Ölüler Ülkesindeki Yaşlı Biliciye (Mısır'daki insan 
uygarlığının laik bilgi birikimine) akıl danışmayı salıklamasını anlamak için 
de bu konuda önemli bir kaynak olan John Boardman'ın The Greeks Overseas 
adlı kitabını kullandım. Bu son çalışma, Homeros'un, Troya önünde kendi kav-
mi içinde yaşayan insanın (Odysseus'un) kaderini elinde tutanların Olympos' 
taki tanrılar olarak gösterirken, yurda dönüşte, denizlerde tek başına kalmış 
soylu Odysseus'un ikinci sınıf  Tanrıça Kirke tarafından  Mısırdaki uygarlık-
tan akıl almaya yönlendirilmesini niçin destanın alt-dilinde anlattığını anla-
mamızı kolaylaştırıyor. Troya Savaşları (1000 yılları), iki bin yıllarında Tro/a'ya 
yerleşenlerle birlikte Batı Anadolu'ya gelip de buraları beğenmedikleri için 
Yunanistan'a ve İllirya'ya dönen Grek boylarının daha sonraları 1000 yıllarına 
doğru, zenginleşen Batı Anadolu'ya yayılmaya, çalıştıkları dönemin olayıdır. 
Grek insanı, Girit Uygarlığından sonra Mısır'a, Suriye'ye ve Batı Anadolu'ya 
yayılmaya başlamıştır. Bütün bir Bronz Çağı boyunca ve ta erken Demir Ça-
ğına İ.Ö. 800'ler) kadar Greklerin en çok iştahlarını uyandıran, fakat  halıcı ola-
rak sızamadıkları en zengin ülke Mısır olmuştur. Mısır.la ticaret ilişkileri bile 
Suriye (Finikeliler) ve Anadolu aracılığı ile ve karayolu ile olmuştur. Mısır 
uygarlığının uyandırdığı bu iştiha, bu yönelme Kirke'nin Odysseus'u Mısır'a 
yollanmasında yazılıyor. Mitoloji, tarihin fazla  dışında bir anlatım değilmiş gibi 
görünüyor. Bu konuda da, ayrıca, bk.: Stanley Diamond (ed.), Primitive Views 
of  the World: Essays form  Culture In History' (New York and London: Co-
lumbia University Press, 1964). 
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aynı ortak mekanı paylaşan insanların, Aristo'nun da kabul ettiği 
üzere, "ruhun akıldan ve coşkudan oluşan tümlüğünü" davranışsal 
olarak birlikte ve ahenk içinde dışa vurmalarını sağlamaktaydı. Top-
luluğun yaşamı, böylece, coşkusal, bilişimsel ve davranışsal düzey-
lerde bir bütünlük kazanabilmekteydi. Öte yandan, toplumun yaşat-
makta olduğu gelenek (ethic) gündelik hayatının içinde kollektif 
olarak sınanmakta, pekiştirilmekte ve geliştirilmekteydi böylece.* 
Antikite'nin bitiminden itibaren toplumsal farklılaşmalar  arttıkça, 
başlarda sadece plastik sanatların elsanatlannm ve zenaatlann Tan-
rısı olan Hephaestus müzik işlerinin de Tanrısı sayılmaya başlamış-
tır. Artık, müzik yapmak geçimini sağlamak için bir tür zenaatkar 
olup çıkmış bulunan müzisyene düşmekteydi. Müziği dinlemek ise, 
müziğe sadece bir eğlence türü olarak bakan egemen konumdaki 
insanlara düşmekteydi. Müzik alanında yenilikler, müzisyenin her 
dinletide yeni bir şarkı bulup çıkarmasıyla, ya da, yapması ile de-
ğil; eski ve bilinen şarkıların icrasında kendi virtüözlüğünü göstere-
cek üslublamalarla aranılmaya, bununla yetinilmeye başlamıştı. 

Çok daha sonraları, İsa'dan sonra 18. Yüzyıldan itibaren res-
samlar kapılandıkları sa uy ve n alikhanelerden kurtulup, yaptıkları 
resimleri satarak yaşayan sanatçılara dönüşmeye başlamıştır. 

Mimarlar, saray ve kilise binaları yerine, parası olanlara konut-
lar yaparak toplumun içinde yaşayan meslek sahibi bir zümreye dö-
nüşmeye başlamıştır. Bu sırada Oda  müziğinin  yeni bir tür olarak 
ortaya çıkmasıyla müzisyenler de, kamusal müzik form'lanna  göre 
daha özgür ve daha geniş olanaklar sağlayan bireyseleşebilen yeni 
türleri sayesinde geçimlerini toplum içinde sağlayan meslek sahibi 
yeni bir zümreye dönüşmüşlerdir. 

Ne var ki, sanat dallarmda-müzik de bunların içinde yer almak 
üzere-günümüzün sorunlarına henüz gelinmemiştir daha. 19 Yüzyıl-
da sanatçıların durumundaki değişiklik, bir kez daha ve daha açıkça 
ifade  edecek olursak, belirli bir "efendinin"  sarayında ya da kona-

* Buradaki "geliştirilme" sözü ile, tümlüklü-geleneğin (mitolojinin) kendi için-
deki değişmeleri ifade  ediyorum. Bunlar, bir yandan, temas kurulan komşu 
kavimlerin mitolojilerinden etkilenme; bir yandan da, belirli bir kavmin mi-
tolojisi içindeki tümlüklü-gelenek ve bir oranda da olsa bireyliği canlı tut-
maya yarayan öğelerde görülmekteydi. Bireyliği canlı tutan öğeler, tümlük-
lü-gelenek içindeki en temel değerlere karşı çıkmıyor, bu değerlerin gelenek 
ortamının uzağına düşüldüğünde de sürdürülmesini üstleniyor; bu amaçla, tüm-
lüklü-gelenek içindeyken de birey'i bütünüyle geleneğin i;inde eritmiyordu. 
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ğmda karın doyuran zenaat erbabı olmaktan çıkarak, dine göre ikin-
cil önemde sayılan bir işin erbabına dönüşmek; ekonomi-dışı (leisu-
re) zümrelerden biri haline gelmek olmuştur. Huizinga'nm bu konu-
da belirttiği en önemli değişiklik, 19. Yüzyıldan itibaren yeni tek-
niklerin sanat etkinliklerine uygulanmaya başlaması üzerine sanat 
ürünlerinin gelir düzeyleri düşük, fazla  bir eğitim de görmemiş bu-
lunan kitlelere yönelmeye başlaması olmaktadır. Aristokrasiye 
göre sayıca daha geniş bir "efendi"  olan burjuva sınıfı  sanat ürün-
lerini satın almayı, onlara yakın yaşamayı iyi yaşama tutku ve be-
cerisinin bir göstergesi saymaktaydı. Sanatçının ürünleri metalaş-
mış; yaşamlarını geliştirmek isteyen burjuva sınıfı,  sanki sanatın 
kısmen de olsa devam eden mimesis  etkisinden de yararlanarak, ye-
rini almaya hazırlandığı aristokrasinin sanat zevkini edinmeye yö-
nelmiştir. (Fakat, yeni bir sınıf  olan burjuvazi kendi toplumsal for-
masyonunda üretim teknolojisini de değiştirmiş bulunduğu için, sa-
natta mekanikleşme -ki, bilim'e oranla sanat bu işte çok daha geniş 
meşrebli davranmıştır- kısa zamanda kitlesel üretimin yolunu aç-
mış; orta sınıflara  ve bu sınıfın  alt kesimlerine doğru indikçe, sanat 
sansualitenin etkisinde kalmaya başlamıştır. Bu durumda sanat, bu 
yeni dönemde ne hikmetse" olağanüstü insan" sayılmaya başlayan 
"sanatçı" kişideki değişmenin yanısıra, snobism'e  kayan bir değişim 
göstermeye başlamıştır. Yeni teknikler, kitlesel üretim ve pazara 
yönelik olma zorunluğu ile birlikte, sanatçı, hem dönemin doymak 
bilmez bir iştahla aradığı yenilik yüzünden snobism  yapmak ve her 
an alışılmışın dışında birşeyler yapmak; hem de, metalaşmış bir sa-
nat ürettiği için, kendisinin "olağanüstü insan" olduğunu söyleyen 
"ölümlü insanların" anlayabilecekleri yada para verebilecekleri dü-
zeyde bir anlatımın gene de dışına çıkmamaya özen göstermesi zo-
runda kalmıştır. Bu da olmazsa, gelirinden çok öğrenim görmüş ol-
ma niteliğiyle toplumsal konum edinen alt-orta sınıfın  (küçük bur-
juvazinin) kalabalıklaşması ile birlikte, "kendi oyun-topluluğunu 
oluşturarak yaptığı ısm'ciliklere başlamak zorunda kalmıştır." Böy-
lece, sanat etkinliklerinin bir ayağı konvensiyonlaşmış tür ve anla-
tım biçimlerinde iken, bir ayağı da snoblaşmış yenilikçiliğin üzerin-
de durabilimştir. Sanayi çağının sanatçısı metalaşmış bir üretim sü-
reci içinde, meta'sına gerekli olan pazar'ın bir küçük modeli olan 
kendi yeni ism'inin kamusunu (public) kurmadan kendi yenilikçili-
ğinin bile yolunda korkusuz yürüyemez olmuştur. 

Huizinga'nm son olarak, bu tür çağdaş sanat "ism"lerinin kendi-
lerinin yarattıkları bu topluluklara katlanmak zorunda olduklarını 
söylediğini belirtelim" Huizinga, "çağdaş tamtma ve iletişim teknikleri 
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ve yöntemleri olmadan, sanat sevenler ve sanat üzerine konuşmalar 
yapan, eleştirmenlik yapan kimseler" olmadan bu "ism"ci  sanat top-
luluklarının sanat yapamayacağını ileri sürmektedir.13 

Huizinga'nın, Aristo'dan binlerce yıl sonra söylediklerini Aris-
to'nun söyledikleri ile birleştiren bir yan da, onun Groningen Üni-
versitesindeki Tarih Kürsüsü başkanlığından sonra 1915'te başla-
dığı Londra Üniversitesi Genel Tarih profesörlüğünün  hemen son-
rasındaki yıllarda ziyaret ettiği Birleşik Amerika Devletleri ile ilgili 
olarak 1919'da yayınladığı kitabında açıkladığı bir gözlemdir. Aris-
to'nun müzik eğitimini -diğer benzeri konulardaki eğitimi de- özgür 
ve bilinçli insanın serbest zamanlarını yüceltici amaçlar için kul-
lanmakta yararlanabileceği bilgi, değerler ve yeteneklerin edinilme-
si, kazanılması açısından yararlı gördüğünü belirttiğine dikkati çek-
tiğimiz Huizinga çağdaş kapitalist sanayi toplumunun insanlığa ne 
getirdiğini ve getirmekte olduğunu Amerika gezisinden sonra şöyle 
anlatmıştır: 

"... mekanikleşmiş bir yaşam, ticarıleşmiş ve niteliklerini yitir-
miş bir kültür yaşamı, vülger bir materyalizm, metafizik  olan 
herşeye karşı budalaca bir düşmanlık ve yoğun bir anti-entel-
lektüalizm yüzünden insansal olan herşey-insanın yiğitliği, gü-
cü, yaratıcılığı, oyun becerileri, tümüyle, yarışmacı, temellükçü, 
para düşkünü, bürokratikleşmiş bir toplumun egemenliği altına 
girmiştir".14 -

Aristo'dan Huizinga'ya gelen bu çizgi, çağdaş sanayi toplumlarının 
bürokratikleşmiş, aşırı-rasyonelleştirilmiş toplum yapıları içindeki 
yaşamla ilgili olarak geniş çalışmaları olan Theodor W. Adorno'da 
da devam etmiştir. 

3. Adorno'nun  Müzik  ile  İlgili  Görüşlerinde  Kapitalist  Üretim 
Süreci,  Rasyonelleştirilmiş  Toplum  ve  Müzikte  "Yabancılaş-
ma"  Sorunları 

Theodor Wiessengrund Adorno'nun müzik ile ilgili görüşleri 
1932 yılında, daha sonraları Frankfurt  Okulu diye adlandırılacak 
olan topluluğun çıkardığı Zeitscrift  für  Sozialforschung  dergisinde 
yayınlanan "Müziğin Toplumsal Konumu" makalesi ile, bundan yir-

13 Hııiziııga, Homo Ludens..., s.229. 
i* Johan Huizinga, "Man and the Masses in America." America t A Dutch Histo-

rian's Vision, from  Afar  and Near, İng. çev. H.H. Roweıı/1918/(New York, 1972), 
s. 265'ten aktarıldığı yer için, bk.: R. Anchor, op. cit., ss. 72-73. 
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mi sekiz 3a! sonra yaptığı bir konuşmasının 1962'de yayınlanan metni 
olan Müzik  Sosyolojisine  Giriş'te  özgün bir gelişme göstermiştir. 1932 
yılının kendi özgül koşullarında Adorno'ya göre müzik ile toplum 
arasındaki ilişki doğrudan bir yansıma ilişkisi olmasa bile-müziği 
bütünüyle edilgin bir kültürel etkinlik saymamakta ve müziği 1932 
yılındaki yazısında da toplumsal değişime etkide bulunabilecek bir 
alan olarak düşünmektedir-açıklanması kolay bir ilişki gibidir. 1960'-
lann Adorno'suna göre ise bu ilişki, artık, "müziğin toplumla olan 
carî bağıntılarında değil, müziğin kendi 'interior'ünde bulunabile-
cek olan" bir ilişkidir.* 

1932'deki yazısında Adorno şöyle d iyor : 

"...müziğin ilk göze çarpan özelliği, kendi yapısının içinde, ken-
di (toplumsal-ü.) tecritlenmişliğinin suçluluğunu da beraberin-
de taşıyan toplumsal antinomy'leri  temsil etmekte olmasıdır. 
Müzik, kendi form'larında  toplumdaki bu antinomy'lerin gücü-
ne ve bunların toplumsal olarak altedilmesi gereksinimine bi-
çim verme işini ne denli derinlemesine yerine getirirse, kendi 
biçimsel dilindeki antinomy'ler  de toplumsal durumun sorun-
larım o denli dile getirir ve acımn şifreli  metninde o denli top-
lumsal değişim çağrısında bulunur - o denli iyi olur."15 

* Adorno'nun 1932 ve 1962'deki görüşlerindeki bu değişiklikler ile ilgili olarak 
Macar müzikologu Dönes Zoltai'in savlan ile Wes Blomster'in bu savlara iliş-
kin değerlendirmelerini özetlemek yararlı olacaktır. Zoltai, Adorno'nun 1932' 
deki yazısının daha net ve gelişkin olduğunu söylüyor. Blomster ise, Zoltai'nin, 
1962'de Adorno'nun "müziğin toplumsal görünümü (veçhesi) onun kendi 'in-
terior'ü içinde bulunmak gerekir" demesini; müzikteki üretim ile, ekonomik 
alandaki üretimin bir tutulmasının doğru olmayacağını vurgulamasını "dev-
rimciliğin terki" olarak kabul ettiğini belirtiyor ve müzikteki yeni çalışmala-
rın Adorno'yu haklılaştırmakta olduğunu söylüyor, Blomster'e göre, ekonomik 
alandaki süreçler ile, sanat alanındaki süreçler belirli bazı benzerlikler göster-
seler de, özdeş değildirler. Bu nedenle, Marx'ın Das Kapital'inde kapitalist eko-
nominin işleyişinin anlatılışını örnek alarak müziğin fetiş  karakterini, kültürün 
yansızlaştınlmasmı düzara anlatmak olanaksızdır. Burjuvazinin decadent 
müzik estetiğine, bu estetiğin formalizmine,  teknikciliğine karşı çıkmakta da 
aynı durum sözkonusudur. Bu açıdan, Zoltai'nin dediği gibi, Adorno'nun "dev-
rimcilikten istifa  ettiğini" kabul etmek zor görünmektedir. Bu konuda, bk.: 
Wes Blomster, "Introduction to Adorno Essays", TELOS, 35 (Bahar, 1978), 6S. 
123-127. Zoltai'nin görüşlerini, Blomster, Magyar Tudomanyon Akademiia, 
Studia, Philosophica (Budapest, Vol. 11, 1966)'de yayınlanan "Die Musikkultur 
der Gegenwardt im Spiegel der Asthetik von Th. Wiesengrund-Adorno" yazı-
sından özetliyor. 

ıs Blomster, op. cit., s. 126'da (1962'de yayınlanan Müzik Sosyolojisine Giriş'in 
E.B. Ashton tarafından  yayınlanan İngilizce 1976 baskısının 70 ve 71. sayfala-
rından alıntılanıyor.) 
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1960 yılındaki konuşmasında ise Adorno, 1932 yılında olduğu gi-
bi 1960'da da müziğin toplumsal değişim konusunda yapabilecekleri-
nin önemli bir sorun olmaya devam ettiğini belirtir. Otuz yıla yakın 
bir süre sonra aynı konudaki görüşlerini -1932'deki eski yorumları 
ile bağlantılı olarak- şöyle açıklar: 

"...müziğin kendisi için kazanamadığı kendi onurunun müzi-
ğin tüketici hizmetleri yapması ile değil, daha iyi kurulmuş bir 
toplumdan ümit edilmesi gerekir. Müziğin bir ideoloji olarak 
sona ermesi antagonistik toplumun sona ermesini beklemek 
zorundadır... müzik ve toplumsal sınıflar  galaksisini otuz yıl 
öncesi gibi (aynı-ü.) dile getirecek değilim, ama Zeitschrift  für 

Szialforschung  için yazdığım o makaledeki birkaç satırı bura-
yaalmak istiyorum: 'müziğin ilk göze çarpan özelliği, kendi ya-
pısının içinde, kendi tecritlenmişliğinin suçluluğunu da bera-
berinde taşıyan toplumsal antinomy'leri  temsil etmekte olması-
dır. Müzik kendi form'larmda  toplumdaki bu antinomy'lerin 
gücüne ve bunların toplumsal olarak altedilmesi gereksinime 
biçim verme işini ne denli derinlemesine yerine getirirse, ken-
di biçimsel dilindeki antinomy'ler  de toplumsal durumun so-
runlarını o denli dile getirir ve müzik acının şifreli  metninde 
o denli toplumsal değişim çağrısında bulunur - o denli iyi olur. 
Müzik çaresiz bir dehşet içindeki toplumun karşısında küstah 
bir ilgisizlik içinde olmamalıdır; toplumsal sorunlar müziğin 
içinde, tekniğinin en içsel hücrelerinde yeralır, müziğin kendi 
materyaline ve kendi biçimsel yasalarına göre temsil edilirse 
müziğin toplumsal işlevi çok daha tam olarak yerine getirilmiş 
olacaktır. Bir sanat olarak müziğin görevi, bu bakımdan, top-
lumsal kurammki ile aynı olacaktır."16 

16 İbid., s. 126. Blomster, burayı Adorno'nun Müzik Sosyolojisine Giriş'inin yukar-
da belirtilen 1972 İngilizce çevirisinin 70. sayfasından  alıntılıyor. 1932'deki yazı-
dan alıntıyı yapanın Adorno'nun kendisi olduğunu belirtip, otuz yıllık sürede-
ki Adorno'nun değişimini göstermeye çalışıyor. Adorno'nun müziğin görevi 
Toplumsal Kuramın görevi ile birdir demesindeki anlam için onun 1968 öğrenci 
hareketleri sırasında, 1969'da yayınlanan "İstifa"  başlıklı ilginç yazısını bilmek 
gerekmektedir. 1968'deki öğrenci hareketlerini "devrimci" ve "özgürleştirici" 
saymadığı için devrimcilikten "istifa  ettiğini" ileri sürenlere verdiği bu yanıt-
ta, "eylem için eylemin aracı olarak işe koşulmuş düşüncenin tüm araçsallaştınl-
mış us gibi kör ve yararsız olacağım" ileri sürmekte, "içinde bulunduğumuz an 
için, daha üst bir toplum biçiminin gerçekleştirilmesinin somut olanağı yok-
tur: bu nedenle, gerçekleştirilmesi kolay görünen herşey gerileticidir" demek-
te ve şöyle devam etmektedir: 

"...gerçekten devrimci ve özgürleştirici düşüncesinden vazgeçmeyen biri var-
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Bu genel çerçeve içinde bakılacak olursa, Adorno'nun müzik ve 
müziğin onsekizinci yüzyılın sonlarından günümüze kadarki top-
lumsal durumu konusundaki görüşlerini şöyle özetleyebiliriz: 

a. Müziğin  Tüketimine  İlişkin  Koşullardaki  Değişimler  Hakkında 
Görüşleri 

Onsekizinci yüzyılın sonlarından itibaren müzik dolaysız kulla-
nım olanağını yitirmiştir. Dolaysız uygulanımı da sona ermiştir. 

Müzik, bu dönüşümünden beri bir tek yarar sağlamaktadır: so-
yut birimlerin alışverişinin yarattığı baskılan hafifletmek.  Kendini 
alış-veriş sürecine bağımlı kılmış bulunan müziğin günümüzde değer 
diye taşıyabildiği de bu süreç içindeki yeri ve rolü, bütünüyle, bir 
meta rolüdür. Değerini belirleyen ise pazardır. 

sa, o da, bilincini bir yana bırakmayan, ya da, yılgınlığa kapılarak 'ille de 
eylem' demeye sürüklenmeyen uymazcı eleştirel düşünürdür. Kaldı ki, dü-
şünme, varolan birşeyin sadece tinsel bir yeniden-üretimi değildir. Düşün-
me, durdurulmayı kabul etmedikçe, olanaklılığa güçlü bir biçimde kök sal-
mış olmaya devam ediyor demektir. Böyle bir düşünme, yetinmezciliği ve 
küçük yetinimlere olan direnmeyi savunagelen bir düşünceden vazgeçme-
nin budalaca rasyonelliğini de kabullenemez... Kapanmışlığa sürüklenme-
miş bir düşünme kendini aşar... böylesi bir düşünme praxis uğruna benim-
senmiş salt boyun eğme konumuna oranla, gerçekten değişimi kendine işlev 
edinmiş bir praxis'e çok daha yakındır. Uzmanlaşmış ve özgülleş-
disine yabancılaştırılabilecek olan dayanma gücüdür. Duygusal nitelikteki 
bu düşünme anlayışının güvenceler içinde bulunduğu sanılmamalıdır: var-
olan koşullar, bugün gerçekleştirilebilmiş olan erekler, ya da herhangi bir 
örgütlü güç türü bu nitelikteki düşünme anlayışını güvenceye kavuştur-
muş bulunmamaktadırlar. Kaldı ki, birzamanlar düşünülebilmiş olan şeyler 
baskı altına alınabilir; unutulmuş, yokedilmiş de olabilir. Ama, geride, ya-
şamını sürdürebilecek olan birşeylerin gene de kalabileceği reddedilemez. 
Çünkü, düşünme, genel'in anlıklığıdır. Gerektiğince düşünülebilmiş olanın 
bir başka yerde ve bir başka birimce de düşünülecek olması, düşünülmesi 
kaçınılmazdır. En yalnız kalmış, en güçsüz kalmış düşünmenin bile yanın-
da kendine olan bu özinanış yeralır. Düşünen kimse kırkınlık ve umutsuz-
luğa sürüklenmez: düşünme, kırkınlık ve umutsuzluktan yücelmedir. Çün-
kü düşünen kişi kırgınlık ve öfkeye  kapılmak zorunda değildir. Ayrıca baş-
kalarını kırgınlık ve umutsuzluğa sürüklemek isteğinde de değildir. Bir 
düşünür için görülebilir mutluluk, insanlığın mutluluğudur. Baskıya yönel-
miş evrensel eğilim bu nitelikteki düşünmeye karşıdır. Böylesi bir düşün-
me, mutsuzluğun her yanı sardığı yerde bile varolabilen mutluluktur; mut-
suzluğun söze dökülebilmesinden duyulan mutluluktur. Kendisinin böylesi 
düşünmeden yoksunlaştırılmasına boyun eğmeyen, düşüncesinden dönmüş 
biri sayılamaz." Bk.: Politik; Wissenschaft,  Erziehung. Festschrift  für  Ernst 
Schütte (Frankfurt,  1969) 'dan, İng. çev. Wes Blomster," Resignation," TELOS, 
35 (Spring 1978), ss. 165-68'de Bu metin için, bk.: s. 168. 
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19. Yüzyılın hâlâ hoşgörebildiği türden "pre-kapitalist" nitelik-
teki "müzik-yapma adacıkları" silinip gitmiştir. Radyo ve sesli film 
teknikleri ve total kapitalist propaganda makinasmm sınırsız kontro-
lü müziksel pratiğin en içsel birimciği olan aile-içi müzik yapımım 
bile kendi hükmü altına almış, kendi eline geçirmiştir. Aslında, daha 
19. Yüzyılda bile, ev-içi müzik yapımı, özel sermaye eliyle gerçekleş-
tirilen toplumsal üretimin total  olarak belirdiği bir yaşam bütünlü-
ğünün (külliyatımn) sadece bir bölümü durumuna gelmiş bulunu-
yordu. Bu tür müzik, 19. Yüzyılda da toplumca yaygın pratik olmak-
tan çıktığı için, bireysel müzik üretiminin bu varlık sürdürme biçi-
mi artık bir aldanım olmuş bulunuyordu. Wagner'in Tristan'mdan 
itibaren, müziksel üretim ve müziksel tüketim kapitalisttik süreç ta-
rafından  özümsenmiş bulunuyordu. Adorno'ya göre, müziği, dolay-
sız kullanımının içinde gerçekleştirilmekte olduğu yaşam ortamın-
dan ayıran ve onu gelip-geçici sesler topluluğu biçiminde bir meta 
durumuna getiren bu süreç içinde müzik basit dolaysız kullamm 
biçiminden ayrıldıkça kendi yabancılaşmasını ve insandan soyut-
lanmasını da tamamlamış oluyordu.17 

b. Müziğin  Üretilmesine  İlişkin  Koşullardaki  Değişimler 
Hakkındaki  Görüşleri 

Müziksel üretimin ve müziksel tüketimin kapitalistik süreç ta-
rafından  özümsenmesi sonunda müzik şeyleşmiş ve rasyonelleşmiş-
tir. İnsanlar arasında, onların yakın ilişkiler içinde sürdürdükleri ya-
şamda birlik oluşturan, insanların itkilerini bu birliktelik için yü-

1 7 Adorno'nun 1932'deki "Müziğin Toplumsal Durumu Üzerine" yazısından yaptı-
ğımız bu birinci bölümdeki özetlemeleri yazının bütünlüğünü gözden kaçır-
madan, fakat  daha çok TELOS'un 1978 Bahar sayısında Wes Blomster'in çevirisi 
olarak çıkan metnin 128. ve 129. sayfalarından  yararlanarak yapıyoruz. Adorno'-
nun bu makâlesinin aslı, Frankfurt  Okulu adını alan topluluğun çıkardığı 
Zeitschrift  tür Sozialforshung  1 (1932), ss. 103-124 ve 356-78'de yayınlanmıştır. 
Adorno'nun müzikle ilgili görüşlerini, Caz müziği, Arnold Schoenberg (onun 
olumlu bulduğu modernist müzik örneğidir), ve Bach için, Pnsms, ing. Samuel 
ve Shierry Weber (London: Neville Spearman, 1967), ss. 119-173'te; Kitle 
Kültürü ile ilgili görüşlerinin özetini, Max Horkheimer ve Theodor Adorno, 
Dialectic of  Enlightenment, İng. John Cumming (London: Ailen Lane, 1973)'teki 
ilginç yazılan olan "Le Prix de Progress"te; bu görüşlerinin daha geniş değer-
lendirildiği bir kaynak olarak, Martin Jay, The Dialectical Imagination (London: 
Heineman, 1976, ilk baskı 1973), ss. 173-218'deki Frankfurt  Okulunun Estetik Ku-
ramı ve Kitle Kültürü Eleştirileri Bölümünde; eleştirilmesi olarak da, Phil 
Slater, Origin and Significance  of  Frankfurt  School: a Marxist Perspective 
(Jondon, Henley ve Boston: Routledge and Kegan Paul, 1977), ss. 142-48'de bul-
mak mümkün. 
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celten dolaysız kullanımından çıkarılmıştır. Günümüzde müzik yaşa-
dığımız toplumun çelişkilerini yansıtmaktadır. Bu çelişkiler nedeni 
iledir ki, toplumdan tecritlenmiştir. Ussallaştırılmış çağdaş toplu-
mun durumuna dönüşmüştür. Ussallaştırılmışlığmm biçimi bile ken-
dinden değildir. Toplumun içindeki sınıfların  çıkarlarının belirli bir 
dönemdeki belirli bir dengelenmesinin gerektirdiği toplumsal yaşa-
mın ussallığının ürünüdür. Müzik bu çıkarların toplumun yapısı ta-
rafından  belirlenen durumuna ters düşmeye başladığı noktada, o 
zamana dek taşıdığı ussallığını biçim ve özce değiştirmek durumun-
da kalmaktadır. Çünkü, bunu yapacak olan sınıf  çıkarlarının karşı-
lıklı durumunu da müzik kendi içinde taşır olmuştur. 

Ne var ki, bugünkü durumu ile müzik günümüz toplumlarında-
ki insanı, insanın daha ileri diyalektik gelişmesi önlendiği sürece, 
çözümlenmesi olanaksız çelişkilere itmektedir. Müziği bir sanat ya-
pan aynı seyselleştirici güçler günümüzde müziği insan'dan çekip 
almış; onu, çoğu türlerinde bir aldanıma  indirgemişlerdir. Bu şeysel-
leştirici güçleri müziği yeniden dolaysız kullanımına kavuşturacak 
bir yönde değiştirebilmek, sanatın bugünkü toplumsal işbölümünden 
önceki durumuna dönülmedikçe, olanaksız görülmektedir. Şeyselleş-
tirilmesine neden olan toplumsal güçlerin ne olduğunu anlayamayan; 
toplumsal süreçlere ilişkin bilgilenmeyi sorun edinmeyen bugünkü 
müziğin büyükçe bir bölümü müziğin yabancılaşmasının toplumsal 
olarak gerçekleştirilmekte oluşunun farkında  bile değildir. Bunun 
içindir ki, toplumu, toplumsal sistemi eleştireceğine toplumsal tec-
ritlenmişliğinin karşısında kendini karalamakta ve suçlamaktadır. 
Bu nedenle, pazara,  boyun eğmeyen bir müzik olabilme öykünmesi 
içinde kendi toplumsal tecritlenmişliğini, yabancılaşmaya dayanan 
hugünkü toplumda hiçbir değişiklik yapmaksızın, sadece müzikteki 
düzenlemeler ile giderilebilecek soyut bir sorun saymakta inat et-
mektedir. Bu tür müzik anlayışını savunanlar, üstelik, yeterince "ay-
dınlanmamış" olan müziksel reformizm  yandaşlarının acımasız eleş-
tirilerine uğramakta, dillerine düşmekte; bireycilik, şarlatanlık, tek-
niksel ezoterizm ile suçlanmaktadırlar. 

Bu durum bile toplumsal bir olgudur. Bu suçlamalar da toplum-
sal olarak üretilmektedir. O halde, müzik kendi içrek (batini: imma-
nent) gelişmesini bir mutlaklık olarak görmemeli; müziği, müziğin 
ilişmediği toplumsal sürecin sadece bir yansımasına ve bir fetiş  ka-
rakterine bürünmesine yolaçan bu anlayış terk edilmelidir. Bunun 
yerine müziğin kendi yabancılaşmasından kurtulabilmesi için de 
toplumsal nitelikteki yabancılaşmanın sona erdirilmesine müzikçe 
katkıda bulunulmalıdır. Bu ise, salt müziğin kendi içinde değil top-

5 
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lumun içinde gerçekleştirilebilir. Bu nedenle, modernist müziklerin-
de meta  kültürüne  ve pazar'a  boyun eğmemeye çalışmakla beraber,, 
kendi "müzik-yapanlar" toplulukları (gemeinschaft)  içinde müzik 
üreten ve topluma erişemeyenler bugünkü toplumsal sorumlulukla-
rından soyutlanmış olmakla da kalmamakta, kendilerini aldat-
mış da olmaktadırlar. Aslında, bu topluluklar fiilî  toplumsal duru-
mu gözlerden saklamakta; kendileri ise, tekelci kapitalizmin müzik 
endüstrisine bağımlı olduklarını çok iyi bilmektedirler.* 

Müziğin bugünkü en büyük sorunu bilinç düzeyi amprisizmin 
egemen olduğu bugünkü toplumsal yaşamdan elde edilen ve kaza-
nılan bilinçlilik düzeyini aşmayan bir toplumun yaşamının içinde 
üretilmekte ve tüketilmekte oluşudur. Günümüz toplumlarının çoo-
ğunda "sınıf  hegemonyasının" varlığını sürdürebilmesi için bu amp-
rik bilinç "nörotik bir eblehleştirme" düzeyine vardırılmış bulun-
maktadır. Toplumsal Kuram gibi, müziğin de toplumda bugün var-
olan bilinç düzeyini aşması; kendini bir meta olarak kullanıma sun-
mak yerine, praxis  ile diyalektik bir ilişki içine girmesi bu nedenle 
gerekmektedir. Bunun için de, toplumsal işlevinin bilincini kazan-
ması; bugünkü sınıf  hegemonyasının oluşturduğu bilinç ile sınırlı 
kalarak "yaratıcı kişiliği", "yaratıcı kişiliğin ruhunu", "kişisel duy-
guların dünyasını" ya da "transfigüre  edilmiş bir içekapanışı" dile 

* Toplumdaki yabancılaşmayı kaldırmadan müziğin kendi içinde yabancılaşma 
sorununun çözümlenemeyeceğini söyleyen Adorno, müziğin kendine özgü evren-
sel ve Tarih-dışı öğeleri bulunduğunu savunan objektivistik müzik reformiste-
lerinden Stravinsky'den ve ondan türeme saydığı Neolasikçi Hindemith'den yola 
çıkan ve kendi aralarında "müzik-yapanlar toplulukları" kuranların durumunu 
anlatırken bunların müziğin dışında, topluma ilişkin bilgilerinin sığlığı yüzün-
den "yaptıklarım" ince bir alayla anlatıyor. Bu toplulukların Hitler'in iktidara 
gelişine doğru Stravinsky'yi de Hindemith'i de "kültürel bolşevizm" ile suçla-
dıklarını anımsatan Adorno, "sonunda askeri marşları çalmayı yeğlediler" de-
mektedir. İlerde ayrıntılı olarak değineceğimiz gibi, Adorno objektivisük müzik 
yandaşlarını şu noktalarda eleştirmektedir: (a) dikkatleri toplumsal koşullar-
dan uzaklaştırmak, birey'e yabancılaşma toplumunda bu topluluklara katılınca 
yalnızlıktan kurtulacakları inancını aşılamak; bunu, bu nitelikte bir müzik 
olarak kendisinin yüklendiği bu işlevin mahiyetini açıklamayarak kendisinin 
resmettiği bir tarzda kişinin başak kişiler ile toplumsal bir ilişki kurmasıyla ola-
bilecek birşey gibi göstermek. Böylelikle, sadece estetk alanda sınırlı kılınmış bir 
yabancılaşmadan çıkış anlayışım, toplumsal sorun karşısında bir rahatlamaya 
dönüştürmek; (b) kurulan koral ve araçsal (instrumental) küçük burjuva müzik 
yapanlar toplulukları ile pazar için birşey üretmemek, pazar'a müdahelede bu-
lunamamak. Sadece, geçmiş bir çağa ait "müzik-yapımcılan loncasını" günümüz 
toplumunu aşmağa gerek kalmadan, olduğu-gibi kabullenilen bugünkü top-
lumun içindeki alt-kültür topluluklarının yaşamı içinde yeniden oluşturabile-
ceğini sanmak. Adorno'nun 1932'deki yazısının TELOS'taki metninde, s. 143. 
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getirmekle yetinmek yerine diyalektik bir bilimsel işlev yüklenmesi 
gerekmektedir. * 

c.  Müziğin  Yeniden-üretimine  İlişkin  Koşullardaki  Değişimler 
Hakkındaki  Görüşleri 

Onsekizinci yüzyılın sonlarına kadar müzik eserlerinin yeniden 
-üretiminde (reproduction: bir bestenin besteci ya da başkası tara-
fnıdan,  bestelenme anından sonra-farklı  bir Tarih içinde-çalınması, 
teganni edilmesi) de bugünkünden değişik bir toplumsal durumun 
yaşanmakta olduğunu belirtiyor O'na göre. Pre-kapitalist nitelikteki 
söz konusu dönemde de müziğin yeniden-üretimini gerçekleştirenler 
hâlâ bir tür lonca topluluğu oluşturabilmekteydiler. Besteleri yeni-
den-üretenler (besteyi icra edenler) ve müzik dinlemek amacıyla 
biraraya gelinen yerlerdeki müzik tüketicileri (dinleyiciler) kendi 
aralarında benzer bir toplumsal yaşam sürdürmekteydiler. Ayrıca, 
bu topluluklar müziğin yeniden-üretilmesine ilişkin olarak kendile-
rine özgü bir yorumlama biçimine sahip olabilecek (bir gelenek oluş-
turacak) durumdaydılar. Yeniden-üreticiler ile dinleyiciler arasında-
ki etkileşim pazar'da yansımasını bulan toplumun başat kültürünün 
değerlerine göre değil, alt-yapısal koşulları bakımından da yaşarlı-
lığı olan-dolayısı ile, bugünün toplumundaki alt-kültürler gibi başat 
kültürün karşısında daha çok fantazya  niteliğindeki etkinliklerde ay-
rı bir varoluşa sahip olabilme durumu ile karşı karşıya bulunmayan-
özgün yaşam kesimlerindeki; toplumsal totaliteye bugünkü kadar 
bağımlı olmayan bu toplum kesimlerindeki yakın ilişkiler içindeki 
insanların değerlerine göre belirlenmekteydi. Öyle ki, müziğin ye-
niden-üretiminde bölgelerin, hatta yüzyıllar boyu müzisyen kuşaklar 
yetiştiren aynı ailelerin (sülalelerin) bile bu alanda kendilerine özgü 
müzik gelenekleri" oluşabilmekteydi. ** 

Yeniden-üretimin istikrar kazanması da icracıların kendi top-
lumsal yaşamlarında oluşturdukları ve sürdürdükleri bu gelenek 
içinde sağlanırdı. Yakın ilişkiler içinde geçen bir toplumsal yaşamla 

* Adorno'nun buraya kadarki görüşlerini, aynı metnin ss. 130-43 arasındaki bö-
lümünden yararlanarak özetledim. 

** Adorno bu dönemi söz konusu yazısında zamanca tam olarak belirtememekte-
dir. Fakat, sanırım, Bach'ın ailesinde bu dönemin bitimi Bach'tan onun oğlu olan 
Emmanuel Bach'a geçişle kendini gösteriyor. Büyük Bach (Johann-Sebastian 
Bach) burjuva yaşantısına bağlıydı, fakat  sanatı "ciddi" bir sanattı. Burjuvazinin 
toplumsal konumu gitgide güçlenmekteydi. 1750'de büyük Bach öldüğünde, sa-
delik içinde güzelliğe erişmeyi amaçlayan bu müzisyenin yazdığı Füg Sanatı 
adlı incelemesi ancak otuz nüsha satabilmiş bulunuyordu. Almanya'yı o sıralar 



MÜZK VE YABANCILAŞMA 1 

sürdürülen bu gelenek ise müziğin üreticisini, yeniden-üreticisini ve 
tüketicisini bu kesimlerin toplumsal yaşam içindeki karşılıklı-etki-
leşimleri aracılığı ile biraraya getirir; toplum, müziğin yeniden-üre-
timini bu düzeyden etkilerdi. Yeniden-üretimin toplumca bu düzey-
den etkilenebilmesi ise, toplumun müzik üretimi üzerindeki etkisini 
müzik-yapımı ile uğraşanlara dek iletirdi. Sonuçta, müzik toplum-
sal yaşamın bir tüm olarak her alanındaki etkilerden kaynaklanan 
bir somutluk kazanır; toplumdan tecrit olmak durumuna düşmezdi. 
Belirli bir bestenin her yeniden-üretiminde (çalınmasında) tempo-
nun yavaş ya da hızlı olması bile bu geleneğin özgül uygulanımlan 
içindeki farklılaştırımlarına  göre değişebilirdi. Bu, müziğin yaşanan 
an sırasındaki yeniden-üretiminin müziğin dolaysız kullanımına bağ-
lı oluşunun aracılığı ve iletkenliği ile kazandığı bir özelliği oluyor-
du. Burjuvazinin gerçekleştirdiği sanayi kapitalizmine geçişle birlik-
te bütün bunlar değişmiştir. Ussallaştırma müziğin notalanmasına da 
uygulanmış; müziğin yeniden-üretimini standartlaştıracak bir "kod-
lama" sonucunda müzik eserleri kullanımlarından bağımsızlaştırıl-
mış; müzik eserleri, toplumla etkileşimleri bakımından, bir meta 
özelliği kazanabilecek duruma getirilmişlerdir. Kısa sürede, yeni ba-
sımevi olanakları bu alanda da kullanılmaya başlamışlardır. 

İcracıların gelenekleri ve müzisyen loncalarının yaşamsal ola-
nakları bu yeni dönemde serbest rekabet karşısında ufalıp  parça-
lanmış; yorum ekolleri sona ermiş; bunların yerine, "müzik öğretimi 
okuları" (Konservatuarlar) açılmaya başlamıştır. Müziğin bestesi 

İtalyan Operasının müzik anlayışı kaplamıştı. Oğlu, 1880'lere kadarki dönemde, 
ailenin 16. Yüzyıl ortalarından beri sürdürdüğü geleneği bırakarak, burjuvaziye 
seslenen bu yeni müzik anlayışına yöneldi. O zamanlar "Büyük Bach" ünvanmı 
bu Bach kazanmış bulunuyordu. Toplumsal egemenliğinin doruğuna gelmek 
üzere bulunan, fakat  henüz siyasal egemenlik kazanamamış bulunduğu için, 
reel-toplumun gereksindirdiği fantazya  dünyası italyan Operasmın-Italya'nın 
merkantil kapitalizmin en gelişkin olduğu toplum olduğunu belirtelim-sunabil-
diği müzik dünyasının sığlığında kalabiliyor; tekniğin fazla  aranmadığı, melodi 
çeşitliliğinin ve frapanlığının  yeterli bulunduğu yeni bir müzik bu gereksinimi 
karşılayaibliyordu. Johann-Sebastian Bach'ın burjuva dünyasının başlangıcında 
oluşturduğu müziğin önemini ilk kez 1789'da Leipzig'den geçerken dinsel bir 
törene katılan ve bu tören sırasında icra edilen müziğin Bach'a ait olduğunu 
öğrenen Mozart farketmiştir.  Mendelsohn ve Schumann bu ilgilenmeyi yay-
gınlaştırmışlardır. 1850'de ise, burjuvazinin kültürel hegemonyasının örgünleş-
tiği yem bir döneme geçildikten; toplumun bu kesiminde çok daha geliş 
bir fantazyaya  gereksinim duyulmaya başladıktan sonradır ki, Bach Kurumu 
kurulmuş ve o zamana kadar Büyük Bach sayılan oğlunun yerine baba Bach'ın 
"büyük" olduğu kabul edilmiştir. IBu konuda, bk.: Ahmet Muhtar Ataman, 
Musiki Tarihi (Ankara: Milli Eğitim Basımevi, 1947), ss. 179-81.1 
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şeyleşince, müziğin icrasında yorum yapmak, bu yeni dönemden iti-
baren rasyonel olarak kurgulanmış (design) müzik eserleri için artık 
istenmeyen birşey durumuna gelmiştir. Böylece, yeniden-üretimdeki 
özgürlük alam daralmış; icracının önünde iki seçenek kalmıştır: (a) 
ne kodlanmış ise onu açımlamak; (b) bir pazar olarak toplumun ye-
niden-üretimci kendisinden istediklerine ve beklediklerine uymaya 
çalışmak. Bu iki nokta arasındaki "sallanmayı" (gelip-gitmeyi) sağ-
layan ise, "kapitalist süreç içinde hâlâ yeralan ussallaştınlmamış üre-
timin müzikteki son sığınak yeri olan "icracının yorumcu kişil iği" 
olmaya başlamıştır. Oysa yorumcu kişilik bile, 19. Yüzyıldan beri 
kendi içeriğini bestenin içeriğinden alır olmuştur. Yani, bu içerik ara-
cılığı ile, aynı kültürü paylaşan bestecinin burjuva toplumsal varolu-
şunun, icracının kişiliği ve kültürü ile özdeş oluşundan alır olmuştur. 
Kurumsallaşmış, örgünleşmiş, ussallaştırılmış üretim, tüketim ve 
yeniden-üretimi ile günümüzün müziğinde "yorumcu kişilik" sahibi 
olan icracı da, besteci de, dinleyici de aynı kültürün içindedirler; fa-
kat toplumun dominant  kültürünün içinde yeralmak durumunda-
dırlar.* 

* Burada belirtilmesi gereken bir konu var. 19. Yüzyıldan itibaren müziği ürete-
nin, yeniden-üretenin ve tüketen kitlenin aynı kültürü paylaşmaları önceki dö-
nemdekinden bütünüyle farklıdır.  Bugünkü toplumlarda sorun kültürel homo-
jenleştirimin mutlak bir durum almış olabildiğini söylemekle açıklanamayacağı 
gibi, her müzik türünün kendi kamu'su (public) olduğunu (kültürel pluralism 
ile) söylemekle de açıklanamaz. Birlncisindeki yetersizlik günümüz toplumların-
da tam bir kültürel homojenleştirimin olanaksızlığını; bunun, toplumsal siste-
min kendini yeniden-üretmesindeki verimliliği açısından bir noktadan sonra 
sisteme ayakbağı oluşunu farketmemesindendir.  İkincisindeki yetersizlik ise, 
çağdaş toplumların kültürel yapısında, gerçeketn çok sayıda alt-kültürlerin bu-
lunmasına rağmen, bütün bu alt-kültürlerin karşısında reelyaşamda etkin bir 
başat kültürün bulunduğunu ve toplumsal yaşamlarını sürdürebilmek için tüm 
alt-kültürlerdeki insanların reel-hayat kesimlerinde bu başat kültürün davranış 
düzenlemelerini benimsemek zorunda olduklarını görmemesindendir. Günümüz 
toplumlarındaki fantazya  alanlarındaki göreli etkinlikleri ile dikkati çeken 
kültürel çoğulculuğun, toplumsal yaşamın fantazya  niteliğinde olmayan önemli 
yaşam alanlarını düzenleyen kesitlerinde de etkin bir olgu gibi; reel-yaşamda 
başat durumda bir olguymuş gibi düşünülmesindendir. 

