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TOPLUMSAL AÇıDAN TORK POPOLER SINEMASı

KOÇOK HANıM VE ŞOFÖR NEBAHAT (1960·1970)

Dr. Mediha SAGLlK

Oysa ayrıntıların bilgisine sahıp oldukça
açar bize sırlarını hayat
bölünüp parçalanmış ılışkıler, kimlikler, serüvenler
herşey yerleşir yerlı yerıne

anlaşılır olur
bır zamanlar anlamadan seyrelliğimiz filmler.

Murathan Mungan

1960·1970 dönemı Türk Slneması'ntn önemli örneıkl1erlnden olan
Kiüç'Ük Hanım ve Şoför Nebahat dizileri, Izleyleiden oldukça yoğun

Hg,ı görmüş iıki film dizisidıir. 1960'It yıllarda Türk sinemasına ilgi
9'enelde yüks,eikUr. Ancsk Nejat Sayd:am l(1) ve Belgi/nı Doruık'un«2)

beUrttlğl g,rbi, bu fllmler lzlentrken ilk kez sinema kapıları kmlrruşnr.

(1) lNe'I(]~ ~yd(]m. Yönetmen. Kücük Honrm DizlISI ve Dönemlın Sıneıması Oze'~ln&

,Söyleşi. lıstanbul: 25 Şuba1t 1992.
(2) Nemııka Tuğcu. Yıldızlar Ne'raya Düşer (B. Doruk '1,le Söyl1eşl). Sancıt 0Iayl-66.

ıKıalSım 1982.
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Bu ıilıgi, izleme isteği nereden kaynaklanmaktadır? izleyici bu fıilm·

lerde neler bulmaktadır?

Sinemanın bir yansıma ürünü olduğu varsayımından yola çıkılan

buçalrşrnanm sonuçlart. popüler f.ilmlıe'rin de (3) dönemin toplumsal
yapısını, psikolojisini, değ,işimini yansıttığını göst,erme1ktedk. Popü
ler filmlerin yansıtma boyutunda, insanlarm özlemlert. kaçışları da
vardır.

Sinemanın yapısını ve işleyişin,i de belkleyen toplumsal koşullar,

bu filmler aracılığıylaiz,leyıiciye ulaşrnektad 1'1". Bu t'ekrar görmede
izleyici, kendleleşttrel bakış açısını da yakalar, Eleştlrel boyut ise,
yüksekkültür ürünlerınde olduğu 'gibi, açıkça sorgulamaya, sorun çö

zümüne, ö~gürl'eştirmeye ylöıneliık değHdi,r. Sorqularna ve eleştiri, bu
tHmle'r,in "pem'belıiklıe'rf'arıdınagizlenmiiştir. B'u pembelik Ise masal
havasryla yaratılır, ıgüldürü unsurlarıyla desteklerilr.

Türk slnemasunn g'eJ:işim,gel'eneik ve lşleylş öz'ellikleri doğrul·

tusunda izleyleiye uleşmerun en kestirme yolu belıki de bu pembe
liğin ardına slğınma1ktır. Çünikü Jşleylş açısından önernf bir enqe i
vardır. Sansür. Katı kurallarla işleyen sansür, slnemacıler üzerlode
engelleyici bir baskı kurmektadı«, ıizl'eyiciniııı ık<ültÜJ'1ei düzeylnl, mo
dernleşme çabaları lçlrıde yaşadrkla« ıi'kilıikl'er,i ve sinemanın blr en
düst,ri olduğu g'e'rçeğini de bu koşullara eklemek g,er,e'k!i'r. Bu koşul

larda hem para kazanma'k hem de lzleylclnlrı düzeyini yskalemak için
en kısa yol, bu masaısı anlatım olacaktır, işte Küçük Hanım ve Şoför

Nebahat dizlierl bunu yapmıştır.

Sosyolojik açıdan fHml,e·ri çözümlemek tçtn toplumsal yapının da
çözürnlenrnesl g.eJ'1eğ'i, popüler fıilmler için degeç'erlidıir. Ülkemiz,
başlangıcı Tanzlmat'a kadar götıÜr,ebHe'oeık blr modernleşme süreci
yaşamaktadır. Modem toplumla gıel'eneksıel toplum arasında yer alan
bir g'eçiş toplumu qörünümündedl», 1950 Demokrat Parti iktidanndan
sonraki dönem, modernleşme çabalarnun hızlandığı, ancak ülkeımin

kendine özgü yapıama uyerlanmtş bir sürecı de başlatmıştır. Toplum
sal yaşayışın hemen her dıü~eyinde yansımasını bulan bu qlrlşlm, s'i
yasal ,gelişme·l'e'rin ıbir sonucudur. 1950 seçimlertyle o güne dek hal
km istemi dışında kurulan yörıetlmlerln dıe sonu g'elmiş, halk istediği

yönetimi seçmiştir. Bk aolamda yönetimin slvllleşrnesi için ilk adım

(3) ;Yaygın okırok be'ğ'enilen. izlen'lılen ve senet eserıntn I'cseıl gerekısi,nimiınl taşıma

