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Özet
Altmışlı yıllardan itibaren daha çok gün-
deme gelen ve yetmişli yıllarda dünya-
daki konjonktürün de verdiği özgüven 
ile ideolojik tasarımlarını gerçekleştirme 
isteği taşıyan sol hareketler, değişime 
yükledikleri çatışmacı anlayışı günümüze 
dek taşıya gelmişlerdir. Özellikle Batı’daki 
sol hareketlerin demokratikleşme temayü-
lüne karşın; Türkiye’deki sol hareketler 
1980 darbesi sürecinde yaşanan olumsuz-
lukların intikamına odaklanmışlardır. Bu 
anlamda sol hareketlerin şiddet olgusunu, 
giderek bir değişim biçimi olarak içselleş-
tirmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu süreçten 
hareketin ürettiği müzik de nasibini al-
mıştır. Başka bir deyişle ifade edersek, sol 
müzikten de sol hareketlerin şiddete doğ-
ru yönelişi rahatlıkla izlenebilmektedir. 
Bu çalışmada sol müzik ve şiddet olgusu, 
ritüel, şiddetin meşrulaştırılması ve este-
tize edilmesi üzerinden ele alınmaktadır. 
Hareketin en önemli müzik gruplarından 
birisi olan Grup Yorum’un son albümleri 
“İlle Kavga”nın örneklem olarak ele alın-
dığı çalışmada estetik şiddet diyalektiği, 
düzen içi çözümlerin reddi, yakın tarihin 
intikamı, kan ve gelecek; özgürlük bağ-
lamları üzerinden ele alınmıştır. 
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Abstract
Left movements have continued to carry 
the conflictual conception on the pheno-
menon of change since their increasing 
visibility in the sixties and their self-reli-
ance addressing the ideological aims in 
the seventies. Despite the democratization 
tendency of left movements in the west, 
the leftist movement in Turkey has taken 
the role of revenge against the 1980 coup 
related arisen issues. Consequently, it has 
become inevitable for left movements to 
internalize the phenomenon of violence 
as a form of change. The process has influ-
enced the music produced by leftist music 
bands; it is to say that the tendency of the 
left movements towards violence can ea-
sily be observed from left music. Therefore, 
the present study discusses the legitimiza-
tion and aestheticization of violence throu-
gh the analysis of left-wing music. Grup 
Yorum is the most salient leftist music band 
in Turkey. Their latest album called “ille 
Kavga” as a case of the present study is eva-
luated considering the concepts such as the 
dialectic of aesthetic violence, rejection of 
solutions within the order, blood and futu-
re, revenge of recent history, and freedom.
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