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ÖN SÖZ 

Geniş izleyici kitlelerince en belirGin özelliği 
e~lence ya da sanat olan sinema, bunların yanında ken
dine özgü kuralları, özellikleri bulunan, hem kulağa, 
hem göze seslenen görsel-işitsel bir dildir. Bu kendine 
özgü diliyle sinema, duyguları ve düşün'celeri başkala
rına aktarma aracıdır ve' tüm araçlar gibi naE)ıl kullanı
lırsa öyle işlev veren bir olgudur. 

Çeşitli ülkeler büyük paralara, geniş organiza s
yonlara ve e me ~;e mal olan sinema filmlerinde, geniş ki t
lelerin ilgisini çekebilmek amacıyla toplumların içinde 
bulunduğu sosyo-ekonomik ve kültürel yapılardan etkile
nerek pek çok konuya yer vermişlerdir. Ama "kadın" han
gi dtirumda olursa olsun, sinemanın vazgeçilmez önemli 
öe;elerinden biri olmuştur. 

"Atıf Yılmaz' ın !;i.:ne, Bir Yudum Sevg_t_ ve Dul Bir 
Kadın Çilmlerinde )<adın OLgusu" başlıklı çalıı:;ımaya, örı.-

l .tı-1 ll •• 1\b··ı·· .... ı t "b· ı •tı ·ı .L• • ce ı~. e gırış o umunu o uş uran; ır ~ı e ı @~ışım 

aracı olaro!< ı:ıinema ve etkilerine genel bakı:i~ "sinema 
' ' 

ı ] ı ıı ıı T.. k ~ ı " .1- b l ve mc.ın o c;usu ve ur- sinemaı::ıınc.a ımnın al ı, ölüm e-
riyle bi_r1ikte sorun tanımlanmış, çalışmanın amacı ve 
önemi vurgulanarak, yUntem ve sınırlılıklar belirtilmiş
tir. II. bölüm o1an11 Atıf Yılmaz ve üç fi~rıı.inde kadın ol
gusd' bölUmü::ı.de ise; Atıf Yılmaz ve Sinemasına e;enel ola-

ı d " • • 1 1 • 1 t ll At .r> •r 1 t •• f •] • "JıT• ra:~ .e:~J.n:t c.J_-::·en sonra, ı.ı: .1.ı maz _ın uç ı .. mı, ..:fk_r:ı_§_, 

Bir Yudum Sevgi ve Dul B~r Kadın filmlerinin analizi ve 
yoruınlannms:ı.1' alt bölLımüne geçilmif~tir. Bu bölUmde de 
Hi~ e., Bir_ YuıJum Seve;, i ve Dul Bir Kadın filmleri U zerin
ele ayrı ayrı clurularnk, yapım bilgileri, konusu, sekans
lo.ra c;(5re olay dökümU ile birlikte lmdın ole;usu irdelen
miştir. 
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I. BÖLÜM 

G İ Rİ ş 

ÇALIŞMANIN KONUSU VE SORUNU 

Bir Kitle İletişim Aracı Olarak 
Sinema ve Etkilerine Genel Bakış 

Bir kitle iletişi~ aracı olarak kabul edilen si
nema, görüntü ve sesi aletarına yoluyla sosyal yaşamdaki 
gerçekleri ya da düşünce ile kurulabilen özlem, ideal, 
yargıların görsel ve sesel gerçekli{~ini ortaya koyan 
bir sanat alanı olarak da kabul edilmiştir.(l) Sinema 
bu nedenle bir durumu ya da beklentiyi açığa çıkarma 
işlevi görür. Görsel ve işitselin tüm etki gücüyle ses-

(l).Sinemanın gerçeklik ile ilgisi hakkındaki düşünce
ler Siegfied Kracauer tarafından ortaya konan bir 
fikir teorisi içinde anlatılmıştır. Ayrıntılı bilgi 
için bkz. Siegfied Kracauer, Theory _Qj :f:i'ilm The 
Redemption Of Phvscal, (New York, Oxford University 
Press, 1976). ve Levend KJ.lıç,. "Stegfied Kracauer' 
in Sinema Kuramı", Kurp;u, (EI'riA IB1' Dergisi, Ekim 
1981). 

ı 
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lenen ve unutamadı2ımız g~rUntü malzemesi içeren film
ler, aynı zamanda, yaşam ve dünya üzerine e:]siz, ben
zersiz bilgiler cetirirler. 

Aynı tür düşünceler g~rüntü ve sesle varolan di
~er kitle iletişim araçları için de geçerlidir. Bu neden
le çeşitli düşUnUrlerin kitle iletişim araçlarından g~
rüntU ve sesle çalışanlarına ilişkin olarak söyledikleri, 
sinemayı da kapsamına almaktadır. 

Kitle iletişim araçları, iletişim kuramlarının · 
ortak prensiplerine göre ileti yaydıkları ve sonuçta 
yankıya neden oldukları için, alıcıda doğal olarak bir 
tepkiye neden olurlar. İletişim kuramıarına göre tepki 
bir değişimin belirleyicisidir. Yani kitle iletişimi 
sonuçta bireyin ve giderek kitlelerin az veya çok de
ğişimine neden olacak faktörleri ya konular ya da bi
çimsel· özelliklerle aktaracaktır. (2) Sosyal de'ğişime 
neden olan bu faktörlerin ve özellikle kitle iletişi
minin insan Uzerinde ne gibi etkiler yaptı~ı çağdaş 
dUşUnUrlerin önemle üzerinde durduğu sorunlar arasın
dadır. 

İletişim düşünUrlerinden McJıuhan, iletişim konu
sunun incelenmesine, öncelikle kullanılan teknii~in in
celenmesiyle başlanması gerektiğini belirtir. Düşünür, 
aynı il~tinin kendisini yayan tekniğe göre, birey üze
rinde değişik etkiler bırakabileceğini savunmaktadır. 
Örneğin, aynı haber gazete sayfasında, radyo ya da te
levizyonda verilişine göre birey üzerinde değişik et
kiler ortaya çıkarır. Düşünüre göre iletişim araçları, 

(2) Kitle iletişim kurarnları çeşitli kurarncılar tarafın
dan formüle edilmiştir. Bu nedenle de çeşitli model
ler halinde il~tişim literatürüne geçmiştir. En yay
gın kurarnlara 11 Informasyon Kuramı'' ve 11 Sibernetik ,an
layış'~ 11Bruce H. Westley and Malcolm S.Maclean, Jr. 
Modelf', ''Algılama Kuramı" örnek verilebilir. Bu ku
ramların tanımı için bkz. Kenneth K.Sereno, C.David 
Mortensen, Foundations Of Communication Theory, 
(New York, Harper and Row, 1970). 
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yalnız kendinden bekleneni yerine getirmekle kalmaz, 
insanın duyarlılığını, toplumda yaşnma biçimini ve de
~erler sistemini de de~iştirebilir.(3) 

Marcuse ise, kitle iletiş:Lm aracları:rnn birey ve 
toplum üzerinde etkileri konusunda genelleyici bir gö
rüşe sahiptir. Bu bütünsel etki yaklaşımıyla, kitle ile
tişim araçlarının toplumda tek boyutlu bir düşüncenin 
oluşturulmasına katkıda bulundw~unu öne sürerken, sı

nırsız bir etkileme gücüne sahip olduğunu da savunmak
tadır.(4) 

Wright Mills de kitle iletişim araçlarının bir 
tür bilgisizliğe yol açtığını savunmaktadır. Mills'e 
göre dış dünya ve toplumsal gerçeklerl~ ilgili olarak 
kendi başımıza edindi~imiz bilgi ve düşüncelerin oranı 
azalmaktadır. Zihnimizdeki görüntülerin büyük bir bö
lümünü doğrudan ya da dalaylı olarak kitle iletişim a
raçlarından edinmekte, olaylara bir kitle iletişim ara
cında yer verilmediei sürece inanılmamaktadır. Kitle 
iletişim araçları sadece haber ve bilgi vermekle kal
mamakta, yaşam denemlerini de yönlendirmekte dir. !':Ii lls, 
kitle iletişim araçlarının inandırıcılıkları yanında 
yeni davranışlcır kazanmada ve önerilen tiplere benze
rnede önemli etkileri olduj~unu savunmaktadır. Kitle ile
tişim araçları bireylere yeni bir "öz-kü;;:ilik" verip 
benimsetmekte, aynı kişilere ne olmaları, nasıl olma
larJ. r.;ere.h:tir~ini göster-Lp, bu yönde isteklilik yara t
makta, belirli bir teknik kazandırmakta ve bu yeni 
"öz-kişilik" e b ürününce bireyin raha tlaya ca{~ı:m. vaadet
mektedir.(5) 

(3) Marshall Mc~Luhan, Understanding Media: The Extensions 
Of l,·Ian, (New York, Mc Graw-Hill Book Company,.1.9b5). 

(4) Ertuğrul Özkök, İletiRim Kurarnları Açısından Kitlele-
rin Çözülü~ü, (Ankara, Tan Yayınları:30, Düşünce . 
Dizisi:5, 1985), s.l96. 

(5) Wright Uills, İktidar Seçkinleri,Çeviren:Unsal Oskay, 
(Ankara, Bilgi Yayınevi, 1974), s.436-441. 
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linsal Oskay'a göre ise, bu etkilerin yanında 
kitle iletişim araçları, toplwna bilmediği, gitmedi~i, 
görmedi(~i yerler ve konular hakkında bilgi verip, ül
keyi dıç dUnyaya bağlamada da etken olur. Toplumdaki. 
tehlikeler, olaylar ve olanaklar hakkında farklı kay
naklara kulak veren geleneksel toplumun kitle ileti
şim araçlarına yönel tilmasini sa{_;larlar. Kitle ile
tişim araçlar1. ulusal kalkınma ve modernleşme gibi 
sorunlar üzerinde odaklaşmış bir kamuoyu yaratabilir
ler. Kitle iletişim araçları halkın yenileşmeden yana 
yeni tutumlar kazanmasını sağlar, yeni fikirlere, ye
ni mallara, yeni yaşam biçimine istek duymasına yol 
açar. Toplumun ise geleneksel toplum yapısından, mo
dern toplum yapısına geçmesini sağlar.(6) 

Kitle iletişim araçları üzerinde denetimin de 
çok önemli olduğunu söyleyen Denis Mc~Quail, bunun çe
şitli olanaklar sağladığını· savunur. Öncelikle kitle 
iletişim araçları dikkatleri belirli sorunlara, çö-

_zümlere ya da insanlara çekip yönlendirerek, güç sa
hibi olanlarJ. kayırıp, buna bai'?;l:ı. olarak da rakip bi
rey ya da gruplara yönelmesini önlerler. İkinc~ ola
rak kitle iletişim araçları statü ~ağlarlar. tlçüncü 
olarak belirli koşullarda inandırmanın, seferber et
menin bir kanalı olabilirler. Son olarak da kitle 
iletişim araçları psişik ödül ve tatminierin sunul
masında araç olabilir, rahatlatır, eğle~dirirler.(7) 

Sinema bir kitle iletişim aracı olarak bu fi
kirlerle ve Suzanne Langer'in "gerçekliğin rüya ola-

(6) linsal Oskay, Toplumsal Gelişmede Radyo ve Tele
vizyon, (Ankara, AU. Basımevi, 1978), s.69. 

(7) Denis Mc~uail,."Kitle İletişim Araçlarının Et
kileri", Kitle Iletisiminde Temel Yaklaşımlar, 
Derleyen: Korkmaz Alemdar-Raşit Kaya, (Ankara, 
Savaş Yayınevi, 1983), s.78. 
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rak e;örülmesi" (8) şeklindeki açıklaması ile ba{tlantı

lıdır. İnsan yar]amı ve dünya üzerine bir çe:;d.t hayal 
kurma ve etki altına e;irmeyi de kapsamında bulundur
maktadJ.r. 

Sineronda filmi izleyen kişi ses, müzik, renk ve 
hareketin bütünleştirici özelli~i ile beliren olayla
rın akışından etkilenmektedir. Sinema işleyişi içinde 
bir olay, gerçekmiş gibi ortaya konulmakta ve bu olay 
izleyiciye doğrudan doğruya seslenmektedir. Filmin 
perdedeki yansıması, kişinin gözü kulaiiı, dili durumu
na gelmektedir. Bir bilimsel çalışmada bildirildiei gi
bi, Fransa'da Heuyer ve Faure'un yaptığı araştırmalar
da, bir filmin gösterimi sırasında kişirün solunum ve 
dolaşım düzeninin değişikliğe uğradığı, beynin biyoe
lektrik faaliyeti ve sinir sisteminin değişip, geri
limlerin ortaya çıktığı görülmektedir. Kişide ortaya 
çıkan fizyolojik değişimler, duygusal yapısını da et
kilemektedir. Kişi filmdeki olayı izlerken duyguları-
ile de olaya katılmakta, çeşitli yönleri ile filmle 
özdeşleşmektedir. Filmden etkilenen kişinin üzerinde 
bilinçaltı etkiler de oluşmaktadır.(9) 

Filmin geniş bir içeriğe sahip oluşu, pekçok 
olay ve konu~flJ. bir bütün içinde yansı tınası kişide çe
şitli algılamalar yaratmaktadır. Bunların bazıları bi
linçli oldusu gibi, bazıları da bilinçaltına yerleşir
ler. Bu değişim ve etkileşimler bireye yen~ düşünce-· 
ler, yeni bilc;iler getirdiği gibi, bireydeki duygula
rı, iç güdüleri ve dürtüleri de ortaya çıkarmaktadır. 

(8) Susanne K.Langer, Feeling And Form, (New York, 
Charles Scribner's Sons, 1953). 

(9) Köksal Bayraktar, "Film v~ Suç", Sinema Filmleri
nin Sansürü Kollogyumu 7 (Ist~nbul, !.O.Rukuk ]'a:Kü1-
tesi, Idare Hukuku ve Idari Ilimler Enstitüsü Ya
yınları, No:?, 1979), s.30. 
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Etlcilenmenin bi linçaltında uzantılarının bulunması, 
b t 1 • "d"l . J .. d J • ı as ırL:..rn:tş ıçe;u u_er:tn uyarı..ıp, oz eş .eşmenın o uş-
ması, bireyiıı uzun süre olayın etkisinde kalmasına 
neden olur. Bireyde bulunan taklit etme özelJiü;inden 
d ı d f 
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00 o ayı a, ı_mın ascısı a ~ıruaKı Kl?ı, gor usu o-
layları özel yaşantısırıda da uygulama e~ilimi taşı
maktadır. (lO) 

Sinema çeşitli biçim ve yollarla, toplumsal olay
ları içeren filmleri izleyiciye göstererek, izleyiciyi 
harekete geçirici özelliğe sahiptir. Sinema geniş ölçü
de, derinlemesine, a,yrıntılı fotoğrafilc görüntüsü ile 
sesin, karanlık ve sessiz bir sinema salonundaki etki
sini de yanına alarak izleyicinin diklcatini devamlı ola
rak perdedeki harekete yoğunlaştırır.(ll) 

Yukarıdaki açıklamalardan anlaşıldığı g~bi, top
lum~ etkide bulunarak de[~işikliğe neden olan sinema, 
teknolojiye çok bağımlı olması ve tümüyle ortak bir ça
baya gereksinim duyulması nedeniyle sanatlar içersin
de en zor üretilenidir. Ayrıca sinema, tüm sanat dal
ıarına açık ve özel hukuka gereksinim duyan bir sanat 
dalıdır. izleyicisine görüntülerden anlamlı bir bütün 
oluşturarak iletiler göndermeyi amaçlayan bir iletişim 
aracıdır. Dünyanın bir,:evrensel dili ve anlatım aracı
dır. Kullanım biçimine göre olumlu ya da olumsuz ola
bilen bir eğitim aracıdır. 

Film, bir olayı ya da bir dizi olayı betimlemek, 
geliştirmek, anlatmak amacını güden bir görüntüler dizi
sinden oluşur. Ancak bu görüntüler seçilen anlatıma gö
re bir göstergeler ve simgeler dizgesi içinde düzenle-

(lO) a.g.k. s.Jl; Bu konuda avrıca bkz. Kezban Tamer, 
Te.levizyonunu Etkileme SUreci ile ~ili Savlar, 
TAnadolu Universitesi, Açıkögretiın Fakültesi, 
Mayıs 1983). 

(ll) john Ellis, Visible Fictions, (Rautledge and Kegan 
Paul 1·1e1bourne and Herley, 1982). 
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nirler. Bu görUntüler öncelikle belli bir anlatım yük
lenen nesne, somut bir gerçektirler. Mitry için görün
tülerle düzenlenen filmsel anlamda, görüntünUn temel 
özelli~i bir mekanın görüntüsü olmasıdır. Bu mekan 
gerçekte varoldu~u biçimde gösterilir. Sinemada de
kor, nesneler ve kişiler aynJ. hareket ve ri tınle 11 film
sel mekan" olan olgusal gerçeği oluştururlar. Sinema 
nesnelerin dilidir. Somut nesnelerden soyuta yönelebi
lir.(l2) 

Sinema sadece davranışları gösterir. Temsil edi
len kişilikler yapımcının yaratısı bile olsa, oyuncu
lar tarafından canlandırıldığından, yaretıda bağımsız
laşarak bir nesnellik kazanırlar. Oyuncuların temsil 
ettiği kişilik, film boyunca olaylar ve ilişkiler için
de gözlenir, oluşur. Sinemada varolan tek zaman şimdi
ki zamandır. Orada herşey günceldir. Zamanla mekan üst
üstedir. Geçmişin anıınsanması bile şimdiki zamanda gös
terilen hareket ve davranışlarla olur.(l3) 

Böylesi özelliklere sahip olan sinema, her dö
nemde pek çok olguyu ele almıştır. Ele aldığı olgular-
dan biri de "kadın olgusu"dur. Dünya sinemasında ve 
Türk sinemasında bu konuda pek çok film yapılmıştır. 
Bir kitle iletişim aracı olarak sinema, bugün "kadı:n 
olgusu"nu çeşitli yönlerden gösterme ve topluma me
saj verme işini de üstlenmiştir. 

(12) 

Sinema ve Kadın~gusu 

Kadın ve erkek her ikisi de insan türünü oluştu-

~1erih Zıllıoğlu, "ÇafJ;d?-Ş. Bir Sinema Kurarncısı: 
Jean Mitry"ı Ku~ tEITIA İBF Dergisi, Ekim 1981), 
s.l71-179; J.DudleY. Andrew, The Major Film Theories, 
(New York, Oxfort University Press, 1976), s.l89. 

( 13) 1~Ierih Zıllıoğlu, "Çağdaş Bir Sinema Kurarncısı: 
Jean l:Iitry", s.l77-179. 
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ran, insan ge1i:Ji_mini birlikte sa[1;layan ve her anlam
da birbirini tamamlaynn iki varlıktır. Böyle olduğu 
halde farklı toplv_rnsal ve kültürel görüsılere göre, bu 
gerçek, çok defa bir eksikliği, dengesizliği doifuracak 
şekilde saptırılmıştır. Kadın ile erkek arasındaki e
şitlik ya da eşitsizlik durumu sosyal bilirnciler tara
fından ele alınmış, araştırılmış ve sonuçta genel an
lamda kültürlere bakıldığında en ileri medeniyetlerde 
bile kadının aleyhine bir eşitsizlik söz konusu oldu
ğu ortaya çıkmıştır. 

Toplumbilimlerdeki araştırmacıların, kadının 
durumuyla ilgileurneleri oldukça yeni bir olaydır. Top
lum ve siyaset bilimleriyle ekonomi alanlarındaki a
raştırmalar geleneksel olarak erkeğin statüsünü dikka
te alarak, erkeklerin ekonomik olanakları, saygınlık 

ve yetki biçimleri üzerinde durmuşlardır.(l4) 
Tarih boyunca kadına verilen sayısız roller i

çinde ikisi hep ön plana çıkmıştır. Birincisi, çocuk 
do~uran, çocuklarımızın anası, bacımız kadınlar, "iyi 
kadınla~', di~eri erkeklerin cinsel isteklerini kar
şılayan "kötü kadınlar" dır. Çağımızın en temel özel
liği "hızlı değişim ve gelişim" olarak nitelendiri
lirken, "kadın olmak", bu gelişimi en uzaktan ve en 
yavaş izlemekle eş anlamlı kılınmıştır. Çünkü kadının 
"annelik rolü", "aile rolü" ve "toplumsal rolü",yani 
iyi kadın olma zorunluluğu, kadının değişmesini, bu 
gelişime ayak uydurmasını engellemiştir~(l5) 

(14) Mine Tan, ~ın Ekonomik Yaşamı ve Eğitimi, (An
kara, Türkiye Iş Bankası Kültür Yayınları, Ge
nel Yayın No:204, 1979), s.5. 

(15) Zeynep Oral, Kadın Olmak, (İstanbul, Milliyet 
Yayınları, 1985), s.ll-12. 



9 

Son yüzyılın yaşam şartlarına u~ygun olarak desi
şen görüş ve davranışlar, toplumlarda "kadın hakları" 
ve "kadın sorunları" üzerinde düşünmeyi de getirmiştir. 
Endüstrinin gereklerinden olan daha fazla üretim, çalış
ma alanında erl<eklerin yanısıra kadınların da iG ve söz 
sahibi olmasına neden olmuştur. Bunun sonucunda..kadınla
rın asırlarca erkeklerin yararlandığı sosyal özgürlük, 
politik etkinlik, kazanç ve ünvan üstünlüğü gibi haklar
dan birçok toplumda yoksun kaldığı farkedilmiştir. Tepki 
olarak geliştirilen kadın hakları, kadın-erkek eşitliği 
gibi düşünceler çeşitli eylemlerin, kurumların ve yayın
ların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 

Günümüzde kadının toplumsal konumu, cinsler arası 
eşitlik, kadınların "yeniden üretim süreci" nde görünme
yen payları, yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. 1975'de 
başlatılan "Kadın On Yılı Eylem Planı" birçok ülkede kök
lü ve eşitliği destekleyici yasal değişmelere neden olma 
amacıyla başlatılmıştır.(l6) 

Yalnız bu akım kadın hareketleri konusunda yeni 
bir fikir değildir. Amerika'da 1848'de toplanan ilk. ka

dın hakları kongresinde, kadınların yapılışında katkıları 
bulunmayan yasalara saygı gösterme zorunluluğu, malıkerne

lerin evli kadınların kendilerine özgü haklarını tanıma
ya yanaşmamaları, kocanın eşin mal, mülk ve geliri üze
rinde tanınan denetim yetkisi gibi kadınlardan esirgenen 
hukuksal ve siyasal eşitsizlikler gibi durumları tartış
mışlardır. Feminizmin ilk aşamasında cinsiyet rollerinin 
eleştirisini yapan kadınların başında yer alan Gilman, 
1898'de yayınlanan 11 Kadın ve Ekonomi" kitabında evlilik
te ana sorunun ekonomik bağımlılık olduğunu belirtir. 
Gilman aile içinde erkeğin egemenliğini ve kadının özerk
liğini etraflıca incel~r. Kadının özgürleşmesi ve eşit-

(16) Nermin Abadan~Unat, Türk Toplumunda Kadın, (İstan
bul, Araştırma Eğitim, Ekin Yayınları, Genişletil
miş 2.Baskı, 1982), s.2. 
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likçi, uygar ve çağdaş bir statüye kavuşmasının herşey
den önce kapsamlı yasama ve yönetim önlemleriyle gerçek
leştirilebileceğini savunan görüş, 1872' de İngiliz Mary 
Wollstonecraft'ın "Kadın Haleları Savunması" adlı kitabın

da, ~Kadınların toplumdaki konumları, gördükleri öğreni
rnin doğal sonuçlarıdır, kadınlara haklarını veriniz, ken
dileri erkeklerin erdemlerini ayrıca benimseyecekler
dir"(l7), biçiminde tanımlanmıştır. 

O dönemlerde yapılan çalışmalara karşın, kadınla

rın sosyo-ekonomik sorunları çözülememiştir. Feminist 
akımın yeniden güçlenmesi, kadın işgücünün yeniden çalış
ma piyasasına çıkmasıyla bağıntılı olmuştur. Önce 1920'ler
de, daha sonra İkinci Dünya Savaşı sırasında ve nihayet 
1960' larda uluslararası göç hareketinin yoj:~unlaş.ması ile 
birlikte kadınların ekonomik gücü ve rolleri yeniden ka
muoyunun gündemine getirilmiştir. 

1960'ların ortalarından itibaren batılı toplumlar
da yeniden canlanan "kadın kurtuluşu" hareketleri, "yeni 
feminist" hareketlere katılan kadınların şiddetlenen müca
delesi çağdaş toplumlarda kadınların durumlarından hoş- . 
nut olmadıklarının göstergesiydi. Yapılan araştırmalar 
da kadınların hoşnutsuzlu,\;una yol açan faktörlerin çok 
ve çeşitli oldui~unu ortaya koymaktaydı. Son birkaç yıl 
içinde kadınlar, toplumda statü olarak aşai;ı bir yerde 
bulunmaktan, aileye, evlili!~e, boşanma;ra ili'::ıldn önem-
li sorunlardan, ekonomik sömürülmeden, doğum kontrolu 
ve kürtaj haklarının gerektii;i gibi tanınmamasından, e
~itimde karşıla~ılan sorunlardan, ideolojik baskılardan, 
kadının politikada belirli bir yere sahip olamayışından, 
kadının ne sneleştirilme sinden, cinselli~;inin sömürülme
sine kF.ıdnr kadın yaşamının her boyutu tartışma konusu 
edilmiştir.(l8) 

(17) a.g.k., s.3. 

(18) Ştrin Tekeli, Ka<i_ınl~..E__Y_El_~:h;yasal Topl1Jf!!Sal IIavat, 
(Istanbul, Birikim Yayınları, Yerli Ara(~tırmalar 
Dizisi:6, 1982), s.l3. 
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Oldukça karmaşık bir sorun haline gelen '"kadın 
hakları" konuları ahlak, cinsel yaşam, evlilik, çocuk 
edinme ve ye tü:ıtirme gibi konulardaki anla:rıGlarda bü
yük g~rüş farklılıkları ve d~~işikliklere yol açmıştır. 
Bir yandan alışılagelen dei~erler yıkılırken, yeni deGer
Ierin yerle~.ımesi hemen hemen her toplumda karmaşaya ne
den olmuş, aile düzeninin yanısıra, iş düzeni de de~işi
min sarsıntılarına uğramıştır.(l9) 

Kadın hareketleri Türk toplumunda da hissedilmiş
tir. Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra, Osmanlı 
İmparatorluğu'nun yıkıntıları üzerine sağlam temellere 
dayanan yeni bir devlet kurmaya çalışan Atatürk, Türk 
toplumunun gerçeklerine uygun bir dünya görüşü ortaya 
koyarken, Türk kadınını dacerkeği ile eşit hak ve özgür
lüklerden yararıandırmak için yasal bir takım değişik
likler yapmıştır. 1924 yılında çıkarılan "Tevhid-i Ted
risat Kanunu", 1925'de kabul edilen "Kıyafet Kanunu" ve 
1926'da çıkarılan "Medeni Kanun" bu alanda yapılan ilk 
değişiklikler arasındadır. B~ylece eğitim sisteminin la
ikleşmesiyle birlikte, kadınlara da erkeklerle eşit eği
tim olanakları tanınmış olup, örtünme, peçe ve çarşaf 
giyme ortadan kalkar ve batı toplumlarında kadının huku
ki statüsünü belirleyen esaslar kabul edilmiş olur. Buna 
göre kadı n ve erkek yasa önünde evlilik, boşanma, vela
yet, veraset gibi konularda eşit haklara sahip olurlar. 
Çok eşle evlilik de yasaklanır. 1930 yılında Belediye 
Meclisi, 1934 yılında da Millet Meclisi .seçimlerinde ka
dınlara seçme ve seçilme haklarının tanınmasıyle da ka-· 

dınlar, yasal olarak siyasal alanda da erkeklerle eşit 
duruma getirilirler.(20) 

Bununla beraber Türk toplumunda kadının evlendi
rilmesi, iş hayatından uzak tutulması, politik yaşama 

(19) Necla Arat, Kadın Sorunu, (İstanbul, Say Yayınları, 
1986), s.l87-192. 

( 20) Şirin Tekeli, "K?dın", Cumhuriyet Dönemi Türkiye 
Ansiklopedisi, (Istanbul, Iletişim Yayınları, 1984), 
s.ll93. 
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karşı cesaretsi~üik, cinsellik konularında hür ve karar 
verme yetkisine sahip olarnama gibi sorunları hala var
dır. Ayrıca, Cumhuriyet' ten s·onra çıkarıları yasalar ve 
yapılan reformlarla, Türk kadınına aile hayatında, eği

timde, çalı~mada, siyasal alanda onu erkeklerle .eşit kı
lan ve pek çok ülkeye göre ileri haklar verilmiş olması
na karşın, yasalarda da erkeğe tanınan üstünlüklerin bir 
kısmı da devam etmektedir. 

"Yasa gereği aile başkanı kocadır. Kadın ev
lilik birliğini temsil etme ayrıcalığına sa
hip değildir (Madde:l54). Karı, kocasını iz
leme zorundadır, oturma yeri de koca tarafın
dan seçilmektedir (Madde: 153, II)\. Kadın evin 
masraflarının ya ev işlerinin bir kısmını 
üstlenmek ya da maddi katkıda bulunmakla kat
kıda bulunmakla katılır (Madde:l90). Karı-koca 
mallarının idaresi için hangi usulü kabul et
miş olurlarsa olsunlar, kadın, kocanın açık
ça veya üstü kapalı olarak (zımmen) izni ol
madıkça bir iş tutamaz ve bir sanatla uğraşa
maz (Madde:l59,I)"(21)~ 

Tüm bu gelişmeler ve Cumhuriyetin kuruluşundan be
ri Türkiye'de kadın haklarının uygar ülkelere parelel ola
rak genişlemesi, kadının toplum içindeki yaşantısında say
gınlığını ve etkinliğini arttırmıştır. Ama eşit eğitim ve 
öğrenim olanaklarından yararlanarak, kadının bu saygınlı
ğını ve etkinliğini koruyu~, haklarını genişletebilmesi 
için, yurdun gelişmemiş, kırsal yörelerindeki kadınların 
da bu olanaklardan uygulamada da yararlanır hale gelmele
ri gerekmektedir.(22) Çünkü, yasal olarak bu olanaklar 
var olsa da uygulamada tam olarak işlerlik kazanmamıştır. 

Sinema bir kitle iletişim aracı olarak, bugün ev
rensel boyutlardaki kadın olgusunu çeşitli yönlerden gös-

(21) Medeni Kanun, 1926. 

(22) Adil İzveren, Toplumsal Törebilim, (Ankara, AİTİA 
Yayınları, No:l30, 1980), s.l72. 
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terme ve topluma mesaj verme işini de üstlenmiştir. Son 
zamanlarda yapı).:an kuramsal çalışmalar, kadırn:ri erke;';in 
karşısındaki durumunu gösterir anlatırnlara çoklukla yer 
vermektedir. Bunun yanısıra gelişen sinema kurarnları, 
psikoloji ve psikiyatriye de davandırılarak "kadın" ol
manın ne demek olduğundan yola çıkarak feminist kurarnları 
beslemekt~dir.(23) 

Kadın yönetmenlerin yaptığı filmle~ ve kadın so
runları üzerine yapılan filmler de, bu alanda yapılan 
araştırmalara kaynak oluşturmaktadır. Ingmar Bergman'ın 
filmleri gibi.(24) 

Türk sinemasında da "kadın" ile ilgili konular, 
ilk yapımıardan başlayarak yer almıştır. 

Türk Sinemasında·.Kadın .Olgusu 

·Türk sineması 14 Kasım 1914'de bir Çarlık Rusya 
anıtının, İstanbul'da yıkılışının kısaca filme alınmasıy
la başlamıştır. İlk öykülü film ise, 1917 yılında bir ro
mandan alınarak Pençe adıyla çevrilmiştir. Evliliği "pençe" 
olarak yorumlayan filmde herkesle yatan ve kocasını alda
tan bir kadınla, bir başka erkekle sevişirken kocası ta
rafından yakalanan diğer bir kadının cinsellikleri anla

tılmıştır. ( 2 5) 

(23) Frank Krutnık, "Desire, Transgression and James 
M Cain", Screen Education, (Valume 23 Number, 1 May/ 
June 1982), s.31-45. · 

(24) Richard Grenier, "Bergman", Çev:Peri Efe, Videosi
~' (Sayı:l2, Haziran 1985), s.38-39 ve Alim Şe
rif Onaran, "Sinemada Ahlak, Seks ve Sansür", Geli
şim Sinema (Mayıs 1985), s.23-24. Ayrıca ayrıntılı 
bilgi için bkz. Screen Education, (Volume 23 Number, 
ı May/ June 1982 • . 

(25) Mahmut Tali Öngören, "Türk Sinemasında Kadın ve 
Cinsellik", Videosinema, (Sayı:5, Kasım 1984), 
s.59. 
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Baştan çıkarıcı kötü kadın tipine yer verilen 
Pençe filminden sonra, 1919 yılında Mürebbiye filminde 
Ahmet Fehim de "Anjel" tiplemesiyle Türk sinemasına ilk 
vamp kadını getirmiştir.(26) 

Mürebbiye filmi aynı zamanda bir kadının kişili
ği çevresinde kurulan öyküye sahip, ilk uzun filmleri
mizdendir. 

Cumhuriyetin kuruluşuna kadar geçen sürede ti
yatroda ve sinemada Türk kadınları rol almamıştır. 1923 
yılında Muhsin Ertuğrul'un yönetmenliğini yaptığı Ateş
ten Gömlek filminde "Bedia Muvahhit" ve "Neyire Neyir" 
ilk Türk kadın sinema oyuncuları olarak rol almışlardır. 
Cinsellik sömürüsü ile ilişkisi bulunmayan filmde Muhsin 
Ertuğrul, başlıca kadın kahramanlar olan Ayşe ile Kez
ban'ı Türk oyuncuların canlandırmasını istemiştir.(27) 

Muhsin Ertuğrul sinemasında, 1922'de çevirdiği 
sessiz filmlerden, 1953'e kadar olan dönemlerde yaptığı 
filmlere kadar çeşitli kadın tipleri vardır. 1922'de yö
nettiği İstanbul'da Bir Facia-i Aşk filmindeki güzel 
Mediha kötü bir kadındır. Ağına düşürdüğü erkekleri et
kileyip, yuvalarını yıkar. Nur Baba filminde şehvet düş
künü bir Bektaşi Şeyhi'nin çeşitli kadınlarla olan iliş
kilerine yer verilir. Muhsin Er~uğrul Karım Beni Aldatır
sa filmi ile de Türk sinemasına ilk mayolu kızlar sahne
sini getiren yönetmen olmuştur. Muhsin Ertuğrul sinema
sında yer alan seks ögeleri yanında, tek erotik simge 
"Cahide Sonku" tiplemesiyle olmuştur. 1940 yılında çe
virdiği Şehvet Kurbanı filminde, tren sahnesinde eteğini 
sıyırıp, dizini gösterirken, bluzunun düğmelerini yavaş 
yavaş çözerken, istekli bakışları etkilidir.(28) 

(26) Agah Özgüç, Fotoğraflarla Türk Sinemasında Seks 2, 
(Istanbul, Martı Yayınları, 1983), s. 10.. . · 

(27) Ragıp Taranç, "1980 ve Sonrasında Türk Sinemasında 
Kadın ve Cinsellik ~orunu", Yayınlanmamış Master 
!ez~, (Dokuz Eylül Universitesi, 1985), s.25. 