Ik1aygısından cok, teclrnsel k1avgl,lom yönelıilk olcrck hoeınonon, sorunları pem
beUk Ij'cindee'riıte'rek, ıaktanan. film türü.
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enlrruşnr. An.caık bu hü~ümet 19M yılına kader, ha,lıka umduğu düzey
de bir r'efah ortamı sağlayamadığı gıiihi, yaşam koşunarını daha da
zorlaştıracsk koşullar getirk. Bu dönem, özel kesimin gelişme döne
midi'r. Lüks ve qösterlşe yönel'iik tüketim manarının üretildiği, temel
mellann üretim!inin önemseınmediğ'i, dışa bağımlı bk ekonomi poli
tikası izleni,r. Böylece bir yandan gelirl,e'rini arttıran mutlu azınlık ile,
giderek kötüleşeri koşullanyle uğraşan Işçi, memur, 'küçük esnaf ve
köylüden oluşan halk arasındaıki mesafe giderek açılır. Dönernin "ge
(.j,r dağılımıınıı bozarak, her mahallede bir milyoner yaratma" olarak
özetlerten 'ekonomi polltjkas: sonucu, halkm huzursuzluöu da artar.
Blr anlamda ekonomikgösterg'elere göre oluşan sınıflaşmalar da
kesklnleşlr. 27 Mayıs 1960 eylemi bu huzursuzluklara bir son vermek,
anayasa aracılığıyla insanlanneşit halklar ve özgürlüklıe,r kazanması

amacıyla g'erçekleştirHior. Arıcak daha sonraki yıllarda iş basma gelen
hükümetler, 27 Mayıs'la geti'rilmeık istenen uygulamaları, istendiğ'i

biçimde qerçekleştlremez. Özellikle AP dönemi, DP dönemi uygula
malarının özelllklerlnl taşır, Aynı şekilde. süren huzursuzluğun da
boyutlan büyür. Sosyo-ekonomik modernleşme çabalarının sonuçlan
bunlar olur.

işte KÜç'üık Hanım ve Şoför Nebahat dizHe'ri, böyle bir ortamda
ortaya çıkar. ilık filml,e'rıi göste,rHdi'kten sonra, sinemacı deylmlyle
"maya tutar" ve devamları g'elir. Bu bir raslantı değildir.

FiLM BAŞLIYOR

ı~üçük Hanım Neriman'ın fabribtö'r ya da genel müdür babası,

sanıki "mehallenln mılyonert" dir. Bu ze'nginHğin sonradan elde edll
diğiniın altı önernle rçlzlltr. Ailenin Küçük Hanım aracılığıyla çizllen
yaşam biçimi, dönem'in özelllklerlnde tanımladığı gıibi, lüks ve gös
terişe yöneliktir. Bunun karşıtı dolarak Şoför Neoahat ve allesl, halk
tan {ıküçük esnaf) blrl olarak karşımıza çıkar. Olasılıkla istanbul'a
sonradan gelm!iş, ikenar mahallede oturan ve ekonomık sorunlarla
uğraşan btr atledlr. Geçlrnlerlnl sağladekları araba, borçla alınmıştır.

Bakkala, manava, ev sahibine borçları vardtr. .Aynı şekilde, Nebahat'm
iki yıllık nişanlıiıık dönemi, memur olan eııkeğinekonomik yetersizliği

nedeniyle evlHiğe dönüşernez. Dlzl boyunca bu yaşam biçimi değiş

mez. Bu dlzlnln de bir milyoneri vardır, adı Bülent'dir. Kendi g.ibi zen
gin insanların bulunduğu bir çevrede yaşar. Bu çevre de yalnızca

lüks ve gıöste'riş'e düşkünlüğüyl,e tamrnlemr. Bülent zenginliğiınıi kay
bettiğ,inde ise, tam anlamıyla sefil blr yaşam sürer ve çevre deste
ğini kaylbede1r.
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SOS'YO~KÜLTÜR:EtGÖSli8RıGlEL:ER DlZG8S1
1. MEKAıNILAlR

Filmlerde bu yaşam Ibiçiml.e'ri, çeş-itli Iglöst·eJ1gleıl,er ar·acılığıy-Ia su
nulur. Bunlıam) başında mekanılar gelmektedir. DizHerıin her ikisinde
de, kentsel mekan olaraık seQneıni yer ıstanbul'dur. Günümüzde oldu
ğıug,iibi, 1960-1970 dönemi ıiç'in de Istanbul, başlatılan sanayileşme

politikasının me'nk'ez·idi,r. Modemleşmenln en önemli yansımaları bu
rada gözlenir. Kentlere gıÖç'Ün odağı da lstenbul olduğu için, her tür
ikil-iğin yaşandığı kent durumundadır. ılIki dizi, bu kenti iki f,a,rklı yö
nüyle sergıner.

