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Sistemin Can Simidi: Med'
yanrn Gtirsel Adaleti

,
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Yirminci yiizyrhn demokratik relimlerinde yasama, yi.iri.itme ve. Y{srntn ardtndan ddrdi'incii giig olarak
lelen medya, gergekte bu tig giigten

SaErmsrzhElnl koparamainlg; onlann

ard'ilr. seniezcisi ve btitiinleqtiricisi
olarak iiE gtictin iqlevini tamamlayan

:. bir son halka, bir yeniden-iiretim

l,

.'.'i]

mekanizmasmadcintiqmtigtiir. Medvanln kendi dzerklifinin gostergesi
olan, Eokseslili!i ve elegtirelli!i bir
,,, tiirlii tam anlamryla kuramamasmda,, ki temel neden ekonomiktir. Son
vrllarda varltEtnt stirdi.irebi lmesi iEin
gereken y UkJek mal iyetlerden. 6ti'irti
medya, finans ve sanayl gevrelenrun
,r baskrnrnamarvz kalmlg; yofun bir
:rr, tekelle$me stireci ile (gok sayrda ga-zetenin, derginin, radYonun ve TV
kanallartnrn aynl tekel grubuna alt
,:r: olmasr) tekeller arasr bir gekiqme ve
yrpratma trafi[inin igine stirtiklenhiq; her grubun arkastna aldrfr ge-.
::rrrr neilikle iktidardaki bir siyasal parti
:,:: ile bu stireE politik boyutta da solufunu hissettirmigtir'
,,,,,

'"tl
tt ',t,"'],,,,,''

''..

:::

Az sayrdaki tekelin egemen.etiEi
halkr biling,",.", ve yiinetimi elegtirerek,
kesimlefarkh
,'..... lendirmek, toplumun
... rine mikrofonu uzatmak gibi bir
amaElarr olmadr!r aqikirdrr. .Bu

'

yOnd-eki adrmlar hep crhz

\alr;biraz

ileriye gidilirse, gereken siyasal bas::::::,: kr iie karqrlaqrr. Televizyon, radyo
eden en
:.::::,: ya da yuzth basrnr motive
ve
oranlarr
::::r::: bnemli giig izlenme/satrE
dtizeyalma
reklam
,,,,,, buna balh olan
',';;,';, leri iken, bu iki unsur da eleqtiriyi,
,:' muhaliflifi sekteye ufratrr.
::,,:

iii

Demokrasi, kendini kabul ettiri:,,,,,,, mekte iletigime en Eok gerek duyan
"po,,,,,,,,, siyasal sistem olarak, medyayr,
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litik biiyiiniin" olugru.rul$ulu ve onaylandrfr en cjnemli
haline getirmigtir: B,_lI!yii yapanlai, gtigly igadamla.,alanlardan biri
politikacrlar,
medya mensuplar, kamuoyuirogt,r'oi girk"ri;;;-Jui,j,riuntar,
azelec

aydrn

; il il

gr, \,; $" y azarrandir. Tti m b u " biiytic ti ;
i;"' yas a' lien iden - tiretilm ek re, devamr sallanm ak tadr. IJ
zalr
g cis rerip, as _
-;"k,n
hnda yakrnr uzaklaEtrrarak j,abancrlagmayr si.irekli
hale getiren televiz_
yon, son yrllarda cok srk basvurduEu canrr-yay,n
uyguri,no'yra, nereq

i

f

;il;

deyse "Yiiri.itmenin" iglevinide tisiienmeye adaydrr.
canh gori.intii,

pahp, adil, yalansrz.gcirtintti demektir;

toplirmda;.Et"""-;;an

agrkhfrn, dtirtistliiltin yerine ikama ediimer rsrcnrr.

tr_

adarerin,

Suqluyu. bulan ve adarete tesrim eden, aynlanlan
kavuEturan, sakatlaredavi eden, iEsize ig bulan, hrrsrzr ve dtra;di;;w
,;i-;rru yakara_
yan programlarda, bireysel ve kiigiik <irneklerle
topr"uro,'potistit<, oo[_
torluk, gdpqatanrrk, hafiyerik ue lray,rseuerrik dagrtii n,L[yo.
Boyrece
gerEekl ikte. s alr anam ayan adar er, gririinriide
j ;irir. uaua, gti_
fl
rtinr[i, "adaletin yerini burmasr" na'iini atrr. rvrari[er"i&o.r.i
rizel
lar, aile davalan icameralara yani milyontaro og,tiiu"i;;;;i;"g, dava_
grbiiz_
lenmeye baglanrr.

