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ÖZ  

Sinema, içinde bulunduğu toplumun siyasal, ekonomik, toplumsal ve kültürel 
değişimlerinden etkilenir. En eski ve en önemli sinema türlerden biri olan 
güldürü sinemasõ, bu değişimleri en iyi aktaran, sorunlara eleştirel yaklaşan 
türlerden biridir. TŸrkiyeÕde 1960Õlõ yõllardan itibaren kšklŸ sosyoekonomik 
değişimler yaşanmõştõr. Bu çalõşmada, TŸrkiyeÕde 1960Õlõ yõllardan başlayarak 
yaşanan söz konusu değişimlerin güldürü sinemasõna etkileri incelendi. Bu 
çalõşmanõn amacõ, TŸrkiyeÕnin toplumsal yapõsõndaki değişimlerin 1970-2010 
yõllarõ arasõnda çekilen güldürü filmlerine etkilerini eleştirel bir yaklaşõmla ortaya 
koymaktõr. Makalede, önce filmlerin çekildiği dönemin temel özellikleri 
üzerinde duruldu, ardõndan seçilen sekiz örnek film, Norman Fairclough’un 
Eleştirel Söylem Çözümlemesi yšntemiyle ele alõndõ. ‚alõşma, Türkiye’de 
yaşanan değişimler ile gŸldŸrŸ filmleri arasõnda anlamlõ ve yakõn bir ilişki 
olduğunu ortaya koydu.  
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Daha açõk bir ifadeyle bulgular, çalõşmanõn ÒTŸrkiyeÕnin toplumsal bağlamda 
geçirdiği değişimlerin gŸldŸrŸ sinemasõna yansõdõğõÓ varsayõmõnõ doğruladõ. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Değişim, Türk Güldürü Sinemasõ, Eleştirel 
Söylem Analizi. 

 

COMEDY CINEMA AND SOCIAL CHANGES IN 
TURKEY 

ABSTRACT 
Cinema is affected by the political, economic, social, and, cultural changes of the 
society it is in. For this reason, cinema, especially comedy, is one of the oldest 
and most important types, besides reflecting changes of the country it is in. Since 
1960Õs radical social-economic changes have happened in Turkey. This paper 
examines the impact of the social upheavals on comedy cinema (1970-2010) in 
Turkey. The article is to provide analysis of the reflections of the social upheavals 
that occurred in the aftermath of two dramatic periods (1960-1980/ 1980-2010) 
in the country. The paper first discusses the main characteristics of the eras when 
the films were made. Then, selected samples of Turkish comedy films are 
examined drawing upon Norman FaircloughÕs critical discourse analysis. The 
study proves that there is close and meaningful relation between comedy movies 
and changes in Turkey. 
Keywords: Social Changes, Turkish Comedy Cinema, Critical Discourse 
Analysis. 

GİRİŞ 

Politik ve ekonomik değişimler, toplumsal kurumlar, değerler ve insan ilişkileri 
başta olmak Ÿzere toplumsal yapõnõn temel unsurlarõnda derin izler bõrakõr. 
Toplumsal yapõdaki değişimler ise sanatõn diğer alanlarõnda olduğu gibi 
sinemaya da yansõr. Sinema toplumsal değer yargõlarõndan, hatta ideolojik ve 
politik eğilimlerden ayrõ ele alõnamaz. Buna ticari sinemanõn ŸrŸnleri de d‰hildir 
(aktaran GŸçhan, 1992: 6). Michael Ryan ve Douglas Kellner (2010: 35), 
sinemanõn toplumsal gerçekliği kuran, ortaya çõkaran kŸltŸrel temsil yapõsõnõn 
parçalarõndan biri olduğunu; sŸrecin kõsmen temsillerin benimsenmesi, 
içselleştirilmesiyle ortaya çõktõğõnõ belirtirler.  
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parçalarõndan biri olduğunu; sŸrecin kõsmen temsillerin benimsenmesi, 
içselleştirilmesiyle ortaya çõktõğõnõ belirtirler.  

Film içeriklerinin değişmesi, toplumdaki genel değer yargõlarõnõn, inançlarõn ve 
bakõş açõlarõnõn da değiştiğini gösterir. Sinemanõn en eski ve en šnemli 
tŸrlerinden biri olan gŸldŸrŸ sinemasõnõn çšzŸmlenmesi, toplumsal kültürel 
yapõdaki dšnŸşŸmŸn analizini yapmak için iyi bir yoldur. Bu düşünceden yola 
çõkõlarak yapõlan çalõşmada, Türkiye’nin derin toplumsal değişiklikler geçirdiği 
1980 öncesi ve sonrasõ, gŸldŸrŸ sinemasõndaki değişim Ÿzerinden incelendi. 
‚alõşmada, šncelikle sšz konusu dönemlerin değişen ekonomik ve siyasi 
yapõsõyla bağlantõlõ olarak toplumsal/kŸltŸrel yapõlarõ analiz edildi. ‚alõşmanõn 
temel hipotezi, TŸrkiye’nin geçirdiği toplumsal, kültürel değişimlerin güldürü 
sinemasõna yansõdõğõdõr.  

‚alõşmada, Eleştirel Sšylem ‚šzŸmlemesi kullanõldõ. Eleştirel söylem 
çšzŸmlemesi toplumsal hayatta gerçekleşen köklü değişimler, söylemin değişim 
sŸreçlerindeki tanõmlanma biçimleri ve pratiklerin ağ yapõsõndaki gšstergesel 
süreçlere odaklanõr. Bunun yanõnda diğer toplumsal öğelerin ilişkilerindeki 
değişimler de ele alõnõr (Fairclough, 2003: 173-175).  

‚alõşmanõn analiz bölümünde 1970-1980, 1980-1990, 1990-2000 ve 2000-2010 
yõllarõnõ kapsayan on yõllõk sŸreçlerden seçilen toplam sekiz filmin çšzŸmlemesi 
yapõldõ: Kibar Feyzo (Atõf Yõlmaz, 1978), 100 Numaralõ Adam (Osman F. Seden, 
1978), Namuslu (Ertem Eğilmez-1984), Muhsin Bey (Yavuz Turgul, 1986), 
Amerikalõ (Şerif Gören, 1993), Her Şey ‚ok GŸzel Olacak (…mer Vargõ, 1998), 
G.O.R.A (Ömer Faruk Sorak, 2004), Recep İvedik (Togan Gökbakar, 2008). 
Yapõlan šrnek film incelemeleriyle toplumsal dönüşŸmlerin gŸldŸrŸ sinemasõna 
ne ölçüde yansõdõğõ saptanmaya çalõşõldõ. İncelemenin yapõldõğõ 1970-2010 yõllarõ 
arasõnda TŸrkiyeÕde askeri darbe/mŸdahale, yeni anayasalar ve yeni ekonomi 
dŸzeni gibi šnemli olaylar/değişimler yaşanmõş, bu durum toplumsal yapõyõ 
derinden etkilemiştir. Sšz konusu dönemlerde ayrõca televizyon yayõncõlõğõnõn 
başlamasõ, sinema teknolojisinde değişimler gibi başka yenilikler de yaşanmõştõr.  

TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL DEĞİŞİM VE TOPLUMSAL/KÜLTÜREL 
DIŞAVURUM 

Manevi/maddi kültür ve toplumsal ilişkiler bütünü olan (Kongar, 2000: 41) 
toplum, sürekli bir değişim içindedir ve bu değişimin hem toplumsal hem de 
kültürel alanda gšzlenebilir etkileri vardõr (Örnek, 2006:  21). Türkiye šzellikle 
1960Õlõ yõllarla birlikte önemli değişimler geçirmiştir. Türkiye tarihinde önemli 
bir yere sahip olan 27 Mayõs 1960 askeri darbesi, Demokrat Parti yšnetimi ve 
parlamentoya olduğu kadar, ordu hiyerarşisine karşõ yapõlan bir darbedir. 
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Darbenin ardõndan hazõrlanan 1961 Anayasasõ, kaçõnõlmaz olarak darbenin 
gerekçelerinin izlerini taşõr. Anayasa ile kšktenci politikalarõ benimseyen 
aydõnlar ve šğrencilerin, engellere rağmen işçi sõnõfõ ile birlikte siyaset 
yapabilmelerinin šnŸ açõlmõştõr. Yeni anayasadaki dŸzenlemeler, rejimin sol 
dŸşŸnceye açõlmasõna katkõda bulunmuştur (…zdemir, 1989: 192).  

1960Õlõ ve 1970Õli yõllar iktisadi boyutuyla sanayileşmenin yaygõnlaştõğõ, 
derinleşmeye başladõğõ yõllardõr (Boratav, 1989: 347). Bu dšnemde burjuvazi de 
gelişmeye başlar. İşçi sõnõfõnõn gelişmesi ise 1961 AnayasasõÕnõn sağladõğõ 
olanaklarla devlet eliyle desteklenir. Òİş KanunuÓ sendikalara geniş haklar verir; 
sosyal gŸvencenin yanõnda toplu gšrŸşme ve grev gibi haklar, çõkarõlan bu yeni 
yasa ile teminat altõna alõr. Bu gelişmeler, işçi ve işveren kesimindeki šrgŸtlŸlŸğŸ 
arttõrõr (Kongar, 2000). 

60Õlõ yõllarda, siyaset dŸnyasõnda da hareketlilik gšrŸlŸr. Kutuplaşmanõn arttõğõ 
bu yõllarda bir taraftan milliyetçi cepheler oluşmuş, diğer taraftan halkçõ gruplar 
ortaya çõkmõştõr (ErgŸl, 2000). Bu yõllarda toplumsal yaşamda gšrŸlen en šnemli 
dšnŸşŸmlerden biri iç gšçte yaşanan artõşla bağlantõlõdõr (DemirtŸrk, 2015: 161). 
Yoğunlaşan sanayileşmenin de etkisiyle hõzlanan gšç, şehirlerde 
gecekondulaşma gibi yeni olgularõn yaygõnlaşmasõna yol açmõştõr. ErmanÕõn 
(2004) ifadeleriyle bu dšnemde “(…) gecekondulu, sorunlarõn kaynağõ yerine 
şartlarõn mağduru olarak gšrŸlmeye, ÔSšmŸrŸlen/Dezavantajlõ …tekiÕ olarak 
kurgulanmaya başlanmõştõr.Ó Yaşanan değişim politik arenada ve dŸşŸnce 
ortamõnda olduğu kadar sanat dŸnyasõnda da etkisini hissettirir. Basõn-yayõn 
alanõnda 1961 Anayasasõnõn gšrece šzgŸrlŸkçŸ yapõsõnõn etkisiyle šzellikle sol 
yayõnlarda bŸyŸk bir artõş gšrŸlŸr. Bunun yanõnda Yeni Sinema, Yeni Dergi, Ulus, 
Dost, Yeditepe, Akşam ve Cumhuriyet gibi yayõnlarda, dšnemin atmosferinin 
etkisiyle sanat ve sansŸr, siyaset ve sanat/sinema ilişkisi, sanat ve devlet gibi 
konular tartõşõlmaya başlanõr. 1960Õlarda sanatçõ ve aydõnlarõn yazdõğõ yazõlarda 
sanatçõlara devlet tarafõndan destek verilmesi, sanatõn yaygõnlaştõrõlmasõ gibi 
beklenti ve šneriler dile getirilir (GŸrdaş, 2013: 35). 1961 Anayasasõ, 1971 ve 
1973 ara rejimlerinde iki kez kšklŸ değişikliklere uğrar. Bu değişikliklere rağmen 
TŸrkiyeÕde toplumsal, kŸltŸrel ortam canlanõr. Bu canlanma sinemaya da yansõr.  

TŸrkiyeÕde toplumsal yapõ, 80Õli yõllarda çok hõzlõ bir değişim geçirmiştir. Sšz 
konusu değişimin temel nedenlerinden biri 12 EylŸl 1980Õde gerçekleştirilen 
askeri darbe, diğeri ise dšnemin iktidarõ (Anavatan Partisi) tarafõndan 
uygulanmaya konulan neo-liberal ekonomi politikalarõdõr. TŸrkiye, 1980Õde 24 
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Ocak kararlarõ ile başlatõlan, darbeyle sŸrdŸrŸlen sŸreçte kšklŸ bir neo-liberal 
dšnŸşŸmŸn uygulandõğõ ilk Ÿlkeler arasõnda yer alõr (Boztepe, 2015: 73). 
Darbeyle başlayan ÒdepolitizasyonÓ sŸreci, Turgut …zal iktidarõ tarafõndan 
sŸrdŸrŸlmŸştŸr.  

TŸrkiyeÕde de kŸreselleşmenin etkisiyle birey ve bireysel tercihler gittikçe šn 
plana çõkmaya başlamõş, medya da bu değişimlerin aktarõcõsõ ve aynasõ durumuna 
gelmiştir. GšleÕye gšre, TŸrkiye 1980Õli yõllarla birlikte 1970Õli yõllarõn devrimci 
siyaseti yerine gŸncel sorunlarõn siyasileştiği bir ortamõ yaşamaya başladõ. Bu 
nedenle, ilk kez bireyi ilgilendiren sorunlar siyasetin gŸndemine girerek bilincin 
kişiselleştirilmesine katkõda bulundu (Gšle, 1995: 55). Nurdan GŸrbilekÕe gšre 
ise 80'lerde TŸrkiye'de yaşanan, šzel hayatõn, bireyselleşme ve šzgŸrleşme 
sšylemi çerçevesinde, otoriteden bağõmsõz olarak sšze dškŸlmesidir. …zel hayat, 
80'lerin TŸrkçeye kattõğõ en šnemli kelimelerden biridir (GŸrbilek, 2001: 23). Bu 
dšnemin toplumsal yapõsõyla ilgili en šnemli šzelliklerden biri de tŸketimdir. 
1980Õli yõllardan itibaren kšşe dšnmek olarak formŸle edilen pragmatizmi, 
kŸltŸrel melezleşmeyi, hazcõlõğõ, tŸketimi, šncelikle kendini dŸşŸnmeyi ve bireyi 
en yŸce değer olarak kabul eden yeni bir anlayõşa dayanõr (aktaran: …rnek, 2006: 
140-141).  

80'lerde çeşitli mŸzik tarzlarõ, yaygõnlõk kazanõr. Genellikle "arabesk" ismi 
altõnda toplanan sšz konusu mŸziklerin yaygõnlõğõ temel olarak ne kendi 
geleneksel kŸltŸrlerinden kopabilmiş ne de şehir kŸltŸrŸnŸn parçasõ olabilmiş 
insanlarõn varlõğõyla bağlantõlõdõr (GŸrbilek, 2001: 24). 1980 sonrasõ, arabesk 
mŸzik açõsõndan da bir dšnŸm noktasõ olacak, arabesk mŸzik 80 šncesi ve sonrasõ 
biçiminde ikiye ayrõlacaktõr. Bu ikinci dšnemle ilgili en šnemli šzellik, arabeskin 
aşkõn toplumsal sorunlarla iç içe geçen yapõsõndan uzaklaşmasõdõr (…zbek, 2013: 
203–204).   