Heriki görüşün eksik yanlarının en iyi kanıtı belirli bir müzik türünün egemen 
konumdaki kesimlerce olduğu kadar, bağımlı konumdaki kesimlerce de, hatta 
lümpen kesimlerce de bazı zamanlar ortaklaşa sevilebilmesi, benimsenebilmesi-
dir. Bu durumu "müzik müziktir" diyerek müziğin ideolojik bir yansızlığı ol-
duğunu söyleyerek açıklamaya kalkışmak yerine, çağdaş toplumların ideolojik 
yaşamlarının işleyişinin ne denli karmaşık bir ilişkiler bütünü içinde olduğunu 
gözönünde tutarak açıklamaya çalışmak daha doğru olacaktır., Birincisi kadar 
ciddi bir yanlış da müzikte bireysel-olan olgular ile, tümel-olan olguları bağ-
lantısız saymak ve buradan da kültürde tek geçerli ölçütün herkesin kendisi 
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Bunun nedeni ise, tıpkı diğer üretim alanlarında olduğu, mü-
ziğin üretiminin sürebilmesinin de müziğin yeniden-üretiminin ara-
cılığı ile olabilmesi; yeniden-üretiminin ise, tüketicinin müziği anla-
yabilme yeteneğinin içinde gerçekleştirilmek zorunda bulunması-
dır. Bu nedenle, müziksel yeniden-üretim bu iki alanın iletkenidir. 
Bu iletken olmazsa müzik yabancılaşarak bir şey (obje) durumuna 
gelir, ama sadece ölü bir meta olarak kalır. Kendine yabancılaşarak 
şeyleşebilmeyi kendi başına yapabilen müziğin, bu noktada kalma-
yıp topluma erişebilmesi ise, müzik eleştiricilerinin unutmayı çok 
sevdikleri bir sorunun daha çözümlenmesine, hem de yaşanan top-
lumun müziğin üreticisi olan bestecinin önüne önceden getirip koy-
duğu koşullara göre çözümlenebilmesine bağlıdır. Bu nedenle, gü-
nümüzde besteci kendi bestecisinin icrası sırasında bestesine ebedi 
(eternal) bir ürünmüş gibi davramlmamasmı olduğu kadar, dinle-
yicisinin değişmez ve doğal koşullara göre yaşayan bir dinleyici kit-
lesiymiş gibi ele alınmayışım da hoşgörmek; hatta müziğinin yeni-
den-üretimi sırasında icracıdan bunu özellikle beklemek zorundadır. 
Ancak, burada müziğinden (kendisinden) fazla  uzaklaşılmasmı ön-
lemekte bestecinin, icracının ve dinleyicinin kişiliğinin aynı kültü-
rün ürünü olmalarının bir oranda işgördüğünü belirtmek gerekiyor.* 

olduğunu ysöyley en kültürel pluralism açıklamasının gözden saklamak istediği 
bir durumu görememek olmaktadır. Belirli bir ussallığa göre hem heterojen 
yanlan olan, hem de, en önemli yaşam alanlannda etkinlikle homojenleştirim-
lerde bulunabilen bir kültür yaşamında "herkesin kendisi" sözünde içrek bulu-
nan "kişiliklerin", gerçekte, homojenleştirmeyi yapan toplumsal sistemin ürünü 
olduğu gözardı ediliyor bu yanlışlıkla (!) 

* Bu konuda Adorno'nun 1932'de de mekanistik sayılmaması gereken bir görüşü 
savunduğunu belirtelim. Nitekim, yabancılaşmayı müziğin estetiği içinde orta-
dan kaldırabileceğini sanan ve bu amaçla yabancılaşma-öncesi dönemdeki mü-
ziksel form  ve teknikleri kullanan Stravinsky'nin egemen sımfa  şanlı geçmişini 
anımsatmasının (Bildung) burjuvazinin en "progressive" kesimince bile iyi kar-
şılanmamasından; egemen sınıfın  Stravinsky yerine daha çekici bir fantazya 
geliştiren Hindemith'e, daha sonra da, bütünüyle aldanımcı müzik yapacak ki-
şilere yönelmesinden bu yazıda da söz ediyor Adorno. 1932'deki yazısında da 
egemen sınıfın,  bu sınıfın  kendi toplumsal ideallerinin konfigürasyonunu  yapan 
Stravinsky'ye oranla Strauss'u yeğlemesini, egemen sınıfın  objektivistik müzi-
ğin gelişkin biçimi içinde yapılan bu konfigürasyönu  kendi gündelik bilinci için-
de kavrayamaması; içinde bulunulan yabancılaşma durumu karşısında "şizofre-
niye kadar varmış" bir unutmayı veren Strauss'un estetiğini aşamaması ile açık-
lıyor. 1932'de bile Adorno'nun gelişkin bir açıklama yapabilmiş olmasının bir 
diğer kanıtı da, burjuvazinin en üst kesimlerinin, orta sınıflann  ve bunun en 
alt kesimi olan küçük burjuvalann operaya gitmelerinin müzikle ilgili olan ve 
olmayan nedenleri üzerinde durması ve bu nedenlerin toplumsal koşullara bağlı 
olarak önem ve önceliklerinin değişmekte oluşunu farketmiş  bulunmasıdır. 
Adorno, 1932 yazısının TELOS'daki metninde, ss. 140; ss. 153-58. 
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Besteci bunu yapamazsa; yani, müziğinin yeniden-üretiminin 
tarihsel koşullara göre gerçekleştirilmesine katlanamazsa, eserinin 
özü olan "topluma erişme" işlevini de yerine getirememektedir. Bu 
nedenledir ki, 19. Yüzyıldan beri toplumsal yaşamdaki değişmeler 
ve bu değişimleri belirleyen toplumsal güçler ve çeşitli yenilikler mü-
ziğin kendi diyalektiğini değiştirdikleri gibi thematic içeriğim de de-
ğiştirmişlerdr. Meta olarak üretilen ve yeniden-üretilen müziğe geçil-
diğinden beri, müziğin üretimi müziğin yeniden-üretimine; yeniden 
üretimi, dinleyicinin toplumdaki total müziksel yapıya göre belirle-
nen bilincine bağlı olduğundan yapıtın icrasındaki yorumlanışı sa-
bit ve değişmez bir anlamla olmamaktadır. Müzik yaşanan ana (dö-
neme) göre Tarihselleşmektedir. Ancak, 18. Yüzyılın sonuna kadar 
müziğin üreticisi, yeniden-üreticisi ve tüketicisi aynı kültürü, yakın 
ilişkiler içinde ve ortak ya da yakın yaşam alanları içinde paylaştık-
ları için bugünkü kadar sözkonusu olmayan bu durum, 19. Yüzyıl-
dan itibaren, müziğin üretimi ve tüketimi de ussallaştınlmış toplum-
sal ilişkilerin düzenleyicisi olan kurumlar eliyle gerçekleştirilmeye 
başladığı için ortaya çıkmış; müziğin üretimi ve tüketimi geleneksiz-
leşmek, sürekli olarak değişime uğramak, tarihselleşmek zorunda 
kalmıştır. 

Yeni dönemin koşullarında tüketicinin müzik beğenisini ve bu 
konudaki bilinçlilik durumunu anlamak; burjuva toplumundaki mü-
zik tüketiminin ideolojik işleyişini ve özelliklerini açıklamak da zor-
laşmıştır. Adorno'ya göre, bu konuda kolayca ileri sürülebilecek bir 
formülde  bulunmamaktadır. Toplumdaki müzik tüketiminin yaygın-
laşan tarzlarının (pattern) temelinde hiçbir fiili  gereksinimin bulun-
madığını söylemek de zordur. Çeşitli dinleyici kesimlerinin çeşitli 
türden müzikleri sevmekte ve dinlemekte olmalarını, bu beğeni ka-
zanan müzik tarzlarını kendi toplumsal egemenliğini gözlerden sak-
lamak isteyen burjuvazinin kurduğu kültürel bir ortamın düz bir 
yansıması saymakla açıklamak da tutarlı görünmemektedir. Burjuva-
zi, toplumsal yaşamın arkasında yeralmış bulunan kendi ekonomik 
ve siyasal yaşamım gözlerden saklamak için bundan yararlanmak-
ta ise de; başka bir deyişle, varolan toplumdaki müzik yaşamı fiilen 
müziksel nitelikteki gereksinimlerin dışında sayılabilecek toplumsal 
gereksinimleri karşılamayı üstlenmiş bulunuyorsa da, bunları söy-
lemekle de sorun tam olarak açıklanmış olmamaktadır. Çünkü, var-
olan toplumun içindeki müzik tüketiminin ideolojik etkinliği, herşey-
den çok, bu tüketimin salt bir aldanım olarak görünmemesi; dinleyici 
kitlelerinin reel-yaşamları açısından önem taşıyan gereksinimlere de 
cevap verebilmesi sayesinde sağlanabilmektedir. Ancak, öte yandan, 
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müziğin bunları yerine getirirken ya da yaparken gerçekten bir 
yanlış-bilinç ürettiğini de unutmamak gerekmektedir. İçinde yaşa-
nan fiili  toplumsal durumu ve toplumsal koşulları müzik, bu yolla 
müziğin tüketicisinden saklamaktadır. Böyle olduğu halde bu aynı 
müziğe kitlelerce gereksinim duyulması yaşanan toplumdaki top-
lumsal koşulların, insanları dolaysız toplumsal gerçekliğin ardında 
doyumlar aramaya mecbur ve muhtaç eden nitelikte toplumsal ko-
şullar olması yüzündendir. Yani, insanların yaşamları için gereksin-
dikleri temel nitelikteki doyumların bu koşullarca onlardan esirge-
mekte oluşu yüzündendir. Nitekim, reel-yaşam koşullan gitgide prob-
lem atik bir niteliğe bürünen sınıf  ve kesimlere doğru gelindikçe, bu 
tür müziğe olan gereksinimin de artmakta olduğu görülmektedir.* 
Fantazyalaşmaya yönelmiş bir müzikte bulunan bu doyumlar yüzün-
den, belirli müzik türlerinin tüketiminin toplumsal yaşamda ideolo-
jik bir işlev yüklenebilmesi ise, bu müziklerin üretilmesinde, yeni-
den-üretilmesinde ve tüketilmesinde burjuva eğiliminin diğer sınıf 
ve katmanlarca benimsenmesi ya da benimsetilmesi -bu da diyalek-
tik bir ilişki içinde gerçekleşmektedir Adorno'ya göre- ile olmakta-
dır Kitlelere benimsetilen bu yaşanan toplumsal realiteden kaçıştır. 
Daha açıkçası, toplumsal realitenin "hiçbir zaman sahip olmadığı, 
ya da çoktandır yitirmiş bulunduğu" bir içeriği varmış gibi algılan-
ması ve yorumlanması eğilimidir. Bu, "olmayan içeriğin" aranması-
na yönelme durumu, aslında, burjuva toplumundaki bu "olmayan 
içeriğin" gerçekteki durumunun ne olduğunu ortaya serecek olan 
toplumsal değişimleri önlemek ve engellemek amacını gütmektedir. 
Burjuva toplumunun, varlığından burjuva sınıfının  kendisinin de 
kuşku duyduğu; sanat anlayışındaki, ev dekorasyonundaki .anıtsal-
laştırma eğilimlerindeki, antiqurian  meraklarnndaki, çeşitlemeye, 
değişime, yeniliklere olan doyumsuz iştahasına rağmen hayatın te-
mel kesimlerinde yeniliklere, gelişmelere, akla, bilime ve insana 
inanmaya karşı duyduğu amansız kuşku ve korkusundaki yansıma-
lanm açıkça gördüğümüz bu yanı şudur: üretici güçlerinin potan-
siyel gelişme düzeyi ile sosyo-politik hegomanyasını kurduğu andan 
itibaren her yönü ile irticaya varan bir genleşmeye sürüklenen ba-
şat kültürü arasındaki tezadın yarattığı uyumsuzluk (ahenksizlik) ve 
bunun getirmekte olduğu geçicilik, tarihsellik, ölümlülük. 

* Bu çalışmamızın başlangıcında ele aldığımız Aristo'nun müziğe ilişkin görüşleri 
de bu yönde. Üstelik, Aristo, toplumunun içyüzünü saklamadan haklılaştırmaya 
çalıştığı için, çağının tiyatro yöneticilerine çalışan insanlar için esrikleştirici 
(uyuşturucu), arındırıcı, frapan  müzik çalmalarını açıkça salıklamaktaydı. 
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d. Üç  düzeyin  açısından  müziğin  bugünkü  görünümü 

Ne var ki, bu iş yalın ilişkiler içinde (ilk bakışta hemen anla-
şılabilecek ilişkiler içinde) yapılmamaktadır. Müzik yaşamının ideo-
lojik özü toplumdaki egemenlik yapısının gereksinimlerini karşıla-
maktadır. Bu nedenle de, yönelmen müzik, "aslını" sakladığı toplum-
sal hayatın sürmesini sağlamaktadır. Bunu, toplumdaki çelişkileri 
ve çatışmaları ortaya çıkarmak (görülür kılmak) ve bunların bilin-
cine varılmasını kolaylaştırmaktan özenle kaçınıp, toplumun yapı-
sının anlaşılmasını güçleştirerek yapmaktadır.* 

Burjuvazinin müzik ile kendisi arasındaki birlik, Nietzsche'nin 
müzik anlayışında kayıtsız şartsız Wagner'den yana olduğu halde 
bu durumu açıklarken belirttiği gibi, yaşanan hayattaki sorunların 
yarattığı bu tür gereksinimlerin varolan toplumdaki hayatı aşma-
dan bulunabilen doyumlar ile karşılanmasını esas alan ideolojik bir 
bulandırma aracılığı ile olabilmektedir. Başka bir deyişle, bu birliğin 
"zeminini", böylece, bilinçten uzaklaşma oluşturmaktadır. Burjuva-
zinin müzik ile ilişkisi, özü bakımından, gündelik hayatın rutininde 
toplum yaşamındaki yaygın bilinçsizliğin  himaye  altına  alınması  de-
nebilecek bir ilişkidir. Bu durum burjuvazinin hem yasal ilişkileri; 
yani, 'müzik yaşamı' denen ciddi müzik ile ilişkileri ve hem de yasal-
olmayan; yani, burjuvazinin 'hafif  müzik' denen türden müzikle kur-
muş bulunduğu ilişkileri için de, Adorno'ya gören aynı şekilde geçer-
lidir. 

Ne var ki, burjuvazinin kendisi de müzikle olan ilişkilerinin bi-
lincinde olmadığı için müzik objelerini bir fetiş  gibi görmekte; bur-
juva toplumunda, dinsel yaşam alanından aktarılmış yanlış bir aşırı 
saygınlaştırma ile, müziğin estetiği konusunda müziksel yapıtın eleş-
tirilmesinden çekinilmekte; müzikte bilinçli analizler yerine hissi-
yattan kaynaklanan bir "müziği duyma" ile yetinmek gerektiğine 
yaygın bir biçimde inanılmaktadır. Saygınlaştırma ve "hissiyat yo-
lu ile duyma" müzikte eleştiriciliğin susturulmasına neden olmakta; 
burjuvazinin müzik dinlerken sadece müziğin formal  yanlarını gö-
rebilmesi buradan kaynaklanmakta; bunlar sayesinde burjuvazi mü-

" Buradaki "özenle" kelimesinin belirtmek istediği, müziğin doğrudan doğruya 
ve bilinçli olarak bu işi yapması değil, varolan toplumda "pazar'da" belirlenen 
koşullara uyumlanmaya özenmesidir. Yeniden-üretimin alanı olan "pazar", üre-
tici ve tüketiciyi çakıştırmakta; bunda, üstelik varolanın gündelik bilinç düzeyi 
içinde algılanmasını satılabilirliğin (sevilebilirliğinin) de en geçerli kriteri yap-
maktadır. Aynı anda, ideolojik bir "harita" da olmaktadır müziğin üretim ve ye-
niden-üretiminin "pazar"daki göstergeleri. 
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ziğin toplumsal işlevini sezip anlamaktan kaçınmış olmaktadır. Böy-
lece, burjuvazinin müzik dinlemesi kendi toplumsal kökenlerini olum-
la mak (affirmation)  ve kendi sınıfının  yücelliğini ve dünyasının 
kalıcılığını yeniden-yaşamakla sınırlı kalmakta; konumu gereği bur-
juvazinin büyük kesimi ancak bu tür müzikten zevk almakta, bu tür 
müziğe ilgi duyabilmektedir.* 

Ne var ki, günümüzün ussallaştırılmış toplumlarında, bir yan-
dan burjuvazinin kendi ölçülerine göre kurulmuş bir toplumsal ya-
şa mbiçimi sürdürülürken, bir yandan da, bunun verdiği acılar top-
lumca yaşanmaktadır. Bunun için, müziğin de bir yandan burjuva 
devrimci objektivizmi olan klasisizmi, bir yandan da bu objektivizmin 
karşısında gerçek toplumsal yaşamdaki görevinden istifa  etmiş 
bulunan burjuva supjektivizmi olan romantizmi, aynı anda, kendi 
içinde barındırması gerekmektedir. Bütün burjuva müziğinin başya-
pıtlarında görülen ve yapüan da, Adorno'ya göre, budur. Bir yandan 
burjuva anlayış, değer ve ölçülerinin zaferinin  yüceltimi; bir yandan 
da, bu anlayış, değer ve ölçülerin zaferi  sonunda kurulmuş günümü-
zün toplumsal yaşamı içindeki insan'ın acılarının ve ıstıraplarının 
terennümü. Bugünkü müzik yaşamının içinde klasizmin karşısında 
da. romantizmin karşısında da eşit derecede doyum bulabilen günü-
müz insanının duygularının bulanıklığı ve karmaşıklığı, Adorno'ya 
göre, gerek burjuva insanının kendisinin, gerekse burjuva kültürü-
nün (toplumdaki başat kültürün) sosyalize edildiği alt-sınıflardan 

* Burjuvazinin dar bir kesiminin, sanatın diğer formlarında  olduğu gibi müzikte 
de "avant-garde" müzik anlayışları ile ilişki kurduğu bilinmektedir. Fakat bu 
durum, bizce, Adorno'nun savını geçersiz kılmamaktadır. İki nedenle: (a) Leo 
Lowenthal'in, Dwight Macdonald'ın Gilbert Seldes ve özellikle Clement Green-
berg'in belirttikleri gibi, burjuvazinin yakınlık kurabildiği "avant-garde" anla-
yışı yansıtan kültür ürünlerinin gerçek anlamda avant-garde nitelikte olmayıp, 
bir tür popülerleşmeye yatkın, frapan  ve avant-garde kültürel ürünler oluşu; 
(b) gitgide artan bir ussallaşmışlık ve araçsallaştırılmışlık içindeki toplumsal 
yaşamında burjuvazinin de gitgide artan bir bunalım yaşaması sonucunda, bu 
tür "avant-garde" karşıtlıkların, bir yandan sisteme direnir gibi görünme, bir 
yandan da, sistemin içinde kalma olanağı vermesi. "Sanat" alanındaki avant-
garde'izmin durumunu ise, bu tartışmanın dışında tutuyoruz. Bu tür avant-
garde'izmin' yaşanan andaki algılama düzeyini (reel-bilinci) aşmak için benimse-
nen ve "sanatçının bilebileceği" bir iş saymak daha doğru görünüyor. (Bu 
konuda, bk.: Leo Lowenthaİ, Historical Perspectives of  Popular Culture, "Bernard 
Rosenberg ve David M. White (eds.l, Mass Culture: The Popular Arts in America 
(New York: The Free Press, 1966, ilki 1957), ss. 46-58; Dwight Macdonald, "A 
Theory of  Mass Culture", Rossenberg v© White, op. cit., ss. 54-73 Gilbert Seldes, 
"The People and the Arts", Rossenberg ve White, op. cit., ss. 74-97; ve Clement 
Greenberg, "Avant-garde and Kitsch", Rossenberg ve White, op. cit., 63. 98-107). 
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insanların bu ölçülere, bu değerlere ve bu anlayışa karşı anlamsal 
bir bulanıklık içinde bulunmalarından ileri gelmektedir. 

Adorno'ya göre, rasyonel bir biçimde kurulmuş ve toplumsal ya-
şamda egemenleştirilmiş bir burjuva objektivizmi ile, ve irrasyonel 
bir biçimde öne çıkarılıp heran vurgulanan bireysel içselliğin aracı-
lığı ile burjuvazi kendi öz dünyası olan kapitalist toplumsal formas-
yonun bugüne gelinceye kadarki sergüzeştinin, böylelikle, "müzikal 
yaşamda" tutanaklarını tutmuş olmaktadır. 

Hafif  müzik ise, bu tür müzik ciddi müziğin tüketildiği "müzik 
yaşamı'mn düzeyce çok altlarında olmakla beraber, ticarileştirilmiş 
şarkılar ve tüm müzik literatürü ile birlikte çağdaş toplumlarda bir 
yandan en üst düzeydeki müzikal öğeleri kullanmakta, bir yandan 
da en alt düzeydeki (banal) öğeleri benimseyebilmektedir. Ticarileş-
tirilmiş şarkılardan başlayıp sofistike  bir müzikal yapıya sahip olan 
Caz'a kadar bütün bir hafif  müzik, sadece burjuvazinin değil, bütün 
bir toplumun gereksinimlerini karşılamaktadır.* Bu tür müzik "ka-
tıksız bir meta" olduğu için, tüm müzik türleri içinde en çok yaban-
cılaşmış bulunan müzik budur. Toplumdaki hiçbir çelişkiyi yansıt-
mayan bir müzik formudur.  Hiçbir toplumsal sorundan sözetmez. 
Fakat bu yansıtmamayı, bu söz etmemeyi, "hafif  müzik", olarak 
kendisinin sözünü etmediği sorunlara ilişkin konularda varolan top-
lumun dinleyiciye vermediği doyumları fantazya  olarak vererek; ya-
ni, "hafif  müzik" olarak kendisinin sunduğu bu fantazyalara  duyu-
lan gereksinimleri doğuran toplumsal koşulların müziğin dinleyici-
since algılanmasını yanlışlaştırarak yapar. 

Bu tür müziğin dinleyicisi, böylece müzikte bulduğu doyumlar 
aracılığı ile, kendi toplumsal konum ve realitesinden uzaklaşmaya 
yöneltilmektedir. Daha açıkçası, hem toplumdan ve onun Tarihinden, 
hem de müzikten kopmaktadır. Günümüzün toplumlarının bu tür 
müziğe "ucuz müzik" gözüyle baktıkları; ona hiçbir estetik hak tanı-
madıkları; düpedüz "dinlenme müziği" saydıkları söylenebilir ve 
doğrudur da. Fakat bu değerlendirmenin ardında, varolan toplumun 
kendi içyüzünü saklayan; "hafif  müziğin" eleştiriden kurtulmasını ve 
hafif  müzik türünün ne olduğunun tartışılmasını önlemeyi sağla-
maya yönelik tutarlı bir hesaplılığmın bulunduğu unutulmamalıdır. 

* Adorno'nun buradaki görüşlerinin çok eleştirildiğini hatırlatalım. Semantik 
bakımdan yapılan bazı araştırmalar, cazın "endüstriyelleşmesinden" ya da 
"beyazlaşmasından" önceki halinin biraz daha iyi olduğunu işaret ediyor. "Be-
yazlaşma" cazın daha yenik, daha ruh sağlığı bozuk bir "lnsan"a seslenmeye 
başlamasına yolaçmış bulunuyor. (Bu konuda, bk.: S. Hayakawa, "Popular 
Songs vs. the Facts of  Life",  Rosenberg ve White, op. cit., ss. 393-404). 
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Böylece, hafif  müzik en çok dinlenen müzik formu  olduğu halde; 
yani, tüm müzik türleri içinde aynı anda günümüz insamna hem en 
yakın, hem de en uzak müzik formu  (genre) olduğu halde, ciddiye 
alınmaması sayesinde eleştiri dışı tutulduğu gibi, varolan toplumsal 
düzenin tüm teknik olanaklarından da yararlanabilmekte; tüm top-
lumda insanlarm reel-bilinçlerinin yansımalarına ve bilinç-dışı tüm 
arzularına yanıt verebilecek etkin bir "gündüz rüyası" işlevi yükle-
nebi lmededir.* Üstelik kullandığı geniş teknik olanaklar aracılığı 
ile dinleyicisini, müzik üzerinde hiçbir etkide bulunamayan tümüy-
le edilgin bir konuma sokmuş olmaktadır. 

Adorno'ya göre, bütün bu nedenlerle, tıpkı bazı çağdaş filmle-
rin yaptığı gibi, kendisi için seçtiği yolda ilerleyebilmek için yoluna 
çıkanlardan gerektiğinde "tebessümü ile izin almasını;" onların ken-
disine direnip karşı çıkmalarım "yumuşaklığı ile önlemesini iyi bilen 
"hafif  müzik", "Tarihsizmiş" gibi ya da "Tarihsel değilmiş" gibi gö-

* Bu durum, 19. YY. başlarında sentimental edebiyatın toplumsal hoşgörü ila 
karşılanmasına yönelik ilk çabaların zamanın egemen çevrelerinin en tutucu 
yandaşı olan Kilise tarafından  başlatılmasında da aynen görülmüştür. 
19. Yüzyıl başlarında ekonomi dışı bırakılmış orta sınıf  kadınları ile, kiliselere 
gelen cemaati azalmış rahiplerin hiçbir profesyonellik  iddiasında bulunmaksızın 
yazdıkları, ama çok iyi satış yapan ve o dönemin akıllı ve ciddi egemen sınıf 
aydınlarınca hoşgörü ile karşılanan sentimental edebiyat ürünleri ile bugünün 
hafif  müziğinin bu durumu arasında önemli benzerlikler vardır. Şöyle: (a) id-
diasızlığına karşılık, dönemi içinde önemli bir ideolojik işlev yüklenebilmesi; 
(b) bu işlevinin bağımlı konumdaki insanlarca değil, egemen konumdaki ke-
simlerdeki insanlarca işin başından beri doğru teşhis edilebilmiş olması, örne-
ğin, Rahip Peabody'nin "direngin olmayan sentimental yeni edebiyatın kadmca 
olmanın yüceliğini öğretmek açısından taşıdığı önemi ve Kiliseden yana oluşu-
nu" işin başından itibaren anlayabilmiş olması ilginçtir. -Bk.: Ann Dousrlas, 
The Feminization of  American Culturet (c) kapitalizmin 1870'lerdeki büyük İş-
letmelere, bankacılığa, demiryolu, kimya sanayii ve çelik sanayine yöneldiği 
sanayide verimliliği ve denetimi arttırıcı "beşeri mühendisliğin" başladığı ev-
riminden itibaren sentimentalizmin yanısıra naturalistic bir kaba ergilliğin 
(masculinity) çıkışı üzerine, sanatça fazla  değerli bulunmayan, ama çok yaygın 
bir tüketime kavuşan yeni kitlesel sanat ürünlerinde sentimentalizm ile natu-
ralizmin birlikte yaşayabilmesi; (d) günümüze doğru da, kitlelere yönelik sa-
natsal anlatımlarda sado-mazoşistik öğelerin birlikte yeralmaya başlaması. 
Bu özellikler Batıda ve bizde iyi gişe yapan bazı son filmlerde,  yeni danslar-

dan bazılarında, süpermen'lerde, hatta bir ölçüde, bizde son günlerde tartışılan 
bazı müzik türlerinde de bulunmaktadır. Bu tür müzik anlayışının "ilerici" 
çevrelerce de sevilmesi, ya da hoşgörü ile karşılanması ise bizdeki aceleci ve 
derinliksiz bir Sol kesimin popüler kültüre-şimdiye kadar ki horlayıcı bakışının 
tamamen tersi bir tutumla- "yanaşma" eğilimini benimsemeye başlaması ile 
bağıntılı sayılabilir. Bunun nedenlerini ise, 1960'lardan beri yaşanan yenilgilerde 
olduğu kadar, genel anlamdaki birikimsizlikte de aramak gerekir, 
mıyacağı unutulmaktadır. 
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Tünmesine karşılık, aslında belirli bir ideolojik işlev yüklenmiş bu-
lunmaktadır. Öyle ki, müzikologların hafif  müzikle ilgili çalışmala-
rında ve diğer "örgütlü bilimadamlığı" çalışmalarında bile, bu tür 
müziğin geçen yüzyılların folk  müziğindeki formları  kullandığı; es-
ki folk  müziği gibi, "primal motifleri"  işlediği ve bu motifleri  olum-
ladığı kabul edilmekle beraber işin derinine inilmemektedir. Oysa, 
geçen  yüzyılın  folk  müziği  ile,  bugünkü  hafif  müzik  arasındaki  görü-
nüşteki  benzerliğe  karşılık,  temelde,  büyük  farklılıklar  vardır.  Onye-
dinci  ve  onsekizinci  yüzyıllardaki  "profan"  müzikte,  feodal  hiyerar-
şinin  maskesi  yüzünden  alınıp  çıkarılmakta;  böylece,  yükselen  sınıf 
olan  genç  burjuvazinin  yararına  bundan  bir  gülünçleştirme  öğesi 
oluşturulmaktaydı.  Oysa, bugünkü hafif  müzikte ussallaştınlmış bur-
juva "profan"  dünyasının kendisi değil, "görünen yüzü" değiştiril-
mekte; gerçek yüzü ise, görünmez kılınmaktadır. Daha açıkçası, gü-
nümüzün hafif  müziği burjuva dünyasının gerçek yüzü için, ola ola, 
bir "özür dileme" aracı olmaya sürüklenmiş bulunmaktadır. 

Üstelik, bu konuda hafif  müzik ile varolan toplumsal düzen ara-
sında tam bir karşılıklı yardımlaşma ve birbirini kollama durumu 
olduğu görülmektedir. Hafif  müzik birçok yol ve biçimle düzen tara-
fından  desteklenmektedir. Örneğin, hafif  müziğin insamn, yoksun 
kılmmaması gereken küçük küçük mutluluklar bulmasına yarayan 
zararsız bir müzik türü olduğu görüşü yaygınlaştırılmaktadır. Böy-
lece, hafif  müziğin toplumsal işlevi ve konumunun idraki güçleşti-
rilmektedir. Ayrıca, en etkin bir başka savunulma biçimi de ciddi 
bir yanının bulunmadığının söylenmesi ve böylece bu tür toplumsal 
konuları anlayabilmek için gerekli olan öğrenimi görmüş ve bilinç-
lenmeyi kazanmış kesimlerin bu konuyu incelemesinin önlenmesi 
olmaktadır. Oysa, bu tür konuların incelenmesi ve değerlendirilme-
si için müzikten sadece müzik olarak anlamak; konservatuarlarda 
müzik okumak da yetmemekte; toplumsal yaşamı, başat kültürün 
işlevlerini, alt-kültürlerin işleyişini, bilinç ve yanlış-bilinç olgularını, 
yaşanan aldanım'ın bu yanlış-bilinç içinde kişilerce de kabul edilen 
birşey olmasına karşılık yanlış-bilinçliliğin mutlak bir durum olma-
dığını, vb., anlayabilecek gelişkin bir kuramsal açıklama düzeyine 
varmak gerekmektedir. Bu düzeye çıkabilmek ayrıcalığına erişen-
lerin bu tür sorunlarla ilgilenmesi söz konusu olabilecek küçük bir 
kesimi de bu tür sorunları küçümsemenin verdiği bir düşüncesizlik-
le bu işlerden alakonuldukça, hafif  müzik, üzerine düşen ideolojik 
işlevleri kolaylıkla yerine getirebilme olanağı bulmuş olmaktadır. 

Oysa, kimin tarafından  bestelendiğine bile bakılmadığı ve kalı-
cı değer taşımadığı ileri sürülerek toplumsal açıdan incelenmeye değ-
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meyeceği telkin edilmek istenen hafif  müzik toplumsal etkileri bakı-
mından çok önemli bir müzik türüdür. Varolan toplumun en çok 
önem verdiği müzik türü budur. Varolan toplum karşısında başı fen 
çok eğik olan müzik türü, bağımsız üretim diyalektiğinden alabil-
diğine uzak olması nedeniyle, gene bu tür müziktir. Hafif  müzik, 
kendi yapısındaki teknolojik nitelikteki çelişkilerinden çok, bu ba-
ğımsız üretim diyalektiğinden alabildiğine uzak olma özelliği yüzün-
dendir ki, eğitim görülerek yapılan müziğe ya da bağımsız üretimle 
yapılan müziğe oranla toplumsal kategorilere karşı çok daha az kar-
şıtlık taşıyabilmekte; düzene ve onun kültür alanındaki isterlerine 
karşı çok daha "verimkâr" bir tavır takınmak zorunda bulunmak-
tadır. Bu nedenler yüzündendir ki, bu gibi yanlan üzerinde durul-
madıkça ve hafif  müziğin pragmatik disiplin açısından benimsediği 
temel "idea'nın" müziğin tümü içindeki yerini aydınlatacak bir ku-
ramsal açıklama geliştirilmedikçe, bu tür müziğin ideolojik işlevleri 
sorununa bir açıklama getirilmesi beklenmemelidir. 

e. Folk  Müziğinin  Kullanımı  Sorunu 

Adorno'nun müzik üzerine yazdıklannm ilginç bir bölümü de, 
yabancılaşma sorununu müziğin kendi içinde çözümlemek için folk 
müziğine yönelenler ile ilgili olanlarıdır. Kısaca belirtelim: Adorno, 
bir zamanlar Mozart'ın, daha yakın dönemde ise Offenbach  ile Jo-
hann Straus'un (*) bile yaptıkları bir iş olan folk  müziğinden yola 
çıkarak operalar ve operetler bestelemenin, şarkıları ve danslan ele 
alınıp sanatın eliyle işlenecek bir folk'un  ve folk  yaşamının kalma-
dığı günümüzde bütünüyle olanaksızlaştığını ileri sürmektedir. Pa-
zarın genişlemesi, kırsal kesimin pazara açılması ve burjuva rasyonel 
toplum bütünlüğünün (totalitesinin) tüm toplumsal yaşamı kapsa-
ması sonunda günümüzün halk topluluklan için yapılan bu tür mü-
zik, folk'dan  kaynaklanan bir müzik olmamakta; burjuva toplumunun 
sadece baskı altındaki sınıflar  üzerinde değil, egemen sınıfın  ken-
disi üzerinde de uyguladığı reel-bilinç düzeyine seslenen bir mü-
zik olabilmektedir. Yani, sanatsal müziğin geçersizleşmiş ya da 
suyu sıkılmış malzemesinden devşirilmiş bir müzik olmaktadır. 

Johann Strauss yaptığı müzik ile kendi zamanının sanatsal mü-
ziğinden ayrı bir "tür" oluşturmuştur. Fakat bu türün içinde yer 

* Offenbach'a  oranla, Straus'un burjuva toplumunun çelişkilerini çok az da olsa 
yansıttığını söylüyor Adorno. Gerçekten, Walter Benjamin'in dediği gibi, Offen-
bach, 1870'lerden itibaren dünya kapitalizminin başkenti Paris'te burjuvazinin 
en yoğun fantazyasını  oluşturur müziği ile. (Bk: Walter Benjamin, Charles 
BaudeLaire: A Lyric Poet in the Era of  High Capitalism'de Dünya Kapitalizminin 
Başkenti Paris başlıklı fragman.) 
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alan valslerde bile armonik farklılaştırımlara  dayanıldıği; boş ve 
anlamsız yinelemelere indirgenemeyecek olan küçük, ama, kendi ara-
larında çelişkin öğelerden yola çıkan bir "thematic" gelişmeye yer 
verilebildiği için, sanatsal müzikten mutlak bir kopma sözkonusu ol-
muyordu. Günümüzün vülger" müziğinde ise, hafif  müziğin banal-
leşmesinde görüldüğü gibi, bağımsız üretimden alabildiğine uzak-
laşılmakta; müziğin üretimi "mass production" teknolojisinin ge-
reklerine uydurulmaktadır. 

Bu nedenle, Adorno'ya göre, besteci, libretto yazarı ve örneğin 
bu nitelikte bir opereti sahneye koyacak olan yönetici kendi ara-
larında işbirliği yaparken, kendilerinden başkasını aralarına alma-
makta, yeniliklerden kaçınmakta; temsilin kaç gün sürebileceğini 
herşeyden çok önemsemekte; işe "başarı" açısından bakmakta; me-
lodilerinin hemen akılda kalacak, seyirci-dinleyiciler tarafından  he-
men mırıldanılabilecek kadar öğrenilmesi ve akılda tutulması kolay 
olmasına öncelik vermektedirler. Sonuçta, müzik üertiminde smai-
leşmesinin etkisiyle melodilerdeki kontrastlar bile azaltılmakta, her-
şeye "sequence" egemen olmakta; müziğin estetik hiçbir sorumlu-
luğu kalmamakta ve müzik bir pazar meta'ma dönüştürülmüş ol-
maktadır. ( * ) 

* Adorno bu duruma örnek gösterirken, caz operadan operete, operetten derevüye 
geçiş üzerinde duruyor. Ayrıca, uzun süre "meta karakterini" gözlerden sak-
lamayı becerebilmiş bulunan caz müziğini inceliyor. Revülerin "başarısını", sa-
dece, seyircileştirilmiş dinleyiciye" kız seyrettirmesine değil, seyirciyi entellek-
tüel katılmanın son kalıntısından da arzu ve hayallerle sorumsuz bir oyun oluş-
turmasına bağlıyor. Çağdaş vülger müziğin üst burjuva türü dediği cazın ba-
şarısını ise, üretiminin yabancılaşmış niteliğini ve meta karakterini, irticali ve 
dolaysız yaratılan bir müzik gibi görünebilmesi aracılığı ile, gözlerden sakla-
masına bağlıyor. "Oysa", diyor Adorno, "buluşcu, düzeltimci, armonici ve enstrü-
mantasyoncu diye ayrı ayrı çalışan birimler arasındaki işbirliği, dolaysız üre-
tim gibi görünen caz bestesinde, operet müziği üretimindekinden çok daha ileri 
düzeydedir." Hot müzikteki irticaliyet de, gene, Adorno'ya göre, asılsızdır. 

Çünkü, irticaliyetin temelinde de çok basit ve sayısı üçü-beşi geçmeyen norm'-
lar bulunmaktadır. Özgür ve ritmik bakımdan zengin olma görünümü de asıl-
sızdır. Çünkü, metrik olarak "sekiz-bar yapısı" hakimdir; sinkop ve "aldanımcı" 
bir vuruş temposuna dayanan enterpolasyon olanaklarından sadece bir süsleme 
olarak yararlanılmaktadır. Ritmik emansipasyonu da aldatıcıdır. Çünkü, bunda 
da egemen olan beis davulun ölçü başlarındak isürekli tutulan vuruşlardır. Bu 
zengin ve özgür görünen yüzeyinin altındaki tonal şeması (armonik yapısı) 
bakımından ise, bayağı, hiç değişmeyen, eş derecede ilkel ölçümlemeye yatkın 
bir yarım-bir tam olarak kırılmış kadanslara dayanmaktadır. Cazın gerçekte 
ne olduğunu anlamak için, Adorno'ya göre, caz topluluklarının ve cazın askeri 
marşlara ve ticarileştirilmiş gösteri müziklerine olan yatkınlığına bakmak ye-
ter. Bk.: Adorno, "The Social Situation of  Music." ss. 160-163. 



MÜZK VE YABANCILAŞMA 1 

Bütün bunların sonunda, Adorno'ya göne, diğer sanatsal etkin-
liklerde olduğu gibi müzikte de ürün, "insanlığın potansiyellerine 
olan ümidin ve yaşanan zamana göre daha özgürleştirici bir za-
mana olan inancın ürünü" olması gereken estetikçe zengin yapıt-
lardan ve "supraindividual" sanat üreticilerinden uzaklaşmış bu-
lunmaktadır. Yeni dönemde sanatın üretimi de var olanı olumla-
yıcı bir kültür içinde gerçekleştirilmektedir. Bu kültürün içinde, da-
ha önceleri "varolan toplumu aşmayı" her zaman için-bünyesinde 
barındıran sanat, klasik sanatın üretime ve tüketime ilişkin koşul-
ları ortadan kalktıkça, bu işlevini gerçekleştiremez olmuştur. An-
cak, bu noktadaki ayrımın düzara bir "klasik sanat" ya da "ciddi 
müzik" ile, modern sanat ya da "hafif  müzik" arasında yapılması 
yerine, sanatın pazara yönelik olma derecesine göre yapılması ge-
rekmektedir. 

Pazara yönelik sanatın özelliği ise, büyük sayılardaki tüketici-
nin algılama ve idrak düzeyine uygun sınırlar içinde kalmasıdır. 
Bu durum, varolan toplum karşısında daima "negatif"  bir öğe ta-
şıması gereken estetikçe değerli bulunabilecek sanat türleri yerine, 
örneğin Stravinsky'de bile son dönemlerine kadar olduğu gibi, mo-
dern toplumun yabancılaşmasını ve çelişkilerini görmezden gelen, 
burjuva toplumu öncesindeki toplumsal yaşamın sanatsal form'la-
rını ve anlatımlarım mekanik bir tarzda sanatın form  ve diline 
uygulamakla yetinen bir sanat anlayışına yolaçmaktadır. (*) 

* Adorno, modern toplumlarda kitlelerin tüketimde aradıkları haz ve doyumla-
rı Veblen gibi aşağılayıcı bir dille anlatmamaktadır. Bu arayışlarda, daha de-
ğerli ve daha yüceltimli bir dünyanın reel-dünyanın dışında ya da üstünde bu-
lunabileceğini savunan, gerçekte ise, böyle yapmakla gündelik yaşam dünya-
sını haklılaştırmış olan Olumlayıcı Kültüre karşıt öğelerin de bulunduğunu? 
önemle belirtmektedir. Yaşanan günde kazanılmış bulunan arzuların da, bu ar-
zular toplumsal olarak oluşturulduğu için sanatın karşılamakla yetineceği ar-
zular sayılmasını kabul etmemektedir. Böylece, kitlelerin ekonomik nitelikteki 
doyumlar arayışım horgörmenin (ascetic tavjrm) karşısında olduğu gibi, top-
lumsal olarak henüz bu nitelikteki doyumları aşamamış kitlelerin ölçülerinin 
sanat için yerinde ölçütler olabileceğini söyleyenlerin de karşısındadır. Başka 
bir deyişle, varolan toplumdaKi tüm çelişkiler ve yabancılaşma kaldırılıncaya 
kadar, sanatın, toplumsal gerçekçilik olarak da olsa, bütün toplumsal çelişkileri 
ve yabancılaşmayı kendi içinde yansıtmaktan caymaması gerektiğini savunur. 
Bu konuda ilginç iki kaynak olarak, bk.: Martin Jay, The Dialectical Imagination,. 
ss. 179-181; ve James A. Ogilvy'nin Stefan  Breuer'in Die Krise der Revolutionsthe-
orie (Frankfurt  am Main: Syndikat Autoren und Verlaggesellschat't, 1977) ki-
tabına ilişkin incelemesi. Ogilvy'nin değindiği en ilginç nokta, Breuer'in Batı 
düşüncesindeki "aşkınsalcı narcissism"in Tarihe Gerçek Özne aramakta, kapi-
talizmin eleştirisinden yola çıkan devrimci kuramda da yeterli gelişmeyi sağ-
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Bu durum, Stravinski'de müziğin kendi içinde ortadan kaldır-
maya çalıştığı yabancılaşma sorunu karşısında duyulan umutsuz-
luk nedeniyle objektivistik müzik anlayışının kendi iç çelişkilerini 
ve çıkmazını göstermeye varabilmekte iken, Paul Hindemith gibi 
völkisch  anlayışmdakilerin müziğinde aldanıma dayanan bir "ce-

layamamış olabileceğine değinmesi. Breuer'e göre, tarihin değiştiricisi olacağı-
na tarihsel olmayan bir metafizik  içinde inanılan emeğin bu konuda özne ola-
bilmek için gereken nitelikleri, eleştirilen bir tarih içinde kazanmış oluşunun 
olumsuzlukları atlandığı-emeğin, değiştirilmesinde işlevlendirileceği aynı Tari-
hin bir ürünü olduğuna yeterince dikkat edilmediği için Robinson Crusoe 
gibi tarihsiz-olarak ortaya çıkıverecek bir Tarih öznesi kavramı devrim 
kuramı içinde bir Truva Atı olmuştur. Emeğin, eleştirilen bir Tarih döne-
minde salt "emek" olduğu için Emekçiye ve işçiye Tarihin öznesi olabilme ye-
teneğini kazandıramayabileceği farkedilmediği  için, kaptalizmin eleştirisi kapita-
lizmin ürünü olan emeğin tarihsizleştirilmiş bir kavramsallaştırımını kendine 
dayanak almıştır. Sonuçta, bu yazara göre, "tam savaşın kazanıldığının sanıldığı 
anda, anti-kapitalizmin kendi tarafına  metafizik  bir emek anlayışının girmesi, 
hem de daha ileri düzeyde bir kapitalizmin öğesi olmak üzere girmesi önlene-
memiştir." 

Adorno'nun VValter Benjamin ile estetik konusundaki görüş ayrılıklarında da 
dile getirdiği bu endişeleri, temelde, bu açıdan önem taşımaktadır. Ne var ki, 
John Fekete'in belirttiği gibi, Eleştirel Düşüncenin bu uyarıcı eleştirileri de, ta-
rihçe geç kalındığı için, yaşamın her alanında bürokratik egemenliğin zarar-
larını görmeye başlayan çağdaş sosyal sistemlerin yeniden bir özgünlük ve ne-
gativite oluşturma çabalarına yardımcı olmaktan başka bir işe yaramamıştır. 

Paul Piccone ve Tim Luke gibi yazarlar ise, tekelci kapitalizm dönemindeki bas-
kıcı yöntemler, aşırı bürokratikleşme ve aşırı rasyonelleştirme yüzünden, çağ-
daş toplumlarda yapay bir negativite oluşturma yeteneğinin bile kalmadığını 
ileri sürmektedirler. Bu durum, Piccone ve Luke'a göre, çağdaş sosyal sistem-
lerin günümüzdeki çelişkilerinin varolan yapı içinde çözümlenmesinin güçleş-
tiğini göstermektedir. Ne var ki, Eleştirel Kuramın (Frankfurt  Okulunun) 1960 
sonlarına dek sürdürdüğü bu eleştiriler çağdaş -toplumsal sistemlerin kendili-
ğindenlikliğin (spontaneity), negativitenin, özgünlüğün yeniden-canlandırılma-
«ı için yapay özgür mekanlar oluşturmak gerektiğini anlamalarını hızlandırma-
ya yaramıştır. Bunda ise, Frankfurt  Okulunun, Birinci Dünya Savaşından son-
raki dönemden itibaren girişimci kapitalizmden ve klasik Marxism'den çıkılıp, iki 
savaş arası dönemde yaşamın her alanının bürokratik olarak egemenlik altı-
na alındığı, ekonominin siyasallaştırıldığı -Marx'ın deyişi ile, sivil toplumun, 
yani şirketler topluluğunun daha dolaysız olarak siyasal toplum olmaya baş-
ladığı- ve bilincin kolonize edildiği günlerde, bütün dikkatlerini "particular" 
olanın korunmasına vermesinin; macrologic bir toplumsal kuram üzerinde ça-
lışmanın önemini farkedememesinin,  devrimci bir öznecilik sonunda "poetik 
bir söyleme çekilmesinin" etkileri olmuştur. (Ogilvy'nin Breuer'nin kitabına 
ilişkin yazısı TELOS'un 1978 Bahar sayısında, ss. 241-26'da; John Fekete'nin be-
lirttiğim görüşleri ise, aynı sayıdaki "Benjamin's Ambivalence" adlı yorum ya-
zısında (ss. 192-88'de) yeralıyor. Benzeri yazılar New German Critique dergisin-
de de zaman zaman yayınlanıyor.) 
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maat" yaşamının savunulmasında kalmaktadır. Bu müzik, ironi-kar-
şıtlığı yaptığı için, müzikteki mizahı topluma ve onun gerektirdiği 
yaşam biçimine karşı yapılmış bir yergiden çok, varolana eleştiri yö-
neltmeyen "sağlıklı bir güldürü" olarak kalmaktadır. 

Toplumsal çelişkilerin henüz kaldırılmadığı bir toplumsal ya-
şam döneminde prematür bir armoniye saplanmayı Hindemith'in 
naivite'sindeki görünümü ile eleştiren Adorno'nun, Hanns Eisler'in 
agitprop  açısından belirli bir değer taşıdığım belirttiği müziğindeki 
toplumcu gerçekçilikte de eleştirdiğini ve onaylamadığını belirte-
lim. Adorno'ya göre Hanns Eisler'in müziği de bugünkü teknolojik 
rasyonaliteye dayanmakta; bu nedenle de, aydınlanmaya yardımcı 
olmaktan çok, taraftar  kazanmaya (divert) yönelmektedir. Kısacası, 
faydacı  (utilitarian) bir müzik (gebrauchsmusik) olup çıkmaktadır. 
Şok öğesini Stravinski'den değişik tarzda kullanan Kurt Weill'in 
fragmenter  biçimindeki montaj lamaya dayanan uslûbunu ise, Ador-
no, aynı faydacı  müziğin -her zaman olmasa da- eleştirel bir yöne 
eğilimlenebilen olumlu bir örneği saymaktadır. Kurt Weill'in bu 
müziği, 1930'larda, bu nedenle, Adorno'ya göre en ilerici ve en eleş-
tirel popüler müzik niteliği kazanmıştır. 