iKüç'Ü1k Hanım Için zenginlik ve ıihtlşamın mekanlarda somutlaş

mas-mm en beUıj'1giın örneği, klşlsel mekanılar oları yaşadığı evlerdlr.
Istanbul'U'n lüks semtlertnde yer alan bu evler, köşk ya da vtlladrr.
Evl'erin içi ise bu lüks ve gösterıişe uygun elerak modern eşyatarla

döşenmişttr. Geçmlşten ge,lme bk zenginliıkten çok, çağın tüıketimini

slmqeler,

Mekanlar. ,kişiınin çevrestnln bir parçası anlammda.cbaekalanyla
iletişim kutrna rnerkezler! olerak da anlam taşır. ~üçük Hamm, kent
sel mekanlarm başhcalenrıdao olan g,ece klüplerl, ·eğlenc-e yerleri,
lüıkslokantalarla Hlşkller! aracılığıyla i1ıeti'ş'im çew1es'ini de belirler.
Bu mekanların bir anlamı da, tüketimin merkezleri olmasıdır. Böylece
mekanlar a,racılığlylıa Nertrnao'm statüsü,ekonomiık düzeyi s,ergii e
nk. 0, dönemin zenginlıer.inden bkinin, snursızca para harcayabllen
blrlclk kızrdır. Şoför Nebahat'In kiŞ lsel mekanlan Ise, olabj,Jdiğince

sade, basit eşyalerla döşenmiş, mahalle içindeki evlerdir. Iş ortamı

da ayınıı basttlıktedır. Eğlenc·e ya da boş vaıldt g-eçl,ııme1k amacıyla gi
dilen yerler de çe,vraninöıeHiiklıerini, insanla-nn. ekonomik güçlerini
yanartır. ıBunlar, Ikahvehane, meyhaneg,ıbl gel·eneiks·el mekanlardır.

Aynı filmde Bülent ve patronun mekanları aracılığıyla tıpkı Neriman'ın

dünyası benzerı bk dünya da gösteriUr. Böylece hem ikıi dizinin me
kanları karşttlaşır. hem de dizi içinde kerşıtlrk konur.

2. G,lvIM·KUŞAM

Gılyim..!kuşamın olnsel, sosy.o-ıkıUlrlıü'rel ve eıkonomik göste,rg'e,ı'er

olerek kullanımında dıa, ylne iki tlpln kaırşltlığı sözkönasudu». Neri
man'ın g,iyim~kuşamı, bunun çeş1itUHğ·i, pahalılığı, her ortamagöre
farkı i leşması , tüketim ve va'rlııkg,öste'l'Ig.e-si olduğu giibi onun ksdıneı
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öz'eHiikl,erinin die dışa~U'rum araçlarından bir.ini oluşturur. Şapka, eldi
verı gibi skseeuarlar kültürei devrerus biçimleriınıin de göstergies,idir.
G!iylm~kuşamın Neoahat Için en önernit işlevi" clnsel 'kimliğini tanım
lamektır. Ancak şoför olmadan önceki ve şeförtük lçln se'çtiği giysi
ler, bunların değ'lşmezliği, ekonomik sınırlılıklarını gösteri'r. Seçilen
giySi,lerin basit ve ucuz oluşu bunu destekler. Çevresindeki insanlar
da, onungibi giyinıkler.Böylece tıpler için g,iyim.ıkuşam, kullarum
araçları, nitefiık ve nioefıiği He sınıfsal ıgösterg·e ıniteliği kazanır.

3. DIL VE ANLATıM

BI'r gösterge grubu olarak dH ve anlenm da tipleriçin farkhlaşır.

Bu farklıljk yine karşıtlık anlamındadır. Nerirnan, içinde bulunduğu

varlrklı çevreye özgü olarak kabul eotlen bir kiba,rlığa sahiıptir. Bu
dizide kişHerarası konuşmalar "slz" klplyle çeklllr, anlatımın dlzqe
Ieri uzun ve süslüdür. "Sen" kiıpiniını avamlığı Ise, hizmetçi, uşek gib'i
alt sınıftan lnsanlara ö~gü olmasıyla VUflg1U lanı r. Dilin bu biçimde kul
lanışının eleştirisi, terzi ve hlzmetçl olan Ayşe'nin becerlkslzllğl yo
luyla yapılır. Çünıkü o da ıkiba'rlığa özenlr ancek anlamstz, gÜıünç

cümleler kurar. Nebehat Içln dil ve anlatım, hem halka hem de bir
g'ruiba öz'gü kültürel nitelikler taşı-r. ıDI~gıelerin kuruluş biçiminden söy
leyişe dek herşey farklıdır. Böy,l'eoe halk dilinin, Küçük Hanım Neri
man'ın dlll 'kullanımı karşısındaki avamlığına, bk de argonuın a~amlı.ğı

eklenmlş, ka,rşltlılk Iyi'ce ortaya çıkmıştır. Her iki dtzlde de dilin söz
düzeylndekl yoğun kullanımı Ise, TÜflks'in'ema'slnın 'kendi yapısıyla

açıklanalbileoeği g'ibl, toplum olarek söalü 'kültüre olan yakınlığımızla

da i'Hş\kHeındlrHebIHr,

4. VARıDIMGI KişlrL.!ER

Küçüik IHanım Neriman ve Şoför Nebahat tiper.inin belirlenmesin
de ve yaşayış biç,imleirinin net olarek ortaya konmasmda, yardımcı

kişilere daönemlt roller yüklıenmişti.r. Bu klşllerln 'en önemli iş,l'evi

lse, ana tıplerde çoikgizU olan toplumsal e,leşti,ri boyuten, yardımcı

tlpler aracılığıylia açığa vuııulma:sıdır. Ana tipler, iyi kahramanlar ola
r:aik doğtudan eleştlrilmezler aınca1k onların aracl'lığıyla, ömeğin çev
redeıki diğer klşller kryasryaeleştlrtltrler. ÇlÜn1kü masal böyle gerek
mektedl r•

