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ÖZET
Gülmece anlamına gelen mizah, ya!amın güldürücü yönünü ortaya çıkaran sanat
anlayı!ıdır. Bireyleri güldürme, e"lendirme amacı bulunan mizahın en önemli i!levlerinden biri
de dü!ündürmektir. Gündelik ya!amda meydana gelen olayları farklı bir bakı! açısıyla i!leyen
mizah, güldürme i!levini yerine getirebilmek için espriyi büyük bir yetenekle gizlemektedir.
Mizah, birbirinden farklı konuları i!leyebilme yetene"ine sahiptir. Bu yetenek, genellikle ileti!im
aracı olarak karikatürlerde daha çok belirginle!mektedir. Karikatür; hüzünlü, mutlu, vb konuları
komik ya da i"neleyici olması için abartan ve çarpıtan resim türüdür. Dü!ündürürken
güldürebilen bir yetene"e sahip olan karikatür, !iddet içerikli bir haberde bile bireyleri
güldürebilmektedir. Bu ba"lamda !iddet içerikli oldu"unu bildi"imiz ancak farkında olmadan
gülerek tepki gösterdi"imiz karikatürlerde komik !iddet kullanımı söz konusu olmaktadır.
Çalı!mada, örneklem olarak seçilen ‘Uykusuz’ dergisinin seçilmi! olan kapakları içerik analizi
yöntemiyle incelenerek yorumlanmaktadır. #nceleme sonucunda ortaya çıkan veriler
de"erlendirilerek komik !iddet türü açıklanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: !leti"im, Karikatür, #iddet, Komik #iddet
ABSTRACT
The art of humor puts forth life’s funny aspects. Though its primary goal is to make
people laugh, the art of humor also entices people to think. It takes daily happenings and looks at
them from a different point of view. By taking a well known issue and making an indirect joke
about it enables laughter. Different issues can be subjected to this kind of humor. Caricatures are
a perfect way of expressing humor. Caricatures exaggerate happy or sad topics and put them in a
funny or sarcastic light. Caricatures make you laugh as they provoke thought, even for the most
violent pieces of news. As an example of this, I will be looking at Uykusuz Magazine and I will
analyze some of its cover pages. As a result of this analysis, I will be able to evaluate and define
the ‘comic violence’ genre.
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1. G!R!"
!nsanların duygu, dü"ünce ve bilgilerini aktarımıyla ileti"im süreci gerçekle"mektedir. Bu
aktarımda özellikle araç, kanal ya da ortam olarak anlamlandırdı#ımız ileti"im araçlarıyla önemli
bir yer tutmaktadır. Teknolojik geli"meler ileti"im araçlarının dönü"ümünü hızlandırmakta ve
‘yeni’ kavramının eklenmesini zorunlu kılmaktadır. Bu dönü"üm genellikle ileti"im araçlarının
üzerine farklı özellikler eklenmesiyle gerçekle"mektedir. Sözlü ileti"ime yazılı ileti"im, yazılı
ileti"ime basılı ileti"im, basılı ileti"ime ise elektronik ileti"im eklenmektedir. !leti"im sürecinde
ileti"im araçları yeni özellikleriyle kullanılırken eski olarak nitelendirilen araçlar da kullanılmaya
devam edilmektedir.
!leti"im sürecinin gerçekle"mesiyle olu"an gülme eylemi; insanın ho"una veya tuhafına
giden olaylar ve durumlar kar"ısında, genellikle sesli bir biçimde duygusunu açı#a vurmasıdır.
Arapça kökenli olan mizah sözcü#ünün kar"ılı#ı olan gülmece; e#lendirme, güldürme ve bir
kimsenin davranı"ına incitmeden takılma amacını güden ince alay, humor anlamlarını
ta"ımaktadır.
Bireylerin birbirleriyle kurdukları ileti"imde gülmece önemli bir yer tutmaktadır.
Gülmece türü olarak karikatür gündelik toplumsal olayların farklı bakı" açılarıyla anlatım
biçimleri dikkat çekmektedir. Özellikle gündemi olu"turan iletiler derlenerek karikatür ortamında
tekrardan iletilere dönü"türülmektedir. Bu iletilerde "iddet konusu ön plana çıkmaktadır.