'

ff;i

pevl:tin yetigemedili aoktalarda onu
tamamlayan medya, garesiz
marjinal kesimlerin umut kaynalr olmaya baglar. iiecek;ffi;il;il;:
tr<rlmamasr igin gecekondu satriS'i basrnrn taigrsrnoa-in-tilruro
kalkrErr;
hastah ane masrafl ann r cideyemeyen adam kameram
anho f rt, rarak k;;di ni benzinte lakar. M arj inal kei im lerin r
duyurabi l_
"oyoJoni;;r"rii;
gf d"yse 31cak. liayarlan pahasrna otni
at<La ; yoL.o
irn srkr nrr _
T
:l:rl
:
e;E
sl rre bogu$an, zekasr deformasvona uEratrlmrg Mehmet Erenoi
medya
iqin bir malzeme olamamaktadrr.
Ama Mehmet Efendinin ya da Hiilva Hanrmrn giinriik hayatra.nda
yaqavamadrkla.nrn bir uzanirsr olan gid.det
iEin gok
ci^emli bir matzemedir. Bu nedenre rLahty "Eiii;B;i,';"jyu
rf;;l;;;;,
trr.r".rn,
haber programlannrn, TV dizilerinin ana marzemesi gioiiel
dahafazra
giddet olmaktadrr.

iilii

Evimizdeki Medyumlar
Ozel kanallardan birinde gahgan bir yayrncrya gore, medya ne kadar
gok gi.iriiltii koparr, olay grkarrrsa o kadar g,it iir"nr"ii6 yoni
sarrg
gey ho$-giizel diyen bir basrn ise satrg yapamamaktadrr.
lapmakta, her
)oyte devam {er yaylngr: "Biz mgdyy.gfgkla yani trayal ticareti,, ile u!_
ra$lyoruz. Dolayr sryla i nsan lara istedigi hayali, vermek zorundasr
nrZ.
vermezseniz, 60 milyon dolar gibi kiigiik biizarula-^odu-n kalkabilir_
s.iniz."(l) Yani.yayrncr.agrsrndan neden, izrenme oranlan u" puro olarak
Ozetlenmektedir. Izleyici savag, dliim, kavga, ktifiir izlemekisterse ya_
yrncrlar agrsrndan higbir problem yoktur, yayrnlayabilirler. Bunun iorumlululunu kitlelere devrederek vicdani iafi'atsrzirktan da kurtulurlar.
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Bu si.iregte baskrn olan zihniyet, ezilen, gerilim igindeki insamn, ulq?*
baskalairnrn felaketlerini izieyerek kendi acrlanndan, ezilmiElifinden
kffiJJ;ilve krsa bir stire igin kendi yaEadrklannr unuttufudur.
sinema ya da gazetelerde gddet-a-[rr1k1 g-dsteSrnai
rim^fere ii$ Ouyottirasinrn nedeninin toplumsal oldulu dofrudur'
bireysel
yangrnm
ti.iketim
E6yaqantrsr,
gehir
gergin
l;ir^$,o" k;Sullan,
siireg,
ve
standartlagtrncr
gal4ma
ortaml
i.tinitit"r" dbnUgme--si,iekdiize
insanr sabredemeyen, hoggdrtiitiz, hastalkl bir ruh haline siiriikler ve
bu insan kendi efilimterine denk dilEen programlarl seger'

*o-Jn, blevizyon,

Ancak gu da diler bir gerEekliktir ki; Eiddet g.iisterimlerinin yaygtnvarIasmasr ile, gi.inltik hayatta giddetin artl$l araslnda dotru_ btr orantl
yiizyrl
Yirminci
iqiememektedir.
tersine
d;;;i,; r#.q aiiqUir "aman
U"Sf"""J" aani got Westernlerde, Gangster ve Drakula filmlerinde kultutition qiddet, bugtin televizyondaki gotuk dizilerinde, gizgi filmlerde,
sertiven'fif mlerind'e, haber pio gram lannda y ay g rn olarak kullanrlm aktayrllarda
Oir. n""r^r yahn ytilatu oei< teltitesiz olarak g9rylrytis ama son
kanttlanmtqttr.
olduklan
tehlikeli
ne
denli
c(.rk oesitli tjrneklerle
h-gDO"Li mahkeme argivleri, gdsterimden hemen sonra gergeklegen
ytizlerce cinayet 6me[i ile doludur.
6 zellikle tragedya iE in geli$tird ili .an1yayrncrlan iEintnemli bir srlrnak
gafrn
modern
r-n"Goitio^is) hipotezi,