Nerlrnan'rn halktan klşllerle lllşkller! oldukça smll"lıdır. Yalnızca

kendiisiyle doğrudan bağiantılr. ona hlzmet veren 'kişilerle lllşkl için-
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dedlr. Kimi zaman Ibu iNşiki terzi ya da bk hastane arkadaşı aracrlı

ğıyla arkadaşlık ,ilişıkisine dönüşür. Böylece haılktan uzaık olan varlıklı

~üçük Hanım, halkaIner, Bu davranış biçimi Ise, varolamayan. toplum
sal Hlşkllenln önündegiden bir devrarııştı«. Birbaşka yönü He bu i1iş

kiler, ;~ültü'r düzeyi farkıının olmayışınıg'östennesi açısmdan da an
lamlıdır. Benzer şekilde Nerlman, şoför sandığı ya da geminin ikinci
kaptanı olan bir erkeğe sevglsinlj açı1kl,a'y·albilmeıkte, evlenebllrnekte
dir. Neolman Ibu özelllklerlyle, aıruflararası geçişi de olanaıkiı kılar.

O, varljkh blr kadın da olsa ayncalıkh olmak zorundadır çün1kıü kendisi
g'ibl varljklı dıiğer insaınılar değersiz ve eleştlrllen tiplerdir. iyi kahra
man Nertrnan bu nedenle fariklı olrnsk, toplumsal değerlerini korumak
zorundadır. Böyle olmasa izl,eyicinıin onayını alamayacaktır. Açıkçası,

Insanlan özlemden özdeşleşmeye taşryemayarak, böylece işlevsiz ka
lacaktır. Neriman'ın ekonomik sınıflaşma içiınıdeıki yeri korunur ve çe
şitli göstergeıl'ede peklşttrlltrken benzer durumdekllerln eleştıirilme

sinin temel nedeni de budur. Terzl kız Ayşe aracılığıyla, o güne dek
mcdernleşmenln enleşrkna biçimi alay konusu yapıbr. Dans etmek,
iyi giy,iınme1k, lüks blr lokantada çatah, bıçağı doğru kullanıarak yemek
yemek, klbar 'konuşmak gibi bel'irgin dışavurum biçimleri, Ayşe'nin

bunları öğrenme özentlslyle gündeme gelir. Gerçekleştlrme biçimine
katılan güldürü ,öğ·elerıi ise, eleştlrlntn odağıdır. Bunun dışında zengin
gençl'er, sonraden zengin olmuş Insanlar: eğlıence anlayışları, insan
lararası lletlşlrndekl çıkarcı davranışları ve özelllkle de kadırı-erkek

ilişkilerine bakış açıları nedeniyle ıkıyasıya eleştlrlllrler: Şoför Ne
bahat'ln varoluş biçimini peklştlrrne, değerle'rinl ortaya çıkarma açı

sından da yardımcı kışüere önemli iş düşer. Nebahat; çevresinde ya
şayan diğer insanlar, iş arkadaşlan ve patronun çevresi olmak üzere
üç ayrı grupla lçlçedlr. Mahalleli, geleınıeklerl yanlış yorumlayışları.

tutuculukları, kadına bekış açıları, namuss'uzl:uğu kadının çalışmasıyla

eş tutuşları ve dedikoducu davramşlan yüzünden, Nebahat tarafından

eleştletllrler. Eleştirilmekle kalmaz, düşüncelertnln yanlış olduğu onun
inatçı davramşlanyla vurçulamr, Nebahat'm iş arkadaşlarıyla olan
ilişıkileri Ise, tam bfr dayanışma ve kader arkadaş'lığıdır. Bu birlikte
ljk, özellikle kadın olarak kendtslrıln güçıükl·eri yenmesinin yoludur.
Çalışanların örg'Ütlülüğüne yapılanqöndermeler, dayanışmanm iş ama
cıyla değil, iinsancıl değerlere dayandığı gerçeğinin ardında gizlidir.
Bu dizide de kötü adamlaıl' vardır. Şoför Neşet, çı'karcılığı, yal'ancılığı

ve düzenıbazlıği He, patronun dünyasıına girmeye çalışan, sınıf atlama
çabasındaki kişidir. Arıcek sonunda o dıa sınıfına dönecektir. Tıpkı

diğer dizideıki Ayşe gibi, bulunduğu yeri değiştirmesinin parasal ko-
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sullar olmadan gerçekleşmeyeceği mesajı, Neşet aracılığıyla da ve
rilir. Patren At·eşoğılu, Cengiz, Mehdi gibi zenginı tıpler hep kötüdür,
hiç değiişmezler. Bu nedenle de eleştirilirler.

5. EGiriM-ÖGRETiıM

Sosyo-kültürel konumlanmamn bir diğer gösterıg'es'i olarak, film
tiplerinin eğ>itseıl durumlen. ü1ıkening'enel yapısı doğrultusundadır.