Çalı"mada; ileti"im aracı olarak karikatür, gündem kuramıyla birlikte açıklanmakta, ayrıca
karikatür içinde kullanılan "iddet iletileri de komik "iddet kavramı ba#lamında içerik analizi ile
incelenmesiyle açıklanmaktadır.
2. !LET!"!M ARACI OLARAK KAR!KATÜR
Karikatürün geçmi"i insanlık tarihi açısından çok eski dönemlere dayanmaktadır. Bilim
adamları tarafından ma#ara duvarlarında ve kaya üzerlerinde insano#lunun abartılı hallerinin
resmedildi#i çizimler "üphesiz bilinçli ve sistematik bir ürün olmamaktadır.
Mizah üretimi olarak karikatür; geli"mesini di#er türlerden daha sonra matbaanın ve
basılı ürünlerin yayılmasının sa#lanmasıyla geli"ebilmi" bir tür olmaktadır. Ressamların çizimleri
olmaktan çıkan karikatürün geli"mesinde gazete ve dergilerin önemli rolü olmu"tur. Karikatür
sözcü#ünün kökeni !talyanca doldurmak, yüklemek, mecazi olarak da abartmak, alay etmek
anlamına gelen “caricare” sözcü#ünden gelmektedir. Karikatür sözcü#ü ilk kez !talyan ressam
Anniballe Carracci tarafından kullanılmı"tır. Türk Dil Kurumu’nda “insan ve toplumla ilgili her
tür olayı konu alarak abartılı bir biçimde veren, dü!ündürücü ve güldürücü resim!" olarak
tanımlanan karikatür, toplumsal ya da do#asal gerçeklikte var olan nesnelerin bilinçli olarak
çarpık çizimidir.
Olayların gülünç, alı"ılmadık ve çeli"kili yönlerini yansıtarak insanı dü"ündürme,
e#lendirme ya da güldürme sanatı olarak nitelendirilen mizah, ileti"im aracı olarak karikatürde
etkili bir biçimde kullanılmaktadır. Etkili bir sunum ve anlatım gücüne sahip olan karikatür,
özellikle Osmanlı Dönemi’nde Jön Türkler’in çizmi" oldukları karikatürler nedeniyle bir dönem
II. Abdülhamit tarafından yasaklanmı"tır. Özellikle Abdülhamit’in vurgulandı#ı karikatürler,
okuma yazma bilmeyen cahil halk tarafından rahatlıkla anla"ılmaktaydı (Hünerli, 1993).
!leti"im aracı olarak karikatür, sayfalarca yazıp anlatılmak istenen fikirleri basit ama
önemli bir çizimle tek bir karede anlatabilmesi açısından önemli bir dü"ünce iletim aracı
olmaktadır (Bayram, 2009, 108). Karikatürün temelde iki i"levi bulunmaktadır. Bu i"levler siyasi
baskı ve özgürlük ortamlarında ortaya çıkmaktadır. Siyasi baskı ortamlarında insanlar üzerindeki
baskı artmaktadır. Bu noktada; karikatürde mizah kulllanımıyla üretilen iletiler insanların
zihinlerindeki patlamayı gev"eterek bir arınma ortamı yaratmaktadır. Özgürlük ortamları ise
gündelik ya"am, i", okul, aile ve çevreden kaynaklanan sosyal baskı olarak nitelendirilmektedir.
Bireyin üzerinde yer alan baskı karikatür kanalıyla ba"ka bir dünyaya çekilerek da#ıtılmaktadır.

Gerçe!in güldürücü yanlarını ortaya koyan ileti"im aracı olarak karikatür; Türk basın
tarihinde basın özgürlü!ü siyasal iktidar tarafından kısıtlanması sonucunda ön plana çıkmaktadır.
Bu ba!lamda gündem kavramı önemli bir kullanım olarak belirmektedir.
