Burjuvaz� , sanatı halkı kandırmak
�ç�n kullanır. Sanat yoluyla kend� yoz
kültürünü aşılar. İşkencec�, katl�amcı yüzünü g�zlemes�n�n ve meşrulaştırmasının en etk�l� aracıdır sanat.
Sanat �le gerçekler� tersyüz eder.
Örneğ�n ABD emperyal�zm�
V�etnam savaşındak� yen�lg�s�n�
s�nemayla ‘zafere’ taşımıştır. Bugün
ABD halkının çoğunluğu ABD’n�n
V�etnam savaşını kazandığına
�nanıyor. Bu �nancı,t aş �le hel�kopter düşüren ‘Rambo’ g�b� tek k�ş�l�k
ordular yaratmıştır.Artık s�nemanın
bu �nandırıcılığı, d�z�ler yoluyla daha
da etk�n b�r şek�lde kullanılmaktadır. Yapılan b�r araştırmaya göre
halkımızın 80’�ne yakını d�z�
�zl�yor. Yan� 80’�m�z hergün
emperyal�zm�n ve �şb�rl�kç�ler�n�n
kültürel, �deoloj�k bombardımanına
maruz kalıyoruz. Bu h�ç azımsanamayacak kadar tehl�kel� b�r orandır.
Z�ra �zleyenler�n çoğu bu d�z�lerdek�
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karakterler�n, yaşanan olayların
etk�s� altında kalmaktadır. Öyle k�
d�z�de ölen b�r ‘Kahraman’ �ç�n
cenaze namazı kılmakta, mevlüt
okutmakta, gazetelere �lan vereb�lmekted�rler.
Burjuva sanatın b�r çöküş sanatı
olduğunu, çürümüşlüğüne ve
zayıﬂığına da�r kafamızı nereye
çev�rsek orada güncel b�r örnek
göreb�l�yoruz. Son dönem telev�zyon d�z�ler�ndek� senaryolarında
sıkça başvurulan ters köşe vb
yöntemler de bunlardan b�r�.
Konu burjuva sanatın sefalet� g�b�
bütünlüklü ve kapsamlı b�r konu
olunca, tek başına tekn�ğe da�r b�r
konunun ele alınması ayrıntıyla
uğraşmak g�b�, durab�l�r. Senaryosundak� ters köşeler, sürpr�zler,
şaşırtmacalar, zaman akışıyla �lg�l�
�lerleten ya da ger�ye döndüren

müdahaleler vb vb... bunlar �ç�n,
devede kulak den�leb�l�r. Ama
kulak kulaktır ve deveye dah�ld�r.
Deven�n parçasıdır. Deveye bakıp
deven�n hasta olduğunu, can
çek�şt�ğ�n� görmek göstermek de
mümkün.
Telev�zyon d�z�ler�n�n önem�
malum. Sayamayacağımız kadar
çoklar. Derg�m�z�n b�rçok sayısında ele aldık d�z�ler�. Halkın yaşamında öneml�, b�r yer tutuyor
d�z�ler. Ve bu b�r sonuç elbette.
Burjuvaz�n�n �sted�ğ�, yarattığı b�r
sonuç. D�z�lerle telev�zyon başına
bağlanıyoruz. D�z�ler halkın
gerçekl�k alğısını, gerçekl�kle
bağını sakatlıyor. "D�z� bağımlılığı"
d�ye b�r tesp�t, b�r tanımlama var
bugün ve bu ne yazık k� abartı
değ�l. Bu b�r gerçek... D�z�ler halkı
uyutmada, yozlaştırma saldırısında düzen�n kullandığı en etk�l�

s�lahlardan b�r�. İnsanlar gerçek
yaşamlarından, sorunlarından
koparılıyorlar. B�r hayal dünyasına
kapılıyorlar. Sorunlarının çözümü
�ç�n, hakları �ç�n, kurtuluşları �ç�n
mücadele etmekten, örgütlenmekten uzak tutulmaya çalışılıyorlar
d�z�ler aracılığıyla. B�reysel kurtuluş
özlemler�, sınıf atlama hayaller�,
benc�ll�ğ�n-b�reysell�ğ�n her türlüsü,
yoz ve ger�c� kültür empoze ed�l�yor
halka. K�m� zamanda açıktan halka
ve devr�mc�lere karşı sürdürülen
p�s�koloj�k savaşın doğrudan b�r
parçası, b�r saldırı aracı oluyorlar.