TŸrkiyeÕde 1980Õli yõllardan itibaren harekete geçirilen değişim dinamiklerinin, 
meyvelerini esas olarak 1990Õlarda verdiği sšylenebilir. Bu bağlamda, 1980 
šncesinde toplumsal projeden kalan pek çok šğe, 1980 sonrasõnda kurulmaya 
çalõşõlan dŸzen için ayak bağõ olduğu iddiasõyla hedef haline gelmiştir (Boztepe, 
2015). Hõzlanan liberalleşme ve kŸreselleşme sŸreci sonucunda 1990Õlõ yõllarda 
bireyselleşme yšnŸndeki tercihler ivme kazanõr. 1970Õli yõllar ile 1990Õlõ yõllarõ 
amaç-değerler açõsõndan karşõlaştõran bir çalõşmada šnemli değişimler gšrŸlŸr 
(aktaran: …rnek, 2006: 154). Bu dšnemde toplumun ÒdepolitizeÓ edilmesi, 
bireyselliğin šne çõkarõlmasõ konusunda šzellikle gençler Ÿzerinde başarõlõ 
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olmuştur. Erdal Atabek (1997), Òkayõp kuşak” olarak nitelediği 12 EylŸl sonrasõ 
gençliğinin en önemli özelliklerinden birinin Òhiçbir değer yargõsõna ve 
sorumluluğa sahip olmamakÓ olduğunun altõnõ çizer ve ÒFark etmezÓ 
sözcüğŸnŸn kullanõmõna dikkat çeker.  

TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL/KÜLTÜREL DEĞİŞİMİN GÜLDÜRÜ 
SİNEMASINA ETKİLERİ 

Diğer ülke sinemalarõnda olduğu gibi TŸrk sinemasõ da toplumun ortalama kültür 
dŸzeyini yansõtmaktadõr (Güçhan, 1992: 9). Bu durum, sadece toplumsal 
sorunlara değinen ya da politik yšnŸ šne çõkan filmler için değil, diğer filmler 
için de geçerlidir. 1960Õlara kadar TŸrk sinemasõ, toplumun çoğu kesitinin gerçek 
bir yansõmasõnõ verememiştir (Gevgilili 1989: 158). 1960 darbesi ve sonrasõnda 
1961 Anayasasõnõn getirdiği ortam ise TŸrk sinemasõna, o dšneme kadar gšz ardõ 
ettiği toplumsal sorunlarla ilgilenme olanağõ bulmuştur (Güçhan, 1992: 81-82). 
TŸrk sinemasõnda Òtoplumsal gerçekçiÓ film olarak adlandõrõlan filmlerin ortaya 
çõkmasõ darbeyle ve anayasasõnõn uygulanmaya başlanmasõyla doğrudan 
bağlantõlõdõr. Ancak 1960Õlõ yõllarõn gŸldŸrŸ sinemasõ için aynõ şeyleri söylemek 
güçtür. Bu dönemde TŸrk gŸldŸrŸ sinemasõ, sadece eğlendirmeye amaçlayan 
salon güldürülerini, duygusal durum güldürülerini izleyicinin karşõsõna 
getirmiştir. Turist …mer, Cilalõ İbo, KŸçŸk Hanõmefendi, Ayşecik ve …mercik ve 
benzeri dizilerin ön planda olduğu bu dönemin masalsõ yapõsõnda toplumsal 
sorunlarõ ele alan, izleyiciyi dŸşŸnmeye sevk eden, gerçekçi bir gŸldŸrŸ anlayõşõ 
sinemada kendine yer bulamamõştõr. 

TŸrk sinemasõnõn genel yapõsõndaki değişim ve dšnŸşüm gecikmeli olarak da 
olsa kendini gŸldŸrŸ filmlerinde de göstermiştir (Aydemir, 2015: 29). Bir yandan 
eskilerin uzantõsõ olan salon gŸldŸrŸsŸ yšnetmenlerce sŸrdŸrŸlŸrken diğer 
yandan nitelikli gŸldŸrŸ filmleri çekilmiştir. 1970’ler komedisi, güldürmenin 
yanõnda var olduğu toplumun köy-kent, zengin-yoksul, iyi-kštŸ zõtlõklarõndan 
yola çõkõlarak bir eleştiri yapmaya çalõşõr. 1970Õli yõllar, politik mizahõn -o 
yõllarõn toplumsal şartlarõnda- sesini en baskõn şekilde çõkartõlmaya çalõştõğõ 
yõllardõr (aktaran: Güneş ve Baylan, 2016: 338). Veysel Atayman’a göre 
1970’lerde yapõlan komedi filmleri dönemin sol yaklaşõma sahip, ciddi politik 
filmlerinden daha politiktir. Arzu Film, bu türde birçok film çekmiş, yeni aktörler 
yaratmõş ve politik komediye gerekli šnemi vermiştir (aktaran: Aydemir 2015: 
29).  Murat Ünal ise Arzu film güldürülerinin, gerçek bir eleştiriden ziyade filmin 
olay šrgŸsŸnŸn akõşõ içinde dramatik bir araç olarak kullandõğõnõ belirtir ve ekler 
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yanõnda var olduğu toplumun köy-kent, zengin-yoksul, iyi-kštŸ zõtlõklarõndan 
yola çõkõlarak bir eleştiri yapmaya çalõşõr. 1970Õli yõllar, politik mizahõn -o 
yõllarõn toplumsal şartlarõnda- sesini en baskõn şekilde çõkartõlmaya çalõştõğõ 
yõllardõr (aktaran: Güneş ve Baylan, 2016: 338). Veysel Atayman’a göre 
1970’lerde yapõlan komedi filmleri dönemin sol yaklaşõma sahip, ciddi politik 
filmlerinden daha politiktir. Arzu Film, bu türde birçok film çekmiş, yeni aktörler 
yaratmõş ve politik komediye gerekli šnemi vermiştir (aktaran: Aydemir 2015: 
29).  Murat Ünal ise Arzu film güldürülerinin, gerçek bir eleştiriden ziyade filmin 
olay šrgŸsŸnŸn akõşõ içinde dramatik bir araç olarak kullandõğõnõ belirtir ve ekler 

“ancak, bu tŸrden kaydõrmalar yapan gŸldŸrŸlerin yine de Òinsani deneyimleri 
anlamlõ kõlmak için toplumsal iktidara bir karşõ çõkõş olduklarõ sšylenebilirÓ 
(Ünal, 2018: 33-34). 

1974 yõlõ gŸldŸrŸ sinemasõnõn tanõştõğõ yeni kimlik Òseks gŸldŸrŸleriÓ olmuş, bu 
filmler Òsalon gŸldŸrŸleriÓnin yerini almõştõr. Seks gŸldŸrŸsŸ furyasõ, Oksal 
PekmezoğluÕnun Beş Tavuk Bir Horoz filmi ile başlamõştõr (…zgŸç, 2005: 71). 
Genellikle komik bir konu ekseninde gelişen olaylar arasõna seks sahneleri 
serpiştirilmiştir. İtalyaÕdaki šrneklerden esinlenilen bu tŸr, šzellikle 1976Õdan 
itibaren tamamen seks filmlerine dšnŸşmŸştŸr. Sšz konusu dšnemde gšrŸlen 
seks-komedilerin bu denli ilgi gšrmesi dšnemin toplumsal yapõsõyla bağlantõlõdõr. 
Yoğun gšçŸn yarattõğõ, içinde cinselliğin de yer aldõğõ toplumsal sorunlar bu 
filmlere talebin artmasõna neden olur. Bu sorunlu durumun Ÿzerine bir de 
televizyonun evlere girmesi eklenince sinema sektšrŸ bŸyŸk bir krize girer. Halkõ 
artõk sinema salonlarõna çekemeyen sinemacõlar, bu krizden çõkmak amacõyla 
seks filmlerine ve seks-komedilerine yšnelirler (Scognamillo ve Demirhan, 
2000: 289-324).   

12 EylŸl askeri darbesi ve sonrasõnda toplumsal yapõnõn yanõnda kŸltŸrel ve 
sanatsal yapõ da yeniden şekillendirilir. Sanat, šzellikle sinema da bu olumsuz 
sŸreçten payõna dŸşeni fazlasõyla alõr.  Bu dšnemde sinema anlayõşõ değişir. 
Darbeyle başlayan, Turgut …zal hŸkŸmetleri dšneminde sŸrdŸrŸlen 
depolitizasyon politikalarõ, sinema seyircisi Ÿzerinde de derin etkiler bõrakõr. 
Bireyi šne çõkaran, bireyseli toplumsalõn yerine koyan politikalar, izleyici 
yapõsõnõ da aynõ doğrultuda biçimlendirir (Dorsay, 1995: 13). "…zel hayat" 
filmleri 80'lerde neredeyse bir tŸr oluşturur. Toplumsal bir ihtiyaca yanõt veren, 
seyircinin bir açlõğõnõ gideren bu filmler Nurdan GŸrbilekÕe (2001: 66) gšre 
başarõsõnõ, “(…) ev içlerini, šzel ilişkileri seyirlik kõlabilmesine, seyirciye estetize 
edilmiş šzel hayatlarõ "dikizleme" fõrsatõ veriyor olmasõnaÓ borçludur. 

Seksenlerdeki gŸldŸrŸ filmleri, 1980 darbesinden šnce çevrilen Kibar FeyzoÕya 
gšre daha yumuşak bir dile sahiptir ve ağõrlõklõ olarak gŸndelik konulara yšnelik 
eleştiriler šne çõkar. Yine de 1980Õler gŸldŸrŸ filmlerinde toplumsal eleştirinin 
sŸrmesi (GŸçhan, 1992: 12) ve çok sayõda film çekilmesi dšnemin baskõcõ yapõsõ 
gšz šnŸnde bulundurulduğunda šnemlidir. Dšnem sinemasõnõn toplumsal olana 
ilgisinin dikkatle incelenmesi gerektiğini belirten Serpil Kõrel (2010: 15), 
seksenli yõllardaki filmlerin gŸncel konularõ yakalamalarõ ve bu konularõ filmler 
aracõlõğõyla hõzlõ bir şekilde yansõtmalarõ bakõmõnda gšze çarptõğõnõ vurgular. 
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KõrelÕe gšre gŸldŸrŸ filmleri, tŸm seslerin duyulmaz olduğu bir dšnemde 
eleştirelliğe duyulan ihtiyacõ karşõlamak amacõyla çok fazla Ÿretilir. Seksenli 
yõllarõn ilk yõllarõnda yasakçõ anlayõşa rağmen eleştirel filmlerin çekilmesi 
šnemlidir. Bu filmler daha çok onarõcõ bir rol Ÿstlenmiştir. Seksen sonrasõndaki 
gŸldŸrŸ filmlerinin ortak noktasõ, kahramanlarõn genellikle bŸyŸk kentin yoksul 
insanlarõnõ temsil etmesidir. Sšz konusu kahramanlarõn dramõ, dram tŸrŸndeki 
filmlerden çok, trajikomik bir çizgiye sahip olan toplumsal gŸldŸrŸ sinemasõnõn 
konusu olmuştur (aktaran: †nal, 2018: 35). Toplumsal eleştirel gŸldŸrŸlerin 
toplumda karşõlõk bulmasõ, izlenmesi de altõ çizilmesi gereken bir durumdur.  

Toplumsal taşlamalarõn ağõrlõkta olduğu bu dšnemde aynõ zamanda yšnetmen 
ağõrlõğõ hissedilmeye başlanmõştõr. Atõf Yõlmaz, Şerif Gšren, Zeki …kten, Yavuz 
Turgul gibi yšnetmenler belli šlçŸde toplumsal eleştiri içeren ve sinemasal Ÿslup 
taşõyan dŸzeyli gŸldŸrŸler çekerler. Bšylece gŸldŸrŸ sinemasõnda filmlerin 
toplumsal eleştiri boyutlarõ seksen sonrasõnda belirginleşir. Fiziksel aksiyona 
dayanan gŸldŸrŸ yerine, yaşanan gerçekleri anlamayõ ve bu sayede gerçeklere 
eleştirel bir bakmayõ hedefleyen gŸldŸrŸ šn plana çõkar (aktaran: †nal, 2018: 34-
35). Atilla DorsayÕõn (1995: 111) ifadesiyle bu filmler “Özal Türkiye’sinin ve 
Özal ekonomisinin filmleri”dir.  