“Medya ne dü!ünece"imizi söylemede ba!arılı olmayabilir, fakat ne hakkında
dü!ünece"imizi söylemede son derece ba!arılıdır” görü"ü, gündem belirleme yakla"ımının temel
dü"üncesini yansıtmaktadır (Cohen, 1963, s.13). Gündem belirleme ara"tırmalarında, ikinci
a"ama olarak de!erlendirilen bu yakla"ım, gerek konuların seçimi gerekse o konularla ilgili
çerçevelerin seçiminde güçlü gündem belirleme etkilerini ortaya koymakta ve haber
çerçevelerinin, özellikle kamu gündemini nasıl etkiledi!i üzerinde yo!unla"maktadır. Gündem
belirleme; medya, kamu ve siyasal gündem arasındaki ili"kiden olu"an bir süreç olarak
de!erlendirilmektedir ve gündemlerin etkile"im içerisinde oldu!u belirtilmektedir. Gündem
belirleme üzerine ilk sistematik çalı"malar McCombs ve Shaw (1972) tarafından yapılmı" ve o
tarihten itibaren gündem belirleme modelini temel alarak, medyanın, özellikle kamu gündemi
üzerindeki etkisini, çe"itli açılardan ortaya koymaya çalı"an bir çok çalı"ma yapılmı"tır.
Gündem belirleme; kitle ileti"im araçlarının o konuya verdikleri önem do!rultusunda
ö!rendikleri varsayımına dayanan, medyanın güçlü ve uzun dönem etkilerine vurgu yapan, ilk
dönem etki ara"tırmalarından farklı olarak, kitle ileti"im araçlarının bilgilendirme ve haberdar
etme boyutlarını göz önüne alarak, daha çok ö!renme konusuyla ilgilenen, olayların gerçek
ya"amdaki durumları ile medya içeriklerindeki görünümleri arasındaki ili"kinin sorgulanmasını
gündeme getirerek, kitle ileti"im araçlarının, bireylerin toplumsal gerçek hakkındaki
dü"üncelerini nasıl in"a ettiklerini de analiz eden bir modeldir (McQuail ve Windahl, 2005, 136).
Gündem olu"turma kitle araçlarının halk üzerinde etkili olabilece!inin olası yollarından
biridir. Gündem olu"turma, medyanın haberleri sunu" yoluyla, halkın dü"ündü!ü ve konu"tu!u
konuları belirledi!i dü"üncesine dayanmaktadır (Severin & Tankard, 1994, 364). Ya"anan günlük
olaylar anlamını ta"ıyan gündem üzerine çalı"maları bulunan McCombs’a göre; toplumsal
ya"amda neyin önemli oldu!u, kitle ileti"im araçlarının etkisiyle biçimlenmektedir (McCombs,
2005, 1). Kitle ileti"im araçları gündelik ya"amın yorumlanmasında baskın rol oynamaktadır.
Lippmann kitlelerin yava" ya da hızlı gelen haberleri aldı!ını ve buna göre haber ne olursa olsun
haberlere inanıldı!ını ve gerçekmi" gibi davranıldı!ını vurgulamaktadır (Lippmann, 1949, 4).

!ekil 1: Rogers ve Dearing’in Gündem Olu"turma Modeli
(Kaynak: McQuail ve Windahl, 2005, 137)

Ba!langıçta gündem belirleme kuramında kitle ileti!iminde en fazla ilgi gösterilen
konular en önemli olarak algılanmaktadır. Bu mantık temel modeli olu!turmaktadır. Gündem
çalı!malarını inceleyen Rogers ve Dearing üç farklı gündemi belirterek gündem belirleme
kuramını geli!tirmektedirler. Kitle ileti!im araçları içeri"inin önceli"i olan konu ve olaylara
yöneltti"i dikkat demek olan kitle ileti!im araçları gündemi; kamuoyu ve bilgisindeki konulara
verilen farklı önem demek olan kamu gündemi; politikacıların konu ve siyasal tekliflerini
tanımlayan, siyasal gündemi olarak üç farklı gündemi belirtmektedir (McQuail ve Windahl, 2005,
136).