Müzikte eski form'lan  diyalektik-olmayan bir biçimde yaşanan 
günün gereksinimlerine uygulayan (ya da uyarlayan); üstelik, ro-
mantiklerin bile yaptığı gibi geçmişi halen içinde yaşanan anı olum-
suzlamak için kullanmaya dahi yanaşmayan; gerçekte ise, bütün-
leştirilmekten alakonulmuş bir çağdaş yaşamın (Erlebnis)-ki, fa-
şizmin temel işlevi bu durumun sürmesini güvence altına almak-
tır Adorno'ya göre - algılanma biçimi olan şoklarına denk düşecek 
tarzda neoprimitif  ritimler kullanmakla yetinen objektivistik mü-
zik ise, müziğin kendi içrek yapısındaki diyalektiğini bir yana bı-
rakmaktadır. Bu müzik, kompozitörün anlayış ve beğenisi ile yeti-
nebildiği için-Adorno objektivistik müziğin bu anlayışı için 'objek-
tivistik müziğin irrasyonel kompozisyon ilkeleri' diyor-faşist  Führer'-
in en yukarda yeraldığı faşizme  tıpatıp uyan (benzeyen) bir müzik 
anlayışı olabilmektedir. 

Folk yaşamı, folk  yaşamındaki kendiliğindenlik (spontanity) 
19. Yüzyıldan beri süren modern kapitalizmin gelişmesi içinde bü-
tünüyle tüketilmiş; sonunda varılan bugünkü popüler müzik, tüm 
popüler kültür alanlarında olduğu gibi, tepeden buyruklayıcı (em-
poze edici) ve manipülasyona dayanan bir müzik olup çıkmıştır. 

Spontane Volttun  kalmadığı çağdaş dönemde folkt'tan  yarar-
lanan müzik de bu nedenle, sadece, hafif  müziğin bir alt-türü ola-
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bilmektedir. Hafif  müzik ise, daha önce belirtildiği gibi, vaktiyle 
zamanın egemen sınıfı  olan aristokrasiyi ve onun değerlerini taşla-
mak, alaya almak için kullanılan bir müzik türü iken, çağdaş dö-
nemde tam olarak ve sadece bir metaya dönüşmüş; insanı varolan 
toplum içindeki yerine, toplumsal alm yazışma uymaya ikna etmeyi 
işlev edinmiştir. 

f.  Geleneksel  müzik  türlerinin  bugünkü  işlevlerindeki  ve  izle-
yicilerindeki  değişmeler 

Benzeri bir durum ise, bazı eski müziksel formların  günümüz-
deki popülerleşmesinde görülmektedir Adorno'ya göre. Örneğin, 
operanın en popüler müzik türü olduğu küçük burjuvazi arasında 
operanın işlevi, eski dönemdeki soylular ve yukarı orta sımf  üye-
leri arasında olduğu gibi kendi dünyalarının olumlanması olmaktan 
çıkmış; baskılayıcı öğeleri ile cazip görünen bir müzik türü ve bir 
müzik dinleme biçimi halini almıştır. Bu duruma, daha yalın bir an-
latım ile, küçük burjuvazinin operaya gitmeyi sevmesinin, henüz 
erişmediği bir yaşama biçimine erişmek için kendini eğitmeye çalış-
ması; daha üst kesimdeki burjuvazinin hayatım benimsemeye çalış-
ması da diyebiliriz. Baskıcı öğe olması ise, küçük burjuvazinin bu 
çabalarına karşın, üst burjuvazinin konumunun tüm küçük burju-
valara yetecek genişlikte olmamasından; küçük burjuvazinin çok 
dar bir kesiminin gerçekten yukarı hareketlilik kaydetmesine kar-
şılık, çok büyük kesiminin varolan sisteme ondan bir yarar sağlaya-
madan entegre olmasına yolaçmasından kaynaklanmaktadır. 

Üst-burjuvazi ise, önceleri, operalarda loca tutarak ya da yıllık 
abonman usulünü benimsemekle müzik izleyiciliği ve toplumsal 
farklılaştırma  arzuları arasında bir bağıntı kurmuştur. Yakın za-
manlarda, operaya gittiğinde diğer burjuvalardan kendisini farklılaş-
tırmak için bununla yetinemez olmuştur. Burjuvazinin bu en üst ke-
simi son dönemlerde operaya veya konserlere gitmek yerine, kendisi 
için konserler düzenler gibi, büyük masraflarla  yapılan konserleri, 
gösterileri himayesi altına almaya başlamıştır. Bu yenilik sayesinde 
üst-burjuvazi öznel bir içselliğe (inwardness) kavuşabiliceğini um-
maktadır. Oysa elde edebildiği şey, asılsız bir içsellik olmaktadır. 
Bunun bir amacı ise, Adorno'ya göre, mülkiyetlilikle eğitim gör-
müşlük arasında kurulmuş "kendinden menkul" bir bağıntı olmak-
tadır. Öyle ki, gerçek bir içselleşmenin olanaksızlaştığı dönemden 
itibaren en son anlamlı "burjuva" besteci olan Richard Straus'un 
müziğinde bile tüm olumsuzlaşma (negation) kaybolmuş; chromati-
sism  ve dissonance  eleştirel güçlerini yitirerek yeni burjuva dünya-
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sının değişkenliğinin değil, hareketliliğinin (mobility) amblemleri du-
rumuna gelmiştir. 

g. Bir  Kesim  Objektivizm  Yandaşlarının  "Bildung"  Yapma 
Çabalarının  ve  Bunun  Anlamının  İrdelenmesi 

Böylelikle geçmişte kalmış bir döneme ait olan bir müziksel du-
rumu Tarihten "münezzeh" bir gerçeklikmiş gibi kabul eden objek-
tivizm, eski (pre-burjuva) müzikal formları  çağdaş dünyada kullan-
makla müziği yabancılaşmadan kurtarabileceğini zanneder. Aslında, 
çağların ve tarihsel değişmelerin dışında bir varoluş taşıdığını ileri 
sürdüğü danslara ve bu danslardaki ritimlere dönmekle müziğin 
neutral bir durumu olduğuna belbağlamakta ise de, gerçekte aldan-
maktan alakoyamaz kendini. Geçmişe ait bir müziksel durumu ( ne-
gative) bugünkü müzikal durum ile kontrastlamak ve sanatın müzik 
kesiminde de olumlu (positive) olanın geçmişte kalan olduğunu be-
lirtmek, vurgulamak yerine geçmişte kalmış müzikal durumu eski-
den olduğu gibi günümüzde de, varolan toplumu aşmadan, varola-
nın içinde yeniden oluşturulabilecek bir mutlak geçerlilik olarak 
göstermeye kalkışır. Bu ise, bir aldanımdır. 

Aktüel materyaline eski ve farazi  olarak ebedi bir şey saydığı 
modelleri uygulamak isteyen objektivistik müzik yandaşları, örne-
ğin, rustik folk  müziğinden, orta çağın polifonisinden  yararlanır, ya 
da pre-klasik dönemin concertante  stilini de kullanmaktan çekinmez. 
Oysa, aktüel materyali armonik olarak özgürdür (serbesti içindedir.) 
Polifonize  ve pre-dispose olmuş, ifadenin  baskılarından özgürleşmiş 
bir materyaldir. Bu nedenledir ki, böylesine bir aktüel materyali ile-
ri derecede farklılaşmış  (differansiye  olmuş) bir müziğe dönüştü-
rerek çağdaş toplumdaki işbölümünün durumunu yansıtmak ister-
ken, çağdaş toplumdaki işbölümünden hemen önceki dönemin düze-
yinde bir işbölümünü yansıtmakla yetinmiş olmaktadır. İşbölümü-
nün modern toplumdaki durumundan önceki dönemlerin zümrelere 
ve korporasyonlara dayanan işbölümünü anlattığı için, yapılan bu 
müzik yaşanan günün işbölümü dünyasının gerçekliğini saklayan, 
örten, konforme  eden bir müzik olup çıkmaktadır. Üstelik, çok daha 
öncelere; archaic  zamanın müziksel form  ve anlatım araçlarına git-
mekten kaçınması da bu yanlışlığı bilerek yaptığını düşündürmekte-
dir nerdeyse! 

Yaşanan tarihi onun gerisinde kalmış bir tarihin düzeyinde an-
lattığı için, objektivistik müzikte müzikal organizmanın en tepesin-
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de "hükümran besteci" vardır. Tıpkı faşizmde  olduğu gibi, müzikal 
organizmanın en tepesindeki bu führer-felite,  çağa ve Tarihe hiç bağlı 
değilmiş gibi, yaşanan günden aldığı materyaline çağının gerçekliği-
ni saklayan, çağının işbölümünü toplumdal birliktelik oluşturabilen 
bir işbölümü gibi yansıtmaya yönelik bir biçim verme savı ile ortaya 
çıkar. Bestesine bir dissonarıce'm  alınıp alınmaması, ya da, bir 
suspended  not'un  alınıp alınmamasını da, artık, bu sorun önceden 
kurulmuş bir şemaya veya müziğin içrek (immanent) yapısına bağlı 
bir sorun değilmiş de bu en tepedeki "hükümran bestecinin" müzik 
alanında herşeye kadir olan özgür iradesine bağlıymış gibi görün-
mektedir. Aslında amacı da bu olmaktadır. 

Oysa, tıpkı modern reel-hayatta toplumsal organizmanın en te-
pesindeki führer-elite'in  de tekelci kapitalizmin denetimi altında ol-
ması gibi, müzikte de, gerçekte, diyalektik olmayan bu objektiviz-
min sonucunda, statik bir naturaizme varılarak olan-durum  olduğu 
gibi benimsenmektedir. Bu nedenledir ki, burjuvazinin fen  ilerici 
(progressive) kesimine seslendiği anda bile müzikteki bu führer-elite 
özgür değildir. Çünkü, yeni dönemde müziğin biçimlendiricisi beste-
cinin kendisi değil, müziğin yeniden-üretimi aracılığı ile etkisini du-
yuran müziksel tüketim kesimindeki öğeler olmaktadır. Bu kesim-
deki baş öğe olan modern toplumların dinleyicisi ise geçmişten tinsel 
değerlerin alınıp biriktirilmeleri ile yapılan bildung'dan  ve bunun ara-
cılığı ile bestecinin yapmak istediği burjuvazinin toplumsal idealle-
rinin konfingürasyonundan  bile hoşlanmamaktadır. Böyle eğitsellik-
leri anlamamaktadır. Zor bulmaktadır bunları. Öyle ki, geçmişi ha-
tırlatan form'larm  kullanılmasını ve işlenmesini bile bir bildung  say-
makta ve uzaklaşmaktadır, böylesi müzik çalışmalarından. Yabancı-
laşmayı sadece artistik tasarımlayım (imagery) içinde yenmeye ça-
lışan ve burjuvazinin ta kendisi olan müzik parçalarına hiçbir dolay-
sız ya da dolaylı eleştiri yöneltmeyen bu tür müzik parçalarını bile, 
bunlar kendi ideolojilerinin objektif  ifadesi  olduğu halde, güven duy-
gusu vermeyen bir müzik olarak görmektedir. Kendi toplumsal ide-
allerinin dolaysız konfigürasyonunu  yapmak isteyen bu "iyi" objek-
tivistik müzikten uzaklaşan burjuvazi, burjuva toplumundaki ya-
bancılaşmayı içrek (estetiğinde içselleştirilmiş olarak) bir biçimde 
bile yansıtmayan daha yüzeysel bir objektivistik müziğe yönelmekte-
dir. Adorno'nun bu yazısında verdiği örneklerin Stravinsky'nin ob-
jektivistik müziği ile, Richard Straus'un objektivistik müziği oldu-
ğunu daha önce belirtmiştik. Daha doğrusu, birincisinden ikincisine 
geçiş olmaktadır. İkincisinde yabancılaşma sorununun müzikteki 
yeri çok daha karmaşık denklemler aracılığı ile anlaşılabilecek bir 
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durumda olduğu için bu müzik burjuvaziyi daha az rahatsız etmek-
tedir.* 

Bütün bu durumlar da göstermektedir ki, müzikle bizzat kendisi 
uğraşan, bestecilik, ya da icracılık yapan kişiler için bile müziğin 
ideolojik yanları hem kişiyi "rahatsız edici" sorunlardır, hem de bun-
lar müziği iş edinmiş kişiler için bile bir çırpıda kestirilip atılama-
yacak kadar karmaşık sorunlardır. Bu durumu biraz daha yakından 
incelemekte fayda  var. Bunun için de Adorno'nun çağdaş müzikteki 
üç anlayışa ilişkin açıklamalarını daha geniş olarak yeniden bir kez 
daha incelemek istiyoruz. 

II. ÇAĞDAŞ MÜZİK ANLAYIŞLARI, 
MÜZİĞİN DURUMU VE SORUNLARI: 

Genel  Görünüm: 

Adorno'ya göre, daha önce de belirttiğimiz gibi, günümüzde mü-
zik kendi içinde çağdaş toplumun çelişkilerini de barındırıp taşı-
makta; bu toplumsal çelişkileri yüzünden toplumdan tecrit olmuş 
bulunmaktadır. Müzik toplumsal süreç içinde bütünüyle bir meta 
rolü oynamakta; bu rolü, tıpkı diğer metaların rolünün belirlenme-
sinde olduğu gibi, pazar tarafından  belirlenmektedir. Dolaysız kul-
lanımından tecrit olmuştur. Dolaysız gereksinimlere hizmet etmek-
ten; dolaysız kullanımı ile yarar sağlamaktan da alakonulmuştur. 
Bugünün müziği, "soyut birimlerin mübadelesinin neden olduğu bas-
kıları hafifletmeyi"  ** işlev edinmiştir. Bu işlevi ise, insanların it-

• Adorno'nun böyle ikili diğer bir karşılaştırması da Bella Bartok ile Kodalv nin 
müziği arasında yaptığı karşılaştırmadır. Radikal folklorizmi  bakımından ba-
şarılı bir örnek saydığı Bartok'u, Schoenberg'in müziğine -anlayışça- yakın bul-
duğunu açıklıyor. Bu müzik ile Kodaly'ninkini karşılaştırıyor. Bartok, ona 
göre, formal  objektivitenin fiksiyonunu  reddetmektedir; pre-obiective ve bü-
tünlüyle archaic materyale yönelmektedir. Bu materyali, belirli bir dissolu'ion'ı 
bakımından, yaşadığı günün carî materyaline yakın bulmaktadır. Böylece, Scho-
enberg ekolüne yaklaşır. Birleşikleştirilmiş (unified)  folk  biçimi yaşamın roman-
tik bir rüyâ-imaj olmasını önler, llkelleştirici ezgiler ile, duyusal olarak yumu-
şak geç-dönem izlenimcilerinin armonisini yanyana getirerek bir rüyâ-imaj oluş-
turan Kodaly'nin tersine, müzikteki antinomileri bir oyun (garne) gibi göster-
mez. Bunların baskılayıcı Ccoercive) nitelik taşıdığını vurgular. Oyun-olan ile 
ciddi-olan'ı yanyana getirip de topluma, yabancılaşmamış bir müzik olabileceği 
savı ile yanıltıcı bir yön göstermez. Adorno, TELOS'taki metin, S. 141. 

** Burada ifade  edilmek istenen, modern toplumda emek de dahil olmak üzere, 
herşeyin tek bir değer taşıyabilme durumuna indirgenmesinin yarattığı "acı", 
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kisel yanlarını (impulse) yüceltmek ve onlar arasında birlik oluştu-
rucu bağıntıları kurmak değil, sınıf  çıkarlarının gerektirdiği ussal-
laşma biçimi ile, varolan toplumun içinde yaşayan insanlar, bu in-
sanların daha ileri diyalektik gelişmesi bloke edildiği sürece, çözüm-
lenmesi olanaksız çelişkilerin içinde alakoymaktır. 

Bu yeni durum nedeni ile günümüzde müzik kendini bir sanat 
yapan şeyseleştirme güçlerinin eliyle insandan alınmış ve bir aldanı-
ma (schein); bir müzik-benzeri müziğe dönüşmüştür. Müziğin bu-
günkü şeyselleştirici güçlerini yeniden dolaysız müzik kullanımına 
dönüştürebilmek ise, müzik sanatımn bugün içinde bulunduğu işbö-
lümünden önceki konuma geçilmedikçe, olanaksızdır. Ayrıca, bu-
gün için meta üretimi sürecinin buyruklarına boyun eğmeyen bir 
müziğin toplumsal sorumluluklarını yerine getirmesi de olanaksız-
laşmış bulunuyor. Böylesi bir durumda müzik kendi içeriğinin de 
boşaltıldığı hermeutic  bir alana kapanmış olmaktadır. Böylesi müzik 
eserleri birer aldatmaca olmakta; aktüel durumu saklamakta; ger-
çekliğin algılanmasını alabildiğine güçleştirmekte; ayrıca, ekonomik 
bakımdan benimsediği ürkekliğine bu aldanımcılığmı bir özür ola-
rak kullanmakta; bu tür müziksel ürünler tekelci kapitalizmin mü-
zik endüstrisine bağımlı olduklarını çok iyi bildikleri halde, bu ba-
ğımlılıklarının hangi toplumsal güçler yüzünden ve hangi toplumsal 
süreçler aracılığı ile oluştuğunu anlamaya yönelmemektedirler. So-
nuçta, bu tür müziğin bir bölümü, hiçbir şey anlamadığı bir dış dün-
yaya bu anlamamanın verdiği rahatlıkla uyumlanmaktadır. Bir bö-
lümü ise, kapitalist toplumun pazar'ına boyun eğmeyen bir müzik 
olma çabası içinde, varolan toplumu eleştireceğine, kendini varolan 
toplumun beğenisinin daha üstünde "anlaşılmaz bir müziğe" dönüş-
türerek tecrit etmekte; hiçbir değişiklik yapılmayan toplum yapısı 
içinde, yabancılaşma sorununu, müziğin kendi iç yapısında çözüm-
lemeye çalışmaktadır. Bu durumda yeterince aydınlanmamış refor-
mistlerin saldırılarına ve eleştirilerine uğrayarak, daha önce de be-
lirtildiği gibi, bireycilik, şarlatanlık ya da tekniksel esoterism ile suç-
lanmaktadır. Ancak, reformistlerin  bu eleştirisi, yapılması gereke-

ve bu durumun sürdürülmesi için uygulanan "baskıdır." Bu tek değer ise, in-
sansal olan tüm değerlerin de diğer değerlerle eşitlendirilmesinde kullanılan 
değişim değeridir. Manc'ın değindiği gibi, bu sürecin 6onunda insansal olan 
yanları sistem açısından gereksiz kılınan çağdaş toplumun inşam, "insansal 
olan yanları hayvanlaştınlmış, sadece hayvansal yanları insansalllaştırılmış" 
bir varlığa indirgenmiş olmaktadır. Bu durum ise, bir yandan "acıya;" bir yan-
dan da baskılamaya yolaçmakta; insan, sınırlandırılmış bir insansal varoluşla 
yetindirilmektedir. 
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ııin ne olduğunu anlamalarından değil; reformistlerin,  kendilerine 
sunulan hizmeti farketmemelerinden  olmaktadır diyebiliriz. 

Oysa, günümüzde müziğin yabancılaşma sorununun çözümlen-
mesi ile ilgilenmesi ne denli yerinde bir tutum ise, bu sorunun nasıl 
çözümlenebileceği üzerinde durması ya da durmaması da o denli 
temel nitelikte bir tercih; bir dünya görüşü farklılığıdır.  Diğer sanat-
larda da olduğu gibi, müziğin yabancılaşma sorununu farketmesi 
demek, bu sorunun çözümünü kendisi için bir sorun edinmiş oldu-
ğunu hiç de göstermiyebilir. (*) Toplumsal olarak oluşmuş bir sorun 

* Edebiyatta bu sorunun incelendiği çok ilginç bir çalışma var. Leo Lowenthal'in 
Literatüre, Popular Culture, and Society adlı çalışması. Yabancılaşma'dan kurtul-
ma sorununa Shakespeare'in (The Tempest'den yola çıkıyor Loowenthal. Eric 
Bentley'in ünlü The PIaywright as Thinlcer'inden de esinlenmiş gibi, Bunu, bir 
dipnotta kendisi de belirtiyor) ve Knut Hamsun'un yaklaşımları arasındaki fark-
lılığı belirten yazar, Shakespeare'in, tarihin ileriye doğru deviniminden yana 
olduğu için, Fırtma'da -ki, toplumsal bir alt-üst oluş çağıdır anlatılan tüm sınıf-
ları, zümreleri ile-gemiciler, tayfa  başı ve kafa  emekçileri arasında Doğanın 
en korkunç güçleri karşısında bile bir panik, yılgınlık ve teslimiyetin ortaya 
çıkmadığını; buna karşılık, aynı gemideki egemenlerin ve adamlarının paniğe 
kapıldıklarını, baskıyı arttırmaya yöneldiklerini belirtmesinin çok anlamlı ol-
duğunu ileri sürüyor. Başka bir deyişle, Shakespeare'e göre, Doğa ile ilişkisinde 
gemiciler (çalışan kesim) başka insan üzerinde tahakküm kurmaya yönelme-
mekte, paniğe de kapılmamakta; elbirliği ile sıkı çalışarak Doğa ile başa çıka-
bileceklerine inanmaktadırlar. Egemen ve yandaşları (adamları) ise "fırtına" 
karşısında paniğe kapılmakta; alt konumdaki insanlar üzerindeki hegemonyala-
rını daha da sıkılaştırarak "fırtına"  ile -başka insanların sırtından ve onların 
köleliğini daha da yoğunlaştırarak- başa çıkabilmeyi ummaktadırlar. Yıkımını 
yaşayan aristokrasinin feodal  toplumsal dünyasında gelecek dünyanın yanında 
yeralabildiği için, Lowenthal'e göre, Shakespeare'in Fırtma'smda insan'ın Doğa 
ile ilişkisi edilgince ve yenikliği kabullenmiş bir ilişki değildir. Knut Hamsun'un 
karakterlerinin Doğa ile ilişkisi ise yazarının dünyaya bakışının Shakespeare'-

ınkinden farklı  olması nedeni ile, yenikliği, edilginliği benimsemiş bir ilişkidir. 
Lowenthal, Knut Hamsun'un insanın Doğa ile ilişkisini Doğal İnsan (seçkin, 

güçlü; her çiftlikte  ırgatların, kahyaların karılarına saldırması doğal bir hak 
sayılan; bir tür üstün-insan) aracılığı ile kurdurmak istemesini Mancismln in-
san-Doğa ilişkisi anlayışına bütünüyle ters (faşizan)  sayıyor. 
Gerçekten, Lowenthal'in 1930'larm başlarında yaptığı irdelemeleri Knut Hamsun 
çok ilginç bir biçimde doğruluyor. Knut Hamsun, ülkesini Naziler işgal etme-
den önce sırada Nasyonel Soosyalist Partide yerini alıyor. Bk.: Lowenthal, a.g.e., 
sonlara doğru, ayrı bir bölüm. 

Knut Hamsun'un karakterlerinin gezginciliği, yer-yurt edinmeyişi ile, Odysseus'un 
•varolan dünya içinde yurda dönüşü, kadına hak kazanmayı içeren öyküsü ve 
Herman Melville'in Moby Dick'teki gezginliğini karşılaştırmak da ilginç. Ody-
seus'un gezisi (Troya Savaşından sonraki serüveni), tüm-olarak geleneği için-

de yaşayan soy toplumu insanının bireyleşmesinin öyküsüdür. İçinde özel mül-
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olduğu için yabancılaşma sorunu müziğin içinde değil, toplumsal bü-
tünün içinde ele alınması gereken ve bu bütünlüğün değiştirilmesi ile 
çözümlenebilecek bir sorundur. 

Bu ise müziği aşan bir iştir. Ama, kesinlikle bilinmesi gereken 
ikinci bir yanı vardır sorunun: müziği temelden ilgilendiren, fakat 
müziği aşan bu işin gerçekleştirilmesinde müziğin de son derece önem-
li bir işlevi vardır. Müzik tıpkı Toplumsal Kuramın konumuna benzer 
bir konum içindedir bu sorunun çözümlenmesinde. Müzik,  kendi  ya-

bancılaşma  durumunu  sona  erdirmek  ve  onu  aşabilmek  için  de  top-
lumsal  sürecin  değiştirilmesine  müzik  olarak  müdahale  etmelidir.  Tıp-
kı Toplumsal Kuram gibi, müzik de bu konuda şu işlevleri yüklene-
bilir ve yüklenmelidir: 

a. Kendi malzemesinde ve kendi formel  kurallarında (bunların 

kiyetin, ataerkilliğin çekirdeği oluşmuş son dönem soy topluluğu yaşamının 
içinden, İ. Ö. 6. Y.Y. daki üst-yapı düzenlemeleri ile tamamlanacak olan top-
lumsal bir sürecin; sivil toplumdan siyasal toplumun (devletin) çıkışının öykü-
südür. Moby Dick ise, bu sürecin ürünü olan toplumun açılmasının değil, aşıl-
ması için tutulması gereken yolun aranışının öyküsüdür. "Kuzeyin dünyasına" 
direnebilmek için onun anlaşılması gerekmektedir. Onun anlaşılması ise, onan 
içinde iken olamaz. Dışına çıkmak gerekmektedir. Cepheden ve tümüne karşı 
çıkmak gerektiğini öncelikle görebilmek büyük önem taşımaktadır. Yurda 
ve kadına dönüş, ancak ve ancak, reel-dünyanm hegemonyasının reddi ile, bu-
nun kırılması ile; insan'm yeniden ergilleşmesi ile hakedebilecek birşeydir. 
Bu bilinçlenme, "kuzey yıldızlarının görülmediği" uzak denizlerde ekmeği için 
denizle boğuşan; ailelerini ve analarını ve ana-olan kanlarını unutmayan, çalı-

şan insanların; New Bedford'daki  tüm zengin konaklarının servetlerini denizin 
derinlerinden çıkarıp getiren reel toplumun dışladığı "denizcilerin işidir. 
Kaptan Ahab ise, tayfasının  gündelik yaşamındaki amaçlarını horlamayan, ama 
onları bu amacı aşan bir başka amaca; özgür ve ergil insan olma amacına yö-
nelten "insanın düşünen halidir." Moby Dick'teki öykü kaçış ve edil-
ginleşme değil, bir direnmenin öyküsüdür. Kızılderilisi, yabanılı, beyazı ile tüm 
bir insanlığın Doğa'ya (ya da, Doğal sayılan toplumsal sisteme) yenilgisi, as-
lında, tüm bir insanlığın değil, tek bir gemideki insanlığın öncü kesiminin ye-
nilgisidir. Denizlerde tek tek yitik çocuklarını aramak yerine Ahabın yolunu iz-
leyenlerin çoğalması artık olasıdır... Yol bulunmuştur bir kez... Şahin, kana-
dından direğe çivilenmiştir. Bir kez Sanatın fantazyası,  Melville'in öykücülüğün-
de reel-yaşamı aşan bir fantazyadır.  Düzenli bir ricattır belki, ama bir bozgun 
değildir. Melville, açık denizlere hiç çıkmamacasına -gezileri bir yana- Ne w 
York gümrüğünde masa memuriyetine çakılıp kalır yirmibeş yaşındayken da-
ha. Ama, onun yarattığı (gördüğü) insan, Dünya'nın nasıl değiştirilebileceğini 
anlamış bir insandır. Fantazya, Melville'in sanatında reel-dünyanın hizmetinde 
ve buyruğunda değil, onun içindedir; ama, acılar içindeki insanın soylu diren-
mesinin, beklentilerinin yanındadır, önündedir. "Acılar içindeki" insanlığın zi-
hinsel ve bedensel gücüyle toparlanması, reel-olana direnmek için yol-yordam 
aramasıdır bu fantizyede  işlenen tema. 
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kfendi  koşullarının gereklerine uygun olarak) yaşanan toplumdaki 
çelişkileri göstermeli, bu çelişkileri temsil etmelidir. 

b. Müzik olarak, kendi içrek (immanent) gelişmesini bir mut-
laklık biçiminde görmemelidir. Bu, müziği toplumsal sürecin sadece 
bir yansımasına dönüştürür ve müziğe bir fetiş  karakterine bürün-
me zorunluğu yükler. 

c. Öte yandan, gelişmesini kendi içrekliğinde yapmakla yeti-
nebileceğini de sanmamalıdır. Çünkü, bu durum yukarki yanlışlığın 
bir başka türlüsüdür. Yani, yaşanan gün içinde bilinci amprik bi-
linç düzeyini aşmayan bir toplumda üretilen ve tüketilen bir müzik 
olduğunu; bu amprik bilincin, varolan toplumlardaki ideolojik he-
gemonyanın sürengin kılınması amacıyla, nörotik bir eblehleşme dü-
zeyine vardırıldığını unutmamalıdır. Kendisinden birşeyler beklene-
bilmesi için, tıpkı Toplumsal Kuram gibi, müzik, yaşanan toplumdaki 
varolan bilinç düzeyini aşmaya mecbur olduğunu görmezlikten gel-
memelidir. Bunun için de, kendini "çok satan" bir meta olarak top-
luma sunmak yerine, bu toplumsal işlevinin bilincinde olmalı, bu 
bilinci kazanmalıdır. Bugünkü sınıf  hegemonyasının oluşturduğu 
bilinçle sınırlanarak "yaratıcı kişilik", "yaratıcı kişinin ruhunu dile 
getirmek", "kişisel duyguların dünyasını dile getirmek", "transfigüre 
edilmiş içekapanıklığı dile getirmek" gibi, varolan toplum içinde ya-
pılamayacak şeyleri yaptığını iddia etmemelidir. Bu tür bir yönse-
me ilk bakışta burjuva müzik anlayışından bir kopma ya da en 
azından bir "sınıf-dışılık"  veya "sınıfsizlik",  "geleceğin müziği olma" 
gibi görünse bile, aslında, çelişkileri artan ve her sınıf  için gitgide çe-
kilmez bir hâl alan toplumsal yaşam koşullarında, düzenden yana 
en uygun burjuva kategorilerinden biri olduğunu unutmamalıdır. 

Bu unutmama sayesinde, müzik, reel-olanın yüzeysel algılanma 
biçimlerini aşabilen diyalektik-bilişimsel bir işlev yüklenmeli; tıpkı 
Toplumsal Kuramın yapmak durumunda olduğu gibi ve Toplumsal 
Kuramdaki gelişmelere koşut olarak, amaçları sınıf  hegemonyasına 
son vermek olan öğelere (müziğin kendi malzemesine ve formel  ola-
nak ve gereklerine uygun biçimlerde) kendi yapısında yervermeli-
dir. Başka bir deyişle, ancak aşinası olduğu simge ve anlamları kav-
rayabilen; gördüğü şeyler ve olgular arasında bağlantılar kurama-
yan; yaşamındaki olguların tarihini ve geleceğini birbirine bağmtı-
laştıracak bir bellekten (ki Tarihtir) yoksunlaştırılmış bulunan; üre-
tim sürecinde yeraldığı işlik'inde ya da serbest zamanlarında (leisure) 
yaşamını kendisinin dışındaki güçlerin (toplumdaki egemenlik ya-
pısının) belirlediği kurallara göre yaşayabilen; fragmanlaştırılmış, 
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atomize edilmiş bir yaşam ve kompartmanlara ayrılmış bir kişilik 
içinde yaşadığı için kendinden başka herkesi kendisi için bir düşman 
olarak gören; çarpık bireyciliği içinde kendini bir birey olarak insan-
laştırabilmekten yoksun kılan sistemin istediği kalıplara giren; dire-
niciliği örselenmekte olan; bu nedenle de gitgide hırçınlaşan, huzur-
suzlaşan; toplumsal yaşamdaki edilginliğinin yoğunlaşması oranın-
da fantazyalarında  saldırganlaşan; bu saldırganlaşmasında da birey-
sel davranışlarda kalan ve "husumetini" toplumdaki egemenlik ya-
pısına değil, kendi yalnızlığı içinde güç yetirebilecek olduğu onun-
kiyle aynı toplumsal konum içindeki insanlara yöneltebilen kitle 
toplumlarının insanlarına bu yanlış yanlarını farkettirecek;  bunun 
acısını duymalarını sağlayabilecek bir müzik olmalıdır. 

Bunun için de, insanları hor görerek fildişi  kulesine kapanmak, 
ya da onları belirli bir Tarih dönemi ve belirli bir toplumsal formas-
yon yüzünden edinmek zorunda kaldıkları kişilikleri içinde bir clien-
tile  olarak "kullanmak" yerine, müzik, Toplumsal Kuramın yaptığı 
gibi, kendisine daha özgür ve daha gelişkin bir topluluk yaşamına 
erişmeyi hedef  edinmiş praxis  ile diyalektik bir ilişki içine girmelidir. 

Ne var ki, bütün bu işler müzikte yeterince açıklıkla kavrana-
mamakta; müziği üreten kişiler bile yaptıkları müziğin kendi ira-
delerini de aşarak objektif  anlamda ne nitelik kazandığını; yapmak 
istedikleri müzik ile ortaya çıkan müziğin niçin birbirinden farklı 
olduğunu anlayamamakta; hatta çoğu kez müzik üretirken böylesi 
sorunlardan haberdar bile bulunmamaktadırlar. (*) Ürettikleri mü-

* Bu konuda çok ilginç bir örnek verelim. Paul Lazarsfeld'in  başkanlığındaki ün-
lü Radyo Araştırmasında Adorno'ya radyo müzik yayınlarına ilişkin projenin 
alt-bölümü verildiğinde bu sorunla Adorno da karşılaşmıştır. Mülakat tek-
niğiyle görüştüğü müzikçilerin bu konulardan habersizliğini saptayan Adorno, 
incelemeyi başka bir boyutta yapmak gerektiği sonucuna varır. Müziğin eko-
nomi politiğini elealmayı daha anlamlı bulur. Amprik araştırmalardan birşey 
çıkmayacağını söyler bir raporla. Projeyi finanse  edenler ise sorunun fazla 
kurcalanmasını gerekli görmezler. Lazarsfeld'den  Adorno'yu projeden atmasım 
isterler. Lazarsfeld,  Adorno'nun felsefe,  toplumbilim, tarih ve müzik konularını 
biraraya getirebilen bir düşünür olduğunu; onsuz bu işi yürütmenin olanaksız-
lığını söyler. Radyoculuk şirketinin sorumluları, Adorno'nun bu savlarını in-
celetmek için bir müzikolog tutarlar. Müzikolog, Adorno'nun müzikte de eko-
nomi politikten sözaçmasına çok fena  kızar: "herkesin ekmek kazanmasının 
hak olduğu bir dünya da müzikçilerin ekmeklerini düşünmesini ayıplayan bu 
Adorno" diye başlayan bir rapor yazar. Adorno'ya da, bu işleri bırakıp, 
Horkheimer'in bulunduğu Florida'ya gitmek düşer. Amerika'daki yıllarının 
sonlaraıa doğru amprik araştırma yöntemlerini bu denli kuşku ile karşılama-
dığını biliyoruz Adorno'nun. Ama gene de, 1955'teki "Sanat ve Müzik Sosyo-
lojisi" üzerine Horkheimer ile birlikte hazırladıkları bir Radyo konuşması met-
ninde bile Lazarsfeld'le  yöntembilim açısından çok uzak kaldıklarını biliyoruz. 
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ziğin belirli bir Tarih dönemindeki belirli bir toplumun oluşturduğu 
kültüre göre "beğenilen" ve "iş yapan" bir müzik olmasını yeterli 
bulabilen bir bölüm müzik üreticisinin yamsıra, onaylamadıkları 
bir reel-dünya karşısında yeni birşeyler söylemek için müzik yapmak 
isteyen diğer bir bölüm müzikçi bile ancak müziğin kendi alanı-
nın dışında bulabilecekleri Toplumsal Kurama ilişkin bilgilenme ola-
naklarını "erişilmesi zor", "sanat dışı", ya da "gereksiz" saydıkların-
dan aynı yanlışa sürüklenmekte. Bu ikinci bölümde yeralan müzikçi-
ler, müziğin üreticisi olmayan, reel-yaşamlarını "bir başlarına" sür-
dürürken dış gerçekliklerini yetersiz ve yanlış algılayan insanlara 
müziğin kendi koşullarına uygun biçimde ışık tutmak yerine, onların 
birbaşlarına iken de yapabildikleri algılama biçimlerini aynen-ama, 
onların dışında ve daha yetkin bir sanatçı kişiliği taşıyan birileri 
olarak-yineleyerek, bu insanların algılama güçlüklerini daha da için-
den çıkılmaz bir duruma getirmektedir. 

Bu yanılgılar nereden kaynaklanmaktadır? Nasıl işlerlik kazan-
maktadır? Bunlar da Adorno'nun 1932'den 1960'larm başlarına ka-
dar müzikle ilgili çalışmalarında sürekli olarak üzerinde durduğu 
sorunlar olmuştur. Şimdi de Adorno'nun bu sorunlar üzerinde yap-
tığı açıklamaları görelim. Bunun için de sırasıyla, müzikte; (1) Arnold 
Schoenberg, Alban Berg ve Anton Webern'in modernist müzik anla-
yışlarına; (2) Stravinsky gibi müzikçilerin neoklasik müzik anlayış-
larına; (3) Stravinsky'nin Askerin Öyküsü (Şarkısı) ile noktalanan 
ve objektivistik müzik anlayışının yabancılaşmayı müziğin kendi için-
de ortadan kaldırmasının olanaksızlığını gösteren sürrealistik müzik 
anlayışına; (4) son olarak da, müziğin kendi iç yapısındaki düzenle-
meler ile, ancak, yabancılaşmanın toplumsal planda çözümlenmesine 
katkıda bulunabileceğini, bunun için de müziğin bir "kullanım mü-
ziği" olmaya çalışması gerektiğini savunan komünal müzik (gemein-
schaf-musik)  anlayışına ilişkin değerlendirmelerine değineceğiz. Ön-
ce, bunlar hakkında kısa bir bilgi vereceğiz. Sonra da, daha ayrıntılı 
olarak inceleyeceğiz. 

a. Modernistler:  Schoenberg,  Berg  ve  Webern 

1932'deki yazısında Adorno modernist saydığı bu bestecilerin 
müzik anlayışlarını genellikle olumlu bulmaktadır. Adorno'ya göre, 
müzik üretiminin kendisini pazar'm isterlerine terkedişi kayıtsız ve 
Şartsız birşey değildir. Müzik üretimi ile pazar arasındaki ilişki he-
men ilk bakışta anlaşılabilecek basit ve düz bir ilişki değildir. Başka 
bir deyişle, müzik üretiminin pazar'a olan bağımlılığı karmaşık bir 
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yapıya sahiptir. ( * ) Özellikle "ciddi müzikte" bu iş son derece örtülü 
bir biçimde gerçekleştirilmektedir. Nevar ki, "ciddi müziğin" bir bö-
lümü, Arnold Schoenberg'in müziğinde olduğu gibi, toplumsal ko-
numunun bilincinde olmaksızın, ya da bu konumun bilincinde olsa 
bile bu duruma fazla  aldırmaksızm müziğin kendi sorunlarım ve bu 
sorunlar için düşünmekte olduğu çözümleri müzik olarak dile getir-
mekte ısrarlıdır. Bu işi, Leibniz'in monad'larında olduğu gibi, önce-
den-tesis edilmiş bir armoniyi (ahengi) temsil etmek yerine, müziği 
üretenin yaşadığı kendi Tarih kesitinde tarihsel olarak oluşmuş bu-
lunan toplumsal antinomileri, tarihsel olarak ortaya çıkmış bulu-
nan uyumsuzlukları (dissonance) müziğin kendi form'unda  ve öğe-
lerinde ifade  ederek (temsil ederek) yapmaktadır. 

Bu tür müzik, günümüzün modern toplum yaşamının ritmine alış-
mış bulunan dinleyiciye kendini ancak şoklar sunarak dinletebildiği 

* Adcrno, daha önce belirttiğimiz gibi, müzik üretimi ile pazar arasındaki iliş-
kiyi açıklarken bu ikisi arasındaki iletkenin (mediator) müziğin yeniden-üre-
timi olduğunu söylemekte; bunun mekanizmasının nasıl işlediğini açıklamanın 
ise zor olduğunu ileri sürmektedir. Günümüze gelinceye kadar, gerek Frankfurt 
Okulunun geliştirdiği açıklamalardan, gerekse Thorstein Veblen, C. Wright 
Mills, David Riesman, George Simmel gibi birbirlerinden birçok konularda farklı 
anlayışlarda toplumbilimcilerin geliştirdikleri çeşitli açıklamalardan yola çıka-
rak müziğin üretimi ile pazar arasındaki ilişkinin başat kültürün çeşitli sınıf 
ve tabakalarca benimsenmesini kolaylaştıran ve bunu denetleyebilen belirli bir 
yaşam biçiminin benimsenmesi -ya da, belirli bir yaşam biçimine katılma- ile ku-
rulduğu da ileri sürülebilir. 
Bireysel yarışmaya; toplumu değiştirmek yerine, üst sınıf  ve tabakalardaki 
insanlara (bu insanları tek tek kişiler olarak görebilme yüzünden) özenmeye ve 
öykünmeye; sistemi değiştirmedikçe erişilmesi güç olan doyumların sürekli erte-
lenmesine; buna karşılık, ertelenen bu önemli doyumlar yerine kitlesel üretimle 
ucuzlaştırılmış, kitleselleştirilmiş, frapanlaştırılmış  biçimlerinin ikame edilme-
siyle yetinmeye; herşeye karşı duyulan doyumsuzlukların ve ezikliklerin ise, 
çeşitli narcisistic ve sado-mazoşistik davranışlarla sistemin lehine bireyin aley-
hine "dengelenmesine" dayanan bir toplumsal yaşamdır bu. Müziğin üretici 
ve tüketicisi olan kesimlerce bu yaşamın paylaşılmakta olması müziği-üretenin 
de müziği-tüketenin de, tıpkı toplumsallaşmış diğer üretim alanlarındaki işlem-
ler gibi fragmanlaştınlmış  bir yaşam içinde, kendilerini, toplumu ve dış dünyayı 
bir bütünlük içinde ve belirli bir Tarih'e göre algılayamamalanna; belleksizleş-
menin yolaçtığı objektivistik algılamalarla yetinmelerine; kapitalist tonlumda 
maddi ve maddi-olmayan (tinsel) tüm değerler arasındaki değişimsel ilişkileri 
düzenleyen yaşam-alanı olan pazar'ın bu iki taraf  arasında toplumsal sistemin 
yapısının mantığına uygun bir denge oluşturmasına yaramaktadır. 
Başka bir deyişle, reel-toplumun ne nitelikte bir müzik gereksindiğini reel-top-
lumdaki yaşam içindeki insanlar arası ilişkiler (ihtiyaçlar) belirlemekte; pazar ise, 
gereksindiği müzik form'u  reel-toplumdaki yaşamca belirlenen çeşitli "kamu-
lar" ile, çeşitli müzik-üreticileri arasındaki bağıntıyı sağlamakta; bunlar tıra-
şında "mediator" olmaktadır. 
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için, onun toplumsal hayatı ile, başat kültürü ile kazandığı ya da 
edindiği algılama biçimleriyle sınırlı ve çarpıtılmış dünyaya, dış-ger-
çekliğe bakışını da değiştirmeyi amaçlamış olmaktadır. 

Bu anlayıştaki müzikçilerden Berg, Adorno'ya göre, toplumsal 
antinomileri dışavurumcu (expressive) bir tutumla anlatmak iste-
mektedir. Burjuva toplum yaşamından rezoranslar alarak müzik yap-
makta; fakat,  yaptığı bu işi bilinçaltının yanlış anlaşılması ile bilinç 
alanına girişi olarak yaptığı için, müziği, burjuvazinin VVozzeck'i 
VVagnerci müzikal dramın son ürünü sanmasında olduğu gibi, yanlış 
anlaşılmaktadır. 

Anton Webern ise, Adorno'ya göre, diyalektik bir lirisizm yap-
maktadır. Müziğinin materyalini çözülmeye (dissolution) uğratmak-
ta; böylelikle, Schoenberg'in yaptığı gibi, "yabancılaşmayı" müziksel 
ürünün kendi yapısı içinde elealmak yerine, bireyin tecritlenmişliğini 
ve yabancılaşmasını müzikte thematic  olarak yansıtmaktadır. 

b. Neo-klasikler  ve  Igor  Stravinsky'nin  Müziği 

İkinci tür müzik objektivistik müziktir. Bu müzik anlayışı, ya-
bancılaşma sorununu olduğu kadar, müziğin içinde bulunduğu du-
rumu müziğin toplumdan tecritlenmişliği sorunu olarak görür ve 
bunu kabullenir. Fakat bu tutumunun müziğin dinleyicilerince de 
bilinmesini ister. Nevar ki, bunu, müziğin form'a  ilişkin koşulları ve 
kendi estetik yapısı içinde; yani, müziğin bugün içinde bulunduğu 
varolan toplumun kendisine aldırmaksızm kendi ürettiği müziğin 
kendi içinde ve geçmiş bir dönemin müziğinin biçimsel (üslûba iliş-
kin) formlarını  canlandırarak yapabileceğini zanneder. Bu arada, 
yeniden-canlandırmaya yöneldiği müzik formlarının  ve biçimlerinin, 
kendilerine denk düşen bir toplumsal yaşamın ürünü-sadece ürünü 
değil, onun oluşturucusu da-olduğunu unutur. Eski müziğin toplum-
sal koşullarının kalmadığı yeni toplumsal yaşamda bunun olamı-
yacağmı hesaba katmaz. Yeni bir yaşamda müziğin materyalleri 
de bütünüyle değiştiği halde, aktüel materyali eski dönemin müziği-
ne ait formlar  içinde ve o döneme ait uslûbla yaratılacak bir müzik-
te kullanabileceğini umar. Yeni toplum döneminde yeni bir ya-
şamın oluştuğunu; bu yeni dönemde ortaya çıkmış bulunan yep-
yeni çelişkilerin insan ile insan arasında yakmlıklı ve özdenlikli iliş-
kilerin kurulmasına olanak bırakmadığını görmezden gelir. Belirli 
bir duyguyu (ya da, belirli bir müzikal beğeniyi) paylaşan insanlar 
arasında kurulması amaçlanan yakınlıklar aracılığı ile oluşacak ce-
maatların (gemeinschaft)  pre-kapitalist dönemdeki cemaatlar ile bir 
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olamıyacağıni; bunların birer sözde-cemaat olarak kalacağını farket-
mez görünür. Bunlar aracılığı ile, varolan toplum realitesinin aşıla-
bileceği umudunu yaygınlaştırmak istediği için gerçekte varolmayan 
bir objektif  toplum imajını yaratmaya yönelmiş olmaktadır. Yani, 
tarihsel koşullardan, toplumsal değişmelerden "münezzeh" ve tari-
hin her döneminde geçerli soyut insansal değerler olabileceğini; bu 
tür değerlere bugün de geçmişte olduğu gibi canlılık verilebilece-
ğini savunur. Böylece, varolan toplumu değiştirmeyi sorun edinme-
den, yabancılaşmanın azaltılmış olduğu bir toplumsal yaşama varolan 
toplumda yaşarken de kavuşabileceği imajını oluşturmayı-öznel ni-
yeti bu olmasa da-işlev edinmiş olur. 