(28) Agah Özgüç, Türk Sinemasında Seks 2, s.25. 
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1949'a kadar Türk sinemasında görünen kadın tip
leri, yaşanılan dönemin gerçekleri ile ilişkisi olmayan, 
güldürü ve melodramların zavallı ögeleri olarak film
lerde yer almışlardır. Yalnız 1949'da Lütfi Akad'ın yö
nettiği Vurun Kalıpeye filmi, Kuvayi-Milliye'ci bir kadın 
öğretmenin girişti~;i özverileri konu edinir. Sinema ya
zarlarına göre, gerçek anlamda kadın tipleri sinernamız
da 1953'lerden itibaren ortaya çıkmaya başlar. Alda
tılmış, terkedilmiş, acı çeken kadın tipleri filmlerde 
sık sık görülür. l953'de Altı Ölü Var ve 1956'da Zey
nep'in İntikamı filmlerinde aldatılmış, terkedilmiş,ma
sum yüzlü "kenar mahalle kızı" tipini, "Nevin Alpar"ın 
oynamasına karşın, bu tipin en belirgin oyuncusu "Muhte
rem Nur" olmus;ıtur.(29) 

Türk sineması 1960 yılı ve sonrasında erotizmde 
yükselme çağını yaşarken, Atıf Yılmaz, Halit Refiğ ve 
Metin Erksan da filmlerinde bu konuya ciddiyetle yer 
vermişlerdir. 

Atıf Yılmaz'ın Ölüm Perdesi (1960) filminde bir 
strip-tease sahnesinde "Leyla Sayar" dans ederek soyunur
ken, bir erkek tarafından yüzüne yaklaştırılan tabanca
·~ın namlusunu ağzına alır. Halit Refiğ'in Şehrazat (1964) 
filminde "Leyla Sayar", sosyatik çevrede, özel bir gece 
kulübünde "Dişi Örümcek" adıyla strip-tease yapar.(30) 

Şehraza~ filmiyle HalitRefiğ ilk kez gerçek üs
tü, tümüyle simgesel bir kadın kişiliği yaratarak Türk 
sinemasında denenmemiş bir erotizm araş~ırmasına girer. 
Prenses Şehrazat, Halit Refiğ'in kadınlar dünyasına duy
gudan yçıksun bir "aşk hayvanı", katıksız ve uç.noktaya 
varmış bir "nemfomani" kazandırmaktadır. (31) 

(29) Mahmut Tali Öngören, Sinemada Kadın ve Cinsellik 
Sömürüsü, (Ankara, Dayanışİna Yayınları, 1982), s. 64. 

(30) a.g.k. s.l27. 

(31) G=!-ovanni Scognamillo, Türk Sinemasında_? Yönetmen,. 
(Istanbul, Türk Film Arşivi Yayını, 1973-y, s.l25. 
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Halit Refiğ'in ilk filmi olan Yasak Ask (1960-61) 
da da, aşkı ve kadını, belirli bir çevre içinde kadının 
dramını buluruz. Seviştiğimiz Günler (1961-62) filmin 
de ise, gündelik yaşantımıza karışan, büyük şehirlerde 
gitgide büyük önem kazanan kadının konumu verilir. Man
ken Nilüfer, hastes Lale ve sekreter Mine, büyük şehir-
de kişiliklerini ve mutluluklarını savunmak için müca
dele·ı·eden, yasak aşklara karışan, ço{~u zaman bunlardan 
sıyrılmasını beceren üç genç kızdır. Seviştiğimiz Günler 
de kadın, gerçek bir çevre içinde, de ~~işik kişiler ve 
olaylarla karşılaşarak, ilişkilerinin sınırlarını geniş
letip, yüzyıllardan beri onu bir köşede sıkıştırmak is
teyen bir topluma katılıp, yararlı olmak için savaşmak
tadır. Halit Refiğ bu filmde henüz kadın kahramanlara 
ciddi görevler yüklememiştir. Seviştiğimiz Günler çer
çevesinin sınırlı olmasına rağmen çevreyi, çevrenin ku
rallarını gözönüne alarak, kadın kiryilikleri üzerinde dun
ması yönündün önemlidir. Halit Refiğ Şehirdeki Yabanca 
(1963) filminde de taşra çevresinde ezilen, kişiliğini 
gerçekleştiremeyen, anlayış ve sevgiden yoksun Gönül'ü 
anlatırken, kadın-toplum, kadın-erkek ilişkilerini ince
lemektedir. Gurbet Kuşları (1964) filminin kadın tipleri, 
burjuva kızı hariç ya meslek icabı, ya çıkarları için ya 
da aşka inandıkları için cinsiyeti kullanan kadınlardır. 
Bu özellik aşka inanan Fatoş için diı'terlerinden çok da-
ha zordur. Doğal ve duygusal ihtiyaçlar ne kadar güçlü 
olursa olsun, örf ve adetlerin, geleneklerin çektiği 
setlerin yıkılınası gerekmektedir. Burjuva kızı ve aydın 
kız bu sorunları aşmıştır. Pavyon dansözü de bu sorun
ların ötesindedir. Tüm sorunlar, ailesiyle birlikte köy
den kente gelen, kadınlığını farkedip, özgür bir yaşam 
arzulayan Fatoş için geçerlidir. Fatoş'da şehirde hazır
lıklı olmadı?~ı için, kadını sürekli arka plana i ten pe
derşahi bir düzenden, kadına özgürlül-::: tanıyan bir düze-
ne geçiş onun için zor olacağından ezilecektir. ]'ilmde 
cinsiyet sorunu, kadın kahramanlar için oldu;';u kadar, 
erkek kahramanlar için de önemli, onları olumsuz sonuca 
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sürükleyen bir nedendir. Halit Refiğ evlilik kurumunu 
ele aldırkı ilk filmi Eveilik Ovunu 'nda (1965), aşktan 
korkan, kadınlık e;örevin:l reddeden erkeklerden kaçan 
"iş 1cadınJ. 11 tipinin, sonunda a~kı, cinsiyeti tanımasını 
anlatır. Haremele Dört Kadın (1965) filminde de kadın 
toplum ilişkileri tarihsel bir perspektif içinde elişti
rilir. Halit Refiğ kaynaklardan ve arapbacı, bohçası ka
dın gibi yan tiplerden yararlanarak, harem hayatının mo
natan, kapalı, bağucu havasJ. içinde, paşanın r;özüne gi
rip, ona bir çocuk do~urmak için uğraşan, sinir krizleri 
geçirip birbirirıe giren, her çareye başvurabilen kadınla
ri incelemektedir. Kadınların cinsel arzularını, tatmin
sizliklerini, sapıklıklarını, kıskançlıklarınJ., hayalle
rini iriceleri;:en de haremi, haremdeki dört kadını dönemin 
tüm özelliklerini vererek anlatmaktadır.(32) 

Metin Erksan cinselli~i ve erotizmi kendine özgü 
ve de~işik bir biçimde ele almaktadır. J!'ilmlerinde yer 
verdi~;i kişilerin cinsel eğilimlerinin temelinde sadizm
le birlikte fetiş ve tutku yatar. Bu cinsel eğilimleri, 
Susuz Yaz'da (1963) korkulukla, Suçlular Aramızda'da ku
r1Üm fayln, SevmE?.k_ Zamanı' nda eelinlik giymiş bir mankenle, 
Sensiz Yaçanmaz 'd~' bir çıplak mankenle simc.;esel biçimele 
görüntüler. Ku:ru (1968) filminde umutsuzluk içinele zorla
nan af;aca baElanan, ezilen lmchnı:n ve tutkusundan vazge
çemeyen köy delikanlısının öyküsünü anlatır.(33) 

Lütfi Akad'da sineınamızda filmlerinde k::ıclın konu
suna yer veren yönetmenlerimizdendir. Kendisiyle yapılan 
özel görüşmede Prof.Dr.Alim Şerif Onaran, Lütfi Akad'ın 
filmlerindek:i. l·:adın konusunda fJU bileileri vermiştir; 

(32) a.g.k., s.l25-l54. 

(33) Mahmut Tnli Öngören, Sinemacıa Kadın ve Cinsellik 
SömürLi sü, s. 64. 



\ 
1 

1 

18 

"Lütfi Akad' ın 11 sehir" Uelernesinde Vesikalı 
Yarim ( 1~68), Kader :Şö,;y:ie İstedi (l9b8r;
Seninle Olmek Istiyorum (1969)1 da mutsuz 
kadınlar, imkansız aşklar yer almaktadır. 
Vesikalı Yarim'de bir hayat kadını kendi
sine tutulan, ama evli olduğunu sonradan 
öğrendiği bir manavı, tekrar karısına 
dönmesi için sevmiyarmuş gibi davranır ve 
ondan vazgeçer. Mutsuz bir aşktır filmin 
sonu. Seninle Ölmek İstiyoru~Jda İzmir'den 
tahsile gider bir üniversite öğrencisi, 
kendi nişanlısı ve akrabalarının anlayış
sızlığı yanında şoför olup, okuyamamış, ha
yatın zorladığı bir kişiden daha büyük il
gi ve şefkat görüp, onunla kaçmaya kalkar 
ye sonra bir kazaya kurban giderek ölürler. 
Imkans~z bir aşk yine ortaya çıkar. Kader 
Böyle Istedi filminde de mutsuz bir kadın 
vardır. Zengin bir kimseyle evlenmiş, ba
sit bir ailenin kızıdır. Fakat filmde 
Türkan Şoray çok güzel bir kadındır. Çocu
ğu bir kazaya uğrayıp, denizde ölünce.ken
dini birdenbire ümitsizliğe kaptırır. Içki 
içip, süslenerek sosyete hayatı yaşar. Eve 
giren iç. mimara kendini kaptırJ.p, onunla 
sevişir. Kocası intikam almak üz'ere ikisi
ni de öldürmek için gelirken, tam sonu mut
suz bitecekken, trafik kazasında ölür. Tür
lmn Şoray' da serbest kalmış olur. 

Lütfi Akad "göç" üçlemesinde de Gelin (1973), 
Dü~ün (1973) ve Diyet (1974) filmlerinde 
kadının rolünü çok güzel anlatır. Kadınlar 
isteyerek şehre gider ve kendi davaları 
için savaşırlar. Gelin-' de M(3ryem çocuğu-· 
nun sağlığı için kayınpederinin kaprisle
rine karşı çıkan bir kadındır. Düğün'de 
ailenin erkekleri iş tutacak parayı elde 
etmek için küçük kardeşlerini teker teker 
yüksek tutarda başlık verenlerle evlendi
rirler0 Zelha ise, bu duruma törelere kar
şı çıkmaya çalışır. Zelha'nın ~işiliği 
Gelin1deki Meryem'e özdeştir. Iki filmde de 
kadın direnme unsurudur. Aynı zamanda da 
olu.rrılu kahramandır. Gelin'deki Meryem, aile
nin zengin olma niyetlerine, duygusal plan
da bu niyetlerin meydana getirdiği yıkım
ıara direnme şeklinde ortaya çıkar. Oğlu 
Osman'ın ölüme terk edilmesi üzerine evi 
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terkeder ve işçi olmayı yeğler. Zelha 'da 
Lferyem gibi sevecen, çalışmaktan yılmayarı, 
cefa çekmeye, başkaları için yaşamaya ha
zır Anadolu kadınıdır. Kardeşlerini harcat
mamak için direnen bir abladır. Di~ret fil
minde de yoksul, güçsüz, okumamış, yürekli 
insanların hayat savaşı ve Hacer'in öncele
ri karşı koyduğu sendikacılığa kocasına kar
şın, kocasının yaşamını korumak için girmek 
istemesi ve mücadeleleri anlatılır. Bu film
ler kadının toplumdaki yerini, yani doğrul-· 
tucu, doğruyu gösterici fonk.siyonunu vurgu
layan bir üçlemedir. 

Anneler ve Kızları (1971) filminde de yön~men 
Lütfi Akad kadınları, anneleri anlatmakta
dır. Burada önemli olan, ayakları yere ba
san, sağ duyu sahibi Anadolu kadınını tem-· 
sil eden "Fatma Bacı" kişiliğidir. Tam Türk 
analarıdır bunlar. Kente gelirler, çalışıp 
çocuklarını yetiştirirler, kızları·· kötü yo
la düşerken karakteriyle ona birşeyler ver
meye, doğru yolu göstermeye çalışırlar. Bun
lar sağlam karakterli, geleneklerine bağlı_, 
ne yaptığını bilen kadınlardır 11 (34). · 

1972 yılından başlayarak Türk sinemasında kadın 
ve cinselliff;in sömürüldüğü "pornografik" sinema gözde 
olmuştur. 1974'ten itibaren de "seks-güldürü" ağırlıklı 
filmler gündeme gelir. Bu filmlerdeki seks anlayışında 
çıplaklık egemenken, sadist kişilikli erkek tipleri ön 
plana çıkar, ama zaman zaman kadın tipleri de bu özelli
ği taşırlar. Butün bu filmlerdeki tipler anlamsız, yapay, 
içiboş, üstelik kaba bir cinselliğin duyarsız kişileri 
olarak karşımıza çıkarlar.(35) 

( 34) Alim· Şerif Onaran, İsta~bıil, 27 .Ocak 1986 Tarihli 
s·es Eandına Kayıtlı Özel Görüşme. 

(35) Ragıp Taranç "1980 ve Sonrasında Türk Sineması'nda 
Kadın ve Cinsellik Sorunu", s.82-83. 
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1970'li yıllarda seks filmleri yanında kadın ko
nusuna toplumsal yapı ve sorunlarla birlikte değinen 
filmler de yapılmı0tır. Bunlardan biri Yılmaz Güney'in 
senaryosunu ,yazıp,, yöne ttiği Arkadaş ( 197 4) filmi dir. 
Bu filmde Aze~, arkadaşı ile birlikte gittiği bir fa
hişenin yanında rahatsız olur, mutlu olamaz. Fahişenin 
bu sahnedeki davranışları da onun cinsel bakımdan o gü
ne değin ne kadar sömürüldüğünü anlatmaya yeter. Oysa 
Azer, bir sosyete kadınıyla yatmakta sakınca görmez. 
Onun yattığı sosyete kadınının cinsel ilişkiyi her ca
nının çektiği erkekle, bu ilişki oyuncakmış gibi ger
çekleştirdiğini de film görsel olarak verir.(36) 

Süreyya Duru'nun Bedrana (1974) filminde kırsal 
kesimdeki kadının, geleneklerin :ağırlığı altında ezil-· 
mesi, elinin kolunun bağlı olması anlatılır. Bedrana' 
da bunun yanında kadının kırsal kesimdeki sorunları kar
şısında erkeğin çaresizliği de verilir. Yine Süreyya 
Duru'nun Kara Çarşıflı Gelin (1976) filminde ise, kır
sal kesimdeki kadın sömürüsü gerçekçilikle işlenir. İki.. 

aile arasında gelişen bir kan davası nedeniyle, kan be
deli olarak ortaya sürülen gelin Gülşah'ın öyküsüyle 
mal gibi alınıp satılan, ezilen, sömürülen ve tüm bun
lara bilinçsizce boyun eğen milyonlarca kara çarşaflı 
gelinden birinin öyküsü: · anlatılmış olur. 

Ömer Kavur'un Yatık Emine (1974) filminde I.Dün
ya Savaşı sırasında bir kasahaya sürülen sokak kadını
nın öyküsü anlatılırken, kasabalının kadın-erkek iliş

kilerindeki tutumu,böyle bir çevrede düşmüş kadının du
rumu verilir. 

(36) M.Tali Öngören, SinemadaKadın ve Cinsellik Sömü
~' s.9. 
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1979 yılı yapımı Zeki Ökten'in Sürü filmi de bu 
dönemin kadın konusunu ele alan önemli filmlerinden bi
ridir. Sür~'de suskun bir Berivan vardır. Berivan film · 
boyunca hiç konuşmayan tüm eziyetlere sesini çıkartmayan 
bir köylü kadınıdır. Kayınbabası Hamo'nun her kötülüttü ve 
uğursuzluGu kendinden, bir kadından bilmesini başı eğik, 
suskunlukla karşılar. 

Ali Özgentürk'ün Hazal'ında da (1980) kadın soru
nu gelenekler ile gelişme arasına sıkışmış bir çatışma 
içinde ve ülkemizin ekonomik, sosyal sorunlarıyla birlik
te verilir. Başlık parası için zengin bir ailenin oğluna 
verilen Hazaı, askerde ölen kocasının yerine, gelenekler 
gereği onun on yaşındaki kardeşiyle evlenmek zorunda .lr..a

lır. Hazal filminde ataerkil bir düzende çaresizli~e iti
len, ezilen genç gelinin öyküsü anlatılır.(37) 

Türk sinemasında 1980' li yıllar ise kadına gerçek..,. 
çi bir yaklaşım getiren yıllardır. Filmlerde artık namus 
timsali prensesierin yerini, daha bir gerçeğe yakın, cin
selliğini. yalnız duyumsamakla kalmayıp, onu özgür ve kor
kusuz biçimde yaşayan kadın kahramanlar almıştır. Bunun 
yanında filmlerde ki kadınlar, yaşama ve erkeklere hesap 
sorabilen, kimlik arayişı .içinde olan kadınlardır. 

Ah Güzel İstanbul'da (1981) Ömer I~avur, bir şoför 
ile onun genelevden çıkardığı, evlenmek istedi,'~i bir ka
dırıın mutlululc arama çabalarının, . çevreden gelen baskı
larla sonuçsuz kalmasını anlatırken, fahişenin de kötü 
bir !cad ı n de :~il, onun da insan oldul,J.unu vurgulamaya ça
lışır. · 

Atıf Yılmaz' ın kadın erkek ilişkilerinde kaba kuv
vet ve sevginin yerini irdelediği Delikan (1981) filmin
de balıkçılık yapan Sefer, Zekiye'ye tutkundur. Zekiye·de 
ondan hoşlansa da Sefer'i erkek olarak kaba buJı.ur. Kendi
sini bir mal olarak gördü?::f;ü ve kaba davrandıltı sürece 
onunla evlenmemeye karar verir. Sefer dayanamaz, bir gün 

(37) a.g.k., s.l41-144. 
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Zekiye'yi zorla iğfal eder, evlenmek zorunda kalırlar. 
Ama Zekiye Sefer'in kendisinP- kaba kuvvetle sahip olu
şunu cururuna yediremez, gerdek gec:es:l köyü terkeder. 
Sefer onu her yerde ararsa da bulamaz. Daha sonrafda ka
rısının İstanbul'da kötü yola düştü~ünü ö~renir. Zekiye' 
yi İstanbıJl' da bulup, öldürecek, namusunu temizleyecek
ken, .onu görünce yapamaz, onun çalıştığı pavyonda feda
ili~e başlar.(38) 

XQ1 (1982) filminde ise Yılmaz Güney, kadın so
rununu çc5zümlemeden, kadın-erkek ilişkilerini sağlıklı 

dalaylı olarak anlatır. Atila Dorsay, Yol filmi hakkın
da şunları söylemiştir: 

"Yol'un genelde sert, haşin öyküleri, erkek 
hesaplaşmalarını anlatsalar da kadın üstü
ne odaklaşıyorlar. Kadın-erkek uyumunu çağ
daş yörüngeye oturtamamış sağlıklı biçimde 
çözernemiş bir toplumun, toplumbilimsel eleş
tirisine kadın aracılığıyla yaklaşmış Yılmaz 
Güney. Düşlerimizin odağı, hayatımızın teme
li kadın ••• Onca istediğimiz, özlemini bir 
hançer gibi derimizde duyumsadığımız, gele
nek deyip, görenek deyip, namus deyip, onur 
deyip, en acımasız biçimde eziyete, baskıya, 
giderek kıyıma uğrattığımız kadın. Feodal 
bir bakışın tüm acımasızlığıyla, zalimli~iy
le görülüyor kadın Yol'un beş öyküsünde"l39). 

Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı Şalvar 
Davası (1983) filminde kadının da cinsel özgürlüğüne sa
hip olabileceği, istediği zaman cinsel ilişkiye girme, 
ilişkiden zevk alma hakkının varlığı vurgulanmak istenir. 
Elif yıllar önce evlenip köyünden gitmiş, kocasının ölü
mü üzerine tekrar köyüne dönmüştür. Dönüşünde köyünde 

(38) Agah Özgüç, Türk Filmleri Sözlüğü~ 1980-1983, s.52. 

(39) Atila Dorsay, "İnsanoğlunun Temel Sorunlarını Arı 
Duru Bir Destana D6nüştüren Fil~', Milliyet Sanat, 
(Yeni Dizi 60, 15 Kasım 1982), s.l2. 
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gördükler-i. orıu şaşkına çevırır. Köydeki kadınlar kadın
erkek ilişkilerinde çok zor durumdadır. Evde çocuklara 
bakan, tarlada çalışan, geceleri kocalarının gönlünü e
den onlardır. Köydeki tUm erkekler kadınlarını çalıştı
rıp, bütün gün kahvede oturmaktadırlar. Elif köydeki ka
dınları toplar, dor;um kontrolU üzerine öi~1ütler verir. So
nunda da koca zulmüne karşı en etkili önlem olarak kadın
lar seks boykotu uygularlar. Bütün kadınlar Elif'in evin
de toplanır. Erkekler tarlada çalışma, ev işleri ile uğ
raşma ve çocuk bakımını yapmak zorunda kalırlar. Filmin 
sonunda da kadınlar istediklerini elde eder1er.(40) 

Fahriye Abla (1984) filminde mahalledeki sevgili
si ile olan gizli ilişkisinden sonra "Müjde Ar", zengin 
bir taşralı ile evlendirilir. O da kız değil diye 
"Müjde Ar"ı babasının evine geri gönderir. "Müjde Ar" 
eski sevgilisi tarafından, dönüşünde bir kez daha alda
tılınca, onu yaralayıp, · .. hapse girer. Hapishaneden çık
tıktan sonra oradaki kadın a.rkadaşının yardımıyla fabri
kada işçi olarak çalışmaya başlar. Bu arada sevgilisine 
"Artık kendi başıma varolacağım" gibi değişim i_çinde ol
duğunu vurgulayan sözler söyler. Film sonunda sevgilisi
nin her türlü ihanetine uğramış olan "Müjde Ar", onun in
tihar haberini alınca, sevgilisine geri döner. Yavuz 
Tuğrul'un Fahriye Abla filmi, "Müjde Ar"ıiı'.bilinçlenme 
aşamaları olarak gelişirken, sondaki mesajıyla "tutku" 
filmiymiş gibi bir izlenim yaratır.(41) 

Bilge Olgaç'ın 1980 Kasım'ında Ankara'nın Keskin 
ilçesine bağlı Danacıobası köyünde, bir düğün sırasında 
patlayan tüpgazın lOO'e yakın köylü kadının ölümüne ve 
erkeklerin kadınsız kalışına yol açması olayını ana mal
zeme olarak kullandığı Kaşık Düsmanı (1984) filmi de 

(40) Ragıp Taranç, "1980 ve Sonrasında Türk Sineması'nda 
Kadın ve Cinsellik Sorunu", s.96-97. 

( 41) Tuğrul Firyılmaz, "Değişen Kadın İmaj ı", Gelişim Si-. 
~' (Sayı:2, Kasım 1984), s.27. .. 
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kırsal kesim insan ilişkilerini ve kadına bakışını yansı
tır. Pilmin başında bu patlama olayı yer alır. Daha son
raları da yalnız ve kadınsız kalan erkeklerin yakınmaları, 
çaresizlikleri, başlık parasının ~nemi, erkeklerin çevre 
k~ylerden başlıksız ya da ucuz kadın aramaya başlamaları 
görülür. Kaşık Düşmanı kadının mal gibi alınıp satıldı~ı 
hem bir üretim aracı hem de kaşık düşmanı g~züyle bakıl-
dığı, başlık parasının evlenme t~resi olduğu bir toplum
sal yapıyı da verir.(42) 

Şerif G~ren' in filmi :F,irar da (1984) kadın ve cin
sellik üzerine kurulmuş bir filmdir. K~y yerinde başlayan 
bir ilişkiyi kentte de sürdüren, kendisinden iki çocuğu 
olan ve evlenme sözü ile onu oyalayan adamın aslında evli 
olduğunu ~ğrenen Ayşe, onu öldürerek namusunu temizler. 
Hapishaneye girdiğinde ise mahkumların "Burada her şeye 
alışılıyor, erkeksizlik dışında" sözleriyle somutlaşan 
mahkum yaşamına tanık olur. Şerif Gören bu filmdelmahkum 
kadınların temel sorunlarının erkeksizlik ve cinsellik 
olduğunu işler. Bu nedenle de gardiyandan sağlık memuru
na, her erkeğin yaklaşması kadınlar için ayrı birer heye
can olur. Bir kadının sağlıkÇıyı baştan çıkarması ve son
ra bu serüvenini kendisini zevkle dinleyen kadınlara an
latması, kadınların da toplu bir mastürbasyona girişınesi 
filmde cinselliği yansıtan sahnelerden biridir. Ayşe'de 
cinsel bunalımlar içinde yaşayan topal bir gardiyanın 
yardımıyla hapisten kaçar, çocuklarını aramaya gider. Bu 
arama sırasında kalbi annelik duygular~y~a çarparken, hiç
bir:, duygusal ilişki beslamediği yabancı bir erkekle se
vişmekten çekinmez. Bu filmdeki Ayşe, etinden, kanından, 
cinselliğinden, gerçek cinsel ilişkilerinden soyutlanmış 
yapay kadın tiplerinden uzakJgerçek bir kadın tipini yan
sıtmaktadır.(43) 

(42) Nezih Coş, "Kaşık Dü,manı", Videosinema, (Sayı:2, 
Haziran 1985), s.85. 

(43) Atila Dorsay, "Sinemamızda 11 Yeni Cinsellik" ve "Öz
gür Kadın11 Tipi", Gösteri,(Sayı:49, Aralık 1984), 
s.57. 
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1980'li yıllarda kadın konusunu ele alan bü film
lere; Ömer Kavur'un Kırık Bir Aşk Hikayesi (1982) ve 
Göl (1983), Türkan Şoray'ın Yılanı Öldürseler (1982), 
Atıf Yılmaz'ın Mine (1982), Seni Seviyorum (1983), Bir 
Yudum Sevgi (1984), ~ağl_ıı:ı)s._:(ai?.lc..(l985), Dul Bir Kadın 
(1985), Adı ~~sfiye (1986), Şerif Gören'in Gizli Duygular 
(1984), Kartal Tibet 'in Aile .. K~<!=h.I.b!. (1983), Feyzi Tuna' 
nın Bir Kg.,<!~tı Bir Hayat (1984) filmleri de eklenebilir. 

1980'li yıllarda kadın konusunda önemli örnekler 
veren sinemamızda, aynı zamanda "arabesk" filmler/de yay
gınlaşır. 1979'da yasal önlemlerle sona eren "seks" film
lerinin yerini. alan "arabesk" filmlerde de yine kadın ve 
cinsellik sömürüsü yer alır. "Seks" filmlerinde oynayan 

"Mine Mutlu'', "Arzu Okay'' vb. lerinin yerini, "ara be sk" film
lerde, ''Banu Alkan', ''Ahu Tuğba' vb. leri alır. Böylece çıp
laklık "seks" filmlerinden, "arabesk" filmlere sıçramış 

olur .• "Arabesk" filmlerin kahramanları, çaresiz, boynu 
bükük, bağrı yanık, dertli, acı çeken kişilerdir. Olay
lar, ağlayanlar, ölenler, kan tükürenler, aşk u?~runa tUr
kU yakanların çoğunlukla, iğfal eylemleriyle, randevu
evine düşen fakir kızlarla, estetikten yoksun çıplaklı
ğın sergilendi~i sevişme sahneleriyle ortaya çıkar.(44) 

Türk sinemasında "kadın imajı"nı kendisiyle yapı
lan özel görUşmede, Alim Şerif Onaran şöyle özetlemiştir: 

"Türk sinemasında "kadın imajı diye düşündüğü
müz zaman, bu imaj ın c5nceden. sağlam olmı:ıdı
??;ını ·görürüz. Örnef{,in, Baha Gelenbevi 'nin 
Deniz Kızı'nı ele Alın. Orada bir gemicinin 
kız11)aştan çıkarılır, kötü yola düser, gi
der. Bunlar kadında olumsuz bir takım tip
ler. 1960' lara lmdar sinemamızda, ya me lo
dram, ;ra vere.nüi kaclı.nlnr, ya kc5tU lmdınlar 

-----------------
( 44) Agah özci..iç, Fotg_ğ:rafJ.-_~i:rla_~ürk Sinern.ıı :.n' nda Seks 2, 

s.51-55. 
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yer alırdı. Hiç do~ru dUrUst bir kadın tipi 
sinemamızda canlandırılınamıştı. 1960'lar
dan sonra canlandır:t lmaya bagln.::.'ldı. Baglan
gıçta 10-15 yıl çok iyiydi. Sonra toplum 
bunalıma dUştUkçe, kadıınn bunalımları da 
sinemaya getirilmeye başlandı. Bu biraz da 
abartılarak verildi tabi. 1980 sonrasında, 
ister gUzel olsun, ister çirkin olsun, ge
cekondu kadını, köy kadını ya da burjuva 
kadını olsun hepsinin sosyal, iktis~di bu
nalımları verilmeye ç,alışıldı. Türk sinema
sında kadın yeni bir olgu olmamasına karşın, 
işleniş şekli toplumsal yapı ve değişmeyle 
farklılaştı. 1960'lı yıllar kadın konusunda 
daha iyi yorum getiren yıllardır sinemamız
da. 1980'li yıllarda özellikle kadınların 
cinsel bunalımlarını veren filmler yapılma
ya başlanmıştır. Bunalımlar arttıkça da bu
nalımlı yansıtma sinemamızda artmıştır"(45). 

Atıf Yılmaz da, her türden konuyu işleyebilen, 
her dönemde film çekmeyi başarıp, sinema Uzerine clüşU

nen, kendisini yenileyebilen bir yönetmen olarak, an
latım dilinde elde ettiği ustalık, estetik yönden u
laştığı olgunlukla, 1980'li yıllardan itibaren film
lerinde 11 kadın ole;usu"na a~ırlıklı olarak yer vermiş

tir. Filmlerirıde kimlik arayışı içinele, toplumsal has
kılara karşı milcadele eden, sorunlarını çözmeye çalışan 

kadınlar:t konu edinmiştir. 
Bu nedenle; kitle iletişim araçlarından biri o

lan s:Lnemacla, "kadın ole;usu"nun işlenmesine örnek ola
rak, yönetmen Atıf Yılmaz'ın 1980 sonrisı filmlerinden 

MinEi, _J}h,~_l1?llı~rr!.J?.~Y.&1 ve Dul.J2.i_r Kadın filmlerinde 11 ka
dı n olgum:ı."na nasıl baktıf1;ı, bu çalışmanın problemini 

oluşturnAktadır. 

----------
(45) Alim Şerif Onaran, İstanbul, 27 Ocak 1986 Tarihli, 

Ses Eandına Kayıtlı Özel Görüşme. 
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ÇALIŞMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

Bu çalısıma, toplumsal yaşamı etkileyen bir kitle 
iletişim aracı alçırak sinemanın, toplumda bir çok ole;u
ları inceleme ve yansıtma aracı oldu{~undan hareket edi
lerek, yBnetmen Atıf Yılmaz'ın belirlenen Uç filmiyle, 
TUrk toplumunda "kadın olgusu" na nasıl dikkat çekti?:ı;ini, 

sinema anlayışı ve kadına bakışını birlikte irdeleyerek 
ortaya çıkarmaya amaçlamıştır. 

Çalışma aynı zamanda TUrk toplumunda "kadın olgu
su"nun, sinematik anlatım yolu ile de tartışma ortamına 
getirildi~ini vurgulayacaktır. 

Çalışma ayrıca TUrk sineması ile ilgilenenlere 
bir bakı~ açısı kazandırarak, onları bu tUr başka çalış
malara .da yönlendirebilecektir. "Kadın olgusu"nu incele
yenıere de bu olgunun Türk toplumunda sinematik anlatım 
yolu ile ne şekilde verildi~i hakkında bilgi vererek, 
nasıl verilmesi gerekti~i konusunda onları dUşUnmeye yö
neltebilecektir. 

YÖNTEM 

Bu çalışmada Mine, Btr Yudum Sevr.;i ve Dul Bt_J.;_J~adın 

filmleri temel alınaralc, Atıf Yılmaz' ın "Türk toplumunda 
kadın olgusu"na bakışı, betimsel bir yaklaşımla ortaya 
konmuştur. Du dol~rul tuda çalışma boyunca şu sorulara ce
vap aranmJ.(~tır. 
ı. Mine, Bir Yudum Sevgi ve Dul Bir Kad±n filmlerinc1eki 

lmdın kahramanlardan Mine, Aye;Ul ve Suna 'nın kadın o-
larak temel sorunları nedir? 

2 •. Mine, Bir Yudum Sevgi ve Dul Bir Kadın filmlerinde er
kek karakterlerin kadına balnşı nasıldır? 

J. J!Iine, Dir Yudum Sevgi ve Dul Bir Kadın filmierindeki 
erkek kahramanlardan İlhan, Cemal ve Ergun'un kadın 
kahramanlar karşısındaki konumu nedir? Kadınların ya
şamında belirleyicilikleri var mıdır? 
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4. lviine, B;L.ı:· Yudum Sevgi ve Dul_ Bir Kadın filmlerinde 
çev r en:~n l:adJ.m:ı bakı§ı nasıldır? 

