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                                                               ÖZET 

 

Yeni Türk Sineması’nda Erillik Bağlamında Dişilliğin İnşası adlı bu çalışmada, 

Postfeminist metodoloji bağlamında 1990’lardan sonra Yeşilçam Sineması’nın 

yaşadığı çöküşün ardından ortaya çıkan  Yeni Türk Sineması incelenmiştir. 

 Yeni Türk Sineması’nın  Sanat Sineması’nın   öne  çıkan auteur yönetmenleri; 

Nuri Bilge Ceylan, (Üç Maymun) Reha Erdem (Kosmos),Kutluğ Ataman, (Ruhuma 

Asla), Zeki Demirkubuz ( Kıskanmak) ve Pelin Esmer’in (11’e 10) Kala filmleri   

ağırlıklı olarak Gilles Deleuze ve Feliz Guattari’nin birlikte kaleme aldıkları ve 

Postyapısalcı düşüncenin en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen 

Kapitalizm  ve Şizofreni’de ortaya koydukları  bir arzu felsefesi olan  şizoanaliz 

yöntemi ve  postyapısalcı düşüncenin bağlantılı kavramları bağlamında 

incelenmiştir.   

Sonuç olarak, Yeşilçam’dan Yeni Türk Sineması’na; auteur yönetmenler 

çoğunlukla heteroseksüel matrisi, feminen, maskulen ve queer kimlikleri 

eleştirerek Yeşilçam Sineması’nın temel anlatı formu olan melodramatik imgelemi 

de yapısöküme uğratmışlardır 

 

Anahtar Kelimeler 

Film Çalışmaları, Yeni Türk Sineması, Postfeminist metodoloji,  Heteroseksüel 

matris, Feminen, Maskulen, Queer, Şizoanaliz, Kapitalizm ve Şizofreni. 
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ABSTRACT 

 

In this study, called as, “The Construction of Femininity within the Context of 

Masculinity in New Turkish Cinema” is investigated the  New Turkish Cinema that 

is appeared on 1990’s after the decline of Yeşilçam Cinema. througout the 

postfeminist methodology.  

The prominent auteur directors of art cinema in New Turkish Cinema such as 

Nuri Bilge Ceylan (Three Monkey), Reha Erdem (Cosmos), Kutluğ Ataman (Never 

My Soul), Zeki Demirkubuz (Jealousy), Pelin Esmer (10 to 11), their films are 

analyzed with close concepts of postfeminist method and expecially 

schizoanalysis that is called as a desire philosophy in the light of most prominent 

work of “Capitalism and Schizophrenia” by Gilles Deleuze and Felix Guattari. 

In conclusion from Yeşilçam to New Turkish Cinema, auteurs directors mostly 

sought the heterosexual matrix such as feminen, masculen and queer identities, 

and deconstructed the melodramatic imagination of Yeşilçam  melodramas. 

 

 

Key Words 

 Film Studies, New Turkish Cinema, Postfeminist methodology, Heterosexual 

matrix, Feminine, Masculine, Oueer, Capitalism and Schizophrenia 
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ÖNSÖZ 

 

Yeni Türk Sineması’nda Erillik Bağlamında Dişilliğin İnşası adlı bu çalışma oldukça 

uzun ve yorucu bir araştırma döneminden sonra ortaya çıktı. Bir yandan 

romanımı yazma çalışmalarım, bir yanda çekmeye çalıştığımız kısa filmlerin 

senaryolarıyla haşır neşir olduğumuz o yaratıcı ama bir o kadar da sıkıntılı 

süreçte yazıldı bu tez. 

 Bir yandan  bu çalışmayı ortaya koyarken temel hedeflerimden biri  Türkiye’de  

sinema alanında neredeyse hiç çalışılmamış olan  bir alana girerek yepyeni bir 

çalışmayı ortaya koyabilmenin, bu alanda çalışmak isteyenlere yol 

gösterebilmenin heyecanıydı. 