Gündelik ya!amda kitle ileti!im araçlarıyla üretilen iletilerle olu!turulan gündem
derlenerek karikatür iletilerine dönü!türülerek kitlelere sunulmaktadır. Ancak bu sunu! farklı
nitelikler eklenerek yapılmaktadır. Özellikle !iddet içerikleri karikatür iletilerine eklenerek
kitlelere sunulmaktadır. Bu ba"lamda karikatürde !iddet kullanımı incelenmesi gereken bir konu
olarak kar!ımıza çıkmaktadır.
3. KAR!KATÜRDE "!DDET OLGUSU
Günümüzde !iddet patlaması ya!anmaktadır. Özellikle haber bültenlerinde her gün
verilen farklı !iddet olayları toplumumuzun sosyal anlamda bulundu"u durumu ortaya
koymaktadır. Bu durumda iletilerin kullanıcılara ileti!im eti"inin dikkate alınarak sunulmasını
gerektirmektedir.
“#iddet” Arapçadaki “!edde vurmak” sözcü"ünden ve Latincedeki sertlik, katılık, a!ırılık,
güç dereceleri anlamlarına gelen “violentia” ve de kurallara kar!ı olmak, sert davranmak gibi
anlamlar aktaran “violare” sözcüklerinden kaynaklanmaktadır. Türk Dil Kurumu Büyük
Sözlü"ünde Arapça kökenli olan !iddetin altı tanımı bulunmaktadır. #iddet; bir hareketin, bir
gücün derecesi, ye"inlik, sertlik, hız, bir hareketten do"an güç, kar!ıt görü!te olanlara kaba
kuvvet kullanma, kaba güç, duygu ya da davranı!ta a!ırılık olarak tanımlanmaktadır.
#iddet imgesi, avcılar ma"araların duvarlarına maceralarını kazımaya ba!ladı"ından beri
bulunmaktadır. $leti!im ortamında !iddet birbirinden farklı yollarla gerçekle!mektedir. Sözlü,
sözsüz, yazılı, görsel vb. ileti!im türleri kullanılarak gerçekle!mektedir. #iddet betimlemelerinin
her yerde bulunması onları günlük ya!amın bir parçası haline getirmekte ve bu betimlemeler gün
geçtikçe artmaktadır (Trend, 2008, 11). $nsano"lunun kültürel ba!langıcından bu yana görsel
uyarıcılar ileti!imde anahtar olmu!tur. Ma"ara duvarlarına kazınan sembollerden, 20. yüzyılda
yazılı sözcüklere do"ru geli!en i!aretlerle bilgi ta!ıma, insanlı"ın kültür olu!umunda önemli rol
oynamı!tır. $nsanlar arasındaki bilgi alı!veri!i anlamına gelen ileti!im, iletiyi gönderen ve alan
arasında ya!anan bir yararlanım sürecidir. Kitle ileti!im araçlarıyla gönderilen !iddet iletileri
alıcılar tarafından alınmakta ve bu iletiler alıcılar üzerinde arınma sa"lamaktadırlar.
Yunanca bir kelime olan katarsis, bir dram temsilinin seyirciler üzerindeki ‘arınma’
etkisini belirtmek üzere ilk olarak Aristotales tarafından kullanılmı!tır. Arınma kuramı,
saldırganlık dürtülerinin, saldırganlı"ın açı"a vurulması ya da bo!altılması ile azaltılması
görü!üdür. Sözcük anlamıyla, “arınma”, sıkıntı veren duyguları dı!a vurarak bunlardan kurtulma
i!idir.
Kitle ileti!im araçlarında bireylere gönderilen iletiler açısından bakıldı"ında arınma i!levi
dikkat çekmektedir. Özellikle ileti!im aracı olarak karikatürde arınma i!levi
gerçekle!ebilmektedir. Öncelikle karikatürle; gerçe"in komik yanlarını ortaya konmaktadır.