Aris toteles'in Antik-Y un an'da

;ilil

a;; qiOO.itin kurgusal gtriteiiminin annma s1$.1a.ya9a!r savunulroS; Uo yoklogt- sosyal boyutta neler yaqanabilecelinin kavranmasrnr
.6n&ii

i" g".it tir.i{tir. nii ahntryla

annma hipotezini aEftlayahm:

"Arlnma hipotezine g6re, sanat, din, ideoloji ve b.una benzer simgeyerine
sel sistemler, gergek yalqamdaki bizim kendi deneyimlerimiz-in
.t9
akalanmrzda
t,.r.lVa
ylece,
fanttzy
b
6
ta;
I
itur. O"n"Vifitei s agi arir at
i;il;Eu gibi iEi*irOEti toplum kargrtr (anti-social) giiglerin- toplumsal
(2)
i orunlar yaratm aks rzrn drg a vurulu gun a yaram aktad t ."
V olotliuitrda
Annma hipotezi bu haliyle gok kompleks bir siireg olan iletigim stirecini agrklamai< iEin tek baqrna yetersiz ve yarulucrdr'
yaklaqrm da, qidde$iddet gosteriminin hakhhfrnr savunan difer bir
de. gok n ormal
gdsteri
minin.
dolayrsryla
tin'hayatrn"iginde zaten oldufu,
q,iiylg
kendilerini
y6netmenler
r.
Balzt
irtacagr yolundaki yaklaqrmdr
91higbir
qiddet
arastnda
gtire
filmlerle
vunm"akladrrlar: Michaei Winner'a
mi
Uag Votrur. Filmden altr yumrufu Erkan_nca bir gangster iyilik meleli
filmlerinigin
Tarantino
oi.i.i CttEtk qiddet hayatrn lginOeOir. Quentin
O"t i glOOdt sa'hneleri "estetikbir dansa" benzer, hayatm bir parqasrdr.
(3) Difer bir yiinetmen Amold Schwarzzenqgg_e^r insancrl bo-y.utu gciyle
om balav alaU"dr [rnr acrkl ar: " B o mb al anmtz, m akineli ttifeklerimiz, el b
yer
bunlann
yanr
btiti'in
giizel
it^rr. ro"ket fiilattctlarrmrz var ama iqin
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kesilip, ev.ya$antlsmdan kesitler vermesi. Bciylece insanlann
6ykii_
geligimini grire.biliyorsunuz... Film de inrin.iiuiiiit)l.ry1
oroyoi."
(4)Biraz daha diiriist_bir yiinetmen .lan oennis-uolp"i^ir"
gunu itiraf
"Eapy
9{91:.
}ider,glisterime grkrrlrnda sokakla.oa'fotarn yokru ama
I97I'e geldigimizde kokain her yeideydi.',
y.er

Yayrncr. ve ycinetmenlgl"
giddet gos terimine smrrlama getirilme..
.karsl
si konusu, bunun ":1Tl,r': otacagisavq{yld"gy
di" .tir"lri n#taii,sr"a
konusu.rilmugrur. yayrncrlar topi genell,kl;
elitime ar_
ok?, b oylece hem kendilerini traitr tag trrm akti h",n',6;" *m luluktan
.r
kurtu larak vicdanla'ru rahat ru rmaktadrilar. l"i"vi.ivr"
gd re s an_
stire de gerek kalmamaktadrr.

;i;F;i;;i;;,
;i;"

: --.G.jivenligini Kaybeden 19. yiizyrl Sokaklarrndan,
"Herkes"in Suglu Olabitdifi 2{i. yuzytla
Sugun tarihi toplumsal sisremlerin tarihi ile koqut gitmektedir.