 Fransız Felsefeciler Gilles Deleuze ve Felix Guattari’nin  kadim eseri Kapitalizm 

ve Şizofreni Üzerinden Yeni Türk Sineması’nın feminen, maskulen ve queer 

kimliklerini anlamlandırmaya çalışmak daha önce  Türkçe’de neredeyse  sinema 

alanında böyle bir çalışma olmadığından hem çok zor hem de ilk kez bir alana 

adım atmanın heyecanı ile doluydu  benim için. Yeni Türk Sineması’nı Kapitalizm 

ve Şizofreni’de dile getirilen şizoanaliz yöntemi ve oluş düşüncesi üzerinden 

anlamaya çalışmak bir açıdan da sinema teorisini postyapısalcı düşüncenin 

ışığında irdelemekti. Bir anlamda bu çalışma sinema teorisini Deleuze, Guattari, 

Foucault, Kristeva, Butler üzerinden okuyarak sinema ve film kuramında 

psikanaliz ve göstergebilim dışında başka yöntemlerle de okuma yapılabileceğini 

gösterme kaygısıydı. Bu zorlu çalışmamamın her anında bana destek olan asla 

vazgeçmemem için beni hep destekleyen sayın hocam Oktay Verel, sevgili 

hocalarım, Yrd. Doç. Dr. Ali Balabanlar, Doç Dr Vildan İyigüngör,  sevgili dostum 

Yrd. Doç. Dr. Ezgi Öykü Yıldız, sevgili ailem, İsveç’ten yardımlarını esirgemeyen 

sevgili dostum İpek Uyuklu’ya ve her şekilde yardımıma koşan sevgili dostum 

Leyla Ersen’e çok teşekkür ederim.  

 

İSTANBUL,2013                                                               MAKBULE ESEN KUNT                                        
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1.GİRİŞ 

 

Yeni Türk Sineması’nda erillik bağlamında dişilliğin inşası isimli bu yüksek 

lisans çalışması, 1990’lı yıların ikinci yarısından sonra “Çağdaş Sanat 

Sineması” olarak da adlandıran; genellikle geleneksel anlatı kalıplarına karşı 

ayrıksı duruşları, farklı sinematografik film dili ve estetik kaygılarıyla auteur 

yönetmenler olarak anılan bir kuşağın da habercisi olan Türk Sineması için 

önemli bir kırılma dönemidir. 

“Popüler Sinema” kanadına karşın “Sanat Sineması“ kanadının içinde 

değerlendirilen yönetmenler kuşağının, ürettikleri filmler Yeni Türk Sineması 

olarak adlandırılan bir sürecin de başlamasına işaret eder. Bu dönemin en 

belirgin özelliği; kendini Yeşilçam Sinemasın’dan farklı bir konuma 

eklemleme kaygısı olarak göze çarpmaktadır. 

Yeni Türk Sineması’na ilişkin tartışmalar genellikle Yeşilçam Sineması ile 

aynı çizgide yer alarak onun temsil ettiği “hegemonik erillik ve dişillik 

kategorilerini” yeniden üretip üretmediği sorunsalına odaklanır. 

Sinemanın önemli bir düşünsel temsil formu olarak değerlendirildiği 

dönemde Bela Balazs, sinemanın içsel hakikat ve derinlik etkilerini, 

“bilinçaltını fotoğrayabilme” ya da Walter Benjamin’in yeni bir görme biçimi 

olarak öne sürdüğü “optik bilinçdışı”1 kavramlarıyla tanımlar. Bu 

tanımlamalar daha ileriki dönemlerde sinemanın eril ve dişillik hallerini 

sinematik temsil yoluyla nasıl ürettiği üzerine yapılan tartışmaların da önünü 

açar. 

Bu sorgulamalar tezin ana damarlarından birini oluşturken, diğer önemli bir 

ana damar da Gilles Deleuze’un belirttiği gibi “kitlelerin çağdaş sanatı olan 

                                                             
1 Laura Marcus “Introduction”: Cinema and Psychoanalysis Close Up 1927-1933: Cinema and 
Modernism, James Donald, Anne Friedberg ve Laura Marcus (drl.) Londra: Cassels, s242 aktaran Umut 
Tümay Arslan, Mazi Kabrinin Hortlakları, Türklük, Melankoli ve Sinema, İstanbul: Metis Yayınları, 2010, 
s.24-25  
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sinemanın”2 önemli bir toplumsal temsil stratejisi olduğunun altını çizerek 

dişillik ve erillik kısacası cinsel farklılıklar üzerinden “mitlerin üretildiği bir 