AKP, PKK’y� tasf�ye amacıyla başlattığı ‘Barış’ sürec�nde rafa kaldırdığı
‘Şefkat Tepe’, ’Sakarya Fırat’ g�b�
d�z�ler�n daha �ncel�kle �şlenm�ş
vers�yonlarını p�yasaya sürdü.
Üç kontrger�lla d�z�s� İs�ms�zler(Kanal D),Söz (Star),Savaşçı(Fo )
peşpeşe ekranlara geld�ler.Bu
durum TV kanalları arasındak� b�r
rekabet sanılmasın. 80’� d�z�
�zleyen halkımıza,kaçacak yer
bırakmamak,b�r�nden b�r�n� �zletmek hedeﬂenm�şt�r.Ayrıca bel�rtmek gerek�r k� Başbakanlık Basın
Yayın ve Enformasyon Genel
Müdürlüğü desteğ�yle benzer
d�z�ler�n hazırlandığı söylenmekted�r.
D�z�ler bu denl� öneml�yken, senaryolarında gözümüzden kaçmayacak
şek�lde kullanımı artış gösteren k�m�
yöntemler önems�z olab�l�r m�? Bu
bütünlükten ayrı ele alınab�l�r m�?
Ters köşeler, şaşırtmacalar, sürpr�zler vb vb... senaryodak� bu yöntemler katagor�k olarak tekn�kle �lg�l�
olsa da, b�ze çok şey göster�yorlar...
Evet, k�m� d�z�lerde tavan yapmış b�r
durum bu. Yöntemler�n şu yada bu

düzeyde kullanıldığı d�z� çok, hep
böyleyd� den�leb�rd� k� Ezel d�z�s�yle
beraber bu konuda özel b�r terc�h
ve zorlama söz konusu oldu. Son
dönemde de İçerde ve Vatanım
sens�n g�b� d�z�lerde görüyoruz
bunu... Örnekley�nce, b�raz açınca
kolayca kafalafrda somutlanacaktır...

sunulması, h�ster�lmes� örneğ�n. Ya
da henüz prat�ğe geç�r�lmem�ş b�r
düşüncen�n önce gerçekleşm�ş g�b�
nver�l�p sonra "daha değ�l, bunlar
olmadı" b�lg�s�n�n ver�lmes�. D�ğer
sık kullanılan b�r yöntem de "5
dak�ka önce" , "3 saat sonra" , "1
gün önce" g�b� ger�ye dönüşlerle ya
da �lerlemelerle �zley�c�n�n şaşırması
(!) nın sağlanması olab�l�yor. BeklenH�kaye �lerl�yıor. Neredeyse b�r
med�k b�r anda h�kayeye yen�
bölümde b�r "f�nal" heyacanı
katılan b�r karakter b�r düğümü
pompalanıyor. ger�l�m ve heyacanı
çözeb�l�yor. Adeta kurtarıcı oluyor
arttıran müz�kler olmazsa olmaz. Sık yarattığı sürpr�zle(!) Ya da Ahmet
sık dananın kuyruğunun kopacağı
d�ye b�ld�ğ�m�z Ahmet değ�lde
b�r noktaya ulaşılıyor. Örneğ�n
Mehmet oluyor. Bunu kend�s� de
d�z�n�n kahramanı h�kayen�n başınb�z�mle b�rl�kte öğren�yor!..
dan ber� peş�nde olduğu düşmanı
haklama fırsatına ulaşıyor. Ya da b�r Daha neler neler... çoğaltab�l�r�z
b�lğ� peş�nde, ona çok yaklaşıyor.
bunları ama yeterl�d�r sanırız.