Toplumun varolduğu haliyle insan'a karşıt, olumsuz yanlarını 
yeterince anlamak için gereken toplumsal diyalektiği dikkate alma-
yan objektivizmin günümüz toplumlarında üretilen ve tüketilen mü-
ziğe yansıması, Adorno'ya göre, bu anlayışı en iyi temsil eden neo-
klasisizm ile olmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde ise-sanayileşme-
miş toplumlarda, diyor Adorno-bunun benzeri müzik anlayışını, es-
ki bir yaşam biçiminin müziği olan folk  müziğini sadece üzerinde 
bazı biçimsel yenileştirmeler yaparak kullanmak isteyen folk-çıkışlı 
bestecilerde görmekteyiz. / 

Adorno'ya göre, Igor Stravinsky bunlardan herikisini de yap-
mıştır. Yani, sanayi kapitalizminden önceki dönemlerin gelişkin mü-
zikal formlarını  ve materyalini kullandığı gibi, folklordan  da yarar-
lanmıştır. Fakat, bunların ikisini aym anda yapmamıştır. 

Stravinsky'nin ve diğer objektivistik müzik anlayışındaki mü-
zisyenlerin sanatım ilerde gene ele alacağımız için, neo-klasiklere 
ilişkin ilk açıklamaları burada keselim. 

c.  Sürrealistik  MüzikOrta  Dönem 
Neo-Klasisizmden  Kurt  Weill'e 

Adorno'ya göre, bu müzik anlayışı objektivizme inanmaz. Yani, 
yabancılaşmanın bilincindedir. Objektivistik müzisyenlerin önerdik-
leri görüşün, kaynağında bir iyi niyet olsa bile, temelde bir aldanım 
olduğunu bilir. Bu nedenle, modernist bir sanat anlayışına yönelir. 
Yabancılaşmanın toplumsal bir gerçeklik olarak yaşandığı; fakat  top-
lumsal hayatın rutini içinde yaşanan birşey oluşu ile kazanılan yan-
lış-bilinç içinde doğru algılanamadığı bir dönemde müziğin işlevinin, 
topluma, yabancılaşma içinde bulunulduğunu açıklamak (bildirmek) 
olduğuna inanır. Bunu yapabilmek için, 19. Yüzyıldaki burjuva mü-
zik kültürüne ait olan formel  dili de, modern dönemin tüketimci mü-
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zik yaşamındaki formel  dili de kullanır. (*) Bu "melezleştirilmiş" mü-
zikal dilin (anlatımın) Fransız Sürrealizmi ile belirli bir yakınlığı 
vardır. Müzik olarak ortaya çıkışını ise, objektivizmin kendi mantı-
ğmdaki tutarsızlığı, bu mantığı en ileri düzeye vardırarak görülür 
hale getiren Stravinsky'nin Askerin Şarkısı'nı bestelediği neo-klasiz-
min orta döneminden yapmıştır. Başlangıç olarak da, Adorno'ya gö-
re Bertoldt Brecht ile Kurt Weill'in birlikte yaptıkları Üç  Kuruşluk 
Opera'yı  ve Mahagony'yi  kabul etmek gerekmektedir. 

d. Komünal  Müzik  (Geminschaftmuzik)  : Hindemith,  Eisler 

Dördüncü tür müzik yabancılaşma sorununu çözümlemeyi mü-
ziğin kendi içindeki düzenlemelerle yapmak ister. Bunu da, kendini 
radyoda, tiyatroda kullanılmaya yatkmlaştırarak; müziğin kendi iç-
sel formları  bahasına yapmak ister. Bu da neo-klasisizmden çıkmış-
tır. Fakat objektivistik bir müzik olarak kalmıştır. Hindemith bu 
akımın iyi niyetli fakat  başarısız en bilinen temsilcisidir. Brecht'in 
birlikte çalıştığı Hans Eisler'in proleter koro çalışmaları da Adorno'-
ya göre bu kategoriye girmektedir. Faşist propaganda aygıtının da-
nışmanlarından ve uygulayıcılarından Cari Orff'un  çalışmaları da 
yeni-klasik objektivistik müzik çalışmalarıdır. Kendine "komünal mü-
zik" adını vermektedir bu anlayış. 

Adorno bu müzik anlayışınm-ajitasyon bakımından faydalı  olsa 
bile- aydınlatıcı değil, dinleyicilerini taraftara-dönüştürücü  bir müzik 
olduğunu söylemektedir. (TELOS, s. 133'de) 

Nedenini ilerde göreceğiz. Şimdi, bu farklı  müzik anlayışlarına 
Adorno'nun yönelttiği eleştirileri daha ayrıntılı olarak görelim. 

III. BU ÇAĞDAŞ MÜZİK ANLAYIŞLARINDAKİ 
YETERSİZLİKLER 

a. Arrıold  Schoenberg  ve Modernizmin  Çıkmazı 

Schoenberg her yeni yapıtı ile entellektüalist, yıkıcı, soyut, ezo-
terik bulunabilecek modernist bir direniş içindedir. Parçalarında psi-
kolojik bir içerik asla bulunmamaktadır. Toplumsal yapı ile ilişkisi 
bakımından ise, Freud ve Kari Krauss'a (Ünlü bir Avusturyalı dü-

* Birincisi için Adorno, burjuva evlerinde piyanonun henüz ortadan kalkmadığı 
dönem der. Kapitalist toplumun bu döneminde müziğin yeniden-üretimi (hatta 
üretimi) ile tüketimi aynı mekânda aynı yaşam biçiminde, aynı gelenekte, hatta 
aynı insan'da birleşebilmektedir. 
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§ünür. Günümüzde Alvin Gouldner'in çalışmalarına benzer biçimde, 
egemen sınıfın  hegemonik ideolojisinde yeralan eşitlik, adalet, kar-
deşlik gibi kavramları mantıksal sınırlarına kadar uzatarak, sosya-
lizmin evrensel değerlerin savunmasını yüklenmiş meşru bir görüş 
olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır.) benzer bir duramdadır. Krauss 
gibi, Schoenberg de dil'in arılaştırılması ile uğraşmaktadır. Ama bu-
nu dil'de değil de müzikal anlatımda yapmaktadır. Önceden saygın 
birşey olarak görmeyi kabullenmediği toplumsal totalite'nin karşı-
sında burjuva bireyliğinin diyalektik görüngülerini sorun edinmek-
tedir. Fakat, farketmeden  burjuva bireyciliğinin öngerekirliklerine 
ters bir konuma giriyor. Toplumsal oryantasyonlu burjuva reformiz-
minin sınırlarını aşıyor ve müzikteki yabancılaşma sorunu ile yaban-
cılaşmaya dayanan toplum arasındaki bağıntıyı kamufle  etmekten 
uzaklaşıyor. Benzer biçimde, Freud da tarih içinde insan bilincinin 
objektif  diyalektiğini bulmak için bilinç ve bilinçaltını incelemeye 
-çalışmıştır, Adorno'ya göre. Krauss da "sosyalizm" kavramını "üst-
yapı" alanı içinde mükemmelliğe eriştirmek için, burjuvazinin kendi 
normlarını ve doğru saydığı davranış düzenlemelerini irdeleyerek 
(burjuvaziye kendi normlarının aslının ne olduğunu göstererek) sos-
yalizm kavramını aklamak istemiştir. (*) Aynı şekilde, Schoenberg 
de burjuvazinin özel (private) burjuva bireylik anlayışına denk dü-
şen ifadeci  (expressionist) müziği, kendi mantığının sonuna ka-
dar götürerek, bu mantığın varacağı sonuçları ortaya koymuş-, böyle 
yapmakla da, özelci (privacy) burjuva bireylik anlayışının dengi olan 
ifadeci  müzikten çok farklı  bir müziğe varmıştır. 

Bu yeni müzik, dinleyici ile en son iletişim olanaklarını da orta-
dan kaldırmış ve toplumsal hiçbir işlev yüklenemeyecek bir müzik 
olmuştur. Oysa, müzik olarak içsel kalitesi ve diyalektik klarifikas-

* Bu tür çalışmada gözden kaçarı nokta, burjuvazinin iktidar öncesinde 
kullandığı "ism-olarak ideolojisi" ile, iktidara gelişinden sonraki dönemdeki 
""hegemonik ideolojisinin" farklılığının,  hegemonik ideolojisine geçişten itibaren 
"ism-olarak-ideoloji" dönemindeki eşitlik, özgürlük, kardeşlik gibi en genel 
seslenmeli olumlu kavramlarında bile bir kısıtlamaya gidişinin raslantısal bir 

unutma sonucu olmadığıdır. Sisteminin gerektirdiği katılmalara bağımlı konum-
daki insanları heveslendirecek düzeyin dışında, bu kısıtlamalar bilerek oluştu-
rulmaktadır. Ne var ki, kültürde tam bir homojenleştirme, toplumsal yaşama 
katılmaların zorunlu farklılığı  nedeniyle, sadece ideolojik biçimlendirmelerle 
sağlanamamaktadır. Ayrıca, ussallaştırılmış toplum yaşamının toplumdaki alt-
kültürleri (ki, bunların çoğu bir bakıma "sapkın kültür" niteliğindedir) norma-
lize etmesinin birer "baskılayıcı hoşgörü" olarak sisteme yaradıkları da ileri 
sürülebilir. Karmaşık üretim süreçlerini etkinlikle işlerli kılabilmesi için, bu lür 
alt-kültür adacıklarına (baskılayıcı hoşgörü alanlarına) sistemin kendisinin de 
gereksinme duyduğu ileri sürülmektedir. 
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yonu bakımından çağın tüm müziklerini aşmış; varolan toplumsal 
kuruluş ile uzlaşmayan ve uyuşmayan ayrı bir rasyonel total orga-
nizasyon yaratmıştır. Başka bir deyişle, müzik üretiminde bilinç do-
ğal malzemeye, varolan toplumsal kuruluşun aracılığı olmaksızın, 
başat kültür ya da hegemonik ideolojinin etkilerinden kurtularak,, 
bunları aşarak elkoymuştur. 

Ayrıca, Schoenberg bunu idealist bir tarzda yapmış da değildir. 
Yapmamıştır. Bunu, sadece arı ruhun (pure spirit) müzik olarak te-
zahürünü sağlamak amacıyla yapmış değildir. Müziğin materyalin-
de müziği nelerin oluşturduğunu inceleyerek, müziğin malzemesin-
de müzik oluşturucusu olan şeyin (müziği üreten gücün) psişik biı 
itkinin (impulse) realitesi olduğunu keşfetmiştir.  Müzik üretme işi-
nin psişiğin ve bilinçaltının smırlamasız ve örtüsüz bir biçimde ifade 
olunmasını isteyen bu itkinin dışavurulması olarak yapılması gere-
ken bir iş olduğunu düşünerek müzik üretmiştir. 

Böylece, özellikle orta dönem çalışmaları olan Envantung,  Die 
Gluckliche  Hand  ve Küçük  Piyano  Parçaları'nda  bunu gerçekleştir-
meye çalışmış, psikanalize yaklaşmıştır. Fakat bir sorun ile karşılaş-
mıştır Schoenberg. Wagner ve Brahms'dan aldığı en gelişkin teknikle 
işlediği müzikal materyalin, bu psişik biçimde ifade  olunmaya nasıl 
boyun eğeceğini (eğdirilebileceğini) sorun edinmiştir. Bunu ise, "mü-
zikal özgürlük" olarak çözebilmiş; yabancılaşmayı müziğin içinde 
sona erdirebilmiştır. 

Adorno'ya göre (1932), Schoenberg teknik yönden geliştirilmiş; 
olan materyalin psişiğin sınırsız ve saklısız olarak dışa vurulabilmesi 
ışme boyun eğmesini (buna yatkınlaştırılmasmı) şöyle başarabil-
miştir : 

1. Müzikteki simetrik ilişkiler, yineleme tekniklerine dayanart 
ilişkiler bireyin psişiği ile toplum arasındaki "sözleşmeleri" dile ge-
tiriyordu. Bu yüzden süsleri ve simetriyi eleştirmek gerekiyordu.. 
Eleştirmiştir. 

2. Tonal şemanın gerilemesi ile kontrapuan özgürleş t irilmiş 
(emancipated) ve linearity denen polifoniye  geçilmiştir. 

3. Geleneksel orkestral string  tutti'nin  özsel esası ile destekle-
nen total homojen sese karşı da saldırıya geçmiştir. Bunu; bu saldırı-
yı başlatmayı heterojen bir materyal üzerine zorla öznel niyetlerin, 
bir uygulanımı saydığı için kabul etmiş değildir. Çünkü, öznel ni-
yetin malzeme üzerine uygulanabilmesi için (modernist müzisyenine 
malzeme üzerinde modernist niyetlerini uygulayabilmesi için) bu işe 
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girişmeden önce, malzemenin kendi içrekliğindeki öğeleri ile ilgili 
sorunların elealmması gerektiğini düşünmüştür. Malzemenin içrek 
sorunları vardır ve bunların da gözönünde tutulması gerekir diye-
bilmiştir. Bu malzemeye ait objektif  materyal tezadlar Wagnerci 
kromatik sekanslar tekniğinde de devam etmiştir. Aynı şekilde, 
Brahms'm diyatonik varyasyon tekniğinde de devam etmiştir. 

4. Schoenberg, malzemedeki tezadlarm diyalektiği aracılığı ile 
toplumsal diyalektiği görmüştür böylece. Çünkü müziğin materya-
lindeki bu tezadları görmezden gelerek kendi öznel niyetlerini mal-
zemeye empoze etmek yerine, malzemedeki bu sorunları kendisi için 
miras kabullenmiş ve sürdürmüştür. Ayrıca, bu tezadlarm malzeme-
yi üreten topluma ait tezadlar olduğunu, fakat  öteden beri müzikte 
bunların "teknik sorunlar" olarak kabul edilegeldiğini de görebil-
miştir. 

Bunlara bulabildiği çözüm ise, kendisi ifadeci  olduğu halde, mal-
zemeye ona dışsal olan bestecinin objektif  düzen ilkesini uygulama-
yıp, tarihsel bir ussal şeffaflık  (*) süreci içinde malzemedeki çe-
lişkileri yansıtan "anarşik bir müzikal üretim" yapmak olmuştur. Ne 
var ki, böylelikle diğer yandan toplumsal tecritlenmeye (anlaşılma-
maya) da sürüklenmiştir. Fakat, 1932'deki Adorno'ya göre, Schoen-
berg'in modernist tutumu tutarlı sayılması gereken bir tutum ol-
muştur. Çünkü bu sayededir ki, total müzikal materyali ifadenin 
gücüne bağımlı kılarak ifadenin  kendisini yoketmiştir. Böylece, ken-
disi "yabancılaşmış" olan ve özneye de yabancılaşmış bulunan mal-
zemenin bu özelliğini (malzemenin ifadeciliğe  olan direnimini) ani-
mate  edilmiş kılarak toplumsal yaşamdaki objektif  durumun ken-
disini müzik aracılığı ile görür ve anlaşılır kılmıştır. Süslemenin ve 
yinelemenin öznelci bir şekilde eleştirilmesinden yola çıkarak, sonun-
da, objektif  ve ifadeci  olmayan bir müziksel yapıya varmış; chroma 
içindeki bir tonun yinelenmesinin karşısında chroma'mn  oniki tonu-
nu kullanarak hücre (hüceyre: celi) içindeki yinelenimi dıştalamış-
tır. 

Müziğe dışardan empoze edilen tüm objektif  normların radikal 
özgürlüğü, müzikteki içrek yapının en aşırı katılığı (rijiditesi) ile eş-
güdümlenmiş; böylece, müzik kendi güçleri ile, hiç değilse kendi için-
de, öznel formasyon  ve nesnel materyal sorunu olarak yabancılaş-
mayı ortadan kaldırmıştır. Adorno'nun dediği gibi, "Alois Haba'nm 
ince deyişiyle, özgürlüğün müzikal stilini gerçekleştirmiştir." Ne var-

* Müziğin malzemesindeki tezadlarm, aslında, toplumdaki tezadlar olduğunu gös-
teren, gösterebilen bir süreç içinde, anlamına geliyor. 
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ki, Schoenberg'in yabancılaşmayı, ifadeciliğin  ortadan kalktığını ifa-
de ederek, müziğin kendi içinde çözümlemesini Adorno pek doğru bul-
mamaktadır. Çünkü, ona göre müziğin kendi içinde duyduğu (inward) 
yabancılaşmayı müziğin kendisinin dışına vurarak (dinleyicinin an-
layabileceği bir anlatım formu  içinde bu durumu ifade  ederek) yap-
ması gerekirken Schoenberg işin bu ikinci yanını gerçekleştireme-
miştir. Bu olmadığı sürece, müziğin aphortas'mm-müziğin, müzik 
olarak söyleyebildiğinin-özü, burada, işe başladığı anda zaten ye-
nik düşmüş olanın bu durumunu itirafı  anlamına geliyor. Müzikte 
içrek olarak yenilgiye uğratılabileceği söylendiği halde, gerçekte ya-
pılabilen iş, müziği, giriştiği işin başında itiraf  etme durumunda ol-
duğu yenilgiden müziğin kendi içrekliğinde kurtarmak değil, müzikal 
ustalığın romantik bir transfigürasyonundan  ibaret kalmıştır. Üs-
telik, Schoenberg'in modernizminde de yapılan müziğin aphorias'ımn 
ne olduğunu, ne anlama geldiğini bile anlamak olanaksızlaşmıştır. 
Başka bir deyişle, yabancılaşmaya ilişkin bir sorunsalı olan müzik 
yapma çabası içinde bulunulduğu bile, bu modernist müziğin sonun-
da dinleyiciye duyurulamamıştır. Kısacası, Schoenberg'de de yapılan 
müziğin aphorias'ı  anlaşılamamış, görülememiştir. Örneğin, Von auf 
morgen operasında müziğin karşılaştırılmış bulunduğu bir sözsel 
içerik kullanılmış, fakat  serbest evlilik (libertinage) yerine burjuva 
evlilik kurumu yüceltilmiştir. Böylece, Schoenberg'in yenilgisi, ya-
bancılaşma sorununu sadece müzikte (içrek olarak) çözümlemek is-
tediği için meydana gelmiştir. Daha önemlisi, yenilgisi, çoklarının 
ileri sürdüğü gibi, popülerleşememiş bir anlatımda kaldığı için değil, 
fakat  müziğinin toplumsal anlayışının yetersizliğinden oluşmuştur. 
Başka bir deyişle, yenilgisi müzikal yeteneğinin sınırlılığından de-
ğil, müzikal yeteneğinin bindirildiği-yüklendirildiği-müziğinin top-
lumsal işlevinin kısıtlı, yetersiz ve etkinliksiz kalmasından ileri gel-
miştir. Çünkü, Adorno'ya göre, müzikte ne yapılırsa yapılsın, yaban-
cılaşmanın çözüm alanı müzik değildir. Yabancılaşma, sadece müzik 
aracılığı ile aşılabilecek bir toplumsal durum değildir. Schoenberg, 
bir modernist olduğu için, kendisine düşmeyen bir sorunu elealmak-
tan kaçınmamış; fakat  yenik düşmüştür. 

b. Stravinsky'nirı  Çalışmaları  ve  Objektivizmin  Çıkmazı 
ı 

Adorno'ya göre, objektivistler-ki, en dikkat çekici gelişmeyi gös-
teren temsilcileri Stravinsky'dir-Schoenberg ve ekolünün müzik-üre-
ticisinin ustalığını önde tutmasına karşılık, virtüöziteyi önde tut-
maktadırlar. Schoenberg ekolünden daha basit bir müzikal yapı için-
de müzik üretirler. Yabancılaşmanın ortadan kaldırılmasını, içinde 
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yaşanan toplum realitesinin açık ve net bir biçimde anlaşılması ile 
olabileceğini kavramamışlardır. Bunun müziğin kendi içinde yapıla-
bileceğini sanmaları bundandır. Üstelik, müziğin içrekliğinde de bu 
işin çok karmaşık bir iş olduğunu anladıkları da söylenemez. İçrek-
leşmiş haliyle müziğin iç yapısındaki tezadlarm toplumsal tezadlar 
ile diyalektik bir ilişki içinde olduklarını görememişlerdir. Müziğin 
içrek olarak taşıdığı bu tezadlan, kendilerinin bireyci ve farklılaştı-
rılmış (differentiated)  müzik anlayışları yüzünden, eskiye (yani, to-
tal olarak pre-bourgeoise  müzikal formlara)  dönerek çözmek iste-
mişlerdir. Burjuva toplumu öncesindeki müzikal formların  evrensel 
oloduğuna; yani müziğin neutral  bir durumu olduğuna inanmışlar-
dır. Eski dönemdeki danslara ve danslardaki ritimlere yönelmeleri-
nin nedeni de budur. Müziği üreten ile, müziğin tüketicisinin kimi 
zaman aynı kimseler olduğu; kimi zaman ise, farklı  kimseler olmak-
la beraber ortak bir praxis  içinde bulunarak müziğin üreticisi ve 
tüketicisi oldukları eski toplumsal formasyonlardaki  dansların ta-
rihsel değişmelerin üstünde, çağların dışında olduğunu; her çağa uy-
gulanabileceğini; anlam ve işlevlerinin olduğu kadar hayata ilişkin 
açıklamalarının da çağları aşkın olduğunu sanmışlardır. 

Bu yanlış sanıları yüzünden, objektivizmleri, romantizmde gör-
düğümüz reel-zamanı onaylamamak ve onu değiştirmek isteğinden 
de kopmuştur. Romantizm her çağın bir üslubu olduğunu düşünebil-
miştir. Bunların objektivizmleri ise toplumu çok daha varolan toplu-
mun başat kültürü içinde algılayabilmiştir. Kapalı bir algılamadır 
bu. Bu nedenle, hoşnutluk duymadıkları reel-topluma karşı verdik-
leri yanıtta, reel-toplumu gerçekleştirilebilir bir yolla değiştirmeye 
çalışmak yerine, reel-toplumun içinde kalmayı kabullenerek reel-top-
lumun aşılabileceğine; her çağda geçerli en evrensel temel değerlerin 
her toplumsal durumda (o durumun içinde iken de) gerçekleştirile-
bileceğine inanmak zorunluğuna sürüklenmeleri bu yanlış sanıla-
rından olmuştur. Bunu, tarihten "münezzeh" temel değerlerden söz 
ederek; yanlış bir söylem biçimini yücelten bir örgü içinde süsleye-
rek yapmışlardır. 

Geçmişe ait bir müzikal durumu, negative  olan bugünkü durumu 
ile kontrastlamak ve müziğin geçmişteki durumunun pozitif  durum 
olduğunu göstermek yerine, geçmişte kalmış bu durumu eskiden ol-
duğu gibi bugün de yeniden-oluşturulabilecek bir mutlak geçerlilik 
olarak görmüşler ve bunu yeniden kurmak istemişlerdir. Yaptıkları 
müzikte müziğin aktüel materyaline, eski olan ve farazi  olarak ebedi 
(eternal) sayılan eski form  ve modelleri uygulamak istemişlerdir. 
Rustik folk  müziğini, orta çağ polifonisini,  ya da pre-klasik concer-
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tante  stilini uygulamak istemişlerdir. (*) Oysa, aktüel materyali ar-
monik olarak özgürdür. Polifonize  ve pre-dispose olmuş bir mater-
yaldir. Ayrıca, ifadenin  baskılarından özgürleşmiş bulunmaktadır. 
Bu nedenle, Schoenberg ekolünün diyalektiğinden yola çıktıkları hal-
de, diyalektik-olmayan bir objektivizme varmışlar, yenik düşmüş-
lerdir. 

Müzikal objektivizmin amacı ileri derecede farklılaştırılmış 
(differentiated)  bir materyalin oluşturulmasıdır. Başka bir deyişle, 
müzikal objektivizm toplumda görmekte olduğu yeni dönemin işbö-
lümünün ifade  olunmasını işlev edinmiş, fakat  bunu çağdaş işbölümü 
toplumundan önceki tarihin düzeyinde; yani, statik bir naturalistic 
tarzda yapabilmiştir. ** Bunun için, çağdaş toplumsal anoloj ileri 
müziğinde yansıtmış; sınaileşmiş bir ekonomik kompleksin sınıfları 
yerine, zümrelerin korporasyonuna varan eski toplumun örgütlenimi 
gibi göstermiş; müzikte uyumlanıcı bir imaj olarak ortaya çıkarmış-
tır bunları. Bu müziğin doruğunda ise, Adorno'ya göre, bir 
"hükümran besteci" yeralmaktadır. Faşizmdeki Führer-elite gibi, de-
netimi elealmıştır bu besteci. Oysa, gerçeği açıklamamasına ve hat-
ta saklamasına rağmen bilinmektedir ki toplumsal organizma üze-
rindeki iktidarın tekelci kapitalizmin elinde olmasına koşut bir du-
rum, müzikteki bu "besteci-führer"  için de söz konusudur yeni dö-
nemde. Oysa ki, bu müzikte bir dissonarıce'm  alınıp alınmamasının, 
ya da bir suspended  note'un  çözümlenip çözümlenmemesinin 
(resolved) kurulmuş bir şemaya göre veya yapısal bir içerikliğe gö-
re değil, "doğa adına" karara bağlandığı iddia edilmektedir. Asıl ka-
rar-alıcı olanın objektivistik müziğin tarihten "münezzeh" yapısı 
değil, bestecinin beğenisi, besteci olduğu söylenmektedir. Besteci ise, 
yabancılaşmayı müziğin kendi içinde sona erdirebileceğini sandığı 
için, yanılgı içindedir. Igor Stravinsky'de olduğu gibi, toplumsal an-
tinomi o sırada burjuvazinin bu müzikten kuşku duymasına yolaç-
mış olsa bile, aslında, Stravinsky'nin müziğinin örneklediği üzere, 
müzikteki üslûb ideolojik olarak pozitivistiktir. (Telos,  s. 141). 

* Burada, gerek duyulursa, Müzik sözlüklerine bakılabilir. Fakat, örneğin, A. M. 
Ataman'ın daha önce belirttiğimiz Musiki Tarihi'ne başvurmak daha aydınlatıcı 
oluyor. 

** Adorno'nun buradaki eleştirisi, "Doğa adına" ya da "doğal-olan adına" bir müzik 
yapabilmek için, müzik-yapımından önce, doğal-olanı çoktandır olanaksızlaştır-
mış bulunan insan ile insan arasındaki ilişkinin nitel olarak değiştirilmesi ge-
rektiğidir. Adorno'nun, bu tür doğal-olan'a erişmeyi eleştirirken führer-elit'ten 
sözetmesi Lowenthal'in Knut Hamsun'un topluma katılmamak için gezgin tu-
tulmuş kişilerindeki doğal-insan özelliğinin aldatıcılığına ilişkin gözlemini ha-
tırlatıyor. 
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Stravinsky'nin müziğini değerlendiren Adorno'nun bir başka il-
ginç savı da, neo-klasik müziğin pozitivistik anlayışı ile faşizm  ara-
sında belirli bir yakınlığının bulunduğudur. Adorno'ya göre, bir mü-
zik eserinin toplumsal yorumu, bestecinin bireysel bilinciyle ügili ol-
mayıp, daha çok, eserinin (çalınmasının) toplumsal işlevi üzerinde 
durularak açıklanabilecek bir olgudur. Fakat, Stravinsky'nin objek-
tivistik üslûbu ile faşizmin  dünyayı anlatma (tasvir etme) biçimi ara-
sındaki bağıntılaşma (mediation) nedir, nasıl oluşuyor? Bunu tam 
bir netlikle Adorno açıklayamıyor. İkisi arasındaki iletimi ne ku-
ruyor, sorusuna bir bakıma Adorno'nun verdiği yanıt da, "tam ola-
rak bilemiyoruz", oluyor. Ama 1932'deki yazısında bu ileticinin ne 
olduğunu ve nasıl işlediğini açıklamak için bazı görüşler üeri sürdü-
ğünü de belirtelim. Bunları, şöyle sıralayabiliriz: 

aa. pozitivistik müzik anlayışı ile 1930'larm Alman toplumu 
arasındaki denk düşümün iletkeni (mediator) belki de, objektivistik 
müziğin kendi içrek sorunlarını doğru değerlendirememesi olmuştur. 
İlk bakışta müziğin kendine aitmiş; müziğin teknik yanlarına iliş-
kinmiş gibi görünmesine karşılık, bu sorunların müziğe müziğin dı-
şından giren ve kendilerini müzikteki sanatsal çalışmaya yansıtan 
(müziğin iç yapısına yansıtan) sorunlar olduğunun anlaşılmaması 
önem taşımaktadır. Bu nedenle, objektivistik müzik ile 1930'Iarın 
reel-toplumu arasındaki denk düşümü kuran etmenlerin sadece mü-
ziğin kendi içinde (iç-çalışmalarmda) değil fakat  bu öğelerde yan-
sıyan müzik-dışı (toplumsal) öğelerde; Tarihi-olan bir yaşam biçi-
mindeki öğelerde de aranması gerektiği, bu noksan anlayış yüzün-
den, ihmal edilmiştir. Bu nedenledir ki, objektivistik müzik yandaş-
ları müzik ile toplum arasındaki iletimlenmenin önem kazandığı 
alanm müziklerinin Fashion'ı  olduğunu sanmışlardır. Yani, bir top-
lumsal yaşam dönemini, sanatlarının yeni-görünen bir sanat olması 
ile yansıtabileceklerini düşünmüşler, ağırlığı buraya vermişlerdir 
denebilir-, 

bb. Böyle bir sınırlı anlayış içinde kaldıkları için de, toplumsal 
antinomileri alıp müziğin kendi içinde artistik antinomilere dönüş-
türen Stravinsky'nin müziğinde bile bu antinomiler geçmişte kalmış 
objektif  müzikal dilin fragmanlarından  ve hayaletlerinden elde edil-
miş bir öznelleşebilme ile, snobca veya avant-garde'ca bir ironi ile 
çözümlenmek istenmiş, üstelik Stravinsky bu anlayışın en uzlaşmaz 
ve en bilgili temsilcisi olduğu için bu ironinin de yetemeyeceğini biz-
zat kendi müzikal gelişmesi ile bulabilmiş ve en sonunda şizofrenin 
sınırlarına dayanmış bir yıkım ve umut kırıklığına varmıştır. Ne 
var ki, objektivizminin kendi gelişmesi içinde sonlara doğru Stra-
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vinsky müzikal anlayışının kendi mantığını sapmaksızın sonuna ka-
dar götürebilmiş; Asker'in Öyküsü'nde, neo-klasisizmin objektivizmi-
nin sonunun yenilgi olduğunu kendisi gözler önüne serebilmiştir. 

Stravinsky'nin, Adorno'ya göre, "tarihselliği olan bir umutsuzlu-
ğa" varan objektivizminden çok daha yüzeysel bir müzikal objekti-
vizmi temsil eden Hindemith'in müziğinde ise, toplumsal antinomi-
lerin müziğin içinde artistik antinomiler olarak elealımp müziğin 
kendi içinde uyuma kavuşturulmaları sorunu bile söz konusu değil-
dir. Bu sorun Stravinsky'deki gibi sonuna kadar götürülmediği için-
yani, bu düzeyde de olsa, toplumsal antinomilerin müzik içinde bir 
uyuma kavuşturulmasına çalışmak yerine, düpedüz, toplumsal anti-
nomiler gözden saklandığı, görmezden gelindiği için-Stravinsky'de 
ortaya çıkan tarihsel nitelikteki umutsuzluk yerine-diyalektik bir 
nitelik taşımayan naturalistik bir melankoliye varılmaktadır. (*) Bu 
melankolinin oluşumunun nedeni ise, Tarihselliği olan ve belirli sı-
nıfsal  nitelikteki öğelere göre oluşmuş bulunan belirli bir "toplumsal 
düzenliliğin" gerçek durumunu incelemek; insanlığın içinde bulun-
duğu durumu anlamaya çalışmak yerine objektif  durumu olduğu ha-
liyle kabul eden ve bu veri-durumun içinde "cemaat yaşamına" dön-
mekte kurtuluşu bulacağını sanan objektivistik müzik anlayışının 
insan'a ve toplumsal-olan'a bakışıdır. 

Sonunda, müziğin yapabildiği-ya da, müzikte yapılabilen-şey, 
mekanikleştirilmiş çağdaş yaşama küçük burjuvanın bir yandan 

* Naturalistik bakışın edilginlikle, yalnızlıkla, bozgun döneminde yaşıyor olmak-
la, "tereddi halinde bir sınıfın  üyesi olmakla", insan-üsıü bireyler arama ile, 
önder-seçkin tapınımına yönelme ile ilişkileri konusunda da Leo Lcvvental'in 
Toplum, Popüler Kültür ve Edebiyat adlı kitabının edebiyat ile toplum arasın-
daki ilişkilerin nasıl ele alınması gerektiğine ilişkin son bölümleri-özellikle, 
Shakespeare, Knut Hamsun ve Dostoyevski'ye ilişkin yerler okunmalıdır. 
Shakespeare'de, aristokrasinin yıkıma yüz tutmuş dünyası içinde emek ve li-
yakat yüceltilmekte; bunları temsil eden katmanlar Doğa karşısında, Doğa'ya 
boyun eğerek değil, onun işleyişine emek ve akıllan ile müdahalede buluna-
rak insansal varlıklarını onur ve mutluluk içinde sürdürebilmektedirler. "Te-
reddi halindeki" sınıfın  üyeleri ise, panik içindedir; kuşku ve umutsuzluk için-
dedir; derece derece, hepsi birbiri üzerindeki tahakkümlerini daha da sıklaştı-
rarak varolan topluma daha da boyun eğerek bu geçiş dönemini atlatabilecek-
lerini zannederler. Knut Hamsun'da ise, doğa başa çıkılmaz bir düşman güç-
tür. Varlık sürdürmek için kendisine boyun eğmek gerekir. İnsan ile insan ara-
sındaki ilişkilere de yansır bu edilgin bakış. Güçlü ya da seçkin'in ayrı bir yeri, 
konumu vardır ve bu meşru bulunmalıdır. Cinsellikte de "azmanlaşan" kahra-
man, çiftlikten  çiftliğe  gezinir, yert-yurt tutmaz; her çiftlikte  kahyaların karı-
şım baştan çıkarır. Yazar da bunu onaylar; kadından yararlanmakta en haklı 
olan bu güçlü kuvvetli doğal insandır (yer-yurt tutmayan gezginci insandır) 
der. 
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katılması, bir yandan da bunu kısmen onaylayamamasınm oluştur-
duğu (gerektirdiği) fantazya  düzeyinde bir protesto müziği, sessel 
bir oyun, bir tür dinlenme, ya da gerçekliğine kavuşturulamayan bir 
"sözde-cemaat" olmaktadır. Küçük burjuvanın toplumdaki bu ikili 
tavrı melankoliye varır. Ama bu durum, varolan topluma ters düş-
mek şöyle dursun, arınmacı (cathortii) etkileri bakımından varolan 
topluma denk düşmekte, ona yararlı olmakta, ona uyarlanmayı ko-
laylaştırmaktadır. 

Nitekim, Hindemith ile Stravinsky'yi karşılaştırırken Adorno'nun 
söyledikleri bu açıdan çok ilginçtir. Stravinsky, ona göre, yabancı-
laşmayı artistik imgelem (imagery) içinde de olsa yenmeye yönelik-
tir. Realitede yabancılaşmanın sürmesine etkide bulunamaz bu yol-
la, doğrudur. Hatta, objektif  olarak bakıldığında, yabancılaşmanın 
toplumsal olarak sürmesine rıza göstermiş olmaktadır. Fakat, artis-
tik imgelem düzeyinde böyle bir sorunu olduğu için, müzik yaparken 
teknikte öylesine ileri gitmek zorunda kalır ki, burjuvazinin en "prog-
ressive" kesimi bile, aslında, burjuvazinin kendi ideolojisinin objektif 
bir ifadesi  olan bu müziği izleyemez olur, kavrayamaz olur. Öte 
yandan, ideolojik bir güç ya da güç kaynağı olan "bildung"; yani, 
geçmişten tinsel değerlerin alınması ve biriktirimlenmesi de aynı 
dinleyiciye hoş gelmemeye başlar. Burjuvazi, bu müziğin dinleyicisi 
olarak önündeki müziğin kendi toplumsal ideallerinin dolaysız bir 
konfigürasyonu  olduğunu anlayamaz; bildung'culuğu, yani, yaşanan 
günün uzağında kalmış bir geçmişi hatırlatan müzikal form'ları, 
üslûbu itici bulmaya başlar. 

Sonuçta, burjuvazinin ideolojisini en yetkin bir biçimde temsil 
eden Stranvisky'nin yerine, burjuvazinin en "progressive" kesimi 
bile, Richard Strauss'un müziğini yeğlemeye başlar. Stravinsky'nin 
müziğinde yabancılaşma sorunu içrek ve estetik konumda da olsa 
yeraldığı için, burjuvazinin bu en gelişkin kesimi bile bu müziği gü-
venilmez bulur. (Telos s. 140.). Ya da, yapılan müzik burjuvazinin 
reel-bilincini aşar; burjuva kültürünün en temel, en genel, en evren-
sel değerlerini yansıtan bildung müziği burjuva rutin yaşamının 
kolaylaştırıcısı olan reel-bilinci rahatsız eder. 

Adorno'nun objektivistik müzik içinde Stravinsky'ye verdiği yer 
bu. Hindemith'in tutumunu eleştirme biçimini de gördük. Folklordan 
yola çıkan diğer bir bölüm objektivistik görüş yandaşları ile karşı-
laştırdığında kendisine ayrı bir yer tanıdığı Bela Bartok ile ilgili ola-
rak söyledikleri ise, günümüz açısından, bizim için çok ilginç. Şimdi 
de bunlara dönelim. 
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c.  Bela  Bartok'un  Radikal  Folklorizmi 

Daha önce de değindiğimiz gibi, objektivistik müzikçileri andı-
rırcasına, geçmişe  ait  materyale  yönelen,  fakat  bunu  objektivistik 
anlayıştakilerin  uzanabildikleri  geçmişin  çok  daha  ilerisindeki  pre-
objektif  zamanlara  kadar  götüren  Bela Bartok ise archaic  materyale 
yönelir ve bu materyali belirli bir çözülmeye uğratarak kullanır. Böy-
lece, bu archaic  materyalin çözültüye uğramış halinin bugünkü ma-
teryale yakmlaştıırlmasmı sağlar. Ayrıca,  formel  objektivizmin  fik-

siyonunu  reddeder:  herkesin  bir  ve  beraberlik  içinde  olduğu bir folk 
yaşamı oluşturmak yerine, bunun romantik bir rüya-imaj olduğunu 
gözler önüne sermek ister müziğinde. Bu özellikleriyle de, Adorno'ya 
göre, Schoenberg'e yaklaşan bir müzik anlayışını temsil eder Bela 
Bartok. * 

Bartok, bu işi; yani, modern toplumda yabancılaşmadan kurtul-
mak için geride kalmış bir folk  yaşamına dönmenin bir rüyâ-imaj 
olduğunu dinleyiciye farkettirme  işini müzikteki antinomileri ilkel-
leştiren melodiler ile, duyusal olarak yumuşak nitelikteki geç-dönem 
izlenimcilerinin armonisini yanyana getirmekten kaçınarak yap-
mıştır. Bunu, gene daha önce belirttiğimiz gibi, Kodaly yapmıştır. 
Bartok, bu antinomileri bir oyun (game) gibi göstermek yerine, bun-
ların baskıcı (coercive) nitelikte olduklarını göstermek gerektiğini 
anlamıştır. Başka bir deyişle, oyun ile ciddi olanı yanyana getirmiş-

* "Fantazya" öğesi sanatta olumlu bir işlev de yüklenebilir, olumsuzda. Aristo 
estetiğinde ve bu estetiği sürdüren Huizinga'da fantazya,  reel-olan ile yanyana 
getirilip gerçekliğe direnmeyi telkin etmediğinde cathertic bir etkide bulunur. 
Huizinga'nın deyişiyle, örneğin bu nitelikteki bir müzik "açılar içindeki insanlığa 
Tanrıların bir armağanı" olur. Ne var bu durumu daha açık bir dille ve politik 
yanını da düşünerek açıklayan Aristo'ya göre, denebilir ki, bu Tanrısal arma-
ğan çalışan insanların altkonumda bir insan-türü olarak yaşadıkları toplumsal 
yaşama tahammüllerini kolaylaştırmakta; topluma uyumlanmalarını, yöneltilme-
leri kolaylaştırmaktadır. 
Fantazya'nın olumlu yönde kullanılması, bizce, ikili bir yapı taşıması ile ola-
naklıdır: (a) her fantazyada  olduğu gibi, insanın reel-durumu aşan, pre-histor-
yasma duyduğu özlemi dile getirmeli, bunu hatırlatmalı; (b) bu özlemin gerçek-
leştirilmesi için, bu hatırlatmayı yapan sanatsal anlatımın yüklendiği bir sanat 
«serinin kendisinin bir fantazya  olduğunu gözlerden saklamamalıdır. (Beatle'la-
.rın Yellow Submarine'de bir çağrı var: "birlikte olmak." Fakat .gidilen, erişilun 
"cemaat"m ancak gerçek toplumun dışında bir yer olabileceğini düşünmeyi güç-
leştiren bir söylem kullanıyor. Carton tekniği ile yapılıyor dekor. Üç boyutlu 
mekân'a oranla, iki-boyutlu görüntüleme ikonolojik bir etki yapıyor. İzleyici, reel-
bilincini yansıtan bir ikonolojiye sürükleniyor. Fantazya, ancak bir fantazya 
olabildiğini saklı tutuyor; "cemaat-yaşamınm" reel-dünyadan ayrı bir alanda 
olabileceğini zannettiriyor. Reel-olana eleştirel bir tutum kazandıramıyor. 
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tir. Gününün toplumuna yabancılaşma  içinde  bir  müzik  vermiştir. 
Varolan toplum içinde yabancılaşmadan kurtulmuş bir müzik ola-
mayacağını; bu sorun müzik dışında çözümlenmedikçe, müzikte de 
kaçacak ve sığınılacak yabancılaşmamış bir yaşam alanının, özgün 
bir dünyanın bulunamayacağını göstermiştir. 

Bu "çıkmazı" açıklamakta, müziğin "komünal müzik" olmasının 
yarar sağlayıp sağlayamayacağı üzerinde duran Adorno'nun bu 
konuda incelediği örnekler ise Stravinsky ile Hindemith oluyor. Kı-
saca bu konuya da değinelim. 

d. Sözde-Cemaat  Yaşamına  Varış  Açısından 
Hindemith  ve  Stravinsky 

Stravinsky'nin objektivizmi, daha önce değindiğimiz gibi, ya-
bancılaşmayı müziğin kendi içrekliğinde çözebilme umudu ile yola 
çıkar. Fakat sonunda, geçmiş objektif  müzikal dilin fragmanlarından 
ve hayaletlerinden elde edilmiş bir öznelliğe varır. Yani, müziğinde 
avant-garde  ya da snobca bir ironi ile yola çıkar, fakat  umduğunu 
elde edemez ve sonunda şizofreninin  sınırına gelip dayanan bir umut 
kırıklığına varır. 

Hindemith ise, Adorno'ya göre, Stravinsky'nin müziğindeki ob-
jektivizmi bir naivete  ile daha da anlaştırır ve özümser. Bu yaptığı-
na, üstelik, "artizana saygınlık kazandırma" der. Bunu yapay bir 
güvenlik durumuna getirir. Fakat bu işi yaparken, müzik üreticisi 
olan çağdaş bestecinin toplumsal konumunun, üretim ile tüketimin 
yanyana olduğu eski toplumsal yaşam dönemdeki bestecinin konumu 
ile aynı olmadığını unutur, ya da önemsemez bunu. Böylece, yaşa-
nan gündeki reel toplumsal koşullara eleştirici bir tavırla bakmaz; 
onlarla uzlaşır. 

Stravinsky toplumsal antinomileri alıp artistik antinomilere dö-
nüştürerek onlara müziğinde yervertr, form  verir. Hindemith ise top-
lumsal antinomileri saklar, örtbas eder. Stravinsky'nin vanlan yer 
olarak gösterdiği ve tarihsel (nedeni anlaşılabilir, geçici, anlamında) 
nitelikteki kederi ve umut kırıklığını, Hindemith bu durumundan so-
yutlar, yumuşatır, ılımlaştınr. Tarihsel olan Stravinsky'deki umut 
kınklığmı, naturalistik  nitelikte, diyalektik-olmayan bir melankoliye 
dönüştürür. Umutsuzluğa ve ölüme, bunlan belli bir tarihsel gö-
rünümden çıkarak, edebi olgular görünümü kazandmr. Varoluş-
çuluk bayrağı altında, somut toplumsal tezadları, böylece, görmez-
den gelir. Böylelikle, objektivizmin ilkelerinden yola çıkan; fakat 
bu ilkelerin yabancılaşmaya çözüm bulmaya yetmediğini gösteren 
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Straviıısky'nin tersine, Hindemith toplumsal tezadlan saklamakla 
objektivizmin antropolojik alandaki super-historical  ideallerine boyun 
eğmiş olur. 

Böylece, aralarında bağıntılar kurulmuş hareketle (movement) 
ve akustik buluşlarla geliştirilmiş enstrümantasyon ile gerçekleşti-
rilmiş bir müzik ortaya çıkar. Bu müzik, direnilmesi, içyüzünün fark 
edilmesi, başa çıkılması güç bir özellik kazanır; formel  objektivizmin 
güvenliğe kavuşturulduğu bir müzik olur. Motif  olarak keyfî  mater-
yaller kullanır. Formunu rijitleştirir. Kendini oluşturan öğeleri yine-
lemez. Fakat form'da  yinelemeler kullanarak yüzeyde bir devamlılık 
kazandırır müziğe. Modern mimarinin büyük yapılarındaki gibi, 
aralarında hiçbir farklılaştırma  oluşturulmaksızın yanyana ve üstüs-
te dizilmiş balkonlar (verandalar) gibi müziğin bölümlerini birbiri 
üstüne yığar. Sonuçta, tek tek müziğin öğelerinin üretici itkilerim 
(impulse) esas alarak oluşturulmuş bir müzikal bütünlük yerine, tek 
tek bu öğelerin üzerinde yeralan kompozisyonel müzikal keyfîliği 
empoze eder. 

Müzikal bütünü, böylelikle, ideolojik gereksinimlerdeki değişme-
lere göre birbiri ile değiştirilebilen (yerini başkasına terkedebilen) 
öğeler ile anlatılan bir thematic  içeriğe sahip kılar. Ama, bu müzikal 
bütünlükteki içerik objektivitenin keyfi  (arbitrary) thematic  içeriği-
ni oluşturur. Varolan toplum yapışınca belirlenmiştir. Müziğin bü-
tünündeki yapısal düzenlilik, bu nedenle, toplumdaki egemen sınıfın 
ölçülerine göre oluşmuş düzenliliktir; kurulu düzendeki keyfî  dü-
zenliliktir. Müziğin insanlık (humanity) örtüsü altında sakladığı, 
objektivizmin saklamayı yüklendiği egemen sınıfın  düzenindeki dü-
zenliliktir. Bir bakıma, bu nedenle, müzikte objektivite bile kalmamış 
gibidir. Objektivite için objektivite yapılmıştır. Sonuçta ortaya çıkan 
bomboşluk (vacuity) durumu irrasyonel  doğal  güç  sayılmaktadır. 
Başka bir deyişle, ilişilmeyen bir varolan toplum içinde yaşanıldığı-
na bakılmaksızın, müziğin dünyasında varılmış bir komünite ya-
şamının da böylece kanıtı bulunmuş sayılmaktadır. Küçük burjuva-
zinin kapitalist mekanizasyon form'una  karşı bir protestosu sayıla-
bilecek olan bu bomboşluk durumu ile, gerçekte, müziğin sessel bir 
oyuna dönüştüğü; bir dinlenme, bir sözde-komünite yaranma aracı 
olduğu da unutulmuş olmaktadır. (*) 

' Bu durum, müzikte, sporda, kitle turizminde, TV dizilerinde, işyeri ve fabrikala-
rın kurdurdukları spor takımlarında da söz konusudur. Bunlarda da, çalışma-
dışı yaşamdaki (saatlardaki) "serbest-zaman" toplumsal sistemin rasyonalite-
sine, iş'in benimsettiği disipline ters düşecek özgür bir yaşam biçiminin varlı-
ğının hissedilmesine, farkedilmesine  yaramaktan alakonulmuş bulunmaktadır. 