Kapi_
talizminilk yrllannda sugoranr daha dti$iit, toplum krsmen gi.ivenlikte
ve sosyal mekanizmalar iglerliktedir. lg. yiizyrLbagtannoa
Fransrz basr_
runda, sokaklarda hzla artan sug orail trattrin
pa_
ris.sokaklarr dehEet sagmasrna iafmen, gece ve"ruriiiutianmakta;
gtindiiz "giivenli" ilan

edilmektedir.

19. yti_zyrl sonlanna yaklaqrrken ise durum tam tersine
d6nmiiqttir.
Ernest My.de] gdyle anlatrr bu durumu: "paris t,osini
vatnrzca lgg0
bkrm ayr iqinde 143-gece sardrrrsr haberini r]e1i1. lgg2'ye gerindilinde
halkrn endiEesi o kadar arrmrgtrr. ki d[len l2:30'dan io*'a tirel"ri;u;,k
t utu I masl- yasaklan r r- " (5) I 9 ytizyrl-gtivenl
ik duygus unun yot oldugu
-(i
bir yti zyr ldrr, Ama,b,u duy.gu nc:e tdplu m un ur i ri"rirn r.iinde yaqai'rr
gii$ii bu kesimler daha azliorunan derme gatma mahallelerde oturmak_
tad rrlar Aygr duys-u iis t s rnrflara ulagtrlrnda sokaktaroatd-;
p.oreqronet
"
caniler" artrk gtinli.ik bir gerqekliktir. -

Kapitalizmin dejenerafygnu ile birlikte iqsiz_lik afimg, sug oranr yi.ik_
selmiq, sosyal adaletsizlik her yanl sarmutrr. o donemie.l jntatan'Bal_
zac'a gcire igsiz oldulu igin akqama karnrnr nasrl doyuracaEi belli
olma_
yan bir insan, p_otansiyel bir cani adayrdrr ve bu insin basrirn
dzgiirleq_
mesine koEut olarak gtinden giine dafra gok malzem" yuprlr.. giififu,i
nayet-ve qidd,et haberlerinin.ilgiyle kargrlandrlr, tiraiiarttrrdrlr artrk
anla$rlmrEtrr, lan basm bu ilgiyimtimktin oldufinca cinl, ruha]a gahgrr. cinayet hikayeleri
\$lyazrtannrn da tre_lirlin trlr konusu t aii"e geIir. r4arx rn dikkat gektifi Eugene Sue'nun "pariis Esrarlan" iotr terrifa_
sr, Edgar a4ql Poe'lar bu si.irecin i.iriinleridir. cinayet neredeyse bir
gtizel-sanat gibi anlatrlrr olmugtur.
.

. Yirminci yti.zvfdl sug ve suglu kavramr degigime ufrar. yalnrzca eskinin isyankdr iqgileri ya da igsizleri suglu de[i1d1r; topluma uyum safla88

Marrutrailetisim
mayan, kurallara uymayan ve bu nedenle cezalandrnlmasr gereken "herkes' sugludur. Srnrflara gdre defil, diigiince ve tavra giire ayrrm yaptlmaktadrr artrk. Bu nedenle 1940'lar ve 1950'lerde s6rie-noire yani "kara-diz1" denilen "si.iztilmiiq Eiddete dofru dtimen laran bir alt tiir" geliEir
edebiyat diinyasrnda. Bu hemen ardtndan dergilere, gizgi romana yansrr. Bu gizgi romanr yazanlar karakter olarak genelde agrn tutucu ve I,erici iken, ideotojileri oz olarak mistik, gizil gi.iglere inanan, geytan kiiltleri ile kangrk, fagist elitimli bir ideolojidir. Kara dizi'de ise belirleyici
asrl6!e giddete duyulan ilgidir. "$iddet, vahEet, zuliim, sadizm, sakatlama, srf adam iildi.irmek igin iglenen cinayetler bu tiiri.in baqhca konulandrr."(6)

Eceliyle Ottimiin Tarihe Karrqmasr
Gi.iniimi.iztin biling endiistrisinde giddet afrrhkh programlann ana temasr da 6ltim'dtir. Oltim neden bu denli kolay olmakta ve neden bu
denli yolun kullamlmaktadr bu programlarda?