5 r:,T_. e . ~' Bir Yu,_lum ş_evp;i ve Dul_ Bir Kadın filmlerinde 
lmdın kahrnmr::ı.nların kimlikleri nasıl belirlenebilir? 

6. t:ine, Bir Yudum Sevr,i ve Dul Bi.r KC:! d ın filmler:Lni:n 
kadınlara yHnelik iletisi nedir? 

1. lıiine, Bir Yudum Sevgi ve Dul Bir Kadın filmlerinde 
kadın kahramanların eşleri ve çevrelerindeki kişiler
le ilişkileri nasıldır? 

8. Mine, Bir _ _!udum Sevgi ve Dul Bir Kadın filmleri ka
dınların toplum içindeki konumları nedeniyle karşı
laştıkları sorunlara çözümler önerir mi? 

9. Mine, Bi.r Yudum Sevgi ve Dul Bir Kadın filmierindeki 
kadınlar mücadelelerinde bilinçli midirler? 

Çalışmaya yukarıdaki sorulara cevap aramak amacıy
la öncelikle filmler izlenerek başlanmıştır. Daha sonra 
filmlerirı sekanalara göre olay dökümleri yapılmıştır. 
Adı geçen filmler hakkında Atıf Yılmaz'la ses handına ka
yıtlı özel görüşme gerçekleştirilmiştir. Atıf Yılmaz' 
dan filmlerin orjinal senaryoları d_a alınarak incelen
miştir. Son ar;amada ise kaynak taraması yapılarak, ge
rekli bilgiler derlenmiş, yazım aşamasına geçilmiştir. 

Öz olarak çalışmanın yönteminde aşa~ıdaki şekil
de bir yol izJ.enmiştir. 

ı. Filmlerin sinemada seyredilmesi, filmler hakkında ba
sın yoluyla bilgi edinilmesi. 

2. Filmlerde ortaya konan konu ve anafikir yakınlıkları
nın dUşündürdü~ü soruların kurulması. 

3. Filmlerin video kasetlerinin bulunup, izlenmesi. 

4. Filmlerin sekanslara ayrılması. 

5. Filmlerirı yönetmeninden orjinal senaryolarının alı
narak, izlenmenin yanısıra, yazılı sinema düzeninin 
de incelenmesi ve sorulara göre analiz. 



29 

6. İlgili di~~er kaynaklardan da yararlanılarak filmie
rin kadın ile ilgili mesajlarının açıklanması. 

SINIRLILIKLAR 

ı. Çalışma, Atıf Yılmaz'ın Mine, Bir Yudum Sevgi ve 
Dul Bir Ka ch n filmleriyle sınırlıdır. 

2. Filmlerde yalnızca "kadın olgusu" incelenmeye çalı

salmış tır. 

3. Filmierin sekanslara gBre olay dBkümleri yapılı~ken, 
a~ırlıklı olarak gBrüntülere yer verilmiştir. 

4. Filmierin incelenmesi, orjinal sinema filmleri seyre
dildikten sonra, video kaset kayıtlarından yapılmıştır. 

5. "Türk sinemasında kadın olgusu"na değinen kaynakla
rın yetersiz oluşu, çalışmanın ancak toplumsal fikir 
birliğine bağlı kalarak yapılması şeklinde sınırlan
masını zorı:ırılu kılmaktadır. Çalışmada incelenen ko
nunun, matematiksel ölçütlerle incelenmesi imkansız
dır. Bunun nedeni, toplumsal ve bireysel psikolojik 
olguların birçok noktada çekışerak komleks bir yapı 
oluşturmasıdır. Sosyal konuların incelenmesinde baş
vurulan yol toplumsal fikir birli~inin kullanımıdır. 
Bu nedenle çalışmada "kadın olgusu" toplumsal fikir 
birli?ti ile saptanmıry ahla.k kuralları, davranış il
keleri ile irdelenerek açıklanmıştır. 



II. BÖLÜM 

A T I F Y I L M A Z V E U Ç F İ L M İ N D E 
K A D I N O L G U S U 

ATIF YILMAZ VE SİNEMASI 

Atıf Yılmaz Batı b eki, 19 50 yıllarıınn ilk yönet
menlerindendir. Lütfi Akad'la başlayan bu dönemde, bir
'ÇOk y<5netmenin sinemaya adım atmasına karşılık, adından 
söz ettirecek filmler yapanların sayısı sınırlıdır. Bun
ların arasında Atıf Yılmaz özgün yapımıarı ile yaşamayı 

başarmıştır. 

Sinema yazarlarından Nijat Özön'ün "Sinemacılar 
Dönemi" olarak belirlediği bu dönem, Türk sineması için 
büyük önem taşımaktadır. 1950 yıllarına dek kullanılan 
dil tiyatro dilidir ve: sinema yapımıarı tiyatro uyarla
maları niteliğindedir. Ancak 1950 döneminde sinema te
rimleriyle düşünme çabası gösterilmiş, ilk film örnek
leri, Lütfi Akad tarafından verilmeye başlanmıştır.(Ka
nun Namına, 1952).(46) 

(46) Nijat Özön, Sinema Uygulayımı-Sang_~ı-:Ta!Hıi, (İstan
bul, Hil Yayınları, Sinema Dizisi 3, 1985'J,"s.356-361. 
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"Sinemacılar Dönemi" nde Lütfi Akad ve !'1:etin Erk

san'dan sonra, Atıf Yılmaz'da bu dönemin ilkleri olarak 

sinema dünyasına 8irer. 

Atıf Yılmaz 9 Aralı k 192 5 I'.lersin do ,'~umludur. Lise

den sonra. üç yıl Hukuk Fakültesine ve Güzel Sanatlar Aka

demis1 Resim B15lümü'ne devam etmiş, "Tavanarası Ressamla

rı" toplulurf;una katılmıştır. Bu arada sinemayla da ilgi

lenıneye başlayan Atıf Yılmaz "Beş Sanat" dergisinde eleg

tirmeler, senaryo denemeleri, sinema afişleri hazırlamış

tır. Arkadaşı Semih Evin'in Allah Kerim ile Sihirli Defter 

adlı filmlerinde ve Hüseyin Peyda 'nın I'i[ezarımı Taştan 

Oyun filminde yi5netmen yardımcılı{~ı yapmıştır. 

Atıf Yılmaz, il~ özgün filmini ise, 1951-52 yıl
larında "Örme n :!!'ilm" he sa bı na sen11ryosunu da kendi yaz

dı[;ı Kanlı Fer;rat'ı yöneterek yapmıştır. Kan_l_!__)!'eryat 

intikam, kin, şehvet dolu bir melodramdır. Daha sonra 

1953 de Kerime l~adir' in romanından -uyarladıGı Hıçkırık 

filmi-ile Atıf Yılmaz "piyasa romanları sineması"nın 

temsilcisi olur. Çeşitli yazarlardan (Oğuz Özdeş- Ask 

Istraptır, Esat Mahmut Karakurt- Kadın Severse ,Da~Uarı 

Bekleyen Kız ve İlk ve Son) uyarla.:nalarla konuları bir

birine benzeyen, burjuvalar arasında geçen basit olayla

ların melodram havası içinde anlatıldı;'j;ı filmlerin orta

ya çıkmas:ı, tiya trocuların Atıf Yılmaz Uz erinde Geniş 

etkiler yaptı ·~ını da göstermektedir. Durgun görüntüler, 

harel·:etsiz knmera, her diyalo:3un ayrı bir r;c3rüntüde ve

rilmesi, piyasa romanlarından uyarlandıijı için gerçek 

olmayan kişiliklerin filmlerde yer alması Atıf Yılmaz' ın 

bu dc5nemlerde yaptı':;ı filmlerde gcjrülen özelliklerdir. 

Bütün bunlar ve ressamlık deneyimi. de Atıf Yılmaz' ı bi

çimcili~e iten nedenlerdir.(47) Atıf Yalmaz da bunu 

şöyle dile r;etirir: 

(47) Giovanni Scoc;namillo, Türk Sinemasında 6 Yön§_!_~, 
s.52-54. 
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"Baf]tn daha çok biçimsel yönü ilr:ilcndiri-
~ . f ı d t ~' . . ,, . 

yoreıu, re sım · a an a yap ıgım J_çın. ı anı 

düşünceden daha çok bir takım öyküleri bel
li bir biçim araştırması yaparak an1ntmak 
istiyordum. An~msıyorum ki ilk filmimi çel.-::
ti~imdc, Nuri Iyem'in atölyesinde resim ça
lışıyorduk. Foto~rafları getirir gösterir
elim arkadaşlara, siyah beyazını nasıl bu
luyorsunuz diye. Bu ilk filmimde aşağı yu
karı filmin yarısının planlarını önceden 
çizmiştim ve onları uygulamaya çalışmış
tım. Yani biraz kendili~inden olan bir iş 
ve daha çok yaparak öğrenilen bir iş duru
mundaydı sinema. Başta ticari bir takım 
filmler yaptım. Benim seçimirn .değildi. On
lardan birkaç tanesi çok iyi iş. yaptı. Öy
le olunca da piyasadan teklifler gelmeye 
başladı. Gelinin Muradı'na (1957) kadar 
ki bu dönem daha çok biçimin, melodramla
rın ağır bastı~ı, sinema dilini belli bir 
yere kadar ö~renme olanağını buldu~um bir 

·devredir •••• Gelinin Muradı 'nclan i tibaren 
köy-kasaba çevresinde geçen öyküleri miza
hi açıdan yaklaşarak anlatmaya çalıştım. 
En başarılı olduğum tür budur diyebili
rim" ( 48). 

Atıf Yılmaz Gelinin Muradı'ndan sonra 1958'de 
Fritz Lang'ın Günahsız Katiller'ini, Yaşamak Hakkımdır 
adıyla yabancılı,~ını pek hissettirnıeden sinemamıza ak
tardı. 1959'da Bu Vatanın Çocukları filminde Kurtuluş 
Savaşını iki çocuğun serüvenleriyle doğayı kullanarak 
anlattı. Atıf Yılmaz, Yaşar Kemal'in oyunluklarına daya
nan Alageyik ve Karacaoğlan'ın Kara Sevdası filmleriyle 
de 1959'da halkbilim ögelerini o zamana kadar en iyi 
kullanan yönetmen olmayı başardı.(49) 

Atıf YJ. lmaz' ın bu uyarlama çalışmaları 1980' li 
yıllarda yaptı~ı Necati Cumalı uyarlaması rf!ine (1982) 
ve Adı Vasft~ (1986) filmleriyle de sürmektedir. 

(48) Sungu Çapan, "Atıf Yılmaz ya da "Bir Sinemacının 
Çeşitlemeleri"", Videosinema, (Sayı:3, Eylül 1984), 
s.36. 

(49) Nijat Özön, Sinema Uygulayımı-Sanatı-Tarihi, s.360. 
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Atıf Yılr:ıa~ sinemacılıp;ının ilk dönemindeki piya
sa romanı. uyarlmnnları:ndan, toplumsal r;erçekleri aktar
dı:·~ı köy, kasaba, büyük kent sor1.mlarım içeren filmle-
rinde tanı bir başarıya ula~ıo.rr;amakla birlikte gene de 
olgun ve tutarlı bir çizgiyi sürdüren denemelerine değin, 
atak ve kendini sürekli yenilerneyi tercih eden bir sine
ma kişiliğiyle karşımıza çıkmaktadır. Atıf Yılmaz'ın an
latım olarak hareketli olduğu ve kendine özgü motifleri 
kullanmayı sü rdürdüi3;ü d e gözlenmektedir. !_lageyik' in dı
şında çektiği filı_nlerin fazla iş yapmaması Atıf Yılmaz'ı 
ticari sinemaya yöneltmi~, 1960 yılında Ayşecik Şeytan 
Çekici ile ağlamaklı-güldürülü bir melodramı ve Ümit De
niz'in romanından alınan Ölüm Perdesi (1960) ile polisi
ye filmlerinin ilkini e;erçekleştirmiştir. 

Olumsuz piyasa koşulları nedeniyle, ekonomik yön
den rahat olnbilmek için 1960'larda Orhan Günşiray ile 
ortak olarak "Yerli ]'ilm"i kurmuş ve kendi hesabına 
196l'de Dolandırıcılar Şahı filmini çekmiştir. Bu filmle 
yine iyi biJ.dir;i kasaba çevresine eğilen Atıf Yılma7~, ka
labalık salınelerin yönetiminde, de~işik tiplerin çizili
şinde, olaylara, topluma yönelik mizahi bakışıyla özde 
ve biçimde gerçek bir aşamaya varmıştır.(50) 

Bu arada çektiği piyasa filmlerinden sonra, 1963' 
de Yarın Bizindir filmiyle bir kasabayı, kasabadaki çıkar 
çatışmalarını, çapraz aşkları işler. 1964'de kendisinin 
ilk tiyatro uyarlaması olan Kesanlı Ali Destanı filmini 
çeker. Haldu!l Taner'in çok tutmuş oyunundan uyarladıf:ı 
bu film bir epil:: tiyatro-epik sinema denemesi olur. 

Atıf Yılrna z, sinema yazarlarınca "toplumsal ger
çekçilik" diye tanımlanan akımın son yıllarındaki en son 
filmlerinden olan Toura~ın Kanı'nda (1966) milli petrole 
sahip çıkma konusuını işler. Bu filmden sonra 1966' da 

( 50) Engin Ayça, "Atıf Yılwaz: Dramatik Yapısı, 
lojisi, Perspek-tifi, Uçüncü Boyutu Olmayan 
IJ B' C• ll V'd . cc~ 3 ıas )ır ...:;J_nema • • • , ~osınema, ..ıayı: , 
1984), s.31-32. 

Psiko
Bize 
Eylül 
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Ah Güzel İ st~~h_ul ve 1967' de K~~noP-;lu filmlerin-t 
"ATÜT Sineması" ve "Halk Sineması"nı örneklerneye yönel
tir. 1968'de çektiği Köroğlu filminde, eski taşbasması 
kitapların "Köroğlu" tasvirlerini andırmasına dikkat edi
len görüntüler, Türk resminin i~-d boyutlu olduğu, sine
manın da iki boyutlu olması gerektieini vurgulamaya ça
lışır. Bir Holl~Nood serüven filmine dönüşrnekten kurtu
lamayan film, bu tür aksaklıkları da taşır.(51) 

Atıf Yılmaz 1965-70 döneminde de melodramdan, gül
dürüye, yergide·o, halkbilime, e pik tiyatro-sinemaya, köy 
kasaba filmineJ halk sinemasına, ulusal sinemaya yönel
miş bir kişi olarak filmler yapmaya devam eder. 197l'de 
"Ulusal sinema dili" konusuna değindiği Yedi Kocalı 
Hürmüz filmini minyatür uslubuyla çeker. İki boyutlu o
larak ve oyuncuları bir kukla gibi aynatarak bunu gerçek
leştirmeye çalışır. "Ulusal Sinema" hakkındaki e;örüşle
rini ise Atıf Yılmaz Şöyle dile getirir: 

"Ben de o hareketin içindeydim, en çok anga
je olanlardan biriydim. Düşünce doğruydu e
sasta, yani bir "ulusal sinema dili" bulma 
düşünc:esi. Yalnız hiçbirimiz bu arayışta 
yeterli bilgi ve birikime, kültüre sahip de
cildik. Benim görüşüm o. Onun için b~nu uygu
lamada tam bir başarı gösteremedik. Iyi ör
neklerini veremedik. Biz de batı kültürüyle 
yetişmiş insanlar olduğumuz için, geçmişle 
ba,~larımızı koruyacak kaynakların çok olma
masından dolayı işi sonuna kadar götüremedik. 
Dürüst, namuslu bir arama olarak kaldı çaba
larımız, bunu bir akım haline getiremedik, 
benim görüşüm bu"(52). 

"1972'de çektiği~' masalcı bir anlatimla yeni 
bir denemeydi Atıf Yılmaz için. Bu filmde renklerle oyna-

(51) Nijat Özön, Sinema Uygulayımı-Sanatı-Tarihi, s.375. 

(52) Sungu Çapan, "Atıf Yılmaz ya da "Bir Sinemacının 
Çeşitlemeleri"", Videosinema, (Sayı: 3, Eylül 1984), 
s.38. 
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mış, doğanın renklerini def!;iştirmiştir. Yine 1972'de 
çekti(~i Utanç filminde toplumumuzdaki kadını gerçekçi 
bir biçimde ele alarak, 1980 sonrasında yo~unlaştı~ı 
"kadın olgusu" konulu filmlere adım atmış olur. Cahit 
Atay'ın bir tiyatro oyunundan uyarlama olan Kuma'da 
(1974) yine kadınJ. anlatır. Kuma çocuğu olmayan bir ço
ban kızla, kocası Ali'nin ~yklisUdUr. 

Güncel olaylardan yararlanan Atıf Yılmaz, televiz
yonun UnlU programından İşte Hayat;ı(l975), gazetelerle, 
sermeyelerin ilişkilerini işledi{~i Mağlup Edilmeyenler' i 
(1976), çevre kirlenmesini ele aldığı Tuzak (1976) fil
mini bu anlayıştan yola çıkarak çekmiştir diyebiliriz.(53) 

1977 yılında çektiği Selvi Boylum Al Yazmalım fil
mi, doğayı kullanışı, anlatımdaki ustalığı, konunun ve
rilişindeki sıcaklığı nedeniyle Atıf Yılmaz'ın adını 
"~sta" ya çıkaran başarılı bir Cengiz Aytmatof.uyarla
ması olarak değerlendirilebilir. Gerçek bir olaydan esin
lenen Başar Sabuncu'nun senaryosuna dayanan Adak (1979) 
Atıf Yılmaz sinemasının çok seçenekli anlayışı içinde, 
Doğu Anadolu'da geçen bir yaygın cehalet olayını ve bu
na bağlı çağdıŞı inançları, dinsel koşullanmaları, 
Brecht'in epik anlayışını çağrıştıran r~portaj tekni~iy
le, ~zenli bir kurguyla anlatan yine "usta işi" bir 
filındir. 198l'de yine Başar Satuncu'nun senaryosu ile 
Talihli Arnele, 1981' de Zeyyat Selimoi1;lu' ndan uyarlanan 
Delikan, 1982'de Dolap Beygiri ve 1982'de Necati Cumalı' 
dan uyarlanan Mine filmlerini, Şekerpare (1983) filmi 
izler. Atıf Yılmaz'ın biçimsel olgunlufi;unu ve anlatım 
ustalığını sürdürdü~tü son d~nem filmleri Seni Seviyorunı 

(1983), Bir ~udum Sevgi (1984), Da~ınık Yatak (1985), 
ve Adı Vasfiye (1986) ile devam etmektedir.(54) 

(53) ŞUkran Esen, "Atıf Yılmaz Batıbeki ve Genç TUrk 
~ineması", Yayınlanmamış Master Tezi, (Marmara 
Universitesi,1985), s.33. 

(54) Enein Ayça, "Atıf Yılmaz: Dramatik Yapısı, Psiko
lojisi, Perspektifi, ÜçUncU Boyutu Olmayan Bize Has 
Bir Sinema 11 Videosi~, (Sayı:3, Eylül 1984), s.34. 
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Atıf Yılmaz' ın 1981 yılında çektL·~i Talihli 
Arnele filmi, Liehrnet Ali'nin öyküsünü, günümUz toplurnun
da bir köşeye sıkıştırılmış yoksul halk kesiminden bir 
insanın öyküsünü anlatır. Önce iyi bir duval:jcı ustası 
olarak yükselme umudu taşayın 1tehrnet Ali, giderek kendi
sine sunulan ve kendisince, akıldışı görülen seçene~e 
inanmaya başlamı:.~, her gün yalan söyleyen mikrafonlara 
ve ekranıara inananlar gibi, o da köşeyi dönebilme umudu
na sarılrnı?tı.r. Ama. bu u:nut tehlikeli bir görünün aldı
ğında, çıldırmaktan başka çıkış yolu kalmayacaktır. 

1982 yılında çektii§;i Dolap Beygiri, narnuslu bir 
memurun başına gelenleri sergiler. Bozuk düzen içinde, 
namuslu kalmanın mümkün olmadığını·. vurgular. 1983 yılın

da çekilen Şekerpare ise, Yeşilçam kalıpları içinde 
bürokrasiyi eleştiren, müziklerle süslenmiq, toplumsal 
bir güldürü ni teli,~indedir. Turgut Özakman' ın "Şehnaz" 
adlı oyunundan uyarlanmıştır. 

Seni ~ev5y~ (1983) filminde bedeli ödenen aşk 
diyebileceği~iz bir konudan yola çıkar Atıf Yılmaz. Bir
biriyle sevişen iki genç ayrılınca, çok yıkılan genç 
kadın pavyona düşer. Yıllar sonra Adana'da bir barda ça
lıryırken, gençlik sevgilisiyle karşılaşır. Kendi yüzün
den pavyona düşen sevgilisini kurtarmaya çalışan genç 
adam, bir süre u~raş verdikten sonra bunu başarsa da, 
film intiharla sonuçlanır. Pavyon dekorunun yaratabile
ceği tek dü7.elik, A~ıf Yılmaz'ın dar mekanları bile kul
lanmadaki ustalığıyla asılır. Senaryodaki çeşitli kişi
lere, öncelikle :Murat ve Selrna 'ya ve onlar kadar yan ki
şiliklere verdiği önemle film daha da güzelleçir. Seni 
Seviyorum çok önemli şeyler söylememesine, pek taze bir 
~es ·.ge tirmemesine karşın, duyarlı, şiirsel bir yapıyı 
ustaca bütünleyen bir filmdir. 

1985 yapımı Dağınık I?_tf!~ da Türk sinemasında 
ilk kez yaşlı kadın-ge:tıç erkek ilişkisini işlemesi yö
nünden ilginç bir filmdir. Benli Meryem kendisine tutu
lan erkeklere felaket getiren orta yaşlı bir fahişedir. 
Çocuklu(ı;unda yaşadıklarının etkisiyle tüm yaşamını er- • 
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1 1 1 d . +"1 ] l .. . 1 ..ı.. C! .•• KeK~er en ın J:L mm a .ma_c uzer:uıe {Urmu? Lı Ur. ~)evc;ını.n, 

duygusallı,~:;ın yeri olr.,ayan, maddi zene;inlikl·3rle do
lu bombag bir yn~am sUrmektedir. Rastlantı sonucu bir 
delikanlıya çılr.:;ınca bir tutkuyla ba::~lanır. Dclikan
lırnn aşkıyla arınmasJ. bir yanr~1., onu da kirletir. Çev
resindeki orta yaşlı kadınların etkisiyle jigola olur 

delikanlı.(55) 
Son filmi Adı Vasfiye (1986) ile ilgili olarak 

da şunları s<5yler Atıf Yılmaz: 

"Bu filmde de bir kadın anlatılıyor. Ama 
hep erkekler tarafından anlatılıyor. Bu 
erkekler anlattıkları;rla hep kendilerini 
haklı gösteriyorlar, ama görUnen o ki, 
aslında haksızlar. Buradan şu çıkıyor. 
Bizim görece bir ahlakımız var. Erkekle
rin belirledisi bir ahlak. Ama erkeklerin 
ahlaksızlı~ı görUlUyor o zaman. Burada ka
dın iyi niyetli ama farklı yort~lanıyor 
erkekler tarafından. Bir de Aytaç Arınan 'ın 

belirledi~i bir kader motifi var. Ka
dı rnn hayatı nın farklı dönemlerin ...... de, 
kadın kişiliğini, kadınlı~ını savunup, 
belli bir yönde ilerlemeye çalışırken, 
farklı kişiliklerde hep karşısına çıka
rak onu engelliyor. Feodal erkek tavrı
nı simgeleyen bir kişilik bu. Ve yazla
çınrak, yozlaştırmayn çalışarak:, e;id.erek 
kedını satmaya bile başladığını e;örUyo
ruz Aytaç'ın. Her karşısına çıktı~ında 
Vasfiye'nin hayatını olumsuz yönde et
kili·.ror" ( 56). 

" 

Atıf Yılmaz, 1980'li yıllarda toplumsal taşla

malı ~UldUrUler ve kadın sevgi konularını igledi~i 
filmlerde yo(~unlaQmaştır. J!'ilmlerindeki kadınları kim-

( 55) 

( 56) 

ŞUkran Esen, "Atıf Yılmaz Batıbeki ve Genç Türk 
Sineması'', s.BB-103. 

Tı.1e1tem Işıl, "Atıf Yılmaz ve MUjde Ar'dan "Adı 
Vasfiye 11 ", Q.ö~i,§..J.;:i._, (Sayı:63, Şubat 1986), 
s. 57-58. 
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lik arayışı içinde ve sorunlarını farkedip, ç~zmeye 

çalışan, cinselliklerinden utanmayıp, kendilerinin de 
cinsel yaşamı ve istekleri olabilece~ini hisseden kişi
ler olarak vermeye çalışmaktadır. Filmlerınde kadın 
sorununa cerçekçi bir bakı,ş açısı gözlenmektedir. 

1980 sonrasında bilinçli olarak kadın sorunla
rına değinen filmler yapmayı amaçlayan Atıf Yılmaz, 
kendisi ile yapılan özel g~rüşmede bu konuda şunları 
anlatmıştır: 

"Buc;ün Türkiye'de kadın sorunu benim için 
~nemli bir sorun. Yani kadınların kişi
lik kazanması, toplurndaki yerlerini be
lirlemeye çalışmaları, Türkiye'de kadın 
nedir? Erkekle durwmı, eşitli~i, eşitsiz
li~i falan beni ilgilendiriyor. Türkiye' 
de gerçekte kadın sorununun varlığına ina
nıyorum ve filmierirnde de bunu vermek is
tiyorum. Filmlerimdeki kadınların hepsi 
bir kimlik arayışı içinde olan kadınlar. 
Hepsi "ben neyim, ne olacağım, ne yapmam 
e;erekir, bu toplumun içindeki yerim ne? 11 

sorularına cevap aramaya çalışıyor. Ka
sahada, kentte, kentin üst düzeyinde 
farklı gibi g~rünüyor ama temelde sorun 
hepsinde aynı. Bugün de bu kimlik arayı·
şı bitmiş de~ildir. 

Bizim toplumu:nuzda kadım.n konu
mu farklı. Yasal birtakım haklar tanın
mış, bir sürü batılı ülkeden belki daha 
fazla hakları var kadınlarımızın. Ama ka
dınlarımız bunları elde etmek için belli 
bir mücadele v~rmedikleri için, bucUn ya
salarla verilmiş hakları kullanacak güç
leri yok ellerinde. Hak edilmemis haklar 
pibi duruyor, yasal olarak verilen haklar 
kadınlarımızın elinde. 

Bir taraftan da hayat, dindi, örf
tU, adetti, töreydi onlar yürüyor iliş
kilerimizde. BunlRr var bir tarrı.fta, ya
salarla verilmiş ileri haklar var bir ta
rafta da. Hangisine uyacaklarını bilemi
yorlar. Erkekler de bilmiyor birçok şey
de. Aslında insan ilişkileri açısından 
acemi bir toplum, TLirk toplumu. Erkekler 
için de, kadınlar için de durum aynı. 
Ama l:Jence kadınlar do.ha kişilikl.i .. Ias;ıi-
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likli oldukları için de daha il3inçler. 
3em ikin0i sınıf vatandaş sayılıp, hem 
kişilikli olunca daha dram kişisi olabi
liyorlar bir sanatçı için. Yani d2ha il
ginç şeyler yaşayabiliyorlar, daha sert 
de:~iQimler gösterebiliyorlar. Erkekler, 
protatip halindedir. Aslında, belli o 
geleneksel kalıplarımıza ba~lı, kadına 
bel:::_i bir sekilde bakan, belli bir sekil
de değerlendiren bir yapıdır onların ki. 

Kadınlar, sürekli arayış içinde
dir. Yani, yapısından, anneli~inden, da
ha çok acı çekmesinden, belki kırsal ke
simde daha çok iş yapmasından, mülkün 
gerçek sahibi olmasından gelen özellik
leri var. Kasabada ezilmesinden, kente. 
gelince uyumundan, uyumsuzluğundan, ya
ni tüm bunlardan daha ilginç dram kişi
si oluyorlar. TUm bunlar da benim ilgi
mi çekiyor ve filmierirnde vermek isti
yorum" ( 57) • 

ll . 

Her turden konuyu işleyebilen, her dönemde film 

çekmeyi başarıp, sinema üzerine düşünen, kendisini ye

nileyen, bu yüzden de genç kalmayı sürdüren Atıf Yıl
maz, anlatım dilinde elde ettiği ustalık, estetik yön
den ulaştığı olgunlukla, 1980'li yıllarda kadın sorun

larına da derÇinip, bu konularda da başarılı ürünler 
vermeye devam etmektedir. 

Çalışmanın temelini oluşturan Mine, Bir Yudum 
Sevgi ve Dul Bir Kadın filmleri de, Atıf Yılmaz'ın sev
gi ve sevgisizlik temalarını işlediği, kimlik arayışı 
içinde olan, yaşadıkları sorunları içgüdüsel de olsa 
farkedip, çözmeye çalışan, toplumsal baskılara karşı 
koyabilenJkendilerinin de cinsel yaşamı ve istekleri 
olabileceğini hisseden kadınlara yer verip, kadın so
rununu ·ele aldı{~ı 1980 sonrası filmlerindendir·. 

(57) Atıf Yılmaz, İstanbul, 27 Ocak 1986 Tarihli, Ses 
Eandına Kaydedilen Özel Görüşme. 
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ATili' YILMAZ' IN ÜÇ FİLMİ "MİNE" 
"BİR YUDUTJ SEVGİ" VE "DUL BİR KADIN" 
l!1İHt1TJERİlrl: N ANALİZİ VE YORUM.LA.}JJ./[A. SI 

Mine (1982) 

.Yapıma İlişki12_~~~gi ve Konu 

Yapım:Delta Film/ Yönetmen: Atıf Yılmaz 1 Senaryo: Neca
ti Cumalı, Atıf Yılmaz, Deniz Türkali 1 Yapıt: Necati 
Curnalı 1 Görüntü Yönetmeni: Salih Dikişçi 1 Müzik: Cahi t 
Berkay 1 Oynayanlar: Türkan Şoray, Cihan Ünal, Hümeyra, 
Kerim Afşar, Selçuk Qluergüven, Celile Toyon, Orhan Çağ
man, Belkıs Dilligil, Aslan Altın, Orhan Aykanat, Melike 
Çapkın 1 Süre: 85 dakika. 

(SİYAD, 1983 "en başarılı yönetmen ve en başarılı 2.film") 

Konu: Mine, İstasyon Şefi Gernil'in karısıdır. Lisede o
kuduğu yıllarda babasının ölümü üzerine, annesi kendin
den küçük bir adamla evlenmiş, Mine'yi evde çok görmeye 
başlamıştır. Çözüm olarak da üvey babasının arkadaşı, 
kendind.en çok büyük, anlayışsız, kaba bir yapıı;n olan 
Gernil '.le evlendirilmi~tir. Yaşadıkları taşra kasabasın
da anlaşa bi1dii~i tek kişi, kasabanın öğre tıneni Perihan
dır. Güzelliğiyle erkeklerin yanısıra kadınların da dik
katini çeken Mine, içine kapanık, mutsuz bir yaşam sürer. 
Kasabadaki tüm erkekler onun yalnızca cinselli~i ile il
gilenip, bakışlarıyla, davranışlarıyla sürekli rahatsız 
ederler. Kocasının da sahip çıkıp, korumamasından güç 
alarak Mine'yi ele geçirmeye çalışırlar. Mine hiçbirine 
yüz vermez, bu durumdan çok sıkılır. Günleri evişleri, 
öğretmenden aldığı kitapları okuma ve kocasının zoruyla 
gittiği kasaba ileri gelenlerinin evlerindeki davetler
de geçer. Daha sonra kasabaya gelen öğretmenin ağabeyi 
ile aralarında bir dostluk başlar, Öğretmenin ağabeyi 
İlhan'ın kasabadaki diğer erkeklerden farklılığı, Mine' 
ye insanca yalanıaşmaya çalışması kasabada çeşitli de-
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dikodulara neden olur. Mine ile İlhan tüm düşmanca ta

vırlara rai};men dostluklarını sürdürürler. Bu tavırlar 

daha ileri gidip, kasaba gençleri Mine'ye tecavüze kal

kınca, Mine de sald.ırganların elinden kurtulup, kendini 

İlhan' ın kollarına atar. 

F" 1 • s ı ı a·· oı Dö_k_u .. ·mü ı .ının -~~a-~~-~~a_--~- _ aY. 

• Film, filmin adı Mine, oyuncular Türkan Şoray, Cihan Ünal 

ve Hümeyra'nın adını içeren jenerikle başlar. jeneriğe 

horlama sesi eşlik eder • 

• Yatak odasında Mine'nin kocası, rahatsız edici bir horul

tuyla uyumalda, Mine uyanık, kocasının yanında uzanmak

tadır. Saat gecenin üçünü gösterir. Mine uyanık bir süre 

1 yattıktan sonra, mutfağa iner. (Ev iki katlıdır, yatak 

odası ve salon ikinci katta,mutfak birinci katta yeralır) • 

• Mine mutfakta rafta tabakların arkasında duran uyku ila

cını alır, yüzünü yıkar, bahçeye çıkar • 

• Bahçede bankın üzerinde oturur, etrafı seyreder • 

• Çevreden görüntüler yer alır • 

• Mine'nin kocası istasyonun önündeki kırda spor yapar. 

h. • Mine bahçede kahval tı masasını hazırlar . 

2 

3 

• Mine'nin kocası spor yaparken ofisçi gelir. Ofisçiyle 

konuşrıalnr • 

• Mine'nin kocası Cemil Bey, bahçeye gelir, yüzünü yıkar, 

kalıvaltı eder. Mine onunla birlikte yemez, içeri girer. 

o Kahvede ild genç şiir okur. rlline için yazmıştır şiirini 

gençlerden Mehmet Ali. 

o Kahvenin yakınında istasyona kalkan minibüs durur. Ö0--
t.::ı 

• retmen hanı!ll gelir, binero MinibUs içinde öğretmen ha--

nımla bir erkek yolcu konuşur. Kahvede :şiir okuyan iki 

genç de gelir, binerler • 

• İstss_yoncJa ofisçi ile gençlerin konuşmaları, dolmustan 

inenlerin konu~=}ma1::ırı çevreden genel görüntülerle veri

lir. 

o ö?tre tmen hanım, Cemil beyin yanında, trenin zamanınJ. öif

renir. Cemil bey tren gelene Jmdar, Mine' nin ;ranında bek

lemesini sö.rler. 
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• Mine'lerin evinde merdivende ö,~tretmen hanım ve Mine ki
tap konusunda konuşurlar. Öğretmen hanım Mine'ye okuma
sı için yeni bir ki tap verir. 