Karikatürde amaç; insanı anlamlı, dü!ündürücü, ince, !akacı, esprili sözlerle güldürmek, mutlu
etmektir. Bu amaç do"rultusunda gündemi önemli bir !ekilde etkileyen haberlerden kaynaklanan
karikatür; iletilere !iddet içeri"inin eklenmesiyle kitlelere sunulmaktadır. Bu iletiler
do"rultusunda kitleler tarafından doyum gerçekle!mektedir.

4. KAR!KATÜR DERG!LER!NDE "!DDET KULLANIMI ÜZER!NE B!R ARA"TIRMA:
UYKUSUZ DERG!S!N!N !ÇER!K ANAL!Z! YÖNTEM!YLE !NCELENMES!
Karikatür anlam bakımından irdelendi!inde siyasal, portre, saçma, reklam vb. gibi
karikatür türleri dikkat çekmektedir. Bunların içinde en dikkat çekeni ise siyasal karikatürdür.
Genellikle aktüel siyasi olaylarla ilgilenen ve günlük basında sürekli yer alan gündem
haberlerleriyle derlenen karikatür, "iddet ö!eleriyle kitlelere ula"maktadır. Siyasal iktidar, basın
özgürlü!üne kısıtlama getirdikçe karikatüre olan ilgi artmaktadır. Karikatür dergilerinde "iddet
kullanımı üzerine olan bu ara"tırmada örneklem olarak seçilen Uykusuz Dergisi, gündelik
olaylarda olu"turulan gündem iletileri ba!lamında incelenmektedir.
4.1. Ara#tırmanın Yöntemi ve Kapsamı
Gerçekle"tirilen literatür çalı"masında ileti"im aracı olarak karikatür gündem kuramıyla,
karikatürde "iddet olgusu ise arınma kuramıyla açıklanmaktadır. Bu bilgiler do!rultusunda
haftalık çıkarılan Uykusuz Dergisinin Ocak-Mayıs 2010 tarihleri arasındaki toplam 17 kapa!ı
incelenmekte ve ileti"im aracı olarak karikatür dergilerinde "iddet konusu ba!ıntısı ortaya
çıkarmaya çalı"ılmaktadır.
#leti"im ortamları; sembolik temelli olmalarının yanında
çıkarsamayı gerektiren
söylemsel metinlerdir. Bu nedenle nicel ve nitel göstergelerden hareket eden bu ara"tırmada,
yöntem olarak içerik analizi kullanılmaktadır. Ara"tırma kapsamında, uykusuz dergisine ait
kapaklar içerik analizi yöntemi ile incelenmektedir.
#çerik analizi, metinlere ve kullandıkları ba!lamlara yönelik anlamlı ve geçerli çıkarımlar
yapabilmek için kullanılan bilimsel bir ara"tırma yöntemidir. #çerik analizi; televizyon
programlarından çizgi filmlere, gazetelerden afi"lere kadar uzanan geni" ileti"im biçimlerini içine
almaktadır. Ayrıca yayıncılıktaki ve yazılı basındaki reklamların ve ilanların sayısı ya da türü
gibi, medya içeri!ini ara"tırmakta etkili bir yol sunmaktadır (Atabek, 2007, 19). Bu ba!lamda;
ara"tırmada uykusuz dergisinin kapakları, içerik analiziyle karikatürdeki "iddet kullanımı
incelenmektedir.
4.2. Ara#tırmanın Bulguları
Literatür taramasının yanı sıra söz konusu Uykusuz dergisinin Ocak-Mayıs 2010 tarihleri
arasındaki sayılarının kapakları sistematik bir yöntem olan içerik analizi incelenmesiyle
gerçekle"tirilmektedir. Karikatür kapakları; konu, özet, gündem türü ve "iddet kullanımı
bölümleriyle incelenmektedir. Özellikle "iddet ö!eleri sembolik, fiziksel, sözel ve yazınsal
kategorilere bölünerek nicel olarak incelenmektedir.