4 ÜNSAL OSKAY 

Bu durum ise, objektivistik müziğin tümünü ilgilendiren bazı 
temel sorunlar üzerinde de durmamızı -gerektirmektedir. 

e. Objektivistik  Müziğin  Temel  Özellikleri  ve  Çelişkileri 
Açısından  "Gemeinschaft-muzik"  Yandaşlarının  Durumu 

Objektivistik müziğin karşılaştığı bu çıkmaz, aslında, şaşılma-
ması gereken birşeydir. Adorno'ya göre, bütün objektivistik müzikte 
bu durum ortak bir özelliktir. Dikkatleri toplumsal koşullardan uzak-
laştırmak bu tür müziğin temel özelliğidir. Bunun en etkin aracı ise, 
müziğin dinleyicisini müziğin dünyasını izleyerek toplumsal yalnız-
lığı ve tek-bireyliği içinde tutmaktır. Bunun için dinleyicisinin reel-
dünyadaki yalnızlığını ve atomize olmuş varoluş biçimini değiştire-
bilmek için gerekenin tam tersine, dinleyicisine müzik olarak yük-
lendiği toplumsal işlevinden hiç sözetmez. Dinleyicisine, müzik olarak 
bu müziği dinlemekle, bu müziğin "tasvir ettiği" tarzlarda, diğer din-
leyiciler ile (başka insanlarla) ilişki kurabildiği ve yalnızlıktan kur-
tulduğu yolunda yanlış bir izlenim edindirir. Müziğin sadece işitsel 
(aural) bir ileticiye (medium) dönüştürmekte olduğu totaliteyi  olum-
suzlaştırıcı bir algı lamayla değerlendirmeyi önler. Somut toplumda, 
somut ilişkilerin yeniden düzenlenmesi ile yapılabilecek bir iş olan 

Böylece, serbest-zamandaki yaşamın değer ve ölçütleri, çalışma hayatından 
kaynaklanan reel-dünyanın değer ve ölçütlerine bağımlı kılınmış olmaktadır. 
Örneğin, kitle turizmi içinde Yunan adalarına, Türkiye'ye, Bahama'ya götürü-
len ileri ülkelerin çalışan nüfus  kesimleri, buralara geldiklerinde de kendi kül-
türleri içinde kalmakta; ileri ülkelerdeki yaşama oranla yabancılaşmanın daha 
az olduğu bir yaşam biçimini buralarda yaşayamamaktadırlar. 
Aynı durum, varolan toplumun içinde kendilerini tecritledikleri -aslında bu 
da tartışılabilir- kendi alt-kültür topluluklarında"gemeinschaft"  oluşturabile-
ceklerini sanan çeşitli karşı-kültür topluluklarının yaşamında da görülmektedir. 
Bir bakıma bunlar varolan toplumdaki üretim biçimine eleştiri yöneltse bile, 
bu alanda toplumsal bir gelişme sağlamaktan alakonulmuş oldukları için, top-
lumsal işlev kazanabilmiş bir devindirici protesto yerine, evcilleştirilmiş, sisteme 
bütünleştirilmişlerdir. Sistemin aksak yanlarını ortaya koyarlar. Fakat sistemin 
rahatça başa çıkabileceği (sisteme hiç de ters düşmeyen) bir karşı-çıkış (challen-
ge) olarak kalırlar. Bu sorunu iyi anlamak için, bu konuda oldukça açık bir 
dille konuşan sistem kuramcılarını incelemek yararlı olacaktır. "Organik bir 
muhalefete"  dönüşme olanağı ise, sadece kültür düzeyindeki düzenlemeler ile 
değil, siyasal düzeydeki sınırlamalar ile önlenmektedir. Varolan sisteme mu-
halefette  bulunmak, bu muhalefet  "organik bir muhalefete"  dönüşebilmekten 
alakonulduğu sürece, sistem içindeki informal  iletişimin cansızlaştığı modern 
sistemler için kendi işleyişlerinin etkinliğini kontrol altında tutmaya yarayan 
bir tür feed-back  yerine geçiyor. Yakın yıllarda, Frankfurt  Okulunun 1960 orta-
larından sonraki dönemde bunu yeterince vurgulamamasına yöneltilen eleşti-
rilerde de aslında bu noktadan hareket ediliyor. 
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insan'm bireysel kaderinin değiştirilmesi işini, toplumsal yaşamdaki 
ilişkilerden farklı  olan amorf  bir topluntu (objektivistik müziğin ya-
rattığı sözde-cemaat) içinde yaşanan, fakat  gerçek niteliği anlaşıla-
mayan dolaysız ( immediate) ilişkilerin düzenlenmesi ile gerçekleş-
tirilebilecek bir iş gibi gösterir. ( * ) 

Oysa, gerçekte somut toplumsal yaşamın belirli özelliklerinin ne-
den olduğu insanın  bireysel  kaderi'ne  ilişmez. Müziğin gerçek top-
lumsal yaşam yerine geçirdiği işitsel  ileti  ile, toplumsal totalite ye-
rine konulmuş işitsel  iletimi  gerçek dünyanın unutulmasında kulla-
nır. Bunu yapmasının yanısıra, yabancılaşma sorununu toplumdan 
soyutlayarak, "estetik alanda bir yabancılaşmadan kurtulma" soru-
nuna dönüştürür. Böylelikle, fiilen  bir rahatlama da sağlamış olur. 
N e var ki, toplumsal olarak vücud bulmuş yabancılaşma sorununu 
çözümlemekte başarısız kalır. Hatta, bu anlayışın uzantısı olarak 
kurulan koral ve enstrümental müzik-yapımcıları  toplulukları  ile, 
katılanlara modern çağda da "müzik-yapımcıları loncası" oluştura-
bilecekleri sanısını verir. Gerçekte ise, bu topluluklar ürettikleri mü-
zik ile çağdaş  toplumdaki  müzik  pazarını  etkilemekten uzaktırlar. 
Toplumdaki müzik üretimini ve tüketimini olduğu kadar, bu iki alan-

" Bu açıdan değerlendirilecek olursa, egemen kesimin Stravinsky'nin yerine 
Hindemith'in komünal müziğini tercih etmesini ya da günümüzde Beatles top-
luluğunun soyluluk ünvanı ile Tac tarafından  onurlandınlmasını, yahut da 18. 
Yüzyılda Voltaire'in ve D'Alambert'in Büyük Frederik ve Rusyalar Çariçesinin 
nezdinde büyük itibar görmelerini yitirilmiş bir dönemin-yani, aristokrasinin 
toplumsal düzeninin parlak döneminin-yaşanan gün içindeki üst-yapının yeni-
den sıkılanması ile-hükümdarların yeniden hakim ve adil hükümdarlar du-
rumuna getirilmesi ve siyasi iktidarı temsil eden monarkın iradesinin mutlak-
laştırılması ile-bir kez daha canlandınlabileceği umudu ile açıklamak müm-
kündür. Burjuvazinin düzenine doğru geçişin hızlandığı bir dönemde Voltaire 
emeğe ve çalışan insanlara tiksinti ile bakmaktadır. Feodal toplumun devrinin 
geçtiğini anlayamamaktadır. Monarkı filozof  yaparak (belki kendisi de yanında 
yeralacağını umduğu için), dünyanın gidişatını durdurabileceğini sanmakta-
dır. Aydınlanma filozoflarının  bir bölümünde "akıl", Kilise'ye, avam'a karşı ve 
burjuvaziye karşı monarkın ve soyluların dünyasını yeniden-üstyapıdaki sı-

kılamalarla-kurmak, ihya etmek için sığınılan bir "tılsım" gibidir. Toplumsal 
düzeyde aklı hayata uygulayabilenler ise, bu filozoflar  değil, burjuva sınıfının 
kendisi olmuştur. Soylularca, filozoflarca  horlanan burjuvalar ise hayata hakim 
olarak Devrime_ doğru bu tür filozofları  da yanlarına çekmilşerdir. Noterler, 
avukatlar, doktorlarda da bu iki oynayış vardır. Devrim öncesinin emeği hor-
lamayan, geriye-yönelik hülyalar görmeyen J. J. Rousseau'sunu asıl bu serbest 
meslek sahibi tufeyliler  üzmüştür. Bu konuda, gene Lowenthal'in sözü edilen 
çalışmasının yanısıra, Rousseau'nun Yalnız Gezerin Hayalleri'ne başvurulma-
lıdır. (Türkçeye Reşat Nuri Drago çevirisi olarak 1944'de kazandırılmıştır.) 
Ayrıca, Marx'ın 18 Brumaire'i ile de bu kesimlerin Devrim sonrasındaki, 1800-
1830 ve 1830-1850'lerindeki tutumlarını görmek olanaklı.) 
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da yeralan çağdaş toplumun insanlarının müziksel beğeni ve etkile-
şimlerini de varolan toplumun pazarının düzenlemesine ve geniş öl-
çüde belirlemesine son vermekte de etkisizdirler. * 

Öyle ki, Hindemith'in varolan toplumsal düzen içindeyken de 
müzik üretimi ile müzik tüketimini biraraya getiren bir gemeinschaft 
oluşturulabileceği görüşünü benimseyerek kendi kültür adacıklarına 
çekilen; yabancılaşmanın yoğunlaştığı modern toplum yaşamının dı-
şına çıkmayı başarıp da kendileri için müzik yapabileceklerini sanan 
bu topluluklar, sonunda, bu müzik anlayışının "piri" olan Hindemith'-
in yanlışını bestecinin kendisine oldukça acı bir biçimde göstermiş-
lerdir. Adorno'nun ibret verici bir olay olarak anlattığı gibi, 1930'la-
rm ilk yıllarında Naziler yükselmeye başladıklarında, artan ekono-
mik ve toplumsal bunalımla birlikte yanlış-bilinçlerinin içinde daha 
da derinlere çekilmek durumunda kalan bu Hindemith'çi "müzik-ya-
pımcıları loncaları"ndaki insanlar ezoterik Schoenberg ile gemeirı-
schaftmuzik  yandaşlarının "piri" Hindemith'i birbirinden hiç ayırmak-
sızın herikisini birden "müzikal bolşevizm yapmakla" suçlamışlar-
dır. Hindemith'in "müridleri" bu işi yaptıktan sonra da "mürşitleri-
nin" öğretisini sürdürmüşlerdir. Objektivistik komünal müziklerini 
Nazi askeri marşlarını çalıp-söyleyerek oluşturdukları "müzik-ya-
pımcıları toplulukları" içinde yaşatıp, "kitleselleştirmişlerdir." ** 

4 Modern toplumlarda, çeşitli alt-kültür topluluklarında başlayan bu türe girebi-
lecek yeni cemaat-müzikleri de aynı özelliği göstermektedir. "Protestocu mü-
zik" dinlemeye karar veren bir alt-kültür, aynı anda, kendi üyelerinin yaygın 
popüler müzikten kopmalarını sağlayamamaktadır. Çünkü, yanlış-bilinci yaşa-
mayı kolaylaştıran müziğe duyulan gereksinmenin somutluğunu yokedememek-
tedır "sözde-cemaat" topluluğunun alt-kültür, aynı anda, kendi üyelerinin yaygın 
ten" yola çıkıp, 1960'larda "ilerici müziğe" geçen bazı alt-kültür toplulukları, 
siyasal yenilginin yoğunlaştığı son dönemde, bu kez de, popüler müziğin "Bat-
sın bu dünya" diyenine biranda hoşgörü göstermekten sözetmeye başlamıştır. 
Bu, aslında, "popüler müzik" tutkusu olan edilgin kitlenin reel-olan karşısındaki 
zorunlu "cilveleşmesinin", eskinin toplum adına konuşma alışkanlığından hâlâ 
kurtulamayan sözde-aydın kesimlerce de örtülü benimsenmesidir. Ya da, bu 
yolun tutulması öncesinde, basit alt kesimlerin özdenliğinden de yoksun bulu-
nan bazı aydın kesimlerin, kendi yetersizliklerinin aklanmasını da "toplum açı-
sından" konuşarak dolaylı olarak aramasıdır. 

** Bu konunun başka yanları da var. "Gemeinschaft"  oluşturma amacı, Wagner'de 
de, çağdaşlardan Cari Orff'da  da vardır. Beethoven'in Koral Senfonisinde  de 
vardır. Bizim burada belirtmek istediğimiz, Hindemith'in, Wagner'in, Cari 
Orff'un  dramatik boyutlara varan toplumsal dönüşüm çağlarında toplumsal 
dış gerçekliği anlamaya yönelmeyen; tersine, geride kalmış toplumsal dönem-
lere ait müzikal form  ve anlatımlarla sorunu müziğin kendi içinde çözümlemek 
isteyen anlayışlarındaki yanlışlıktır. Nihilistik, üstün-insancı, ırkçı, Doğalcı, 

melankoliye varıcı bu anlayıştaki yanlışlıktır. Sonat formuna  getirdiği yenilik-
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f.  Kurt  VVeill'in  karşı  çıkışı  ya da çözümünün  bazı  ipuçları 

Yabancılaşma gerçeğini müziğin estetik imajda elealıp çözümle-
yebileceğini ileri süren objektivistik müzik anlayışındaki müzisyen-
lerin tersine, bir bölüm müzisyen de, değişik bir yol izlemişlerdir. 
Yabancılaşma sorununu müziğin kendi içinde çözmenin olanaksızlı-
ğını gören bu müzisyenler, yardımcı olmanın daha doğru bir yakla-
şım olacağını savunmuşlardır. Bunlar yabancılaşma sorununu este-
tik imajda elealmakla yetinmeyip, aktüel toplumsal bilinçlilik duru-
munu kompozisyonel sürecin kendi içine dahil ederek dinleyicilerin 
bilinç durumunu (reel-bilinç) açımlamayı-, dinleyicinin kendi aktüel 
bilincini tanımasını amaçlamışlardır. Bu bilinci içinde konum-
landırıldığı alışılmış, yayğm, popüler müzik parçalarının anlatım-
larını parodilerle yanyana getirip bunların aslında bir yanlış-bilinç 
taşımakta olduklarını dinleyici-kitle ile birlikte açımlamayı üstlen-
mişlerdir. Bu müzikçiler aktüel-bilincin içyüzünün anlaşılmasını ve 
dinleyicinin aktüel bilincine karşı eleştirici bir tavır takınmasını erek 
edinmişlerdir. 

Bu nedenle, gelenek bakımından objektivistik müzik anlayışının 
bir dalı (kesimi) olmakla beraber, toplumsal bir olgu olan yabancı-
laşmayı sadece müziğin kendi iç dünyasında müzikal ahengin oluş-
turulması ile ya da "cemaat müziği" toplulukları kurdurarak orta-
dan kaldırılabileceğini sanan objektivistik müzik anlayışından, as-
lında, bütünüyle farklı  bir anlayışa varmışlardır. Çünkü, Adorno'nun 
çarpıcı ifadesi  ile, yaptıkları müziğin içinde başlattıkları terminus 
a quo  (yabancılaşmadan çıkışın müzik içindeki estetik imaj çerçe-
vesinde gerçekleştirilmesini) yu, kitlenin kendi aktüel bilincine kar-
şı kendisinin yapacağı ussal değerlendirmeler ile karşı çıkmaya baş-
laması yolu ile toplumsal bir terminus  ad quem  (erek: yabancılaş-
madan toplumsal alanda kurtulma ereği)'e transforme  etmeyi amaç-
lamışlardır. 

Örneğin, Kurt Weil ile ilgili olarak Adorno'nun söylediği gibi, 
bu müzik anlayışındakiler estetik bakımdan içrek (immanent) ve 
varolan topluma gerekli bir müzik istemi yaratmak yerine, estetikçe 
yükseltilmiş ve yaygmlaşabilen bir müzik için istem yaratmaya yö-
nelmiş bulunmaktadırlar. Müzik üretiminde, bu yolla, estetikçe yük-

le, dış gerçeklikteki çelişkilerin hâlâ sürdüğünü müziğinin kendi yapısında 
belirtebilmeyi düşünen Beethoven ise, reel-yaşama karşı, tüm insanları "ya-
esrikleşmenin etrafında  ve reel-dünyadan kaçış için topladığı insanları bireysel 
başkaldırıya yöneltir. 
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sek tutulmuş bir müziğin toplumun alt katlarına yaygınlaştırılma-
sının doğru yol olduğuna inanmışlardır. Bunu başarabilmek için-
doğal olarak, bunun da ardında, müzik aracılığı ile toplumda olumlu 
bir değişim yaratabilmeye katkıda bulunabilmek için-toplumsal ko-
şulların müzik aracılığı ile açıklanmasına yönelmişlerdir. Ayrıca, 
Çağdaş insana, yabancılaşmaya dayanan bir toplum içinde yaşar-
ken, reel-yaşammın ona arattırdığı, gereksindirdiği ilkelleştirilmiş 
bir müzik (sanat) sunmaktan kaçınmışlardır. Bu insanın kullanımı 
için, bu insanın aktüel-bilinci ile sınırlı ve bu bilinçle uyum içinde 
bir müzik yapmaktan kaçınmışlardır. Böylesi müziğin dinleyiciye 
dış gerçekliğini algılaması için hiçbir şey vermeyeceğini; dinleyici-
nin reel-yaşam içindeki algılama biçimini müziksel bir form'a  sokul -
muş olarak gene dinleyiciye satarak onu sadece bir clientile'e  dönüş-
türmeyi hedef  edindiğini açıkça görebilmişlerdir. Başka bir deyişle, 
dinleyicinin aktüelbilincinden çıkabilmesine yardımcı olabilecek bir 
müziği amaçlamışlardır. 

Yaptıkları müziğin artistik metodunun büyütücü aynasında din-
leyicinin içinde yeraldığı yabancılaşmaya dayanan çağdaş toplum-
da sevilen yaygın müzik parçalarını, harcı alem şarkıları (varolan 
toplumdaki yaşamın realitesine bağlı olarak, ondan ötürü gereksi-
nen, alışılan müzik formlarını)  dinleyici kitlesine göstermeyi, alış-
tıkları, sevdikleri müzik parçalarının gerçekte birer meta oldukları-
nın anlaşılmasını amaçlamışlardır. 

Bunun içindir ki, Kurt Weil'in Üç Kuruşluk Operaya ve Maha-
gonny'ye yaptığı müzik Stravinsky'nin Askerin Öyküsü'ne yaklaşır. 
Hindemith ise, Askerin Öyküsü'nden uzaklaşmıştır. Oysa, Adorno'ya 
göre, Kurt Weil'in uslûbu montaja dayanmaktadır. Neo-klasisizmin 
"organik" yüzeyini kasıtlı olarak birkaç yanlış nota katarak bozar; 
molozlarını, fragmanlarını  süpürür. Aktüel kendi kompozisyonunu 
asılsızlıktan ve aldanım dan yeniden inşa eder. Tıpkı 19. Yüzyıl ar-
monisinin bugünkü açımlanımı gibi. Bu şok ile neo-klasisizmin mü-
zik parçalarını maskesizleştirir; bunların oluşumunun nedeni olan 
toplum hakkında dinleyiciye "uyarıda" bulunur. Aynı anda da, po-
zitivist komünal müziğin yaşayan bir reddiyesini de yapar. Ger-
çek kullamm müziğini (yani, yabancılaşmadan kurtulabilmek için 
yardımcı olacak gelişkin topluluk yaşamını haber veren müziği) ya-
şanan toplumda (kitlelere) yaygınlaştırılmış bulunan vülger müziğin 
bir aldanım olduğunu dinleyicilerine sergileyerek oluşturur. Yaşanan 
gündeki besteciliğin bir aldanım olduğunu, böylece, dinleyicilerin 
reel-yaşamlarınm gereksindirmesinden ötürü çok iyi bildikleri, sev-
meye alıştırıldıkları yaygın müziğin kendisine itiraf  ettirmenin ola-
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nakiılığmı da göstermiş olur. Yaygın müziğin dünyayı olduğu gibi 
bırakarak onu objektif  görünümü ile kabullendiğini de göstermiş 
olur. Reel-toplumun içinde ona denk düşen objektivistik müzi-
ğin, sözde-cemaatlara dönüştürülmüş dinleyiciye ancak bir fantazya 
dünyasında mutluluk, özgürleşme ve yabancılaşmadan kurtulma 
vaadedebildiğini bu müzik türünün en bilinen, en sevilen parçaların-
dan yola çıkarak göstermiş olur. 

Bunun için de, objektivistik müziğin yapıtlarında kodlanmış me-
tinlerin anlattığı toplumsal koşulları (ya da, varolan toplumsal ko-
şullan anlatma biçimini ve içeriğini), aktüel bilincinin sınırlarından 
çıkmasına yardımcı olduğu dinleyicinin kendi algılaması ile farke-
debileceği, anlayabileceği bir biçimde okunaklı  bir  metne  dönüştürür. 

Bunu yapmakla da, yaygın müziğin, hafif  müziğin, sözde-ce-
maatçı müziğin en iyi ürünlerinde bile sadece Tarihin zaman boyu-
tunun dışında bir zaman boyutunda yeralabilen 'özgürleşme" bek-
lentisinin, ancak ve ancak, insan eliyle ve Tarihin kendi zaman bo-
yutunda gerçekleştirilebileceğine dikkatleri çeker. Böylelikle, müzik 
sanatını, yapamayacağı şeyleri yüklenip bir aldanıma dönüşmekten 
kurtarmış-, müzik ve toplum arasındaki etkileşimi doğru bir biçimde 
değerlendiremedikleri için yabancılaşma sorununun çözümlenmesini 
müzikten bekleyenlerin müziğe yönelttikleri haksız, tutarsız ve yanıl-
tıcı eleştirileri de önlemiş olur. 



Macar Yazınından Çeviriler 
Sami N. ÖZERDİM 

G İ R İ Ş 

Macar yazını, kuşkusuz, büyük dillerin -Almanca, Fransızca, İn-
gilizce- yazınları genişliğinde Türkçeye aktarılmış değildir. 1944'te, 
Maarif  Vekilliği'nin "Macar Klasikleri" dizisi ile başlayan dizgeli ve 
denetimli çevirilerden az önce; Ahmet Halit Kitabevi'nin "Şarktan-
Garptan Tercüme Eserler" dizisinde ilk Macar romanı, büyük Macar 
yazarlarının değil, bir halk yazarının kitabı ile (Vesta  Rahibesi)  di-
limize çevrilmişti; hem, doğrudan doğruya Macarcadan çevrilmiş bu-
lunuyordu. 

Ne var ki, gazetelerde dergilerde Macar yazınından çeviriler çok 
öncelşri başlamıştı. Daha 1912'de, Şehbal  dergisinde M. Lengyel'in 
Tayfun'u  İ. Hami (Danişmend?) kalemiyle Türkçeye aktarılmıştı. 
1923'te Dergâh  dergisinde -başka bir dilin aracılığı ile- çevrilmiş Ma-
car öyküsüne, 1926'da Vakit  gazetesinde Hamit Zübeyr (Koşay)m 
Macarcadan çevirdiği bir öyküye, 1928'de Hayat  dergisinde Necmi 
(Seren)'nin Petöfi'den  çevirdiği şiir parçalarına raslıyoruz. 1) Yıllar 
uzayıp gittikçe, süreli yayınlarda Macar yazınından çevrilmiş şiir, 
öykü, roman dizileri de çoğalmıştır. Ancak, bunların bir bölüğü, 
okuyucuyu eğlendirmek için gelişigüzel alınmış; bir bölüğü ise seç-
kin yazarlardan seçilmiştir. Süreli yayınlarda olsun, kitap haline ge-
tirilmiş yayınlarda olsun, başta andığımız Maarif  Vekilliği dizisi dı-
şında kalanların gelişigüzellikten kurtulamadığı açıktır. Şunu ekle-
yebiliriz ki, süreli yayınlara serpilmiş olan irili ufaklı  çeviriler epey-
ce bir sayı tutmaktadır; büyük dillerin ötesindeki yazınlara göre, 
Türkçede Macar yazınına öncelik verildiğini göstermektedir. 

Çevirilerin doğrudan doğruya Macarcadan yapılanları, çeviren-
lerin adlarından anlaşıldığı gibi; yazar ve kişi adlarının yazılışında 
da * belirir. Hıristiyan dünyasında ortak kullanılan adlar, her dile 

* Macarcada, bütün sesli harflerin  üzerinde, sağa yatık, Fransızcadaki accent ai<ru 
biçiminde, seslileri uzatan bir işaret vardır, (ö, ü) harflerinin  üzerindeki noktalar 
da, yana yatık iki çizgi görünümünde, uzun seslilerden ikisini oluştururlar. Yazar 
adlarında bu uzatma vurgularını, salt (6) harfinde  gösterebiliyoruz. 
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göre değişiklikler gösterir, Macarcada ise ayrımlar oldukça belirli-
dir. (Ferenc = François vb.). 

Macar yazınından çeviriler daha önce, bu satırların yazarmca 
Tercüme  dergisinde üç yazı ile 2) tanıtılmıştı (1946-1948). Ayrıca, 
Behçet Necatigil, 1979'da Türk  Dili  dergisinde, Balkan ülkeleri yazın-
larından çevirileri sözkonusu ederken, Macarcadan çevirilere de yer 
vermişti. 3) 

Biz burada, 1940-1980 yılları arasında -kırk yıl içinde- kitap ha-
linde yayımlanmış yazınsal çevirilerin bir kaynakçasını vererek, ön-
ceki iki tanıtmayı derli toplu bir düzen içinde bir araya getireceğiz. 

1. Dünya  Edebiyatından  Tercümeler  - MACAR  KLASİKLERİ 

Hasan-Âli Yücel'in Milli Eğitim Bakanı olduktan sonra, 1940'ta 
başlattığı "Dünya Edebiyatından Tercümeler" dizisinde "Macar Kla-
sikleri"nin ilk kitabı 1944'te çıkmıştır. Bu diziden ilk kitabın, TL F. 
Rakoczi'nin yanında bulunan Mikes'in, 1717'de Türkiye'ye sığındık-
tan sonra, düşsel bir ablaya yazdığı mektuplardan oluşması, Türk-
Macar tarihsel ilişkileri açısından anlamlıdır. 

Dizi, o zaman A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya  Fakültesi Hungaroloji 
Profesörü  bulunan Dr. Tibor Halasi-Kun yönetiminde hazırlanıp ya-
yımlanıyordu. İlk kitapta çevirenin; 17. kitabın; son kitapta ise, diziyi 
üzerine aldığı anlaşılan Prof.  Dr. Hasan Eren'in önsöz'leri dışında, 
bütün önsöz'ler T. Halasi-Kun'un kaleminden çıkmıştır. T. Halasi-
Kun, Macarların soyadlarını özadlarının başında kullanmalarından 
doğan karışıklıkları önlemek için, yazarların küçük adlarını baş harf-
leriyle belirtme yolunu seçmişti. Biz, parantezlerle öz adları da ta-
mamlayacağız . 

Dizi sayılarına uyarak kaynakçayı veriyoruz : 

1. K (eleman) MİKES: Türkiye  Mektupları.  Çeviren: Sad-
rettin Karatay. 2 cilt. Ankara 1944-1945. XIV-224, 268 s. Tür-
kiye yaşamından çizgiler. 

Bu kitap çıkmadan önce, gerek Mikes'ten söz eden, gerekse 
mektuplarından örnekler içeren yazılar görülmüştür. 

2. Z (sigmond) MORİCZ : Tanrı  Gözünden  Irak.  Çeviren : Sad-
rettin Karatay. Ankara 1945. XI + 147 s. Roman. 

Zs. Moricz, Macaristan'daki yeni rejimin de benimsediği bü-
yük bir roman ve öykü yazandır; öyküleri de çevrilmiştir. 
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3. F (erene) HERCZEG: Paganlar.  Sadrettin Karatay. Ankara 
1945. X I I+ 307 s. Roman. 

Bu dizide yazarın iki oyunu bulunduğu gibi, öyküleri de sü-
reli yayınlarda, antolojilerde görülmüştür. 

4. G (eza) GARDONYİ: Anlaşılmayan  İnsan.  Çeviren: Ziya 
Tuğal. Ankara 1946. XI I+ 346 s. Attila'nm romam. Bu dizi-
de 2. basımı: 1965. Özel yayıncıların yayımladığı basımları 
için II. bölüme bakınız. 

5. K (alman) MİKSZATH: Konuşan  Kaftan.  Çeviren Sadret-
tin Karatay. Ankara 1946. I V + 147 s. Türk dönemine ilişkin 
tarihsel roman. 

Bu dizide yazarın bir romanı daha bulunmaktadır. Anto-
lojilerde ve süreli yayınlarda öyküleri çevrilmiştir. 

6. F (erene) HERCZEG: Bizans.  Çeviren: Sadrettin Karatay. 
Ankara 1946. 11 + 125 s. Tarihsel oyun. 

7. G (ergely) CSİKİ: Tufeyliler.  Çeviren: Sadrettin Karatay. 
Ankara 1946. 11 + 191 s. Oyun. 

8. E (de) SZİGLİGETİ: Liliomfi.  Çeviren: Sadrettin Karatay. 
Ankara 1946. I I I+ 122 s. Vodvil. 

9. G (eza) GARDONYİ: Üçüncü  Kudret.  Çeviren: Sami N. 
Özerdim. Ankara 1946. 2 + 180 s. Roman. 
Bu dizide Gardonyi'nin başka bir romanı yukarıda geçtiği 
gibi antolojilerde ve süreli yayınlarda öyküleri de çıkmıştır. 

10. K (alman) MİKSZATH: Aziz  Petrus'un  Şemsiyesi.  Çeviren: 
Necmi Seren. Ankara 1946. V I I + 347 s. Roman. 

11. M (or) JOKAİ: Altın  Adam.  2 cilt. Çeviren: F (erit) Zahir 
Törümküney, Sadrettin Karatay. Ankara, 1947, 1955. V + 
444, 360 s. Roman. 

M. Jokai, 120 cilde varan, şiirden öykü ve oyuna, romana 
değin uzanan yapıtlarıyla, Macarların büyük bir yazarıdır. 
Bu dizide başka bir romanı da görüleceği gibi, antolojiler-
de ve süreli yayınlarda öykülerine de rastlanır. Özel ya-
yıncıların bastırdığı kitapları için II. bölüme bakınız. 

12. M (or) JOKAİ: Yeni  Çiftlik  Sahibi.  Çeviren : Sadrettin Ka-
ratay. Ankara 1948. X+364 s. Yazarın bir portresi. Roman. 
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13. K Caroly) KÎSFALUDY : Aldanışlar.  Çeviren : Sadrettin Ka-
ratay. Ankara 1948. IX+72 s. Yazarın portresi. Güldürü. 

14. F (erene) KÖLCSEY: Öğütler.  Çeviren: Necmi Seren. An-
kara 1949. IX+56. s. Yazarın portresi. Düşünceler. 

. 15. K (alman) CSATHO: Kule  Saatindeki  Kuzgun,  Çeviren : 
Sami N. Özerdim. Ankara 1950. V I I+ 448 s. Yazarın port-
resi. Roman. 

16. F (erene) MORA: Buğday  Tarlalarının  Destanı.  Çeviren: 
Sadrettin Karatay. Ankara 1951. VIII+405 s. Yazarın port-
resi. Roman. 

17. Aladar KUNCZ : Kara  Manastır.  2 cilt. Çeviren: Necmi Se-
ren. İstanbul 1956. IV+402, 372 s. Birinci Dünya Savaşı'nda 
bir esirliğin öyküsüdür. Önsözü: M. Kisban. 

18. F (erene) HERCZEG: Mavi  Tilki.  Çeviren : Sadrettin Kara-
tay. Ankara 1957. 104 s. Oyun. 

19. D (ezsö) SZABO: Sürüklenen  Köy.  3 cilt. Çeviren : Sadret-
tin Karatay. Ankara 1963. 339, 360, 344 s. Roman. 

Bu diziden ayrı olarak, iki kitapla kalmış ikinci bir dizi "Yeni 
Macar Edebiyatı" başlığını taşımaktadır. Her iki kitabın önsözleri yi-
ne T. Halasi-Kun'undur. 

1. F (erene) MOLNAR: Çocuklar.  Çeviren: Necmi Seren. An-
kara 1946. XI I+ 92 s. Krokiler. 
Pal  Sokağı'nın  Çocukları  adlı çocuk romanı ile Türkiye'de 
oldukça tanınmış olan F. Molnar'a süreli yayınlarda da rast-
lıyoruz. II. bölüme bakınız. 

2. M (enyhert) LENGYEL: Tayfun.  Çeviren.- Sadrettin Kara-
tay. Ankara 1946. 11 + 158 s. Oyun. 

1912'de Şehbal'de  bir çevirisi bulunduğunu yukarıda an-
dığımız bu yapıt, Gençlik  gazetesinde, C.A.K.'nm çevirisiyle 
çıkmıştır. (1939)4 

"Dünya Edebiyatından Tercümeler" genel dizisinde, Klasikler'e 
yardımcı kitapları içeren Bilim Eserleri serileri içinde, ancak iki ki-
tabı yayımlanan "Macar Bilim Eserleri Serisi" vardır: 

1. Gy (ula) NEMETH: J.  Thury.  Çeviren: Ziya Tugal. İstanbul 
1950. XVIII + 32 s. Yazarın portresi. Önsöz ve kaynakça: Dr. 
J (anos) Eckmann. 
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Türkolog J. Thury için Macar Bilimler Akademisi'nde veril-
miş söylev. Kaynakçada: Nemeth'in yazılan. 

2. S (andor) TAKATS : Macaristan  Türk  Âleminden  Çizgiler 
Çeviren: Sadrettin Karatay. Ankara 1958. 336 s. Önsöz: Ha-
san Eren. 
Bu kitapta dizi sayısı yoktur. 2. basımı, 1970'te "1. basım" 
kaydı ile "Türk Kültür Eserleri" dizisinde çıkmıştır. IV. bö-
lüme bakınız. 

Milli Eğitim Bakanlığı'nm bu dizilerinde yayımlanan çevirile-
rin hepsi doğrudan doğruya Macarca asıllanndan yapılmıştır. 

II.  Özel  Yayıncıların  Yayımladıkları  Çeviriler 

Çeşitli yayınevlerinin ortaya koyduğu Macar yazınından çeviri-
lerde bir izlence, bir düzen yoktur. Bunların kimisi Macarca aslın-
dan, kimisi de İngilizce, Fransızca vb. dillerden, ikinci elden aktarıl-
mıştır. Hepsi, Macar yazınında belli bir yeri olan kimselerin yapıt-
ları değildir. Bu arada, Balık  Tutan  Kedi  Sokağı  adlı romanıyla Lond-
ra'da ödül kazanmış olan Jolan Földes bile Macaristan'da ciddiye 
alınmamış, giderek Türkçe'de yayımlanan Macar  Edebiyatı  Tari-
hi'ne  bile adı geçmemiştir.5 Özel yayınlarda çıkan çevirilerden kimi-
si ise kısaltılmış, bu arada sonuçlarında değişiklikler yapılarak happy 
end'le okuyucu yanıltılmıştır.6 

Aşağıda bunların tam bir dizelgesini veriyoruz.7 Önce, yıl sırası-
na uyulmuş, ancak özdeş yazarın başka kitapları varsa, ilk çevire-
nin altına yazılmış, böylece bir birlik sağlamaya çalışılmıştır. 

Istvan LAZAR : Vesta  Rahibesi.  Çeviren : Necmi Seren. İstanbul 
1940 Ahmet Halit Kitabevi. 128 s. "Şarktan-Garptan Seçme 
Eserler: 2" Roman. 2. basımı: 1943. 

JOLAN FOLDES : Balık  Tutan  Kedi  Sokağı.  Çeviren: Nasuhi 
Baydar. İstanbul 1940 Ahmet Halit Kitabevi. 192 s. "Şarktan-
Garptan Seçme Eserler: 3" Roman. Fransızcasından.8 

Bir  Liseli  Kız  Vardı.  Çeviren: Niyal Emin. İstanbul 1944 İn-
kılâp Kitabevi. 231 s. "İnkılâp Seçme Tercümeler Serisi: 1" 
Roman. 

Evleniyorum.  Çeviren: Muazzez Tahsin Berkand. İstanbul 
1945 İnkılâp Kitabevi. 172 s. "İnkılâp Kitabevinin Seçme Ter-
cümeler Serisi: 4" Roman. 
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Altın  Küpeler.  Çeviren : Mustafa  Yıldırımalp. İstanbul (1948) 
Nebioğlu Yayınevi. 165 s. Roman. İngilizce'den. Yazarın kü-
çük adı: Yolanda biçiminde yazılmıştır. 

MOR JOKAİ: Sırmalı  Kaftan.  Çeviren: Ahmet Emin Yalman. 
İstanbul 1942 Ahmet Halit Kitabevi. 139 s. "Şarktan-Garp-
tan Seçme Eserler: 38-39" Roman. 
Asıl adı "Macaristanda Türkler" olan bu roman, Vatan  ga-
zetesinde bu adla yayımlanmış, kitabın başında da bu ko-
nu açıklanmıştır. Almancadan çevrilmiş olan bu ünlü ro-
man, kırpılarak, sonu değiştirilerek okuyucuya sunulan tür-
lerin bir örneğidir. 
Görünmeyen  Yara.  Çeviren: Sami N. Özerdim. İzmir 1962 
Kovan Yayınları 63 s. "Dünya Edebiyatı: 1" Öyküler. 

Önsöz ve altı öyküyü içeren bu kitaba adını veren öykü, bir 
İngilizce antolojinin yanıltmasıyla, uzun süre Karoly Kisfa-
ludy'ye mal edilmiştir. İbrahim Hoyi'nin, 1927'de çıkan Gü-
neş  dergisinde ilk kez yayımladığı bu öykü 1934'de Yarasa 
başlıklı kitabına girmiş, daha sonra başkaları da bu öyküyü 
hep K. Kisfaludy  adıyla süreli yayınlarda yayımlamışlardır. 
Türk  Dili  dergisinin 95. sayısında (Ağustos 1959) yayımla-
dığımız çeviri ile bu yanlış düzeltilmiştir. 

20  Yıl  Sonra.  Çeviren: Necmi Seren. İstanbul 1968 Tan Mat-
baası. 126 s. J. Eckmann'm Önsöz'ü ile. 15 öykü. 

İlona MIKLOSI: Kızım  ve  Aşkım.  Çeviren: Necmi Seren. İstan-
bul 1940 Ahmet Halit Kitabevi. 141 s. "Şarktan-Garptan Seç-
me Eserler: 4" Roman. 
2. basımı, basım kaydı verilmeden 1975'te Hürriyet Yayın-
ları arasında çıkmıştır. 191 s. "Hürriyet Yayınları: 115. "Aşk 
Dizisi: 13" 

Mihaly FÖLDI: Asrın  Kadını.  Çeviren: F (erit) Zahir Törüm-
küney. İstanbul 1943 Akba Kitabevi (Ankara). 2 cilt. 319, 324 
s. "Akba'nm Tercüme Serisi: 12, 13." 3. basımı: 1968. 

PETÖFI, (Sandor) : Aşk  ve  Hürriyet  Şiirleri.  Çeviren: Necmi Se-
ren. İstanbul 1943 Ahmet Halit Kitabevi. 80 s. "Gençlik Se-
risi : 1" 

Önsöz ile. Düz yazı ile çevrilmiş şiirler. 
En  Güzel  Şiirleriyle  Petöfi.  Böyleleştiren: Basri Gocul. Bur-
sa 1970 Özvar Matbaası. 16 s. 
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Petöfi'den  birkaç şiirle İkbal'in Petöfi  için şiiri. 

Şiirler.  Çeviren: Tahsin Saraç. İstanbul 1973 Cem Yayınevi. 
109 s. "Dünya Şiiri Dizisi: 2" 

Tahsin Saraç ile Sandor Fekete'nin önyazıları. Franşızca-
dan yapılan çeviriler, S. Fekete ve Prof.  Dr. Hasan Eren ile 
danışılarak Macarca asıllarına yaklaştırılmaya çaluşlmıştır. 

Lajos ZILAHY: Öldüren  Bahar.  Çeviren: Halit Fahri Ozansoy. 
İstanbul 1943 Ahmet Halit Kıtabevi. 87 s. "Şarktan-Garptan 
Seçme Eserler: 56" Roman. 

S. De Leo-F. Pfeiffer'in  Fransızca'ya çevirisinden. 

Öldüren  Bahar.  Çeviren: Ahmet Cemil Miroğlu. İstanbul 
1943 Semih Lutfi  Kitabevi. 104 s. "Dünya Şaheserlerinden 
Tercüme Serisi: 35" 

İki  Esir.  Çeviren: F (erit) Zahir Törümküney. İstanbul 1943 
Akba Kitabevi (Ankara). 2 cilt. 196, 212 s. "Akba'nın Ter-
cümeler Serisi: 1, 6" Roman. 10. basımı: 1975. 

Kırpılarak çevrilmiştir.9 

İki  Esir.  Çeviren: Hakkı Bigeç. Ankara 1975 Başkent Yayı-
nevi. 542 6. 

Fransızcasmdan çevrilmiştir. 

Nehirden  Gelen  Kadın.  Çeviren: Adnan Tahir. İstanbul 
1965 Minnetoğlu Yayınevi. 259 s. "Tercüme Romanlar Se-
risi : 2" 

E. MADAR: Bronz  Vazo.  Çeviren: Feridun Rumit (Timur). İs-
tanbul, Mart 1944 Resimli  Aylık  Roman  dergisinin 3. sayı-
sını oluşturur. 86 s. res. Polis romanı. 

F (erene) MOLNAR: Pal  Sokağı'nın  Çocukları.  Çeviren: Necmi 
Seren. İstanbul 1944 Ahmet Halit Kitabevi. 141 s. "Gençlik 
Serisi: 7" Çocuk romanı. 

Sonraki basımı: Pal  Sokağı  Çocukları.  İstanbul 1975 Halk 
Sanatları Neşriyat. 302 s. res. "Armağan Çocuk Klasikle-
ri : 47" 

Pal  Sokağının  Çocukları.  Çeviren : Gabriella Kalman - Hüs-
nü Mengenli. İstanbul 1970 Milliyet Yayınları. 384 s. 7 renkli 
planş. "Çocuk Kitapları Dizisi: 3" 7. basımı: 1978. 
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Pal  Sokağı  Çocukları.  Çeviren: Zeyyat Selimoğlu. İstanbul 
1977 Cem Yayınevi. 226 s. 8 renkli planş "Arkadaş Kitap-
lar : 61" 2. basım : 1978. 

Pal  Sokağının  Çocukları.  Çeviren: Nihal Önol. İstanbul 1978 
Altın Kitaplar Yayınevi. 169 s. "Altın Çocuk Kitapları". 

Liliom.  Bir efsane.  7 tablo, 1 prolog. Çeviren: Asude Zey-
bekoğlu. 31 s. büyük boy. İstanbul, Kasım 1953, Senaryo 
dergisinin 2. sayısına ek. 

A (dorjan) BONYI: Hayat  ve  Tesadüfler.  Çeviren : F (erit) Zahir 
Törümküney, İstanbul 1945 Yüksek Yayınevi. 203 s. Roman. 

Gabor de VASZARY: Yavrum!  Çeviren: Fethi Kardeş. İstanbul 
1945 Apa Yayınevi. 280 s. Roman. 

Fransızcasmdan. Yazarın Macarca adı VASZARY Gabor'-
dur. 

Pal BARABAS : 2000  Liraya  Bir  Erkek.  Çeviren : Nilüfer  Paran. 
İstanbul 1948 Millet Mecmuası. 175 s. "Millet Mecmuası 
Yayınları: 10" Roman. 

Jozsef  NYIRÖ : Şibo  Kasırgası.  Çeviren : Nilüfer  Paran. İstanbul 
1948 Millet Mecmuası. 263 s. 1 planş "Millet'in 'Her Zaman 
Güzel Kitaplar' Serisi: 1" Roman. 

Zoltan von HARSANYI: Rapsodi.  Çeviren: Sahire Sağman. İs-
tanbul 1957 Türkiye Yayınevi. 622 s. "Yıldız Romanlar: 24" 
Besteci Liszt'in romanı. Yazarın adı, Macarcasmda : HAR-
SANYİ Zsolt'tur. 

R. SZIRMAI: Budapeşte  Cinayeti.  Çeviren: Süleyman (Sıddık), 
Sevgel, İstanbul [derleme tarihi: 1963) Nebioğlu Yayınevi. 
104 s. "Dünya Dedektif  Romanları: 4". 105-111. sayfalarda 
bir Amerikan polis öyküsü. 

Yedi  Metelik.  Macar hikâyeleri. Çeviren: Sami N. Özerdim. An-
kara 1964 İmece. 100 s. "İmece Dergisi Yayınları: 6" 

Önsöz, yazarlar üzerine kısa bilgilerle 10 öykü. Yazarlar: 
M. Jokai, K. Mikszath, G. Gardonyi, F. Herczeg, Zs. Moriez 
D. Kosztolanyi, J. Bokay. 

Bundan sonraki çevirilerden çoğu, yeni rejim Macaristan'ının 
yazarlarından yapılmış; Körmendi, Moriez, Gardonyi gibi eski ya-
zarlardan da çeviriler görülmüştür. 
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Tibor DERY : Eğlentili  Bir  Gömme  Töreni.  Çeviren : Adalet Cim-
coz. Ankara 1967 Bilgi Yayınevi. 120 s. "Bilgi Yayınları: 51. 
Hikâye Dizisi: 2" Biri uzun, üç öykü. 

Dev.  Çeviren: Ülkü Tamer. İstanbul 1968 Varlık Yayınevi. 
158 s. "Varlık Yayınları, sayı: 1435. Büyük Eserler Kitaplı-
ğı : 147" Biri uzun, iki öykü. 

Niki.  Çeviren: Barış Pirhasan. İstanbul 1974 Yankı Yayınla-
rı. 128. s. "Seri No. 76" Roman. 

Ferenc KÖRMENDI: İki  Aşk  Arasında.  Çeviren : Süheyla Aykut. 
İstanbul 1967 Arat Kitabevi. 415 s. Roman. 

Gyula HERNADI: 32 Saat  Özgürlük.  Çeviren : Cemal Süreya. İs-
tanbul 1968 Habora Kitabevi. 142 s. "Habora Kitabevi Yayın-
ları 42" Roman. 

Macar  Hikâyeleri  Antolojisi.  Hazırlayan : Muzaffer  Reşit (Yaşar 
Nabi Hayırl. İstanbul 1970 Varlık Yayınları. 198 s. "Var-
lık Yayınları; sayı: 15 49. Büyük Eserler Kitaplığı: 182" 

Yazarlar üzerine bilgi ve fotoğrafları  ile. Yazarlar: İ. Tömör-
keny, Zs. Moricz, L. Nagy, D. Kosztolanyi, K. Frigyes, J. J. 
Tersanszky, P. Szabo, T. Dery, I. Bela, A. Tamasi, A. E. Gellert, 
P. Veres, Gy. Illyes, İ. Sarkadi, F. Santa, L. Galambos, Gy. 
Moldova. Çevirenler; birkaç kişidir. 17 öykü. 

Magda SZABO : Yavru  Ceylan.  Çeviren : Gabriella Kalman - Hüs-
nü Mengenli. İstanbul 1972 (e) Yayınları. 265 s. "e Yayınları: 
74" Roman. 