4" 

o Mine ve ö:~1;re tme:n hanım oturma oda sı na geçerler. Odada mü
teahhi tin kızı da vardır. Ivlasadı:ı. iskarnbil falı bakar. Bir
likte konu~urlar, Mine kahve yapmak için yanlarından ay
rılır. 

o İstasyona müteahhit, doktor ve belediye başkanı gelir. Ce-
mil beyle konu:;ıur1ar. Müteahhit cumartesi günü için Cemil 
beyleri evlerine davet eder. Öğretmenin a.?~abeyinin gele
ce~inden söz edilir • 

• Oturma odasında Mine, öğretmen Hanım ve müteahhitin kızı 
yaşamın tek düzeliğinden ve yalnızlıktan söz eder. 

• Trenin istasyona gelişi • 
• ö;tretmen Hanım ve müteahhitin kızı aşağıya inerler. Mine 

odada kalır • 
• Mine pencereden dışarıya bakar. Kasabanın gençleri de aşa

ğıda onun cama çıkmasını be.klerler. 

5o Öğretmen hanım ve ağabeyi tren durana dek ~Hele koşarlar • 
• İstasyondaki gençler, doktor, müteahhit, müteahhitin kızı 

ve belediye başkanı istasyonda trenin gelişini izlerken, 
öğretmen hanımın ağabeyi İlhan bey hakkında görüşlerini 
söylerler • 

• İlhan bey trenden iner, sarılırlar. İlhan bey : gözlük
lerinden söz eder. Küçük bir çocuk çantalarını taşımak 
ister, yürürken arkalarından müteahhitin ·kızı, daha son
ra da müteahhit, belediye başkanı ve doktor da gelir, 
İlhan beyle tanışırlar • 

• Mine camdan onları izlemektedir. Müteahhit Mine'yi cumar
tesi günkü yemeğe çağırır, Mine pencereyi kapatır, çeki

lir • 

• Öğretmen hanımı n evi. Ağabeyi İlhan bey le nişanlı sı hak-
6 kında konuşmalar. İlhan bey yazı yazmak için daletilosunu 

açar. 
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• Gece evleri rıi.n bahçe sinde Gernil bey yeme k yi:rip, içki 
içer. Iviine kocası Cemil beye hizmet eder. Gernil bey dar
bukasını çalar. I11ine mutfa;~a e;ider, ilaç içmek ister, 
kutu boştur. Pencereden dışırıyı seyreder. 

• Gernil bey ve Mine minibüsle kasabaya gelirl.er. Tüm kasa
S 

balı Mine 'yi izler. Kocası önde, Tviine onun arkasında yü-
rür • 

• Öltretmen hanım ve a;~abeyi derslikte konur;ıurlar. Ağabeyi 
9 yazmak istediği yeni romanından söz eder. 

10 

• Gernil bey ile Mine yolda yürürken iki kadın Mine hakkın
da konuşur. Gernil bey eve gidecektir. Mine'ye davranış
larıyle ilgili ikazlarda bulunduktan sonra ayrılırlar. 

• Mine eczaneye gelir. Yolda yine tüm gözler üzerindedir. 

• 

Eczanede, eczacının karısı Esin hanımla buluşacaktır. 
Esin hanım gelememiştir. Mine uyku ilacı alır, çıkar. 

Dışarıda, yolun karşı tarafında öğretmen hanımla İlhan 
beyi görür. İki kardeş birlikte kasabayı dolagırlar. Mi-
ne önce yanlarına gidecekken, vazgeçip, ters yöne gider. 
Öğretmen hanım onu farkedip, arkasından seslenir. Mine' 
nin yanına gelirler. İlhan beyle Mine'yi tanıştırır. Mi
ne alı::,;verişe çıkaca;:;ını, ama Esin hanım gelmedi ği için 
yalnız çıkamayacağını söyleyince ö{l;re tmen hanım ve İlhan 
bey de ona eşlik ederler • 

• Tarihi çarS?ı, vitrinler. Alışveriş yaparlar. 
• İlhan bey dondurma alır. Önce çevreden çekindikleri için 

yemekte tereddüt ederler, sonra yerler. Çarşıdaki tüm 
dUldean sahipleri ve müşteriler dikkatle onları izler • 

• Çay bahçesinde otururlar. İlhan bey kendini anlatır. Ki
taplarından söz eder. Mine çevrenin onları izlemesinden 
rahatsız olur, kalkmak ister. Birlikte kalknrlar. Öğret
men hanımın evine kitap almaya giderler • 

• Öğretmen hanım Tiline 'ye a!:;abeyinin hediye getirdiği giy
ll sileri gösterir. Hep beyaz giyersin diyerek, giysiler-

den beyaz olanı Mine'ye vermek ister. 
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• İlhan beyin bulundu{~;u odaya gelirJ.er. Mine 'ye elbiseyi 
almaz~3a ki tapları d3 alama.yaca.·;ını söylerler. Öğretmen 
hanım kahve yapmak için mutfağa gider • 

• T·/Iine ile İlhan bey odada yalnız kalırlar. İl::ı.an bey iki 
kitabını imzalar, Mine'ye uzatır. Mine çekingen, nereye 
baka ca?~; ını bilmez, şaşkın durumdadır. Ki tapları alırken 
yere düşürür, fenalaşır, mutfa~a koşar • 

• Mine mutfakta öğretmen hanımdan su ister, içer. Üzerini 
de~işmeden üçü birlikte evden ayrılırJ.ar • 

• Öğretmen hanım ve İlhan bey, Mine'yi taksiyle istasyona 
bırakırlar. Taksiden inerken ofisçi onları görür. Mine 
elinde paketlerle hızlı hızlı yürüyerek eve girer, tele
fon çalar • 

• Ofisçi Mine'yi telefonla arayarak, teypten "acıkda ba~a 
ver" parçasını dinletip, Mine'yi huzursuz eder • 

• Mine müzi[:Gi duyunca telefonu kapatır. Sıkıntılıdır • 

• Öğretmen hanım ve ağabeyi İlhan bey, evlerinin önünde 
Mine hakkında konuşurlar. İstasyon şefi olan kocasının, 
karısı yüzünden v~sabanın gözbebeği olduğundan söz eder
ler • 

• Mine divanın üzerinde geeelikle İlhan beyin kitabını 
14 . okur. Okudukça acı içinde kıvranır • 

15 

• Müteahhitin evi. Göl kenarında, lüks döşeli bir evdir. 
Öğretmen hanım ve ağabeyi gelirler. rı!J:Uteahhi t onları kar

şılar • 
• Masada oyun oynayanlar vardır. Müteahhitin evi hakkında 

konuşma olur. Belediye başkanı ve İlhan bey kasaba hak
kında konuşur • 

• İlhan bey, öfi;retmen hanım ve müteahhit terasa çıkarlar. 
Müteahhit terasta bulunan belediye başkanının karısı, ec
zacının karıı=n i.1ı:ı :İlhan oeyi tanıştırJ.r. Müteahhi tin kı
zı su kayağı yapar, terastan onu izlerler • 

• Bahçede İlhan beyle, daktorun konuşmaları. Ö arada Mine 
ve Cemil bey gelirler. Doktor, Cemil beyle İlhan beyi 

tanıştırır. 
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• Kadınlar, l.T.ine hakkında, dikkati çekmel~ için hep geç 
geldi~inden R~z ederler terasta • 

• Bol çer;ıitli bir masa hazırlanmıştır. Yemek yenir. Mine' 
nin kocası bir kcişede iştahla yemek yer. Belediye başka
nı okulun tamamlanması için müteahhitten para ister. Mü
teahhitin kızı merdivenlerden iner • 

• Mine ve İlhan bey teraata konuşur-lar. Mine kitabını oku
duğunu söyler. Ivlüteahhitin kızı gelir yanlarına. İlhan 
bey onunla birlikte yiyecek birşeyler almak için içeriye 
gider. Mine teraata yalnız kalır. Mine'nin yanına müte
ahhit gelir. Etraftaki konuklar onlara bakar. Mine rahat
sız olup, içeriye doğru giderken, belediye başkanı içki 
verir. Kabul etmez • 

• Mine, Esin hanım ve belediye bac::kanının karısınnı yanına 

oturur. Çaybahçesinde İlhan beyle birlikte olduklarından 
söz ederler. Mine İlhan beyin ki taplarını aldıı~ını, oku-

16 duğunu söyler • 
• Mine, öğretmen hanım ve ağabeyinin yanına gelir. Mine bah

çeye çıkmak istediğini söyler. Üçü birlikte çıkarlar. Et
raftaki konuklar gülüşürler arkalarından • 

• Bahçede üçünün l::om.tS'maları. Mine, İlhan beyle öı~retmen ha
nımın yanından ayrılıp, göl kenarına do~ru yürür • 

• Bahçede ö~~;retmen hsnım ve İlhan beyin Mine hakkında konus.
maları • 

• I(onuklar:ı.n r.ane 'nin kocasırn., İlhan bey1e bir1ikte olduf;u 
için aramayrı te0vil-:: etmeleri • 

• Eahçeye koı:,:ıarak çıkıp, öğretmen hanım ve ağabeyini yalnız 
görüp şaşırmaları. 

• Gece, I;Iine ve Cemil beyin evlerine dönUşü. Bahçe ve merdi
venlerde İlhan bey hakkında konı;.ı-Jmalar. Cemil bey sarhoş- · 
tur • 

• Kocası merdivenlerde ~/[ine 'yle zorla sevişınele ister. Mine 
17 kabul etmez. Kocası yerde, merdiven başında Mine'nin tüm 

itirazlarına ra[);men kaba kuvvetle onunla sevişir. 
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• Belediye lJnr,:lw.nı, karı s:l ve çocuklarıyla bahçede kahvel
tı eder. KarısJ, Mine hakkında Müteahhitinevinde onlar
la ilgili abartı1ı dedikodular anlatır maseda. 

• Eczacının evinde yine aynı dedikodu Uzerine konuşulur • 
• Kahved.e eençler de Hine ve İlhan bey hakkında abartılı 

dedikedular yaparlar. Müteahhitin evinde İlhan beyle 
r.Tine 'nin öpüşmelerine dek dedikodular uydurulur • 

• Mine camdan bakmaktadır. İlhan bey dolmuştan iner. Ofis-
çi ve kascıbaclan iki genç be le diye başkanının yanına gelir. 
Mine ve İlhan bey hakkındaki dedikodudan söz ederler. Be
lediye başkanı onları azarlar, kızar. Tren istasyona gelir • 

• Belediye başkanının evi. Bahçede erkekler masada oyun 
oynar. Esin hanım yakınlarında salıncakda sallanır. 

• Kadınlar terasa masa hazırlar • 
• İlhan beyle, müteahhitin kızı bahçede konuşurlar. Masa ha

zırlayan Mine'nin yanına gelen müteahhit, Mine'ye kocasın
dan boşanırsa kendisini alaca~ını söyler. Mine so~uk dav-

20", 
ranınca yanından ayrılır • 

• Terasta yine bol çeşitten oluşan büyük bir masanın etrafı
na oturmuş yemek yerler. Belediye başkanı dolma için 
Mine'ye teşekkür eder • 

• Yemek yerken belediye başkanının karısı, niyet çekerek 
mani okur. Niyet çekme sırasında Mine hakkında imalı ko
nuşmalar yaparlar • 

• Mine'nin kocası bahçede çimenlerin üzerinde uyur • 
• Gölde yüzenler olur. Mine, İlhan bey ve ö;'?;retmen hanım 

göl kıyı suı.da dolaşırlar. Mine, İlhan bey e okuduğu ki ta
bından söz eder ve kitaptan bir bölüm okur. Uçü birlik
teyken belediye başkanının hanımı gelir yanlarına ve göl-

21 de dolaşmalarını söyler • 
• lVIine, öğretmen hanım ve İlhan bey gölde kayıkla dolaşır

lar, konuşurlar. Suda yürürler. Onlar suyun üzerinde yü
rürken, kasaha gençleri motorla yakınlarından geçerler. 
Gençlerin motorda kendi aralarında konuşmaları. 
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• Gece, Mine ve kocası eve girerken, kocası Mine'ye gün

düz kayıkla delaçtıkları için lcızar. Odada kasabadaki-

lerin davranışlarındAn sBz ederler, tartınırlar. Mine 
11 onurumu koruyorsam, kendim için, kendi onuruırı olduğ--u 

için koruyorum" der kocasına • 

• Tren istasyondan ayrılır. Mine ile kocası kalıvaltı eder

ler. Mine gece kocasının yanında yatmamıştır. Kocası ne

den yanına gelmedi~ini sorar. Mine'de sıkılarak Kuşada

sı'na halasınJn yanına gitmek istediğini söyler. Cemil 

bey düşünürüz der ve gece konukların gelece,~,~ind,en söz eder • 

• Mine kasabaya konuklar için alışverişe çıkar. Kasabada 

yolda yürürken ofisçi motorbisikletle Mine'nin yolunu ke

ser, onu rahatsız eder. Mine kızar. Ofisçi motorbisik-

letten iner, lVIine 'nin arkasından koşar. Mine 'ye 11 boşuna 

bakınma, herkes ne mal olduğunu anladı artık" der. Şair 

genç ofisçiyi engellemek için üzerine atılır. Onlar kav

ga ederken Mine kaçar • 

• Yolda koşarak, öğretmen hanımın evine gelir • 

• İlhan bey yalnızdır. Mine önce içeri girmekte tereddüt 

eder, İlhan beyin ısrarıyla girer. Mine a~~layarak yolda 

olanları e.nlatJ.r. Onlar konuşurlarken Bğretmen hanım ge

lir eve. İlhan evden ayrJ.l:ı.r. lWine ve Bğretmen hanım ko

nuşurlar • 

• Minelerirı evi. Gece konuklar bahçede oturur. Masnda bir 

grup oyun oynar. Belediye başkanının karısı ile, eczacı

nın tar ı SJ. mü teahhi tl e konuşur, şaka yaparlar, r;ülüşme

ler olur • 

• Iviine mutfakta çay yaparken,I-.TUteahhi t mutfa;~;a c;elir ve 

ivTine 'ye belediye başkanının hanımının kendisini Mine 'yle 

evlendirrnek istedL~i:ni söyler. Cebi:nden küçük bir kutu 

çıkarır. T/Iirıe 'ye hediye vermek ister. Mine kabul etmez. 

Çay tepsisini alır, bahçeye çıkar. 
25

• lıline konuklaro çay verirken İlhan bey' le ör~~re tmen hanım 
gelir. Esin hanım onların geldi~ini görünce çay tepsisini 

Mine'nin elinden alır. Mine onları karşılar. Çay koymak 
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için Mine ve öcretmen hanım mutfağa gider. İlhan bey ke
narda yalnı:0 kalır. Müteahhitin kızı oyunu bırakıp yanı
na e;elir. Mine çay getirene dek kısaca lwnuŞurlar. Mine 
çay getir:Lnce müteahhitin kızı yanlarından ayrılır. İlhan 
bey ve Mine yalnız kalırlar • 

• Belediye ba~kanının karısı, öğretmen hanımı ayın doğuşu

nu izlemeye çağırır. Giderken Mine ve İlhan beyi de alıp, 
birlikte izlemeye giderler. Konukların yanından ayrılıp, 
bahçenin arka tarafına geçerler • 

• Mine ile İlhan bey yürürken konuşurlar. Mine banka oturup 
kısaca yaşamJ.nı anlatır İlhan beye. Onlar konuşurken öğ
retmen hanım ve belediye başkanının hanımı da yanlarına 
gelir • 

• Mine'nin kocası gelir. Karısını İlhan beyle yalnız tahmin 
ettiği için öğretmen hanım ve belediye başkanının hanımı
nı da-yanlarında görünce şaşırır, gider. Mine diğerlerin
den özür diler • 

• Gece evde, Mine pencereden dışarıyı seyrederken, kocası 
pijama ile eelir yanına, penceredert çekilmesini, kendisi 
ile konuşmak istediğini söyler. Kocası ile MineJİlhan bey-
le aralarındaki ilişki hakkında görüşür, tartışırlar. Mi
ne'de kocasına "dayanamıyorum artık ne olur boşanalım" 
der • 

• Öğretmen hanımın evi. Öğretmen hanım mutfakta kalıvaltı 
hazırlığı yapar. İlhan bey kardesinin yanına eelip dolaş
maya çıktığını söyler ve evden ayrılır. 

28 • Kapının önünde evin karşı duvarına yazılmış yazıyı gorur 
"Gölköyde aşk başkadır-Go home-Ah Mine" İlhan bir süre bu 
yazıya bakar. 

29 • Gençlerin a:~açların al tırıda sürekli Mine' yi kontrol etmek 
istediklerini anlatan konuşmalar. 
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• Doktor, eczacı, belediye başkanı tren gelene dek Mine' 
nin evinde kahve içmeye gelir. Mine onları bahçedeki ma
saya buy1ır eder ve kahve yapmaya mutfağa gider. Mine ile 
İlhan bey hakkında konuşurken Mine kahveleri getirir. On
lar kahvelerini içerken İlhan bey de gelir. Mine bahçe 
kapısına kadar gidip onu da davet eder. İlhan bey gelin
ce belediye başkanı ve eczacı hemen kalkar. Doktor da 
İlhan beyle biraz konuştuktan sonra görüşecej:f;iz diyerek 
arkalarından gider • 

• Mine ve İlhan bey bahçede yalnız kalır, durumları üzeri
ne konuşurlar. Gençler bahçe kapısının önünde onları iz
ler. Konuşma uzayınca gençlerden sesler yükselmeye baş
lar. Mine kocasından ayrılmak istediğini, Kuşadası'na 
halasının yanına gideceğini söyler. İlhan bey de onu o
rada arayaca:;1ına söz vererek ayrılırlar • 

• İlhan bey bahçe kapısının önünde bekleyen gençlerin ha
reketli hakaretleri arasında evden ayrılır, gider. Mine 
koşarak eve girer • 

• Öğretmen hanım çarşıda yürümektedir. Sokaktaki tüm erkek
lerin gözü üzerindedir. Biri arkasından tükürür • 

• Belediye başkanının odası. İlhan bey ve Mine üzerine ko
nuşmak için öğretmen hanımı buraya çağırmıştır. Belediye 
başkanı kendisiyle tartışan öğretmen hanıma istifa edip 
gitmesini, ağabeyinin de iki gün içinde kasabayı terket
mesini söyler • 

• Öğretmen hanım çıkar. Kapıda ağlamaklı olur. Gençlerin 
bir kaç adım ilerisinde olduğunu görünc-e yanlarından 
ezikliğini belli etmeden, başını kaldırıp geçer. Ofisçi 
öğretmen hanımın arkasından beled±ye başkanının odasına 
girer • 

• İskelede öğretmen hanım ve ağabeyi İlhan bey olanlar 

hakkında görüşürler. Mine'den söz ederler • 

• Mine divanda kitap okumaktadır. Kocası yatak odasında 
33 pijamalarla uzanmıştır. Düşüncelidir. 
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• Gündüz kapı çalınır. Mine açar kapıyı, ö~retmen hanım 

aP;abe~ırinLn ndresini ve telefon numarasını e;etirmiştir. 
Vilayete kadar e;itti~ini, ertesi gün dönece~ini sB~le
yerek ayrıJ_:ır . 

• İstasyon şefi treni durdurur. Yolcular ve ö~retmen ha
nım biner. Mine pencereden ö~retmen hanıma el sallar • 

• Bahçede gündüz bahçe sularken kocası Gernil bey Mine'ye 
halasının yanına gidebileceğini söyler. Mine kocasına 
teşekkür eder. İçerde telefon çalar. Cemil bei telefona 
bakmak için içeri girer. 

• Belediye başkanıdır arayan. Başkan Gernil beyi gece evle
rine yemeğe davet eder. Erkek erkeğe, çengili toplaya

caklarını sö~ler. 

36 • Gece Mine kocası yemekteykan eşyalarını hazırlamaya uğ

raşır. 

• Belediye bn.şkanının evinde yemek yenir. Çengi oynamak-
3? tadır. Müteahhit kalkar, eve gitmek için izin ister. 

Gernil bey darbuka çalar. 

38
• Gençler Mine'nin evinin önünde hem içki içerler, hem de 
İlhan beyin geleceğini umdukları için evi gözetlerler. 

39. Müteahhit eczacının karısının yanına gider, buluşurlar. 

• 40 
Gernil bey çengi ile oynamaktadır. Belediye başkanı ara
bada bekle·,yen oğlunun yanına gelir. Mine 'nin evini gö

zetleyen gençlere gidip bakmasını söyler • 

• Gençler İlhan bey gelmeyince Mine'nin yanına gitmeye 

karar verirler • 
• Belediye başkanının oğlu gençlerin yanına gelir. Baba-

4l sının söylediklerini anlatır. Herşeyin yasal olması ge
rektiğinden söz eder. Gençler kibrit çekip, Mine'yle 
ilk yatacak olanın sırasını belirlerler. Mine'nin kapı

sını kırıp, içeriye girerler • 
• İçerde telefonun kablosunu kesip, ikinci kattaki Mine'nin 
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ya ttı~ı oda,yo. çı karlar. Kapıyı TJine 'nin tüm çaoal.<::ı.rına 

raC;men açıp odada ona tecavüz etmek isterler. Mine du
vardaki tüfeii;"i alıp, gençlere vurur. Gençlerden biri II"Ii-

' . ı· " t··r "' 1 B " l k l d . ne nın e ınoen u. erı;ı a_J.r. oguşur ar en mpı an gıren 
şair genç Mehmet Ali'ye doğru yönelik tüfek patlar, genç 
yaralrnnr. 

• Arkadaşları onu kucaklay ıp, m erdi verılerden indirirler. J;'Ii

ne periş:.::ın, üstü başı darmadağınık bir halde merdivenlere 
doğru yürür. 

• Yemek bitmiştir. Cemil bey masasının üzerinde çok içmek
ten sızmıştır. Doktor kalkıp, evine gidecekken belediye 
başkanının o~lu gelir, olanları anlatır • 

• Mine koşarak o halde, geeelikle İlhan beyin yanına gelir. 
Ö~retmen hanım vilayete gitti~i için İlhan bey yalnızdır. 
Mine, İlhan be;yi kendisi ile yatmaya zorlar. İlhan bey 
önce istemez. Sonra birlikte isteyerek sevişirler • 

• Kasabalı öP;retmen hanımın evinin önündedir. Sabah olmuş
tur. İlhan bey ile Mine'nin dışarı çıkmasını beklerler. 
Polis de gelmi.~;tir. Ofisçi kapıyı yumrukla.r.. Doktor ofis
çiyi ve İlhan beyle Mine'ye çıkınca saldırtaaya hazırla
nan di~;er1erirıi. ikna etmeye çalışırken kapı açılır. İl

han bey ve Mine çıkarlar. Kalabalı~ın arasında polisler 
onları alır götürür. I/Iine ve İlhan bey polislerin önünde 
giderken, mine elini uzatır ve öyle elele yürürler. Genç
lerden biri İl~1.an beyin yere düşen gözlü.1ünü larar. 

• Kasabadan gi.irüntUlsr. Gün bAşlamaktadır. Dükkanlar açı

lır • 
• Mine'nin penceresi boştur. 

Pil.:rıclr: ;··G.dJ.J1 Olgusu ---·--· - -

Film BC;ridir kasabasında, yaz aylarında çekilmiş
tir. 1\a sa ba E"~ridir Gölü kenarında, do,>~al r:üzP1likleri 
olan, ye~illikler içinde bir yerdir. Filmde mekan olarak 
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önemli bir yer tutan istasyon ise, Imseıbnnın kenarında, 

eski tip binalardan oluçmaktadı.r. Kasaba ile ular_;ıım:L, 

dol~lŞ ve otobUslerle sa~lanır. Filmdeki kadın kahraman 
I':Iine ve kocası da istasyondaki lojmanda otururlar. Evle
ri iki katlıdır. Üst katta yatak odası ve oturma odası, 
alt katta mutfak bulunur. Evin önünde ağaçların ve çiçek
lerin yer aldı~;ı bir de bahçe vardır. 1/Iine ve kocası film 
süresince yemeklerini bahçede yerler. Mine'nin giysileri 
çoğu kez beyazdır. Gecelikleri ise kasaba ortamına göre 

· dek ol te dir. 
Filmdeki kişileri; Mine, Mine'nin kocası, öğret

men hanım, öğretmenin ağabeyi yazar İlhan, doktor, müte
ahhit Tarık, müteahhitin kızı, belediye başkanı, başka
nın eşi ve çocukları, eczacı, eczacının e~i Esin, ofisçi, 
şair Mehmet Ali ve kasaba gençleri oluşturmaktadır. 

Filmin tamamı kasaba içindeki mekanlarda; istas
yon, Mine'nin evi, öğretmen hanımın evi, belediye başka
nı ve müteahhitin evi, göl ·kenarı, tarihi Selçuk Medre
sesi, çay bahçesi ve kasaba sokaklarında çekilmiştir. 

Film jeneriğe eşlik eden horlama sesiyle başlar. 
Mine ve kocası ya tak oda sındadır. Kocası rahatsız edici 
bir horlamayla uyurken, Mine sıkıntılı, huzursuz, koca
sının yanında uzanmaktadır. Saat gecenin üçünü gösterir. 
Mine yataktan kalkar, mutfağa iner. Mutfakta uyku ilacın
dan içer, yüzUnü yıkar. l.sekansda görülen bu davranışlar, 
Mine'nin hu~ursuzluğunu verir. Mine'nin kocası istasyon 
şefi olduğundan, istasyondaki lojmanda otururlar. Yakın
larında bir başka ev bulunmamaktadır. Mine'nin ilişki 
kurabileceği kimse yoktur. Öğretmen hanım dışında kasa
bada kadın-erkek kimseyle iletişim içinde değildir. Bu 
iletişim, öğretmenin ağabeyi İlhan bey kasahaya geldik
ten sonra üçlü bir iletişime dönüşür. Mine'nin kocasıyla 
olan iletişimi de kopuktur. Bu iletişim kopukluğu ı. se-· 
kansda kocasııun yanındaki huzursuz yatışından, 2. sekans
da kocasıyla olan soğuk konuşma ve kahvaltıyı birlikte 
yapmamalarından, B.sekansda yolda yürürken Mine'ye sert 
ve kaba davranışlarından, 17.sekansda Mine'yle zorla se-
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vişmesinden, 20.sekansda belediye başkanının evinde 
yemekele Mine'ye olan kaba clavranışlarından, 22.sekans
da gece yemek dönüşü eve geldiklerindeki konuşma ve tar
tışmalarından, 3l.sekansda ayrı yatakta uzanmalarından 
açıkça anlaşılabilir. 

Mine kasabada çe şi tl. i baskıları yaşayan, güzel, 
onurlu bir kadındır. Aile zoruyla evlendiği kaba ve ca
hil kocası Gernil'de aradığı hiçbir şeyi bulamamıştır. 
Kasahada yaşayan insanlar da doyurulmamış arzularının, 
küçük kinlerirıi.n ve hesaplarının peşine düşmüsılerdir. 
Mine'ye ve onun temsil ettiği güzelliğe kıskançlıkla ba
karlar ve onu elde etmeyi düşlerler. Hiçbiri ona insan
ca yaklaşmayı, onu anlamayı denemez. Mine, kişiliği, ru
hu olan bir insan değtl, bir nesnedir onlar için. Mine' 
ye sayılı dostluk gösterenlerden biri olan İlhan'ın ge
lişi de kasabadaki Mine ile olan ilişkileri olumsuz yön
de etkiler. İlhan, Mine'yle insanca yaklaşımı nedeniyle 
iletişim kurmayı başarır. Kasabalı ise bu insanca yakla
şımı en kötü biçimde yorumlayarak, düşmanca davranarak 
Mine'ye kasabanın namusunu kirletti gözüyle bakarlar. 
Cinsel bunalımın doruğundaki bir avuç gencin başlattığı 
düşmanlık, aralarından olmaysn birinin Mine'ye sahip o
laca~~ı düşiincesine dayanamayHn yaşlı:lara dek uzanır. (58) 

Min§., kiiçük kasabalara tutuklanını ~, ':omşulardan 

ve kasabalılardan biri olmayı kabul etmeyen, bu sıradan
lığın içinde kaybolup gitme e;erçeğine teslim olmayan bir 
lmdının ö,'TküsUdUr. Mine, çevresindeki insanların yaşadı
sı sıradan iliçkilerdenrahatsız olur. Mine,· kasabalı 
insanlardan, aynı kısır yazlukları paylaşan, daha iyi 
parAsal olanak1arı olan kasabanın ileri e;elenlerinden 
farklı oldurtu, onları n davranışıarına uyup, onlar gibi 
olmadı(~ı için bUtUn dikkatleri üzerine ı;:eker. Mine üze
rinfle yoğunlaşan kadın ve erkeklerin ilgisinin nedeni 
sadece güzelli{~i değil, aynı zamanda r.ane' nin kendi le-

------------
( 58) A tila D or say, "1.~ine 'nin Duyarlıklarına Gönül Kapı

larımJ_zı Açıyoruz", Cumhuriyet Gazetesi, (7 Ocak 1983), 
s.5. 
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rinden birine dönlişrnernesidir. 
Mine, kasabanın kendisiyle ilı::,ilenrnesinden, onun 

güzelli!~ini büyütüp, kasahada ba<jka kadın yokmuş gibi 
genç-ya§ll, ço1uk-çocuk tlim erkek ve kadınların davra
nışları ve sözleriyle onu rahntsız edip, izlemesinden 
çok huzurm.mdur. Bu huzursuzluk 5. sekansda tüm erkekle
rin gözünün pencerede olmasında, s.sekansda kasahada 
kocasıyla dolmuştan inişte, 10. sel<ansda eczaneye gider
ken erkeklerin söz ve bakışlarında, ll. sekansda çarşıda 
ve çaybahçesindeki gezilerinde, 2l.sekansda gölde dola
şırken izlenrnelerinde, 12.sekansda ofisçinin telefonla 
Mine'yi rahatsız etrnesinde, 16,20 ve 25.sekanslarda ye
rnekteki konuşma ve davranışlarında görülmektedir. 

Mine, kasabadaki tek düze yaşarn ve yalnızlıktan 
da memnun değildir. 4.sekansda Mine'nin: "Gün aşırı bir 
tren geçecek, her tren geçişinde yeni bir yliz, yeni bir 
insan görebilir miyim diye bekleyeceksin, yine de zaman 
geçiyor iste." sözleriyle tek düze yaşarnı ve yalnızlığı 
vurgulanrnaktadır. 

Mine çelcingen bir kadındır. Öğretmen hanırnla olan 
konuşmaları dışında rahat de~ildir. Bunu 4.sekansda öğ
retrnenle olan konuşma ve ki tap alışında, 5. sekansda pen
cereden bakışında, ll.sekansda İlhan'la yalnız kaldıkla
rındaki tedirgin bakışlarında, 15.sekansda rnliteahhitin 
evindeki yemekde çevreyle olan ilişkilerinde,l6.sekans
da bahçede dalaşmasında, 21. sekansda gölde d ola ş ı rken 
kasaba e;ençlerinin onları takip etmesinde, 25.sekansda 
Mine'nin evindeki konuşma ve davranışlarında, 30.se
kansda İlhan'la bahçede konuşmalarında açıkça vermekte
dir. Mine, okurnayı seven bir kadındır. Kasabadaki yal
nızlığını ok~yarak gidermeye çalışır. 4.sekansda öğret
menden istekli kitap alışında, ll.sekansda kitap almak 
için İlhan'la birlikte öitretmenin evine gitmesinde, 
14.sekansda etkilenerek kitap okuyuşunda kitap okuma 
isteği diyalog ve görlintülerden anlaşılabilir. 
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Atıf Yılmaz da, filmdeki kahramanı için kendisiy
le yapılan bir röportajda şunları söylemiştir: 

"t1ine 'deki kadın tipi, haşlan13:ıçta kaderine 
razı olmuş, aile sinin isteditti gibi bir evli
lik yapmış, bir takım bunalımları hisseden, 
ama bu bunalımların nedenini pek de çözerne
yen kadın tipi. "Hümeyra"nın oynadığı öP:;
retmen ~ipinin ve onun kardeşini oynayan 
"Cihan Unal"ın hayatına girmesiyle yaşamda
ki boşluğu farkeden bir kadın. Yavaş yavaş 
kişiliğini kadınlığını savunuyor. Bu kişi
liğinin bir bölümü olarak cinselliği •••• 
Toplumda sorun sadece yatıp kalkınayla değer
lendirildiği için, buna tepki olarak gidip 
adamla yatıyor"(59). 

Mine' nin İlhan' la olan beraberli{?;inde sorun, Mine' 
nin ve kasabanın namusunu korumak deK;il, kendilerini be
ğenmeyip, aralarından biriyle ilişki kurmaması nedeniyle 
öfkelenmelE:ridir. Çünkü eczacının karısı Esin ve müteah
hitin kızı kasabada erkeklerle olan iliskileri nedenivle 

~ ,, 

hiç kınanmamakta, olay yaratılmamaktadır. 1v1ine'yi İlhan' 
la yakalayıp, intikam almak, onun direnişini kırmak is
terler. Bunu bec·eremeyince bir grup genç kendileri Mine' 
ye tecavüz edip, yıllardır yapmak istedikleri Mine'ye 
sahip olma e:rlemini gerçekleştirmeye C}alışırl8r. 41. se
kansda gerçekle!)tirıneye çalıştıkları eylemle; 29.sekans
da bu eylem plAnlama aşamasında Mine'ye karşı olan tutum
ları açıkça c;örülmektedir. "Kadın bir kere tadını aldı ya 
bu i~in artık duraınaz. 1 Sakallı da bulwJş fıstık gihi 
karıyı ohhh! 1 Gündüzleri örtretmenin evini, gece burayJ. 
e;özaltındn tuttuk mu tamam. 1\ocayı uyutup, sakallıyı içe
ri alacak. Sararız evin etrafını, basarız sopayı, ikiRini 
de rezil ederiz. 1 O herif gene de boşamaz karıyı 1 Yok 
deve! 1 Boşayacak çare yok. Sakallı da çekip gidecek. Ka
dın kaldı mı açıkta. Elini atanın elinde kalacak. 1 Yazık 
olacak güzelim karıya. 1 Ne acıyacaksın. Çeksin bu kadar 

( 59) Raeıp Tarnnç, "1980 ve Sonrasında Türk Sinemarn rı.cla 
Kadın ve Cinsellik Sorunu", s.l04. 
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kif)iye ynld.ız atmanın cezasını. O herif can da biz ne
yiz? Biz adam def%il_miyiz?" 