Bir sebebe grire, modern diinyada trafik kazalan, toplu oliimler, cinayetler, savaqlar, uygarhk hastahklan, ig kazalan_, teknik anzalar sonucu-olugan tjli.imlerin oranr hayli kabarrktrr. Dofial 6liim, eceliyle oliim
neredeyse cizlenen bir olgu olmug, az kigiye nasip olur hale gelmiqtir.
Ottim bir kaza olarak, hayarln her yamnda kiqiyi tehdit effnektedir. Oysa
geleneksel toplumda 6ltim hayatrn dofal bir pargasrdf.ve ona psikolojik
6hrak toplumca hazrrlaniln. Modern dtlnemin dliimii ise insanrhef yerde her an bulabilir. Bu nedenle modern insan oliim-korkusu ile ig ige
ya$ar. Biling endiistrisi tiri.inleri ise adeta bu tiir cili.ime bir hazrrhk, bir
ahEtrrma, benimseme denemesi olur.
Medyada ciltim, bir haber, bir aragtrma konusu, bir cinayet ya da soruqturmamn bir pargasr olarak yer alr: Yani insana acl veren ve azya1anan.bir gey olmaktan grkmrq; insani bgygtq ttimtiyle_geri planda kalmrqtrr. Oltim kigisizleqtirilmig, EeyselleEtirilmiqtir. eUnkii ondan uzun siire
6nce, insan bireysizleqtirilmiq, ruhsuz bir otomata diintigtiirtilmlig, hayatr toparlanamayacak pargalara aynlm4trr. Biling endtistrisi. ise EeyleE-

iniq trii rasyonellik olarak "insanhftn durumunu biittinliigii iEinde kavrnyamaz veya agrklaylmlz ama onu yapay olarak ayn boliimlgre Par_gaIai: ekonomik, politik (yurttag), ki.iltiirel, cinsel, ahlaki, psikolojik, dinsel." Suqu ve adaleti insansrzlagtuarak, formel hale getirir. Bu da
hayatrn gahnmasrnrn baEka bir qeklidir. (7)

En gok Kiifreden Kazanacak...
Modern insan bir "ellence" olarak agalrdaki
programlan ideyebilmektedir:

iki tirnekte

aktarrlan

Birincisi 1995 yrhnda Hollanda'nln en popiiler programrdrr: Hoq bir
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kadrn-sunucunun yanrnda iki kanserli hasta vardrr. Bir de aynr salonda
oy kullanacak olan katrhmcrlar. Hastalar srrayla kendilerini anlatrrlar.
Hangisi gektili acrlan, ulradrlr znrluklan, ailesinin sefil oluEunu daha
etkileyici anlatrrsa, izleyiciler ortadaki krsrth para ile onun tedavi edilmesine karar verecek, digerini ciltime terk edecektir.

ikinci cirnek bir traji-komedidir: programda, boganmrg bir karr koca
bulunur. Kim kime daha Eok ktifreder, balrrrr, agalilar ve hakaret ederse biiytik armalan onun olur. (8)
Bu iki programda da yaymcrsrndan sunucusuna, hastasrndan izrevicisine_hig kimge "temiz" delildir, ama yayrncrlar bu igi bilingli yaptrklarr
igin biraz daha kirlenmiglerdir. qunkii giddeti uygulimakla, qiddeti gc;steriye dontigtiirmek, pek gok agrdan ortak yanlai iaEr.

.. Teleu-izy.on dizilerinde.Eiddet uygulayrcrsr eler bireysel bir suglu ise
(hrrsrz, katil, isyancr gibi) muhakkak yakalanir, adalete teslim boitir;
gugl-uya taviz verilmez-. Bu1;uvir yasa ve kurallan, kurumlan tarh$masz
flak!d11,.etinkii gtigliidi.ir. Devlet, miilkiyer, hukuk, adalet kurumu, polis drgi.itti ve ordu golunlukla elegtiri drjrdrr. Devlete ait tiim kurumjar
ise bu program ve haberlerin hizmetindedir.
Egemen ideoloji parEalanan
llayara kargr biiti.inlegririci bir rol oynamaya gahgrr medya aracrhfryla. Yaygrn etili sorgulamadan kabullenmeyi, suqlularr derhal ihbar etmeyi,6!retir. Bunu yapan kigi toplumun gii-

v_enlifinde bir katkr payrna sahip olacak ve vicdanen rahat olacakirr.