"Tamam b�tt� bu �ş" ded�rt�l�yor o
ana kadar �zlet�l�lenlerle. İzley�c�
Bel�rtmek gerek�r k� sorunumuz tek
buna şartlandırılıyor. Ama b�r de
başına şu ya da bu yöntem�n
bakıyoruz k� kazın ayağı öyle
kullanılıyor oluşu değ�ld�r. K� zaten
değ�lm�ş! Meğer b�ze göster�lmeyen bu ve benzer� yöntemler sadece
(!) k�m� farklı gel�şmeler varmış. Ve
telev�zyon d�z�ler�n�n değ�l s�nemabunlar neden�yle beklenen, hatta
nın da bolca başvurduğu yöntemler"tamam b�tt� bu �lş" ded�ğ�m�z
d�r. Ayrıca edeb�yatın alanlarında da
sonuç gerçekleşmeyecekm�ş... Yan�
aynı mantıkla kend�ne özgü
b�r durum doğduğuna göre, bekleyöntemlere rastlamak mümkündür.
nen�n aks� b�r durum söz konusu
B�z �zley�c�de merak uyandırma
olduğuna göre, "acaba ş�md� ne
çabasına karşı değ�l�z. Aks�ne merak
olacak ?" d�ye merakla �zlemeye, b�r duygusu, �zley�c�n�n akt�f katılımı
sonrak� bölümü beklemeye devam
öneml�d�r. B�z, düz b�r hatta �lerleedecekm�ş�z...
yen, sonu başından bell� tek
katmanlı, der�nl�ğ� olmayan, �nsanda
Senar�st�m�z "yaratıcığılıyla",
yen� ufuklar açmayan kurguları da
"başarılı" , "şeytanın aklına gelmesavunuyor değ�l�z. Sanatın ve
yecek zeka ürünü" f�k�rler�yle b�ze
edeb�yatın bütün alanlarında bunun
b�r ters köşe yaşatmış oldu �şte. B�z aks�n� savunuruz ve hayata geç�rmeb�r şey bekl�yorduk, tam ters� b�r
ye çalışırız.
şeyle karşılaştık...
Sorun abartıdır... Bu g�b� yöntemleYa da farklı yöntemler... "Oyun
r�n abartılı kullanımı ve esas olarak
�ç�nde oyun" durumları örneğ�n.
da bunun neden�d�r üzer�nde
Ver�lmeyen b�lg�lerle normalde
durulması gereken. Evet, sadece
bas�t b�r planın �zley�c�ye mükemd�z�lerde de değ�l, sanatın ve
mel ve h�ç akla gelmezm�ş g�b�
edeb�yatın her alanında, kurğuların
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baştan sona "sürükley�c�l�k" yaratma, merak yaratma, k�ş�y� yanıltmaya çalışma mot�vasyonuyla oluşturuluyor olması b�r sorundur. Ve
daha önce de bel�rt�ğ�m�z g�b� d�z�
senaryolarındak� bahs�n� ett�ğ�m�z
bu durum b�ze b�r çok şey göster�yor...

Evet atın gerçekler�nden zorundalar. Çünkü anlattıkları h�kayeler
aslında çok zayıf. Ve de hayatın
gerçekler�nden uzak olduğun �ç�n
tıkanmaya mahkum. Ne yapıyorlar?
İşte bu kaçınılmaz tıkanmaları
"muhteşem" yöntemlerle aşmaya
çalışıyorlar. Hayatın olağan akışında
h�ç m� sürpr�z olmaz, h�ç m� beklenD�z� senaryolarında bahs�n� ett�ğ�- med�k b�r gel�şme olmaz? Olur
m�z bu yöntemler�n bu denl� çok ve elbette. Ama bunlar dah� akla
abartılı kullanılıyor olmasının
uygun b�r nedensell�kle açıklanır.
neden� ned�r?
Hayattan, gerçekl�kten kopuk
oldukları �ç�n bu nedensell�kten de
Sır değ�l elbette bu neden. D�z�ler uzaklar.
kend�ler�n� �zletmek �st�yorlar. İlg�y�
, merakı sürekl� d�r� tutup �zley�c�
Hayatın olağan akışının dışına
kaybetmemek �st�yorlar. Halk
çıkmak, muc�zelere bel bağlamak
telev�zyon başında kalkmasın
b�l�nçl� b�r terc�h elbette. Çünkü bu,
�st�yorlar. Ve tab�� k� rekabet de söz halka b�r şey vermez. Gerçek
konusu. Her kanalda b�r d�z�.
hayatta bu, halka verse verse
İzley�c�y� rak�p d�z�lere kaptırmak
hayalc�l�k ve kaçınılmaz olarak da
�stem�yorlar. Reyt�ngler düşmes�n hayal kırıklıkları ver�r...