1960Õlarda hõz kazanan kšyden kente gšç; kentle bŸtŸnleşme olanaklarõnõn 
azlõğõ, geçim sõkõntõlarõ, eğitim yetersizliği gibi nedenler ve kšy kŸltŸrŸnden 
kopamama bu kitleleri yeni bir kimlik arayõşõna itmiş ve bu kitle, yeni bir alt 
kŸltŸrŸn oluşmasõna neden olmuştur. Toplumsal değişimlerin doğurduğu yeni ve 
karmaşõk kŸltŸrel sŸrecin inşa ettiği popŸler kŸltŸrŸn belirgin šzellikleri 
tŸketiciye dšnŸk olmasõnõn yanõnda kolay, ucuza elde edilmesi ve sayõca fazla 
Ÿretilmesi olmuştur (GŸçhan, 1989: 92). 80'lerin ikinci yarõsõnda en çok şik‰yet 
edilen sorunlardan biri bŸyŸk şehirlerin "istila" edilmesidir. Gecekondular daha 
šnce de mevcut olsa da İstanbul'un "elden gittiği" 70Õlerde değil de 
gecekondulaşmanõn hõzõnõ kaybettiği 80'lerde daha fazla dile getirilmiştir. 
Arabesk mŸzik 70'lerde de vardõr, fakat bu ancak 80'lerde bir sšylem nesnesi 
haline gelmiş; şehirlilere yabancõ bir mŸzik tarzõnõn değil, "kŸltŸrsŸzlŸğŸn" de 
adõ haline gelmiştir (GŸrbilek, 2001: 69). Nurdan GŸrbilek (2001: 97) arabeskin 
değişimini Orhan Gencebay arabeski Ÿzerinden inceler. GŸrbilek, 80'lerde bŸyŸk 
şehirlere yeni gelenlere bir an için olduğundan başka bir şey olma, kendi sesini 
duyurabilme, šzgŸrlŸğŸnŸ verdiğini belirtir ve ekler: "Dom dom kurşunlarõ", 
"Ben sana dolanayõmÓlar, taşranõn ancak bŸyŸk şehrin imk‰nlarõ ile 
karşõlaştõğõnda, parayla buluştuğu anda edinebileceği bir rahatlamayõ temsil 
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ediyordu. 1980'lerin yõldõzõ bu yŸzden İbrahim Tatlõses'ti, Orhan Gencebav 
değil.” 
1980’lerin sonu, 1990Õlarõn başõndan itibaren yaşanan değişimle birlikte, farklõ 
arayõşlar gŸndeme gelir. Bir tarafta Òsanat filmiÓ yapmaya çalõşan sinemacõlar yer 
alõrken, diğer tarafta televizyondan da destek alan, popŸler bir sinema yaratma 
çabasõ içine giren sinemacõlar yer alõr. Bu yõllar, reklamcõlõğõn šn plana çõktõğõ, 
kõsa sŸrede sõnõrsõz sayõda imgeyi dolaşõma soktuğu yõllardõr (GŸrbilek, 2001: 
21). Ortaya çõkan Òyeni sinemaÓ, TŸrk sinemasõnda da yeni bir sinemanõn inşa 
sŸrecini başlatõr. Genel olarak, TŸrk sinemasõnda ortaya çõkan değişim, TŸrk 
gŸldŸrŸ filmlerinde de kendini gšsterir. Murat AtaÕya (2015: 40) gšre gŸldŸrŸ 
sinemasõnda Ertem EğilmezÕin 1988 yapõmõ Arabesk ve Şerif GšrenÕin 1993 
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Hollywood başta olmak Ÿzere yabancõ sinemalarõn TŸrk Sinemasõ Ÿzerindeki 
etkisi, 1980 sonrasõnda artmõştõr. Bunun temel nedenlerinden biri, 1989Õda 
kotalarõn kaldõrmasõyla birlikte, Hollywood Sinemasõnõn sinema salonlarõnda 
aracõsõz olarak gšsterilmeye başlamasõdõr (Karakaya, 2004: 67). 1990Õlõ yõllarõn 
ilk yõllarõndan itibaren TŸrk SinemasõÕnda Hollywood filmlerinin ve šzel 
televizyonculuğun da etkisiyle popŸler sinema anlayõşõ gelişmiştir. Bu filmler ya 
Hollywood filmlerinden ilham almõş ya da onlarõ taklit etmiştir. Bu filmler, 
Hollywood benzeri pazarlama teknikleriyle gšsterime sokulmuşlardõr. Bu 
durum, gŸldŸrŸ sinemasõ için de sšz konusudur. Film Ÿretiminin yanõnda dağõtõm 
ve gšsterimde de Hollywood izleri gšrŸlmŸştür. Hõzlõ kurgu, aksiyonun šne 
çõkmasõ, çekim teknikleri, efektler vb. uygulamalar, bu filmlerin vazgeçilmez 
šzellikleri arasõndadõr. Bu dšnemin bir başka šzelliği ise seyirci sayõsõnõ 
arttõrmak amacõyla televizyon dŸnyasõnõn popŸler simalarõna ağõrlõk verilmesidir 
(Aktaran: Ulusal, 2014: 59).  

1980 darbesinin ve …zal politikalarõnõn gŸldŸrŸ filmlerine etkileri asõl 
1990Õlardan itibaren ortaya çõkmaya başlar. GŸldŸrŸ sinemasõnda Arzu Film 
dšneminin anonim karakterinin kaybolduğu, kişisel yšnetmen Ÿsluplarõnõn šne 
çõktõğõ gšzlenir. Eleştirel içeriğe sahip filmler giderek azalõr (†nal, 2018: 35-36). 
2000Õli yõllarla birlikte yapõmcõlarõn riski mŸmkŸn olduğu kadar en aza indirmek 
amacõyla devam filmlerine yatõrõm yapma, bir mecradan diğerine karakter taşõma 
gibi stratejiler geliştirdikleri gšrŸlŸr. PopŸler televizyon dizilerinin sinema 
uyarlamasõyla başlayan sŸreçte komedi filmleri de televizyondan beyaz perdeye 
transfer edilir (Pekman ve TŸzŸn, 2012: 21-22). Bu dšnemin gŸldŸrŸ aktšrleri 
ağõrlõklõ olarak televizyonun getirmiş olduğu popŸlaritenin etkisiyle yŸksek 
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izlenmeler elde etmeye başlamõştõr. Yeni konular, yeni anlatõmlar ve 90Õlara 
doğru Arabesk ile ortaya çõkan mizah ve komedideki değişim 2000Õlerin başõnda 
sürer. Ali ŞimşekÕin (2014: 48) de işaret ettiği 90Õlarda trajik olanõ ironileştirme 
süreci, 2000Õli yõllarõn başõnda ArabeskÕle başlayan parodi, Kahpe Bizans (2000) 
ile devam etmiştir. Bu yõllarda Beynelmilel gibi eleştirel filmler çekilse de 
filmlerin büyük bir bölümüne toplumsal içeriği olmayan, bireysel güldürüyü öne 
çõkaran yeni gŸldŸrŸ sinema anlayõşõ h‰kimdir.  Vizyontele Tuuba (2004), 
Organize İşler (2005) gibi bazõ filmler ise toplumsal sorunlarõ bir fon olarak 
kullanmaktan öte gitmezler (Görücü, 2007: 33; Türker, 2004). 

TŸketim kŸltŸrŸnŸn ve yeni yaşam biçiminin izlerini 2000Õli yõllardaki Türk 
gŸldŸrŸ sinemasõnda da gšrmek mŸmkŸndŸr. Filmlerin genel šzellikleri; eleştirel 
ve estetikten mahrum olma, senaryolarõndaki gelişigüzel kurgu, kaba erotizmdir. 
Bu filmler, ticari anlamda kar odaklõdõr (Aktaran: GŸneş ve Baylan, 2016: 339). 
‚etinkayaÕnõn (2015: 18) ifadeleriyle devir halkõ aldatmasõ karşõlõğõnda kendisine 
ev, araba vereceğini söyleyen reklamcõya gülümseyerek “eşşoooleşşekk!” diye 
tepki gšsteren 100 Numaralõ Adam'õn değil, filmine sponsorluk yapan firmalarõn 
reklamõnõ yapan uzaylõ Arif'lerin, Aziz Vefa'larõn devridir (Çetinkaya, 2015: 18). 

TŸrk sinemasõnda komedi anlayõşõnõn değişimini Recep İvedik ve İnek ŞabanÕõ 
karşõlaştõrarak değerlendiren Tayfun Atay (URL 1), “Recep İvedik’in İnek 
ŞabanÕõn intikamõÓ olduğunu belirtir. İnek ŞabanÕõn kšyden kente gšç eden 
insanlarõn ÒezikÓliğine dair bir karikatürleştirme olduğunu, Recep İvedikÕin ise 
bu insanlarõn ÒazmanÓlõğõna dair bir karikatŸrleştirme girişimi olduğunu 
vurgular. BŸlent Vardar (2005: 115) ise Recep İvedikÕin halk kahramanõ olmak 
bir yana, medeniyet düşmanõ olduğunu belirtir. Elbette burada sorulmasõ gereken 
sorulardan biri halkõn bu karakteri neden bu denli izlediği, benimsediğidir. Recep 
İvedik filmlerinin çok izlenmesini toplumun kompleksli olmasõna bağlayan 
Vardar (2005: 115), muhtemelen insanlara hakaretin ve itip kakmanõn dozu 
arttõkça seyircinin daha da mutlu olacağõnõ savunur. 

Nigar Değirmenci ve BŸşra Kaya (2018: 68) da Neo-liberalizm'in yarattõğõ 
bireycilik ile filmin başkarakteri olan Recep İvedik arasõndaki bağa dikkat 
çekerler. Değirmenci ve KayaÕya gšre belirli šlçŸlerden herkeste var olan 
yabancõlaşmanõn doğal bir sonucu olarak filmin izleyici kitlesinde olmasõ da 
olasõdõr ve bu yolla film karakteri ile onu izleyen kitle arasõnda bir bağ kurulabilir. 
Recep İvedikÕin toplumda yerleşmiş olan gelenek ve gšreneklere, sosyal 
unsurlara ve modernleşmeye gibi durumlara karşõ yabancõlaşmasõ, toplumu 
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bireycilik ile filmin başkarakteri olan Recep İvedik arasõndaki bağa dikkat 
çekerler. Değirmenci ve KayaÕya gšre belirli šlçŸlerden herkeste var olan 
yabancõlaşmanõn doğal bir sonucu olarak filmin izleyici kitlesinde olmasõ da 
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oluşturan bireylere olan saldõrgan ve aşağõlayõcõ tutumu bir noktada ÒšzŸmŸze 
dšnelimÓ mesajlarõna sahiptir.  

AMAÇ VE YÖNTEM 

Bu çalõşmanõn amacõ, TŸrkiyeÕde toplumsal yapõdaki değişiminin gŸldŸrŸ 
filmlerine etkisini eleştirel bir yaklaşõmla ortaya koymaktõr. ‚alõşmada ele alõnan 
dšnem, 1970-2010 yõllarõ arasõndaki dšnemdir. ‚alõşmanõn temel hipotezi, 
TŸrkiyeÕnin toplumsal bağlamda geçirdiği değişimlerin gŸldŸrŸ sinemasõna 
yansõdõğõdõr. Bu dŸşŸnceden hareketle TŸrkiyeÕnin toplumsal-kŸltŸrel yapõsõnõn 
derin bir biçimde dšnŸştŸğŸ 1970Õli yõllardan gŸnŸmŸze kadar geçen dšnemde 
yaşanan toplumsal dšnŸşŸmlerin gŸldŸrŸ sinemasõna etkileri ele alõnmõştõr. Bu 
kapsamda; 1960 askeri darbesi/1961 anayasasõnõn sonrasõna denk gelen 
dšnemden (1970-1980) iki, 1980 Askeri Darbesi sonrasõna, neoliberal 
politikalarõn uygulamaya koyulduğu yõllara denk gelen dšnemden (1980-1990) 
iki ve neoliberal politikalarõn asõl etkisini gšsterdiği 1990 sonrasõndan (1990-
2000 ve 2000-2010) iki film olmak Ÿzere toplam sekiz film incelenmiştir. 
İncelenen film šrnekleri şšyledir: Kibar Feyzo (Atõf Yõlmaz-1978), 100 
Numaralõ Adam (Osman F. Seden-1978), Namuslu (Ertem Eğilmez-1984), 
Muhsin Bey (Yavuz Turgul-1986), Amerikalõ (Şerif Gšren-1993), Her Şey ‚ok 
GŸzel Olacak (…mer Vargõ-1998), G.O.R.A (…mer Faruk Sorak-2004), Recep 
İvedik (Togan Gškbakar-2008). Filmler seçilirken gŸldŸrŸ sinemasõ içerisindeki 
yerleri, izleyiciden gšrdŸkleri ilgi ve izlenme sayõlarõ/oranlarõ gibi šlçŸtler 
dikkate alõnmõştõr. 

‚alõşmada, Norman FaircloughÕun eleştirel sšylem çšzŸmlemesi kullanõlmõştõr. 
Bunun nedeni, FaircloughÕun ‘Diyalektik İlişkili YaklaşõmõnõnÕ sšylemini 
kapitalizmle diyalektik ilişkili olarak ele almasõ ve eleştirel dŸzeyde 
açõklamadaki işlevselliğidir. Bu yaklaşõm, toplumsal dšnŸşŸm/sinema ilişkisini 
incelemeye uygundur. FaircloughÕa gšre sšylem çšzŸmlemesinin amacõ, 
sšylemin içeriğinde yer alan ve saklanan ideolojinin yapõsal etkilerini 
incelemektir (Fairclough, 1995: 77).  Dil, gšstergesel biçimler, sšylem, 
toplumsal pratiklerin diğer šğeleri arasõndaki diyalektik ilişkiler, eleştirel sšylem 
çšzŸmlemesinin alanõna girer. Toplumsal ve kŸltŸrel değişme ile sšylem 
arasõnda bir bağ vardõr. Toplumsal yaşamda gšrŸlen kšklŸ dšnŸşŸmler, sšylemin 
bu dšnŸşŸm sŸreçlerindeki tanõmlanma biçimleri šnemlidir (Fairclough, 2003: 
173-175). 
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FaircloughÕõn sšylem çšzŸmlemesi metin, metindeki sšylemler-sšylemlerin 
yorumlanmasõ ve sonuca ulaşma-açõklama gibi birbiriyle bağlantõlõ Ÿç aşamadan 
oluşur. Bu Ÿç boyutlu bir çšzŸmlemenin merkezinde metin bulunur. Bu bšlŸmde 
metnin yapõsõ, gramatik šzellikler, kelimeler ele alõnõr.  Metindeki sšylemlerle 
metnin yorumlanmasõ aşamasõnda birinci aşamada ele alõnan unsurlar 
yorumlanõr. Aynõ zamanda Ÿretim sŸreci olan bu aşamada sšylemlerdeki 
ideolojik-toplumsal ifadeler incelenir. †çŸncŸ ve son boyut, sšylemler 
yorumlanarak ortaya çõkarõlan veriler kullanõlarak geniş bir kapsamda sonuca 
varma ve açõklama aşamasõdõr (Fairclough, 1995: 98).  
 

 

Tanõmlama(Metin çšzŸmlemesi) 

Yorum-(çšzŸmleme sŸreci) 

 

Açõklama (sosyal çšzŸmleme) 

Sšylemin Boyutlarõ 
Sšylem ‚šzŸmlemesinin 
Boyutlarõ 

Şekil 1. Eleştirel Sšylem Analizinde †ç Boyutlu Tasarõ 
Kaynak: Fairclough (1995: 98) 

 

Bu çalõşmada, TŸrkiyeÕdeki toplumsal, kŸltŸrel değişme ile gŸldŸrŸ sinemasõnõn 
sšylemi arasõndaki ilişki FaircloughÕun yukarõda šzetlenen yaklaşõmõndan 
yararlanõlarak ele alõnacaktõr. ‚alõşmada, gŸldŸrŸ film šrnekleri metinsel ve 
bağlamsal dŸzeylerde incelenecektir. 