Tablo 1: Kapaklarda Gündem Türlerine göre Da!ılım
Karikatür kapakları Rogers ve Dearing’in gündem koyma ve saptama modeline göre
nicel olarak incelendi!inde kamu gündeminin %76’lık (13 konu) bir oranla en çok kullanılan
gündem konuları oldu!u saptanmaktadır. Uykusuz dergisinin 17 kapa!ı incelendi!inde siyasal
gündem kullanımı %18 (3 konu) olarak kalmaktadır. En dü"ük kullanımı ise kitle ileti"im

gündemi olu!turmaktadır. Bu ba"lamda karikatür kapaklarında kamunun olu!turdu"u gündem ön
plana çıkmaktadır.
Kitle ileti!im araçları içeri"inin önceli"i olan konu ve olaylara yöneltti"i dikkat olarak
tanımlanan kitle ileti!im araçları gündemi; siyasal ve kamu gündemi kullanımının sıklı"ı
nedeniyle arka planda kalmaktadır. Kitle ileti!im araçları gündemine örnek olarak verilen
Uykusuz Dergisinin 131. sayısının kapa"ı basın yayın organları ile siyasal iktidar arasındaki
ili!kiyi yansıtmaktadır. Recep Tayyip Erdo"an’ın “Kö!ende yazı yazanın maa!ını sen veriyorsun,
yarın feryat etmeye geldi"in zaman feryat etmeye hakkın yok!” cümlesinden yola çıkan karikatür
kapa"ı, sembolik olarak tu!ları kullanarak ve vurgulayarak okuyucuları hem güldürmeye hem de
dü!ündürmeye çalı!maktadır.

!ekil 2: Uykusuz Dergisinin 131. Sayısının Kapa"ı
Politikacıların konu ve siyasal tekliflerini tanımlayan siyasal gündem, iktidar ve
muhalefet partililer tarafından olu!turulan konularla olu!maktadır. Siyasal gündemine örnek
olarak verilen Uykusuz Dergisinin 135. sayısının kapa"ı anayasa de"i!ikli"i gündemini
irdelemektedir. #ktidar parti tarafından Meslis’e sunulan anayasa de"i!ikli"i paketini resmeden
karikatür alaycı bir tavırla baskıcı siyasal iktidara vurguda bulunmaktadır.

!ekil 3: Uykusuz Dergisinin 135. Sayısının Kapa!ı
Kamuoyu ve bilgisindeki konulara verilen farklı önem demek olan kamu gündemine
örnek olarak verilen Uykusuz Dergisinin 138. sayısının kapa!ı, Siirt’te ya"anan tecavüz olaylarını
vurgulamaktadır. Gündemi önemli bir biçimde kaplayan tecavüz konusu kapak olarak
kullanılmaktadır. Buradaki amaç güldürmenin ötesinde insanları dü"ündürürken ya"ananların
önemine vurgu yapmaktır. Özellikle kapattaki ‘23 nisan’ vurgusu olaya ba"ka bir bakı" açısı
kazandırarak çocukların bulundu!u zor durumu ortaya koymaktadır.

!ekil 4: Uykusuz Dergisinin 138. Sayısının Kapa!ı

Ço!unlukla kamu gündemini olu"turan haberlerden olu"an karikatür kapakları içerik
analizi yöntemiyle incelendi!inde birbirinden farklı "iddet ö!eleri kullanıldı!ı saptanmaktadır.
#iddet ö!eleri; sembolik, fiziksel, sözel ve yazınsal kategorilere bölünerek nicel olarak
incelenmektedir. $nceleme sonucunda 17 kapakta toplam 45 adet "iddet ö!esi saptanmaktadır.
Sembolik olarak %49 (22 "iddet ö!esi), %25 (11 "iddet ö!esi) sözel, %13’er (6 "iddet ö!esi)
fiziksel ve yazınsal "iddet türleri kullanılmaktadır. Birbirinden farklı bu "iddet türlerinin gündem
konularının kullanımıyla okuyucu dü"ündürülürken güldürülmektedir.