�st�yorlar... Daha çok yayında
kalmak, daha çok konuşulmak
Halkın hayatından, sorunlarından,
gündemde yer ed�nmek ve elbette özlemler�nden beslenmed�kler� �ç�n
daha çok reklam gel�r�- para
sanatsal olarak vasatı aşmaları
kazanmak �st�yorlar.
mümkün değ�l Burjuva sanatın
karekter�st�k b�r özell�ğ�d�r.; estet�k
Kaygılarının sanat ve estet�k düzey� ve sanatsal olarak zayıﬂığını
yüksek ürünler çıkarmak olmadığı- g�zlemek �ç�n b�ç�mc�l�ğe, b�ç�mc�l�knı, �zley�c�ler� gel�şt�rmek, onlara b�r le de süslemecel�ğe başvurur.
şeyler vermek olmadığını söyleme- Sanatın ve edeb�yatın bütününde
ye gerek b�le yok. K� ortaya konan böyled�r bu. Süsleme, ortaya konan
ürünler, b�zzat kend�ler� �t�raf
eserde yapay b�r n�tel�k-başarı
ed�yorlar bunu. P�yasanın kuralları- sunar. Aldatmacadır. Hayranlık
dır bel�rley�c� olan. Malını satmak
uyandırır bu aldatmaca. D�z�lerde
zorunda olan b�r kap�tal�st nasıl k� de böyle değ�l m�? "Yaratıcı"
her yolu denerse, d�z�lerde seferkurgulama, "oyun �ç�nde oyun" lara,
ber ed�len yöntemler de aynı
ters köşelere... "helal olsun"
amacın ürünüdür. Zorundalar buna, ded�rtm�yorlar mı? En azından bu
çünkü onlar halk �ç�n sanat üretm�- amaçlanıyor. D�z�lerdek� bu
yorlar. P�yasa �ç�n "meta" üret�yor- yöntemler, ger�c�-burjuva sanatın
lar. P�yasanın emr�ne, kurallarına
süslemec�l�ğ�n�n b�r yansımasıdır,
uyuyorlar. "meta"larını pazarlıyor- aldığı b�ç�md�r. Her parlayan altın
lar.
değ�ld�r! Paslı tenekey� altın d�ye
sunmaya çalışıyorlar...
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Ve başka şansları, çıkar yolları da
yok. Çünkü burjuva sanat, tar�hsel
olarak m�adını doldurmuş b�r sınıfın
sanatı. Ger�c�. Gel�şme d�nam�kler�nden yoksun.Parçası olduğu emperyal�st-kap�tal�zm s�stem g�b� o da can
çek�ş�yor. Che'n�n ded�ğ� g�b� "kültür
alanında kap�tal�zm, vereb�leceğ�
her şey� verm�ş ve ondan ger�ye
çürüyen b�r cesed�n �ğrenç kokusundan, yan� bugünkü sanat dekodansından başka b�r şey kalmamıştır."
D�z�ler, d�z�lerdek� senaryolar... bu
cesetten yayılan �ğrenç kokulardan
dır. Halkımız bunu haketm�yor.
Halkımıza yen� b�r hayatın,
sınıfsız-sömürüsüz b�r geleceğ�n
müjdes�n�, tertem�z kokusunu
sunmalıyız. Devr�mc� sanat, her
üret�m�yle bu tertem�z kokuyu
yaymanın sanatıdır. Halkın hayatından, tar�h�nden, mücadeles�nden
beslenerek halkla beraber geleceğe
yürümen�n sanatıdır. Ve elbette
daha hızlı yürümel�y�z...
Kend�s�ne ‘Aydın’ , ‘Sanatçı’ d�yen
oyuncular,halkı aldatan,�şkencey�
,katl�amı meşrulaştıran bu tür
d�z�lerde yer almamalıdırlar.
Son olarak;bu d�z�ler� �zlemey�n.Ve
b�r� s�ze ‘Bu ülkede �y� pol�sler de var
vb.’ ded�ğ�nde �t�raz etmey�n.Onlara
d�z� �zlememeler�n� söyley�n !
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