METİN 

                              †retim SŸreci 

 
Yorum SŸreci 

 
Sšylem 

SosyokŸltŸrel Bağlam 
(Durumsal, kuramsal ve sosyal) 
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BULGULAR: TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL DEĞİŞİMLERİN 
GÜLDÜRÜ FİLMLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 

Kibar Feyzo (1978)  

Filmin Yönetmeni: Atõf Yõlmaz  

Senaryo: İhsan YŸce  

Filmin Metinsel Düzeyde İncelenmesi 

Film FeyzoÕnun, sevdiği GŸlo ile evlenebilmek için verdiği mŸcadeleyi anlatõr. 
KšyŸn sakinlerinden BiloÕnun da GŸloÕya talip olmasõyla başlõk parasõ yŸkselir. 
KšyŸn sahibi Maho AğaÕnõn onay vermesiyle Feyzo senet imzalayarak GŸlo ile 
evlenir. DŸğŸn gŸnŸ ağanõn taktõğõ fštr şapkaya benzer bir şapka taktõğõ için 
kšyden kovulan Feyzo, şehirde çalõşmaya başlar. Senedin šdeme gŸnŸ yaklaştõğõ 
için ağa tarafõndan kšye çağrõlan Feyzo, bir sŸre sonra tekrar kšyden kovulur. 
FeyzoÕnun evlenme, mŸcadele Ÿzerine kurulu olan filmde TŸrkiyeÕdeki çok 
sayõda soruna değinilir.  

Kibar Feyzo, 1970Õler TŸrkiyeÕsinde ezen-ezilen ilişkisi, feodal dŸzen, işçi 
sorunlarõ, gelenekler, kadõn sorunu, din sšmŸrŸsŸ, kšyden kente gšç gibi birçok 
konuya değinir. Bir Òbozuk dŸzenÓ eleştirisi olan Kibar Feyzo, TŸrk gŸldŸrŸ 
sinemasõnõn šnde gelen politik-hiciv filmlerinden biridir. Film, feodaliteden anti-
sendikal harekete kadar birçok sorunlu yapõyõ, uygulamayõ sert bir biçimde 
eleştirir (Hazar, 2015: 71). Kibar Feyzo, tesadŸfen šğrendiği grev, sendika ve 
benzeri kavramlarõ da kullanarak dŸzeni sorgulamaya başlar. Bu uyanõş ile kšyŸ 
šrgŸtlenmeye başlayan FeyzoÕnun karşõsõna dŸzenin başõ Maho Ağa çõkar. Maho 
Ağa, bozuk dŸzenin temsilcisidir. Feodal yapõdan, dinden ve tšreden aldõğõ gŸçle 
kšylŸyŸ sšmŸrŸr. Feyzo ise ağanõn bu sorunlu dŸzenini bozmaya çalõşan kişidir. 
Şehirde ağanõn karşõlõğõ patronlardõr. Ancak, şehirde işçiler šrgŸtlŸ olduklarõ için 
patrona karşõ koyabilmektedirler. FeyzoÕnun Maho ağayla mŸcadele etmek için 
seçtiği yšntem de šrgŸtlŸ mŸcadeledir. 

Film, dini temsil açõsõndan da eleştirel bir tutuma sahiptir. Kšy duvarlarõndaki 
yazõlarõ gšren ağaya kšyŸn hocasõ destek olur. FeyzoÕnun başkaldõrõp kšylŸyŸ de 
šrgŸtlediğini duyan ağa kšylŸlere Ò(É) yav bu dŸnyanõz yetmeymiş gibi, šteki 
dŸnyanõzõ da dŸşŸnŸp yeni cami yaptõrõrõm. Daha ne istersiniz vicdansõzlar?Ó 
der. Bu sahnede dinin iktidarõn bir aygõtõ olarak kullanõlmasõ eleştirilir. Filmde 
kadõnõ ikinci sõnõf yurttaş olarak gšren anlayõş ve gelenekler de eleştirilir.   
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Filmin sonunda Maho Ağayõ öldüren Feyzo mahkemede, Maho AğaÕyõ 
öldürmenin aslõnda hiçbir şeyi değiştirmediğini, düzenin sürdüğŸnŸ belirtir. 
Hâkime, aslõnda hâkim yerine koyduğu seyirciye dönerek konuyla ilgili 
yorumunu sorar: “Maho Ağa ölmüştür. O ölmüştür başka ağa gelmiştir 
köyümüzün başõna. Haber almõşõm herkes Maho AğaÕyõ arar olmuş. Bu işin sonu 
neye varõr ben bilmiyorum. Sen devletsin, sen bilirsin. Gayrõ hŸkmŸ sen ver 
kurban!” 

Filmin Bağlamsal Düzeyde İncelenmesi 

Kibar Feyzo’da siyasal gerilimin artmasõ, ekonomide yaşanan sõkõntõlar, 
toplumsal örgütlenme, işçi sõnõfõnõn gelişmesi/bilinçlenmesi, toplumsal 
duyarlõlõklarõn yŸkselişi, feodal dŸzene karşõ mŸcadele gibi çekildiği 
döneme ilişkin birçok konu işlenmektedir. Filmde olumlu yaklaşõlan 
örgütlü-sendikal mücadele, adalet/hak arayõşõ, toplumsal bilinçlenme gibi 
konularõ 1961 AnayasasõÕnõn getirdiği haklar ve gšrece šzgŸrlŸk ortamõyla 
bağlantõlõ olarak ele almak gerekir. Filmin bŸyŸk bir bšlŸmŸ her ne kadar 
kšyde geçiyor ve ağaya karşõ mŸcadele üzerine kurulu olsa da verilen 
mesajlarõn bŸyŸk bir bšlŸmŸ filmin çekildiği yõllardaki ekonomik, siyasal, 
toplumsal yapõyla bağlantõlõdõr.  

TŸrk sinemasõnda sendikal/šrgŸtsel mŸcadelenin, grev hakkõnõn švŸlmesi ve 
desteklenmesi ilk kez 1964 yapõmõ Karanlõkta Uyananlar filmiyle gündeme 
gelmiştir. 70Õli yõllarõn ortalarõndan itibaren bu konularõ işleyen filmlerin 
sayõsõnõn arttõğõ gšrŸlŸr. Kibar Feyzo filminin aynõ dšnemde çekilmesi tesadŸf 
değildir. Yine filmde yer verilen ‘(…) grev, ekmek ve özgürlük’, ‘İşçiler kardeş, 
patronlar kalleş’ gibi ifadeler 1970Õli yõllarda sõk kullanõlan ifade-sloganlardõr. 
Feodal dŸzeninin yanõ sõra kapitalizmin eleştirildiği filmde sol ideoloji 
popülerleştirerek de olsa da kullanõlõr. Kibar Feyzo’da sendikalõ olmak, grev, 
örgütlü mücadele övülürken, TŸrk sinemasõnõn pek de alõşõk olamadõğõ 
‘kahrolsun faşizm’ gibi sloganlara yer verilir.   

Bu dönemde işçilerin-emeği ile geçinenlerin, yoksullarõn gŸldŸrŸ sinemasõndaki 
olumlu temsili Kibar Feyzo ile sõnõrlõ değildir. Bizim Aile (1975), GŸlen Gšzler 
(1977), ‚špçŸler Kõralõ (1978) šrneklerinde de bu temsil biçimi gšrŸlŸr. Bizim 
Aile (1975) filminde Yaşar UstaÕnõn patronun karşõsõna dikilebilmesi ve patronu 
eleştirmesi dönemin bu šzelliğini ortaya koyan en iyi šrneklerden biridir. 
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bağlantõlõ olarak ele almak gerekir. Filmin bŸyŸk bir bšlŸmŸ her ne kadar 
kšyde geçiyor ve ağaya karşõ mŸcadele üzerine kurulu olsa da verilen 
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sayõsõnõn arttõğõ gšrŸlŸr. Kibar Feyzo filminin aynõ dšnemde çekilmesi tesadŸf 
değildir. Yine filmde yer verilen ‘(…) grev, ekmek ve özgürlük’, ‘İşçiler kardeş, 
patronlar kalleş’ gibi ifadeler 1970Õli yõllarda sõk kullanõlan ifade-sloganlardõr. 
Feodal dŸzeninin yanõ sõra kapitalizmin eleştirildiği filmde sol ideoloji 
popülerleştirerek de olsa da kullanõlõr. Kibar Feyzo’da sendikalõ olmak, grev, 
örgütlü mücadele övülürken, TŸrk sinemasõnõn pek de alõşõk olamadõğõ 
‘kahrolsun faşizm’ gibi sloganlara yer verilir.   

Bu dönemde işçilerin-emeği ile geçinenlerin, yoksullarõn gŸldŸrŸ sinemasõndaki 
olumlu temsili Kibar Feyzo ile sõnõrlõ değildir. Bizim Aile (1975), GŸlen Gšzler 
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100 Numaralõ Adam (1978) 

Filmin yönetmeni: Osman F. Seden 

Senaryo: Osman F. Seden 

Filmin Metinsel DŸzeyde İncelenmesi 

Sanayi ve hizmet sektörünün temsilcileri, kötüleşen kârlõlõğõ arttõrmak için bir 
reklam ajansõyla anlaşõr. Reklamlarda kullanõlmak Ÿzere halk kahramanõ yaratma 
kararõ alan reklam ajansõ, çalõşanlarõndan Ayşe’yi reklam yüzü bulmasõ için 
görevlendirir. Ayşe, tesadüfen karşõlaştõğõ işsiz bir genç olan ŞabanÕõ reklam 
filmlerinde oynamasõ için ikna eder. Tanõttõğõ ŸrŸnlerin bozuk, sorunlu çõkmasõ 
üzerine Şaban reklam filmlerine devam etmek istemez. Halkõn aldatõlmasõna 
tepki gösteren Şaban ile reklam firmasõnõn sahibi aralarõnda şu konuşma geçer:   

Şaban: “Ben bõrakõyorum bu işi.” 
Reklamcõ: “Bok bõrakõrsõnÉ Sokaktan aldõm, halkõn sevgilisi haline getirdim. 
Şimdi beyefendi beni bõrakacak, šyle mi? (É) Daha dŸn konuşuyorduk AyşeÕyle. 
Bu çocuğa 100 bin lira pirim verelim diyordum. Ne dersin bu teklife?”  
Şaban: “Eşşeoğlu eşek.”  
Şaban bu küfrü filmin sonraki sahnelerinde de kullanõr. Bu sahnelerden birinde 
reklamcõ ŞabanÕõn projeye devam etmesi için daha fazla para ve araba teklif eder:  
Reklamcõ: “(É) Yeni bir anlaşma yapalõm. (É) Senede tam 250 bin lira veririm 
sana.”  
Şaban: “Fakir fukarayõ kandõrma karşõlõğõ mõ?” 
Reklamcõ: “Canõm nasõl sšz šyle. Bir de araba vereyim. Hadi. Cevabõn?” 
Şaban: “Eşşoleşşek.”  
Sarf edilen onca cümlenin karşõlõğõ gŸlümseyerek edilen bir küfürdür. Ahmet 
Koyuncu’nun da (URL-2)  altõnõ çizdiği üzere ‘Eşekoğlu eşek’ diye küfreden bir 
adamõn, halk tarafõndan benimsemesinin nedeni, onda kendini görmesidir.  

Filmin sonunda ise Şaban halkõ kendilerini soyanlara karşõ uyarõr: ÒHalk kuzu 
gibidir dediler. Ne verirsen yer. (É) Dertleri elinize geçen beş on kuruşu kapmak. 
Karşõlõğõnda on para etmez malõ sizlere yutturmak. (É) Şimdi milyonlar 
veriyorlar bunlarõ size anlatmayayõm diye. Benden sšylemesi (É)” 

Filmin Bağlamsal DŸzeyde İncelenmesi 

Şaban, apartman dairesinden çõkarõlmalarõna fazla tepki göstermez. Ailesini 
sakinleştirir. Ancak, gecekondularõnõn ellerinden alõnmasõ sšz konusu olduğunda 
en sert tepkiyi o gšsterir. ‚ŸnkŸ gecekondudan vazgeçmek şehirde yaşamaktan 
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vazgeçmek, kšye dšnmek anlamõna gelecektir. Bu sahne, filmin en vurucu 
sahnelerinden biridir. Filmin çok izlenmesinin nedenlerinden birinin 
gecekonduya sahip çõkma mesajõ olduğunu sšylemek yanlõş olmayacaktõr. 
1970Õlerde dŸnyada ve TŸrkiyeÕde yaşanan ekonomik bunalõm nedeniyle solun 
giderek gŸçlenmesi de dšnemin toplumsal yapõsõnõ ve gŸldŸrŸ filmlerinin 
içeriğini etkilemiştir. Dšnemin siyasal-ekonomik koşullarõyla bağlantõlõ olarak 
1970Õlerde ÔgecekondulularaÕ yšnelik yaklaşõmlarda farklõlõklar yaşanmõştõr. 
Filmde gecekondulaşmanõn kendisi irdelenmese de gecekondululara “insani” bir 
biçimde yaklaşõlõr. 100 Numaralõ Adam filminde hem metinsel hem de bağlamsal 
anlamda yoksullara, šzellikle de gecekondululara yšnelik olumlu mesajlar 
verilmesinin ve bu mesajlarõn toplumda karşõlõk bulmasõnõn nedeni dšnemin 
siyasal toplumsal yapõsõyla šrtŸşmektedir. 27 Mayõs sonrasõnda toplumun alt 
kesimlerinin haklar elde etmeleri, haklarõ için mŸcadele etmeleri ve devlet 
gšrevlilerinden destek bulmalarõ filmin yoksullarõ destekleyen mesajlarõnõn 
dayanağõdõr.  

Film, retorik açõdan incelendiğinde daha šnceki yõllarda gšrŸntŸye arka plandan 
yansõyan, ya da tamamen gšrŸnmez kõlõnan yoksullarõn, gecekondularõn film 
sŸresince sõk sõk ekrana getirildiği gšrŸlŸr. Yoksullarõn gšrŸnŸr hâle gelmesi bile 
bir değişime işaret eder. Üzerinde durulmasõ gereken šnemli bir nokta da filmin 
senaristi ve yšnetmenin zengin bir aileden gelen ve çektiği gişe filmleriyle 
adõndan sšz ettiren Osman F. Seden olmasõdõr. SedenÕin bu filmi çekmesinin 
nedeninin filmde verilen mesajlara katõlmasõndan ziyade dšnemin izleyici 
yapõsõnõ dikkate almasõndan kaynaklandõğõ dŸşŸnŸlmektedir. Filmin sonunda 
dayak yiyenlerin asõl sorumlular olan sanayiciler, mŸteahhitler değil de 
reklamcõlar olmasõ, dolandõrõcõlarõn sadece zenginler arasõndan değil, yoksullar 
arasõndan da çõktõğõnõn vurgulanmasõ da bu bağlamda değerlendirilmektedir.  