Gergelifii deligtirmek, kimsenin rek bagrna bagarabilecegi bir gey defildir. Bu nedenle bireye $u tavsiye edilir: " U i y a d a" u y'u'! "

Bireysellifin YitiriliEi ve Modern insanrn

"Giigliiliik"

Sannsr

ilsp_rn medya kargrsrndaki konumunu iglemeden cince, bireysellilin
ne oldulunu, bunun kaybedilmesinin nasrl gergekleEtigini HorkhEimer'dan hareketle aErklayahm. (9) Bireysellili segmemizin nedeni, insanm k0bus dolu bu stiregten grkmasrnda bireyselliline yeniden kavugmasmrn ne denli ijnem tagrdrlrnr vurgulamak ve dile-getirmek.
kavramr rarihte ilk kez Sokrates ve platon'la birlikte geligir.
__ PiI"y
Hrristiyan birey, Helenistik toplumun yrkmtrlarr i.izerinde yiikselirken,
ilk m_odern birey, olan Hamlet, bireysellik diigtincesinin somutlanr$l
olur- Horkheimer'a gcire bireysellik, anhk hazlardan vazgegebilme, fedakerlk yapabilme derecesinde kendini gcisterir. Hazlan olmayan bir insarun, fedak0rhk yapmasl da sijz konusu olamayacalr igin bireysellili
geliqemez. Ama bireysellik aynr zamanda toplumsal bir olgudur;gtinkti
onu besleyen bafrmsrzhk, Ozgtirliik tutkusu, halden anlamak ve adalet
duygusu topluma balh olarak geliEir. Bireyin kurtulugu, toplumdan
90
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kopmak defil, toplumun pargalanmallan kurtulugudur. Modern,qagla
bireysellik,"at ttn ig"-entigin-e girer. Siyasetten uzak tutulan srradan insan ezildili igin; egyanrn iktidarrna yenik diigen vars.rl insan da zihnen
bir otomaia diintiqttigti igin bireysellifini gok az geligtirebilir. Oys.a.kapitalizmin ilk yrllarind-a serbest giriSim-i bireyselligiliuyultu tutabilirken,
geE evreleriitde bu bir balon glbi sonmtigtiir._Maddi grkarlanna endeksienen birey, atomla$arak, standart ortalama bir tipe- dtlniigmiigtiir. Toplumun ttim kesimleri igin geqerlidir bu siireE. qiinkii bireye varolmak
iEin tek bir yol gosterilir: t<endini gerqekleqtipe.kte.n vaz5eg..Uy.umlu
olarak OyktiirecJk; baEh oldulu Orgi.itle, sendikayla, kurumla, igiyle ozdegleqecek; bunu yaparken kendinden vazgeqecektir.(10)
Rasvonel insarun tannlan, "etkinlik, iiretkenlik ve planlama" oldulu
igin Ealrn simgesi de, nesneleri ve insanlan.hep bir qemaya uydurmaya
yeniq oh S ;r-* tiheniis-m antrfrdrr. B u m antrkta dinlenme bile, ins anlarr
giinah
sayrlr.
bir
hazrrlamadlkga
61sp-gahqmaya

Bireyin yanrlgrsrnrn nedeni onun yanhqlarr, direnemgrygsi olmayrp,
sorun U?etimin b-igiminde, sistemin tiimtindedir. Sistem kigilere sundu!u bu dayantlmazitireci katlanrlrr krlmak iqin kagrg i.irilnlerini de esirgeilrez onlirdan. $iddet gosterimi, bu iiri.inierin baghca konusunu oluqturur.
Sosyalizasyon stireglerinden gegerek standardize olan kitle insanrnrn
bu ilri.inlere ilgi gOsterip izlemesi birEok nedene dayanmaktadrr.
Sosyal yagamrnda giigstiz olan edilgin kiqiler ve-otoriteryan efiilimliler, zihinsel yorucululu-olmayan, tekdtize, basmakahp tipleqtirmelere
ve sradan aniatrma dayah ama,azda olsa bir gerginlik ve lre.ye_cal yiiklq
tiriinlere ilgi duyar. Bu ilgi, paylagmakt^zuten zorluk gektlkleri so.syal
ya.$amdan datra ba kopmalanna neden olurken, kitle iletigiminin "edilgin
i<airhmcrlan" olarak di[erlerine katrhrlar. (1 I)