Ferenc KARINTHY: Budapeşte'de  Bahar.  Çeviren : Hale Kuntay, 
İstanbul 1978 Milliyet Yayınları. 310 s. "Yirminci Yüzyıl Ya-
zarları : 8" Roman. 

Geza GARDONYI: Tanrının  Kılıcı.  "Anlaşılmayan İnsan". 10) 3. 
basım. Çeviren : Ziya Tugal. Ankara 1974 Töre-Devlet Yayın-
ları. 374 s. "Töre-Devlet Yayınları: 15". 

I. Bölümde geçen çevirinin, T. Halasi-Kun'un önsözü ile bir-
likte özel yayınlarda basımı. 

Tanrının  Kılıcı  Attila.  Çeviren: F. Zeki Döker, İstanbul 1974 
Demir Yayınları. 375 s. "Demir Yayınları: 2" 

Başta, yazar üzerine bilgi. 
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İmre SARKADI: Korkak.  Çeviren: Nisa Kadıbeşegil. Ankara 
1974 Kalite Matbaası. 118 s. Roman. 

Zsigmond MORICZ: Mişi.  Çeviren : Gabriella KalmanHüsnü 
Mengenli. İstanbul 1974 Milliyet Yayınları. 368 s. 3 renkli 
planş. "Çocuk Kitapları Dizisi: 69". Çocuk romanı. 

III.  Masal  Çevirileri 

Türk halkbilgisi ve halk yazını ile yaşamı boyunca uğraş-
mış olan Dr. İgnac Kunos'un, gerek Türkçe yazılmış, gerekse Macar-
cadan çevrilmiş kitaplarını söz konusu etmek gerekir mi? Kunos'tan 
çeviriler bile, Türk halk yazınını, halkbilgisini yansıtır; üstelik, Türk-
çeden Macarcaya, yeniden Macarcadan Türkçeye çevrilmiş olmak 
gibi garip bir ahnyazıları vardır. 1925'te Türkçe yazılıp basılmış olan 
Türk  Halk  Edebiyatı,  yine o yıl basılmış: Halk  Edebiyatı  Nümune-
leri-Türkçe  Ninniler  adlı kitapları dışında, Türkiye'de basılmış baş-
ka kitapları da bulunduğunu, adı verilen kitaplardan ilkini sadeleş-
tirerek "Tercüman-Binbir Temel Eser" dizisinde yayımlamış (1978) 
olan Dr. Tuncer Gülensoy haber veriyor: Orta  Oyunu-Büyücü  Oyu-
nu  (1304); Halk  Edebiyatı  Nümuneleri  1 - Maniler,  Birinci  Kısım: 
Halkın  Sesi  (1339). 

Kunos'un derlediği Türk masallarının Türkçeye çevirileri ise 
aşağıdadır: 

Adakale  Türk  Masalları.  Çeviren: Necmi Seren. İstanbul 1946 
Ahmet Halit Kitabevi. 128 s. res. "Çocuk Kitapları Serisi: 19" 

2. basımı. İstanbul 1975 Neşriyat Anonim Şirketi res. "Ar-
mağan Çocuk Klasikleri: 44" Küçükboy. 

Yaşayan  Ünlü  Masalları.  3 cilt. Derleyen Gani Yener. İstanbul 
1968 İnkilap ve Aka Kitabevleri 317 s. res. 

O yıl, bu kitaptaki masallar, ikişer formalık  on küçük ki-
tap halinde ayrıca yayımlanmıştır. 

Sihirli  Gül.  Hazırlayan: Gani Yener. İstanbul 1972 Altın Kitap-
lar Yayınevi. 256 s. res. "Altın Çocuk Kitapları" 

Şimdi, Macarcadan çevrilmiş, Macar masallarını içeren kitap-
lara gelelim: 

Macar  Masalları.  Çeviren : Sami N. Özerdim. İstanbul 1952 Rafet 
Zaimler Kitap Yayınevi. 112 s. res. "Yeni Dünya Çocuk Ma-
salları : 8" 
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Kazçobanı  Matyi.  Macar masalları. Çeviren: Sami N. Özerdim. 
İstanbul [19521 Raf  et Zaimler Yayınevi. 60 s. res. 

Macar  Masalları.  Çeviren: Sami N. Özerdim. İstanbul 1957 Var-
lık Yayınevi. 112 s. res. küçük boy "Varlık Yayınlan, sayı: 
530. Çocuk Klasikleri: 32" 

2. basımı: 1962. 56 s. res. "Varlık Yayınları: 929. Çocuk Kla-
sikleri : 32" 1. basımdaki öykülerin ilk yarısını içerir. 

3. basım : 1967. 56 s. res. "Varlık Yayınları, sayı: 1310. Çocuk 
Klasikleri: 32" 

Çömlek  Kapağı.  Macar masalları. Çeviren: Sami N. Özerdim. İs-
tanbul 1962. 56 s. res. "Varlık Yayınları; sayı: 940. Çocuk 
Klasikleri: 30" Macar  Masalları'nın  ilk basımının ikinci ya-
nsmdaki masallan içerir. Küçük boy. 

2. basımı: 1968. 56 s. res. "Varlık Yayınları, sayı: 1436. Ço-
cuk Klasikleri: 39" 

Yiğit  Genç.  Macar masalları. Çeviren: Sami N. Özerdim. İs-
tanbul 1964. 61 s. res. "Varlık Yayınları, sayı: 1049. Çocuk 
Klasikleri: 9" Küçük boy. 

Rafet  Zaimler Yaymevi'nin 1952'de yayımladığı Macar  Ma-
salları  adlı kitaptan seçilmiş masallan içerir. 

2. basım: 1973. 64 s. res. "Varlık Yayınlan, sayı: 1751. Ço-
cuk Klasikleri: 9" 

Macar  Masalları.  Çeviren : Sami N. Özerdim. Ankara 1958 Emek 
Basım-Yayımevi. 32 s. "Arı Kitap: 7" Küçük boy. 

Kahraman  Serçe.  Seçme Macar masalları. Çeviren: İlona Gür-
kan. İstanbul 1966 Anten Yayınevi. 74 s. res. 

Başka ülkelerin masallarını derleyen kitaplardan, süreli yayın-
larda da Macar masallarına raslanmaktadır. 

/V. Bilimsel  Yapıtlar 

Konumuz yazınsal çeviriler olmakla birlikte, Milli Eğitim Bakan-
lığı'nm Macar Bilim Eserleri dizisinden andığımız iki kitaba, Türklük 
dünyasıyla ilgileri nedeniyle aşağıdaki kitapları da katalım: 
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Arşiv  Meseleleri.  Çeviren : Tayyib Gökbilgin İstanbul 1939 Maarif 
Vekâleti. (6) + 146 s. İlk yazı Dr. Lajos Fekete'nindir (alt 
nottan.) 

L (ajos) LIGETI: Bilinmeyen  İç-Asya.  Çeviren : Sadrettin Kara-
tay. İstanbul 1946. 362 s. "Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih 
Coğrafya  Fakültesi Yayınları No. 52. Hungaroloji Enstitüsü 
No. 2" 

2. basımı, birinci basım kaydı ile, 2 cilde bölünerek, Milli 
Eğitim Bakanlığı'nca 1970'te "1000 Temel Eser" dizisinde ya-
yımlanmıştır (Sayı, 33, 34). 

Gyula NEMETH: Attila  ve  Hunları.  Çeviren: Şerif  Baştav. İs-
tanbul 1962. (8) + 326 + (2) s. + XX s. resim şekil, 3 harita. 
"Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya  Fakültesi Ya-
yınları, sayı: 106" 

Gy. Nemeth'in yayıma hazırladığı bu kitabın yazarları: 
Sandor Eckhardt, Nandor Fettich, Lajos Ligeti, Gyula Ne-
meth, Peter Vaczy. Kitaba, çeviren, yapıtı ve yazarlarını 
konu edinen bir yazı eklemiştir. 

Jozsef  MOLNAE: Macaristan'daki  Türk  Anıtları.  Monuments 
Turcsen Hongrie. Ankara 1973. X + 48 + LXIX S. planş. bü-
yük boy "Türk Tarih Kurumu Yayınları VI. Dizi-Sa. 11" 
Önsöz: M. Tayyib Gökbilgin. Fransızca önsöz ve metin. 

Buraya, aşağıdaki kitabı da eklemeyi gerekli bulduk: 

G (yörgy) PALOCZY HORVATH: Dün  Köleydik  Bugün  Halkız. 
Macaristan'ın 1500 yıllık köylü hareketleri tarihi. Çeviren: 
S (evim) Belli. Ankara 1966. 163 s. "Bilim ve Sosyalizm Ya-
yınları : 2" 

İngilizceden. 2. basımı: 1974. E. Tüfekçi'nin  önsözü ile. 

Türkoloji, Türk-Macar ilişkileri, yazın ile ilgili çevirilere süreli 
yayınlarda geniş ölçüde yer verildiğini ekleyelim; I. bölüme bakılma-
sını anımsatalım. 
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S O N U Ç : 

1940-1980 yılları arasında Macarcadan Türkçeye çevrilip kitap 
haline getirilen yapıtların sayısı -yazın dışı roman, masal, bilimsel 
yapıtlarla birlikte- 73 kadardır. Bunların içinde yeni basımlarla on 
kez (İki  Esir);  üç kez (Asrın  Kadını),  (Anlaşılmayan  İnsan);  iki kez 
(Vesta  Rahibesi),  (Kızım  ve  Aşkım),  (Pal  Sokağının  Çocukları);  baş-

"ka çevirmenlerden iki kez daha (Pal  Sokağı  Çocukları),  bir kez daha 
(Öldüren  Bahar),  (İki  Esir),  (Tanrının  Kılıcı  Atilla/Anlaşılmayan 
İnsan);  bilim yapıtlarından, iki kez (Bilinmeyen  İç  Asya),  (Macaristan 
Türk  Âleminden  Çizgiler),  (Dün  Köleydik  Bugün  Halkız);  Masallar-
dan, üç kez (Macar  Masalları),  iki kez (Adakale  Türk  Masalları.) 
(Çömlek  Kapağı),  (Yiğit  Genç)  de sayıya katılacak olursa, tümü yü-
zü aşar. Eğer salt sayı gözönüne alınacak olursa; her yıla ikibuçuk 
kitap düşmektedir. 

Niteliğe gelince: 

Milli Eğitim Bakanlığı'nm Macar Klasikleri'ndeki kitapları ara-
sında, Moricz, Herczeg, Gardonyi, Mikszath, Jokai, Csatho, Mora, 
Szabo gibi birinci sınıf  romancılardan örnekler verilmesi, bunların 
birkaçından iki, giderek üç kitap çevrilmiş bulunması, özdeş yazarın 
(Herczeg) iki oyununa: Csiki, Szigligeti, Kisfaludy,  Lengyel, Molner 
gibi ustaların oyunlarının katılması; Mikes'in Türkiye ile ilgili mek-
tuplarının, Kölcsey'nin düşüncelerinin, Kuncz'un savaş tutsakları-
nın acı öykülerini veren büyük yapıtının eklenmesi, bir avuç klasikle 
okuyucuya yine de Macar yazınının 1945 öncesi üzerinde bir fikir  ve-
rildiği kanısına bizi vardırabilir. Bu dizi sürdürülebilseydi, zengin 
Macar yazını daha geniş olarak tanıtılmış olacaktı. 

Yukarıda anılan yazarlardan Mikes, Szigligeti, Kisfaludy  18. 
Yüzyılın; Csiki, Jokai 19. Yüzyılın malı sayılırlar. Geri kalanları ise 
19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla uzanan yaşamlarıyla, çağdaş dünyanın de-
ğerleridirler. Aslında, Macar romanı 19. Yüzyılda -kendi deyimleriy-
le- çiçeklenmeye başlamıştır. 

Özel yayıncıların kitapları arasında, yukarıdaki dizide adları 
geçen yazarların yapıtlarına da raslıyoruz. Moricz'in bir çocuk ro-
manı, Gardonyi'nin Anlaşılmayan  İnsan  adlı romanının özel yayın-
larda yinelenmesi ve başka bir çevirisinin bulunması; Jokai'ııin -kır-
pılarak ve değiştirilerek yapılmış olduğu için yeni bir çevirisine ge-
rek duyulan- Sırmalı  Kaftan  (Macaristanda Türkler) romanı ile iki 
öyküler seçme'si, bunları oluşturur. 
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Özel yayıncıların bastıkları arasında Zılahy'nin üç romanı anıl-
maya değer. Bunların başında, Macarcasından çevrilen İki  Esir'in  on 
kez basıldığım, bir de Fransızcasmdan çevirisi yapıldığını analım. Ne 
yazık ki, Macarca aslından çevrilirken kırpıldığı için yeni bir çeviri 
gerekiyor. Molnar'm Pal  Sokağı(nm)  Çocukları  -aslından ve başka 
bir dilden çevrilenleriyle- bir kazanç olmuştur. Özdeş yazarın Liliom 
adlı oyunu, bir derginin eki olarak, kitap sayılamazsa da anılması 
gerekir. Vaszary, Nyirö, Harsanyi, Körmendi gibi önde gelen roman-
cılardan birkaç örnek verilerek çağdaş Macar yazınına katkıları ol-
muştur. 1945'ten sonranın yazarlarından ise: Dery (üç kitabı), Her-
nadi, M. Szabo, Ferenc Karinthy, Sarkadi'den örnekler verilmiş olu-
yor. İki antolojiden Varlık Yaymlarınınki, yeni yazarlardan öyküle-
ri de içerir. 

Ölçü olarak aldığımız, Dr. J. Eckmann'ın Macar  Edebiyatı  Tarihi 
(1946) geri kalan yazarlardan salt M. Földi'yi. kısaca anmakta, öte-
kilerin adlarına ise yer vermemektedir. 

Yukarıda adları anılan iki öykü kitabında, roman ve öyküleri, 
oyunları bağımsız çeviriler halinde kitaplaştırılmış olan Jokai, Moricz, 
Mikszath, Herczeg, Gardonyi, Dery, Sarkadi'nin öykülerine de yer 
verilmiştir. 

Şiirde, kitap olarak salt Petöfi'yi  görüyoruz. N. Seren düzyazı ile, 
T. Saraç koşuk düzeninde iki kitap yayımlamış. B. Gocul da bir forma 
ile bunlara katılmıştır. 1823-1848 yılları arasında yaşamış, 1848 sa-
vaşlarında yirmi altı yaşında toprağa düşmüş olan Petöfi'nin,  anto-
lojilerde, dergilerde çevrilmiş şiirleri, onu konu edinen yazılar Türk-
çemizde kabarık bir sayı tutar. Petöfi,  1956 Macaristan olayları için-
de, bizde de yeniden gündeme gelmişti. 

Macarcadan çevrilen çocuk masalları, Macar masal dünyasının 
enginliğinden birer damla niteliğindedir. Çocuk yazınını ise Molnar 
ile Moricz temsil ediyorlar. 

Bilim yapıtlarına gelince; Türkoloji alanına giren bu yapıtların 
sayısı beşi aşmıyor. Geri kalanı bilimsel dergilerde yine kabarık bir 
makale sayısı ile belirir. 

Genel sonuç; bizde Macar yazınının büyük diller yazınları denli 
geniş ölçüde yansımadığını, ancak, Balkanlar ve Orta Avrupa ülke-
leri yazınlarına bakarak, geride kalmadığını gösteriyor. 

Alt  Notlar 

1. Mehmet Emin Yurdakul'un Petöfi'den  çevirdiği "Macar 
Gençlerine" başlıklı şiir, Kâzım Sevinç Altmçağ'm yayun-
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ladığı Hayat  dergisinin 4. sayısında (Nis. - May. 1939) çık-
mıştı. M. E. Yurdakul'un, daha önce Petöfi'den  çeviri şiir 
yayımlayıp yayımlamadığını saptayamadık. 

2. Sami N. Özerdim: "Macar Edebiyatından Tercümeler." 
Tercüme  38. sayı, 19 Temmuz 1946; II.  41 - 42. sayı, 19 Mart 
1947; III.  48. sayı, Kasım - Aralık 1948. IV.  yazı da hazırlan-
mış, ancak yayımlanmamıştır. 

3. Behçet Necatigil: "Balkan Ülkeleri Edebiyatlarından Türk-
çeye Çeviriler". Türk  Dili,  322. sayı, Temmuz 1979. 

4. Hasan Sabri Ayvazof'un  bir çevirisi 1914'te Bahçesaray 
Tercüman Gazetesi Basmahanesi'nde basılmıştır. Bak. 
Seyfettin  Özeğe: Eski  Harflerle  Basılmış  Türkçe  Eserler 
Katalogu.  4. cilt (İstanbul 1979), s. 1773. 

5. Dr. J (anos) Eckmann: Macar  Edebiyatı  Tarihi.  İstanbul 
1946 A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya  Fakültesi Hungaroloji 
Enstitüsü yayını. 

6. Ulus  gazetesinin 14 Mayıs 1964 günlü sayısında çıkan "Bir 
kitap_yazabilmiş ve onunla meşhur olmuştu" başlıklı ha-
ber-yazıda, J. Földes'in bir tek kitap yazdığı belirtilmekte-
dir. Oysa, kaynakçamızda, daha üç kitabımn çevirisi var-
dır. Üstelik Bir  Liseli  Kız  Vardı  adlı roman çevirisinin dış 
ve iç kapağında "Beynelmilel roman müsabakasından mü-
kâfat  kazanmış bir eser" kaydı bulunmaktadır. 

7. "Tam" olduğunu, yıllardır yaptığımız izlemelerimizle sürü-
yoruz. Bu arada, Macar asıllı olan, yapıtlarını başka diller-
de yayımlayan yazarları kaynakça dışında bıraktık. Örne-
ğin, (e) Yaymevi'nin 1974'te Şeytanın  Teğmeni,  Beşinci  Ka-
dın  adlarıyla yayımladığı iki romanın yazarı Maria Fag-
yas'ı anabiliriz. 

8. Yapıtları Macarcasmdan çevirenler aşağı yukarı bellidir. 
Fransızcadan çeviri yapanlar arasında, Nasuhi Baydar bir 
zaman çok tanınmaktaydı. Aşağıda bir çevirisi geçecek olan 
Cemal Süreya da böyle tanınmış çevirmenlerdendir. Ancak, 
bütün çevirmenler için özdeş savı öne sürmektense sakın-
tılı davranmayı yeğliyoruz. 

9. Bu konuda, 2 sayılı notumuzda bildirilen yazılarımızdan il-
kine bakılabilir. 
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10. Romanın asıl adı "Görünmeyen Adam" anlamındadır. Bu 
ad, Wells'inki gibi bir bilimkurgu romanını anımsatacağın-
dan, "Anlaşılmayan İnsan" adı yeğlenmiştir. Z. Tugal'ın, çe-
virisinin "Yazarın Bıraktığı Notlar Arasında Bulunanlar" 
başlığı ile sona eklediği tarih notları, Z. Döker'in çevirisinde 
de yer almıştır. 

11. Ratip Tahir Burak, Mikszath'm Konuşan  Kaftan'mı  Ulus  ga-
zetesinde Sihirli  Kaftan  adıyla resimli roman haline getir-

mişti (1951/52) 



Basın İlan Kurumu ve Resmi İlanlar Sorunu 

İlhami SOYSAL 

Basın İlan Kurumu, 9 Ocak 1961 tarihinde yürürlüğe giren 195 sa-
yılı Yasa'ya göre varlık bulmuş bir kamu tüzel kişiliğidir. 

Basın İlan Kurumunun görevlerinin başında "resmi ilanların 
mevkutelerde yayınlanmasına aracı olmak" gelir. 

Basın İlan Kurumu'nun dağıtımına aracı olacağı resmi ilan 
"Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle, yayınlanması zorunlu olan genel 
ve katma bütçeli dairelerle il özel idareleri, belediyeler, köyler ve 
kamu kuruluşlarının reklam niteliği taşımayan ilanları" demektir. 

Basın İlan Kurumu yasasımn 32. maddesine göre Kurum resmi 
ilanları, "fikir  ve içtihat farkı  aramaksızın 34 üncü madde mucibin-
ce vasıfları  tesbit edilecek mevkutelere Basın İlan Kurumu Genel 
Kurulu'nun tesbit edeceği esaslar dahilinde" dağıtır. 

Yasamn 34 üncü maddesi de "vasıflar"  denen şeyleri şöyle sı-
ralar: 

a) Münderecat (içerik) 
b) Sayfa  sayı ve ölçüsü 
c) Kadro 

ç) Fiili satış (gazetenin günlük net satışı) 
d) En az yayın hayatı süresi... 

Basm İlan Kurumu Genel Kurulu, 1962 yılında, resmi ilan ala-
bilecek bir gazetenin vasıfları  nasıl olmalıdır sorusuna yanıt getir-
miştir. Bu Genel Kurul kararlarına göre, resmi ilan alabilecek bir 
gazetenin içeriğinin en fazla  yansı resmi ilanlarla dolu olabilir. Ay-
nca gazetenin her sayfasının  hergün yeniden dizilip, düzenlenip ba-
sılmış olması gerekir. Resmi ilanlar ve TRT programlan, nöbetçi 
eczaneler eğlence yerlerine ilişkin bilgiler gibi bir belirli ölçüde ka-
lıplaşmış ve az değişir bölümler bile mahiyetlerinin gerektirdiği gün-
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celliği korumak zorundadır. Bunların dışında kalan yerler ise, gaze-
telerin türlerine göre zorunlu olan içerikle doldurulacaktır. 

Sıradan bir gazete okuyucusuna oldukça yadırgatıcı gelen bu 
tanılara neden gerek duyulduğunu, az sonra naylon basından söz 
ederken bir ölçüde açıklayacağız. 

Gene Basın İlan Kurumu Genel Kurulu bir gazetenin sayfa  sa-
yısı ve yüzölçümü konusunda da şu açıklığı getirmiştir: 

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yayınlanan ve resmi ilan alabile-
cek gazetelerin en az 135 santimetrekarelik yüzölçümü olması zorun-
ludur. 

Kadronun nasıl oluşacağı yolundaki Genel Kurul kararları ise 
1962'den bu yana sürekli değişmiştir. Başlangıçta resmi ilan alıp ya-
yınlayabilecek sabah gazetelerinin İstanbul ve Ankara'da yayınla-
rının 25, İzmir'de yayınlananlarla İstanbul ve Ankara'da yayınlanan 
akşam gazetelerinin de toplam 16 kişilik fikir  işçisi kadrosuna sahip 
olmaları zorunlu kılınmıştır. Ne var ki bu karar sonradan üç kentte 
de kadroların sabah gazeteleri için 12'şer kişiye düşürülmesi biçimin-
de değiştirilmiştir. 

1962 yılında fiili  satış konusunda alman karara göre de, sabah 
gazetelerinin İstanbul'da günde 10, Ankara'da 7 ve İzmir'de de 5 bin 
satması koşulu getirilmiş, ancak sonradan bu da İstanbul için 5, 
Ankara ve İzmir için 3 bin akşam gazeteleri için de 2500 satma zo-
runluluğu olarak değiştirilmiştir. 

Gene 1962 genel kurul kararlarına göre bir gazetenin resmi ilan 
alabilmesi için altı ay yayınlanmış olması koşulu getirilmişken, son-
radan bu süre 18 aya çıkartılmıştır. 

Basın İlan Kurumu, işte bu koşullar içinde 1962 yılında 12'si 
Ankara, 22'si İstanbul ve 6'sı İzmir'de yayınlanan 40 gazeteye yılda 
ortalama 396 bin lira düşmek üzere 15.8 milyon liralık resmi ilan da-
ğıtmıştır. 

1977 yılında üç büyük kentimizdeki gazetelerden resmi ilan ala-
bilenlerin sayısı 64'e, 1978'de ise 80'e yükselmiştir. 1977 yılında 64 ga-
zeteye, gazete başına ortalama 3.2 milyon lira olmak üzere 202 milyon 
liralık resmi ilan dağıtılmıştır. 

Basın İlan Kurumu aracılığıyla 1962-1978 yılları arasında gaze-
telere (İstanbul, Ankara, İzmir gazetelerine) dağıtılan Resmi İlanla-
rın parasal karşılık listesi şöyle bir gelişme göstermiştir: 
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1962 yılı 15.8 milyon lira 
1963 » 25.1 » » 

1964 » 27.4 » » 

1965 » 28.0 » » 

1966 » 27.2 » » 

1967 » 29.9 » » 

1968 » 31.8 » » 

1969 » 37.9 » » 

1970 » 50.7 » » 

1971 » 60.6 » 

1972 » 65.5 » » 

1973 » 87.7 » » 

1974 » 86.3 » » 

1975 » 103.9 » » 

1976 » 184.7 » » 

1977 » 202.4 » » 

1978 » 220.0 » 

Görüldüğü gibi onyedi yılda Türkiye'nin üç büyük kentindeki ga-
zetelere verilen resmi ilanların parasal karşılığı 1 milyar 274 milyon 
lirayı da aşmaktadır. 

Şimdi işin bu noktasında, Basın İlan Kurumu ne diye kuruldu, 
resmi ilanlar gazetelere ne diye dağıtılıyor sorularına cevap araya-
biliriz. 

Türkiye'de Resmi ilanların başlangıcı 28 Mayıs 1928'de Millet 
Meclisince kabul edilmiş 1322 sayılı "Kanunların ve Nizamnamelerin 
Sureti Neşir ve İlanı ve Mer'iyet Tarihi Hakkındaki Kanun"un yü-
rürlüğe girmesine kadar gider. Bu yasanın ikinci maddesi gazetelere 
verilmesi zorunlu ilanları şöyle dile getirir: 

"Kanun mahsusları mucibince vilayetler, şehremanetleri ve be-
lediyeler tarafından  kanun ve nizamnamelere mugayir ahkamı havi 
olmamak üzere tanzim olunan talimatnamelerin ve ammeyi alakadar 
eden mukavelenamelerin mahallerinde resmi veya gayri resmi ga-
zetelerle, bulunmadığı takdirde vesaiti münasebe ile neşir ve ilam 
mecburidir." 

Bu yasa, resmi ilanların ortaya çıkması yolunda bir ilk adımdır. 
Sonra 1934 yılında 2490 sayılı "Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu" 
yürürlüğe girmiştir ki, asıl bu Resmi ilanlara kaynaklık etmiştir. Bu 
yasanın 7 maddesinin A ve B bendlerinde şöyle denilmektedir: 
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"A. Artırma ve Eksiltme veya pazarlık yapılacağı günden evvel 
en az onbeş gün içinde aralıklı behemal dört defa  o yerde çıkan gün-
delik gazete ile ilan olunur. 

Gündelik gazete çıkmayan yerlerde onbeş gün içinde dört defa-
dan az gazete çıkmış ise o kadar ilan kafi  görülür. 

B. Tahmin edilen bedeli onbeşbin lirayı aşan arttırma ve eksilt-
me ve pazarlıklarda mahalli bir gazeteden başka büyük şehirlerde 
çıkan ve Hükümetçe intihap olunan gazetelerden ikisinde A fıkra-
sındaki şartlar içinde ilan edilir. Bu iki gazeteden biri Devlet Mer-
kezinde çıkan gazete olur." 

Bu yasalar, resmi ilan denen şeyi ortaya çıkarırken, siyasal ik-
tidarlara da kendilerine yandaş olan gazeteleri besleme olanağım ge-
tiriyordu. Nitekim 27 Mayıs'a kadar bu iş hep böyle yürümüştür. 
Yani siyasal iktidar, kim kendisini tutuyorsa ona resmi ilan yağdır-
mış, kim karşısındaysa, ona da hava aldırtmıştır. 1950 öncesi CHP'-
nin Ulus gazetesi, 1960 öncesinin de DP'sinin Zafer  gazetesi, bu resmi 
ilan yağmasından pay alan en büyük yayın organları olmuşlardır. 
Başkentte yayınlanan ve arslan payını alan bu gazetelerin dışında 
kalan gazetelere de gene yandaşlık gözönünde bulundurularak res-
mi ilanlar dağıtılıp gitmiştir. 

27 Mayıstan sonradır ki, resmi ilan yağması denen ve "besleme 
basın"ın ortaya çıkmasına neden olan bu yağmaya bir son verebil-
mek için Milli Birlik Komitesi konuya el atmıştır. El atmış ve Basın 
İlan Kurumunun kurulmasına olanak sağlayan 195 sayılı yasayı çı-
karmıştır. 

Partizanlığı, keyfi  uygulamaları ortadan akldırıp, resmi ilanları 
gazeteler arasında ayrıcalık gözetmeden eşitlik ilkesi içinde dağıta-
cak ve onların gelişmesine aktkıda bulunacak bir kurum diye düşü-
nülen Basın İlan Kurumu, o dönemde geçerli bir görüşle özerk bir 
kurum olarak oluşturulmuştur. 

Kurumun bir genel kurulu vardır. Bu kurulda, basının hem ça-
lışanları hem patronları, hem bu basma ilan ve reklam sağlayan 
prodüktörler hem de gerçek ilan ve reklam sahibi ticaret ve sanayi 
erbabının temsilcileri ile hükümet temsilcileri, yansızdırlar diye de 
üniversiteler ile barolar temsilcileri ve bir de noter bulunmaktadır. 

Genel kurulda, gazete sahipleri arasında seçilecek 6, kamuya 
yararlı sayılan basın derneklerinden 3, Türkiye Gazeteciler Sendi-
kaları Federasyonundan (TGSF) 4, ilan prodüktörlerinden 2, delege 
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bulunacaktı. Bunlar kurumun basın kanadını oluştururken hükü-
metçe ilgili bakanlıklardan seçilip atanacak yedi delegeyle, İstanbul 
Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsünden gazeteci olmayan 1 öğretim 
üyesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk, İktisat ve Edebiyat Fakültelerin-
den l'er öğretim üyesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakül-
tesinden 1 öğretim üyesi, İstanbul Barosu ile Ticaret ve Sanayi Oda-
larından l'er temsilci ve İstanbul'un en kıdemli noteri de Basın İlan 
Kurumu Genel Kurulunun ikinci kanadını oluşturacaktır. 

Genel Kuruldan seçilecek yönetim kurulu, saptayacağı üç adayı 
Hükümete bildirecek Hükümet de bunlardan birini Basın İlan Ku-
rumuna genel Müdür olarak atayacakdı. 

Bu uygulama, yasanın kabulünü izleyen günlerde gerçekleşti-
rilmiştir. Ancak, resmi ilan dağıtımının böylece bir düzene sokulma-
sı, olumlu olduğu kadar olumsuz etkiler ve tepkiler de doğurmuş-
tur. Özellikle gazete sahipleri, hele büyük basının paronları, hesap 
ve kitaplarının basın ilan kurumu eliyle denetleneceği korkusuyla 
bu işe şiddetle karşı çıkmışlardır. Bunun yanı sıra, o güne kadar ilan 
ve reklam prodüktörlüğünden servetler yapmış kişiler de, resmi ilan-
larla birlikte özel reklamların da bir devlet denetimi altına gireceği 
kuşkusuyla gazete patronlarım kışkırtmışlardır. Basın İlan Kurumu 
aracılığıyla basın üzerinde yeni bir denetim mekanizması kurulacağı 
kuşkusunda olan bazı gazeteciler de bu tepki kervanına katılmışlar-
dır. Gazete patronlarını ürküten noktalardan biri de, basında çalı-
şan emekçilerin de Basın İlan Kurumu Genel Kurulu'nda söz hakkı 
sahibi olmaları olmuştur. O güne kadar her türlü denetimden uzak, 
gazeteciyi suyu sıkılıp sonra atılacak bir limon gibi gören işveren-
ler için Basın İlan Kurumunu kabullenmek kolay olmamıştır. Nite-
kim 195 sayılı yasa ve bunu bir ölçüde tamamlayan, Basında çalışan-
larla çalıştıranlar arasındaki ilişkileri düzenleyen 212 sayılı yasanın 
yürürlüğe girmesi üzerinedir ki, Türkiye'de gazete patronları tarih 
boyunca ilk kez bir araya gelip günler boyu gazetelerini çıkarmama 
gibi bir protesto eylemine girişmişlerdir. 

Ne var ki, basında çalışanların kararlı tutumları, 195 sayılı ya-
sanın da 212 sayılı yasanın da değiştirilmesi yolundaki girişimleri 
önlemiştir. Önlemekle kalmamış, siyasal iktidarların resmi ilanları 
istedikleri gibi yandaşlarına peşkeş çekmesini de önlemiştir. Ancak 
bu arada, bir başka ve beklenmeyen gelişme olmuştur. Basın İlan 
Kurumunda basın emekçilerinin sesini duyuran kuruluş olan TGSF, 
yani Türkiye Gazeteciler Sendikası Federasyonu, ülkedeki sendikal 
gelişmeye paralel olarak kendisini fesh  etmiş ve ulusal sendika tipi-
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ne dönüşmüştür. Yani, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, 
Adana illerindeki gazeteciler sendikaları ve bunların üst kuruluşu 
hukuken ortadan kalkmış, tüm bu illerdeki gazetecileri kapsayan 
Türkiye Gazeteciler Sendikası kurulmuştur. Yani TGSF.nin yerine 
TGS oluşmuştur. İş bu kadarla da kalmamış, daha önce salt 212 sa-
yılı yasaya bağlı fikir  işçisi gazetecileri birleştiren eski gazeteciler 
sendikaları ve bunların federasyonu  yerine kurulmuş TGS, fikir  iş-
çilerinin yanı sıra basında çalışan kol işçilerini de bünyesine katarak 
daha da bir güçlenmiştir. 

Gelin görün ki, işin bu noktasında araya "mevzuat hazretleri" 
karışmış, 195 sayılı yasada Basm İlan Kurumu Genel Kurulunda TGSF 
temsicileri bulunur hükmü, TGS temsilcileri için geçerli sayılmamış-
tır. 

Basın İlan Kurumunda basın emekçilerinin söz hakkının yok ol-
masıysa Kurumun kısa sürede yozlaşmasına neden olmuş, eskinin 
"besleme basını" yerine bu kez de Basm İlan Kurumu aracılığıyla 
ortaya bir "Naylon basm" çıkmıştır. Çıkınca da, resmi ilan yağması 
bir başka türde sürüp gitmiştir. 

Örneğin Başkent Ankara'da 1962 yılında 12 gündelik gazete res-
mi ilan alabilirken bu 1979 başlarında 30 gazeteye yükselmiştir. Ya-
ni, resmi ilan yağmasından pay alabilmek için mantar biter gibi ye-
ni gazeteler çıkarılmıştır. 1962'de üç büyük kentteki 40 gazete sayısı 
1978'de 80'e yükselmiştir. İş bu kadarla da kalmamıştır. Türkiye'nin 
üç büyük kentinin dışındaki il ve ilçelerde çıkan yerel gazeteler ara-
sında da kıyasıya bir resmi ilan alabilme yarışı başlamış, buralarda 
da sürüyle gazete türemiştir. 

Basm İlan Kurumunun aradığı vasıflar  konusunda hem büyük 
kentler basınında hem de yerel basında türlü üç kağıtçılıklar yapıl-
maya başlanmış, şeklen içerik, yüzölçümü, kadro ve fiili  satış konu-
larına uyar gibi görünen, gerçekteyse bunların hemen hiç birine 
uymayan bir sürü gazete örneğin 1978 yılında İzmir'de 5 - 5,5; Anka-
ra.da 4 - 4,5; İstanbul'da da 3 - 3,5 milyon lira arasında pay alarak kar-
şılığında okuyucularına hiç birşey vermemişlerdir. 

Çalıştırılması zorunlu 12 gazeteci yerine 2 bilemediniz 3 profes-
yoner gazeteciyi asgari ücretle çalıştırıp kadronun üst tarafına  eşinin 
dostunun adım yazan, üstelik de bu yolla bunlara basm kartı sağla-
yıp sigorta yaptıran, günde birkaç yüz tane bastığı halde gazetesini 
sürekli en alt sınırda 3-4 bin sattı diye gösteren, Seka'dan aldığı in-
dirimli kağıdı karaborsaya sürüp ayrıca kâr eden, basma sağlanan 
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her türlü kolaylıktan yararlanıp gazetelerini kimi yerde siyasi şan-
taj aleti, kimi yerde çıkar sağlamanın aracı haline getiren bir takım 
kişiler hep son yıllarda Basın İlan Kurumunun dağıttığı resmi ilan-
larla milyoner olmanın yollarını buldular. Bununla da kalmadılar, 
resmi ilanlar yoluyla gerçekten devlet desteğiyle doğru dürüst gaze-
te çıkarmaya çabalayanların da resmi ilan payına ortak olarak, ba-
sının gelişmesi yolunu da tıkadılar. Resmi ilanların yayınlanmasm-
daki asıl amaç olan, devlet artırma ve eksiltmelerinin duyumculuğu 
görevini de hiç bir biçimde yerine getirme olanağı yaratmadılar. 
Tersine, bjı gazeteler aracılığı ile, bu gazeteler arandığında bile ko-
la kolay bulunmadığından bu ilanların içeriğinin halkın bilgisine 
sunulmasına engel oldular. 

İşte tüm bunlardan dolayıdır ki, 1979 başlarında mevcut siyasal 
iktidar, hem resmi ilanlara kaynaklık eden 2490 sayılı yasada hem de 
195 sayılı yasada bazı değişiklikler yapma yolunu tuttu. 15 bin li-
rayı aşan artırma ve eksiltme ilanlarının basında yayınlanması zo-
runluluğunun sınırı bir milyon liraya yükseltildi. Bu ilanların bir 
kaç kez yayınlanma zorunluluğu bir kereye indirildi. Bir üçüncü 
önlem olarak da, Basın İlan Kurumu Genel Kurulunun oluşum tab-
losunun yeniden düzenlenmesine gidildi. Yasa gücündeki bir ka-
rarnameyle Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda, çalışan emekçi 
gazetecilerin de sözcülerinin bulunabilmesi yolu yeniden açıldı. 

Ne var ki, bu son uygulamada, hazırlanan kararnamede ya-
pılan bir teknik hata, TGS'nin seçilmiş 6 temsilcisinin Basın İlan 
Kurumu Genel Kurulunda yer almasına engel oldu. Bu nedenle de, 
genel kurul ilk toplantısında Danıştay'ca soruna bir çözüm aran-
ması kararıyla çalışmalarına ara vermek durumunda kaldı. He-
nüz sorun çözülmüş durumda değildir. 

Resmi İlanlar konusundaki bu yeni düzenlemelerinn neler ge-
tireceği konusunda da kısaca söylenebilecek olanlar şunlardır: 

Örneğin Ankara'da yayınlanan ve resmi ilan alan 30 gazeteden 
•en az yirmisi, ilan kapasitesinin azalması, denetimlerin de çok da-
ha etkin olması nedeniyle şu önümüzdeki günlerde ve aylarda ka-
panacaklardır. Yeni Yol, Yeni Ulus adlı ikisi şimdiden yayınlarına 
son vermişlerdir. Geri kalanlar içinde, gerçekten gazete olmak, oku-
yucu sağlamak yolunda bir yarış başlayacaktır. Bu yolda belirtiler 
şimdiden görülmeye başlamıştır. Dolayısıyla Ankara, bu önlemler 
sayesinde iki ya da üçü aşmasa da, gerçekten gazeteye benzer ga-
zeteye sahip olacaktır. İstanbul'un gazetecilik yapma kavgasında 
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olan ama resmi ilanlardan çurçurlar yüzünden yeterli pay alama-
dıklarından zorlanan orta boy gazetelerinden birkaçı, yeni olanak-
lara kavuşacaklarından serpilebileceklerdir. İzmir için de aynı du-
rum söz konusudur. Anadolu basınına, yerel basma gelince, bunların 
içinde de gerçek gazetecilik yapma savaşımında olanlar kuşkusuz 
ki yaşayacaklar, ama salt ilan paralarını alabilmek için çıkanlar taş-
fiye  olup gideceklerdir. 

Gerçekte, resmi ilanlar yoluyla basını subvanse etmek yanlış 
ve tutarsız bir yoldur. Daha gerçekçi bir davranış, resmi ilanları 
tümden ortadan kaldırmak, bunların tümünü, ilgililerin bilgisine 
sunmak için devletin yayınladığı Resmi Gazete'de yayınlamaktır. 

Devlet, okumayı, yazmayı, aydınlatmayı teşvik etmek istiyorsa, 
gerçekten basım desteklemek istiyorsa aranması gereken başka yol-
lar vardır. Bunların başında da, söyleyecek fikri  ve görüşü olana ga-
zetesini, dergisini, kitabını, broşürünü güvence içinde bastırabilece-
ği ucuz basımevleri sağlamaktır. Yayınların dağıtımını, okuyucuya, 
alıcıya ulaşımım devlet eliyle sağlamaktır. Hiç kimseye ayırım yap-
madan herkese indirimsiz ama eşit fiyatla  kağıt sağlamaktır. Bun-
lar yapılırsa, kağıt karaborsası önlenir, basım ve dağıtım işleri özel 
firmaların  keyfi  tutumundan kurtarılır, emekçi halkın uyutulması 
için büyük basın holdinglerine tanınmış ayrıcalıklar ortadan kaldı-
rılırsa ve bu işleri yapmakla da, yasasında bir belirli ölçüde bu gö-
revler de bulunan Basın İlan Kurumu görevlendirilirse, sanırız ki 
bir belirli ölçüde de olsa basın özgürlüğü ve basının destelenmesi 
sorunları çözüm kazanır. 



Türkiye'de Yerel Gazetecilik Olgusu: 
Rolü ve Önemi 

Doç. Dr. Oya TOKGÖZ 

1. Genel  Olarak 

Günümüzde, Türkiye'de gazetecilik alanında pek çok kişi çalış-
makta, gazete sayısının ise çokluğu dikkati çekmektedir. Ülke düze-
yinde h'ergün 250-300 civarında günlük gazete yayımlanmaktadır. 
Günlük gazetelerin tiraj lannm ise toplam olarak 2.5 - 3 milyon civa-
rında olduğu sanılmaktadır.1 Özellikle, gazete sayısının fazlalığından 
ötürü bir gazete enflasyonundan  söz etmek mümkündür. 

Aslında Türkiye'de gazeteciliğin geçmişi bir buçuk yüzyıl önce-
sine kadar gitmektedir. Padişah II. Mahmut'un fermanı  ile yayımlan-
mağa başlayan Takvim-i Vekâyi ilk Türkçe gazete olarak 1831 de 
yayım hayatına başlamıştır. Gazeteciliğin, veya daha doğru deyi-
miyle yazılı basının Türkiye'de bu kadar uzun geçmişi olmasına de-
ğin, ülkenin tümü dikkate alındığında yerel olarak gazetelerin yapı 
ve dağılım bakımından gösterdiği özellikler bir hayli ilginçtir. Hâlâ 
dünyanın hemen hemen her ülkesinde aydınlar arasında en etkin 
kitle haberleşme aracı olma özelliğini koruyan gazetelerin,2 Türkiye 
açısından oynadığı rol ve taşıdığı önem ise üzerinde durulmağa de-
ğerdir. 

1.1. Türkiye'de  Gazeteciliğin  Genel  Görünümü 

Gazete sayısının çokluğu bir yana gazetelerin sayıca yaygınlığı 
her kent merkezi veya bölgede aynı ölçüde değildir. Yerel olarak bazı 

ı Bu tirajın hemen hemen 2 milyonu Hürriyet, Günaydın, Tercüman, Milliyet ve 
Cumhuriyet'in günlük tirajlarının toplamıdır. 

2 George COMSTOCK, Steven Chaffee,  Nathan Katzman, Maxwell McCombs, 
Donald Roberts, Television and Human Behavior, (New York: Columbia 
University Press, 1978), 6. 140. 
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kentlerde ve bölgelerde çıkan günlük gazete sayısı fazla  ve tirajı 
yüksekken, diğerlerinde gazete sayısı azalmakta, tiraj düşmekte ve-
ya gazete sayısı fazla  olmakla beraber düşük tiraj görülmektedir. 
Daha başka deyişle, gazetecilik Türkiye'nin bazı bölgelerinde di-
ğerlerine oranla daha fazla  gelişmiştir. 

Bazı kent merkezleri ise özellikle, yerel olarak gazeteciliğin mo-
dern anlamda gerçekleştirildiği merkezler olmaktadır. Bunlara ör-
nek olarak İstanbul ve İzmir'i verebiliriz. Ankara, başkent olmakla 
birlikte, gazetecilik yönünden etkinliği olan önemli bir merkez de-
ğildir. Aslında, Ankara'nın Anadolu'nun diğer kent merkezlerinden 
gazetecilik yönünden pek farkı  bulunmamakta, yalnız yayımlanan 
gazetelerin tirajları diğer Anadolu kentlerine oranla biraz fazlalık 
göstermektedir. 

Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Adana, Bursa kentlerinde ya-
yımlanan gazetelerin tirajları bakımından istatistik bulmak olanak-
lıdır.3 Bu durum, Basın İlân Kurumunun şubelerinin bu kentlerde 
bulunmasından, gazetelere ilân dağıtımından kaynaklanmaktadır. 
Aslında, bu kentler gazeteciliğin Türkiye'de diğer kentlere oranla 
gelişmiş bulunduğu kentlerdir. Anadolu'da diğer kentlerde de pek 
çok gazete yayımlanmakla beraber, bunlara ait tiraj sayılarını bul-
mak olanak dışıdır. Zaten, Anadolu'nun pek çok yerinde yayımlanan 
gazetelerin devamlı olarak yayımlanmaları da pek söz konusu olma-
maktadır. 

Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Adana, Bursa için verilen tiraj 
sayıları karşılaştırıldığında, İstanbul kaynaklı bazı gazetelerin tiraj-
larının Ankara ve İzmir gazetelerine göre çok yüksek olduğu göze 
çarpmaktadır. Konya, Adana ve Bursa, Ankara ve İzmir gazeteleri-
nin tirajları ise İstanbul'a göre daha çok benzerlik içindedir. Özel-
likle, bazı İstanbul gazetelerinin günlük tirajları yüzbinleri aşarken, 
bir İzmir gazetesi dışında, diğer anılan kentlerde günlük gazete ti-
rajları onbini bile bulmamaktadır. 

Bu durum ise bir gerçeğe parmak basmaktadır. Bazı İstanbul ga-
zeteleri Türkiye de ulusal düzeyde yaygınlığa sahiptirler, kendilerini 
hemen hemen Türkiye'nin her yanında duyurabilmektedirler. Bunun 

3 Basın İlân Kurumunun 1980 için, ilân alabilmek bakımından gerekli bulu-
nan, tiraj miktarları şöyledir: İstanbul için sabah gazeteleri 5000, ticaret ve 
meslek gazeteleri 1000, akşam 2500, İzmir için sabah 3000, akşam 2500, ticaret 
ve meslek gazeteleri 1000, Ankara için sabah 3000, akşam 2500, ticaret ve meslek 
gazeteleri 1000, Konya, Adana, Bursa için sabah asgari 1000. 
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dışında tüm ülke bakımından gazete sayısı çok kabarık olmakla be-
raber, İstanbul kaynaklı gazetelerin yanında diğer kentlerde yayım-
lanan gazeteler gazetecilik yönünden önemli katkıda bulunmamak-
tadırlar. Belki bunların, yerel veya bölgesel olarak gazetecilikte rol 
oynadıklarından, katkıda bulunduklarından söz edilebilir. 