Atıf Yılmaz' ın I·;Ii~' sinde '1Türkan § oray'' "küçük kent" 
kadını olarak kendisine sevgi vermeyen bir kocadan ve top
lumun hoşgörüsüzlü1ünden kurtulmak amacıyla kurtuluşu bir 
yazarla sevişınelde arama ktadır. ~'deki bu kadı nın çaba
sı, yalnız onun duygusal bir davranışı ve cinsel bakımdan 
tatminlik arayan bir u8;raşısı olarak nitelendirilmemeli
dir. Bu davranışda kadının kurtulma, özgürleşme çabası, 

insanca bir yaşam özlemi vardır. ~'deki kadın, cinsel
liği de içeren davranışlarıyle tam bir özgürlü,(~e kavuşma
yı başaramasa da, çemberi bir yerden yırtıp, yaşamda ken
dini arayan kadına bir umut vermektedir.(60) 

Gençlerin 41.sekansda Mine'ye karşı ge~çekleştir
meye çalıştıkları eylem başarılı olamadığı gibi, Mine'ye 
güç verip, tüm tabuları yıkıp, İlhan'a gitmesine neden 
olur. 44. seknnsda filmin sonunda Mine, İlhan' ın elini 
tutup, başını do(1;rultup, kasabalının gözlerinin içine ba
karak da yaptı?;ını onurluca savunmaktadır. Yenilmediğini 
tüm kasabalıya kanı tlamaktadır. Mine' nin filmin sonunda 
İlhan'a gitmesi, yani bir erkekte yine kurtuluşu araması 
kadın olarak insanca yaşama hakkının, içinde bulunduğu 
konumun farkına varıp, direnmesi, baş kaldırması, kurtu
luşunda önemli bir adımı atması olarak de~erlendirile
bilir. Çünkü Mine'nin kendi baçına yaşaması, yeni bir ya
şama yalnJ_7.. başlaması, bi1inçlenme, gelişme aşamalarını 
vermeden hayalci bir yaklaşım olurdu fi~min sonu için. 
Buradaki başkaldırı bireysel olmasına karşın, insan yaz
gısının de/~ü;ıebilirliğini de vurgulamaktadır. O güne 
dek onurunu korumuş, kocasına olan nefretine karşın kim
seyle ili~ki kurmamaş olan Mine, kendisini İlhan'ın kol
Iarına atarak, onunla yatarak, çevresine başkaldırmakta
dır. Bu Mine için bir son değil, başlangıçtır. Yani,ger-

(60) Mahmut Tali (jngören, "Türk Sinemasında Kadın ve 
Cinsellik", Videosinema, (Sayı: 5, Kasım 1984), s.62. 



1 

~ 

l 

57 

çek, dürüst bir ahlakı savunmadır. Ünsal Oskay da film
deki sonla ilcili olarak bu konuda şunları ifade etmiştir. 

"Mine, filminde "İlhan" Vf? "Mine" aynı kimli
[~i paylaşmaktadırlar ••• Ikisinin de cinsel 
1 • ı•Vo t ı ıl 0 ı•ıı 0 • •ıı•"• CJ_m .. J.gı, op umsa ,.nm ı c e rının ez:ı_K .ıgı ve 
örselenmişliği nedeniyle bulanıktır. Bir 

· erkekle, bir kadın arasında yakınlaşma de~iJ-
dir filmdeki; iki örselenmiş insanın, acıma
sız ve brütalleşmi~ bir dünyaya karşı, bir
birine yaklaşmasıdJ.r. Bu "daralmış" dünyanın 
kabuklarını çatıatmak için kararı alabilen 
de, gözlüklü, daJ;ctilolu, Marquez'li, hülya
lı roman yazarı Ilhan değil; yoksun bırakıl
dı{~ı mutluluğu "e tinde" duyup yaşata bilen, 
cinselliği unutmamış Mine oluyor ••• Kimin 
daha "kadınsılaşmış" olduğunu; kimin kimi 
kurtarabilecek oldu~unu film daha nasıl an
latsın kil ••• "(61). 

Mine, kocasıyla olan beraberliğinden, çevresin
den, ya~amından kadın olarak umutsuzdur. Bunu .da 26.se
kansda dile getirir. "Bir kadının umutla yaşadığı günler 
öyle azdır ki!" 

Mine'nin kocası Cemil ise şişman, kaba, çirkin 
bir adamdır. 2.sekansda bu açıkça görülür. Sorunları da 
kaba kuvvetle çözme yolunu seı;er. Yine 2. selcansda ofis
çiye sc5yledi,0;i ç;u s\-::izlerde de bu belire;inleşir. " ••• Bir 
r.ı;ün kafa m kı zacak, :.:ıc5yle at~zını burnunu, ne yani yapa
maz mJ.yım?tt Cemil, ~remek yemc)yc, darbuka çalmaya ve bezik 
oynamaya merHk1ı bir adamdır. Ava gidip, evlerdeki top
lantılara katılıp tek düze yaçamı:n:ı. sUrüürür. Mine onun 
için yemek :yat:ıan, temizlik yapan, onu tatmin eden, ko
luna takıp, toplantılara götürdü~ü gözel bir kadındır. 
27. seJmnsda Mine' nin sözlerinde Cemil' in bu yaklaşımı 
vure;ulanır. " ••• Bu dezil mi hepsi. Daha önemli bir f}ey 

-------------
(61) Ünflal Oskay, ""Mine" Filmi ve "Tü.rkan Sultan"ın 

Soyunarak Giyinme si", Somut Dere;isi, ( 13 ~.1ayıs 
1983), s.ıo. 
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yok senin için. ÇünkU sen bana hep öyle haktın. Bel, 
gö?~Us, lmlça o1a.rak gördUn. Yalnızca et olarnli: c;ördün. 
Bir te k de fa i:-ı.san olarak baktın mı bana, anlamaya ça

lı(}tın mı beni o•••" 

Kasaba ~!G}amınd:a kendi ::raptığının "mübah", başka
larının ki he:n 11 günah" hem de ıı dedikodu 11 malzeme f:li sayıl

dı~ı anlayı:_;ı bu filmde yerini bulmuştur. Tmteahhi t ile 
eczacının karısı birlikte olabildi~i halde Mine ile İl
han '-ın birlikte bahçede dolaşması tüm kasaba da arkası 
kesilmeyen dedikodular yaratmış, evlerde, kahvelerde, 
gençler arasında başka konu konuşulmaz olmuştur. 

Sinema yapıtı olarak Mine'de "Türkan Şoray", ge
reken etkiyi yaratmıştır. Davranışları, yüzünü kullanı
şı, konuşması içinde bulundu~u konumdaki kadını iyi bir 
şekilde yansıtır. Yalnız kasaba gerçekliğinin, aynı inan
dırıcılığa sahip olduğunu söylemek güçtür. Kasaba genç
lerinin cinsel açlıklarının vurgulandı3ı görüntülerde 
zaman zaman yanlış bir genelierne duygusu uyanır. Filmde 
abartılmış sahneler bulunur. Kasabalının Mine'yi görmek 
için istasyona taşınmaları da bu bağlamda inandırıcı 

olmamaktadır. 

Kasaba erkeklerinin ilgisini bildiği ve son de-
rece rahatsız oldui~u halde Mine'nin, çarşıda, pazardaki 
giyim kuşamı, hatta sık sık istasyon yakınındaki evinin 
penceresinelen bakması da inandırıcı lı ğı azaltan etken
lerdendir.(62) 

· Kamı.balı I':fine hakkında şu görüşlere sahiptir: Şa

ir çocuk Mine ile ilgili dedikodularda sürekli onu sa
vunmaktadır. J.sekanstfla; "Kocasından başkasına bakmaz 
o kadın" demesi Mine 'ye yaklaşırnını göstermektedir. 

15.seka:nsda dektorun İlhan'a; "Siz bizim kasaba
nın hastalı?tına yakalanmadınız mı daha? Mine hanım has
talığı, dikkat edin saridir." demesi de I·Jine'nin çevre
ye göre görülme biçimini vurgulamaktadır. 

(62) Aydın Sayman, "Filmler ••• Filmler 
(Sayı:27, Şubat 1983), s.68. 

••• " Gösteri, 
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24.sekansda ofisçinin kasahada alışverişe giden 
Mine' yi ra ha ts ız ederek: "Ka sahanın namuswrla oynayamaz
sın, biz de erkeğiz de1;il mi? Boşuna bakınma, herkes ne 
mal oldur;unu anladı artık" demesi, Mine üzerinde yo,~~un

laşan dedikodular sonucunda Mine'yi herkesle ili~kiye 
girebilecek biri gibi görmeye çalışmalarını gösterir. 
Mine ile kendileri ilişkiye giremeyince, İlhan'la konu0-

ma ve beraberli,8i tüm kasabaele olay olmuştur. 
Kasahada kadınların konumu ·.da öğretmenin şu söz

leriyle açıkça verilmektedir: lO.sekansda; "Burada ka
dınlar pek yalnız alışverişe çıkmaz. Adet olr:ıamış işte", 

ll.sekansda "Biz bu dondurmaları yiyerneyiz ö~r€?tmen ha
nımla, koskoca istasJron şe fi:ııi.n hanımı sokakta dondurma 
yerken görülürse tefe koyarlar bizi." 

Öğretmen rahat bir kadındır. Kasahada öğretmen 
olmanın da verdiği bir saygınlıitı vardır. Evlerde veri
len davetlere katılmaz, sürekli. yapacak birşeyler buldu
ğundan söz edsr. Mine'yi de rahat olması ve bu beskılara 
karşı diremnesi gerektiği konusunda sık sık uyarır. ll. 
sekansda çay bahçesinde, 2l.sekansda gölde dolaşırken 
gençlerin onlar:ı. izlemesi ve Mine'nin çok rahatsız olma
sı nedeniyle uyarır ve kendini örnek verir. Kadın olarak 
da güçlü olması gerektiğini Mine'ye unutturmamaya çalışır. 

Yazar İlhan da Tüne 'yi, o kasaba ortamında bir 

kadın olarak, yalnız ve çaresiz görmektedir. 30.sekansda 
bahçede I·,Tine ile yalnız konuşurken: " ••• Yarın, öbür e;ün 
üzerinizdeki baskı daha da artınca ne yapacaksınız. Ka
dınsınız. Bir başırnza nasıl daya:nacaksınız. Sizi bura
da böyle yolnız, korumasız bırakıp gitmek istemiyorum." 
sözlerinde de bu dile cetirilmektedir. 

Müteahhit ise 25.sekansda imalı bir şekilde Mine 
ile kendisini. evlendirrnek isteyen bel e diye başkanının 
eşine: 11 Çarşıda satılmıyor ki, satı:ı.sa alaca~;ırr:." diye
rek, kadına yaklaşımını vurgulamaktadır. 

Doktor da: "Ben eskiden okurdum, çok okurdum. Ev
lendikten son.ra ki tap alamo7. oldum elime. Neyse bu am
da hanımı amı.sJ.nın evine yolladıkpa nefes alıyoruz biraz" 
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diyerek başarısızlıklarını eşine, yani bir kadına bağla
maktadır. 

Mine filmi· gösterime girdiğinde büyük ilgiyle kar
şılanmış, gazete ve dergilerde e~eştirilmiş~ir. Bu eleş
tirilerde yönetmenin sinemasal anlatımını kimse yadsıma
mış, rahat anlatımı, titiz ve temiz görüntüleri, oyuncu: 
ve teknik elemanları çalıştırmadaki başarısı, estetik 
ve görüntü dilindeki ustalığı konusunda hemen hemen her
kes birleşmişti.r. İçerik ise, olmnlu ve olumsuz olarak, 
algılama biçimine göre değişik yönlerden ele alınmıştır. 
En çok üzerinde durulan ise, final sahnesindeki kurtulu
şu yeni bir erkekde araması olmuştur. Bazı eleştirmen

ler bu salıneyi kadının kurtuluşuna bir başlangıç sayar
ken (M.Tali Öngören) bazıları önceleri üvey babasının 
vasilif.f:inden, sevgisiz kocaya, oradan da "aydın" yazara 
kendini teslim ederek kurtulduğunu, yani kadın için e.r
keksiz kurtuluşun mümkün olamayacağının vurgulandığını 
savunmuşlardır. (Dilek Cindoğlu) 

Necati Cumalı ise, kendisi ile yapılan bir röpor
tajda filmle ilgili olarak şunları söylemiştir: 

"Aslına ve özüne sadık kalınarak filme çeki
len ilk eserim 1'11ine oldu. Başta Türkan Şoray 
olmak üzere tüm oyuncular, J.carekteri başa
rıyla canlandırdılar. Nefis görüntüler elde 
ettiğine inandığım kameraman Salih Dikişçi 
ve tüm teknik ekibe teşekkür ederim. Bunun 
sonucunda ortaya bu kadar başarılı bir eser 
çıkardığı için de yönetmen Atıf Yılmaz'ı da 
kutlarım"(63). 

Bir yandan işçisiyle, öğrencisiyle, esnafıyla ken
di gündelik yaşamını sürdüren, diğer yandan Mine ile ya
kından ilgili bir kasabayı, Atıf Yılmaz genel tanımlama
dan, özel kişiliklere değin ustaca canlandırı-c. Sonunda, 
oyunda olmayan, ama oyunun özünü vurr;ulayon usta işi bir 
finalle mesajını belirler. Mine ile İlhan'ın düşman bir 

(63) "Mine", Hey, (Sayı:S, 27.12.1983) 



~ '. 

61 

kalabalı~ın ~nUnde birleşen elleri, duygusal filme so
mut ve saf~ll-lm bir nokta koymaktadır. (64) 

Verilen ~rneklerde ·de görUldUğU gibi, filmde kadı
na yaklaşım g~rUntUnUn yanısıra, a{!;ırlıklJ. olarak diya
loglarla verilmektedir. Ö~retmen hanım dı~ında klasik ka
dın anlayışı çerçevesinde, kasaba kadını dışında bir ka
dın tipi çizilmemiştir. 

~ir Yudum Sevgi_( 1981l 

Yapıma _}li ş kin Bilgi ve Konu 

YapJ.m: Delta Iı'ilm 1 Y~netmen: Atıf Yılmaz / Senaryo: Lati
fe Tekin, 1?ehmi Yaşar, Atıf Yılmaz / GörUntU Y8netm<n1i.: 

Çetin Tunca 1 MUzik: Yalçın Tura / Oynnyanlar: Hale Soy
gazi,· Kadir İnanır, tTeral Çetinkaya, I:Iacit Koper, Dursun 
Ali SaC;ırotf:lu, FUsun Demirel, Madelet Tibet, Tuncay Akça, 
Nurettin Şen, AyşegUl Uyguner, Osman Alyanak, ÜlkU Ülker, 
Ece Örge, SerraYılmaz 1 Sanat Y~net.:neni: GUlsUn Karamus
tafa./ 
SUre: 95 Dakika. 

(1984, 2loAntalya Film Festivali "en başarılı film", "en 
başarılı y~netmen", "en başarılı mUzik", "en başarılı ka
dın oyuncu" (Hale Soygazi), "en başarılı yardımcı erkek 
oyuncu" (Macit Koper) ~dUlleri) (Sinema GUnleri 85 "en 
iyi fil~' ~dUlU) 

Konu:. AygUl, İstanbul'un gecekondu mahallesinde yaşayan 
d~rt çocuklu mutsuz bir kadın, kocası Cuma ise, evine 
çocuklarına karşı ile;isiz, işsiz, zamanının çof1;unu kahve
de geçiren ezik bir adamdır. Mahalle bakkalının oğlu olan 
Cemal de bir fabrikadA. işçi olarak çal:ı.::;ımaktadır. Cemal, 
teyzesinin kızı Nezaket'le zorla imam nikahıyla evlendi
rilm:i.ş, bir .kızı olmu.şhu·. Onların da evlilikleri mutsuz
dur. :r:-rezake t, evlilif:tini kurtarmak, koca SJ. Cemal' i e lde 

-------·----
(64) Atila Dorsay, "Mine'nin Duyarlıklarına G~nUl Kapıla

rımızı Açıyoruz", Cumhuriyet Q-.1!~§..İ~si, (7 Ocak 1933), 
s.5. 
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etmek için kayınvalidesiyle birlikte hocadan hacaya ko
şup, büyüler yaptırmaktadır. Cemal'den fabrikaya kadın 
işçi alınacağını öi1renen Aygül, kocası Cuma' dan unıudunu 
keserek, hayatını ve ç,ocuklarını kurtarmak amacıyla fab
rikada işçi olarak çalışmaya başlar. Kocasının kendisi 
çalışırken çocuklarla ilgilenmemesi ve küçük artıunun hap 
içerek zehirlenınesi üzerine kocasının evini terkedip, ço
cuklarını alarak bir başka eve taşım.r. Aygül' ün fabri
lmya girmesinde ve oradaki yaşamında karşılaştığı güç~ 
lüklerde kendisine yardım eden Cemal'e duyduğu yakınlık, 
bir süre sonra sevgiye dönüşür. Cemal'de bu sevgiye il
gisiz kalamayarak üzerindeki baskıya rağmen, Aygül'le 
ilişkiye girer. Film, Aygül ve Cemal'in sevgilerini ve 
beraberliklerini çevrelerine karşı savunup, güÇlüklere 
direnmeye çalışmalarıyla devam eder. Filmin sonunda 
Cemal ile Aygül evlenirler, ama çocuk sayılarının art
ması, ekonomik güçlükler nedeniyle yılların geçtiğini 
vurgulayan fotoğraflarda, biraz daha yüzleri kararır, 
tüm sevgi ve direnmelerine karşın. 

Filmin S~kanslara Göre Olay D~küml_! 

• Film, manzara, hayvan ve cami görüntUlerinin yer aldığı 
duvar halılarının üzerine tanıtım yazılarının bindiril
diği j:enerikle başlar. Jenerik müzik eşliğinde verilir • 

• İstanbul'da bir gecekondu mahallesinin genel görünümü • 
• Mezarlıkta 8-10 yaşlarında çocuklar oynar. 

1 • Fabrikadan işçi dağılımı. 

2 

o Çocuklar kurukafayle mahalle arasında koşarlar. Cemal' in 
kızını korkuturlar. Kızın önünde durduğu bahçeden Cemal 'in 
·ı •. annesi ve karısı çıkar. Yolda çevrelerine bakarak, te
dirgin yürürler. Didar'ın evine gelirler • 

• Didar, kadınlara kocalarıyla olan ilir;dcileri konusunda· 
bazı şeyler öi:tre ti:r. Cemal' in annesi ve karısı da içeri 
girer. Didar'ın kızırnn eline iki paket çay verirler. 
Kızı Didar'ı ça~ırır. 
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o Didar Cemal'in karısını. yan odaya alır. Orada kocasına 

karşı davranır-;ıla:t:_ı konusunda bazı şeyler söyler, kadı

nın üzerindekileri çıkarmaya çalışır. Cemal'in karısı 

çok rahatsız olur, çığlıklar atar. Di~;er odadaki kadın

ların gitmek istemesi üzerine Di dar odadan ayrılır, on

ları geçirir • 

• Ay gül komşusu Hanife' yle evden ayrıl ı:-. Evleri. ne döner

ken yolda konuşurlar. Hanife kocasının kumar aynamasın

dan şikayet eder. Eşyaların gelip, gittiijinden dert ya

nar Aygül' e •. Evlerine geldiklerinde Hanife' le re eşya 

gelmiştir, koşarak onları içeri taşımaya başlarlar • 

• Aygül eve girer. Kızına sofrayı kurmasını söyler. Kızı

nın okudu?.:;u gazeteyi alır, oradaki çıplak kadın foto~

raflarına bakar • 

• Kahvede oyun oynayanlar. Aygül'ün kocası Cuma oyuna pa

rası olmadığını görünce, kahveden çıkar, topala para 

toplamasını söyler. 

·o: Topal öbür kahveye giderek, Cemal' in kula{~ına birşeyler 

söyler. Cemal de "Cuma 'nın o;~lu hap yemiş, doktor için 

para" diye re k kahvedekilerden para toplar, topala verir. 

4. Cuma, topalı dışarda bekler, paraları alır • 
• Onları gören bir kişi kahveye girerek, Cuma'nın paraları 

kumar için istediğini söyler. Cemal öfkeyle ç·ıkar kahve

den • 
• Cuma paralarla kumara başlarken, Cemal gelir. Cuma'ya 

bağırır. Onları gören ki:~d de Cuma' dan paraları geri 

ister • 

• Gece çocuklar ı,ıyur.Aygül divanın üzerinde tükenmez ucu 

hazırlar. Onları toplar, aynada kendisine bakar. O ara-· 

da kocası gelir. Işığı söndürür, kocasını içeri almaz. 

Kocası evin önündeki tahta divana uzanı.r • 

• Aygül yatak odasına geçer, biraz oturur yatartın üzerin-

5 de, sonra kocasını içeri alır, dir-:ılerini fırçalamasını 

söyler • 
• Kocası dişlerini yıkar. Aygül soyunur ya ta~;;a oturur. Ko-
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cası onu öyle görünce, önce girmek istemez, sigara iç
mek ister. Aygül'ün "dişlerini yeni yıkadın" ikazı üze
rine ışığı kapatır, Aygül'ün yanına gelir yatar. Yatak
ta kocasını arzuladığını belli eder. Aygül'ün zoruyla 
sevişirler. 

6• C'emal aynı mahallede, kocası Almanya' da bir komşu kadı
na gider. Kadın kaynı geldiği için onu kabul etmez • 

7 

8 

9 

.. Cemal eve gelir, çocuğunun üstünü örter. Karısını uyan-
dırıp ayran ister. Karısı isteksiz ayran getirmeye gider, 
Cemal yatağa uzanı r • 

• Film duyurusu yapan bir minibüs. Mahalle çocukları mini
büsle birlikte dolaşırlar • 

• Cemal mahalledeki bakkallarına gelir. Kardeşini mal al
maya gönderir. Müşterilerle ilgilenirkin, Aygül gelir. 
Borçlarının çok oldut~unu, Cuma' nın i ş bulamadığını söy
ler. Cemal de bunun üzerine "fabrikaya kadın işçi alına
cak, istersen sözümüz geçer" der. Aygül'den sonra gece 
evine gittiği kadın gelir bakkala, kaynının gittiğini 
haber verir Cemal' e. Kadın çıkarken Cemal ',in baba sı ge-
lir, para verip, vermediğini sorar • 

• Aygül eve gelir. ~ocuklar annelerinin geldiğini 
mezarlıkta buldukları kurukafayı divanın altına 

• Aygül mutfağa girer. Aldıklarını yerleştirirken 
dın Hanife gelir, pencereden konuşurlar. Hanife 

görünce 
saklarlar • 
komşu ka
kaş al--

dırmaya gelmiştir. İçeri çağırır. Kaşlarını alırken Ay
gül ve Hanife şakalaşıp, birbirlerinin üstündekileri 
açmaya çalışırlar. Aygül'ün kızı da aynanın önünde ders 
çalışırken, onları seyreder • 

• Film duyurusu yapan minibüs. Çocuklar yine etrafındadır. 
lO • Cuma fabrikada bir kişiyle işe girebilmesi konusunda ko-

nuşur. 

o Aygül'le Hanife yolda yürürken, iki genç çocuk yolda laf 
ll atar. 
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• Tükenmez kalem imal eden küçük bir fabrikaya gelirler. 
İşçileri izlerler. İşçilerin ve patronun konur:;ımaları. 

• Hanife ve Aygül bir başka fabrikanın kapısında bekçiyle 
kadın işçi alımı üzerine konuşurlar • 

• Çarşıda giysilere bakan işçi kadınlar • 
• Aygül'le Hanife de geceliklere bakarlar. Aygül Cuma'dan 

şikayet eder • 

• Cemal' in karısJ. ve annesi mutfakta büyülü ayran hazırlar

lar, Cemal için • 
• Yeme k için· bekleyen Cemal' in ailesi. SaJ.onda, erkekJ.er 

masada, kadın1ar yerde sofrada oturmaktadır. Erkek ço
cuklar da masada yemektedir~ Cemal'in karısı ile annesi 
yemeği, Cemal'in ayranını getirirler. Erkekler yeme[j;e 
başladıktan sonra kadınlar başlar. Yemekde Cemal'e biran 
önce ayranı içmesi için karısı ve annesi tarafından uya
rılnr yapılır. Ayranı babası içmeye kalkar, engel olur
lar. c·emal karısına ayram dökmesi için bağırarak evden 
çıkar. Babası da evdekilerin hepsine kızar, kavga ederler. 

• Sokakta bakkaldan çıkan Aygül, c·emal 'le karşılaşır. İşe 

girmek istediğini söyler. Gernal'in kardeşi de bakkalın 

13 
camından onları izler • 

• Cemal bakkalda Rakım Bey, memur ve küçük bir kızla konu
şur. Belediye zabıta memuru Cemal' le karısını evlerine 
davet eder. Memurun gitmesinden sonra bakkaldaki kadın--· 

lar onunla ilgili konuşurlar. 

14 

o Hanife'lerin evinde gece et pişer. Mahallenin çocukları 
evlerindedir. Hepsine ekmeğin içine ızgara da et verilir. 
Hanife Aygül'lere de bir tabağa koyup, Aygül'ün oğluyla 

gönderir • 
• Aygül'ler yerde sofrada yemek yerler. Aygül kocasına kı

zar çalışmadıı~ı için ve fabrikaya gireceğini söyler. Ko
cası yemeği bırakır, kahveye gider. Aygül pencereden ko

casının arkasından bağırır • 

• Cemal gece komşu kadına gider. Konugı_ırlar kapı girişinde. 

l5 İçeri odaya geçerler. Orada sevişirler. 
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16. CUına kahvede dü~ünceli oturur • 

• Aygül giyinmiş, makyaj yapmış, çantasını alır, evden ay
rılır. 

17 Aygül fabrikaya gelir. Cemal'le konu~ur fabrika girişin
de. Cemal fotoğraf hazırlamasını söyler • 

18 

19 

20 

21 

22 

• Aygül fotoğrafçıya gider. 

•· Cuma pazarda limon satar. Komşu pazarcı onun satışını 
beğenmez, ikaz eder • 

• Fotoğrafçı Aygül' ün fotoğrafını çeker, bir de artistik 
fotoğraf çekmek istediğini söyler. Aygül başörtüsünü çı
karı:r, saçını tarar ve fotoğrafçının cama koyması koşu
luyla çektirir fotoğrafını • 

• Cemal evde uyur. Sabah olmuştur. Kızı gelir onu kaldırır. 
Cemal ayran ister karısından. Karısı da ayranı Aygül yap
sın diyerek, aralarında bir ilişki olduf:';undan söz eder. 
Cemal karısına kızar. Uydurduğu için bal.~ırır. Bağrışma
larına önce babası, sonra annesi gelir Cemal' e kızar ka-
rısına bağırdığı için. Cemal giyinir evden çıkar. 

o Aygül evde temizlik yaparken divanın altındaki lrurukafa
yı bulur, dışarı fırlatır. Kurukafa kapının önündeki ho
canın yanından yuvarlanıp, sokağa düşer. 

• Aygül ağlayan bebeğini lrucağına alır. Hoca girer iç_:eriye, 
oturur. Kocasının geldiğini,onu burada bekleyeceğini söy
ler. Aygül temizliğe devam eder. Hocanın "benim böyle 
güzel bir karım olacaktı ki ••• " sözleri üzerine ç:ocukları 

Cuma 'yı çağırmak üzere kahveye yollar • 
• Çocuklar kahvede babalarını sorarlar • 
• Hanife'nin kocası hacayı iterek evden çıkarır • 
• Aygül evin önüne oturur, bebeği a~tlayınca içeri girer, 

kucaf:f;ına alıp meme verir • 

• Cuma satamadı~ı limonlarla ·koşarak eve gelir. Limonları 
dışarda bırakır, Aygül'ün yanına girer. Aygül'ün "eve 
ekmek getirmenden vazgeçtik, namusumuza sahip çık bari" 
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diye bartırmaları duyulur. Çocuklar kanının önündeki li
monlardan alıp, oynamaya giderler • 

• Kadınlar mahalleye gelen yoğurtçunun etrafına toplanıp, 

23 oynarlar. Çocuklar da onları seyrederler • 
• Mezarlıktan gene 1 gc5rüntüler. Aygül ı Ün iki o?~lu çöplükte, 
mezarlıkta dolaşır, fabrikalar hakkında konuşurlar. 

24 • Fabrikada çalışan işçi kadınlar. Aygülıü de c;örürüz iş 
iş başında • 

• İşçiler yemekhanede sırayla yemeklerini alırlo.r. Ayc;ül 
yeme ?J;ini alıp, Cemal' in yanı na dor;ru ilerlerken sonra 
vazgeçer, boş bir masaya oturur. Sonra yanına bir başka 
erkek gelir otu~ır • 

• Fabrika bahçesi, ö{fle ta tilinde erkekler top oynar. Di-
25 ğer işçiler onları izler • 

• Aygül bahçede bankın üzerinde yalnız otururken, a{i;lamaya 
başlar. Cernal uzaktan onu görüp, yanına gelir. Aygül, 
Cemal' e işe alışamadıi:~ını, yapamayaca(~ını söyler. Zil ça
lar, işe başlamak üzere ayrılırlar • 

• Yürürken Aygülıün yanına kadınlar gelir. Kendilerini ta
nı tırlar, hayırlı olsun der, şakalar yaparlar. 

26 • Cemal iş başında • 

27 

28 

• Aygül iş başında, kadın işçiler bakar, gülUmser • 

• Erkeklerin yıkanması. Duşların altında yıkanan erkek iş
çiler kadınlarla ilgili konuşurlar. Aygül' den s15z eder
ler. Cemal kızar. Bekçi gelir yıkandıkları.yere, kadın
lara ayakkabı dağıtıldığını söyler • 

• Kadınlara ayakkabı dağıtılır. Aygülıe de alırlar. Kadın 
işç.iler, aldıkları ayakkabılarını giyip, toplanır türkü 
söyleyip, oynarlar. 

• İş çı kı ş ı işçilerin kart basması, kapı da bel~çi Ay gül ı ün 

29 
çantasını arar. Aygül kızar bekçiye, ayrılır fabrikadan • 

• Yolda Cemal' le bekçinin çantasını araması üzerine konu
şan Aygül, böyle şeylere tahammül edemeyeceğini. söyler. 
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30 

• Aygül eve gelir. Küçük çocu{~unu ln.zının kuca{tından alır, 
Hanife'yle konuşur, içeri eirer. 

• Mutfakta yemek hazırlarken, Hanife pencereye gelir. Aygül 

işde yaptıklarını anlatırken, yine eşya gelmiştir. Hanife 
koşarak gider. 

31 

• Cuım iki arkadaşıyla kucağında paketlerle akşam yemef1;ine 

eve gelir. Çocuklar odada uyur. Aygül divanın üzerinde 

örgü örerkerı, içerde yemek yiyen Cuma'nın arkadaşının 

sürekli ona bakışından rahatsız olur, dışarı~ra çıkar, 

kapının önündeki tahta divana oturup,etrafa ba.kar • 

• Aygül kUçük çocuğunu kreşe getirir bJ.ralnr. Kreı::.ıteki ço-
32 

cukları izler bir süre • 

• Fabrika iş girişi. Zil çalar, Cemal'le AycUl birbirleri
ne bakıp, gülerler. 

. ' 
• Bahçede ci{:i;le tatili. Aygül' le Cemal belıçeele kormşup, el-

33 ma yerler. Aygül Cemal' e "karınla mutlu musun'?" diye so

rar. Gece vardiyasında birlikte eve c;itmelerini teklif 

eder. Cemal top oynayanları görünce elmasını Ayeül'e 
atar, oynamaya gider. 

•- Aygül elma yiyerek, top oynayanları izler. 

34. Aygül'ün küçük oğlunun berberde saçı kesilir. 

o Cemal kızJ.nı alır, dolaşmaya çıkar mahallede. Karısı an

nesiyle birlikte çamaşır yıkarken yine Aygül'e gitti2;in

den söz ederek öfkelenir. 

35. Aygül de berberden çocuğunu alır, yolda Cemal'le karşı
laşırlar. Cemal Aygül' ün dört çocuı~unu görünce şaşırır. 

Bir süre birbirlerine bakıp, yollarına devam ederler • 

36 

• Fabrikada Cemal arlmdaşlarJ.yla Aygül hnk.lGr1da ko:rn .. 1şur • 

• Pabriknda Aygül arkadaşlarJ.yla Cemnl ho.~:lancl.a i~onw-;ıur. 

KadJ.n ve erkek iççilerde ikistn:i.:rı srnoırıda ki iliskiden 

srjz eds.rler. Kadırı iryçiler Aygül' e cynnr} hulacaksan be

karlardan, sanat okulu mezunln:r·ınc1an bul· C erler • 

• Yemek yerken kadın L;çile2.:>in konugma1o.rı, yemekhaneden 

görünti.HE:r. 
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• ÇocuklarJ.n mezarlıkta oynama sı. Aye;ül' ün küçük oC;lu yer
de hap bulur, onları yer • 

• Aygül fabrikada çalışırken, çocur:u ir;in ça:tırırlar, ko
şarak çıkar çalıştı2~ b~lümde~ • 

• Hastanede Hanife, Hanife'nin kocası, AyGül'ün kızı kuca
ğında be belele Aygül' le konuşurlar. Ayc;ül Cuma' ya kızar. 
Çocuklara sahip alamadığını s~yler. Hepsini g~nderir, has
tane koridorunda Aygül yalnız kalır • 

• ·Hanife'ler hastane merdiveninde Cemal'le karAılaAır. _, ,, 

• Cemal gelir Aygül' ün yanına. Geçmiı:;ı ol sun der. Ayt;ül ko
cam gelebilir, sen git, burada g~rmesinler diyerek Cemal'i 
g~nderir • 

• Yolda, hastaneye Aygül'ün kocasıyla kaynı eelirler. Koca

sı içeri r;irmez' bahçede kalır. 
3S. Hastane koridorunda Aygül' le kaynı konu::;mrlar. İlgisiz lik

leri ve Cwna'nın çalışmaması üzerinB kaynıyla tartışır Ay

gül • 

39 

40 

• Aygül oturdukları evden, Cuma'yı terkederek, taşınır. Ha
nife 'ler eşyaları arabaya yüklerneye yardım eder, onları 

geçirirler. Hanife arabanın arkasından su atar • 
• Araba yeni taşındıkları eve gelir. Komşular pencereler

den onları izler. 