Namuslu (1984)  

Filmin Yšnetmeni: Ertem Eğilmez 

Senaryo: Başar Sabuncu  

Filmin Metinsel Düzeyde İncelenmesi 

Ali Rõza, namuslu, kendi halinde bir devlet memurudur. Eşi, oğlu ve 
kaynanasõyla bir apartman dairesinde kirada oturmakta, aldõğõ maaş yetersiz 
olduğu için ay sonunu zar zor getirmektedir. Ali Rõza, rŸşvet almadõğõ, işini 
yaptõğõ için iş arkadaşlarõ ve ailesi tarafõndan eleştirilir, dõşlanõr. Kendisine 
emanet edilen yŸklŸ miktarda parayõ kapkaççõlara kaptõrmasõyla Ali RõzaÕnõn 
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vazgeçmek, kšye dšnmek anlamõna gelecektir. Bu sahne, filmin en vurucu 
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gecekonduya sahip çõkma mesajõ olduğunu sšylemek yanlõş olmayacaktõr. 
1970Õlerde dŸnyada ve TŸrkiyeÕde yaşanan ekonomik bunalõm nedeniyle solun 
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biçimde yaklaşõlõr. 100 Numaralõ Adam filminde hem metinsel hem de bağlamsal 
anlamda yoksullara, šzellikle de gecekondululara yšnelik olumlu mesajlar 
verilmesinin ve bu mesajlarõn toplumda karşõlõk bulmasõnõn nedeni dšnemin 
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kesimlerinin haklar elde etmeleri, haklarõ için mŸcadele etmeleri ve devlet 
gšrevlilerinden destek bulmalarõ filmin yoksullarõ destekleyen mesajlarõnõn 
dayanağõdõr.  

Film, retorik açõdan incelendiğinde daha šnceki yõllarda gšrŸntŸye arka plandan 
yansõyan, ya da tamamen gšrŸnmez kõlõnan yoksullarõn, gecekondularõn film 
sŸresince sõk sõk ekrana getirildiği gšrŸlŸr. Yoksullarõn gšrŸnŸr hâle gelmesi bile 
bir değişime işaret eder. Üzerinde durulmasõ gereken šnemli bir nokta da filmin 
senaristi ve yšnetmenin zengin bir aileden gelen ve çektiği gişe filmleriyle 
adõndan sšz ettiren Osman F. Seden olmasõdõr. SedenÕin bu filmi çekmesinin 
nedeninin filmde verilen mesajlara katõlmasõndan ziyade dšnemin izleyici 
yapõsõnõ dikkate almasõndan kaynaklandõğõ dŸşŸnŸlmektedir. Filmin sonunda 
dayak yiyenlerin asõl sorumlular olan sanayiciler, mŸteahhitler değil de 
reklamcõlar olmasõ, dolandõrõcõlarõn sadece zenginler arasõndan değil, yoksullar 
arasõndan da çõktõğõnõn vurgulanmasõ da bu bağlamda değerlendirilmektedir.  

Namuslu (1984)  

Filmin Yšnetmeni: Ertem Eğilmez 

Senaryo: Başar Sabuncu  

Filmin Metinsel Düzeyde İncelenmesi 

Ali Rõza, namuslu, kendi halinde bir devlet memurudur. Eşi, oğlu ve 
kaynanasõyla bir apartman dairesinde kirada oturmakta, aldõğõ maaş yetersiz 
olduğu için ay sonunu zar zor getirmektedir. Ali Rõza, rŸşvet almadõğõ, işini 
yaptõğõ için iş arkadaşlarõ ve ailesi tarafõndan eleştirilir, dõşlanõr. Kendisine 
emanet edilen yŸklŸ miktarda parayõ kapkaççõlara kaptõrmasõyla Ali RõzaÕnõn 

hayatõ tamamen değişir. Ali RõzaÕnõn soyuldum iddialarõna kimse inanmaz. 
‚ŸnkŸ çevresindekilerin memurlardan beklentisi rŸşvet almasõ, çõkarlarõnõ 
dŸşŸnmesi yani namuslu olmamasõdõr. Bu beklentiye karşõlõk veren Ali Rõza 
itibar gšrmeye başlar. 

Filmin başõnda iş arkadaşõ Remzi, Ali RõzaÕya: “Ooo aferin, çalõş çalõş. Bir 
kararname çõkarõlõyormuş yakõnda. Vatan millet aşkõna sefalete talim eden 
enayilerin meydanlara heykelleri dikilecekmişÓ der. Bir diğer arkadaşõ rŸşvet 
almanõn normal bir durum olduğunu savunur: “Niye šyle kštŸ baktõn? Herkes bir 
yolunu bulmuş geçinip gidiyor işte. Bir memur maaşõna kalacak olsakÉ Hayat 
kõsa dimi abi.” Bu dŸşŸncelere karşõ çõkan Ali Rõza evde de benzer eleştirilerle 
karşõlaşõr. Hõrsõzlõğõn toplumda normalleşmesinden şik‰yet eden Ali RõzaÕya eşi 
“Keşke sen de hõrsõz olaydõn da” der. Kayõn biraderi ÒZamanõnda, memurdur 
yolunu bulur dedik NaciyeÕyi sana verdik sana ama.Ó sšzleriyle eleştirir onu.  

Ali Rõza soyulduktan sonra işyerine dšndŸğŸnde arkadaşõ Remzi ile aralarõnda 
şu diyalog geçer:  
Remzi: “Ne oldu abi? Niye sinirlisin bu kadar abi?” 

Ali Rõza: “Başlarõm abinin dinine imanõna. Yok, kardeşim bšyle çay ocağõ 
aracõyla, vatandaş maaşõyla olacak iş değil bu. Hayat gelmiş geçiyor. Bana ne. 
Kendime bir iş kurup basõyorum istifayõ.” 

Oğlu ile aralarõnda geçen diyalog ise 1980Õlerin TŸrkiyeÕsinin eğitim-šğretime 
bakõşõşõnõn šzeti gibidir:  

Ali Rõza: “Sõnavõna çalõştõn mõ?” 
Oğlu: “Yoo” 
Ali Rõza: “Ama olur mu sõnavõna 10 gŸn kala…” 
Oğlu: “Dayõm okula mokula boş ver diyor.” 

Filmin Bağlamsal Düzeyde İncelenmesi 

Film, 1980 sonrasõnõn siyasal ve ekonomik yapõsõnõ yansõtõr. RŸşvet, 
kayõrmacõlõk, kšşe dšnme gibi kavramlar 1980 sonrasõnõn šzellikle Turgut …zal 
dšneminin nitelikleridir. Turgut …zal, gemisini yŸrŸtmeyi, pragmatizmi, toplum 
için kendini feda etmenin enayilik olduğunu, bu dŸnyadan ne alõnõrsa onun k‰r 
kaldõğõnõ, devlet teamŸllerinin gerektiğinde çiğnenebileceğini gšsteren kişidir 
(Atam, 2011: 105). Dšnemin ekonomik koşullarõnõn hayat şartlarõ Ÿzerinde 
etkisinin, ahlaklõ, dŸrŸst bir devlet memurunun geçinemeyişinin ve temelde 
ekonomik olarak refah seviyesinin dŸşŸk olmasõnõn getirdiği itibarsõz hayatõnõn 
filmidir Namuslu. Dšnemin ekonomik hayatõnõ bir memur Ÿzerinden anlatan 
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filmde, anlatõlanlar …zal dšneminin toplumsal ve ekonomik yapõsõyla 
šrtŸşmektedir. (…) 

Namuslu filminin Ali RõzaÕsõ da içinde yaşamaya başladõğõ yeni değerler 
ortamõnda arada bir yerde kalõr. Bu tŸr çatõşmalarõn birçok gŸldŸrŸ filminde de 
ele alõndõğõ gšrŸlŸr (Kõrel, 2010: 17): Yeni kazanç olanaklarõ ve gŸnlŸk hayata 
giren paranõn gŸcŸne dayanan yeni değerler; Banker Bilo (1980), Faize Hücum 
(1983) ve Katmadeğer Şaban (1985) gibi filmlerde de yerini alacaktõr. Bu 
filmlerin kimilerinin Orta Direk Şaban (1984) ya da Katmadeğer ŞabanÕda 
olduğu gibi adlarõnda gŸndemdeki ekonomik temelli sosyal değişimleri 
çağrõştõrsa da, Faize Hücum (1982) filminde olduğu gibi film šykŸsŸnŸn 
merkezine bu değişimleri alan šrneklere de rastlanõr.  

Bu dšnemdeki sorunlu dšnŸşŸmŸ ortaya koyan bir başka film ise YoksulÕdur 
(1986). Olaylarõn geçtiği iş hanõ hayali ihracatçõlarõyla, tefecileriyle, emek 
sšmŸrŸsŸyle, dolandõrõcõlarõyla dšnemin TŸrkiyeÕnin minyatŸrŸ gibidir. 

Muhsin Bey (1986)  

Filmin Yšnetmeni: Yavuz Turgul  

Senaryo: Yavuz Turgul  

Filmin Metinsel Düzeyde İncelenmesi 

Film, yeni toplumsal yapõya ayak uyduramayan, bu nedenle finansal koşullarõ da 
giderek kštŸleşen İstanbullu Muhsin Kanadõkõrõk ile kõsa yoldan ŸnlŸ olmak için 
İstanbulÕa gšç eden Urfalõ gšçmen Ali Nazik arasõndaki ilişkiyi anlatõr. Filmde 
bu iki karakter Ÿzerinden farklõ kŸltŸrlerin, dŸnya gšrŸşlerinin,  yaşam tarzlarõnõn 
mŸcadelesi ele alõnõr. Muhsin Bey, toplumsal değişimin sõradan insanõn gŸnlŸk 
hayatõna etkilerini ele almasõ bakõmõndan TŸrk SinemasõÕnda šnemli bir yere 
sahiptir.  

MŸzikteki çatõşmanõn yanõ sõra hayatõmõzdan kopup giden, yok olan şeylerin 
filmi olan (Dorsay, 1995: 304) Muhsin Bey, gšç ve bununla bağlantõlõ olarak 
şehirlerin yaşadõğõ dšnŸşŸmŸ konu alõr. Muhsin Bey, her fõrsatta gšçŸn yarattõğõ 
değişimden duyduğu rahatsõzlõğõ dile getirir. Ali NazikÕin uzattõğõ çiğ kšfteyi 
alõrken rahatsõzlõğõnõ şu sšzler ile dile getirir: “Zaten güzelim İstanbul’u kebap 
salonuna haline getirdiniz. Acõlõ Adana, acõlõ Ufra, acõlõ lahmacun İstanbul 
kebap kokuyor. Nerde o güzelim yemeklerimiz...”  
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filmde, anlatõlanlar …zal dšneminin toplumsal ve ekonomik yapõsõyla 
šrtŸşmektedir. (…) 

Namuslu filminin Ali RõzaÕsõ da içinde yaşamaya başladõğõ yeni değerler 
ortamõnda arada bir yerde kalõr. Bu tŸr çatõşmalarõn birçok gŸldŸrŸ filminde de 
ele alõndõğõ gšrŸlŸr (Kõrel, 2010: 17): Yeni kazanç olanaklarõ ve gŸnlŸk hayata 
giren paranõn gŸcŸne dayanan yeni değerler; Banker Bilo (1980), Faize Hücum 
(1983) ve Katmadeğer Şaban (1985) gibi filmlerde de yerini alacaktõr. Bu 
filmlerin kimilerinin Orta Direk Şaban (1984) ya da Katmadeğer ŞabanÕda 
olduğu gibi adlarõnda gŸndemdeki ekonomik temelli sosyal değişimleri 
çağrõştõrsa da, Faize Hücum (1982) filminde olduğu gibi film šykŸsŸnŸn 
merkezine bu değişimleri alan šrneklere de rastlanõr.  

Bu dšnemdeki sorunlu dšnŸşŸmŸ ortaya koyan bir başka film ise YoksulÕdur 
(1986). Olaylarõn geçtiği iş hanõ hayali ihracatçõlarõyla, tefecileriyle, emek 
sšmŸrŸsŸyle, dolandõrõcõlarõyla dšnemin TŸrkiyeÕnin minyatŸrŸ gibidir. 

Muhsin Bey (1986)  

Filmin Yšnetmeni: Yavuz Turgul  

Senaryo: Yavuz Turgul  

Filmin Metinsel Düzeyde İncelenmesi 

Film, yeni toplumsal yapõya ayak uyduramayan, bu nedenle finansal koşullarõ da 
giderek kštŸleşen İstanbullu Muhsin Kanadõkõrõk ile kõsa yoldan ŸnlŸ olmak için 
İstanbulÕa gšç eden Urfalõ gšçmen Ali Nazik arasõndaki ilişkiyi anlatõr. Filmde 
bu iki karakter Ÿzerinden farklõ kŸltŸrlerin, dŸnya gšrŸşlerinin,  yaşam tarzlarõnõn 
mŸcadelesi ele alõnõr. Muhsin Bey, toplumsal değişimin sõradan insanõn gŸnlŸk 
hayatõna etkilerini ele almasõ bakõmõndan TŸrk SinemasõÕnda šnemli bir yere 
sahiptir.  

MŸzikteki çatõşmanõn yanõ sõra hayatõmõzdan kopup giden, yok olan şeylerin 
filmi olan (Dorsay, 1995: 304) Muhsin Bey, gšç ve bununla bağlantõlõ olarak 
şehirlerin yaşadõğõ dšnŸşŸmŸ konu alõr. Muhsin Bey, her fõrsatta gšçŸn yarattõğõ 
değişimden duyduğu rahatsõzlõğõ dile getirir. Ali NazikÕin uzattõğõ çiğ kšfteyi 
alõrken rahatsõzlõğõnõ şu sšzler ile dile getirir: “Zaten güzelim İstanbul’u kebap 
salonuna haline getirdiniz. Acõlõ Adana, acõlõ Ufra, acõlõ lahmacun İstanbul 
kebap kokuyor. Nerde o güzelim yemeklerimiz...”  

Ali Nazik ise ünlü olmak gibi hayallerle şehre göç edenlerin temsilcisidir. Muhsin 
Bey, topluma egemen olmaya başlayan ‘yükselmeyi’ her şeyin önüne koyan 
anlayõşa karşõ çõkar. Ali Nazik ve yardõmcõsõ Osman ile aralarõnda geçen 
konuşmada bu düşüncesini şu şekilde dile getirir:  
Osman: “Muhsin ağabey işler gittikçe bozuluyor, kahveye kadar düştük. Bara, 
pavyona girmek istemiyorsun ama başka yerde para yok. Bizdeki sanatçõlarõn 
hepsi moloz.” 
Muhsin Bey: “Bak! Osman Cavit. Baban kollarõmda šldŸ. …lŸrken de seni bana 
emanet etti. Artõk eşek kadar oldun. Bana bile akõl šğretiyorsun ama aklõn hep 
hinliğe çalõşõyor. Niye dŸrŸst olmayõ denemiyorsun hiç. Sanatçõlarõmõza moloz 
diyorsun. Peki, o zaman hadi git. Mesela Şakir ile çalõş, iyi anlaşõrsõnõz.”  
Ali Nazik: “Yok be ağam, onu sšylemek istemedi.” 
Muhsin Bey: “Gel buraya senin adõn ne?”  
Ali Nazik:  “Ali Nazik.”  
Muhsin Bey: “(…) Senin gibi binlercesi geliyor her gün, sonra da pisliğin içinde 
yok oluyorlar, ‘puşt’ oluyorlar, ‘ibne’ oluyorlar, hepsi de aynõ şeyi istiyor, senin 
gibi. Geri dšn.” 