Bu yaptlerıyla yaşanan kültürelortamın özelllklerlnl yansıtırlar. Dö
nemin Türkiye'sinde okur-yazarhk ve oı~ullaşma oranı oldukça düşük

tür. Bu oran 'kadınlarda iyice düşer. Işsizlik. yeterli iş olanaklarının

olmaması,eğitimiınde bunu gidermedeetkili bir yol olmarnası. ilgiY'j
azaltmıştır. Hızlı nüfus artışı uzun bir süreçte çözülebllecek olan bu
sorunlenn çözümünü daha da güçleştirmektedir.

Neriman'ın eğitim durumu belirsizdir. lpuçlen onun eğitimli ol
duğuna göndermeler yapsa da, düzey belirslzdlr. Kısaca bu belirsiz
nk, eğitimli olmanın önems'izliğini gıösterir. Çünkü varlıklı biri olarak
Neriman'ın zaten eğitime ge'reksinimi yoktur. Eğitimli olup olmaması,

onun toplumsal varoluşona örıemü bir katkı yapmaz. Nebahat'm da
eğitim durumu bellrslzdlr. Ancak değişik gıösterg·el'erden eğitim dü
zeyinin düşük olduğu anlaşılır. En azından mesleğıi yoktur. Onun ya
şadığı çevre içinde de eğitime gerek görülmez. Ev kızı olarek serum
lulukları, eve Hişkin Işleri öğrenmekle sınırlıdır. Çalışma yaşamından

öneekı durumu, bu ysklaşrmı serqller, Buna bağlı olarak eğitim, kül
türel düzeyde de bir bellrleylcl olamaz, 'kültürel davranış bellrleylcl
leri de, yine ekonomiye dayanır. Davramelarda: çevrenin, toplumsal
laşma sürecinin etikneri ve ekonomik konumlarunarun gerekliHkleri
vardır. Bu anlamda yüzeysel ve dışavurumu kolay davranış biçimleri
sözkonusudur, öze lnrneyen, görünüşle sınırlı kalan kültürel davra
nışlar geçerlidir.

KÜLTÜR VE SANAT ORTAMı

Dönemin kültür ve sanat ortamı gözden g·eçirlldiğinde, yüksek
,kültür ne halk kültürürıü« ayrıayrı yaşandığı saptanır. Edebiyat, ti
yatro, basın alamridaıki çeşıiıtli yapıtlar yüksek kültür ürünleri olarak
vaırlığlnl sürdürürken. halka ulaşan ürünler popüler düzeydedir. Sine
ma bunlarm başında gelir. Devletçebalanyla geliştirilmeye çalışılan

mÜ21iık, etkisini halık ÜZierinde göstermez ama Türkçe sözlerle yazılan

şarkıtar dilden dile dolaşır, "Nebahat Aıbla" şarkısı, bu etkilenmeye
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örnektir. Cep romanları, fotoromaolar. polisiye diziler, g'Üldürü der
gHeri gözdedir. Bunlar da batının etkisiyle geHşmiştir. Bir yanda ga
zlno kültürü, tüketim sürer ve kültürel göster.gel·er olaraık bunlar kul
lanılır. işte 1950 sonrası artan Batı etkisi, bu tü.r kültür ürünleri ve
modelleriyle desteklenir. 1960'lardan sonra, denqeleme çabaları qös
terllmlşse de, aynı ortam sürer. Böylece halıkta daha çok bir özlem,
sınıf atlama isteği olarak kendini göster.ir.

Fllmler: bu sanat ve kültür ortamı doğrultusunda değerlerıdlrll

diğinde, on yıl·lık süre içinde "düşüş" dü:zeyiıntdıe bir değlşlrne uğra

mışlardır. Insanları anlamaya yönettk 'küçük ayrıntılar atılmış, daha
kaba, daha gıözle gıörül'ür bir yapı çizilmiştir. Değerler biraz daha bo
zulmuş, yerlerine aibartı unsurları konmuştur. Öyle kı, ~üçük Hanım

bile, daha avam birkonuma inmiş, o asil havasından ödün vermiştir.

Nebahat kendlni blraz daha korumuş olsa da, fllmlerln bütününden
çıkan hava, eleştirel boyutun ilık yıllara oranla azaldığıdır. Her iki di
zinin son filmleri, 1970 yılında çekllmışttr. Bu tarihte ülke, yönetsel
düzeyde yeni değişimlerin eş'iğ,indedir. Özelliıkı,e 1960 sonrası yara
tılan umutlar karşılığını bulamamış, halkın huzursuzluğu artmıştır.

Ekonomik ve siyasal nedenlerle ülıke çalkantılar ,Içindedir. Böyle bir
ortamda küçük umutlar. kaçışlar da anlamını yitirmiştir. Netlman gibi
lüks içinde yaşayanlaragerçek yaşamda zaten te'P'~i vardır ve artık

onu haklıl·aştırmanın bir anlamı kalmamıştır. Nebahat'ln varoluş bi
çimi de bu bağlamda anlamlı değildir. Bıu nedenlerle de lkl dizi bır

daha çekilmeyecektir.