• Cwna elinde paketlerle ve topla eve gelir. N"eşelül:Lr. Evi 
boş g~rünce topu yere bırakır, top yuvarlanır, sokağa gi

der. Cuma evin ~nünde çöker kalır • 

• CUma. bir ağacın ~nünde oturup, iş çıkışı ~zür dilemek ve 
barışmak için Aygül'ü bekler. Aygül kabul etmez, işçiler

le beraber yürür gider • 
• Cuma kahve de kendisirı:I. bekleyen af':abeyi ile komJ şur. Ar-;a-

41 beyi karısını eve d~ndüremediği için yüzüne tCkürür. Fab
rikada çalıı}masıım izin verdit;i iç ir: lcızar' ba r~ırır • 

42 

• Gece iş çıkışı Ayglil'le Cemal bulu0urlar. Aygül Cemal'e 
sigara içmemesini s~yler. Evi terkcttir~ini, kocasından 

boşanaca(:;ını, tanıdık avukat bilip bj_lmedip;ini.. sorar. 

Evine gelirler, Cemal ayrılır gider. 



43 

44 

45 

46 
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• Cemal nnnesi, l<:rJrısJ. ve !mrclerd.ni_:n karısı hoco.dadır. 
Hoca Cem31. 'in hU_yüle.ndL';ini, bUyLinün bozulması gerekti-

• Gece Cemnl' le.rin evinde, Cemt_:ı1' i. çırı lçıplak soydurup, 
büyünUn üzerinden atlatırlar • 

• Odanın kapı aralı~ından Cemal'in kardeşinin karısı çıp
lak olarak büyUnün üzerinden atlamasını izler • 

• Cemal'in karısı döverek kızlarını içeri götürür . 

• Aygül'ün yeni ta~ındığı eve, eltisi ve komşuları gelir. 
Cuma' nın gc5nderdi~i hediyeleri verirler. Aygül Cuma'yla 
tekrar beraber olmak istemedi~;;ini söyler, hediyeleri e;e
ri verir ve kadınları evden çıkarır • 

• Aygül, küçük o?~lanı annesinin evine götürürken oğluyla 
yolda konuşur • 

• Aygül a~nesinln evinde. Annesiyle birlikte babcisını yı
karlar. Aye;ül erkek kardeşini beraberinde e;ötürmek iste
diğ:in'ı annesine si5yler • 

• Karate salonu. Aygül erkek kardeşinin karate çalıştığı 
yere gelir. Onu alır, eve götürür • 

• Kocası, kaynı, eltisi yolda Aygül'lere gelirler • 
• Aygül yemek masasını hazırlamaktadır. 

• Kaynı kapıyı zorla açıp girer eve. Aygül bıçakla bağıra
rak onu evden çıkarır. Mahkeme açaca 1~ını söyler kocası
na da. Girer içeri kapıyı kapatır. Ç'ocukları evde kapı 
kenarında Aygül'ü izler • 

• Cemal'le Aygül bir yıkıntıda oturu.p, eşlerinden şika
yet ederler. Aygül eltisinin aralarında birşeyler oldu-
ğuml söyledil!;ini, Cemal de evdeki büyüleri anlatır. Ce
mal montunun leenarından bir kai~ı t çıkarır Aygül de onu 
alır, "bismillahirrahmanirrahim" diyerek bir taşın üze
rine bırakır • 

• Düitün taksisi ve otobüste çalıp, oynayanlar. Aralarında 
4S konuşmalar. 1:-rikaha giderler hepsi. 
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• Gece, düt2;ün salonu. Bir işçi Aygül' ü dansa kalrhrır. 

Masadakiler kalkmasını söyler. Aygül dans ederken Ce

mal'e güler. Grup olRrak oynarlar. Cemal ve Aycül'ü de 
kaldırır arkadaşları. Aygül aynarken Cemal'e gitmek is
tedi~ini s~yler. Cemal de bırakayım dor. 

• Cemal düp;ün çıkışı Aygül' ü eve bırakırken Aygül yolda 
Cemal' in ce1Jinden kalemini alır. Hatıra olsun der, evi
ne girer koşarak. 

Cemal evinde yatak odasında sigara içer. Çocu{fu ve karı

sı uyurlar • 

• Bakkalda Aygül ve Cemal alışveriş yapıp, ayrı ayrı çı

karlar . 
• Çocuklar yolda top oynar. Aygül Cemı:ıl' i bir köşede bek

ler. Cemal' e dün akşam aldığı kalemle yazdığ;ı şiiri ve-

rir. Yanında okunmasını istemez • 
• Cemal tuvalette şiiri okur. Çok memnur1 olur. 
• Yemekhanede Cemal ve Aygül bir köşede oturarak konuşur

lar. Cemal çok memnun olduğunu söyler, şiir için. Etraf
taki işçiler de onları izler • 

• Gece iş çıkışı bir grup işçi kavalamaca oynarlar. Aygül 
ve Cemal'de birbirlerini yakala.rlar. Aygül'ün kocası ge
lir yanlarına. Aygül'e kızar. Sarhoştur. Cemal onu bir 

k •• 1 • 1 "k d • V • • ]_cı d d d • k d oşeye çeKıp Konuşuı ~n, ıger ışçı ~r e e.ı _o u ya-

parlar Aygül ve Cemal hakkında • 
• Aygül eve girmemiş Cemal'i beklemiştir evin yakınında. 

Merak e ttiğini söyler, Cemal' in eli~1:L tutar, evine girer • 

• Yağınurda Aygül'le Cemal yolda yürürken Aygül rüyasını 
anlatır. Rüyasında kendilerini evli ya da nişanlı gördü
ğünü, ama bir türlü kavuşamadıklarını. söyler. Cemal de 
kendisinin aynı duygular içinde oldu?h_mu am.o. bir türlü 
açılamadı~ından söz eder. Aygül ayrılırken BGklarının 
herkesi geçti~ini söyleyerek, şemsiyasini alır ayrılır. 

Tekrar geri gelir, Cemal'i yana~ından öper koşarak gi
der. Cemal de arlm.ı:nndan yüzüğünü çıkarır, fırlatır. 

Çok sevinçlidir. 
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• Fotoğrafçıda kocası Aygül'ün camda büyUtülmüş fotoğra
fına bakar. Sonra Cemal görür, fotoğrafçıya girip, onu 
camdan indirttirir. 

• 

• 

Cemal fabrikada fotoğraf için Aygül' e kızar. Aygül de 
ona Feride için "adı Feride olan birine bak sen" diye 
bağırır. İşçi kadınlardan Hayriye Aygül'e "buluşmak is
terseniz anahtarı veririm" der fabrikada dolaşırken. 

Didar'ın evi. Aygül'le Hanife Didar'a kahve falı baktı

rırlar. Falda Didar Cemal'den söz eder. İstersen sana 
sevişmeyi öğretirim der Aygül'e. Aygül de kabul eder • 

• Aygül ve Cemal Hayriye'nin evine gelirler. Orada sevi
şirler. Aygül giyinirken Cemal "kocandan başkasıyla yat
tın mı sen" dediği için Aygül kızıp, kapıyı çarpar gider. 
Çıkişte Hayriye ile merdivende sinirli sinfrli erkekler-· 
den söz eder • 

• Cemal kahveye gider. Zabıta memurunun konuşmasını dinler, 
bahçeye çıkar. Çay içerken arkadaşıyle Aygül'le olan iliş
kisi üzerine konuşur. Cemal sinirlenip, kahveden çıkar. 

• Cemal Aygül' ün evine bakar·. 
56 • Aygül fabrikaya girerken Cemal onunla konuşmak ister. 

Kardeşi İbram'ı öne süren Aygül, Cemal'in onu ittirip, 
yere düşürmesi üzerine Cemal'e bağırır, kardeşini yerden 
kaldırır, giderler. Cemal kızgındır. Simitçiden bir si

mit alır. 

57
• Fabrikada ;\cadınlar yemek yerken Aygül'le konuşurlar. 

58 

Cemal'le olan ilişkisinden söz ederler • 

• Yemekhane çıkışında Cemal Aygül'ün yolunu keser. Onunla 
konusır.ı.ak istediğini söyler. Aygül kabul etmez. Bunun üze-· 
rine Cemal kendisine laf atan bi.r erkek işçiyle kavga 
eder. Arkadaşları ikisini eüçlükle ayıTır. 

o Fabrika çıkışı Cemal'in ailesi Aygül'e saldırır. Cemal, 
arkadaşım. n haber vermesiyle gelir, Aygül' U onlarJ.n elin-

59 den kurtarı.r. Aygül dolmuşa biner, Cemal arkasından ye-l:i

şemez. Cemal'le arkadaşı kalırlar. 
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• Aygül'ün annesi oğlanı getirdiğinde, Cemal'in ailesi 
bu kez Aygül'ün evini basar. Evi taşlayıp, Cemal'i evde 
ararlar. Aygül hepsine bağırır. Kavga eder. Evden kovar 
onları • 

• Annesi de kızar, kendi evine gitmek üzere ayrılır • 

• Aygül'ün kardeşi İbram'a Cemal'i dövdürmek için fabrika
ya, çocukları da Hanife'ye gönderir. 

61 • Kardeşi yolda Cemal'i çevirir. Cemal'le önce kavga ede
cekken, sonra ikna olur. Cemal ilişkilerinin ciddi oldu-. 
ğunu, ablasıyla evleneceğini söyler. 
İbram'a para verir, karate filmine gönderir • 

• Cemal Aygül'ün evine gelir. Aygül, Cemal geldiğinde ona 

62 kızar. Uamuslu karısına gi tınesini sc5yler. Sonra konuşup 
anlaşırlar. Cemal evlenmek istediğini söyler Aygül'e. 
EvdE? sevişirler. 

63. Cemal'in ailesi büyücüde büyü yaptırır. 

• 
64 

CUına çorbacıda iş bulmuştur, çalışır. Yolda çocuklarını 
görür, içeri çorba içmeye çağırır onları. Çocuklar çar
balarını içerler. 

65 • Cemal'in karısı ve annesi yılan suyu kaynatarak dua eder
ler. Aygül'den ayrılması için büyü yaparlar • 

66 

• Cemal'le Aygül eşya taşırlar. Yeni evlerine gidecekler
dir. Arabaya yerleşirler. Ön tarafa Cemal, Aygül ve Ay
gül'ün 2 yaşlarındaki küçük kızı biner • 

• Aygül arabada Cemal'e hamile olduğunu söyler. Cemal çok 

sevinir • 

• Cemal, Aygül ile her ikisinin çocuklarıyla birlikte top-
67 lu halde çekilen aile fotoğraflarıyla film biter. Çocuk 

sayısı arttıkça başları biraz daha yana kayar. 
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Filmde Kadın Olgusu 

Film İstanbul'da yaz aylarında çekilmiştir. İstan
bul'un gecekondu semtlerinden birinde insanların yaşam 
savaşını vermektedir. Gecekondu ve fabrika olgusu için
de vurgulanmak istenen toplumsal de{~işme, kadının de~i
şiminde vurgulanmıştır. Filmdeki kişileri; Aygül, Aygül~n 
~, kocası.Cuma, dört çocuğu, Cemal, Cemal'in karısı, kı

zı, annesi, babası, karde~leri, komşu kadınlar ve erkek
ler, fabrika çalışanları ve mahalle çocukları oluşturmak
tadır. 

Filmde mekan olarak ise; Aygül'ün ve Cemal'in ev
leri, bakkal, kahveler, fabrika, komşu kadınların evle
ri, hastane ve semt sokakları kullanılmıştır. Aygül'le
rin evi, tipik yoksul bir gecekondu eviyken, Cemal'lerin 
evi köyden izler taşımakla birlikte, gecekondu ortamına 
göre varlıklı bir evdir. Televizyon, huzdolabı gibi 
elektrikli araçlara da sahiptirler. 

Aygül çevreyle olan ilişkilerinde rahat hareket 
eden bir kadındır. Eviyle, çocuklarıyla ilgilenmediği 
ve çalışmadığı için kocasına hesap sorabilir, haklarını 
içgüdüsel de olsa aramaya çalışır. 5.sekansda kahveden 
gece geç saatte gelen kocasını eve almaz. 14.sekansda 
çalışmadığı için kocasına kızar. 2l.sekansda eve gelen 
hocayı Hanife'nin kocasının dışarı atması üzerine, son
radan eve gelen C"uma'ya:"Eve ekmek getirmenden vazgeç
tik, namusumuza sahip çık bari" diyerek bağırır. 19.se
kansda fotoğrafgıda saçını açıp fotoğraf çektirmesi, 
cama koydurması da rahat davranışıarına bir örnektir. 
39.sekansda ise, kocasının evini terkederek bağımsızlı
ğını arar. Aygül cinsel yönden de kocasıyla anlaşamaz. 
5. sekansda kocasıyla yatmak ister, amr-:ı, uyumsuz olmaları 
nedeniyle mutlu olamaz. 

Cuma karısu1a ve çevreye karşı ezik bir adamdır. 
Karısının hakaretlerine, bağırmaları:na lmr~ı sesini çı
karamaz. Ondan korkar. 38. selcanada çocuklarJ. lıap içmesi 
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nedeniyle hastanede yatarken, Aygül'ün yanına çıkamaz. 
Ağabeyini gönderir. 4.sekansda Aygül'den özür dilemek 
için iş çıkışı onu bekler. Aygül'ün terslernesi üzerine 
gider. 46.sekansda ağabeyi ile Aygül'ün yeni taşındığı 
eve geldiklerinde, karısına a~abeyi için ''Ne yapayım tu
tamadım, içince deli kesildi" diye eve e;elmelerinin ne
denini açıklamaya çalışırken, kendini de savunmak iste
mektedir. Cuma çalıştığı işlerde de başarılı değildir. 
18.sekansda pazarda limon satınayı beceremediği için kom
şu pazarcıdan uyarı alır. 

Cemal ise mahallede herkesin sözünü dinleyip, say
dığı bir kişi konumundadır. 4.sekansda Cuma'nın oğluna 
hap yedi diye kumar için para toplamaya gönderdiği To
pal, kahvede Cemal'e giderek paranın toplanması için 
durumu iletir. Cemal de parayı toplar. Daha sonra ise 
Cuma'yı kumardan kaldırarak, uyarır. 27.sekansda fabri
kada da erkeklerin duçta yıkanırken Aygül hakkındaki ko
nuşmalarını "Hop ••• Hop ••• ayıptır lan, elin evli barklı 
kadınına" .diyerek keser ve Aygül'ü korumaya çalışır. Ce
mal·karısıyla da mutlu değildir. Ailesinin isteği üzeri
ne köyden getirilen teyzesinin kızı Nezaket'le imam ni
kahıyla evlendirilmiştir. Nezaket'le uyumsuzluğunu cin
sel yönden 15.sekansda olduğu gibi komşu kadınla yata
rak gidermeye çalışır. Ailesiyle de ilişkileri kopuktur. 
43.sekansda; "Büyüden başka ne bilirsiniz? Yazıklar ol
sun size. Konuşmak yok, insanlık yok, dertleşrnek yok" 
diyerek aralarındaki ileti~imsizli~i dile getirir. 

Cemal'in karısı da, kocası Cemil'i kendisine çe
virebilmek için büyülerle u~raşan, ağlayan, çaresiz bir 
kadındır. 2.sekansda kocasıyla yakınıaşabilmek için bir
şeyler ö{~renmeye Didar' a gider. Ama kadının davranışla
rından rahatsız olarak, çı~lıklar atnr. 7.sekansda ko
casına yarı uykulu, isteksiz ayran petirir ve kocasının 
kendisiyle ilişki içine girmemesinden: "Hee. Elliyarsun 
da vermiyorum değil mi?" diye yalnn:u:·, huzursuzıu::~unu 

belli eder. 20. seknnsda di:: kadırılorla ili.rıkis:L oldu:~unu 
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Cemal'e s~yleyerek tartışırlar. 59.sekansda çaresizlik
ten kocasıyla ilişkisi nedeniyle Cemal'in ailesiyle bir
likte iş çıkışında AygUl'e saldırırlar. 

Bir Yudum Sevgi filmi, kırsal kesim k~kenli in
sanların koşullarıyla, kent yaşantısının birbirine karış
tı~ı, çeşitli ~zlemlerin çelişkilerin, beklentilerin ve 
acıların varolduğu bir ortamda yaşadıGı hayattan memnun 
olmayan, kocasını ~nemsememe hakkını kendinde bularak 
bir fabrikaya işçi olarak ~irip, yaşantısını değiştir
meye y~nelen bir kadın tiplemesini_,gece kaçamaklarıyla, 
başka kadınlarla mutsuz evlili~ini tek dUze bir çizgide 
sürdürmeyi kabullanmig erkek kahramana oranla ön plana 
çıkarmaktadır. 

Mahallenin kadınına, kızına mahrem konularda bil
giler veren Didar'ın evindeki cinsel sorunların dile ge
tirildi~i kadın kadına, soru cevaplı ve bol dedikodulu 
oturumlar, kocasını elinden kaçırmak istemeyen kara ca
hil gelinin kayınvalidesiyle bUyücUleri dolaŞması, ka
dın kadına oynaşmalar, güzellik seansları, mezarlıkda 
buldukları kuru kafayla oynayan çocuklar, AygUl'ün er
kek kardeşinin, ablasının namusu için Cemal'i bir k~şe
ye çekip, tehdit etmesi vb. b~ıumıer, gecekondu gerçek
lerine çok uygundur. 

Bir Yudum Sevgi'de tUm ağırlık, alışılmış kadın 
kahramanlardan farklı bir biçimde isteklerini çekinme
den dışa vurabilen, ilgisizliğe karşın, sezgileriyle 
gerçekleri algılayıp, çevresine karşı çıkabilen kadın 
kahraman Uzerinde yoğunlaşır. 

Atıf Yılmaz'ın başarılı bir çevre-mekan kullanımı, 
oyuncu yönetimi ve dinamik, akıcı görüntü diliyle baş
tan sona izleyicinin ilgisirü ayakta tutab:i.len bir film
dir Bir Yud:!:lm Seve;i. {65) 

Pilmde e;ecekondu ve fabrika olr~usu içinele asıl 

(65) Sunp;u Çapan, "Bir Yudum Sevgi 11
, Liillivet E;anat, 

(Yeni Dizi:l07, 1 Kasım 1984), s.44. 
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vurgulanmak istenen toplumsal değişmedir. Bu değişim 
de, kadının değişiminde belirir. Gecekonduda yaşayan, 
çocuklarına bakan, çalışmayan bir kadının fabrikada iş
çi olarak çalışmaya başlamasıyla, kişiliğini kazanıp, 
özgürleşmesi biçiminde, kadın kahramanın üzerincle duru
larak değişim vurgulanır. Aygül, haklarını arayan bir ka
dındır. Cemal'le beraberliğinde de kararı veren Aygül' 
dür. Cemal, kadının kesin kararlılığına ayak uydurur.\ 
Bu karara uyma isteyerek de olsa, ilk adımı atan Aygül' 
dür. Filmde, kadının özgürlüğü, ayaklarının nasıl yere 
basacağı, bazı seçimleri nasıl yapabileceği ya da yap
ması gerektiği abartılmadan gecekondu gerçekleri içinde 
verilir. Bir takım şeylerin değişmesi sürecindeki insan
ların içinde bulunduğu duruın, fabrika yaşamı, o çevrede
ki insan ilişkileri, üretim süreci, bir anlamda belge
sel bir tad verebilecek biç;imde anlatılmaktadır.(66) 

Atıf Yılmaz, Bir Yudum Sevgi filmi üzerine şu 
görüşleri belirtmiştir: 

"Bir kadınJ. ele alarak o kadının ki:.;ıiJ.iğinde, 
Türkiye'de 25-30 yıldır süren ve. hala bitme
miş olan eeçiş dönemini anlatıyordu. Kırsal 
kesimden kente akım oluyor ve onlar şehrin 
varaşıarına yerleşiyorlar ve orada bir kim
lik arayışı başlıyor. Yani şehirle o insan
ların uyumu, çatışması, işçileşmesi, esnaf
laşması, uyum sağlayamaması, uyum sağlaması, 
geldikleri yörelerden eetirdikleri bir ta-
kım törelerle çatışmaya düşmeleri, o törele
re bir taraftan uymaya çalışıp, bir taraftan 
büyük kentteki yaşam biçiminden dolayı uyama
maları, ondan doğan çelişkiler ••• Film bun
ları anlatıyordu, bir kadının kişilii~inde" (67). 

Filmin diğer önemli bir yanı da cinsellije getir
di.:';i açık, dürüst ve ödünsüz yaklaşımdır. Filmde cinsel-

( 66) Adnan Özyalçıner, "l!'ilmcili_~;imizde Bir Dönemeç", 
Gösteri, (Sayı:48, 1 Kasım 1984), s.73-75. 

(67) Şükran Esen, "Atıf Yılmaz BatJ.be.ki ve Genç Türk 
Sineması", s.99. 
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lik gerçek yaşamdaki yerini alır. Her türlü olumsuz ko
şul altında ve çevre beskılarına karşın cinselliğin var
olduğu vurgulanır. Filmin bazı bölümlerinin içerdiği 
yoğun erotizm de filmin özüne uygun, bayağılaştırmadan 

verilir. Aygül tipi sinemamızda değişik, yürekli bir· ka-
.dın tipidir. Ne namus timsali "bakire" imajı, ne de "gü
nahkar fahişe" tipidir. Ayakları yere ba.san, cinselliği
ni de insanlığının bir parçası olarak yaşayan, kırsal ke
simden, sanayi toplumuna geçişin sancılarını yürekli çı
kışı ve kararıyla aşmaya çalışıp, kendi çözümünü kendisi 
bulan bir kadındır.(68) 

Filmdeki kadınlar davranışlarında v~ konuşmala
rında rahattır. Çocuklardan ve erkeklerden çekinmeden 
her konuda yanlarında konuşabilirler. 9.sekansda Aygül 
ve Hanife'nin kaş alma sahnesindeki, Aygül'ün kızının 
yanındaki davranışları, ll.sekansda Aygül ve Hanife'nin 
fabrika bekçisiyle, kadın işçilerin çarşıda giysilere 
bakarken birbirleriyle konuşmaları, lJ.sekansda Cemal' 
lerin bakkalında zabıta memurunun arkasından kadınların 
sözleri., 2J.sekansda mahalledeki kadınların yoğurtçunun 
etrafına toplanıp oynamaları, 25.sekansda fabrikada öğ
le tatilinde kadın işçilerin Aygül'le konuşmaları, 28. 
sekansda kadınların ayakkabı dağıtılırken oynamaları, 
29. ~ekansda bekçinin Aygül' ün çantasını ara.rken kadın
ların bekçiye söylediği sözler kadınların bu rahatlık
larını vurgulamaktadır. Filmde, Aygül'de somutlaşan top
lumsal değişme ile birlikte, çalışan kadınların daha 
özgür ve rahat oldukları da verilmektedir. 

~ s .~ Filmdeki kadına bakışı, oyuncu Hale oygazı de 
şöyle dile getirir: 

"Filmin sunduğu kadın imajı, Yeşilçam'ın bu
güne de~in sundu~u kadın imajına uymuyor. 

( 68) A tila Dorsay, "Bi.r Olgunluk Ça.~~ı Ürünü", Cumhuri
~t Gazetesi, (26 Ekim 1984), s.5. 
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Yeşilçam genelde kafası çok işlemeyen dU
şUnmeyen, son derece namuslu, ailesine ve 
kocasına sadık, evlense bile cinsel yaşamı 
olmayan, okuma mı ş, okumuc1sa işte o zaman 
daha belalı, bir kadın imajı i~leyegelmiş
tir. Benim canlandırdıt[;ım AygUl, herşeyden 
önce de~işme potansiyeli olan bir kadın. 
Cinselli~e sahip çıkıyor ki, bu çok önemli. 
ÇUnkU cinsellik yaşamın do~al bir parçası. 
Yemek, içmek gibi. Bunu aynı do~allıkla fil
me geçirmek gerekiyordu. Geçirdik. BuRUne 
kadar, Yesilcam filmlerinde kadın bir nes
neydi. Bi~im~filmimizde bir 6zne. Önemli 
ayırım bu"(69). 

Kadınlar cinsel konulerde da ?.seknnsda olduiu 
gibi toplu konuşmalar yapıp, Didar' dan kocalarıyle ilü;ı
kileri konusunda bazı şeyler ö(~renrneye çalıs:J_rlar. Aynı 

davranış 54.sekansda AygUl'de de c~rülür. AygUl Cemal'le 
olan ili~~kilerinde sUrekli ilk adımı atc-m kir,;j_ olur. 
33. sekansda Cemal' e yakın davranışı, c5zel yaşamı ile 
bilgiler elde etmeye çalışması, 42.sekansda Cemal'i si
gara içmemesi için uyarması, evini terketti~ini, koca
sından ayrılacağını söylemesi ve Cemal'i yakın görerek 
avukat sorması 47.sekansda Cemal'e sorunlarından sözet
mesi, 48. sekansda Cemal' den dUğUn çıkıf]ı leendisini eve 
bırakmasını istemesi ve evin yakınlarında Cemal'in ce
binden kalemini alması, 50.sekansda Cemal'e şiir yazıp, 
vermesi, 52.sekansda yazınurda yürUrken rUyasını anlata
rak Cemal'e duydu~u yakınlı~ı açıklaması ve 55.sekansda 
Hayriye' nin evini ayarlayarak Cemal' le bulu~:malarını 
saf%laması bu davranışlarının belirginleştini sekanlar 

olarak gösterilebilir. 
Cemal'lerin evinde erkek egemeniiii belirgindir. 

12.sekansda yemekte erkekler masada yerken, kadınlar 

yerde sofrada yemektedir. Erkekler başlamadan da kadın

lar yeme~e başlamazlar. Cemal'lerin evindeki erke~e 
sayz~ınlık 20.sekn.nf:da Cemal'in karısıyle. tartırıması sı-

(69) Önder Şen YApll]' "Zmlı-ncılık"' s~ll·~-~ ~Q.l...:_'?._Y.:l::.._}l.~...::. 
ct~i, (Sayı:33, Şubat 1985), s.l8. 
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rasında odalarına gelen annesinin ve babasının sözle
rinde de dile getirilir: "Ataya saygıyı başladınız ge
ne iyice. Karını seversen de döversen de sesin içerde 
boğulmalı. Biz anadan babadan öyle gördük •••• Şehirli 

avratlara benzetemedin karını değil mi'? Başını kı(j:ını 

açsa beğenecek miydin ha?" Aygül'ün komşusu Hanife'nin 
kocası da karısına karşı baskıcı davranır. 

Filmdeki kadın-erkek ilişkilerinde ekonomik öz
gürlüğü olan kadınların, kocalarına kar~ı olan davra
nışlarında daha rahnt oldukları görülmektedir. Aygül de 
daha önce zor da olsa kocasına katlanırken, işe tsirme
siyle birlikte kocasının evini terketme hakkını elde 
ederek, ayrı bir evde çocuklarıyla birlikte yaşamı sür
dürme yolunu seçmektedir. 

Ekonomik özgürlü~ünü elde etmeye kararlı Aygül~n 
bilinçsiz ve içgüdüsel de olsa bir de~işim sürecine 

girmesiyle, kadın sorununun ekonomik boyutu da a,Çj;ırlık

lı olarak verilmektedir. Ekonomik özgürlüi~ünü kazanan, 
sorunlarına kendisi çözüm bulabilen bir kadın, filmin 
sonunda se.]enek olarak Mine' de oldu,(fu gibi yine bir 
erkeği tercih etmiştir. Eleştirmenlerce, olumsuz eleŞ
tiri alan bu bölüm de Türkiye koşulları düşünüldüğünde 
ters gelmemektedir. Çünkü, birbirlerine tutkulu bir 
sevgiyle ba~lı, beş çocuklarıyla, beraberliklerini çev
reden gelen tüm baskılara karşı savunabilen, direnen 
bu iki kiçinin evlenmeden birlikte yı:ı.ş~:ı_mı;tları, filme 
hakim olan gerçeklise ters bir son olurdu. Ekonomik 
yoksulluktan çalışarak kurtulmayı ba(;.ıaran Aygül, cinsel 
yoksulluktan kurtulm8.nın yolunu da kendisine maddi ve 
manevi yük olan kocasından kurtulup, onun evini terket
mek de bulur. Bundan sonra kendisi gibi evli ve bir ço
cuklu Cemal'le tüm baskılara ra(5;men, aşkı ve cinsel uyu
mu bulabilece2ine inandı~ı için birlikte olmayı seçer. 

Canlandırdı~ı gecekondu kadınıyle özdeşleşen, 
yapmacıksız, sade oyuncuf1uvla "Hnle Soyc;azi 11 de filmin 
baf)arısına diğer oyuncularla hirlikte önem]j_katkılarda 
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bulunmucıtu.r. Ayeü1 fi.lmde yalnızca ekonornik ve cinsel 
yoksnnluk içinele olan bir kadın de~il, .synı zarnanda, 
dört çocuk annesi, r:;ecekondurla ya:]wn savaşımı veren, 
işçileşen, kimlik arayışı içinde olan bir kadındır. 

1'1ilmde Aygül' ün kocası Cuma ile Cemc-ıl'in karısı 

Nezaket fiziki yapılarıyla ve davranışlarıyle ba~lan
gıçtan itibaren onlara uygun olmayan birer eş durununda 
verilir. Aygül, kocasını küçümser, eve almaz, hakaret
ler eder, burnunu çekmemesi için uyarır,ama bir yandan 
da lwcasıyla cinsel doyuma ulaşmayı bekle.:r. Aralarında 
duygusal ve insanca hiçbir ilişki yokken, cinsel uyumu 
c;erçekle;::ıtirmeye çalışırlar. Cemal ile karısı ve ailesi 
arasında da ileti]im kopuklu~u vardır. Bu nedenıe daha 
filmin başında, iletişimsizlik sorunuyla kıvranan ve 
arayış içinde olan bu kişilerin birlikteliğine do[~ru 

adım atılmıı:;ı izlenimi uyarır. 

Dul Bir Kadın_J1.2§_Ş)_ 

Yauım: Mine Film 1 Yönetmen: Atıf Yılmaz 1 Senaryo: Atıf 
Yılmaz 1 Görüntü Yönetmeni: Orhan Oğuz 1 Müzik: Atila 
Özdemiroğlu 1 Oynayanlar: Müjde Ar, Nur Sürer, Deniz 
Türkali, Yılmaz Zafer, Şükran Güngör, Ali Erdemci, Füsun 
Demirel 1 Sanat Yönetmeni: Şahin Kaygun./ 
Süre: 90 Dakika 

(1985, 22.Antalya Film Festivali "en başarılı film") 

Konu: Suna Fakülte mezunu, kendinden yaşlı ve zengin bir 
adamla mantık evliliği yapmış, onun ölUmüyle 13 yaşın
daki kızı İnci'yle yalnız kalmış, İstanbul sosyetesin
den 35-40 yaşlarında bir kadındır. Günleri, kermesler
de, çaylarda, yemeklerde kocasının arkadaşlarından olu
şan bir çevrede e;eçer. Giderek kötüleşen maddi durumu 
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nedeniyle, kocasının arkadaşlarıyla yeni bir mantık 
evlili~i yapmaya zorlanır. Yakın arkadaşı Ayla ise, 
zengin, evli bir adamla birlikte yaşayan, evlenme umu
duyla onun karısından ayrılması için sekiz yıldır bek
leyan, reklam şirketinde çalışan 30 yar}larJ.n<1a bir ka
dındır. Suna, e ski arkadaşı Gönül' ün aracılı{~ıyla ta
nıştı~ı genç bir foto~rafçıya aşık olup, Ayla'nında sev
gilisinden ayrılması üzerine, Ayla' yJ. da alıp Bod:t'um' a 
tatile gider. Badrum'da fotoğrafçıyla olan beraberliGin
de yaşadıği. olaylar sonucunda, onunla aniaşamayacağını 
anlar ve İstanbul'a evine döner. Kızı İnci ve Ayla'yla 
birlikte. Badrum'da yaşadığı kötü anıları unutup, yaşa
mına, yeni bir yön vermek üzere umutla yeniden başlar. 

Filmin Sekanslara Göre Olay Dökümü 

• Film, cinsel doyuma ulaşma anınc?.a, bir lcadın yüzUnUn 
üzerinde uçuşan kuşlar fotoğraflarıyla birlikte verilen, 
tanıtma yazılarıyla başlar. Tanıtma yazılarına müzik 

eşlik eder • 
• Suna'nın yatak odası. Saatin zili çalar. Suna elini uza-

l tıp, zili kapatır. Yataktan kalkar • 

2 

• Suna'nın kızı İnci, kendi odasında uyumaktadır. Suna ge
lir, öperek kızını uyandırır • 

• Suna mutfakta kalıvaltı hazırlar • 
• Suna ve İnci salonda kalıvaltı ederler. Masada gülerek 

öpücük gönderirler birbirlerine • 
• İnci okula gitmek için evden ayrılır. Suna onu kapıdan 

geçirir. Sonra pencereden el sallar. Kendine bir bardak 
çay koyar, sit;arasıru alır ve eşiyle birlikte olan fo

toğrafa bakar. 

• Hizmetçi girer kapıdan, salondaki radyoyu açar. Üze
rindekileri def;iştirmek üzere odayo gi ttir;incle telefon 
çalar. Suna gelir, telefonu açar. HizmetÇiyi çar~:ırarak 

telefona bakmadıC;ı için lazar. Evi temizlemesüı:i. sc5yler. 

Telefonda Ayla ile l-::onv.şur. 
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• Reklam filmi çekimi. Sette Ayla telefonu kapattıktan 
sonra sıkıntılı, bir masada oturur. Cantasından kücük . ~ . ..;. 

bir içki şişesi çıkarır içer. Yanına reklam firmasının 
sahibi Selim gelir. Onu bir köşeye çekip bu akşam bulu
şamayacaklarını, karısını boşanmaya razı etmek için ye
me~e götürece~ini söyler, ayrılır. Ayla üzgün bakar ar
kasından. 

• Selim kapının önündeki arabaya biner ve arabadaki kadı
na, Ayla ile olan ilişkisinden bitmiş bir ilişki olarak 
söz eder. 