Kitle toplumu insanrnrn iginde bulundufu ideolojik si.ireg, algrlamayt
ttimiiyle yanrlsamah hale getirmekte; abartrh, noksan, garpltllml$ bir algrlama yaratmaktadrr. GerEekEitarzda sunulan iiriinlerin gergek mi yqI.
ia fantazya mr oldulunu giderek daha zor ayrrt eden iltln, realite gibi
algrladrli tiriinlerdeki tiplegtirmelerle gokkolay ozde-;lik kurabilmektedii. Fes[bach'rn belirttifi iizere bu dzdeglik onun saldtrgan davranrglara
yiinelmesini kolaylaqtrrmakta; fantazya ol{uirl belli olan iiriinler bu nedenle daha az tehlikeye neden olmaktadrr. Saldrrganhk ttiri.i, baqat ktiltiirii onaylayrcr tiirde ise (iirnefin polisin yarglsrz infazt ya_dai.Skq!-."
yapmasr giUi; qok daha kolay onaylanmakta, hak[ goriilm-ektedir. Film
stiiesince gerginlili artrncr dfeler gerginlifi giderici Olelerden 9oks1,
giddet cezalandrnlmtyorsa, bireysel suElann koEullarr yeterince gtisterilmeyip, her zaman her yerde olabilir gibi giisteriliyorsa, tiim bunlar hem
filmin gergek gibi izlenmesine neden oluyor, hem de taklit edilme olasrh[rnr artrrmaktadr. ( 12)

Marmnrailetisim
Gerbner'e gci.re de bu yayrnlar- qiddeti ve qiddetin kurbanr olmayr
Te$Iu hale getirirken, yasal kurumlann gidder gi;sterimi, kiqinin kendiiri
yonetilen konumunda gOrmesine ned6n olmakra, kiEi y,;n"t n"
!ti.*.ti_vlq
iqinibilingaltrnda riiTtiyle otoritelere brrakmakta, bciylece,iy^ur siirece
Slcak seyirci.olarak katrlmaktadrr..Araqtrrmalann di gtisterdiEl giui, ul_
ling endtisrrisi i.iriinleri bigimde v9 i-ee1[t9
oi$r, iag_
sittikge oaria
ma ve basit bir hal almakta
'nant,f
ttitttirtin gerilemesiyle
sosyal hafiia
-VaV:iry
zayrflamakta; imgelerin doldurdulu mat ve dinuk ekrana kaulim kiiltiirvg ilkel bir igerigi yeterli bulabilmektedir. Tarihsel, nedensel ve bi_
Luz
limsel.diigiince, yazrh kiiltiiriin ve yagamm gerilemesi iie giinliik rrayat
tzur giderek gftmaktadn.

, ongitl bir endiEenin bqfl

bir endiqe ile bastrrrld rprnbizzatgiizlemlenjpln,polisiye roman okumayr, toitu ve oehqet rilm|gl".n,wottqr
len rzlemeyi, cinai haberler dinremeyi bu bastrrmanrn malzemeleri olarak
yorumlamaktadrr. Eric.Fromm da bezginlik, srkrntr ve tekdi.izeligin,
aa_
ha derin bir endiEenin drqavurumu ordulunu,.gidder gcisterimine iGid;
yan.qa!dag- insanrn kendi sorunlannr diamatiie ettifini, bu iiriinlerdeki
Bqqtiy ve heyecanrn hayatrna renk kattrfrm, briylecE dtgiinmekten kurtuldulunu belirtir.
Ernest Mandel'in Hog cinayet'te

belirtti[i

iizere, ktigtik esnaf, devlet

memuru., kdyltiler, zanaatkirlar veya iilretmenler, kendi kiiEiik tasamrf-

lannr galanlan ve mutluluklanm imkanlz hale getirenleri, hapishane ar_
kasrnda-gormekren mutl.uluk duyarlar. Bu da stisyal trayaiti siglanamiyiur adaletin, yarntzca gdrsel olarak da olsa yerine getiriimesidil
Modern
.hay1tg. g.erilim li, m onoton, has tahkh yaprsrnda sugun egigipek gok kigi, ak6amla'ya da hafta sonlan ieissure-time'oa
selen
|!
fqlekdrgr z,aman) sugu baEkalannrn igleyip, kendilerinin izleyici olmairnr
bir kurtuluq gibi algrlar. Bu, gerge[te-n'e denli tirpertici, uiandrncr olsa
da $lddetten hoglanmanrn bir.geklidir; giin boyu maruz kahnan giddetin
rjciiniin alrnmasrdrr. $iddeti izlemek onu uygulamaktan daha,iz zarar
vericidir;.bunun yarunda tanrkhktan gelen bii i;grenme, yani bir "gtiglenme" stireci de vardrr iistelik.
Kendi. hayatrnr bile kendinin belirlemesi imkansrzlaEtrnlmrq modem
yagamrn insamna tamnan giigliiliik gansr, golu zaman bundan i6arettir.