Özellikle, İstanbul'da yayımlanan beş gazete -Hürriyet, Günay-
dın, Tercüman, Milliyet ve Cumhuriyet- ulusal düzeyde yaygınlığı 
olan gazetelerdir. Bunlar, diğer kentlerde yayımlanan gazetelerin 
rolü ve önemini çok düşük düzeye indirgemektedirler. Ekonomik ve 
teknolojik üstünlükleri ise yerel ve bölgesel basını engelleyen, büyü-
mesini köstekleyen bir nitelik göstermektedir. Belki, yukarıda be-
lirlenmeye çalışılan özelliklere göre, günümüz yerel Türk gazetelerini 
üç ana kümede toplamak olanaklıdır: 

1. ulusal düzeyde egemen olan gazeteler 

2. ulusal düzeyde egemen olmamakla beraber belirli bir geliş-
mişlik düzeyine ulaşmış olan gazeteler 

3. yerel önemi dahi söz götüren, kendine özgü nitelikler taşıyan 
Anadolu gazeteleri 

1.2. Modern  Gazeteciliğin  Özellikleri  Açısından  Türk  Gazeteciliği 

Günümüzde, dünyanın her yanında gazetecilik, özellikle yazılı 
basın her bakımdan büyük bir örgütlenmeyi beraberinde getirmek-
tedir. Örgütleniş ise, gazetecilik kurumunun yapısını ve şeklini belir-
lediği gibi, özellikle kendisini destekleyen sermaye ile yakından iliş-
kilidir. Daha başka bir deyişle, modern gazetecilik her yönüyle çok 
pahalı bir uğraş niteliğini kazanmıştır. 

Haber alma, ilân reklâm, dizgi, baskı, dağıtım gibi çeşitli evreleri 
bulunan bugünkü modern gazetecilikte, her bir evre kendi içinde 
örgütlenmeyi gerektirmektedir. Ekonomik güç olan sermaye ise da-
ha önce de belirtildiği gibi, örgütleniş gücünü belirlemektedir. Ayrı-
ca, sermaye aynı zamanda, gazetecilik alanındaki devamlı teknolo-
jik yeniliklerin transferine  ve kullanımına da zemin hazırlamakta-
dır. Günümüzde, Türkiye'de modern gazeteciliğin gerekleri ancak 
bazı gazetecilik kuruluşlarınca yerine getirilebilmektedir. Bunun 
nedenlerini, sermaye birikiminin ülkenin bazı yörelerinde ve özellik-
le bazı kentlerinde olduğunu dikkate alarak irdelemek gerekmekte-
dir. 

Günümüz Türkiye'sinde modern gazeteciliğin haber alma kay-
nağını oluşturan geleneksel kadro olan muhabirler, yazarlar yanın-
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da gerek devlet gerekse özel girişimce kurulan haber ajansları dev-
reye girmiştir. Bunların sayıları son yıllarda çoğalmakla beraber, 
ülke düzeyinde etkin olabilenleri fazla  değildir.4 Haber ajanslarının 
hizmetlerinden özellikle, ulusal düzeyde egemen olan gazetelerle bazı 
Ankara, İstanbul ve İzmir gazeteleri yararlanmaktadır. Diğer kent-
lerdeki gazetelere bu gibi hizmetler pek gitmemektedir. 

Dizgi, baskı işlemlerinde tipo-tekniği bırakılarak, ülke için çok 
masraflı  ve belki de lüks olan off-set  tekniği -boyalı basın- pek çok 
gazete tarafından  benimsenmiştir. Özellikle, İstanbul, İzmir, Ankara 
ve bazı Bursa gazeteleri off-set  tekniği ile basılmaktadır. Ayrıca, 
Gaziantep, Kayseri, Kocaeli ve Trabzon'da off-set  ile basılan gazeteler 
bulunmaktadır.5 Hatta dizgi ve baskıda çok ileri yöntem olan facsi-
mile de kullanılmaktadır.6 

İlân ve reklâm hem devlet eliyle hem de özel girişimce dağıtıl-
maktadır. Özellikle, özel girişim pek çok ilân ve reklâm şirketinin ge-
lişmesine neden olmuştur. Özel girişimce çalıştırılan ilân ve reklâm 
şirketleri, yazılı basın yanında radyo ve televizyon için de reklâm 
hazırlamaktadırlar. Daha başka deyişle, özel girişimce hazırlanan 
reklâmlar basın, radyo ve televizyona göre her aracın özellikleri dik-
kate alınarak hazırlanıp, sunulmaktadır. Basın İlân Kurumu ise, dev-
lete ait ilânları yasasındaki koşulları yerine getiren gazetelere dağıt-
maktadır. Bu Kurumdan ilân alan gazeteler ise, Ankara, İstanbul, 
İzmir, Adana, Konya ve Bursa'dadır. 

Modern gazeteciliğin diğer bir evresi olan gazete dağıtımı şir-
ketleri de bazı gazetecilik kuruluşlarınca önce kendi gazetelerini da-
ğıtmak için kurulmuşlardır. Örneğin Hür Dağıtım önce Hürriyet'i 
daha sonra diğerlerini dağıtmaktadır. Genellikle, ulusal düzeyde 
egemen olan gazetelerle, belirli bir gelişmişlik düzeyine erişmiş bu-
lunan gazeteler, bu hizmetten gazetelerinin dağıtımı için yararlan-
maktadırlar. Gazete dağıtımı genellikle karayoluyla kamyonlarla ya-
pılmaktadır. 

Modern gazeteciliğin sayılan evrelerinde başarılı olabilmek eko-
nomik güçle ilişkilidir. Daha başka deyişle, sermaye birikimine bağ-
lıdır. Bu durum dikkate alınınca, dizgi ve baskı yönünden yurtdışına 

i Oya TOKGÖZ, "Haber Toplayıp Satan Kuruluşlar: Haber Ajansları" SBF Dergisi 
cilt 28, No: 2, 1972, s. 143-157 : günümüzde kendilerinden söz edilebilen haber-
aianslan .Anadolu Ajansı, Türk Haberler Ajansı, Akdeniz Ajansı ve Anka'dır. 

5 Türkiye'de Yerel Basın, (Ankara: Başarı Matbaası, 1979). 
6 Facsimile (fax)  yöntemi Hürriyet gazetesi, Akdeniz Haber Ajansı ve Türk Ha-

berler Ajansı tarafından  kullanılmaktadır. 



TÜRKİYE'DE YEREL GAZETECİLİK OLGUSU 275 

bağımlılık, önemli boyutlara ulaşmaktadır. Haber alma hizmetleri 
için de sermaye önemli rol oynadığı gibi, ilân ve reklâm, dağıtım yö-
nünden hayatî önem taşımaktadır. Bu yönden düşünülürse, modern 
anlamda gazetecilik yapabilen gazetelerin Türkiye'de sayılarının faz-
la olmadığı açık ve seçik olarak ortaya çıkar. 

Ülke düzeyinde günlük gazete sayısının fazlalığı  iyimser bir yo-
rumla, Türkiye'deki toplumsal değişmenin etkisiyle görülen çeşitli 
fikir  farklılıklarını  yansıtan bir gösterge olarak alınabilir. Gazete sa-
yısının kabarık olması yanında, bazı gazeteler dışında tirajın düşük 
hatta çok düşük olması, bu gazetelerin etkinliğinden kuşku duyulma-
sına neden olmaktadır. Ayrıca, bunların pek çoğunun çok küçük iş-
letmeler şeklinde çalışması -çoğunlukla küçük matbaacılık kuruluş-
ları- modern gazeteciliğin örgütlenmeyi gerektiren yapısına ve şek-
line pek uygun düşmemektedir. Bu da, bir noktada toplumsal gelişme 
ile ekonomik büyümenin birbiri ile orantılı bir şekilde yürüyemedi-
ğinden ileri gelmektedir. 

Ayrıca Basın İlan Kurumundan, koşulları yerine getirilmesine gö-
re devlet ilanı ve kağıt tahsisi alabilme gibi hükümet sübvansiyonu: 
yolunun bulunması, çok sayıda küçük işletmenin gazete çıkarmasına, 
neden olmaktadır. Basın İlan Kurumundan alınacak ilan geliri, düşük 
fiyata  kağıt alma, özellikle Ankara'da ve Anadolu'da büyük rağbet 
görmektedir. Anadolu'da küçük işletmelerce çıkarılan çok sayıda ga-
zete ise, yerel ve ulusal politikada etkinlik sağlamak bakımından ya-
yımlanmaktadır. 

Bütün bu sayılan özellikler dikkate alındığında, Türkiye'de çıkan 
gazeteler bakımından şu soruları sormak anlamlı olmaktadır. Bu 
gazeteler topluma ne ölçüde inmektedirler? Toplumun görüşlerini ne 
ölçüde yansıtmaktadırlar? Topluma neler kazandırmaktadırlar? Bu 
sorular genelde gazetelerin haber verme işlevi ile ilişkilidir. Yalnız, 
bu sorulara yanıt bulmak ancak gazetelerin özellikleri gözden geçi-
lerek mümkün olabilecektir. 

Gazeteleri belirli kümelere ayırarak, özelliklerini değerlendirme-
den önce, bir diğer noktaya da işaret etmekte yarar bulunmaktadır. 
Bu nokta ise haber verme işlevi ile ilişkilidir. Daha başka bir deyişle, 
Türkiye düzeyine yayılmış bulunan bu kadar kabarık sayıdaki gazete 
gündem koyma ve saptama işlevini ne ölçüde yerine getirmektedir-
ler? Gündem koyma ve saptama yaklaşım olarak, fikir  oluşturmaktan 
çok, kamusal alandaki sorunlar hakkında belirli kavramların geliş-
tirilmesinde gazetelerin rolünü belirlemeyi amaçlamaktadır. Belki 
özetle, gazeteler ve diğer gazetecilik yapan kitle haberleşme araç-
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lan olan radyo ve televizyonun, kamuoyunu meşgul eden sorunları 
ortaya koyma işlevine veya bu sorunları sunduğu toplumun tartış-
ması ve eyleme geçmesi için gündem koyma ve saptama faaliyetine 
işaret etmektedir.7 

Gündem koyma ve saptama işlevi, belki en dar anlamda bir özet-
lemeyle dünyayı tanımlamadır. Bu özetlemeye dikkat edilince, sayısı 
çok kabarık olan gazetelerin gündem koyma ve saptama işlevini Tür-
kiye'de genelde pek yerine getiremedikleri, ancak belirli fikirlerin 
bayraktarlığını yaptıkları gözlenebilmektedir. Ulusal düzeyde ege-
men olan gazeteler, belirli bir gelişmişlik düzeyine erişmiş bulunan 
gazeteler ve Anadolu Basını bu yargıdan pek soyutlanamazlar. Bu 
yargı özele indirgendiğinde ise, ekonomik ve kültürel birikimi bir 
arada kullanan bazı gazetelerin gündem koyma ve saptama işlevini 
kendi amaçları doğrultusunda çoğu kez yapay ölçüde yerine getir-
meğe çalıştıklan söylenebilir. 

2. Ulusal  Düzeyde  Egemen  Olan  Gazeteler 

Türkiye'de ulusal düzeyde egemen olan gazeteler genellikle mo-
dern gazeteciliği benimsemiş, bunu yerine getirmeğe çalışanlardır. 
Bu tür gazeteler ise büyük çoğunlukla İstanbul'da toplanmaktadır. 
İzmir'de ise bir tek örnek söz konusudur. Bu gazete için ancak böl-
gesel etkinliğinden söz etmek mümkündür. Ankara, Türkiye'nin baş-
kenti olmakla beraber ulusal düzeyde egemen olabilen gazetelerin 
yayımlandığı bir merkez değildir. Bu durumun çeşitli nedenleri bu-
lunmaktadır. Nedenlerine yanıt ise, Türkiye'nin sosyo-ekonomik ya-
pısı dikkate alınarak verilebilmektedir. 

Özellikle, İstanbul ve kısmen İzmir'in ulusal düzeyde egemen 
olan gazetelere sahip olması, bu gazetelerin yerel basının gelişmesi-
ni önlemesi Türkiye'de gazeteciliğin tarihsel gelişimi ile ilgili olduğu 
kadar, Türkiye'nin gelişmişlik düzeyi ile de ilişkilidir. 1727 yılında 
Padişah fermanı  ile Türk matbaasının açıldığı,8 1831 yılında yine Pa-
dişah fermanı  ile Türkçe gazete olan Takvim-i Vekâyi'nin yayımlan-
dığı İstanbul,9 Türkiye'nin başkenti olmasa bile gazeteciliğin hâlâ 

7 Oya TOKGÖZ, "Siyasal Toplumsallaşmada Kitle Haberleşme Araçlarının Rolü 
ve Önemi" SBF Dergisi, cilt 33, sayı 3-4 (Eylül-Aralık 1978). Ankara 1980, s. 79-92. 

« Hasan Refik  ERTUĞ, Basın ve Yayın Hareketleri Tarihi, (istanbul: Sulhi Garan 
Matbaası 1970) ikinci baskı, s. 85 ve devamı. 

9 ibid. s. 124-125 de bu gazeteden önce İstanbul ve izmir'de Fransızca gazeteler 
çıktığı belirtilmektedir. 
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merkezi olma niteliğini korumaktadır. îzmir ise önemli bir ticaret 
merkezi olarak, Türkçe yayımlanan ilk gazete olan Takvim-i Vekâ-
yi'nin önce pek çok Fransızca gazetenin çıktığı bir kenttir. İzmir de 
daha önce de belirtildiği gibi Yeni Asır adını taşıyan ancak bölgesel 
önemi olan bir gazete bugün önemli olabilmektedir. 

Ulusal düzeyde egemen olan gazeteler içinde İstanbul gazeteleri 
ile özellikle, beş büyük İstanbul gazetesi olan Hürriyet, Günaydın, 
Tercüman, Milliyet ve Cumhuriyet'in yanında İzmir'den bölgesel 
önemi olan Yeni Asır, bu yazara göre incelenmeğe değerdir. Bu ga-
zeteleri tümden, Sulhi Dönmezer'in görüşüne katılarak "Türkiye ba-
sını ve milli basm" kabul etmek gerekmektedir.10' 

2.1. İstanbul  Basını  ve  Özellikleri 

Günümüzde, İstanbul'da Basm İlan Kurumunun tuttuğu istatis-
tiklere göre 34 tane gazete yayımlanmaktadır. Bu gazeteler arasında 
gazeteciliğin çeşitli türlerine rastlamak olağandır. Ayrıca, yayımla-
nan gazetelerin tirajları ise aralarında büyük farklılıklar  göstermek-
tedir. Bazılarının tirajları günlük olarak birkaç yüz bini aşarken, di-
ğerlerinin ki 50 bini bile bulamamaktadır. (Çizelge 1) Hatta bazıları 
ise, Anadolu basını kadar olmamakla beraber, oldukça düşük tiraj-
lara cahiptirler. 

İnsanoğlunu çevresi hakkında bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi 
amaçlayan fikir  gazeteciliğinin çeşitli örnekleri yanında, bilgilendir-
meden çok hoşça vakit geçirmeyi vurgulayan, hedef  alan bulvar ve 
magazin gazeteciliğinin örnekleri İstanbul basınında hergün görüle-
bilmektedir. Bu şekliyle, İstanbul basını veya eskiden beri alışılagel-
miş adıyla "Bab-ı Ali Basını" modern gazeteciliğin iyi ve kötü örnek-
lerini kamuoyuna sunabilmektedir. 

Fikir gazeteciliği genellikle, insanoğlunun yapısı gereği olarak 
pek hoşlanmadığı fakat  bilmesi, öğrenmesi gerekli olan, onu düşün-
meye yönelten türden haberler sunan bir gazetecilik türüdür. Ciddi 
içerikli haberlerin yer aldığı bu gazetelerin, genellikle gördüğü işlev, 
bazı önemli toplumsal sorunları, konuları saptayarak, toplumun gün-
demine getirmedir. Kısacası, amaçları toplumu belirli bir görüş sa-
vunarak, bilinçlendirmedir. Fikir gazetelerinin okuyucuları genelde 
eğitim görmüş kişiler olduğundan, tirajları bu kümelerin görüşleri-
ne uygun geldiği ölçüde yüksek düzeyde kalabilmektedir. 

w Sulhi DÖNMEZER, Basın ve Hukuku, (İstanbul: Sulhi Garan Matbaası. 1976) s. 
229. 
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ÇİZELGE 1 

1975 - 1980 Yılları Arasında Bazı İstanbul Gazetelerinde Tiraj Dağılımı 

GAZETE ADI 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

BAYRAK __ 11612 10219 13380 15602 kapandı 
CUMHURİYET •102779 105643 105572 98822 110975 72173 
DÜNYA 6091 5200 20761 22058 10150 10174 
EKONOMİ POLİTİKA 5200 10862 10813 19698 29767 süresiz kap. 
GÜNAYDIN 321458 465282 469175 581279 567423 381S37 
HERGÜN 10679 123C5 13215 14561 18410 16326 
HÜRRİYET 383993 529208 545640 544516 584533 546345 
MİLLİ GAZETE 13905 13443 11042 10977 38462 32393 
MİLLET 10998 10690 11172 11074 24499 19810 
MİLLİYET 255520 249348 304061 246386 270929 199010 
ORTADOĞU 11775 10262 10606 12552 10017 10023 
SON HAVADİS 11307 11366 11316 20043 20468 11245 
-SABAH 14003 10006 11459 13384 17622 10820 
TERCÜMAN 323670 311568 431074 447503 380007 290728 
VATAN (AYDINLIK) 3652 10052 10457 17602 13440 11638 
YENİ ASYA 5634 5662 5207 11521 10527 11031 
DEMOKRAT 34457 

Kaynak: Basın İlân Kurumu, (1975-1976 yılı sayıları Eylül ayı ortalamasına, 1977, 
1978, 1979 yılı sayıları Kasım ayına göredir. 1980 yılı sayıları ise Mart 
ortalamasını yansıtmaktadır. 1978 Dünya gazetesi tirajı Mart ayma göre 
alınmıştır.) 

İstanbul basını içinde, fikir  gazetesi olarak nitelendirilebilecek 
gazete sayısı, bu yazara göre pek fazla  değildir. Bunlara örnek ola-
rak Cumhuriyet, Tercüman, Milliyet, Demokrat. Son Havadis, Aydın-
lık, Ortadoğu, Milli Gazete, Her gün gösterilebilir. Bu gazetelerin bir 
kısmı siyasal parti organı olarak yayımlanırken, diğer kısmı ise do-
laylı olarak siyasal partilerin yanında yer almaktadırlar. 

Bulvar gazeteciliği ve onun bir türü olan magazin gazeteciliği 
günümüzde hemen hemen her ülkede rağbet gören, çok izlenilen bir 
gazetecilik türüdür. Radyo ve televizyonun etkinlik kazanması sonu-
cu, bu tür gazeteciliğe yöneliş daha da hızlanmıştır. Pek çok toplum-
sal bilimci, bu gazeteleri popüler kültürün örnekleri arasında say-
maktadır. Bol resimli, büyük puntolu, az yazılı sayfa  düzeni ile ba-
sit bir anlatımla hazırlanan bu gazetelerin içeriğinde ise haber mal-
zemesi bulmak, gerçekte pek kolay değildir. Bulvar gazetelerinin ör-
neklerine günümüz Türkiye'sinden pek çok örnek bulmak mümkün-
dür. Bu tür gazeteler, özellikle İstanbul basını içinde ağırlık kazan-
maktadır. 
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Amaçları eğlendirirken bilgi vermek olan bulvar gazeteleri, in-
sanoğlunun hoşuna giden, onları düşünmeye yöneltmeyen çoğu kez 
yapay haberleri vermektedir. Bulvar gazetelerinin ve magazin gaze-
telerinin, günlük haber bütçelerini ise genellikle fantazyaya  (kurma-
ca) dönük, insanın duyularına yönelen tatlı haberler oluşturmakta-
dır. Bu tür gazetelere örnekler hemen hemen her gazete bayiinde bu-
lunabilir. Bunlar arasında Günaydın, Hürriyet, Haftasonu,  Kelebek, 
Saklambaç, Şey, Dünya, Modern Gazete, Sevgilim gösterilebilir. 

2.2. "Beş  Büyükler"  ve  Özellikleri 

İstanbul basını içinde asıl gazetecilik bakımından önemli bir yer 
işgal eden, bu yazara göre "Beş Büyükler" diye adlandırılabilecek 
olan Hürriyet, Günaydın, Tercüman, Milliyet ve Cumhuriyet gaze-
teleridir. Anılan beş gazete tümden Türkiye bakımından egemen 
olan gazetelerdir. Tirajları çok yüksek, Türkiye düzeyine dağılım 
yüzdeleri fazladır.  Basın İlan Kurumu kayıtlarına göre günlük tiraj-
ları hemen hemen 2 milyon civarındadır. Bu sayı ise Türkiye'nin gün-
lük tiraj ortalamasının 3/4 ünü oluşturmaktadır. (Çizelge 2) 

ÇİZELGE 2 
1975 -1980 Yıllan Arasında 5 Büyük İstanbul Gazetesinin Tiraj Dağılımı 

GAZETE ADI 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

CUMHURİYET 102729 105643 105572 96822 110975 72173 
GÜNAYDIN 321458 465282 469175 581329 567423 381937 
HÜRRİYET 383993 529208 545640 544516 584533 546345 
MİLLİYET 325520 249348 304661 246386 270929 199010 
TERCÜMAN 323670 311568 431074 447503 380007 290728 

Kaynak: Basın İlân Kurumu 

ÇİZELGE 3 
1979 Kasım ile 1980 Mart Ayları İtibariyle Bazı İstanbul Gazetelerinde 

Görülen Tiraj Dalgalanmaları 

GAZETE ADI Kasım 1979 Aralık 1979 Ocak 1980 Şubat 1980 Mart 1980 

AYDINLIK 13440 15372 13049 10050 11638 
CUMHURİYET 110975 115122 98073 75457 75173 
DEMOKRAT — 22257 25217 32556 34457 
GÜNAYDIN 567423 610421 584760 392870 381937 
HÜRRİYET 584533 582790 543901 553514 546345 
MİLLİ GAZETE 38462 39806 46777 41335 32393 
MİLLİYET 270929 278102 282130 211803 199010 
TERCÜMAN 380007 405231 478988 317098 290728 

Kaynak: Basın İlân Kurumu 
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Hürriyet, Günaydın, Tercüman, Milliyet ve Cumhuriyet tümden 
gelişmiş ülkelerdeki modern basının özelliklerine sahiptirler. Bu ga-
zeteler anonim şirketler şeklinde örgütlendikleri gibi,11 kendilerine 
ait haber alma örgütleri hatta haber ajansları,12 gazete basımevleri,13 

ve dağıtım şirketleri14 bulunmaktadır. Ayrıca, gazetecilik alanı için-
de ve dışında başka iş alanlarında da faaliyet  göstermektedirler. Ga-
zetecilik alanında örnekler için Hürriyet, Kelebek, Haftasonu,  Gong, 
Televizyonda Yedigün, Çarşaf,  Kuaför  ve Elele yayımlarken, Gü-
naydın Saklambaç, Gırgır, Fırt Vizon gibi yayınlara sahiptir. Milliyet'e 
ait olanlar arasında Hey, Tele Magazin, Milliyet Çocuk Dergisi, Milli-
yet Sanat Dergisi bulunmaktadır. Tercüman'm Tercüman Çocuk, 
Burç Örgü Modası gibi yayımları vardır. Ayrıca, yabancı dillerden 
çevrilmiş, çeşitli serüvenlerle dolu çocuk dergilerinin yayımı da bun-
lar tarafından  sürdürülmektedir. Örneğin : Tommiks, Texas, Zagor v.s. 
gibi, 

Gazetecilik dışında en çok işi olan Tercüman gazetesidir. Tercü-
man 42 - 43 şirketiyle konservecilikten, otomobil dağıtımına, tekstil 
sanayimden, telekomünikasyona kadar pek çok iş dalında faaliyette 
bulunmaktadır. Hürriyet ithalat ve ihracat yanında, otomobil dağıtı-
mı, gazete dağıtım şirketlerinin sahibidir. Milliyet Miltur Seyahat ve 
Turizm Şirketi, Mil-Pa, Tele Magazin, Hey, Milliyet Yaymları'm sür-
dürmektedir. Cumhuriyet'in ise kitapçılık alanında girişimi bulun-
maktadır. 

Beş Büyüklerin özellikle, dördünün en önemli özellikleri, dün-
yada var olan basın teknolojisinin en ilerisini kullanmakta olmaları-
dır. Off-set  dizgi, baskı, ile basılmakta, Hürriyet ve Tercüman ve 
ajansı Akajans facsimile  yöntemini dizgi ve baskıyı hızlandırmak için 
başvurmaktadırlar. Basın tekniğinin en ilerisini, çok çeşitli haber 
kaynaklarını kullanarak, kendi gazete dağıtım örgütlerini kurarak, 

n ibid., s. 228, Dönmezer, bunların hukuken anonim şirket olsalar bile hâlâ kişi 
mali olduklarını ileri sürmektedir. İşin gerçeği de aslında budur. 

12 Hürriyet'in kendi haber ajansı olan Haber Ajansı, 1963'te tüm istihbarat örgütü 
bu aiansa devredilerek kurulmuştur. Tercüman'm haber ajansı ise son yıllarda 
kurulan (1978) Akdeniz Ajansıdır (Ak Aians). Ayrıca, Milliyet ve Tercüman'm 
diğer önemli bir haber ajansı olan Türk Haberler Ajansında payları bulunmak-
tadır. 

13 Hürriyet, Günaydın, Tercüman ve Milliyet'in İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, 
Samsun gibi kentlerde kendine ait basımevleri bulunmaktadır. İstanbul'da ha-
zırlanan matrisler, burada basılmaktadır. Ayrıca, bu gazeteler yurtdışında da 
basılmaktadır. 

H Hür Dağıtım Hürriyet'in önce, sonra diğer gazetelerin dağıtımını yapmaktadır. 
Gameda ise diğer bir büyük dağıtım şirketidir. 
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beş büyükler toplumda ulusal düzeyde egemenliklerini sürdürmekte-
dirler. Bir diğer özellikleri ise, ileri teknolojiyi kullanırken, devamlı 
olarak yurt dışına bağımlılığı sürdürmekte olmalarıdır. Sundukları, 
çok sayıda okuyucu, daha doğrusu izeyici bulurken, toplum için lüks 
ve pahalı olan nimetlerinin bedelini ise büyük ölçüde reklam gelir-
leriyle karşılamaktadırlar. 

Kağıt, boya, mürekkep, film,  makina yedek parçasının en büyük 
tüketicisidirler. Kağıdın bir kısmı yurtiçinde üretilirken, bir kısmı 
yurtdışından getirilmektedir. Zaten, beş büyükler hemen hemen Tür-
kiye'de hergün kağıdın % 90 nmdan fazlasını  tüketmektedirler. Her-
gün kullandıkları boya, mürekkep, film,  makina yedek parçası ise 
yurtdışından getirilmektedir. 

Beş büyüklerin belki en çok dikkati çeken özelliklerinden biri de 
lotaryacılığa başvurmakta olmalarıdır. 1976'dan itibaren her türlü çe-
kiliş ve ikramiye dağıtımı ile lotaryacılık başlatılmıştır. Aslında, lo-
taryacılık, 3670 sayılı Milli Piyango'nun Teşkiline dair kanunla, yal 
nız Milli Piyango İdaresi tarafından  yapılması gerekmektedir. Hür-
riyet, Günaydın, ve Tercüman tiraj düşüşü nedeniyle lotaryacılığa 
başlayarak, okuyucularına araba, apartman dairesi, mobilya, daya-
nıklı tüketim malları, para, mücevher, seyahat, öğretim bursları da-
ğıtmıştır,15 dağıtmaktadırlar. 

Lotaryacılık içinde başvurulan diğer yollar ise her türlü artist, 
ses, güzellik yarışmaları düzenlemek, kupon dağıtmak, Bağkur primi 
ödemek, günlük yiyecek filesinin  veya otomobil deposunun bedava 
doldurulma ücretini ödemek şeklinde kendini göstermektedir. Bu iş-
lemler sonucu olarak bir yandan tiraj artarken, diğer yandan bazı 
deyimler de günlük konuşmaya geçmiştir. Bunlardan bir tanesi Ter-
cüman'm çeşitli kampanyalarında kullandığı "köşeyi dönmektir". 

Milliyet ve Cumhuriyet lotaryacılık yapmamakla beraber, oku-
yucularının ilgisini kazanmak, devam ettirmek bakımından kendile-
rine göre bazı yollar denemektedirler. Milliyet bu bakımdan Cumhu-
riyetken daha öndedir. Her yıl güzellik, yılın şarkısı, yılın sporcusu, 
liselerarası halkoyunları, müzik yarışmaları, ilkokullararası bilgi ya-
rışmaları düzenlemektedir. Hürriyet, Milliyet ve Cumhuriyet'in giriş-
tikleri diğer bir faaliyet  ise, toplumsal konulu-yılma göre değişen ya-
pıtların ortaya çıkmasına neden olan armağan yazılarıdır. Örneğin 
Karacan ve Yunus Nadi, Sedat Simavi Armağanı gibi. 

ıs Yaz gülü ALDOĞAN, "Günümüz Türk Basını" Basın ve Yayın Yüksek Okulu 
Yıllık, 1977-1978, (Ankara: 1979) s. B. 
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Aslında, modern gazeteciliğin örnekleri olmakla beraber, lotar-
yarcılık yapmakla beş büyüklerden bazıları gerçek anlamdaki gaze-
tecilik işlevlerini yitirerek, okunmak için değil, okuyucu tarafından 
sanki piyango bileti gibi alınmaya başlanılmışlardır. Bu günümüzde 
de sürmektedir. Toplumun okur-yazar oranının düşük olması bu du-
rumu daha çok pekiştirmekte, okuyucu bir kampanyadan ötekine 
gazete değiştirerek geçmektedir. Bu bakımdan devamlı surette yüzen 
ve gezen bir okuyucu kitlesinden beş büyükler yönünden söz etmek 
bu yazara göre anlamlıdır. Yüzen ve gezen okuyucular ise sözde tiraj 
dalgalanmalarına neden olmaktadır. 

Kağıda yapılan son zamlar,16 devalüasyon, beş büyüklerin gazete 
fiyatlarına  zam yapmalarına neden olmakla beraber, yayın politika-
larında değişiklik getirmemiştir. Yine gazeteciliği ticari bir hizmet 
olarak görmeğe devam etmekte, halkı kendilerine göre yönlendirmek-
te, koşullandırmakta, ve bazı çevrelerin çıkarlarını savunmaktadır-
lar. Daha öz bir deyişle, büyük sermaye sahibi de olduklarından veya 
reklam gelirleri ile çerçevelendiklerinden, çalıştıranları istediklerini 
gündeme getirmekte ve bunun pazarlamasını yapmaktadırlar. Bu ga-
zetelerin saygınlığı veya güvenirliliğinin hangi ölçüler içinde tartışı-
labileceği ise, basın özgürlüğü ve ahlâkı dikkate alınarak anlamlı ola-
bilmektedir. 

Günümüzde, modern gazete her şeyi içinde bulunduran bir haber 
kılavuzu olan kent gazetesidir. Daha başka deyişle yerel konuları iş-
leyen kentte oturanlara yardımcı olan bir aracıdır. Aslında, beş bü-
yükler, İstanbul kaynaklı kent gazeteleri olmakla beraber, yaym po-
litikaları gereği olarak, İstanbul dışına da taşmışlar, ulusal egemenli 
ğe ulaşmışlardır. Bu bakımdan, son yıllarda bölge sayfaları,  kent say-
faları,  yıldırım servis ve diğer pek çok hizmet ile, hizmet götürdük-
leri pek çok kentlere de yönelmek istemektedirler. Daha başka de-
yişle, İstanbul gazetesi olmak yanında "yöreselleşmektedirler." Bu du-
rum, ulusal düzeyde egemen olamayan fakat  belirli gelişmişlik dü-
zeyine erişmiş bulunan gezetelerle, Anadolu Basınının gelişmesini 
iyiden iyiye kösteklemektedir. Yerel basın olarak kurulan ve gelişen 
Beş Büyükler kurdukları basın zincirleri ve tekeller ile, ulusal dü-
zeyde egemenliğini sürdürmekte, diğer gazetelere ise pek yaşam hak-
kı tanımamaktadırlar. 

ıs Hükümet kağıda 1980 içinde zammı Ocak 1980'nin son haftasında  ve Ekim 1980'de 
yapmıştır. Bazı gazetelerin kağıda yapılan ilk zamdan sonra gösterdikleri tiraj 
düşüşleri Çizelge 3'te değerlendirilmiştir 
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3. Ulusal  Düzeyde  Egemen  Olmamakla  Beraber  Belirli  Bir 
Gelişmişlik  Düzeyine  Erişmiş  Olan  Gazeteler 

Bu küme içinde toplanan gazeteler Ankara, îzmir, kısmen Konya, 
Adana ve Bursa'da yer almaktadır. Bu gazetelerin ortak özelliği tiraj-
larının İstanbul basınına oranla çok düşük olması, sayılarının ise ka-
barıklığıdır. Günümüzde Ankara'da 29, İzmir'de 6, Konya'da 5, Bur-
sa'da 5, Adana'da 3 gazete Basın İlan Kurumundan resmi ilan almak-
tadır. Aslında, Konya, Bursa, Adana, İzmir, Ankara'da kent dışında, 
ilçelerde çıkan çok çeşitli gazeteler bulunmaktadır. Bunları ise bu kü-
mede toplamak mümkün değildir. Nitelikleri itibarıyla Anadolu Ba-
sınının gösterdiği özelliklere uymaktadırlar. 

Bu kümede yer alan gazetelerin belki en önemli özellikleri belli 
bir muhabir kadrosu çalıştırır ve çalıştırmakta olduklarını gösterir 
olmalarıdır. Yalnız bu özellikleri çoğu kez kağıt üzerindedir, gerçeğe 
uymamaktadır. Basın İİan Kurumundan ilan alabilmek için bu ga-
zeteler, haber kadrolarında en az 12 san kartlı muhabir çalıştırmak 
durumundadırlar. Bu koşulu yerine getirmek için, san basın kartı sa-
hibi kişileri kadrolarında gerçekten çalıştırmamakla beraber, onlara 
açıktan prim ödeyerek, bu kişilerin sarı basın kartlarından yarar-
lanmaktadırlar. Böylelikle, san basın kartı yönünden Kurumun ko-
şulları yerine getirildiğinden, resmi ilâna hak kazanmaktadırlar. 

Aslında, bu kümede yer alan gazetelerin kağıt üzerinde geniş bir 
muhabir kadrosu görünmekle beraber, habercilik yönleri çok zayıf 
kalmaktadır. Bu gazetelerin haber malzemesi, Anadolu Ajansının 
teksir edilmiş haber bültenlerine veya teleks haberlerine abone olu-
narak temin edilmektedir. Aynca, bazıları, çok düşük ücretle stajyer 
muhabir çalıştırmaktadırlar. Bu şekilde, günlük kullanımda çok sık 
rastlanılan 'naylon gazeteciliğin' gelişmesine ön ayak olunmaktadır. 
Haber işlevleri yönünden topluma katkıları hemen hemen hiç yok-
tur. Kimler tarafından  izlenildikleri hakkında elde toplanmış hiçbir 
veri bulunmamaktadır. 

Diğer bir önemli özellikleri de, Basın İlan Kurumunun belirlediği 
fiili  satış koşulunu yerine getirdiklerini gösterir görünmeleridir. Bu 
yönden, günlük fiilen  gösterdikleri satışın çok altında gazete bastık-
ları halde ortalama olarak 200-250, gazete bayilerine açıktan para 
ödeyerek, Kurumun belirlediği tabanın üzerinde satış göstermekte-
dirler. Bu şekilde, Kurumun satış yönünden de resmi ilan alma ko-
şulunu da yerine getirir olmaktadırlar. Daha başka deyişle, bu gaze-
teler her yıl belirli bir resmi ilan ve kağıt alarak, gazetecilik yapar 
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görünmektedirler. Aslında, aldıkları kağıt tahsisini kullanmamak-
ta, ilan ve kağıttan kazanç temin etmekte, daha doğru bir deyişle ti-
caret yapmaktadırlar.17 

3. 1. Ankara  Basını 

Ankara, daha önce de belirtildiği gibi, başkent olmakla beraber 
modern anlamda gazetelerin çıktığı bir merkez olma niteliğini taşı-
mamaktadır. Bununla beraber Türkiye için ulusal düzeyde önemi ve 
etkinliği olan haberlerin kaynaklandığı bir kenttir. Daha başka de-
yişle, siyasal haberleşme yönünden ana merkez niteliği taşımakta, 
gazeteler bakımından önemi hiçbir zaman ihmal edilemeyen bir kent 
olmaktadır. Bu nedenle, çok sayıda gazeteci Ankara'da çeşitli gaze-
tecilik kuruluşlarında çalışmaktadır. 

Ankara, büyük İstanbul gazetelerinin ana haber kaynağıdır. Hür-
riyet, Günaydın, Tercüman, Milliyet, Cumhuriyet Ankara'da büyük 
haber büroları bulundurmakta, burada pek çok sayıda muhabir An-
kara kaynaklı haberlerin hazırlanması için görev almaktadır. Ayrıca, 
bu gazetelerin büroları, Ankara sayfasının  hazırlanmasını da üste-
lenmiş bulunmaktadırlar. 

Gazetelerin Ankara büroları yanında, haber ajansları da büyük 
bir muhabir kadrosunu Ankara bürolarında çalıştırmaktadırlar. Bun-
lara örnek olarak Haber Ajansı ile Türk Haberler Ajansı verilebilir. 
Anadolu Ajansı, Anka ve Akdeniz Haber Ajansının, Ulusal Basın 
Ajansının merkezleri ise Ankara'dadır. Bunun yanında pek çok kü-
çük haber ajansı da yine Ankara'da faaliyet  göstermektedir. 

Bütün bu özellikler bir yana, Ankara önemli bir haber merkezi ol-
makla beraber, önemli bir gazetecilik merkezi niteliği taşımamakta-
dır. Gazeteler genellikle küçük işletmeler halinde çalışmaktadırlar. 
İstanbul kadar olmamakla beraber, bir ölçüde tekelleşme olgusundan 
Ankara için de söz etmek mümkündür. Basın İlan Kurumu kayıtla-
rına göre Ankara'da 29 tane günlük gazete çıkmaktadır. 

İstanbul'un Bab-ı Ali'si olan Ankara'nın Şinasi Sokağında (her-
kesçe bilinen adı ile Rüzgârlı Sokak) yayımlanan gazete sayısı çok 

17 1979 yılı Şubat ayında Basın İlân Kurumunun Genel Kurulunun tekrar düzen-
lenmesi ile ilgili 25 sayılı kanun hükmündeki kararname ile bazı gazeteler yayın 
hayatlarına son vermişlerdir. Örneğin: Ankara'dan Başkent, Hür Anadolu, Yeni 
Ulus. 1979 yılında yapılan kısmi Senato Seçimleri sonucunda hükümet değişik-
liği ile anılan gazeteler tekrar çıkmağa başlamışlardır. Nedeni ise Basın İlân 
tarifesinde  yapılacak olan değişikliktir. Gerçekten, 23-1-1980'de ilân tarifesi  de-
ğiştirilmiş, bu gazetelerin ilân gelirleri artmağa başlamıştır. 
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kabarık olmakla beraber, tiraj İstanbul'a oranla çok düşüktür. (Çi-
zelge 4) Bu gazetelerin tümünü gazete bayiilerinde görebilmek ise, 
olanak dışıdır. Ancak, bazıları çok büyük sayılabilecek gazete bayii-
lerinde satışa hazır beklemektedir. 

Genelde Ankara gazetelerin tirajları düşüktür. Bazılarının tiraj-
ları bazan 9.000 kadar çıkabilirken, bazılarının ki 3000-5000 arasın-
dadır. Bu gazeteler içinde önemli olanları belki Bugün, Adalet, Flaş, 
Yeni Halkçı, Yeni Gün şeklinde sıralamak mümkündür. Özellikle, 
bütün Ankara gazetelerinin Ankara içinde dağılım oranlarını sap-
tamak çok zordur. Yerel önemleri olduğunu söylemek olanak dışıdır. 
Gazetecilik yapar görünmekle beraber, Ankaralılara hizmet götür-
düklerine, ulusal düzeyde egemen olan gazeteleri, yerel önemi olan 
haberlerle tamamladıkları ise çok söz götürmektedir. Aslında, ne 
tür gazetecilik yaptıkları ve kimlere hizmet götürmek istedikleri in-
celenmeğe değerdir. 

ÇİZELGE 4 

1975-1980 Yılları Arasında Bazı Ankara Gazeteleri Bakımından Tiraj Dağılımı 

GAZETE ADI 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

ADALET 3272 3341 3261 4584 6135 3769 
BARIŞ 3369 3676 3299 3089 3895 3816 
BAŞKENT 2645 3723 2683 2620 — 3024 
BUGÜN 5494 4037 4512 6024 9314 3806 
DEVRİM 3048 3180 3114 3105 3045 3017 
FLAŞ 3161 3056 3420 3391 6720 6261 
HÜR ANADOLU 2249 3067 3466 3181 — 3275 
TASVİR 3171 3552 3134 3202 4735 3428 
YENİGÜN 3102 3381 3358 3291 7190 3722 
YENİ HALKÇI 3116 3397 3987 3338 7982 3884 
YENİ TANİN 3102 3471 3573 3360 3431 3388 
YENİ ULUS 3249 3389 3288 3354 — 3169 
YENİYOL — — — 3955 4187 3172 
ZAFER — 4164 4520 3278 3085 3045 

Kaynak: Basm İlân Kurumu (1975- 1978 sayıları Eylül ayı ortalamasını, 1979 sayıları 
Kasım ayını, 1980 sayıları Mart ortalamasını göstermektedir.) 

3.2. İzmir  Basını 

İzmir, Ankara'da oranla daha az sayıda gazetenin yayımlandığı 
bir kent görünümündedir. Basın İlan Kurumu kayıtlarına göre 6 ga-
zetenin yayımlandığı İzmir'de, gazetelerden ancak bir tanesi ulusal 
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düzeyde egemen olamamakla beraber, bölgesel etkinliğe ulaşmış bu-
lunan Yeni Asır'dır.18 

Yeni Asır offset  tekniği ile basılan bir gazete olarak bölgesel öne-
mi ve etkinliği bulunan bir gazetedir. Hürriyet'in 1978 yılı içinde Ege 
Ekspres gazetesini satın alarak tabloid19 şekline dönüştürmesinden 
sonra, Yeni Asır da 1979 yılı başında Demokrat İzmir gazetesini sa-
tın almıştır. Bu şekilde, Yeni Asır modern gazetecilikte görülen önem-
li bir özellik olan tekelleşme yönünde girişimde bulunmuştur. 

Ege Telgraf,  İzmir Ticaret, Ege Ekonomi ve Rapor çok düşük ti-
rajlıdırlar. Yalnız, tirajları İstanbul gazetelerine oranla düşük fakat 
bazı Ankara gazetelerine göre daha yüksektir. (Çizelge 5) 

ÇİZELGE 5 

1975 - 1980 Yılları Arasında İzmir Gazeteleri Bakımından Tiraj Dağılımı 

GAZETE ADI 1975 1976 1077 1078 1079 1980 
DEMOKRAT İZMİR 3183 — 3349 3861 — — 

EGE TELGRAF 4112 3848 5123 4330 4027 3987 
EGE EKSPRES 4002 4746 3191 4291 7087 4017 
YENİ ASIR 53935 46157 60094 42443 59842 45494 
İZMİR TİCARET — — 9996 — 10016 10113 
EGE EKONOMİ — — — — 1826 1548 
RAPOR — — — — 2552 3229 

Kaynak: Basın İlân Kurumu (1975- 1978 sayılı Eylül ayı, 1979 sayıları Kasım ayı. 
1980 sayıları Mart ayı ortalamasına göredir.) 

3.3. Adana,  Bursa,  Konya  Basını 

Bursa, Adana ve Konya gazetelerine göre tiraj bakımından ön-
dedir. Özellikle bir Bursa gazetesinin tirajı Bursa Hakimiyet oldukça 
yüksektir. Bursa Hakimiyet offset  tekniği ile basılmakta, dağıtımı da 
Bursa dışına taşmaktadır. Diğer Bursa gazeteleri ise Basın İlan Ku-
rumunun asgari ilan alma sınırını biraz aşan tiraj dağılımı içinde 
kalmaktadırlar. (Çizelge 6) 

Konya ve Adana gazeteleri tiraj dağılımı bakımından hemen he-
men benzerlik içindedirler. Bütün gazeteler asgari ilan sınırı olan 

!8 Oğuz ARI, İzmir'de Kitle Haberleşmesi, (Ankara: Ayyıldız Matbaası, 1972) b. 
41-88. 

ıs Tabloid, normal gazetenin boyutlarından küçük olarak yayımlanan bulvar ti-
pi gazetedir. Genellikle, A.B.D.'de çıkan bulvar türü gazeteler bu adla anıl-
maktadır. 



TÜRKİYE'DE YEREL GAZETECİLİK OLGUSU 28? 

tirajlarla yayımlanmaktadır. Aslında, gerek Bursa gerekse Adana 
ve Konya gazeteleri İstanbul, Ankara ve İzmir'e göre daha düşük ti-
rajlıdırlar. (Çizelge 6) 

Konya, Adana, Bursa'daki gazetelerin belki en önemli özellikleri, 
çok az sayıda dağıtımı olan, tirajı hakkında kesin sayılar bulunma-
yan, kabarık sayıda Basın İlan Kurumu kayıtları dışında kalan gaze-
telerin, çıktığı kentler olmalarıdır. Bu gazetelerin içerikleri, özellikleri 
hakkında yargıya varmak, ancak yapılacak geniş kapsamlı araştır-
malarla olanaklıdır. Böyle araştırmalara ise henüz hiç girişilmemiş-
tir. 

ÇİZELGE 6 

1975 - 1980 Yılları Arasında Adana, Bursa, Konya Gazeteleri 
Bakımından Tiraj Dağılımı 

GAZETE ADI 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

A) ADANA 
ÇUKUROVA 1565 1585 1544 1552 1551 1566 
GÜNEY HABER — — — — 1757 2246 
YENl ADANA 1274 1493 2326 2176 2266 2393 
TOROS EKSPRES — 1073 1621 1066 — — 

B) BURSA 
BURSA HAKİMİYET — 6067 6066 7436 10174 9133 
BURSA MARMARA — — — 2459 2247 2241 
BURSA'NIN SESİ 755 758 1018 1037 1109 1213 
DOĞRU HAKİMİYET 4561 2161 3420 2724 2460 2206 
MİLLETİN HAKİMİYET — 1630 2175 1089 1220 1104 

C) KONYA 
KONYA'NIN SESİ — 1221 1327 1456 1073 1024 
TRKİYE'DE YARIN 1534 1550 1556 1676 1654 1235 
YENİ KONYA 2215 2177 1426 1277 1361 1776 
YENİ MERAM 2015 1551 1629 1356 1299 1278 
KONYA POSTASI — — — — 1410 1100 

Kaynak: Basın ilân Kurumu (1975- 1978 sayıları Eylül ayı, 1979 sayıları Kasım ayı. 
1980 sayıları Mart ayı ortalamasına göredir.) 

4. Anadolu  Gazeteleri 

Şimdiye kadar değerlendirilen Ankara, İstanbul, İzmir, kısmen 
Konya, Bursa, ve Adana basını yanında çoğu günlük olarak Anado-
lu'nun çeşitli kentlerinde ve kasabalarında pek çok gazete yayım-
lanmaktadır. Bu gazetelerin bazı kentlerde sayısı çok kabarıkken, ba-
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zılarmda sayı çok küçülmektedir. Çoğu kimsenin bu gazetelerin var-
lığından hiç haberi yoktur. Bunları görebilmek çok zor olduğu gibi, 
tiraj sayıları hakkında kesin bilgiler elde etmek çok güçtür. Devamlı 
olarak yayımlanmaları da her zaman söz konusu olmamaktadır. 