• Suna kua förde saçlarınJ. yaptırır • 
• Antikacı dükkanında Suna ve bayan arkadaşı alışveriş ya

parlar. 
• Süna ve arkadaşı arabalarına bine.r, Suna yolda arkada

şına işlerinin çok olduğundan söz eder. 

o Lokantada Suna ve Feyza yemek yer. Vatikan Elçisi Bülent 
beyin Suna'yla evlenmek istediğini söyler Feyza. Ayrıca 

5 Suna'ya "Sen ötekiler gibi önüne gelenle kırıştıramaz
sın aptallık etme" der ve evlenınesini önerir. 

6 

7 

8 

• Suna avukatın yanına gelir. Avukatıyla hesapları konu
şurlar. Avukatı Suna'ya "Zengin bir evlilikte yarar var" 
der ve Suna'ya evlenma teklif eder • 

• Suna Gönül'ün dükkanının önünden geçer. Gönül müşteriler
le ilgilenirken Suna'yı farkeder, arkasından koşar çağı
rır. Müşteriler dükkandan çıkarlar. 

• Suna ve Gönül dükkanda konuşurlar. Suna arkadaşı için 
bir hediye alır. Gönül bir yerde buluşup, oturalım der. 
Suna parasını verirken, dükkana iki genç gelir. Gönül 
onları karşılar, Suna dükkandan ertesi gün buluşmak üze
re ayrılır • 

• Suna'nın arkadaJı Seher'in evi. Kalabalık bir grup yemek 
yiyip, oyun oynamakta. Suna Seher'~ hediyesini verir. 
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Suna konken oynayan kad2nlarin .masas2nın yan2nda bir sü
re durup, terasa ç2kar. Elçi Bülent bey de arkas2ndan 
gider. Suna'ya evlenme teklif eder. Suna düşünmek iste
diğini söyler ve doğum gününe davet eder • 

• Gece Suna'n2n evi. Suna Ayla'yı telefonla arar • 
• Ayla'n2n evi. Ayla perişand2r. İçki içer. Selim'le olan 

9 
beraberliğinin bittiğini söyler. Suna onu ikna etmeye 

10 

ll 

çal2şır ve .Gönül'le buluşacaklar2nı haber verir • 

• Suna, Ayla ve Gönül Divan'2n pastanesinde konuşurlar. 
Gönül erkeklerden, Suna öğrencilik yıllarındaki duygu
sal ilişkisinden, kocas2yla olan beraberliğinden ve kı
Z2ndan söz eder. Ayla da erkeklerden şikayet eder • 

• Ziya'n2n bar2na gelirler. Suna, Gönül'ün dükkanında kar
~alaşt2ğ2 fotoğrafç2 genci görünce kuşlar uçuşur bir an. 
Onlar2n bulunduğu masaya gelirler. İçki içerler, konu
şurlar. Yemek yemeğe Han'a gitmek üzere kalkarlar. Ayla 
ç2karken Selim'le karşılaş2r. Rahatsız olur onu görün
ce. Suna önce gelmek istemez:., sonra Gc5nül' ün ısrarı ü
zerine kabul eder, onlarla gider • 

• Han'da yemek yiyip, içki içerler. Gönül kadın ve erke
ğin toplumdaki konumlar2 üzerine konuşur. Fotoğrafç2 
genç, Ergun Suna'nın masada fotoğraflarını çeker • 

• Ayla ve Suna, Ergun'un sergisine gelirken yolda konuşur
lar • 

• Sergiye gelirler. Ergun, Ayla ve Suna'yı öperek karş2lar. 
Suna'yla Ergun tek tek fotoğrafları incelerken, Ergun 

12 fotoğrafçılık anlayış2nı anlatır. Suna bir fotoğraf sa
t2n almak ister sergiden, telefonunu verir • 

• Suna, Ayla, Gönül ve Ergun sergide bir3eyler içerken 
Ergun Suna'nın foto~raflarını çeker, konuşurlar • 

• Suna 'nın evi. Doğum günü partisi hazırlı~,darı sürer. İn-
13 ci ve avukatı elektronik bir oyun aracıyla oynarlar. Te-
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lefon çalar. Gönül açar telefonu, sonra Suna'ya verir. 
Antalya'dan kardeşidir arayan. Suna İnci'yi de çağırır 
telefona. Çiçekler gelir. Gönül'le Suna onları yerleş
tirirler • 

• Evin hizmetçisi bayanla, genç garson mutfakta konuşurlar • 
• Gönül ve Bülent beyi tanıştırır Suna. Sonra avukatıyla 

Gönül ve Bülent bey hakkında konuşurlar. Ayla'yı içki 
içtiği için uyarırken, kapı zili çalar. Suna açar. Gelen 
Ergun'dur. Yine kuşlar uçuşur Suna'nun gözlerinin önün
de. Suna Ergun'u diğer konuklara tanıtır. Ergun, Suna' 
nın sergide almak istedi{~i fotoğrafı getirmiştir. Konuk
larla birlikte fotoğrafı incelerler. Suna İnci ile Er
gun'u tanıştırır. Ergun İnci'ye burada sıkıldım deyince, 
İnci resimlerini göstermeye odasına götürUr onu. 

• Suna avukatıyla fotoğraf hakkında konuşur • 
• Gönül'le Bülent beyi sohbet edip, gülerken görü~üz. İki

si de halinden çok memnundur • 

• İnci ile Ergun İnci'nin resimlerine bakarlar. Ergun çok 
beğenir resimleri. Konuşup, gülerken Suna gelir odaya, 
İnci'yi yatırmak istediğini söyler. İnci biraz nazlanır. 
Ergun iyi geceler deyip, odadan çıkar. 

14 • Ergun lavaboya gidip, yüzünü yıkar. Orada bulunduğu için 
kendine kızar, yatak odasına gidip yatar • 

• Suna, İnci'yi yatırdıktan sonra salona gelir. Ergun'u 
arar. Mutfak tarafında hizmetçiyi görür. Odaları arar. 
Yatak odasında Ergun'u bulur. Ergun arkası dönük uzan
mış yatmaktadır. Suna yanına yaklaşır. "Hastalandınız 
sandım" derken, Ergun onu kollarından çeker ve öpüşür
ler. Sesler üzerine Suna kalkar. 

15. Suna kocası:ıın fotoC;rafına bakar çayını içerken • 

16 

• Hastanede, ameliyathane çıkış:ı. Ayla bebeğini aldırmış
tır. Selim' le Suna onu izlerler. Selim L:ıi oldu(:unu söy-· 
leyçrek gider. Suna kalır Ayla'yla • 

• Ayla yata~ında ameliyat sonrası ayılırken, sayıklar. 
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• Suna'nın evi, gece. Ergun gündüz gelmi~ İnci'ye bir be-
17 bek, Suna'yapa bedruma gittiğine ilişkin bir not bırak

mıştır. Suna notu okur, koltuğa oturur. Hoşuna gider, 
güler • 

• Suna ve Ayla Bodrum'a gelirler. Taksiyle otele,giderken, 
Bedrum sokaklarını görürüz. Ayla·da geldikleri için mem
nundur • 

• Otele gelirler. Merdivenlerden çıkar, odaya girerler. 
18 Önce Suna ar_kasından da Ayla terasa çıkar, etrafı sey

rederler. Ayla, Bedrum'da cinsel güdüleri arttıran bir 
yer olduğundan söz eder, üstlerini değiştirip, çıkmak ü
zere içeri girerler • 

• Suna ve Ayla Bedrum'un çarşısında elele dola~ırlar. Suna 
kızına telefon etmek için ayrılır • 

• Suna telefon kulübesinde İnci'ye Antalya'ya telefon eder. 
l9 İnci, teyzesinin yanına Antalya'ya tatile gitmiştir • 

20 

• Ayla yalnız dolaşıp, alışveriş yaparken Ergun'la karşı
laşır. Suna'nında burada olduğunu, telefon ettiğini 
söyler • 

• Ergun, Suna'nın telefon etti~i kulübeye gelir. Önce dı
şarıdan fotoğraflarını çeker, sonra kulUbeye girip, Su
na'yı öpmeye başlar. Suna rahatsız olur, l::ulübeden te
laşla çıkar. Ayla'nın yanına gelir. Fotoğrafgıda kulü
benin dışında sıra bekleyen kadınlar ve çocuklardan ra
hatsız olmadan Suna'nın arkasından çıkar • 

• Ayla'yı bulur. Telefonun yarıda kesildiğini, İnci'yi 
tekrar aramak istediğini ve Ayla'nında kendisiyle bera
ber gelmesini söyler. Ayla da Ergun'la karşılaştığını, 
kendilerini Veli 'nin Barı' nda bekleyeceğini söyler Su-
na'ya yürürken • 

• Ergun'la Veli'nin Barı'nda bulu~mek üzere zittiklerinde 
orada olrnadı~ını, birazdan otelden kendilerini arayaca-

P.;ını ö[trenirler. 
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• Otelin lokantasında yemek yerler. Suna çevresine bakı
nır, Ergun'u arar. Ayla yemekten sonra müzikl:l bir yere 
gitmeyi önerir. Suna önce iki kadın yalnJ.Z olur mu diye 
kabul etmez. Sonra kalkarlar • 

• Diskoya gelirler. Dans edenler görülUr. Onlarda bara otu
rurlar birşeyler içip kalkarlar. 

• Bir başka diskoya gelirler. Orada Ergun'u gUrUrler. Ayla 
reklam E]irketinden arkadaşlarıyla karşılaşınca çok sevi
nir, masalarına otunırlar. Ergun yanlarınA gelip özür 
diler. Ayla'yı dansa kaldırır. Masadaki difter gençlerde 
dansa kalkarlar. Suna, Nedim'le yalnız kalır. Nedim iç
ki s(:iJrlemek ister. Suna istemez. Biraz oturduktan sonra 
özür dileyerek: masadan kalkar, bahçeye do{~ru yürür • 

• Bahçede biraz yalnız dola~ır, dans edenleri izler. Su
na'nın bahçede yalnız olduğunu gören Ergun bahçeye çı
kar. Suna'nın yanına gelir gelmez, ona sarılır, hiç 
birşey söylemeden öpmeye başlar. Ergun elinden tutar, 
diskedan çıkarlar • 

• Fotoğrafçı Ergun'un evi. Suna ışığı yal~asını istemez. 
Karanlıkta soyurrur. Şişmanladığından utandığını söyler • 

• Gece dörtte Suna otele döner. Ayla haber vermeden ayrıl-
23 dı(;ı için Suna'ya kızar. Üzerindekileri çıkarırken ışığı 

yakmasını istemez. Terasa çıkar • 

24 

• Ayla, Suna ve Ergun motorla denizele dolaşırlar. İçki i
çerler. Denize atlayıp, yüzerler. Denizde Ergun mayasu
nu çıkarır. Ayla'da onun önerisiyle çıkarır. Suna'nın 

mayasunu da Ergun ve Ayla birlikte zorla çıkarır, hepsi 
çıplak olarak yüzerler • 

• Kıyıda yemek hazırlığı yapar, fotoğraf çektirirler. 
• Ayla ve Suna yarıyana biraz ilerde de Ergun uzanmış ya

tarlar. Ayla ile Ergun uyur. Suna ise Ergun'un vücudunu 
incel er • 

• Suna ile Ergun yeşilliklerin arasında sevişirler. Ayla 
uyanır, onları arar, sevişirken görünce koşarak üzerin
deki çıkarır ve denize atlar. 
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2
? Çay bahçesinde Suna, Ayla ve Ergun tavla oynayıp konu

şurlar • 

• Ergun'un evi. Ergun'la Ayla kadın-erkek ve feminiz üze
rine şakalaşarak konuşup, menemen hazırlarlar. 

• Suna içeride aynanın karşısında küpelerini takar. 
• Sofrada Suna ilk rakısını içer, yemeklerini yerler. Son

ra Ergun özgürlükten söz eder. İki kadın yanyana oturup, 
onu dinlerler • 

• Ergun gitar çalar, Suna onun yanında oturup, dinler. Ay
la biraz ilerde yerde slayt izler. Suna omuzuna yasla-

26 nıp, Ergun'u öperken kapı zili çalar. Ayla isteksiz Su
na'yla Ergun'a bakıp kapıyı açmaya c;:Lder • 

27 

28 

• Ergun'un kız arkadaşı Nur gelmiştir. Ergun'u sorar. Ay
la yatakodasında olduğunu söyler, oraya geçerler. Ergun 
Nur'u görünce onu karşılar. Nur rakı ister. Ergun :Nur'a 
raki hazırlarken, Nur banyoya gider. Ergun ona temiz 
havlu götürür • 

• Ayla ile Suna konuşur • 
• Gece ayrılırken, Ergun Ayla'yla Suna'yı geçirir. Suna 

iyi geceler demeden ayrılır. Nur'un gelmesine bozulmuş
tur • 

• Otele gelirler. Kapıda Suna uykusu olmadığını, deniz 
kenarında oturmak istediğini söyler, gider otururlar. 
Suna yere uzanır. Ayla onun Ergun'a olan yakınlığını 
sezdiği için, ilişkilerinde dikkatli olması için uyarır 
Suna'yı. Yatmak için odasına çıkar • 

• Ayla odasına çıkar, uyur. Sabah olmu9tur. Suna sahilde 
uyuyup kalmıştır. Yanından geçenler olur • 

• Ayla uyanır, Suna'yı yatakta göremeyince kalkar, pence
reden dışarıya bakar. Suna'yı dışarıda görünce yanına 
iner • 

• Suna kalkar, her tarafı tutulmuştur. A.yla' dan c5zi.ir di
leyip, odaya yatmaya çıkar. Ayla çantasını alır, yürür. 
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29 
• Ayla çay bahçesinde yalnız oturur. Reklam şirketinden 
arkadaşları geçerken onu. görürler. Bardakçı'ya götürürler. 

30. Suna odad-a uyur. 

Jl. Ayla ve arkadaşları denizde motordan suya atlarlar. 

32 
• Suna uyanır. Oda servisine tel e fon edip, .kızar;nış e !:..rnek

le yoiturt ister. 

33
• Ayla ve arkadaşları dama oynarlar. Kadınlar kı:::ı.znnır. Ay

la arkadaşlarına geçirdi~i güzel gün için teşekkür eder. 

34. Suna yeme,~ini yemiştir. Yemek tepsisini yata(~ın ucuna 
bırakır, düşünmeye bnşlar • 

35 

36 

37 

• Ayla ve arkadaşları Bodrum'a geri dönerler. Motorda ar
ka tarafta Ayla ile Aykut konuşur. Aykut, Selim'in karı
sından ayrıldığını söyler. Ayla'ya Selim'le evlenip ev
lenmeyeceğini sorar. Konuşurlar, denizi seyrederler • 

• Ergun telefonla Suna'yı arar. Suna telefonda Ergun'un 
gelece[f;ini öğrenince telaşla kalkar yataktan, ortalı8;ı 

toparlayıp, saçını düzeltirken Ergun gelir. Suna'nın 

konuşmasına fırsat vermeden onu öpmeye başlar. Sevişir

ler odada • 

• Ayla arkadaşlarıyla motordan indi~inde Selim'le karşı
laşır. Selim karısından ayrılıp, sekreteriyle evlenmiş
tir. Bodrum'a da yeni karısıyla gelmiştir. Ayla çok şa-
şırır. Tülin Selim'in elini bırakıp, Ayla'ya biraz yü
rüyelim mi der ve evliliklerini kısaca anlatır. Ayla'ya 
da boşuna umutlanmamasını söyler. Ayla öfkeyle Tülin'i 
dinler • 

• Suna ve Ergun yatakta konuşurlr-.ı.r. Suna, Ergun'un evinde 

38 
kalma_)ra karar verir. Hanımefendili>~i bırakaca(~ını, yal
nız Ergun'un kadını. olacağını söyler. 
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• Ayla üzgün, ağlamaklı otel girişinde görevliden anah-
39 tarı alır, koşarak merdivenleri çıkar. Odada. Suna 'nın 

Ergun'un yanına taşınıyorum notunu görünce, ağlamaya 
başlar • 

• Gece kulüpte Ergun, Ayla ve Suna ile birliktedir. Müzik 
40 dinlerler. Ayla Selim'in evlenınesini anlatır, ağlar. Er

gun·Şakalar yapar • 

41 

• Kulüpün çıkışında Ayla'yı eve davet ederler. Suna ve Ay
la Ergun'un evine yerleşirler • 

• Gece Ayla ile Ergun kadın-erkek davranışları üzerine 
tartışırlar, içki içerler. Suna onlara katılmaz. Yanla
rında esner. Ergun eanemernesi için Suna'yı ikaz eder. 
Suna yanlarından ayrılır, yatmaya gider. Ayla da "geç 
oldu çok içtik" diyerek odasına gider • 

• Ergun bir içki koyar, kısa bir süre oturur, Suna'nın ya
nına gider. Suna'ya soyumaasını söyler. Birkaç yinele-
yip, Suna soyununca, Suna;'ya "bu gece 
ninle" diyerek, yatağa uzanır • 

• Suna ağlayarak Ayla'nın yanına gelir. 
lerine, çıplak aynı yatakta yatarlar • 

yatmayacağım se-

Sarılırlar birbir-

• Sabah, Ergun,. Ayla'yla Suna 'nın yattığı odaya gelir. Ma

kinasını alır, fotoğraflarını ç·ekerken, uyanırlar. Çek-
43 memesini isterler • 

• Ayla ve Suna kalıvaltı ederken, Ergun kendisine modellik 
etmelerini söyler. Şaka yaparlar birbirlerine. 

• Ergun, değişik mekanlarda fotoğraflarını çeker Ayla ile 
Suna'nın • 

• Gece kulüpte içki içerler birlikte. 

44
• Diskotekte Ayla, Suna veErgun üçü danseder gülerek. 
• Suna ile Ergun evde sevişirler. 

4
.
5

• Sabah olmuştur. Denizde kuşlar uçar. Suna uyanır. Kal
kar salona geçer. Salonda sesler duyar, irkilir. İçeri-
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ye doğru yürür, perdenin aralığında Ayla ile Ergun'u 
sevişirken görür • 

• Yatak odasına gider, eşyalarını toplar evden ayrılır • 

• Kapı sesine Ayla kalkar, Suna'nın gitti3ini görünce Er
gun'a seslenir. 

46
• Suna otobüste gitmektedir. 
• Ergun taksiyle gelir, otobüsün önüne geçer, otobüsü dur

durur. Suna'yı otobüsten indirir. Suna dönmek istemez 
önce., sonra Ayla'nın İstanbul'a döndüğünü öğrenince ka
bul eder, t·aksiye biner giderler • 

• Veli'nin Barı'nda bahçede Ergun'la Suna içki içer. Yan
larına yaklaşan bir kadın Ergun'a Suna'yı tanıştırması-

47 nı ister. Suna:da "ben Ergun beyin yeni metresiyim" di
yerek içki bardağını fırlatır, oradan ayrılır. Ergun ve 
masadakiler arkasından gülerler. 

48. Suna ile Ergun evde kavga eder gibi sevişirler. 

49 

• Evde otururlar. Ev dağınıktır. Suna bir köşede içer, 
Ergun bir köşede içer. Ergun, Suna'ya beraberliklerin
den sıkıldığını, gidip-dolaşmasını söyler • 

• Suna eşyalarını toplayıp, bavulunu hazırlarken Ergun ge
lir odaya. Suna'ya bağı~laması i"çin çok şey söyler. Su.,... 
na'yı öpmek ister. Suna dudaklarını kaçırır. "Biraz do
laşacağım" diyerek odadan ayrılır. 

• Suna deniz kenarında dolaşır. 
• Çay bahçesinde yalnız çay içer. 

50
• Otobüs yazıhanesine girer. Antalya'ya nasıl gidebilece

ğini öğrenir • 
• Suna bara gelir, içki ister. Ergun'u sorar. Oradaki bir 

kadın, eve gittiklerini, ama kendisinin gitmemesini söy
ler. Suna bardan ayrılır, eve gider. 

51
• Ergun'un evinde, Ergun'u ve kız arkadaşını sevişirken 

bulur. Suna'yla dalga geçerler. 
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o Suna salona geçer. Yere uzanır. Eşarpla kendini boğmaya 
uğraşır. Orada uyur, kalır • 

• Ergun, Suna'nın yanına gelir. Uyurken onun başını okşar, 
sevişmek ister. Suna uyanır. Bağırarak reddeder Ergun'u. 
Tartışırlar. Ergun Suna'yı döver. Ağzından kan gelir. O 

52 anda zil çalar. Suna'nın kızı İnci ve avukatıdır gelen. 
Ergun onları görünce şaşırır, donuklaşır. İnci perişan 

haldeki annesine koşar, sarılır. Ergun yan odaya geçer. 
Onlarla konuşmaz • 

• Avukatın arabasıyla İstanbul'a dönerler. İnci uyuduktan 
sonra, Suna avukatı ile olanlarla ilgili konuşur. 
Suna'nın evi. Avukat eşyaları bırakır içeri. Suna te
şekkür eder, avukat evden ayrılır . 

• Suna ile İnci uyumaktadır. Kapı çalar. Suna uyanır. 
• Hizmetçi kapıyı açar. 

54 

o Suna sabahlığını alır, aynada saçını düzeltir, tedirgin 
salona çıkar. Ayla'yı görünce mutfaktaki hizmetçiye iki 
kahve yapmasını söyler. Ayla'yla biraz bakarlar birbir
lerine sonra gülerek sarılırlar. Kanepeye otururlar. Zil 
çalar. Hizmetçi açar elinde davetiye ve büyük bir zarf
la döner. Ayla alır zarfı. Davetiye Gönül'le Bülent be
yin evlenme davetiyesidir. Büyük zarftan ise Ergun'un 
çektiği Suna ile Ayla'nın fotoğrafları çıkar. Fotoğraf

ıara bakarlar konuşmadan • 
• Fotoğraflar görünür tek tek • 

• Kırda Suna, kızı İnci ve Ayla koşarlar. Gülerek birbir-
55 lerine öpücük gönderirler. Üçü de çok neşelidir. 

• Gözyüzünde kuşlar uçar. 

Filmde Kadı!l__Q.:ıg~ _ 

Film İstanbul'un zengin çevrelerinde ve Bodrum' 

da yaz aylarında çekilmiştir. Filmdeki kişileri; Suna 
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kızı İnci, Ergun, Ayla, G~pUl, Suna'nın avukatı, Selim, 
Aykut, Suna'nın ve Ayla'nın di~er arkadaşları ve hizmet
çiler oluşturur. 

Filmde mekan olarak ise İstanbul'da; Suna'nın ve 
Ayla'nın evi, Gönlü'Un dUkkanı, sergi salonu, hastane, 
Divan'ın pastanesi, kuaför, bar, avukatın odası ve İs
tanbul'un zencin semtlerinin caddeleri kul1anılırken 
Bodrum'da; otel, çaybahçesi, Ergun'un evi, diskotekler, 
barlar, deniz kenarı ve Badrum sokakları kullanılmakta
dır. 

Suna, zengin ve kendinden bUyUk bir adamla evlen
miş, fakUl te mezunu, gUz el bir kadJ.ndır. Kocasının ölUmU 
üzerine kızı İnci'yle yalnız kalır. 

Dul Bir Kadın filmi ~ncelikle, TUrkiye'deki dul 
bir kadının karşılaştı:~ı sorunları vure;ulayan bir film 
değildir. Adı ve içeriği birbiriyle uyuşmamaktadır. 

Suna ile fotoğrafçı genç Ergun'un başlaneıçta 
birbirlerinin fiziki çekiciliklerinden etkilenip, daha 
sonra duygusal ve tensel bir paylaşmaya girdikleri s~y
lenebilir. Ama bu kanı kısa bir sUre sonra yıkılıp, bol 
bol sevişip, şiddet dolu bir cinselli,ği yaşamalarıyle 
ilişkilerini maddesel bir yapıya sokar. Suna'yı Ergun'a 
bağlayan bağın tensel bir bağ olduğu, teninin doyurul
masıni beklediğinden, bunun koşullarına ~nce katlanıp, 
sonra reddettiği, bu tUr ilişkileri yUrUtemeyeceğini 
anladığı için Ergun'la beraberliğine son verdi~i görUlür. 

Filmdeki erkekler Suna'nın avukatı dışında hepsi 
olumsuzdur. Büyükelçi, yapmacık tavırlı, iki yUzlU, özel
liksiz, klasik bir diplomattır. Ayla'nın sekiz yıldır 
metresi olduğu reklam şirketi sahibi ise, iki yUzlü, al
datan erırek, kötü bir adamdır. Ergun ise, g~rUndUğü ka
darıyla, ~zellikle yatakda kendine çok gUvenen, ağzı 

iyi laf yapan, kendisiyle yatmak için etrafında bir sU
rU kadın bekleyen, bazen sevimli, neşeli bazen sadist, 
saati saatine uymayan bir foto~rafçıdır.(70) 

(70) Murat Erdil, 11 Dul Bir Kadın", MilliYet Sanat, (Yeni 
Dizi: 137, 1 Şubat 1986), s.S-9. 
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Ergun, ayrıca duvar boyu kitapları olan, arada 
bir bunları okuyan, sanat, yaşam, sevgi üzerine konuşan, 
Bedrum'daki süre içersinde ise bunlarla birlikte, seks 
düşkünü sadist bir kişi olarak çıkar karşımıza. 

Filmde önüne gelenle evlenen, gözü yurt dışında 
olan Gönül, feminist bir yaklaşımla ahkam keser. Kadın
ların kimlik savaşı vermesi gerektiğinden, erkeklerle 

·olan ilişkilerinden, onların bencilliklerinden söz eder. 
Sonunda, Vatikan Büyükelçisi ile evlenip, yurt dışına 
gider. Davranışlarıyle değil, sözleriyle verilir Gönül'~n 
, , feminist yaklaşımları. 

Dul Bir Kadın; kadın, erkek, sevgi, cinsel özgür
lük gibi konulara değinirken, Bodrum, Freud, bar adları 
gibi moda işaretlere değinerek de bir "aydın çevre" çi
zer. Film, görüntüler yerine, Divan'ın pastanesinde, 
Han'daki yemekte, fotoğraf sergisinde, Badrum'daki evde 
olduğu gibi yuvarlak ve kaba "ahkam"larla kendini açık
layıp, derinleştirir. Aradaki bu sözleri çıkarınca Dul 
Bir Kadın, cinsel açlığını doyurmaya çalışan bir "hanım
efendi" ile önüne ~:ıkan kadını memnun etmeye çalışan bir 
erkeğin öyküsüne dönüşür. 

Suna bir hanımefendidir ve film boyunca Ergun'un 
zaman zaman baskısıyla, hanımefendi kimliğinden kurtul
ma çabası içine girer. Önceleri serbest ve özgür gözü
ken Ergun, Suna çabaladıkça "Söyle neremi seviyorsun?" 
diye kadını bağırtmaya çalışır ve narsizme varan bir 
davranış içine girer. Suna. da çelişkiler içindedir. Bir 
yandan hanımefendiliği bırakmaya uğraşırken, diğer yan
dan yeni ortama da uyamamaktadır. Örneğin, Ergun, Ayla 
ve Suna üç.,ü birlikte pistte mutlu dans ettikten sonra, 
Ergun Ayla ile yatınca, Suna çılgına döner ve hanımefen
diliği tutarak hemen Bodrum'u terkeder. Hanımefendilifti 

bırakmak için onca şeyi t;öze alan Suna sonunda, Ergun'u 
terkedip, bir daha böylesi gönül maceralarına kapılmamak 
üzere, deneyimli olarak yuvasına döner. Aynı zamanda da 
hanımefendilise dönmüş olur. 
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Dul Bir Kadın içerik olarak birçok çelişkiyi içer
mesine karşın, baştan sona son derece temiz, ışığı, ren
gi son derece güzel, teknik olarak ka li teli görüntüler-· 
den oluşan bir filmdir.(71) 

Suna'nın kızıyla olan ilişkileri samimi ve sıcak
tır. l.sekansda kızını öperek uyandırır. Masada gülerek 
öpücük oyunu oynarlar. Suna okula giden kızını kapıdan 
geçirir ve pencereden ona el sallar. ll.sekansda Suna'ya 
arkadaşları gece yemeğe gitmek için ısrar edince, gece 
kızını yalnız bırakamayacağını söyleyerek gitmek istemez. 
55.sekansda filmin sonunda yine Ayla, İnci ve Suna mut
lulukla gülerek kırda öpücük oyunu oynarlar. Suna Bad
rum'da Ergun'la geçirdiGi günlerin sonunda kızı ve arka
daşıyla birlikte eski günlerine döner. 

Ayla ve Suna eski arkadaştır. Film boyunca da ara
larındaki dostluk devam eder. Badrum'da beraberliklerine 
Ergun da katılır. 3.sekansda Ayla, Selim'le olan ilişki
sindeki sorunları anlatmak için Suna'yı arar. 9.sekans
da, Ayla ve Suna telefonda dertleşirler. lO.sekansda, 
Suna, Ayla ve Gönül erkekler üzerine konuşur, dertleşir
ler. 16.sekansda Ayla hastanedeyken Selim işi olduğunu 
öhe sürerek ayrılır, Suna Ayla'nın yanında kalır. 21. 
sekansda Suna ve Ayla birlikte elele disketekleri dola
şırlar. 24.sekansda Ayla, Suna ve Ergun denizde yüzüp, 
deniz kenarında neşeli yemek yerler. 40.sekansda Ayla, 
Suna ve Ergun birlikte dans ederler. 42.sekansda Ergun 
Suna'yla sevişmeyince Suna ağlayarak Ayla'nın yanına 
gelir, gece çıplak olarak birlikte yatarlar. 54.sekans
da da Ayla Suna'nın evine gelir, dostça sarılırlar bir
birlerine. Film boyunca kadın-erkek arasındaki dostluk
lar y.erine, kadınların birbirleriyle olan dostlukları 
verilir. Erkeklerle olan ilişkiler olumsuzdur. 

(71) İbrahim Altınsay, "Kadın Filmlerinin Sonu", Gösteri, 
(Sayı:61, Aralık 1985), s.58. 
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. Filmde, Gönül, resim yapan, dördüncü e_şinden ay
rılmıŞ, yurt dışında uzun yıllar kalmış bir kadındır. 
Teşvikiye'de hediyelik eşya satan bir yer açmıştır. Gö
nül'ün yer aldığı sahnelerde kadın özgürlüğünden, kadın

erkek eşitliğinden, erkeklerle olan ilişkilerinden, ka
dınların toplumdaki konumlarından söz edilir. lO.sekans
da Divan'ın pastanesinde otururken Gönül'ün "En başta 
erkekler, hiçbiri değişmemiş. En akıllıca görüneni bile 
öylesine bencil ki. Hepsi güçsüzlüklerinin farkında ol
mayan birer feodal. Hele yaşamdaki bencilliklerini yatak
da da sürdürme istekleri yok mu, çıldırtıyor beni. Çare
yi onlar gibi davranmakda buldum. Olmadı diyorum, bece
remedin. O ünlü erkekliğin buraya kadar mıydı? Nasıl za
vallılaşıyorlar bir görseniz" sözlerinde erkeklere yak..,. 
laşımı belirginleşmektedir. Yine ll.sekansda Gönül, ge
ce Han'da yemek yerken toplumdaki kadın-erkek anlayışını 
şöyle dile getirir: "Kocam da ben de ressamız. Türkiye' 
de kocalar ressarnsa sadece resim yapar. Kadınsa ayrıca 
yemek pişirmek, kocasının çamaşırlarını yıkamak, çocu
ğunabakmak zorundadır ••• ·Yani Türkiye'de kadının her
şeyden önce kimlik savaşı vermesi gerekiyor". 

4l.sekansda Ayla ile Ergun arasında da kadın-er
kek davranışıarına ilişkin bir konuşma geçer. 8 Kadınla

rın sevgi, erkeklerinse iş için yaşadıkları görüşüne 
karşı mısın? 1 Freud bunun açıklamasını yapmış. 1 Bili
yorum. Erkekte sevgi ihtiyacının yerini zamanla kendini 
kabul ettirme ihtiyacı alıyor. Mesela, sen niye fotoğ
rafla sanat yapmaya uğraşıyorsun? Toplumda kendini ka
bul ettirme çabası değil mi bu?" 

Ergun değişik kadınlarla sık sık cinsel ilişki 
kurar. Kadınları insan olarak değil, sadece doyuma ula
şebileceği bir kişi olarak değerlendiri:ı-:'. Suna 'ya yakla
şımı da böyledir. Ayla ile tartişmalara girip, deGişik 
konularda konuşabilseler de 45.sekansda Ayla ile de se
vişir. Suna da Ergun'da gençlik yıllarında tatmadığı 
duyc;usal ilişkiyi bulabilme umuduyla ona yaklaşır. 14. 
sekansda, Ergun, Suna'nın yatak odasında yanına gelen 
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Suna'yı birşey söylemeye olanak vermeden, kendine çeke
rek öper. 19~sekansda telefon kulübesine girerek, Suna' 
nın karşı koymaya çalışmasına karşın onu zorla_ öper. 
22.sekansda diskoteğin bahçesinde Suna'ya yine aynı dav
ranışı gösterir. 24.sekansda deniz kenarında yemekten 
sonra ağaçların altında sevişirler. 36.sekansda otele 
Suna'n~n yanına gelerek yine açıklama yapmasına, konuş

masına olanak vermeden onunla sevişir. 42.sekansda Er
gun, Suna'ya kendi evinde "Bu gece seninle sevişmeyece
ğim" diyerek,.,A.yla'nın yanına gönderir. 44. ve 48.sekans
larda da Suna'ya yaklaşımı sadece cinsellik boyutunda ka
lır. Suna ile Ergun arasında hiçbir konuda konuşma, tar
tışma geçmez. Suna, Ayla ile Ergun arasında geçen konuş
malara da katılamaz. Onlar tartışırken onları izler. 