GšçŸn yarattõğõ değişim ile İstanbul’da çokça yer bulan taşranõn yeme-içme 
kŸltŸrŸnŸn yanõnda bu değişimin müzikteki karşõlõğõ arabesktir. Muhsin, acõlõ 
adana, acõlõ Urfa, acõlõ lahmacun gibi arabesk müzikten, kültüründen de 
rahatsõzdõr.  

Filmin Bağlamsal Düzeyde İncelenmesi 

1980 sonrasõnda çekilen TŸrk SinemasõÕnõn bazõ šzel šrnekleri, neoliberal 
politikalar çerçevesinde değişen toplumsal yapõyõ doğru bir analizle aktarõr. 
‘Muhsin Bey’, bu filmlerin önde gelen örneklerinden biridir. Film, TŸrkiyeÕdeki 
kapitalist üretim ilişkilerinin etkisiyle şekillenen baskõn ahlak anlayõşõnõn 
yarattõğõ açmazlarõ, ele almakta ve bu açmazlara politik bir eleştiri yapmaktadõr 
(Kõlõnç, 2008: 229). 

İlk yõllarda görmezden gelinmesine karşõn arabesk, mŸzikle sõnõrlõ kalmamõş, 
sinemada, romanda, basõnda kendine yer bularak gŸnlŸk hayatõn bir parçasõ 
haline gelmiştir. Muhsin Bey filmi, bu anlamda popüler kültürü ve bir popüler 
kŸltŸr ŸrŸnŸ olan arabeski ele almõştõr. Film; kültürel değişim, insanlar arasõndaki 
çelişkili ilişkiler ve arabesk olgusu üzerinden içinde bulunduğumuz kültürün bir 
kesitini sunmaktadõr. Filmin kahramanlarõndan Ali Nazik de işte bu yeni tür 
arabeskin temsilcisidir. 80Õlerin karõşõk ortamõ gibi o da talebe gšre tŸrkŸ-arabesk 
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ve benzeri türlerde eserler seslendirir. Bu anlamda Orhan Gencebay’dan ziyade 
İbrahim Tatlõses’tir.  

Amerikalõ (1993) 

Filmin Yönetmeni: Şerif Gören 

Senarist: Ümit Ünal 

Filmin Metinsel DŸzeyde İncelenmesi 

Film, AmerikaÕnõn hatõrõ sayõlõr zenginlerinden ŞerefÕin yirmi yõl sonra 
TŸrkiyeÕye yaptõğõ ziyaret sõrasõnda başõndan geçen olaylarõ konu alõr. †lke, 
ŞerefÕin bõraktõğõ Ÿlke değildir artõk. İnsanlar değişmiş, ‘robotlaşmõştõr’. Tüketim 
hayatõn merkezine yerleşmiştir. Öpecek toprak bile kalmamõş, her yer 
betonlaşmõştõr.  

Parodi tŸrŸnŸn bir šrneği olan Amerikalõ, Hollywood filmlerinin klişeleriyle, 
TŸrkiyeÕye šzgŸ arabesk unsurlarõnõ harmanlar. Amerikan-TŸrk sentezini gšzler 
šnŸne seren film, bir taraftan kŸçŸk Amerika olma çabasõnõ diğer taraftan 
milliyetçi bağlardan kopamama çelişkisini işlemektedir. 1980 sonrasõ artan 
TŸrkiyeÕdeki kŸçŸk Amerikan hayranlõğõ Klas Televizyonu isimli šzel 
televizyonun muhabirinin sšzlerine yansõr: “Herkesi şaşõrtacak kadar zengin, her 
şeye meydan okuyacak kadar zengin, genç adam Şeref The TŸrk olarak tanõnõyor 
AmerikaÕda. (É) Atlantik štesinde TŸrkiyeÕnin gururu oluyor.” ‚alõşmaktan ve 
tüketmekten başka bir şey yapmayan insanlar adeta robotlaşmõştõr. Bu durum, 
arabayla birlikte denize uçan şofšrŸ için ŞerefÕin dile getirdiği ‘yŸzmeye 
programlõ değildiÕ sšzleriyle anlatõlõr. TŸketim biçimi, hatta yemek kŸltŸrŸ 
değişmiştir. Bu değişim, filmdeki polisler Ÿzerinden aktarõlõr. Olay yeri inceleme 
sõrasõnda bir polis memuru diğerine şöyle seslenir: “Şu hamburgerini ye de 
gidelim hadi”. Hayat kadõnlarõ da artõk Amerikan dolarõ talep etmektedir. Şeref 
ile yolda rastladõğõ hayat kadõnõ arasõnda şu diyalog geçer: 

Şeref: “Gecede ne kadar istiyorsun?” 
Angel: “Dolar Ÿzerinden çalõştõğõma gšre iki ellilik daha verirsen olur.” 

Filmin Bağlamsal DŸzeyde İncelenmesi 

Daha önce belirtildiği üzere film TŸrkiyeÕnin kŸçŸk Amerika olma yolundaki 
adõmlarõ ve 1980 sonrasõnõn dŸzensizliğini eleştirir. Yeme-içme kŸltŸrŸnden dile, 
dilden yaşam biçimine toplumun Amerikanlaştõğõ filmin girişindeki şarkõnõn 
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ve benzeri türlerde eserler seslendirir. Bu anlamda Orhan Gencebay’dan ziyade 
İbrahim Tatlõses’tir.  

Amerikalõ (1993) 

Filmin Yönetmeni: Şerif Gören 

Senarist: Ümit Ünal 

Filmin Metinsel DŸzeyde İncelenmesi 

Film, AmerikaÕnõn hatõrõ sayõlõr zenginlerinden ŞerefÕin yirmi yõl sonra 
TŸrkiyeÕye yaptõğõ ziyaret sõrasõnda başõndan geçen olaylarõ konu alõr. †lke, 
ŞerefÕin bõraktõğõ Ÿlke değildir artõk. İnsanlar değişmiş, ‘robotlaşmõştõr’. Tüketim 
hayatõn merkezine yerleşmiştir. Öpecek toprak bile kalmamõş, her yer 
betonlaşmõştõr.  

Parodi tŸrŸnŸn bir šrneği olan Amerikalõ, Hollywood filmlerinin klişeleriyle, 
TŸrkiyeÕye šzgŸ arabesk unsurlarõnõ harmanlar. Amerikan-TŸrk sentezini gšzler 
šnŸne seren film, bir taraftan kŸçŸk Amerika olma çabasõnõ diğer taraftan 
milliyetçi bağlardan kopamama çelişkisini işlemektedir. 1980 sonrasõ artan 
TŸrkiyeÕdeki kŸçŸk Amerikan hayranlõğõ Klas Televizyonu isimli šzel 
televizyonun muhabirinin sšzlerine yansõr: “Herkesi şaşõrtacak kadar zengin, her 
şeye meydan okuyacak kadar zengin, genç adam Şeref The TŸrk olarak tanõnõyor 
AmerikaÕda. (É) Atlantik štesinde TŸrkiyeÕnin gururu oluyor.” ‚alõşmaktan ve 
tüketmekten başka bir şey yapmayan insanlar adeta robotlaşmõştõr. Bu durum, 
arabayla birlikte denize uçan şofšrŸ için ŞerefÕin dile getirdiği ‘yŸzmeye 
programlõ değildiÕ sšzleriyle anlatõlõr. TŸketim biçimi, hatta yemek kŸltŸrŸ 
değişmiştir. Bu değişim, filmdeki polisler Ÿzerinden aktarõlõr. Olay yeri inceleme 
sõrasõnda bir polis memuru diğerine şöyle seslenir: “Şu hamburgerini ye de 
gidelim hadi”. Hayat kadõnlarõ da artõk Amerikan dolarõ talep etmektedir. Şeref 
ile yolda rastladõğõ hayat kadõnõ arasõnda şu diyalog geçer: 

Şeref: “Gecede ne kadar istiyorsun?” 
Angel: “Dolar Ÿzerinden çalõştõğõma gšre iki ellilik daha verirsen olur.” 

Filmin Bağlamsal DŸzeyde İncelenmesi 

Daha önce belirtildiği üzere film TŸrkiyeÕnin kŸçŸk Amerika olma yolundaki 
adõmlarõ ve 1980 sonrasõnõn dŸzensizliğini eleştirir. Yeme-içme kŸltŸrŸnden dile, 
dilden yaşam biçimine toplumun Amerikanlaştõğõ filmin girişindeki şarkõnõn 

sözlerine şu şekilde yansõr: “Köprü, kule, metro, havuz... Dilimle satõlõyor 
karpuz. Burger, blue-jean, kola, buz; Ulan Amerikalõ olmuşuz!” 
 
Her tarafta Coca-Cola, Marlboro gibi Amerikan markalarõnõn reklamlarõ gšrŸlŸr. 
Hayat kadõnõ İngilizce olan Amerikan dergisi Newsweek dergisi okur. Şeref’in 
uçaktan inince toprağõ špmek isteyip her yerin beton olduğunu fark etmesi, 
“memleketin havasõnõÓ içine çekip kirli hava nedeniyle öksürmesiyle sürer bu tür 
eleştiriler. …zel televizyonlar vardõr Ÿlkede artõk. ÒBir bul kazan zõplaÓ gibi 
yarõşmalara bayõlmaktadõr Ÿlke.  Radyolarda yarõ TŸrkçe yarõ İngilizce pop 
şarkõlar çalmaktadõr.  

Film, her ne kadar eleştirel mesajlar taşõsa da şiddeti ve cinselliği kullanmasõ, 
Hollywood tarzõ çekim teknikleri ve kurgusuyla TŸrkiyeÕde yerleşmeye başlayan 
sorunlu film anlayõşõnõ yeniden Ÿretir. Başka bir deyişle film, eleştirmeye 
çalõşõrken başka sorunlu içerik yaratõr. Filmin aksiyona, cinselliğe, absürt 
komediye dayalõ yapõsõ seksen sonrasõnõn izleyici beğenisine hitap etmektedir. 

Her Şey Çok Güzel Olacak (1998) 

Filmin Yšnetmeni: …mer Vargõ 

Senarist: Hakan Haksun, …mer Vargõ, Cem Yõlmaz 

Filmin Metinsel Düzeyde İncelenmesi 

Her Şey Çok Güzel Olacak, dargõn olan iki kardeşin yõllar sonra karşõlaşmalarõ 
ve ardõndan çõktõklarõ Bodrum yolculunda yaşadõklarõna odaklanõr. Altan, 
yõllardõr hayalini kurduğu barõ açmak amacõyla ağabeyi Nuri’nin ilaç deposunu 
soyar. İlaçlarõ satmak için Bodrum’a gitmeye karar veren Altan, ağabeyini de 
kendisiyle gitmeye ikna eder. Nuri’nin bu yolculuğun gerçek nedeninden haberi 
yoktur. Altan ilaçlarõ satar. Ancak deponun sahibi mafya babasõ ilaçlarõn 
çalõndõğõnõ anlar ve olaylar gelişir. 

Her Şey Çok Güzel Olacak filmi, Telsim ve MotorolaÕnõn sponsorluğuyla 
çekilmiştir. Filmin giriş jeneriğinin ardõndan ÒTelsim ve MotorolaÕnõn 
KatkõlarõylaÓ ifadesi gšrŸlŸr. Film sŸresince sponsor firmalarõn reklamlarõ ŸrŸn 
yerleştirme uygulamasõyla ekrana getirilir. Bu, TŸrk sinemasõndaki ilk ŸrŸn 
yerleştirme uygulamalarõndan biridir.   

Filmin ürün yerleştirme biçimi ve Amerikan filmlerine benzer dili, 1980’lerde 
reklamcõlõğõn yayõlmasõyla dolaşõma giren Amerika merkezli imgelerle birlikte 
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ele alõndõğõnda anlam kazanmaktadõr. Filmdeki diyaloglar da hõzla 
kapitalistleşen-poplaşan yeni TŸrkiyeÕyi šzetlemektedir. Anahtar kelime 
ÒparaÓdõr artõk:    
Nuri: “Oğlum kadõn parasõz erkeği sevmez.” 

Altan: “Yok ya, bu mu problem yani.” 

Nuri: “Evet budur, kadõn parasõz erkeği sevmez Altan.” 

Filmin Bağlamsal Düzeyde İncelenmesi 

Filmin karakterleri, šzellikle de Altan, 1980 sonrasõnõn değişen ve dšnŸşen iyi 
bir šrnektir. İnsani değerlerden çok paraya šnem verir. Para kazanmak için her 
yolu mubah gšren Altan, felsefesini Òişin ucunda para varsa babamõ bile 
tanõmam abi!Ó sšzleriyle aktarõr. Film, bu felsefeyi eleştirmekten çok 
meşrulaştõrõr. Bu meşrulaştõrma aynõ zamanda tŸketim kŸltŸrŸnŸn de 
meşrulaştõrõlmasõdõr. Filmde Nuri ve Altan, hamburger yerler, kola içerler. 
TŸrkiyeÕde artõk Amerikan fastfood kŸltŸrŸ egemendir. Zevkler de değişmiştir 
artõk. Nuri, lŸks araba tutkunudur. Dergilerden kestiği araba fotoğraflarõnõn 
Ÿzerine kendi fotoğraflarõnõ yapõştõrõr. 

Filmde yerli markalardan ziyade McDonaldÕs, Pepsi, Coca-Cola, Marlboro gibi 
uluslararasõ markalarõn gšrŸntŸye gelmesi de değişen dšnŸşen TŸrkiyeÕnin bir 
başka kanõtõdõr. 

G.O.R.A (2004) 

Filmin Yšnetmeni: …mer Faruk Sorak  

Senaryo: Cem Yõlmaz  

Filmin Metinsel Düzeyde İncelenmesi 

AntalyaÕda esnaflõk yapmakta olan Arif, bir gŸn dŸkk‰nõna insan kõlõğõnda 
uzaylõlar tarafõndan kaçõrõlõr. G.O.R.A. gezegenine gštŸrŸlen Arif, aşõk olduğu 
prenses Ceku ile birlikte bu gezegenden kaçmaya çalõşõr.  Ancak buna engel 
olmaya çalõşan komutan LogarÕa karşõ gŸç bir mŸcadelenin içinde bulur kendini. 