Tablo 2: Kapaklarda #iddet Türlerine göre Da!ılım
$çerik analizi yöntemiyle birbirinden farklı "iddet ö!esi verileri saptanmaktadır. Gündemi
olu"turan haberler "iddet ö!eleriyle derlenerek kitlelere sunulmaktadır. Karikatür kapaklarında;
sembolik, fiziksel, sözel ve yazınsal "iddet içerikleri bulunmaktadır. Bu "iddet içerikleri gülmece
i"levini daha vurgulu ve etkili biçimde verebilmek için kullanılmaktadır. Karikatür, insan ve
toplumla ilgili her tür olayı konu alarak abartılı bir biçimde veren, dü"ündürücü ve güldürücü
resim olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım do!rultusunda karikatürün gündemi olu"turan konuları
alaya alması ve abartması "iddet ö!elerinin kullanımıyla daha etkili olabilmektedir. Birbirinden
farklı "iddet içeriklerinin kullanımı komik "iddet kavramını ortaya çıkarmaktadır. Komik "iddet;
hem gülme duygusu uyandırmak hem de dü"ündürmek için duygu ya da davranı"ların a"ırı ifade
edilmesidir. Dü"ündürürken güldürme özelli!ini komik "iddet kullanarak gerçekle"tiren karikatür,
gündemi olu"turan haberleri etkili bir biçimde kitlelere sunabilmektedir. Gündem haberlerinin
bollu!uyla enformasyon bombardımanına u!rayan kitleler tepkilerini yansıtan karikatürlerdeki
iletilerle gülerek arınma gerçekle"tirmektedir.
5. SONUÇ
Gündelik ya"amda meydana gelen olayları farklı bir bakı" açısıyla i"leyen mizah,
güldürme i"levini yerine getirebilmek için espriyi büyük bir yetenekle gizlemektedir. Mizah,
birbirinden farklı konuları i"leyebilme yetene!ine sahiptir. Bu yetenek, genellikle ileti"im aracı
olarak karikatürlerde daha çok belirginle"mektedir. Dü"ündürürken güldürebilen bir yetene!e
sahip olan karikatür, "iddet içerikli bir haberde bile bireyleri güldürebilmektedir. Bu ba!lamda
"iddet içerikli oldu!unu bildi!imiz ancak farkında olmadan gülerek tepki gösterdi!imiz

karikatürlerde komik !iddet kullanımı söz konusu olmaktadır. Komik !iddet kullanımıyla
karikatür, niteli"i gere"i genellikle belirli bir alaya almayı ve karikatüre konu olan !eyin toplum
içinde komik duruma dü!ürülmesi sonucunu do"urmaktadır. Karikatürün, alaya almayı ve
abartmayı içermesi onu di"er ifade biçimlerinden daha ayrıcalıklı hale getirmektedir.
#nsanlar, görsel ve i!itsel iletilerle dolu bir dünya içinde bo"ulmaktadır. Türkiye’de her
hafta iktidarın ve medyanın gündemde en üst sıraya çıkardı"ı haberler karikatür dergisinin kapak
konusu yapılmaktadır. Bireylerin istekleri do"rultusunda biçimlenen ileti!im araçlarının ileti
içerikleri, farklı !iddet türleri içermektedir. Özellikle ileti!im aracı olarak karikatür dergilerinde
komik !iddet kullanılmaktadır. Gündem kuramında belirtildi"i gibi kitle ileti!im araçları, kamu ve
siyasal gündem olu!turma modeliyle üretilen haberler karikatürde !iddet içeri"i eklenerek alaya
alınarak kitlelere ula!maktadır. Tüketim toplumunun bir ürünü olarak !iddet, kitle ileti!im araçları
vasıtasıyla bireylere bir ürün gibi sunulmaktadır. Gündemde yer alan haberler arasında sıkı!an
bireyler, siyasal iktidara kar!ı tepkilerini !iddet içerikli karikatüri takip etmekte ve bu ba"lamda
arınmaktadır. Karikatür dergilerinde siyasal iktidarın baskıcı tutumunu ortaya çıkarmaktadır. Bu
do"rultuda toplumsal sorunların varlı"ına vurgu yapılmaktadır. Karikatürler bizleri güldürmekten
ziyade toplumsal sorunlarımızı daha da vurgulayarak kara mizah gerçekle!tirmektedir.
Karikatürler kitleleri güldürmemekte daha çok acı vermektedir.
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