Oldukça başarılı bir mekan kullanımı, tüm film 
boyunca bel~rgindir. Şahin Kaygu'nun sanat yönetmenliği 
de filmin başarısını etkiler. Ayrıca Dul Bir Kadm'da 
filmlerimizde pek rastlanmayan grafiksel değerlere sa
hip tanıtma yazıları da yer alır. Atıf Yılmaz'ın bu fil
mi, belirsin bir anlatım ustalığının, modern sinema dili 
çabasının ağırlığını duyurduğu görsel bakımdan sinernamız
da pek rastlanmayan bir düzey tutturur. Ama, senaryosun
dan kaynaklanan hatalarla, baştan sona, bir eksiklik 
varmış duygusuyla izlenir film. Belli bir çevrenin göz
lemlerini verınede usta olan Atıf Yılmaz, kendini yine
lerken, seyircisini de belli bir kesimin, tıkılıp kalmış 
yaşantısına yöneltip, Ziya'nın Bar'ından, Bedrum'daki 
Veli'nin Barı'na dek dolaştırır. Akustik gitar eşliğin
de Melih c·evdet Anday' ın şiirlerinin okunduğu, su al tın
da mayaların fora edildiği, çarpıcı moda fotoğraflarının 
çekildiği bölümlerde de "Blow Up", "Paris'te Son Tango" 
yu çaGrıştıran, yabancı etkiler sezilir.(72) 

(72) "Dul Bir Kadın, Ziya'dan Veli'nin Barı'na", Nokta 
Dergisi, (Sayı:45, 17 Kasım 1985), s.9. 
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Ayla, erkeklerle olan ilişkilerinde Gönül kadar 
olmasa da rahat bir kadındır. Suna, kendini "hanımefen
di" Olarak görüp, çevreye karşı olan davranı·şıarında da 
öyle olduğu ~çin Ergun'la olan ilişkisi nedeniyle uyarı 
alır. 27.sekansda Ayla: "Sana göre değil bu işler. Bu 
serseri perişan eder seni, haberin olsun" diyerek iliş
kisinin sağlıksız olacağını Suna'ya anlatmak ister. Ar
kadaşı Feyza'da Suna'yı evlilik için ikna etmeye çalışır. 
"Sen ötekiler gibi önüne gelenle kırıştıramazsın, ap
tallık etme_ •• " diyerek onun hanımefendiliğini vurgula
mak ister. Suna çevrenin onu hanımefendi görme çabaları
na karşın Ergun'la beraberliği dener, başarılı olarneyın
ca 53.sekansda avukatı ve kızı İnci'nin gelmesiyle hanım
efendiliğe, , €:'vine döner. Suna döndüğü yaşamda kızıyle 
ilgilenen, arkadaşlarıyla buluşup yemek yiyen, toplantı

lara katılan kuaföre gider, kermesler için alışveriş 
yapan bir kadın konumundadır. 4.sekansdaki şu sözlerin
de de bu yaşamı belirginleşir. "Feyza bir de Ziya'da 
bekleyecekti. Derneğe bırakacağım bunları. Nevzat'a uğ
ramam lazım. Gitmezsem Seher'de gücenir. Üff, yetişemi
yorum vallahi". 

Ayla ve Gönül toplumsal ilişkilerinde de Suna'ya 
göre daha rahattır. Suna toplantılarda eski arkadaşla
rının yanında bile, oradaki kişiler gibi: rahat ve huzur
lu değildir. 

Filmin sonunda, iki kadının küçük kızla birlikte 
erkeksiz bir dünyada da mutlu olabilecekleri mesajı ve
rilirken, Suna'yı ayakta tutan gücün kızı "İnci" olduğu
nu da görürüz. Ergun'la olan kavga anında perişan Suna' 
yı kızı "İnci"nin gelişi kurtarır ve yuvasına, hanım
efendili~ine geri döndürür. 

Çevresindeki kendi sınıfından ve yaş ortalamasın
dan erkekleri istemeyen Suna, feminist bir ressam arka
daşının zoruyla Ziya'nın Barı'nda c;enç "aydın"larla dolu 
bir masada kendini bulur ve oradaki fotoğrafçı Ergun'u 
görünce gözlertnin önünde kuşlar 1lçmaya başlar. Biranda 
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aşık olur. Filmin sonunda da "o kuşlar"ırı kendisini ya
nılttığını, biran duygularına kapıldığını ve hata etti
ğini anıayıp yuvasına döner. 

Finalde seyirciye "özgürlük filan aramayın, bakın 
başın;ı.za bunlar gelir, siz en iyisi evinizde .. oturun" der 
gibi bir mesajı olduğunu söyleyen muhabire Atıf Yılmız' 
ın verdiği cevap şöyle olmuştur: 

"Ben aynı fikirde değilim. Müjde, filmde çok 
mutlu bir evlilik geçirmiş bir kadın. Koca
sından çok memnunmuş. Adam öldükten sonra, 
kadın boşlukta kalmış. Ve geçmişi ile hesap
laşmaya başlıyor. 18 yaşında neler yaptığını 
düşünüyor. Sosyetenin içinde partilere git
miş, şunu yap~ış, bunu yapmış bunları soru
yor kendine. Insan hayatını dolduracak şeyler 
midir diye ••• Ve foto~rafçıyla tanışıyor. 
Adam sanatçı olduğu iÇiiı baştan kadının ilgi
sini çekiyor. Ama o da kendi içinde sorunla
rını çözmüş değil. Sonunda birbirlerini tü
ketmeye başlıyorlar. Sonunda kadın bundan ya
rarlı çıkıyor. Silahsız girdiği bir mücadele
den silahlı çıkıyor. Hayatında hiç yaşamadığı 
bir deney yaşıyor. Bu deney filmde kadın için 
olumsuz değil; olumludur. ]'ilm. de .. zaten ga
yet umutla bitiyor. Kızı, kız arkadaşı ve ken
disi"(73). 

Dul Bir Kadın üzerine yapılan tartışmalarda Suna 
ile Ayla'nın çıplak yatışları ve foto~rafları da "lez
biyenlik" olarak yorumlanmıştır. Atıf Yılmaz bu konu 
üzerinde de şunları söylemiştir: 

"Ama bu çok doğal birşey. Kadınlar birbirleriy
le yatarlar ••• Biri sevişıneden ötürü soyun
muş, öbürü de sıcaktan olabilir. Zaten tanı
dığım pek çok kadın da yarı çıplak yatıyor. 
Lezbiyenlik çağrışımı yapacağını tahmin edi
yordum ama filmde öyle birşey yok. Bütün için 
gerekliydi"(74). 

(73) Hızır Tüzel, "Atıf Yılmaz: "Filmlerim Tartışılı
yor"n, Kadınce Dergisi, (Sayı:87, Şubat 1986), s.l2. 

(74) a.g.k., s.l2. 
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Dul Bir Kadın da Suna, Ergun karşısında pasiftir. 
İlişkilerinde ilk adımı atan hep Ergun olmuştur. Suna, 
gUzelli~i ile çevresinin tUm dikkatini Uzerinde topla
masına karşın, Ergun'la birlikte olmayı yeğlemiştir. 
Ama, filmin sonunda da Ergun'la olan ilişkisini onu 

' . . 

terkederek bırakıp, kızı ve yakın arkadaşı Ayla ile bir-
likte olmayı seçmiştir. 



III. BÖLÜM 

T A R T I Ş M A, Y O R U M V E S O N U Ç 

. Atıf Yılmaz Batıbeki, çeşitli dönemlerde her tür
lü konuyu sinemaya aktarmayı başarmış, 1980'li yıllarda 
ise, toplumsal taşlamalı ·güldürüler ve sevgi-sevgisizlik 
konularında çalışmalarını yoğunlaştırmıştır. Sinema üze
rine düşünerek, kendisini yenileyebilen, bu yüzden de 
yeni fikirler üretmeyi sürdüren Atıf Yılmaz, anlatım di
linde elde ettiği ustalıkla, son yıllarda kadın olgusu 
üzerine de ürünler vermeye yönelmiştir. 

Çalışmanın temelini oluşturan Atıf Yılmaz'ın 
Mine, Bir Yudum Sevgi ve Dul Bir Kadın filmlerindeki ka
dın kahramanlar, yaşadıkları sorunları içgüdüsel de olsa 
farkedip, çözmeye çalışan, toplumsal baskılara başkaldı
rabilen, kendilerinin de cinsel yaşamı ve istekleri ola-· 
bilece~ini hisseden kişiler blarak verilmeye çalışılmış
tır. 

Bu filmlerde ele alınan kadın lcohramanlar mesaj
larını belli davranıg kalıpları içinde ortaya koymakta
dırlar. Bu davranışlar çalışmada selr.anslara gc3re olay 
dc5kümlerinde ve film analizlerinde ortayo. konmuştur. 
Kadın kahramanlarla ilgili daha özet bir anlatım için 
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ise, aşağıdaki şekilde bir döküm yapılmı~tır. 

Görünüm 
Güzel, 
Gösteriş

li bir ka-
d ın. 

Rol ve Statü 
_·Eş ,ve ev 

kadını. 

Ruh Hali 
Çeking en, 
bağımlı ve 
suskun. 

Yakınları 

Kaba koca 
ve yazar 
sevgili 

Bir Yudum Sevgi 

Görünüm Rol ve Statü Ruh Hali Yakınları 

Orta gü- Anne, eş ve Sabırlı, Tembel koca 
zellikte ev kadını. çalışkan ve çalışkan, 
bir kadın. ve mü ca- güçlü sev-

de le ci. gili. 

Dul Bir Kadın 

Görünüm Rol ve Statü 

Güzel ve Anne, ev 
çekici kadını ve 
bir kadın. sosyal faa-

liyetlerde 
bulunan bir 
kişi. 

Ruh Hali 
Yalnız, 

ilişkil e-
rinde ra-

Yakınları 

Kızı İnci, 

yakın ar-
kaclaşı Ay-

hat ve çe- la ve fo-
lişkiler 

içinde. 

toğraf sa
natçısı 

sevgili. 

Ortam 
Taşra 

kasabası 

Ortam 
İstanbul 

gecekondu 
mahallesi. 

Ortam 
İstanbul 

zengin 
çevre ve 
Bo drum. 

Mine filminin kadın kahramanı Mine, çekingen, sus
kun bir kadınken, filmin sonunda kasaba gençlerinin sal
dırısına ui'!;ramasıyla, çevresine ve haskılara isyan edip, 
başkaldırarak İlhan'a c;itmiş, cesur bir davranış göster

miştir. 

Bir Yudum Sevgi filminin kadın kahramanı Aygül, 
sabırlı, çalışkan, mücadeleci bir kadındır. Ekonomik öz
gürlü?tünü kazanınca da katlanmak zorundA oldu,~;u kocayı 
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terkederek, 6nce çocukları ile birlikte, daha sonra da 
sevgilisiyle evlenerek yaşamını sürdürme gücünü elde et
miştir. 

Dul Bir Kadın filminin Suna'sı ise başından beri 
çelişkili davranışlar g6sterirken, kızı İnci'nin deste
ğiyle güc'ünü kazana bilmiş, fotoğraf sanatçısıyle ·.sürdür
düğü ilişkisini bitirebilme cesaretini bulmuştur • 

. Yukarıdaki açıklamalarda g6rüldüğü gibi, filmler
deki kadınlar 6nce içinde bulundukları rol ve statülere 
uymaya çalışırken, daha sonra karşılarına çıkan bir fır
satla, bu rol ve statüden ruh halini değiştirerek çıkmak 
istemektedirler. Mine ve Bir Yudum Sevgi'de birlikte ya
şanılan erkekten memnun olmama ve erkek değiştirme yer 
alırken, Dul Bir Kadın'da ise yine bir erkek ihtiyacı ile 
içinde bulunulan durumdan memnun olmama g6rülmektedir. 

Mine ve Bir Yudum Sevgi'de toplumsal haskılara 
karşı direnen kadınlar, filmlerin sonunda duygusal bir 
yakınlık da bulabilecekleri, kendi seçtikleri erkeklerle 
birlikte olurken, Dul Bir Kadın'da Suna, kızı ve bayan 
arkadaşıyle birlikte olmayı yeğlemiştir. Kadınlar, erkek
lerle birlikteliklerinde de Dul Bir Kadın hariç, iki 
filmde ilk adımı atan kişilerdir. Dul Bir Kadın'ın Suna'sı 
ise Ergun karşısında pasiftir. Onun isteklerine boyun e
ğer. Filmlerdeki kadınlar güzellikleriyle de çevrelerin
ce beğenilen, çevrenin ilgisini çeken kadınlardır. 

Filmlerde kadın kahramanların kadın olarak top
lumda karşılaştıkları sorunlar yüklendikleri roller ve 
konumları yer alır. İnsanlar toplum ya~amında çeşitli 
kümelere üyedir. Bir yandan bir ailenin, diğer yandan 
bir arkadaşlık kümesinin, bir derneğin, bir iş yerinin, 
bir siyasal partinin vb.üyesi olabilirler. Bir kişi aile 
·kumesinde baba ya da anne, erkek kardeş, kız kardeş, ço-

cuk, akraba yerind~ bulunabilir. Okulda bir sınıfın üye
si, bir okulun 6~rencisi yerindedir. Yetişkin bir kişi 
ise iş yerinde belli bir g6revi vardır. Bireylerin bunlar 
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gibi çok değişik kümeler içinde, değişik yer ve görev-
leri vardır.(75) Statü ve rol kavramı da ikisi birarada 
toplumsal yapıyla birey arasındaki karşılıklı ilişkile-· 
rin anlaşılınasına yardım ederler. Statü bireyin toplum 
yapısındaki konumunu tanımlarken, rol belli bir toplum-
sal yerde bulunan bireyde aranan davranışları ve bire-
yin bunları nasıl karşıladığını vurgular. Cinsel rol 
kavramı da genel olarak kişinin sırf kadın ya da erkek 
olması nedeniyle kendisinden beklenen ya da kendisinin 
gerçekleştirdiği eylemleri anlatmakta kullanılmaktadır.(76) 

Cinsel iş bölümü ya da cinsel ayrışım ise, kadın
la erkek arasında her iki cinsin ayrı kişilikler oluş
turmasıyla birlikte giden bir rol ve görev dağılımı 
sürecidir. Bu ayrışım aynı zamanda genellikle kadına kar
şı ayırt edici nitelikte olduğundan kadın-erkek statü
leri arasındaki eşitsizliklerin de başlıca nedenini oluş
turmaktadır. Her toplum kadın ve erkeğe ayrılan rolleri, 
geleneksel norm ve değerlere dayalı basmakalıp yargılar
la haklı göstermeye, kadına ve erkeğe uygun düşen dav
ranışları göreneksel imgelerle anlatmaya ve sağlamlaş
tırmaya yönelir. Toplumsallaştırma sürecinin özündeki 
değerler, inançlar ve imgeler kuşaktan kuşağa aktarıla
rak, insanların yaşantılarını yönlendiren ve kadınla 
erkekten herbirine uygun sayılan davranışları saptar. 
Böylece cinsel rol anlayışlarının benimsenmesini sağ

larlar. Toplum, beklenen ölçü ve kalıplardan sapıcı dav
ranışları hoş karşılamadığı için bireyler genellikle ken
dilerini yerleşik normlara uydurmaya çalışırlar. Daha ço
cukluktan başlayarak bireylerin benlik imgelerinin önem
li bir parçasını toplumun kendileriyle ilgili beklenti
leri oluşturur. Kadınların da, erkeklerin de düşünce ve 
tutumları bu beklentilere göre biçimlenir.(77) 

(75) Özer Ozankaya, Tonlumbilime Giris, (Ankara, Ankara 
Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 
No:431, 1979), s.B9-90 

(76) Mine Tan, Kadın Ekonomik Yaşamı ve Effitimi, s.l58. 

(77) a.g.k., s.lBl. 
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:B'ilmlerdeki kadınlardan Aygül topltı.mdaki yerle:gik 
pasif kadın imajına karşın, mücadeleci, atak, güçlü ol
maya çalışan kadını vermektedir. Suna ve Mine ise müca
deleyi bıraltmış görünürken, fil.r.ıin sonunda, Suna kızı 
İnci'den güç alarak mücadelesini sürdürme yolunu seçmiş, 
l';Iine ise bu GÜCÜ İlhan' dan almıştır. 

Cinsel rol kalıp yargıları genellikle fizik ayrı
lıklardan çıkarsanan psikolojik ayrılıklara daynndırıl
maktadır. Erkekler, kadınlara kıyasla daha sirişken, ba
ğımsız, çözUmleyici, başkalarının daha az etkisinde ka
lan, buna karşılık daha az konuşan kişiler olarak B~rül
mekte, kadınlar ise bakıcılık, e~iticilik, insanlarla 
ilişki kurma, yineleme gibi özellikleri gerektiren i~le
ri öğrenmeye ve yapmaya claha yatkın sayılmaktadırlar. 
Ayrıca erkekler ve erkeklere c5zgü, sayılan niteliklere 
genellikle kadınlardan ve kadınlara ~z~ü sayılan nitelik
lerden daha çok de~er verilmektedir.(78) 

Bir çok tutum araştırmasında saptanan olgu, kadın

ların ~endilerini daha çok aile hayatı, evin düzeni, ço~ 

cukların yetiştirilmesinden sorumlu görmeleri, kendile
rini kamu yaşamına taraf olması gereken kişiler olarak 
görmemeleri, kamu işleri ile ilgilenrne sorumluluGunun 
aile adına kocalarına düştüğü görüşünü savunmakta ısrar 
etmeleridir.(79) 

Filmlerdeki kadınlar çevrenin haskılarına karşın 
kendilerine toplumun yüklediği rolleri aşıp, insan ola
rak haklarını korumaya çalışmaktadırlar. Annelilc ve eş 
rolünün ötesinde toplumda kendilerine yer eelinebilme mü
cadelelerini sürdürmektedirler. 

Mine ve Bir Yudum Sevgi' d elci kadınların eşleri 
çirkin, itici, kaba erkeklerdir. Dul Bir Kadın'daki Su-

(78) a.g.k., s.l82. 

(79) Şirin Tekeli, Kadınlar ve Siyasal Toplumsal Havat, 
s.20. 
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na'nın ise kocası iki yıl önce ölmüştür. Kadınlar müca
delelerini tek başlarına sürdürmek zorundadırlar. 

Mine filminin kadın kahramanı Mine ve Dul Bir Ka
dın' ın Suna' sı, çekingen, suskun bir kaclın tipini canlan
dırırken, Bir Yudum Sevgi filminin kadın kahramanı Aygül, 
rahat ve mücadeleci bir kadını canlandırmaktadır. Mine' 
nin çevrenin haskılarına karşı, kocasını bırakıp, İlhan'a 

gi tm~ si, .A.ygül' ün kocasına tahammül. edemeye~ek Cemal' e 
gitmesi onların yaşama karşı daha güçlü olmalarını anla
tırken; Sun~'nın, kocasının ölümünden sonra bilinçsizce 
Ergun'u seçmesi, onun çaresizliğini, karşı koyamazlığını 

göstermektedir. 
Mine'nin ekonomik özgürlüğü yoktur. Bu nedenle 

kocasından ve ilişkilerden memnun olmamasına karşın, ça
resiz bu yaşamı sürdürmektedir. Ancak, rastlantı sonucu 
İlhan'ın kasahaya gelmesiyle çevresine ve yaşamına baş
kaldırab{lir. Aygül ise, koşulları kendi yaratarak, eko
nomik özgürlüğünü elde edip, sorunlarını çözmeye çalış
maktadır. Suna'nın maddi durumu iyidir. Öğrenim görmüş 
bir kadındır. Çevresinde ilişkiye girebileceği birçok 
insan vardır. Yalnız, kocasıyla evli kaldığı yıllarda 
kadın olarak yaşamla hiç mücadele etmemiş, kocasının 
kendisi adına mücadele etmesini istemiş, sorunlardan u
zak kalmaya çalışmıştır. Kocasının ölümüyle ise, çare-
siz, tek başına kalmış, sorunlarla nasıl mücadele etmesi 
gerektiğinin bilincine varamamıştır. Ergun'la olan iliş
kisi de bunun sonucudur. Ergun'_la da rahat bir ilişki 
içinde değildir. İlişkileri yalnızca cinsellik düzeyin
dedir. Oysa Mine ve Aygül'ün ilişkileri arkadaşlıkla 
başlamıştır. Kurulan dostluğun üzerine cinsellik gelmiştir. 

I.;Iine, kasabadaki haskılarn ra[~;men onlardan biri 
olmayı kabul etmemiş, yozlaşmış kasaba ilişkilerine gir
memiştir. Aygül de aynı şekilde kocasının pasifli~i kar
şısında etrafında dolaşan erkeklerG ilei göstermemiş, 
çocuklarını korumaya çalışmış, mücadele etmiş, ekonomik 
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özgürlü~ü ile birlikte, kendi iradesiy1e yeni bir yaşamı 
seçmiştir. Suna ise Ergun'la olan ilişkisindEki uyumsuz
luk ve boşluklardan kurtulabilme gücünü kızından almış
tır. Ergun'dan önce olduC;u gibi, kızıyla, bayan arkada
şıyle sıcak ilişkisine dönmüştür. 

Atıf Yılmaz'ın bu üç filminden anlaşılaca~ı gibi 
kadınlar başlangıçta güç durumdadırlar ve bu güç duruma 
kişiliklerinde yaptıkları de~işikliklerle son vermekte
dirler. Ancak,_ Dul Bir Kadın'da bu de~i§iklik devamlı 
değildir. İ.çinde yaşanılan rol ve statliden memnun olma
mak kadınların kimlik arayışı içinde olduklarını vermek
tedir. Bu kadınlar yaşamlarında, kimliklerinde yapacak
ları de[~işikliklerden yardım ummaktadırlar. 

Sonuç olarak, Atıf Yılmaz'ın 1980 sonrası film
lerinden Iliine, Bir Yudum Sevgi ve Dul Bir Radın filmleri; 

kadın olgusunu ele alan, kimlik arayışı içinde olan ve 
toplumsal haskılara karşı kayabilen kadınların öyküleri
ne yer veren filmler olarak Türk sinemasında yerlerini 

almıştır. 



ÖZET 

Çalışmada öncelikle kitle ileti:;ıim aracı olarak 
sinema ve etkileri üzerinde durulmuştur. Bu bölümün so
nucunda; kitle ileti~iminin değişik sosyo-ekonomik, kül
türel yapılara yönelik olması nedeniyle, bu araçlardan 
yararlanmanın da toplumdan topluma de,'~işebileceği, bir 
kitle iletişim aracı olan ve görsel işitselin etki gü
cüyle seslenebilen sinemanın ise, insan, yaşam ve dünya 
üzerine ç~şitli bilgiler verdiği gibi, insan yaşamı ve 
dünya üzerine bir çeşit hayal kurma ve etki altında kal

mayı saftladığı da belirlenmiştir. Sinema ve kadın olgusu 
bölümünde, "feminist hareketler" ve "kadın hakları 11 ko
nusundaki gelişmelere yer verilerek, bunun genel olarak 
sinemada yansıması üzerinde durulmuştur. Türk sinemasın
da kadın ole;usu böllimünde ise; kadın olgusunun sinema
mızda ilk öykülü film olan Pençe'den itibaren yer alma
sına karşın, 1980'lerden sonra kadına eerçekçi bir yak
laşım getiren, kadınların toplum içinde bulundukları ko
num nedeniyle karşılaştıkları sorunlara eN;ileri filmie
rin sayısında artış olduğu görülmüştiü·. I. bc5lüm olan 
"Giriş" böltimü, bu kuramsal bilgilerden sonra çalışma
nın sorunu, amacı ve önemi, yöntemi, sınırlılıkları ve
rilerek bitirilmiştir. 

Çalışmanın ikinci bölümünde ise; Atıf Yılmaz'ın 
yaşamı ve filmleri üzerinde durulduktan sonra, Mine, 

Bi:t: YudııiJ.!.-~evgi ve .~ld:L_;B:h,~JS..ad=b_lJ: _filmlerinde kadın olgu
su, filmierin sekanslara göre olay dökümleri temel alı
narak incelenmiştir. Bu incelemenin sonucunda da;· Mine, 
Bir Yudum S~vgi ve D1_dcl Bir KE!_9:_J,;_J:} filmlerinin, kadınların 

toplum içinde karşılaştıkları sorı.:mlnrı ele r:üıp, kimlik 
orayı}ı içinde olan ve toplumsal l')a.skılara lcarJı koyma
ya çabalayan kadınların ()_ykülerine yer Vf3rdi~j_, lmdın 

ole;usunu ele aldı~ı belirlenmiştir. 
Tartışma ve yorum bölümü ile tama;nla:nan çalışma, 
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Atıf Yılmaz Batıbeki'nin, Türkiye'de sosyal ve kültürel 
etkiler nedeniyle kimlik arayı~ı içinde olan kadınların, 
cinsel, ekonomik ve toplumsal yaşama ilişkin sorunlarını, 
mücadele ve çözümlerini beyazperdeye yansıtması olarak 

tanımlanmıştır. 



EK 

ATIF YILMAZ 'LA SES BANDDfA KAYITLI 
ÖZEL GÖRÜ Ş11E 

- Mine, Bir Yudum Sevgi ve Dul Bir Kadın filmle
rindeki kadınları anlatır masınız? 

AoY. Türkiye'nin farklı üç kesitindeki kadınla
rı işledim. Birinde kasaba çevresinde ka
dın. İkincisinde kırsal kesimden gelip bü
yük kentin kenar semtlerine yerleşen ora-
da kendine yeni bir hayat, yeni bir kimlik 
arayan insanların dramları, hiknyeleri. ü
çüncüsünde daha üst kesimden b~lli bir e~i
tim görmüş, kentleşmiş, evleruniş yahut iş 
hayatında çalışan kadınların yaşamları. Ya
ni Türkiye'nin üç ayrı kesitinden kadınla
rın hikayelerini ve onların kimlik arayı
şını verdim. Asıl sorun bir kimlik arayışıy
dı. Üçünde de kadınların hepsi ben neyim, 

ı " ne o acagım, 
mun içindeki 
kadınlardır. 

ne yapmam gerekir, bu toplu
yerim ne sorusuna yanıt arayan 

- Filmlerdeki erkek karekterlerin kadına bakışını 
anlatır mısınız? 

A.Y. Filmlerdeki erkekler Türk erkeğinin feodal, 
ö~f, adet, törelerin birikiminden oluşan 
bir genel bakışını simgeliyorlar. Sanat çev
resinde farklı, kent kırsal kesimde farklı 
oluyor ama temelde filnlerdeki erkek tiple
ri dahf:ı. tek tip. O feodal lcalıntıların 
geçmiş kalırrtıların hepimizde olan izlerini 
taşıyorlar. Yöreye, e ği time gc5re farklılık

lar olmasına karşın hepsi aynı yapıda. 
Kentli insan kasabadaki gibi davranmıyor, 

110 



lll 

ama hepsinde temelde erkeklik ideolojisi 
var. Erkeklerin hepsi kadını bir mal, di
şi olarak görebiliyorlar. Kadınların bir 
kısmı o koşullara razı oluyor, bir kısmı 
olmuyor. Daha kişiliidi olanlar, kimlik 
arayışı içinde olanlar erkeklerin bu ya
pınısını kabul etmiyor. Sonuçta erkekler 
aynı yapıyı koruyor. Yani değişim pek ol
muyor. 

- Dul Bir Kadın'daki kadının sorunu sevgisizlik 
biçiminde dUşUnUlUyor. Ama cinsellik boyutu olarak veri
liyor. Filmde Suna'nın sorunu neydi? 

A.Y. Ben öyle dUşUnmUyorum. Dul Bir Kadın'da 
Uç tane kadın var bence. Biri uzun ve ken
dine göre mutlu bir evlilik e;eçirmiş, ço
cuk sahibi bir insan. İkincisi iş hayatın
da çalışan ama mutsuz bir beraberli~in i
çindeki bir insan. tlçUncUsU de okumuş, ba
tıya gitmiş, batıda sanat yapmaya başlamış 
ötekilere göre bir açıdan daha çok kimlik 
kazanmış görUnen ama yine de kendi toplu
muyle bağ kuramadığı için dışarıya çıkma 
çareleri arayan bir insan. Bunların için
de en silahsız, Suna tipi. Silahsızlı~ı

hayatın içine girmemiş olmasından geliyor. 
FakUlteyi bitirmiş, zengin ve iyi bir ev
lilik yapmış ve bUtUn hayat, o zannetmiş. 
Suna toplumda tek başına kalıp bir ilişki
ye girince ne yapaca;'~ını bilemiyor. Onun 
içinde en kolay teslim alan da o oluyor. 
Ama hikayenin belli bir yerinden sonra, 
daha deneyli ileriye da~ru daha Umitli, 
daha silahlı olarak filo bitiyor. Ayla da 
kendinE göre bir talcım ili-;ı 1dleri koparı

yor. Ondan sonra daha mutlu olu;,ro.r. GönUl 
ise yine yurt dı]ını segiyor, evlenip gi

diyor. 
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- rv:ine 1 nin sorunu ne ola bilir? 

A. Y. Mine' nin sorunu çaresizli.~i. ı,ane' deki ka
dın ser;iın yapma hakkı hiç olnayan bir ka
dın, orta sınıftan herhangi bir adamla ev-

ı d . ·ı . K '] ·ı. 1 ·ı . ı· en ırı mış. ·,ocası ı _e ı-.LQı\:1 e.rJ_ ee ıf]-

tikten sonra ne oldu{f:unun farkına varmaya 
başlayan, yani işin çok başlangıcında olan 
bir kadın. Sorunların farkında deitil, yani 
bilinçsiz ama karşısına bi~ alternatif çık
tı~ı zaman o dUrUst ilişkiye de dUrUst ol
mayan bir tepki gösterildi~i zaman dUşUn
ıneye başlıyor. Kendi sorunl.::::ırı Uzerine dU
şUnUyor. Ben neyim, niye burdayım, dUnya-
da başka şeylerde var mıymı~ diye kendi 
kendine sorular soruyor. :ı?ilmin sonunda Ilii
ne'nin bir erke~e sı~ınması çok eleştirildi. 
BugUn Mine için çok fazla bir alternatif 
yok bence. Buradaki son biraz daha ileriye 
doğru bir alternatife sığınmak. BugUn için 
zaten çözUm yok. Ama hep bir kimlik arayı
şı var. İleriye doğru olumlu bir hareket 
var. Filmde ancak bunu vure;ulayabiliriz. 
ÇözUm aramak çözUmU vardır demek çok idea

listçe bir yaklaşım olur. 

-Bir Yudum Sevgi'deki AygUl'Un kadın olarak so

runlarına de(tinir misiniz? 

A.Y. O da tabii kimlik arıyor. Lumpenlikten iş
çiliğe geçiyor. Ama yine bir erkekle bera
ber oluyor ve çocuklar arttıkça ekonomik 
sıkıntı artıyor, mutsuzluk başlıyor. BugUn 
için buna engel olmanırı, Unlemenin imkanı 
yok. Eşiyle de mut suzdu c>nce, ama eşiyle 

olan farklı bir mut;:ıuzluldu tabii. AygUl '~rı 
kocası Cuma kente uyum sa~layamamı0 bir 

adam, yani kırsal kesimde kalsaydı belki 
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mutlu olabilecekti. Aygül'le dört tane ço
cuk yapmışlar, ama i;ri bir beraberlik kura
mamışlar. Aygül kente daha kolay uyum sa~
layacak bir kişilik, ama kocasıyla uyum 
sağlayamamış. Kocası işsiz, hayatı götüre
meyen bir tip. Buradaki sorun uyumsuzluk 
sorunu. 

-Bir Yudum Sevgi'de Kadir İnanır'ın temsil ettiği 
erkek karak~eri hakkında neler söylenebilir? 

A.Y. Bu tip, feodal kalıntıları olan erkek tipi, 
yani erkekliği ön planda olan bir erke.k_,. ka
dına bakışı da o. Aygül onu da değiştiriyor. 
Yani bir açıdan erkeği de yüceltiyor, geliş
tiriyor, insanlık tarafını ön plana çıkara
biliyor. Kadına önceleri cinsel bir varlık, 
dişi olarak bakıyordu sadece. Kadın onun 
bu yönünü de de~iştiriyor~ 

- Dul Bir Kadın'daki Ergun'un simeeledi~i erkek 
karakteri nasıldır? 

A.Y. O aydın olmaya çalışan kadına karşı sınıf
sal bir düşmanlık da duyan, alt sınıftan 
gelmiş bir fotoğrafçı. Her toplumda sanat
çılık insanın sınıf değiştirmesinde en ko
lay şey. Bizim toplumumuzda da öyle. Ergun 
da fotoğrafçılıkla bir yere gelmiş, yakı
şıklı, fakat hiçbir şeyi doğru değerlendi
remeyen, kavram karmaşası içinde olan bir 
insan. Kötü bir insan deGil aslında ama 
çaresiz,kendini doğru dürüst bir yere otur
tamamış bir insan, ne düşmanlıkları, ne de 
sevgileri belli bir bilinçle oluyor. Duy
gusal bir yapısı var. Kadını sevdiği için 
ona düşman oluyor. Bu düşmanlık belki. de 
sınıfsal olarak duydur:u düşmanlJ.ktır. Bir 
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tarafta kadını daha gUçlU gördU~U için, 
onu ezme e3ilimi içinde öyle lmrmaşık ve 

çok çaresiz bir tip. Sanat yapmaya uğraşan 
aydın bir kişilik. 

- I'iiine 'deki Cihan Ünal' ın oynadı~ı yazar tipinin 
karakterini anlatır mısınız? 

A. Y. Yazar, biraz kafası karı :;ı ık bir ad:ı.m, yani 

gUçsüz bir adam aslın•J.,:ı. Onu özellikle gUç

lü bir adam gibi çizmek iste:nc:dir.ı. O zaman 
eerçekten gUçlU bir a0am, Yadını almıg gö
türmüş oluyordu. Seçimi yapan adam de~il 

kadındır. Adam biraz zorunlulukln k:abul e

diyor beraberliklerinio Finalde yolda gi

derken ilk elini uzatan da kadın oluyor. 

Adam ürkek, kaçabilirdi de. Biraz çaresiz
liğinden mahkum oluyor o işe. Yazar İlhan 

bizim yarı aydın tipimiz aslında. Güçsüz, 

kararsız, biraz korkak ve biraz silik bir 

tip. Mine'nin kocası zaten sıradan bir a
dam, belli bir takım rutin hayatın içinde 

yaşamını sürdürüyor. Mine ile kocasının du
rumu toplumumuzda tanışmo.clan, zorla evlen

dirilen iki kişiyi simgeliyor. 

- Mine, Bir Yudum Sevp;i ve Dul Bir Kadın filmleri

nin mesajı nedir? 

A.Y. Filmlerde kadınlar bir kimlik arayışı için
dedir. Toplumdaki yerimiz ne, ne yapıyoruz, 

ne yapacağız sorusuna yanıt ararlar. Genel 

bir arayış var filmlerde. Doha iyi bir şey
lere ula::;ıma arayışı, oma .yJ. an için TUrl·: 
toplumunda çok da alterncı.t:Lf bulna cıo.nsları 

yok. :B'ilmlerimde de bunları vermeye çalı

şıyorum. 
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