Cem Yõlmaz filmlerinde Òyurdum insanõÓ olarak adlandõrõlan kesimler Ÿzerinden 
ÒTŸrklŸğŸn parodileştirilmesiÓ yšntemiyle Ÿreten anlayõşõnõn izlerini gšrŸrŸz 
(Ata, 2015: 40). TŸrklŸğŸn parodileşmesinden kasõt ise alt-orta sõnõf ile 
šzdeşleşen çizgili pijama, piknik tŸp, ince belli çay bardağõ, minibŸs 
muhabbetleri gibi simgesel şeylerin bu sõnõfõn, yŸksek teknoloji gibi 
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ele alõndõğõnda anlam kazanmaktadõr. Filmdeki diyaloglar da hõzla 
kapitalistleşen-poplaşan yeni TŸrkiyeÕyi šzetlemektedir. Anahtar kelime 
ÒparaÓdõr artõk:    
Nuri: “Oğlum kadõn parasõz erkeği sevmez.” 

Altan: “Yok ya, bu mu problem yani.” 

Nuri: “Evet budur, kadõn parasõz erkeği sevmez Altan.” 

Filmin Bağlamsal Düzeyde İncelenmesi 

Filmin karakterleri, šzellikle de Altan, 1980 sonrasõnõn değişen ve dšnŸşen iyi 
bir šrnektir. İnsani değerlerden çok paraya šnem verir. Para kazanmak için her 
yolu mubah gšren Altan, felsefesini Òişin ucunda para varsa babamõ bile 
tanõmam abi!Ó sšzleriyle aktarõr. Film, bu felsefeyi eleştirmekten çok 
meşrulaştõrõr. Bu meşrulaştõrma aynõ zamanda tŸketim kŸltŸrŸnŸn de 
meşrulaştõrõlmasõdõr. Filmde Nuri ve Altan, hamburger yerler, kola içerler. 
TŸrkiyeÕde artõk Amerikan fastfood kŸltŸrŸ egemendir. Zevkler de değişmiştir 
artõk. Nuri, lŸks araba tutkunudur. Dergilerden kestiği araba fotoğraflarõnõn 
Ÿzerine kendi fotoğraflarõnõ yapõştõrõr. 

Filmde yerli markalardan ziyade McDonaldÕs, Pepsi, Coca-Cola, Marlboro gibi 
uluslararasõ markalarõn gšrŸntŸye gelmesi de değişen dšnŸşen TŸrkiyeÕnin bir 
başka kanõtõdõr. 

G.O.R.A (2004) 

Filmin Yšnetmeni: …mer Faruk Sorak  

Senaryo: Cem Yõlmaz  

Filmin Metinsel Düzeyde İncelenmesi 

AntalyaÕda esnaflõk yapmakta olan Arif, bir gŸn dŸkk‰nõna insan kõlõğõnda 
uzaylõlar tarafõndan kaçõrõlõr. G.O.R.A. gezegenine gštŸrŸlen Arif, aşõk olduğu 
prenses Ceku ile birlikte bu gezegenden kaçmaya çalõşõr.  Ancak buna engel 
olmaya çalõşan komutan LogarÕa karşõ gŸç bir mŸcadelenin içinde bulur kendini. 

Cem Yõlmaz filmlerinde Òyurdum insanõÓ olarak adlandõrõlan kesimler Ÿzerinden 
ÒTŸrklŸğŸn parodileştirilmesiÓ yšntemiyle Ÿreten anlayõşõnõn izlerini gšrŸrŸz 
(Ata, 2015: 40). TŸrklŸğŸn parodileşmesinden kasõt ise alt-orta sõnõf ile 
šzdeşleşen çizgili pijama, piknik tŸp, ince belli çay bardağõ, minibŸs 
muhabbetleri gibi simgesel şeylerin bu sõnõfõn, yŸksek teknoloji gibi 

karşõlaştõğõnda uyum sağlayamayacağõ durumlarla sentezleyerek mizah 
Ÿretmektir (Şimşek, 2014: 49). 

G.O.R.A filminde šne çõkan ÒTŸrklŸk parodisiÓ mizah stratejisini gšsteren 
diyaloglara bakmak bu mizah stratejisini teyit etmek için šnemli olacaktõr. İlk 
sahnede, kurnaz, ağzõ laf yapan bir esnaf olarak sahte UFO fotoğrafõyla yayõncõyõ 
ikna ederek para almanõn peşindedir. Bunu da TŸrk toplumundaki Òesnaf ağzõÓ 
diye adlandõran yšntem ile karşõsõndaki yayõncõyõ şu sšzlerle ikna etmeye çalõşõr: 

Yayõncõ: “Bak canõm ben 12 yõldõr yayõncõlõk yapõyorum bšyle saçma şey 
gšrmedim!” 

Arif: “Ya yayõncõlõk değil de şimdi bu UFO benim gšzlemlediğim bir olay. Ben 
bunu gšrdŸm bunun fotoğrafõnõ çekmiyeyim mi? Kaldõ ki benim uzaylõyla bire bir 
sevişen arkadaşõm var ben sana onu da getiricem!”  

TŸrklŸğŸn parodileşmesi filmin sonraki bšlŸmlerinde de sŸrdŸrŸlŸr. Sadri 
AlõşõkÕõn Turist …merÕi ile kurduğu ilişkinin yanõnda Cem YõlmazÕõn G.O.R.A 
filminde yer verdiği farklõ noktalar da vardõr. Bu farklõlõklardan biri ArabeskÕte 
olduğu gibi YeşilçamÕa da gšndermelerde bulunulmasõdõr. Cem YõlmazÕõn 
komedisine yansõttõğõ diğer bir nokta ise Hollywood filmleri ile kurduğu 
metinlerarasõlõk ilişkisiyle, aynõ zamanda Hollywood sinemasõnõ da alaycõ bir 
mizahla ele almaktadõr.  

Filmin Bağlamsal Düzeyde İncelenmesi 

1980 sonrasõnõn neoliberal politikalarõ ve darbenin yarattõğõ ortam, izleyici 
yapõsõnõ, taleplerini değiştirmiştir. TŸrkiyeÕde šzel televizyon yayõncõlõğõnõn da 
etkisiyle gŸldŸrŸ sinemasõ da oldukça değişmiştir. Kemal Sunal gŸldŸrŸlerinde 
ortaya konan toplumsal mizah anlayõşõ yerini bireysel konular Ÿzerine kurulu 
mizaha bõrakmõştõr. Yani Kemal SunalÕõn ŞabanÕõnõn yerini, Sadri AlõşõkÕõn 
Turist …merÕi almõştõr. “(…) Cem YõlmazÕõn, temeli 90Õlara dayanan bu yeni 
komedinin mizah anlayõşõnõn kaynağõ mahallenin saf ve temiz çocuğu; Ÿçk‰ğõtçõ 
mŸteahhidin, uyanõk manavõn, toprak ağasõnõn ve bilumum zararlõ haşerelerin 
korkulu rŸyasõ olan muhalif Şaban değil, uzaydaki serŸvenleriyle Turist 
…merÕdirÓ (‚etinkaya, 2018: 19). Dšnemin ruhuna uygun bir karakter olan Arif, 
uzaylõlarõ bile dolandõrõr.  

Bu gŸldŸrŸ anlayõşõ, 1980 sonrasõnõn izleyicisi, šzellikle de genç izleyici için 
uygundur. Sšz konusu izleyicinin temel šzelliği, bireysel kimliği toplumsal 
kimliğin šnŸne koymasõdõr. Sorgulamayan, idealleri olmayan, kolay yoldan para 
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kazanmaya çalõşan yeni nesil, beyaz perdede kendisine benzeyen kahramanlarõ 
tercih eder. Arif, yeni izleyici kitlesinin beklentileriyle örtüşür.  

Filmin başkarakteri Arif, Şaban’a değil Turist Ömer’e benzemektedir. Turist 
Ömer ile Arif’in temel benzerlikleri uzayda bir Türk, hangi ortama girerse girsin 
Türklükleri değişmez mesajõdõr. Bunun yanõnda Arif, Turist …merÕe oranla çok 
daha kurnaz, her konuda alt yapõsõz da olsa bilgi sahibi, içinde bulunduğu 
durumlardan tŸrlŸ akõl oyunlarõyla sõyrõlmasõnõ bilen ve Turist …merÕin işsiz 
gŸçsŸz, çalõşmaktan muaf durumuna oranla kapitalist sistem içinde kendine yer 
edinmesini bilen bir karakterdir (Ata, 2015: 40).  

Filmin çekim tekniği de yeni izleyici kitlesinin beklentilerini karşõlar. 
Hollywood’un kurgu anlayõşõ, aksiyona dayalõ içerik, efektlerin ve dekorun šn 
plana çõkarõldõğõ yapõ bu filmde karşõmõza çõkar. Filmin šne çõkan diğer 
šzellikleri ise televizyon ve gšsteri dŸnyasõnõn popŸler isimlerine yer vermesi ve 
Hollywood benzeri pazarlama tekniklerini kullanmasõdõr.  

Recep İvedik (2008)  

Filmin Yönetmeni: Togan Gökbakar  

Senaryo: Şahan Gökbakar, Serdar Altuniğne  

Filmin Metinsel Düzeyde İncelenmesi 

Recep İvedik, yolda bulduğu ŸnlŸ bir turizmciye ait cŸzdanõ teslim etmek için 
İstanbul’dan Antalya’ya doğru yola çõkar. Filmde, Recep İvedikÕin yolculuk 
sõrasõnda ve otelde yaşadõğõ olaylar işlenir.   

Recep İvedik serisi, Şahan GškbakarÕõn televizyonda yayõnlanan Dikkat Şahan 
‚õkabilir programõnda yarattõğõ tipe dayanõr. Recep İvedik serisinin ilk filmi 
Şahan GškbakarÕõn televizyondaki skeçlerinin bir devamõ sayõlabilir. Kentin 
varoşlarõnda yaşayan Recep İvedik, komşularõyla kavga eden, işsiz, saygõsõz, 
alkolik bir tiptir. Görsel olarak doğu tipine özgü erkeklik nitelikleri ile 
karikatürize edilen Recep İvedik, kaba saba, toplumsal kurallara uymayan bir tip 
olarak yaratõlmõştõr. Sõnõrlõ bir kelime haznesine sahip olmasõndan dolayõ 
konuşmalarõnda kŸfre sõk sõk başvurur (Değirmenci ve Kaya, 2018: 64-66). 
“YŸrŸ git layn!”, “Adõn ne? Taylan. Koyim de yaylan.” örneklerinde olduğu gibi 
argo ifadeler kullanõr.  

Filmde toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeniden üreten söylemlere de yer 
verilmektedir: “Kadõnõn yaşõ, erkeğin maaşõ sorulmaz koçuum.”. Bu sorunlu 
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kazanmaya çalõşan yeni nesil, beyaz perdede kendisine benzeyen kahramanlarõ 
tercih eder. Arif, yeni izleyici kitlesinin beklentileriyle örtüşür.  

Filmin başkarakteri Arif, Şaban’a değil Turist Ömer’e benzemektedir. Turist 
Ömer ile Arif’in temel benzerlikleri uzayda bir Türk, hangi ortama girerse girsin 
Türklükleri değişmez mesajõdõr. Bunun yanõnda Arif, Turist …merÕe oranla çok 
daha kurnaz, her konuda alt yapõsõz da olsa bilgi sahibi, içinde bulunduğu 
durumlardan tŸrlŸ akõl oyunlarõyla sõyrõlmasõnõ bilen ve Turist …merÕin işsiz 
gŸçsŸz, çalõşmaktan muaf durumuna oranla kapitalist sistem içinde kendine yer 
edinmesini bilen bir karakterdir (Ata, 2015: 40).  

Filmin çekim tekniği de yeni izleyici kitlesinin beklentilerini karşõlar. 
Hollywood’un kurgu anlayõşõ, aksiyona dayalõ içerik, efektlerin ve dekorun šn 
plana çõkarõldõğõ yapõ bu filmde karşõmõza çõkar. Filmin šne çõkan diğer 
šzellikleri ise televizyon ve gšsteri dŸnyasõnõn popŸler isimlerine yer vermesi ve 
Hollywood benzeri pazarlama tekniklerini kullanmasõdõr.  

Recep İvedik (2008)  

Filmin Yönetmeni: Togan Gökbakar  

Senaryo: Şahan Gökbakar, Serdar Altuniğne  

Filmin Metinsel Düzeyde İncelenmesi 

Recep İvedik, yolda bulduğu ŸnlŸ bir turizmciye ait cŸzdanõ teslim etmek için 
İstanbul’dan Antalya’ya doğru yola çõkar. Filmde, Recep İvedikÕin yolculuk 
sõrasõnda ve otelde yaşadõğõ olaylar işlenir.   

Recep İvedik serisi, Şahan GškbakarÕõn televizyonda yayõnlanan Dikkat Şahan 
‚õkabilir programõnda yarattõğõ tipe dayanõr. Recep İvedik serisinin ilk filmi 
Şahan GškbakarÕõn televizyondaki skeçlerinin bir devamõ sayõlabilir. Kentin 
varoşlarõnda yaşayan Recep İvedik, komşularõyla kavga eden, işsiz, saygõsõz, 
alkolik bir tiptir. Görsel olarak doğu tipine özgü erkeklik nitelikleri ile 
karikatürize edilen Recep İvedik, kaba saba, toplumsal kurallara uymayan bir tip 
olarak yaratõlmõştõr. Sõnõrlõ bir kelime haznesine sahip olmasõndan dolayõ 
konuşmalarõnda kŸfre sõk sõk başvurur (Değirmenci ve Kaya, 2018: 64-66). 
“YŸrŸ git layn!”, “Adõn ne? Taylan. Koyim de yaylan.” örneklerinde olduğu gibi 
argo ifadeler kullanõr.  

Filmde toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeniden üreten söylemlere de yer 
verilmektedir: “Kadõnõn yaşõ, erkeğin maaşõ sorulmaz koçuum.”. Bu sorunlu 

söylem, serinin sonraki filmlerinde de sürdürülmüştür. Recep İvedik 3 (2010) 
filminde “uff nerede kaldõ bu kõz ya? Acaba 39 kere bõçaklanõp, gšzlerini kaşõkla 
çõkarõp, suratõna kõzgõn yağ dškŸp bi de tecavŸz edip sonra çalõlara gelinlik 
giydirip attõlar mõ acaba?Ó diyerek kadõna yšnelik şiddeti sõradanlaştõran, Òkadõn 
olsam ilk sana verirdimÓ diyerek kadõnõ aşağõlayan Recep İvedik, bununla 
beraber “Aşk kadõnla erkek arasõnda olacak” diyerek heterojenliğe vurgu 
yapmaktadõr (Değirmenci ve Kaya 2018: 68). 