4.1. Anadolu  Basınının  Genelde  Özellikleri 

Anadolu Basını hakkında kısmen düzenlenmiş bilgileri Basın Ya-
yın Genel Müdürlüğünce çıkarılan Türkiye'de  Yerel  Basın,  Anadolu 
Basın  Semineri,  Türkiye'de  II.  Basın  Kurultayı,20  adlı yapıtlardan der-
lemek mümkündür. Bu bilgilerin derlenmesi, ile Basın Yayın Genel 
Müdürlüğü büyük bir boşluğu doldurmuştur. Anılan yapıtlardaki bil-
gilerin değerlendirilmesi bizi bazı genellemelere götürebilmektedir. 
Yalmz, yerinde yapılmış kesin envanter çalışmalarını bu yapıtlar 
içermediğinden, sağlıklı yorum yapmak zorlaşmaktadır. 

Anılan üç yapıtta, Anadolu'da çıkan gazetelerin, genellikle çok 
küçük matbaacılık işletmeleri şeklinde çalıştıkları, çok düşük düzey-
de muhabir kadrosu buundurdukları, kağıt, matbaa malzemesi, resmi 
ilan yönünden devamlı olarak yakınmakta olduklarından söz edil-
mektedir. Aslında, anılan sorunlar Türkiye'de tüm basın kuruluşla-
rının ortak sorunudur. Yalnız, bu sorunlar içinde belki en önemlisi 
Anadolu Basınının, gazeteyi oluşturacak haber malzemesini nasıl te-
min edebildiğidir. 

Anadolu Basını, gerçekten haber malzemesi bulma bakımından 
büyük zorluklar içindedir. Bulsa bile bunu değerlendirecek elemanı 
fazla  değildir, veya hiç yoktur. Haber ajanslarının yeterli ölçüde 
Türkiye düzeyinde haber alış verişini gerçekleştirememeleri,21 Ana-
dolu Basını bakımından haber bulabilme yönünden dengesizliği daha 
çok pekiştirmektedir. Bu yönden, Anadolu gazetelerinin haber dağar-
cığının diğer değerlendirilenlere oranla daha değişik yapıya sahip 
olduğunu söylemek yanlış olamamaktadır. Yalnız, bu yapısal özellik 
hakkında elde görgül araştırmalara dayanan veriler mevcut değildir. 

20 ı. Türkiye'de Yerel Basın, (Ankara, Başarı Matbaası, 1979) 
2. Anadolu Basını Semineri, (Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1977) 
3. İkinci Türk Basın Kurultayı, (Ankara: Başbakanlık Basımevi, 1976) 

21 Türkiye'de mevcut bulunan haber ajanslarının haber dağıtım olanakları çok 
sınırlıdır. Devlet bütçesinden yardım alan Anadolu Ajansı bile ancak Ankara, 
İstanbul, İzmir, Adana, Samsun, Diyarbakır arasında haber dağıtımı yapabil-
mektedir. Diğer haber ajanslarından T.H.A.'nm, Anka'nın Ankara, İstanbul, 
İzmir arasında, Haber Ajansı ve Ak Ajans'm ise, Ankara, İstanbul, İzmir, Ada-
na, arasında haber dağıtımı ağı bulunmaktadır. 
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Anadolu Basınının, haber malzemesi yönünden farklı  yapıya 
sahip olması, buralarda çıkan gazetelerin ulusal düzeyde egemen olan 
gazeteleri yerel yönden önemli haberlerle tamamladıkları yönünde 
bir saptama yapmamızı da olanaklı kılmamaktadır. Zira, Anadolu 
basınını kimlerin izlediği, içeriğinin ne olduğu hakkında elde yine 
envanter yapıcı bilgiler bulunmamaktadır. Bu bakımdan, Anadolu 
basını için görgül araştırmalar yapılmadan kesin bir genellemeye 
gitmek pek sağlıklı olmayacaktır. Daha başka deyişle, belki en an-
lamlı saptama, Anadolu Basını kendine özgü özellikler taşımaktadır 
şeklinde yapılacak belirlemedir. 

4.2. Anadolu  Basınının  İller  ve  İlçelere  Göre  Gösterdiği  Özellikler 

Türkiye'de gazete çıkmayan hiç il yoktur. Yalnız, bazı illerde çı-
kan gazete sayısı çok yüksekken, bazılarında bu sayılar çok küçül-
mektedir. Coğrafi  özellikler ve kısmen gelişmişlik düzeyi dikkate alı-
narak, iller itibarıyla bazı genellemelere gitmek olanaklı olmaktadır. 
(Çizelge 7) 

Coğrafi  özellikler bakımından batı-doğu, kuzey-güney doğrultu-
sunda gazete yayımlama yönünden farklılıklar  açıkça görülebilmek-
tedir. Bazı coğrafi  bölgeler diğerlerine oranla gazete yayımlanması 
bakımından önde gelmektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge-
lerinde bazı illerde çıkan gazete sayısı çok düşüktür. Marmara ve 
Ege Bölgesinde ise gazete sayısı yüksektir. Marmara ve Ege Bölge-
lerini gazete sayısı bakımından İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz 
Bölgeleri izlemektedir. 

Coğrafi  özellikleri, ülkenin sosyo-ekonomik durumu bakımından 
bir değerlendirme ile incelediğimizde, ülkenin gelişmiş ve az gelişmiş 
yöreleri bakımından gazete sayısı yönünden bir farklılaşma  olduğu 
görülebilmeketdir. Genelde gelişmiş bölgelerde gazete sayısı yüksek-
ken, az gelişmiş yörelerde gazete sayısı düşmektedir.22 Doğu Anadolu 
Bölgesinde Hakkâri ve Bingöl'de ancak 1 gazete çıkarken, yine Doğu 
Anadolu illeri olan Bitlis, Muş, Tunceli'de bu sayı 3'e, Van, Erzincan 
ve Elazığ'da en çok 4'e kadar yükselebilmektedir. 

Yalnız Doğu Anadolu'da çok gazeteli iller de vardır. Bunlar 14 
gazete ile Kars ve 12 gazete ile Erzurum'dur. Halbuki, Doğu Anado-
lu'yu Ege Bölgesi ile karşılaştırdığımızda, en az gazeteli ilin Ege Böl-
gesinde 7 gazete ile Kütahya olduğu göze çarpmaktadır. Bu sayı ise, 
Doğu Anadolu'daki anılan diğer illerin gazete sayısından fazladır. 

22 Kalkınmada Öncelikli Yörelerin Tesbiti ve Bu Yörelerdeki Teşvik Tedbirleri, 
(Devlet Plânlama Teşkilatı: Ankara, Başbakanlık Basımevi, Haziran 1973). 
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ÇİZELGE 7 

1979 Yılı İtibarıyla Türkiye'de İllere Göre Çıkan Gazete Sayısı 

îl Adı Çıkan Gazete Sayısı 

Adana 14 İzmir 17 
Adıyaman 3 Kars 14 
Afyon 13 Kastamonu 11 
Ağrı 5 Kayseri 11 
Amasya 8 Kırklareli 8 
Ankara 32 Kırşehir 7 
Antalya 16 Kocaeli e 
Artvin r Konya 19 
Aydın 14 Kütahya 7 
Balıkesir 26 Malatya 7 
Bilecik 3 Manisa 11 
Bingöl 1 K. Maraş e 
Bitlis S Mardin 14 
Bolu 6 Muğla 11 
Burdur 6 Muş 3 
Bursa 16 Nevşehir 3 
Çanakkale 19 Niğde 4 
Çankırı 4 Ordu 14 
Çorum 4 Bize 7 
Denizli 17 Sakarya 8 
Diyarbakır 4 Samsun 13 
Edirne 10 Siirt 6 
Elazığ 4 Sinop 3 
Erzincan 4 Sivas 5 
Erzurum 12 Tekirdağ 9 
Eskişehir 6 Tokat 16 
Gaziantep 12 Trabzon 5 
Giresun 8 Tunceli 3 
Gümüşhane 3 Urfa 13 
Hakkâri 1 Uşak 10 
Hatay 27 Van 4 
İsparta 8 Yozgat 4 
İçel 17 Zonguldak 19 
İstanbul 42 

Kaynak: Türkiye'de Yerel Basın, (Basm Yayın Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara 
1979). Hakkâri hakkındaki sayı bu kaynaktan çıkarılmamış olup, bir rad-
yo programından derlenmiştir. 

Kuzey-güney doğrultusunda bölgeler itibarıyla karşılaştırma ya-
pıldığında, doğu-batı doğrultusundaki gözlenen özellikler hemen 
hemen aynen görülmektedir. Karadeniz Bölgesinde en az gazetesi 
olan il 3 gazete ile Sinop'tur. Halbuki, Akdeniz Bölgesinde en az ga-
zetesi olan il Burdur'da 6 gazete çıkmaktadır. Aynı şekilde diğer bir 
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karşılaştırma Marmara, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri 
için de yapılabilir. Marmara Bölgesinde en az gazetesi olan il 3 gaze-
te ile Bilecik, İç Anadolu'da 3 gazete ile Nevşehir, Güneydoğu Ana-
dolu'da ise 4 gazete ile Diyarbakır'dır. 

Belki üzerinde durulması gereken bir özellik ise, iller düzeyinde 
ilçelere göre gazetelerin gösterdiği yaygınlıktır. (Çizelge 8) Burada 
da, bazı ilginç gözlemler yapmak olanaklı olmaktadır. Bazı illerin 
ilçelerinde hiç gazete yoktur. Bunlar sırasıyla Bingöl, Çankırı, Elazığ, 
Eskişehir, Hakkâri, Trabzon, Tunceli ve Van'dır. Bir il merkezinde hiç 
gazete yayımlanmamaktadır ama ilçelerinde gazete çıkmaktadır. Bu 
il merkezi de Adıyaman'dır. 

Diğer bir özellik ise, bazı illerin ilçelerinde çıkan gazetelerin 
toplamının il merkezinde çıkan gazete sayısından fazla  olmasıdır. 
Bu illere örnek olarak Adana, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, 
Hatay, İçel, İzmir, Konya, Manisa, Tokat ve Zonguldak verilebilir. 
(Çizelge 8) 

İlçe düzeyinde yapılan saptamaların nedenlerine inebilmek ve 
yorumlamak aslında il düzeyindekilerden daha zordur. Bu bakımdan 
görgül araştırmalar yanında, nüfus  sayımı sonuçları, seçim istatis-
tikleri ve gelişme göstergeleri değerlendirilerek anlamlı yorumlara 
gidilebilir. Bu yorumlar, aynı zamanda il düzeyinde gazete çıkarma 
olgusunu daha çok açıklığa kavuşturabilecektir. Doğal olarak, so-
nuçta yerel gazetecilik bakımından Türkiye'de neler yapılmaktadır 
sorusuna, belki daha somut yanıtlar bulunabilecektir. 

4.3. Basın  Yayın  Genel  Müdürlüğünün  Anadolu  Basını 
Bakımından  Girişimleri 

Basın Yayın Genel Müdürlüğü son iki yıldır, Anadolu Basını-
nın haber malzemesi bulma zorluğunu asgariye indirebilme bakımın-
dan, hazırladığı günlük haber bültenlerini Anadolu'ya göndermek-
tedir. Ayrıca, 1974'ten beri de Anadolu Basını için özendirme yarış-
maları düzenlemektedir. Haber, röportaj, fıkra-makale,  mizanpaj, 
araştırma, en az dizgi yanlışı bakımından Anadolu gazeteleri özen-
dirme yarışma katılmakta, başarılı bulunanlar ödüllendirilmektedir. 

Anadolu Basınını kalkındırmak, geliştirmek bakımından Basın 
Yayın Genel Müdürlüğü, Anadolu Basını için seminerler düzenlemiş-
tir. Bunlardan ilki 1977 yılında Ankara'da diğeri ise 1979 yılında Mer-
sin'de düzenlenmiştir. 1977 yılındaki seminere tüm Anadolu Basım 
temsilcileri davet edilmiş, 1979 yılı semineri Güneydoğu Anadolu, İç 
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Anadolu ve Akdeniz Bölgesindeki Anadolu Basını temsilcilerine açık 
tutulmuştur. 1979 yılında diğer coğrafi  bölgeler için de seminerler 
planlanmış olmakla beraber, gerçekleşmemiştir. 

ÇİZELGE 8 

1979 Yılı İtibarıyla Türkiye'de İl ve İlçelerde Çıkan Gazete Sayısı 

tl Adı İl Merkezinde İlçe Merkezinde Genel Toplam 

Adana 5 9 14 
Adıyaman — 3 3 
Afyon 5 8 13 
Ağrı 2 3 5 
Amasya 1 5 6 
Ankara 29 3 32 
Antalya 4 12 16 
Artvin 3 4 7 
Aydın 11 3 14 
Balıkesir 4 22 26 
Bilecik 1 2 3 
Bingöl 1 — 1 
Bitlis 2 1 3 
Bolu 2 4 6 
Burdur 2 4 6 
Bursa 8 8 16 
Çanakkale 6 13 19 
Çankırı 4 — r 4 
Çorum 2 2 4 
Denizli 5 12 17 
Diyarbakır 2 2 4 
Edirne 5 5 10 
Erzincan 3 1 4 
Elâzığ 4 __ 4 
Erzurum 8 4 12 
Eskişehir 6 — 6 
Giresun 5 3 8 
Gaziantep 8 4 12 
Gümüşhane 2 1 3 
Hakkâri 1 .— 1 
Hatay 9 18 27 
İsparta 2 6 8 
İçel 7 10 17 
İstanbul 34 8 42 
İzmir 6 11 17 
Kars 10 4 14 
Kastamonu 2 9 11 
Kayseri 9 2 11 
Kırklareli 2 6 e 
Kırşehir 3 4 7 
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h Adı İl Merkezinde İlçe Merkezinde Genel Toplam 

Kocaeli 5 4 e 
Konya 6 13 19 
Kütahya 3 4 7 
Malatya 4 3 7 
Manisa 1 10 11 
K. Maraş 6 3 e 
Mardin 10 4 14 
Muğla 4 7 11 
Muş 1 2 3 
Nevşehir 3 — s 
Niğde 1 3 4 
Ordu 6 8 14 
Rize 5 2 7 
Sakarya 7 1 8 
Samsun 8 4 13 
Siirt 4 2 6 
Sinop 2 1 3 
Sivas 2 3 S 
Tekirdağ 1 8 e 
Tokat 4 12 16 
Trabzon 5 — 5 
Tunceli 3 — 3 
Urfa 4 e 13 
LTşak 6 4 10 
Van 4 — 4 
Yozgat 2 2 4 
Zonguldak 6 13 19 

5. Değerlendirme 

Yerel olarak, gazeteciliğin gelişme düzeyi ülke düzeyinde çok 
büyük farklılıklar  göstermektedir. Ülkenin sosyo-ekonomik yapısı ile 
ilgili olan bu.olgu hakkında yorumlar vermek, elde görgül araştır-
maların olmayışından, tiraj sayılarının pek bulunmamasından ötürü 
zordur. Bununla beraber, bazı genel saptamalar yapmak olanaklı-
dır. 

Türkiye'de genelde yerel olarak gazeteciliğin geliştiğini söyle-
mek yanlış bir yorum değildir. Bununla beraber, ulusal düzeyde 
egemen olan gazetelerin yöreselleşme eğilimleri, yerel basını köstek-
lemektedir. Özellikle, beş büyük İstanbul gazetesi tarafından  amaç-
lanan ve gerçekleştirilen bu durum, önemli boyutlara ulaşmıştır. 

Yıllardır beş büyükler içinde tiraj mücadelesi, özellikle Günay-
dın, Hürriyet ve Tercüman arasında yapılmaktadır. Bu sanki bir at 
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yarışı gibidir. Tercüman 1979-1980'de 1977-1978'e oranla tiraj düşük-
lüğüne uğramıştır. Hürriyet ve Günaydın ise bu yarışı kıyasıya sür-
dürmektedirler. Milliyet ve Cumhuriyet'in tirajları düşmekle beraber 
hemen hemen aynı düzeyi korumakta, okuyucularını tutmayı ba-
şarmaktadırlar. Beş büyüklerin yanında, diğer İstanbul gazeteleri 
ise tiraj yarışında değildirler. 

Ankara, İzmir gazeteleri ise ulusal düzeyde egemen olma ama-
cında olmadıklarından, belki de sırf  gazete çıkarmış olmak için ya-
yımlandıklarından, yerel önemleri dahi söz götürmektedir. Adana, 
Bursa ve Konya gazeteleri de Ankara ve İzmir'i kendilerine model 
olarak almaktadır denilebilir. Anadolu Basını ise, kendilerine özgü 
nitelikleriyle farklı  bir gazetecilik anlayışı ile hazırlanmaktadırlar. 
Anadolu Basınının en önemli özelliği ise, sayılarının diğer kentlere 
oranla kabarık olması, Türkiye düzeyinin yerel olarak gazetelerle 
kapsandığmı göstermeleridir. 

Bütün bunlar bir yana, yerel olarak Türkiye'deki gazetecilik ol-
gusunun gösterdiği özellikler, dünyadaki dengesiz haberleşme olgu-
sundan pek soyutlanamaz. Gelişmiş ülkelerden az gelişmişlere doğ-
ru hızlı ve devamlı haber akışı yanında, az gelişmişlerden gelişmiş-
lere doğru haber akışının hızının düşük ve sürekli olmayışım vur-
gulayan dengesiz haberleşme, Türkiye'de şimdiye kadar belirlenen 
nitelikler gözönüne alındığında, açık seçik olarak kendini göstere-
bümektedir. 

Türkiye'nin gelişmiş yöreleri ile az gelişmiş yörelerinde gazete-
ciliğin gelişme düzeyi ile haber alış verişi, baskı ve dağıtım olanak-
ları, resmi ve özel ilan ve reklam alabilme bakımından görülenler, 
dengesiz haberleşmenin en önemli ve tipik belirtileridir. Bir yanda en 
ileri dizgi ve baskı yöntemleri, haber değerlendirilmesi bulunurken, 
diğer yanda haber malzemesi bulma güçlüğü çekilmekte, dizgi ve 
baskı oldukça eskimiş yöntemlerle yapılmaktadır. Basılan gazetele-
rin dağıtımı, ilan ve reklamın gerek kamu gerekse özel girişimden 
temininde büyük zorluklar bulunmaktadır. 

Dengesiz haberleşme çerçevesinden olguyu değerlendirdiğimiz-
de, Basm İlan Kurumu, ile Basm Yayın Genel Müdürlüğünün çaba-
larının, dengesiz haberleşmeyi önleyici değil, tersine pekiştiren bir 
mekanizma olarak işlediği ortaya çıkmaktadır. Asıl önemli olan ise 
Türkiye düzeyinde, haber alış verişini hızlandırıcı, sürekli haber da-
ğıtım ağının kurulması, gazetelerin küçük işletmeler yerine modern 
anlamda gazetecilik kuruluşları şekline dönüşebilmesidir. 



Ölüm Duyuruları 

Prof  Fehmi YAVUZ 

1 — GİRİŞ 

ölüm duyuruları durmadan yoğunluğunu artırıyor. Trafik  kaza-
sında ölenlerin sayısı, son yıllarda artan anarşik olaylarda ölenler-
den daha çok. Ancak bunlar, düştüğü yeri yakan ateş gibi, arabaya 
çok az binen, arabası olmayan kişiler bu kazaların baskısı altında 
kalmaz, ölüm kuşkusu ve kaygısı içinde uykularım, rahatlarını pek 
kaçırmazlar. Anarşik olaylar ise böyle değil. Çocuğu okula, eşi dai-
resine, işine giden bir ev kadınını, bunların eve geç gelmeleri bile 
tedirgin edebilir. Son günlerde anarşik olayların bakanlıklara kadar 
bulaşması, bu kaygı ve kuşkuyu daha da artırmıştır. Ülkeyi dikta-
törlüğe götürmek isteyenlerin yarattığı bu ortamı, ayrıntılarına ine-
rek dile getirmek istemiyoruz. 

Bizi bu konuda birşeyler yazmağa iten olay, Cumhuriyet Gazete-
sinin 1979 yılının son sayılarında çıkan ALELADE ÖLÜM başlıklı 
duyuru'dur. Hepimizi uyarması, uzun-uzun düşündürmesi, ölüm 
karşısındaki davranışlarımızı, tepkilerimizi serin kanlılıkla ve akıl-
cı yoldan eleştirmemizi, yeniden değerlendirmemizi gerektiren du-
yuru şöyle: 

"Aziz dostlarım ve yakınlarım: 10 gün evvel ahret seyahatma 
çıktığım halde, hiçbirinizi tedirgin etmemek için, ancak bugün 
haber veriyorum. Hepinizden özür, Tanrıdan rahmet dilerim. 
Emekli piyade Albay İlyas Sırrı Bilmez, yakınları." 

Emekli albay İ.S. Bilmez, kendi el yazısı ile hazırladığı duyuru-
yu 6 Aralık 1958 de Cumhuriyet Gazetesine vermiştir. O zaman, ken-
disi ile röportaj yapan gazeteci 91 yaşında ölen emekli albay hakkın-
da şunları yazıyor: 

Emekli bir albay, dün matbaamıza gelerek, kendi ölüm ilanım 
verdi... Sabah, Gazetenin kapısından girip, ilan servisini soran, 
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uzun boylu, hafif  kırlaşmış saçlarına rağmen, dinç görünen 
adamın, bugüne kadar herkesin cesaret edemiyeceği, tahtala-
ra vurup, aman  allah  geçinden  versin,  diyerek üstüne kondu-
ramadığı, kendi ölüm ilanını vermeğe geleceğini kim, nereden 
bilecekti. Şöyle konuştu : 

— Bugüne kadar kimsenin isteye-isteye cenazeye gittiğini gör-
medim. Hava yağışlı olsa "Be adam, ölecek havayı mı buldun." 
derler. Hava iyi olsa "Bir günümüz vardı, onu da berbat ettin." 
diye sızlanırlar. Onun için cenazemi hamallar kaldıracak." 

Bu örnek olaydan alınacak dersleri sonuç'ta değerlendirmeğe ça-
lışacağız. 

2 — DUYURU  TÜRLERİ: 

Sedat Veysi Örnek, "Ölüm olayımn duyurulması, genellikle aşa-
ğıda gösterdiğimiz yollarla yapılmaktadır." diyor: (1) 

1 — Ölü sahipleri tarafından, 
2 — Komşular tarafından, 
3 — Camilerde Sala  verdirerek, 
4 — Belediye, ya da muhtarlık hoparlörleri ile, 
5 — Gazete ilanları ile, 
6 — Radyo (TRT), telefon,  telgraf  vb. aracılığı ile. 

Yerleşme biriminin (köy, kasaba, kent, büyükkent) büyük, ya 
da küçük olmasına, ölenin kişiliğine (zengin, fakir  olmasına, top-
lumdaki yerine) göre bu altı aracın bir, ya da birkaçından yararla-
nılır. Ancak gazete ilanları ile TRT'deıı yararlanma, durmadan yo-
ğunlaşmış ve kamu oyu açısından, sinir bozucu... boyutlara ulaşmış-
tır, demek abartma olmaz. 

Belki gazeteden TRT'den yararlanmak, pek az sayıda ölüm ola-
yı için söz konusudur. Küçük yerlerde ve de fakir  kişilerin öldüğü-
nü birkaç komşu ve mahalleli dışında, kimsecikler duymaz. Yunus 
Emrenin, 700 yıl önce söylediği güncelliğini yitirmiş değildir. 

Bir  fakir  ölmüş  diyeler  Üç  gün  sonra  duyalar, 
Soğuk  suyla  yuyalar,  O da garip  bencileyin. 

(1) Anadolu Folklorunda ölüm: Dil, Tarih-Coğrafya  Fakültesi yayını, Sayı 218, 
s. 41. 
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Camilerde Sala  verdirilmesi, büyüklü-küçüklü bütün kentlerde, 
köy ve kasabalarda, bugün de geçerlidir. Hoparlörden ise birkaç 
yüzbin nüfuslu  kentlerimizde bile yararlanıldığını biliyoruz. Sala 
ve hoparlörün, küçük çapta da olsa, gazete ve TRT'ye benzer işlev 
yaptığı yöreler vardır. Komşu köy, kasaba ve kentlerdeki ölüm olay-
ları, Sala  verilerek, hoparlör aracılığı ile (kimi durumlarda her iki-
si ile) duyurulmaktadır. 

Bütün bu duyuruların ölçüsünün kaçırılması, sinir bozan, uyku 
kaçıran... etkiler yaratıyor. Bu açıdan olaya bakılınca, TRT'nin tu-
tumunu yadırgadığımızı söylemek isteriz. Hergün birkaç ölüm du-
yurusunun yapılması, ölenin kişiliğine... göre cenaze töreninden, top-
rağa verilmesinden... arka arkaya birkaç gün söz edilmesi ile de 
seyirci ve dinleyici sık sık karşılaşıyor. Öte yandan bu konuda belli 
ölçütleri benimsemek, kanımızca, her geçen gün olanak dışına çıkı-
yor. Örneğin, bir Profesörün  ölümünü duyurduktan sonra, Doçentin 
ölümünü duyurmamak; bir yargıcın ölümünü duyurduktan sonra, 
bir savcının ölümünü duyurmamak; bir generalin ölümünü duyur-
duktan sonra, bir albayın ölümünü duyurmamak; Parlamento'da üye 
olan, ya da üyelik, bakanlık... yapmış olan kişilerin ölümünü duyur-
mak, ya da duyurmamak, cenaze törenlerini vermek, ya da verme-
mek, türlü sürtüşmelere, kırgınlıklara, sataşmalara ve de polemik-
lere neden olabilmektedir. Bütün bunların, kimi durumlarda, ölenle-
rin yakınlarını incitecek boyutlara ulaşması beklenir. 

3 — ÖLÜM  DUYURUSUNUN  MODA  OLMA  NİTELİĞİ: 

Sedat Veysi Örnek: "Ölüm ilanı vermenin giderek bir çeşit MO-
DA olması bu tür duyurmayı yaygın bir duruma getirmiştir" (s. 42) 
diyor, ve dört örnek veriyor. Bu alandaki güncelliğin durmadan art-
tığını, modanın yaygınlaştığını, gazeteleri şöyle bir karıştırmak or-
taya koyacaktır. Yapılacak bir araştırma, belli dönemlerin özelliğini 
(modasını) da ortaya koyabilir. Böyle bir araştırmayı İlahiyat Fa-
kültesi, Basın ve Yayın Yüksek Okulu öğrencileri, öğretim üyeleri 
yaparlarsa toplumumuz için küçümsenmiyecek sonuçlara ulaşabi-
lirler. Bunun yıllara, başka ülkelere göre, karşılaştırmalı olması da-
ha kalıcı ve köklü etkiler yaratacaktır. Örneğin: 

— Duyuruyu kimler yaptırıyor? 
— Kamu kuruluşları, özel girişim, bireyler, dernekler... bu amaçla 

yılda ne ödemektedirler? 
— Çelenk yerine, plaket göndermek toplumumuza neler sağlıyor? 
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— Bir ölüm için yapılan duyuruların sayısı, gideri, türü? 
— Törenden sonraki teşekkür duyuruları, 
— Mevlit için yapılan duyurular, 
— TRT ile yapılan duyurular. 

Bu araştırmaları planlayıp uygulayacak olanlar, konuyu sosyo-
kültürel açıdan olduğu kadar, sağlık açısından da incelemelidirler, 
Sömürüye ayrı başlık altında değineceğiz. İlahiyat Fakültesi Yük-
sek İslam E., İmam-Hatip öğrencileri, öğretim üyeleri sömürü konu-
sunun incelenmesinde çok önemli katkıda bulunabilirler. 

4 — ÖLÜM  KORKUSU  VE  SÖMÜRÜ: 

İnsanoğlunu ençok ilgilendiren olayların başında ölüm gelir, de-
mek abartma olmaz. Belki toplumlara, kültür düzeyine göre nicelik 
farkından  sözedilebilir. Örneğin dinsel inançlara bağlı olan toplum-
larda ölüm korkusu ve sömürü daha baskın olmaktadır. Ölüm kor-
kusunun başlıca kaynağı dindir. Hemen her dinde günah, sevap, 
cennet, cehennem, kıyamet, mahşer...le ilgili inançlar vardır. Gü-
nah, cezası ahrette çekilecek davranışlar için sözkonusudur. Sevap 
ise, yine ahrette ödüllendirilecek, olumlu davranışların karşılığıdır. 

Müslümanlık mıtbaktan yatakodasma kadar her yere girdiği 
ve kurallar koyduğu için, bir müslümanm her davranışını günah-se-
vap ölçülerine göre değerlendirmek yolu tutulmuştur. Ana, baba, 
çocuk ilişkilerinde, iş hayatında... günah-sevap karşınıza çıkacak-
tır. Bunlara ibadet alanı da eklenince günah-sevap'm boyutları büs-
bütün artar. Örneğin kimi din kitapları beş vakit namazı, ölümün 
kişiyi beş kez çağırdığı biçiminde değerlendirirler. Mazereti olmadan 
üç kez Cuma namazına gitmeyenlerin dininden, imanından şüphe 
edileceği, cenaze namazının kılmmıyacağı, kâfir  işlemi göreceği de 
din kitaplarında yazılıdır. Oruç, zekat, hac gibi farzlar,  türlü vacipler, 
sünnetler için de, derece-derece günahlar biçilmiştir. Sevaplar için 
de türlü tarifeler  din kitaplarında yeralır. Örneğin namazı imamın 
arkasındaki sırada, ya da geri sıralarda kılmak arasında, kazanıla-
cak sevap bakımından, önemli farklar  vardır. Sevabı artırmak, günah-
lardan, hastalıklardan korunmak...la ilgili kurallar konmuş, türlü 
dua ve tarifeler  geliştirilmiştir. İZAHLI BÜYÜK DUA MECMUASI 
adlı kitaptan birkaç örnek verelim. 

"Günlerin seyyidi (efendisi)  Cuma, kelamın seyyidi Kur'an, 
Kur'annın seyyidi Bakara, surei Bakara'nm seyyidi Ayetelkürsidir. 
Kim Ayetelkürsi'yi okursa, Allahü-teala o saatte o'na bir melek gön-
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derir, ertesi günün o saatma kadar hasenelerini (sevaplarını) ya-
zar, seyyıelerini (kötülüklerini-günahlarını) mahveder. 

"Her namazdan sonra ayetelkürsi okuyan kimse Cennete girer." 
(s. 53). 

"Vücudunun ağrıyan yerine elini koyduktan sonora, bu dua üç 
kere okunduğu takdirde, biiznillahi-teala ağrıdan halas olunur." 
(s. 110). 

"Uykuya yatarken Surei-ihlası ve Muavizeteyn, yani Surai-Felak 
ve Nas süreleriyle beraber Fatihai-şerifeyi  okuyan kimse, ölüm-

den başka, herşeyden emin olur." (s. 111). 

5 — YALAN  DÜNYA  EDEBİYATI: 

Günmüzde bile TRT, sözlerinde yalan dünya, fani  dünya deyim-
leri bulunan türkülere şarkılara, programlarında yer veriyor. Bu 
dünya ahretin ekin tarlasıdır; ahrete giden yolda bir köprüdür, mer-
divendir... sözleri din kitaplarında bol bol bulunur. Önce, kimi aktar-
malar yapmakta yarar görüyoruz: 

"İslam ile küfür  birbirinin zıddı oldukları, bir arada bulunamı-
yacakları gibi, ahret de dünyanın zıttıdır. Dünya ile ahret bir 
arada bulunamaz. Yani dünyaya düşkün olmamak lazımdır. Bu 
dünya imtihan yeridir.." ( 2) 

"Akıllı insan gelip geçici olan bir menfaati  ebedi ve daimi olan 
bir menfaata  tercih etmez ve daima işin sonunu ve neticesini düşü-
nür. Ahmak insan da faniyi  bakiye tercih ederek hırs ve tamaın ver-
diği maddi sarhoşluk ile sağa sola sallanırken bir de bakmışsın ki 
ecel mekiği kefenini  dokumuş, ölüm de yakasına sanlıvermiştir... 

Mümin o kimseye derler ki, üç şeyden önce üç şeyi yapar: 
— Dünya kendisini bırakmadan önce, o dünyayı bırakır. 
— Kabre girmeden önce kendisini kabre hazırlar. 
— Allahm huzuruna çıkmadan önce Allahı kendinden hoşnut 

ve razı kılar." (3) 

İmansıza hitap başlıklı bir manzum yazıdan şu satırları aktarı-
yoruz : (4) 

(2) İmamı Gazali: Kur'anı Kerimde Kıyamet ve Ahiret İstanbul 5'ci baskı, 1967. 
(3) Yakup Altın: Otuz Ramazan Otuz Mevize, s. 57-60 İstanbul 1968. 
(4) Diyanet Dergisi, Sayı 78-79, s. 276 Çeviren Muharrem Şen. 
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Ahrette açmak için artık gözlerini, 
Ey kafir,  indiriyorsun göz kapaklarını bir nefeste, 
Düşünmedin hiç yaşadığın müddetçe, 
Allahın seni seyrettiğini, senden ibadet beklediğini, 
İşte o gün Allah'ın önünde mahrumsun her şeyden, 
O'na kirli ruhundan, aldanmış boş kalbinden, 
Arsız vücudundan başka birşey sunamıyacaksm sen, 
Yaradanm önünde bir enkazsın sadece, 
O zaman hissedeceksin kendini ne kadar biçare. 

Mızraklı İlmihal'de Sırat Köprüsü şöyle anlatılıyor: 

"Kıldan ince, kılıçtan keskin ve gecenin karanlığından daha ka-
ranlık, bin yıl iniş ve bin yıl yokuş ve bin yıl düz olan Sırat Köprüsü 
üzerinde yedi yerde olan suale cevap verip geçersen... eğer veremez-
se, her birinde bin yıl azap olunsa gerektir. O yedi sual, evvelki iman-
dan, ikinci namazdan, üçüncü oruçtan, dördüncü haçtan, beşinci ze-
kattan, altıncı kul hakkından, yedinci gusülden..." 

Yine Mızraklı îlmühal'de, Sırat Köprüsünü geçtikten sonra, Cen-
nete ulaşabilenlerin kavuşacağı nimetler, bu arada huriler, gılman-
lar uzun-uzun anlatılıyor (s. 50-54). 

Şu parçayı da oradan aktarıyoruz. 

"Cennet ehlinin her birine yüz er kuvveti verilse gerektir. Ve 
cennet ehlinin herbirine en az yetmiş huri ve iki dahi dünya hatunu 
verilse gerektir... Ve dahi Cennette dört ırmak vardır. Bunların men-
baı bir, akışı ayrı ayrı olup, bunların herbirinin lezzeti birbirine uy-
maz. Onların birisi safi  su ve birisi halis süt ve birisi Cennet şarabı 
ve birisi de safi  baldır." 

6 — SONUÇ: 

İnsanoğlu, ölümle herşeyin biteceğine birtürlü aklım yatırama-
mıştır. Daha doğrusu bir hayvan, bir bitki gibi, yok olup gitmek ona 
çok ağır gelmiştir. Belki bunun bir nedeni yavrusunun, memeli hay-
vanlar arasında en zavallı, en beceriksiz olarak Dünyaya gelmesi ve 
uzun yıllar ana-babasmm, toplumun desteğine, bakımına gereksinme 
duymasıdır. 

Öte yandan bilimlerin, özellikle sosyal bilimlerin gelişmediği dö-
nemlerde, doğa ötesi güçlerin varlığına inanmak, kuşaktan kuşağa 
geçen bilgilere sarılmak çıkar yol olarak görülmüştür. Dinler bu zo-
runluğun ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Kimi toplumlar, bilimsel 
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ilerlemeler karşısında, dinsel doğmaları yumuşatarak, esneklik ge-
tirmek yolu ile çağın gidişine ayak uydurmuşlar, bunu yapamayan 
toplumlar ise sallantılardan kurtulamamışlardır. 

Şehitliğin sömürülmesi de çarpıcı bir örnektir. Yüksek tirajlı bir 
gazetede şu başlık yer alıyor ve rakamlar veriliyor: 

İslam Topraklarının Altında Petrolden Çok Şehit Kanı Var. 
Aşağıdaki satırlar oradan aktarılmıştır. 

"Bugün de analar çocuklarını, Bismillah, Ya şehit, ya gazi diye 
kundaklıyorlar. Tarihçinin notu şöyle : Böyle bir liste Türk şehit-
lerinin binde birinden azdır. Zaferlerde,  bozgunlarda ne kadar 
kaybımız olduğu, bilinenleri içinden, rasgele bazı örnekler seç-
mekle iktifa  edilmiştir. Yalnız 900 yıllık Türk tarihinde şehit 
sayımızın elli milyondan aşağı olmasına imkan yoktur. Bu as-
gari bir tahmindir. Diğer Türk devletleri de hesaba katılırsa, bu 
rakam bilki 100 milyonu pekçok aşar." 

Ismarlama  dinbilgisi  kitaplarının  hemen hepsinde vatan savun-
masından, din ve vatan uğruna savaştan CİHAT'dan sözediliyor, şe-
hitlik, gazilik övülüyor. Birkaç örnek verelim : 

"Türkler din ve vatan uğruna savaşmanın unutulmaz örnekle-
rini vermişlerdir. Analar oğullarını savaş için hazırlarken 'oğlum 
ben seni bugün için doğurdum' demişler. Mehmetçikler de 'Ölür-
sem şehit, kalırsam gazi.' inancı içinde savaş meydanına koşmuş-
lardır." (Orta 3, sayfa  34) 

"Bir Türk Anadoludan, Rumeli'den kalkar 'Ölürsem şehit, kalır-
sam gazi' diyerek, bilmediği, bir karış toprağı bulunmayan yer-
lere gider. Viyana'ya kadar at sürer, Yemende, Kafkasya'da  sa-
vaşır. Filistinde kan döker. Süveyş Kanalında şehit olur..." (Or-
ta 3, s. 34) 

"Hazreti Peygamber, savaştan kaçmağı, kefareti  olmıyan, büyük 
günahlardan saymıştır." (Lise 2, s. 135). 

"Hazreti Peygamber (s.a.v.) bir hadisinde de Allahm kendi yo-
lunda cihad eden kimseye, ya öldürüp cennete sokmağı, ya da 
ganimet ile sapa-sağlam olarak evine döndürmeği garanti etti-
ğini haber vermiştir." (Lise 2, s. 133) 

"İslam topraklarının altında petrolden çok şehit kanının bulun-
ması" ile övünmek kime ne kazandırır? Bugün de analar çocuklarını 
gerçekten" ya şehit, ya gazi" diye mi kundaklıyorlar? 1979  çocuk  yı-
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lında  insanlık sevgisinden, kardeşlikten, Dünya barışından... sözedil-
di. Atatürk "ülkede barış, dünyada barış" ilkesine sımsıkı sarılmıştı. 
Çelişkiler, tutarsızlıklar içinde sallanıp durduğumuz açıkça görülmü-
yor mu? 

"Yüzyıllar boyunca Türk gençlerini, birkarış toprağı olmıyan 
yerlerde, Yemende, Kafkasya'da"  harcamanın değerlendirmesini yap-
mak zorunluğu ile karşı karşıya bulunuyoruz. 50 yıl önce, öğretmen 
bulunduğum köyde karşılaştığım, dört oğlunu, kocasını savaşlarda 
yitiren bir ana şöyle diyordu : 

"Ahmadım, beni cennete, anam gelsin diye bekliyor." 

Ahmat en küçük oğlu imiş. Şehitlerin, analarını da Cennete so-
kacağı inancı, kadıncağızın tek güç kaynağı. Dört oğlunu, kocasını 
savaşlarda yokeden Devlet, bu ananın ve benzerlerinin kapısını ça-
lıp, yardım şöye dursun, gönlünü alacak birkaç söz bile söylememiş, 
bir belge vermemiş. 

Artık Türk anasım doğmalarla avutmanın çağdışı olduğunu bil-
mek, gerikalmış toplum olmaktan kurtulmamıza büyük ölçüde yar-
dım edecektir. Öteyandan, şehitliği överek, Mehmetçiği savaşlara yol-
layan din adamları, kendileri askere gitmemek, şehit olmamak için 
medreseleri, dinsel kuruluşları doldurmuşlardır. 

"Dostlar şehit, biz gazi." 

"Dostlar Cennete, biz memlekete." 

sözleri de, kurnazlık edip, ölümden kurtulanlar için söylenmiştir. Sa-
vaşa gitmeden, asker olmadan, gazi olmadan, dualarla  şehitlik  mer-
tebesine  ulaşmanın  yol ve yöntemlerinin geliştirildiğini şu satırlardan 
ilzeyelim : 

"Kim ki sabaheyin (sabah namazından sonra) üç defa  Surei-
Haşr'in son üç ayetini okursa Allahü teala o kimseye akşama ka-
dar istiğfar  edecek yetmiş bin melek vekil kılar. O şahıs o gün 
ölürse, şehit  olarak  ölür; akşama vardığı zaman okur ise (akşam 
namazından sonra) yine aynen böyle olur." (5) 

Emekli albayın ölüm duyurusundan alınacak çok ders olduğu 
açıkça görülüyor. Cenaze törenleri için yitirilen zaman, harcanan 
para, kimi durumlarda alt-üst edilen trafik...  bu konuya akılcı yoldan 
yaklaşmamızı gerektirir. Mevlitler, devir (kabiltü-veheptü ile günah 

(5) Adnan Türkmenoğlu, İzahlı Büyük Dua Mecmuası, s. 57. 
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çıkarma), yedinci gün, kırkıncı gün anmaları, kabirüstü ziyaretleri, 
ölüm duyuruları da akılcı yoldan değerlendirilmelidir. 

Bu alanda başarıya ulaşmak için ikiyüzlülüğü bırakmağa kesin-
kes gereksinme vardır. Emekli albayın dediği gibi, kimse cenaze tö-
renlerine isteyerek gitmez. Iskatçılar çıkan için gider, komşular, ta-
nıdıklar dedi-koduyu önlemek için gider... Büyük cenaze törenlerine 
de gövde gösterisine katkıda bulunmak için gidilir. 

Kısaca şunu söylemek isteriz: Atatürk dönemine kadar, yüzyıl-
lar boyu yalnız ahret, o da erkeklere göre, planlanmış, ölüm, kabir 
azabı, kıyamet, mahşer, cennet, cehennem için tarifeler,  öyküler dü-
zenlenmiştir. Bunlara cin, peri, şeytan, melek, keramet sahibi evli-
yalar, bid'ad inançları alanında yapılan spekülasyonlan da ekliyebi-
lirsiniz. 

Çağımızda ise, tüm gücümüzle, bu dünyadaki yaşamımıza sanl-
mak zorunluluğu ile karşı karşıya bulunuyoruz. Bu alandaki başa-
nmız oranında, gerikalmışlıktan kurtulma amacına ulaşacağız. Ge-
cikme, başarısızlık yeraltı, yerüstü kaynaklarımızın, insan gücümü-
zün sömürülmesi, çarçur edilmesi sonucunu doğuracaktır. Yan tut-
madan, ön yargılardan uzaklaşarak yapılan araştırmalar, ahreti plan-
lamanın anlamsızlığını... ortaya koyacaktır. Bilimin, özellikle sosyal 
bilimlerin, dinsel doğma ve inançlardan çok daha geçerli ve toplum-
lara düzen vermeğe yeterli olduğunu, din çevrelerinin sevgilisi ve 
de Anayasa Hukuku Profesörü  Başgil şöyle dile getiriyor: 

"Sosyolojinin ortaya koyduğu bir kanundur ki, dini akide ve ka-
nunlar, insaniyette müspet zihniyet ve ilmi kanaatlann ilerleyişi ile 
mâkusen mütenasip (ters orantılı) olarak gider. Berikiler ilerledikçe, 
ötekiler zaruri olarak geriler." (6) 

"Gelenekler sürüp gittiğine göre yararlıdır." demek ise, gelenek 
bekçilerinin, inanç sömürücülerinin tuzağından kurtulmamak anla-
mına gelir. 

(6) Ali Fuat Başgil, Ana Hukuk s. 65; Siyasal Bilgiler Okulu y. No. 10, Ankara, 1943. 
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Öncelikle perde ve duvarların boyanması konusu ele alınarak 
sinema ve sahne perdesinin bir bankanın yardımıyla yapılması sağ-
landı. SBF ise salonun boyanması ve platform  yapılması konusunda 
gerekli yardımları yaptı. 

Bu arada salondaki teknik aksaklıkların giderilmesi için göste-
ricilerin yeri değiştirildi. M.E.B. Film-Radyo ve Televizyon Eğitim 
Merkezi ise ses düzeninin düzeltilmesi için yardım edecek. 

Ayrıca aydınlatma düzeninde değişiklikler yapılarak, ışık kay-
nakları yan duvarlara alınacak. Yan duvarlarda ses yalıtımının da 
gerçekleştirilmesinden sonra salonun oturma düzeninin iyileştiril-
mesi için, bu dönem kapanan sinema salonlarının koltuklarından ya-
rarlanılması düşünülüyor. 

Böylece yeni film  ve sahne perdesi, platformu,  kaliteli ses ve ışık 
düzeni ve rahat koltuklarıyla salonumuzda her türlü film,  tiyatro, 
folklor  gösterileri sergilenebilecek, konferans  ve açık oturumlar dü-
zenlenebilecektir. 

II  — Uygulamalı  Çalışmalar  ve  Öğrenci  Etkinlikleri: 

A) Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü : 

Okulumuz Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü 1980-81 döne-
minde, Gazete Yayınlama Teknikleri dersini uygulamalı olarak yap-
mak amacıyla "GÖRÜNÜM" adlı bir gazete çıkarmaya başladı. İlk 
sayısı 850 adet basılmış olan GÖRÜNÜM kısa sürede tükendi. 

Yazılarının tümü ve sayfa  düzenlemeleri, öğretim üyelerinin yön-
lendirmesinde, öğrenciler tarafından  gerçekleştirilen GÖRÜNÜM, ba-
sında, akademik çevrelerde ve okul içinde ilgi derleyerek, olumlu eleş-
tirilerle büyük destek gördü. Gösterilen ilgiyi karşılamak amacıyla 
ikinci sayısı 1500 adet basıldı. 

Bu dönem içinde 3 sayı daha çıkarılması kararlaştırılmış olan 
GÖRÜNÜM'ün gelecek yıllarda da çıkarılması amaçlanmaktadır. 

B) Radyo-Televizyon Bölümü Öğrencileri 1980-81 döneminde, 
stüdyoda radyo programları hazırlamaya ve film  montaj çalışmaları-
na başladılar. 

C) Sinema kolu, 1979-80 öğretim yılında film  gösterilerini sür-
dürdü ve açık oturumlar düzenledi. 1980-81'de salon onarımı dolayı-
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sıyla etkinliklere ara verildi. Sinema salonunun onarımı bittiğin 
de etkinliklere yeniden başlanacaktır. 

IV  — Yayınlar 

1 — Doç. Dr. Aysel AZİZ'in "Radyo Televizyona Giriş" başlıklı 
kitabının ikinci baskısı yapıldı. Ankara 1981. 

2 — Doç. Dr. Metin KAZANCI'nm "Halkla İlişkiler" adlı kitabı 
SBF yayınları arasında çıktı. Ankara 1981. 

3 — Emin ÖZDEMİR'in "Türk ve  Dünya Edebiyatı" adlı kitabı 
SBF yayınları arasında çıktı. Ankara 1981. 

4 — Dr. Uygur KOCABAŞOĞLU'nun doktora tezi olarak hazırla-
dığı "Şirket Telsizinden Devlet Radyosuna" adlı kitabı SBF yayınları 
arasında çıktı. Ankara 1980. 

5 — Şevket EVLİYAGİL'in "Gazete Yayınlama Yöntemleri" adlı 
kitabı Ajans-Türk Bilgi Serisi içinde çıktı. Ankara 1981. 



S.B.F. Basm ve Yaym Yüksek Okulu Basımevi - 198 L Fiyatı : 240 Tl| 