KADıN OLGUSU VE YAŞ..6JNIŞ BiçiMI
1. AiLE

~üçük Hanım Nertman ve şoför Nebahat'iru toplumsal varoluş

biçimini belirleyen özelllklerlnden biri de, onların clnslyetlerldlr. Ön
cellkle her tklsl de 'kadındır. Bu 'özellikleriyle, kadının genel konum
Ianmasının dışıında yer almazlar. Saptarnalara ıgöre, ıkadının statüsü
ve rolleri, aile Içindeki yerine, özellikle de erkeğe bağlı olarak tanım

lanır. Kadın, öneelfkle evdeki yeriyle vardır. Kız, 'eş ya da, en önem
llslanneoır. Toplumun temel yapı taşlarından biri olan aile içindeki
yeri Öl1iemlidir, çünkü alle değerlidir~ Bu konumlamalara qöre, çalış

masına, da ,gerek yoktur. Çünkü sorumluluğu ya baıbaya ya da kocaya
aittir. Bu g'enel saptarnalann ülkemiz için de ge'çerli olduğu görülür.
Özelllkle "koruyucuerkek" imajı, en ,geçerli olgulardan biridir. ~üçük

Hanım Nerlrnarı, babasının koruması altında yaşayan bir ev ıkızıdır.
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Yaşamdakl amacı ise, kendlstn! adayaoağı :biir erkek bulmaya yönelik
tir. Kız statüsünden, eş statüsüne ıg'eçer. Filmlerde 'gözlenıdiği ve ya·
şamda da olduğu gibi, aile kurumu önemli bir yapılanma olarakqö
rülür. Tlplerln ıçınde yaşadığı aıleler de önemle vurqulanır. Alle Içlrı

de baiba hakim, anne 'ise destekçl, şefkatll, arabulucudur. Neriman
bu zengin allerrlrı tek rnlrasçtsıdır. Neıbahat 'ise daha yakından tanıdt

ğımız,ç,alışaraık evlnqeçlrnlrıl sağlayan bir baba, ev kadıru anne ve
Ilkokula gıiden kardeşiyle yaşamaktadır. Ane içi dayanışma bu kez
daha açıktır. Babanın koruyıuC'uluğu çok nettir. Baba öldüğ'Ü zamaını

Nebahat'lrı amacı alleyi korumak i olacaktır. Nebahat, kendısl bir alle
kurduğunda Ise ev kadırn rolüne dönecek, özvertll, "kutsal anne"
olacaktır. Toplumsal kurallar 'Öyle 'g,er1ektirmektedir, o da bugörevi
en .iyi şekilde yerine ıgetirmey,e çalışmalıdır.

2. ~ADliN'l.!IG!1 YAŞAY,IŞ

Kadın olarak varolma biçimleri, kadının 'kimfjık edlnrnesi, kuram
sal 've uygulayımsal boyutta farklı blçlmler alır. Kadıını ya ona yükle
nen özellikleri, rolleri bentrnseyerek "uyum" sağlayacak, ya da bu
rolleri reddederek, blr anlamda rolünden kaçarak bir başka yol seçe
cektir. Kadınlıktan kaçrnanm seçeneği ise "erkekleşrne" davrarnştdır.

Küçük Hanım ve Şoför Nebahat tipleri, seçtrklerl 'kadın tipleri açı

sından da 'karşıtlaşırlar. Neriman tam aınlamıyla uyumlu bir kadın

olarak, güzelf,jğin , giyim-ıkuşamın, kadınsı davranışların önemli oldu
ğunu düşünür, öyle davranır. Onun açısından erkek ve kadınıını çizgi
leri kesin olarak ayrılmıştır. Nebahat ise "erkek kadın" tipini simgeler.
Şoför grubunun özelliklerini taşıyan giyim biçimi, konuşması ve dav
reruşlanyla, özelllkle Iş ortamında tam bir erkek gıibidir. Kadıınlığını

ise anne ve eş boyutunda yaşar. Bu durum onun açısından bir çatış

ma yaratır. Nebahat'ln erikeık kimliğini seçişinin nedenleri de toplum
saldır. çünıküça"ışma dünyası erkeklere aittir. ~ü9ük Hanım Içln bu
dünyaya 'girmey'e 'g,er'eık yoktur. Oysa Nebahat, babanın 'koruyucu şern

slyeel kal,ktığında allerrln sorumlul'uğunu yüklenmek, önce kendi aile
sine sonra da kızma "baba" olmak durumunda kalmıştır. Er'kek dün
yası cnu kadın olarak ıkabul etmez. O zaman seçenek, onlar ,gibi ol
maktır. Bir yandan da toplumunıkadından beklediği roller vardır: Eş

ve annelik Eş olduğunda 'erkek olmasına gereık kalmaz, çünkü bir eş

olarak iyi bir "kadın" olmalıdır. Nebahat bunu yapmış, ancak erkek
evi terkettiğinde, kızı için yine babanın yeriın,e 'g'eçmek zorunda kal
mıştır. Babalık ve annelık rollerlnl btrbırtrıe bağdaştırmaıkta zorlatur.
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Her iki rolü de eksrk kalmıştır ve bu nedenle ıkızı bata1klığa- düşmüş