Kadõnõ Òikinci cinsiyetÓ konumuna yerleştiren filmde, entelektŸel birikime sahip 
insanlarõ aşağõlayan söylemlere de yer verilir: ÒEn kral entilekteli, afedersin, 
donumda silkelerim. Hayat adamõyõm ben. Britanikha takip ederim.” Bu 
söylemler, toplumda görülen söylemlerle uyumludur.  

Filmin tanõtõmlarõnda bir Òhalk kahramanõÓ olarak sunulmasõna karşõn Recep 
İvedik, bir popŸler kŸltŸr temsilidir. 

Filmin Bağlamsal Düzeyde İncelenmesi 

Recep İvedik ve izleyicisini de 1980 askeri darbesi ve darbe sonrasõnda 
uygulamaya konulan neoliberal politikalar çerçevesinde değerlendirmek gerekir. 
Film, belli çerçevede sõnõfsal olarak toplumun alt sõnõfõnõ temsil etse de toplumsal 
eleştirel film olma özelliği taşõmaz. 1970Õler ve 1980Õlerde çevrilen toplumsal 
eleştirel filmlerindeki karakterler ile belli çerçevede ortak yanlarõ barõndõrsa da 
bu benzerliğin temeli sõnõfsaldõr. Temelde marjinal bir imgenin maceralarõnõn 
anlattõğõ Recep İvedik, popŸler kŸltŸr etkisi ile oluşan bireysel bir mizah 
anlayõşõna sahiptir. 

Recep İvedik serisinin kendi içindeki değişimi de gŸldŸrŸ sinemasõyla toplumsal 
yapõ arasõndaki bağõ gšstermesi açõsõndan šnemlidir. Recep İvedik, TV 
programõndaki skeçlerde sigara kullanan, alkolik bir kenar semt tipidir. İlk filmde 
de TVÕdekine benzer imaj çizer. Ancak TŸrkiyeÕde daha muhafazak‰r kŸltŸrel 
kodlarõn artmaya başladõğõ dšneme denk gelen sonraki filmlerde, 
muhafazak‰rlarõn kŸltŸrel yapõsõna seslenen bir figŸr haline gelir. Serinin sonraki 
filmlerinde sigara ve alkol gibi artõk politik anlamlar da taşõyan temsilleri 
kullanõlmaz. Filmlere, dšnemin ruhuna uygun bir şekilde daha milliyetçi kodlar 
da eklenir. 

Recep İvedikÕin iki özelliği šn plana çõkmaktadõr. Bunlardan birincisi, sistem 
içinde yabancõlaştõğõ her alanda fiziki kuvvete dayalõ davranõşlar ile kendini bu 
alan içinde gšsterme çabasõ içinde oluşudur. İkincisi ise baskõn erkeklik 
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niteliklerini, içinde bulunduğu alanlar içerisinde yõkõcõ etkileri ile var etmeye 
çalõşmasõdõr. Neo-liberalizm'in içinde yer alan anomi ve yabancõlaşma, filmin 
toplum bilimsel olarak incelenmesinde farklõ bir açõ sunar (Değirmenci ve Kaya, 
2018: 67).  

Recep İvedik, kõrdan kente gšç eden eken dšnem gšçmenlerin temsilcisi İnek 
ŞabanÕõn aksine kendinden emindir. Bunun nedeni ise kentin sahibi haline gelen, 
kŸltŸrel olarak baskõnlaşan kitlenin temsilcisi olmasõdõr. Neoliberal popŸlizm 
eksenli olarak yeniden yapõlandõrõlan toplumda İnek Şaban, yerini Recep 
İvedikÕe bõrakmõştõr. 

SONUÇ 

TŸrkiyeÕde toplumsal yapõdaki değişiminin gŸldŸrŸ filmlerine etkisini eleştirel 
bir yaklaşõmla ortaya koymayõ amaçlayan çalõşmada, TŸrkiyeÕde 1960Õlõ 
yõllardan itibaren gšrŸlen değişikliklerin, 1970-2010 yõllarõ arasõnda gŸldŸrŸ 
sinemasõna ne šlçŸde yansõdõğõ incelendi.  

‚alõşmanõn yšntemi olarak, film içeriklerinin değişimini toplumsal yapõdaki 
değişimle bağlantõlõ bir biçimde incelemek için uygun bir yšntem olan Òeleştirel 
sšylem analiziÓ kullanõldõ. Bu yšntem, sšylemi kapitalizmle diyalektik ilişkili 
olarak ele alõr ve sšylemi eleştirel dŸzeyde açõklamada işlevseldir. 

‚alõşmanõn inceleme bšlŸmŸnde, seçilen filmler ele alõndõ ve Türkiye’de 
yaşanan toplumsal değişimler ile gŸldŸrŸ filmleri arasõnda anlamlõ ve yakõn bir 
ilişki saptandõ. Diğer bir deyişle incelemenin sonuçlarõ, çalõşmanõn ÒTŸrkiyeÕnin 
toplumsal bağlamda geçirdiği değişimlerin gŸldŸrŸ sinemasõna yansõdõğõÓ 
varsayõmõnõ doğruladõ. ‚alõşmanõn sonuçlarõ şu şekilde šzetlenebilir:  

1961 Anayasasõnõn yarattõğõ gšrece šzgŸrlŸk ortamõ ve toplumsal, siyasal hayatta 
yaşanan hareketlilik kendini sinemada da gšstermiş, Òtoplumsal gerçeklikÓ akõmõ 
doğmuştur. Toplumsal sorunlarõn işlenmesi, dünyada ve TŸrkiyeÕde ekonomik 
sorunlarõn arttõğõ 1970’lerde de sürmüştür. Toplumsal sorunlarõ ele alan sinema 
anlayõşõ, TŸrk gŸldŸrŸ sinemasõnda da kendine yer bulmuştur. Cinsel içerikli 
gŸldŸrŸlerin tõrmanõşa geçtiği 1970Õli yõllarda çeşitli toplumsal sorunlarõ içerik 
edinen filmler yapõlmõş, toplumsal eleştiriyi šn plana çõkarma eğilimleri artmõştõr. 
Toplumsal mesaj verme eğilimi, çalõşmada šrneklem alõnan Kibar Feyzo (1978) 
ve 100 Numaralõ Adam (1978) filmlerinde de saptanmõştõr. Filmlerde verilen 
mesajlarõn dšnemin siyasal-toplumsal yapõsõyla bağlantõlõdõr. Başlõk parasõ gibi 
sorunlu geleneklerin eleştirilmesi, šrgŸtlŸ-sendikal mŸcadele, adalet/hak arayõşõ, 
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niteliklerini, içinde bulunduğu alanlar içerisinde yõkõcõ etkileri ile var etmeye 
çalõşmasõdõr. Neo-liberalizm'in içinde yer alan anomi ve yabancõlaşma, filmin 
toplum bilimsel olarak incelenmesinde farklõ bir açõ sunar (Değirmenci ve Kaya, 
2018: 67).  

Recep İvedik, kõrdan kente gšç eden eken dšnem gšçmenlerin temsilcisi İnek 
ŞabanÕõn aksine kendinden emindir. Bunun nedeni ise kentin sahibi haline gelen, 
kŸltŸrel olarak baskõnlaşan kitlenin temsilcisi olmasõdõr. Neoliberal popŸlizm 
eksenli olarak yeniden yapõlandõrõlan toplumda İnek Şaban, yerini Recep 
İvedikÕe bõrakmõştõr. 

SONUÇ 

TŸrkiyeÕde toplumsal yapõdaki değişiminin gŸldŸrŸ filmlerine etkisini eleştirel 
bir yaklaşõmla ortaya koymayõ amaçlayan çalõşmada, TŸrkiyeÕde 1960Õlõ 
yõllardan itibaren gšrŸlen değişikliklerin, 1970-2010 yõllarõ arasõnda gŸldŸrŸ 
sinemasõna ne šlçŸde yansõdõğõ incelendi.  

‚alõşmanõn yšntemi olarak, film içeriklerinin değişimini toplumsal yapõdaki 
değişimle bağlantõlõ bir biçimde incelemek için uygun bir yšntem olan Òeleştirel 
sšylem analiziÓ kullanõldõ. Bu yšntem, sšylemi kapitalizmle diyalektik ilişkili 
olarak ele alõr ve sšylemi eleştirel dŸzeyde açõklamada işlevseldir. 

‚alõşmanõn inceleme bšlŸmŸnde, seçilen filmler ele alõndõ ve Türkiye’de 
yaşanan toplumsal değişimler ile gŸldŸrŸ filmleri arasõnda anlamlõ ve yakõn bir 
ilişki saptandõ. Diğer bir deyişle incelemenin sonuçlarõ, çalõşmanõn ÒTŸrkiyeÕnin 
toplumsal bağlamda geçirdiği değişimlerin gŸldŸrŸ sinemasõna yansõdõğõÓ 
varsayõmõnõ doğruladõ. ‚alõşmanõn sonuçlarõ şu şekilde šzetlenebilir:  

1961 Anayasasõnõn yarattõğõ gšrece šzgŸrlŸk ortamõ ve toplumsal, siyasal hayatta 
yaşanan hareketlilik kendini sinemada da gšstermiş, Òtoplumsal gerçeklikÓ akõmõ 
doğmuştur. Toplumsal sorunlarõn işlenmesi, dünyada ve TŸrkiyeÕde ekonomik 
sorunlarõn arttõğõ 1970’lerde de sürmüştür. Toplumsal sorunlarõ ele alan sinema 
anlayõşõ, TŸrk gŸldŸrŸ sinemasõnda da kendine yer bulmuştur. Cinsel içerikli 
gŸldŸrŸlerin tõrmanõşa geçtiği 1970Õli yõllarda çeşitli toplumsal sorunlarõ içerik 
edinen filmler yapõlmõş, toplumsal eleştiriyi šn plana çõkarma eğilimleri artmõştõr. 
Toplumsal mesaj verme eğilimi, çalõşmada šrneklem alõnan Kibar Feyzo (1978) 
ve 100 Numaralõ Adam (1978) filmlerinde de saptanmõştõr. Filmlerde verilen 
mesajlarõn dšnemin siyasal-toplumsal yapõsõyla bağlantõlõdõr. Başlõk parasõ gibi 
sorunlu geleneklerin eleştirilmesi, šrgŸtlŸ-sendikal mŸcadele, adalet/hak arayõşõ, 

toplumsal bilinçlenme, emeği ile geçinenlerin, yoksullarõn gŸldŸrŸ 
sinemasõndaki olumlu temsili bu tŸr mesajlara šrnek verilebilir. Bu tŸr mesajlar, 
incelenen iki filmle sõnõrlõ kalmamõş, eleştirel yaklaşõm dšnemin birçok gŸldŸrŸ 
filmine yansõmõştõr. 

80Õlerden 90Õlara uzanan sŸreçte 1980 askeri darbesi ve hemen ardõndan 
uygulamaya konulan neoliberal ekonomi politikalarõnõn TŸrkiyeÕyi 
şekillendirdiği gšrŸlmektedir. Seksenlerde sansŸre, oto-sansŸre ve apolitik 
ortama rağmen toplumsal eleştirel gŸldŸrŸlerin devam etmesi ve toplumda 
karşõlõk bulmasõ šnemlidir. Seksen sonrasõ gŸldŸrŸ filmlerinde genellikle bŸyŸk 
kentin yoksul insanlarõ temsil edilir. Bu insanlarõn yaşadõklarõ dram, trajikomik 
bir çizgide gelişen toplumsal gŸldŸrŸ filmlerinin konusudur.  

1980 darbesinin hem de neoliberal politikalarõn etkileri asõl 1990Õlardan itibaren 
ortaya çõkar. Filmlerde anonim karakterin kaybolduğu, kişisel yšnetmen 
Ÿsluplarõnõn šn planda olduğu gšzlenir. Bu yõllarda çekilen gŸldŸrŸ filmleri daha 
çok seyirci ilgisini gişe anlamõnda kurabilmiş filmlerdir. 1980 sonrasõnõn, 
neoliberal politikalarõn ve darbenin yarattõğõ ortam izleyici yapõsõnõ, taleplerini 
de değiştirmiştir. Kemal Sunal gŸldŸrŸlerinde ortaya konan toplumsal mizah 
anlayõşõ, yerini bireysel konular Ÿzerine bina edilen mizaha bõrakmõştõr. Bu 
eğilim, incelenen filmlerde çok açõk bir biçimde gšrŸlmektedir. Namuslu ve 
Muhsin Bey filmleri dšnemin rŸşvet, kayõrmacõlõk, kšşe dšnme, kŸltŸrel değişim, 
ahlaki yozlaşma, insanlar arasõndaki çelişkili ilişkiler gibi konularõ ele alõr. 
Neoliberal anlayõşõn yerleştiği 1990Õlõ yõllarda çekilen bu filmler, tŸketim 
felsefesini eleştirmek yerine meşrulaştõrõr.  

2000Õli yõllarda tŸketim kŸltŸrŸ-zenginlik temasõ medyanõn da sŸrekli gŸndemde 
tutulmasõnõn da etkisiyle yaygõnlaşõr. TŸketim kŸltŸrŸnŸn ve yeni yaşam 
biçiminin izlerini 2000Õli yõllardaki TŸrk gŸldŸrŸ sinemasõnda da gšrmek 
mŸmkŸndŸr. 2000Õli yõllarda gŸldŸrŸ filmleri ÒgişeÓ kaygõlarõnõn da etkisiyle 
dšnemin medya-televizyon yõldõzlarõna yšnelmiştir. Bu dšnemin gŸldŸrŸ 
filmlerinde eleştirel olmaktan uzaklõk, estetik yoksunluğu, kaba erotizm gibi 
šzellikler šne çõkar. Bu dšnemin gŸldŸrŸ sinemasõ yetmişli ve seksenli yõllarõn 
eleştirel karakterlerini değil, altmõşlõ yõllarõn bireysel karakterlerini tercih eder. 
Bu karakterler, kaba ve alt yapõsõz da olsa her konuda bilgi sahibi, kurnaz, işsiz-
gŸçsŸz olmalarõyla bilinirler. Bu gŸldŸrŸ tŸrŸ, 12 EylŸl sonrasõnõn politikalarõna 
uyumlu hale gelen bireyselleşmiş, çok farkla sorgulamayan, gŸnŸbirlik yaşayan 
kentli, šzellikle genç izleyiciler için uygundur.   
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Toplumsal sorunlarõ aktarmak için uygun bir tür olan gŸldŸrŸ sinemasõna 1990Õlõ 
yõllardan itibaren sadece eğlenmek, zaman geçirmek gibi işlevler yüklendiği 
gšrŸlmektedir. Neoliberal politikalarõn hem toplumsal yapõyõ dšnŸştürmekte 
hem de gŸldŸrŸ sinemasõnõ dšnŸştürmekte başarõlõ olduğunu sšylemek yanlõş 
olmayacaktõr.  
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