SONUQ
son yrllarda yaprlan pek gok ara$tlrma medyatik giddetin insan davramqlannr ne derecede etJ<iledigini belirlemeye gahgryor. Bunlardan biri-

19.qoIg, Ispanya'da.deligik suglardan turuklu erkek gocuklarrn yizde
37'si filmlerden etkilenmigtir. Amerika'da ya$anan ornekler ve ozellikle
bir tanesi sorunun ciddiyetini daha da kanrtlar niteliktedir: "The Deer
Hunter" isimli, vietnam Savagr'na giden gengleri anlatan filmin g6steri92
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minden sonra tam 35 geng intihar eder. Bu ve buna benzer pek Eok
olavdan dolayr, ozelhkle evlerin igindeki televizyon programlanlnln ve
rit'uonto.o oiosun sinema filmlerinin giddet dozai tartl$ma konusu oluyo, u. bazr tilkilerin parlamentosunda yasaklamalara. gidilmesi giindeme
lelctilinde tetevizyonlarda krsa si.ire ile giddet g'dsterimi azaltrltyor,-ama
grlm asr genellikle
fi lq h,li z^m^n ttim tiyle kaldrnlm ry o r. Onlem lerin tartr
i'anti-demokratik" ie "sansiircii" nitelemelerine ufrarken, htikiimetler de
zaten tiimiiyle kaldrrrlmasml higbir zamanistemiyor. Kendini ktsmen
koruyabilen yetigkinler bir yan1, tglevizyondan e! go-\etkilenen 0-5 yag
crubi pocuklara gosterilen iizgi filmler, iirnelin He Man ya da Voltran,
ilolisivL dizilerdJn altr kat daha fazla saldrrganhk igeriyor. Bu nedenle
ion yillarda neredeyse oyun gibi oynanan gok sayrda gocg! ginayeti-1e
rastl'anryor ve bu cinayetierde gizgifilmlerle btiytik benzerlikler giiri.ili.iyor.(13)
Algrlanmasr igin seyircisinden g.drsel ve iqitsel teslimiyet isteyen televizygi, narsizmi ve sadizmi geligtirerek, tekrara ve rsrara dayah yaymlariile salhkh di.igiinmeyi qoka ulratryor. Her-qeyin iizerinde gorii-nert
eti.iiniin IiOOerl kbriiktediEi qu iiinekierde gok agrk g6riintiyor:.FKO,
Sesini duyurmak iEin kagrraiafr uEafr, ak$aT haberlerine yil$999\ strtie kaEtrryor ya da-Bolivya'da yaqanan bir_olayda gdriildiigii gibi h.lkymet vetkiliteri, ggC kaineramanr orada diye gerillalan kurguna drzip,
ut tuin haberlerinde kendi i.ilkelerinin adrnrn geqmesini ancak bu yolla
saflryorlar.(14)
Medya tabii ki bir balrmsrz defiEken, her geyin sorumlusu tek neden
olarak go.i.il"t"r, topluirun bir pargasrdrr. Ama medya dominant ki'iltiiriin delerlerini pekiqtirip megiulaqtrrtrken, "Yaganan hayatr olmasr
rnii*tfn olan, olmasi gereken, blabilecek tek hayat tarzt.olan hayat.diye
etjsterip kabui ettirme-kte gok etkin. ... bu genel geEer kanryt pekigtirhet m6dvanrn sakh ama en dnemli i9levi."(15)
Oysa qu kesin bir gergek

ki televizyon nasrl olumsuz etkilerde bulu-

nuyorsa, lnsana yotaltt programlarla olumlu etkilerde de bulunabilir.
g*ot programlinndan baglayafk, eriqkinleri siyasal 1ta'lta.Vgllendirici, bir'eys6[i[in yeniden kazanrlmasrm.slElaYrcr, zihni geligtirici programlar yapmak, kantmca bir iitopya degildir.

Bu iitopya bile olsa, iitopyalar giizeldir...
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