tür. Böylece babanın ve 'gerçek hi,r annenin önemlne yapıılan vurgu,
aile bütünlüğüne g'ene"'eşUriHr. Ancak Nebahat erkek dünyasıru Iylce
berılmsernlştlr. Kadına 'konan yasakları aşmış, 'sonuçta kendt s iınıi çev
resine kabul ettlrmlştlr. Tek bk şartl-a, "erkek kadın" olarak Dizi bo
yunca bu kabullenme sürmüş, hatta kadın zekası erkeğe üstün gel
miştir. Bu kimlik, kadınm ıbaşarısıgilb'i gôııünıen başarılann, özde er
keğe ait olduğunu 'göstermesi açısundan anlamlıdır v,e gerçek değer

lerle çatışrnaz, Çünl~ü ,fHml,e'rde'ki diğer erkekler her yönden 'Üstün
çlzlllrler. Özellikle ıK:üçÜ'k Hanım dizlsindevekonomlk anlamda, top
lumsal statü anlamında Nerıiman, blrltkte oldUğuerkekten yüksek bir
koncmdadır.Bu -gerçek bile 'erkeğ.in koruyucu vehaıkim olma özellik
lerirtl kısttlamaz. Ka!ba 'güoüyle bHe kadını etkiler. Şoför Nebahat di
zisiniını 'erkeği ise, 'Önce her halkımdan 'kadından üstün durumdadır.

Ancak karısını aldattığı lçlrıaffedllrnez.Nebahat yaşamını tek başına

sürdürmeyi .gıöz'e almış, bunu başarmış olsa da, blr y-erde yine erkek
ten yardım ıiste,r. Karısına dönen erkelk, böylece bütün işlevlerini de
g'eri alır.

Kadaı-erkek 'ilişki,lerinin yaşanma biçimleriınıden bi-ri, belki de en
önemlist aşktır. Filmlerdıe aşkın :kutsallığı, bağlılılkla, özverlyle, son
suz s-evgi ile belirlenmiştir. Özelllke ı~üç.ük Hanım dizisinde eşk.öy

küyü oluşturan temel ,öğedir. Neriman'ın erkeğ'e yaklaşımı, 'önce ge
leneksel kadın devraruşlanndenfarklıhkgösteri-ro Varolan yapı içinde
erkek seçlcl, kadın seçilendır. Oysa Neriman ,erk,eğinikendi seçer,
ona ulaşmak için çabaçöstertrvKuşkusuzbunlar: yapabilme gücünü
zenginliğ.inden almaktadır. Bir başka açıdan, fakir bir 'erıkeğiını böylesi
zengin bir kadına yaklaşma 'gücü yoktur, bu nedenler de Nerlman'ı

seyirci karşısında haklılaştrrrnaya yetecektır. Hem Neriman. çevre
sindeki dıiğ'er zengin kızlargibi eğl'ence Için değil, "kutsal aşık" adına
böyle davranmaktadır. Neoahat ise seçllen 'kadındır. Çünkü durum
tam terslrıedlr, yani kadın fakir,erıkek zengindir. Onun gücü seçmeye,
seçse ıbiJ,e hakhlaşmaya yetmez. Üstel-ik 'gel'ene1ksel değ'er yargıları

mını ıkorunduğu bir çevrenin insanıdır o. Neriman'ın tersine "aşk" onun
için öncellkll değildir, yaşamının temel amacı para kazanrnek. başka

Iarma bakabllmektlr. Bu amaç farklılığı, doğııudan ekonomik konum
landırmalerryla i1intHidk.
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Her iki tlpln aşkı yaşayısmda çeşitli enqeller ortaya çıkar,ama

hepsi ortadan kaldırıhr. Engener, ekonomiık ıkoşullarm belirlediği sta
türere ilişkindir. i~üçÜlk Hanım'ınerkeği ya borç Içlnde yüzen bki ya
da orta halll blr çalışandır. 'Bu fal'1klılı'k önce bk sorunolarak ortaya
çıkar,ancak aşkın büyüklıüğü tüm güçlükleri yener. ıBmadan "zengin
faki'r ayrımı, aşk için (sonu evlıilik olma şartıyla) 'önemli değildir"

mesajına ulaşılır. Bu mesajın aııdındakiasıl mesaj Ise, düş'Ükg'el.irli

gruıbadır: [yl bir yaşam lçln, yani z'engin olmak için 'her zaman bir
yol, vardır. Şoför Nebahat dizisinde de aşkiçin ortaya çjkan erıqel

aynıdır. 'Bir şoför olan Nebahat'ın karşısına zerıqln, tanınmış, ünlü bi'r
avoketçıkrmştır. "Ayrı dünyalar"ın bu ilki 'insanı sevgide birleşince,

sorun da ortadarı kallka,r. Bunun bir anlamı da, alt 'g'eIJr düzeyinde olan
bk şoför kızın z,engiın ibiriyl,eevlene'r'eık, ekonomik olarak sınıf atla
masıdır, tıpkı diğer dizideki erkek ıg'i!bi. ı~ültürfaııkı diye birşey her
iki dizi için de sözkonusu değildir, okomuş, Ikültürlü bi,ravuıkat için
bile. Aşkın doğasına inildiğinde, aşktçtn yapılan herşeyin. bir anlam
da kişinin ıkendi mutluluğuiçin y,apıldığı 'g'erçeıktiır. Amaçsoncçta ki
ş,iınin kendi mutluluğunu bulrnasrdrr. ,Böyleoeaşk arayışı, bir başka

insanı arama boyutundan kollektif bir düzeye, bi,r başka yaşam blçl
mi aramaya dönüşür. Tiplerin aşkı yaşayışımn 'önemli boyutlanndan
blrl de, bütün aşklarm ,evlHıik kararıyla bltmesldlr. Böylece aşk blrey
sel düzeyden, toplumsal istem ve onay boyutuna taşnur.

FiLMSEL ÖZıEwL.:II~LJEıR

~üçüik Hanım ve Şoför Neoahat dizileriınıinincelenmesinden Çı

kan bütün bu sonuçlar, 19,60-1970 dönemi Türkiye'sinin özelliklerinin
bu popüler dizilerde yansımasını bulduğunugöstermiştir.[zleylcl, bu
iıki dlziyl aynı dönemde lzlemlş ve oldukça benlrnsemlştlr, Gerçekten
de toplumda, bu dizilerde somutlaşan i'kiliıkl'er yaşanmektadır. Döne
min slneması, kendt lşleylş ve yaıpılanışını belirleyen bu ıkoşul ları ,
bu filmlere yansıtmıştır. Buözelllklertn başında tlplere dayalı anla
tım ıgelir. Flknden filme taşınan bu tipler, tutarlllı1k,genelli'kve lnarı

dırterlık özelliklertyle yorumlama açısmdan Işlevsel bi'r anlam 'kaza
nırlar. Tutarhdrrlar. çünkü bellrlenrntş özellikleri birbiriyl,eçatışmaz.

lnandmcıdırler. çünkü toplumsal gerçeklerden hareketle çlzllrnlşler

dir. Geneneme içinde yer elırlar, ,çünkü özell değ'iıl, s·mıfı temsil eder
ler, Özeesi. toplumsal ortamm uöalernlertnlo ortek ürünleridir. Tip
lerln bu özelllklerl taşıması ise, dönemi yansıtma 'öz'eHikleriıni peklş

tlrlr, onlara simgeözelliği kazandırır.
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IZLJEViıel BOYUTU: ÔZIJEM VE ÔZDEŞI.JEŞME

Sinema izleyicisinin çoğunluğunu oluşturan halktan insanların,

yaşadığı 'koşullarda" özelllkle ekonomiık sorunlarını aşmaları güçtür.
Topluma suınıulan modern ortama, özelllkle onun yansıması olan tüke
tim ür:ünl'erinekarşı büyük Mr 'özlem vardır. Ulaşılamayış 'özlemi kö
rükler. Özelotomobilleriyle g,ezip eğlenen klşllertn yanında, iş ara
yan, belki de ıköyden ,gelip kendine yenı bir yaşam biçimi kurmaya
çalışan,hatta bü~ük kentte z,enıgln olma hevesinde olan iınısanlar için,
Küçük Hanım dtzlslnde seııgHenen ılstanhul yaşanu. ıkuş,~usuz çekici
dlr, İzleyicl özlernlerlnl perdede gıöre'rek, ibiır anlamda ulaşılırnazlıkla

ulaşılabilirlik yanılsamasını blrlkte yaşayacaktır. Özlemln büyüklüğü,

filmlerin ,gıördüğü Hgiyl,e doğruorantlIıdır.liül1k slnemaeında, bir Tür:!,
fUmiiçin kapılartn kınlması yeni .blr olaydır. işin sım, özlemle öz
deşleşmenln blrleşmeslnde yatar. Çünkü özlemlerln yüklendiği kişi

(Küçüık Hanım) gereğinde fakir blr erkekle evlenebllmektedlr, Açık

çası izleyicinin ık'endisiyle özdeşleşeblleceğl, keındisi gibi biri de
vardır filmlerde. Üstelfk ulaştığı yaşam biçimi, hiç die yabana atılır

değildir. Şoför Nebahat dizisi için bu süreç terstenişler. Halktan biri
olatsk güçlükler içinde yaşayan Nebahat özdeşleşme ıkişisidir. Ama
birgün zenqln bir erke,k onu seçer, Işte özdeşleşme Ik1iş'İsi,özlem bo
yutuna böyle taşınır. Ancak blrqerçek daha vardır: Zeng'in koca, pa
ralarıını tüketince büyü bozulur ve yaşam kaldığı yerden sürer, film
biter ve lzleylcl salondan çıkıp yaşamına döner...

Sinema sessiz, filmler hülyah, Insanlar tek başınayd•.
Sanki herşey büyük bır yalnızlı"ırl parçal<ı'rıydı.

Sıradanlığın cehenneminden kurtarıyordu onları,

yazın sıcağından, avarellğln boyutlarından. Herşeye,

herşeye ıyı geliyordu perdenin yalanları.

Ee, ne var bunda ağlayacak? diyorsun.
Gerçekten anlamıyor musun?

Mura,than Mungan
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