kültürel pratik”3 olduğundan hareketle Yeni Türk Sineması’nın belirli 

yönetmenlerinin filmleri üzerinden “erillik ve dişilliğin4 yani toplumsal 

cinsiyet ve cinsel kimlik rejimlerini yansıtan heteroseksüel matrisin5, film 

kuramları, postyapısalcı6 postfeminist bir epistemoloji ve metodolojinin 

içinden analizinin yapılması hedeflenmiştir. Sinema dolayımıyla “eril ve dişil 

kimliklerin” özellkle postyapısalcı bir süreçten bakılmasının öncelikli amacı: 

hem sinemada göstergebilim ve psikanaliz yöntemlerinden farklı bir görme 

pratiğini yaratma kaygısı, hem de bu okumalara farklı alternatifler sunmaya 

çalışmaktır. Postyapısalcı düşünce, çoğulluk üzerinden kendini meşrulaştırır: 

İkili karşıtlıklara karşı çıkar ve içinde çok dinamik farklı yöntemleri 

barındırır. Postyapısalcı düşüncenin bu çoğulluğu barındıran tavrı kadını 

erkeğin ötekisi olarak gören düşüncelerin de bir eleştirisidir. 

Özellikle içinde bulunulan “postyapısalcı dönemde” sabit bir kadın ve erkek 

farkından öte, tarihsel ve kültürel kadınlık erkeklik tanımlamaları ve bu 

farklılıkların içinde bulunulan toplumun ve dönemin unsurlarına bağlı olarak 

anlam kazanan farklılıklar olmasıdır.7 

Tezin çıkış noktalarından biri de sanatsal duruş anlamında kendini Yeşilçam 

Sinemasın’dan farklılaştıran bu dönemin, aslında zihniyet olarak dişil kimlik 

                                                             
2  Gilles Deleuze, Cinema 2, The Tıme Image, Hugh Tomlinson, Robert Galata(çev.) London: Continium, 
1985, s.5 
3 Anneke Smelik, Feminist Sinema ve Film Teorisi ve Ayna Çatladı, Deniz Koç (çev.), İstabul: Agora 
Kitaplığı, 2008, s.1. 
4  Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları arasındaki ayrım aslında Freud’un dişinin dişiliğini erkeğin de 
erilliğini kurumsal bir biçimde tanımlama kaygısının sonucudur. Bkz. Zeynep Direk, “Judith Butler 
Toplumsal Cinsiyet ve Bedenin Maddeleşmesi”, Zeynep Direk (drl.). Cinsiyetli Olmak içinde(67-85), 
İstanbul: Yky Yayınları, 2007, s.70. 
5 Heteroseksüel matris kavramı Judith Butler’in öne sürdüğü tanımlamalardan biri olarak toplumsal 
cinsiyet çalışmalarında dikkat çeker Butler bu kavramı bedenlerin, toplumsal cinsiyet ve arzuların  
doğallaştırılmasını sağlayan kültürel idrak çerçevesi olarak kullanır. Bkz. Judith Butler, Undoing Gender, 
Newyork; London: Routledge, 2004, s.89 
6  Özellikle Postyapısalcı düşüncenin en önemli temsilcilerinden Gilles Deleuze’un çalışmaları sinema ve 
film kuramında oldukça ufuk açıcıdır. Ali Akay, “Önsöz” Toplumbilim Dergisi Gilles Deleuze Özel Sayısı, 
Sayı 5, ( Kasım 1996), s.7  
7 Ayşe Gül Altınay, “Milliyetçilik, Toplumsal Cinsiyet ve Feminizm”, Ayşe Gül Altınay ,(drl.), Vatan, Millet 
Kadınlar içinde (15-33)İstanbul:İletişim Yayınları, 2003, s.19. 
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temsillerini “eril nazar”a8 göre tesis etme sorunsalına odaklanır. Eril nazar, 

baştan kadını öteki olarak imgeleştirir. Sinema, en baştan kendini eril 

nazarın seyretme arzusu üzerine kodlar.  

Feminist kuramın önemli isimlerinden Simone de Beauvoir, 1949 yılında 

kaleme aldığı “İkinci Cins” adlı, çığır açan çalışmasında kadının ezilmesini 

felsefi bir perspektifle ele alırken “kadını erkeğin ötekisi” olarak kodlandığını 

dile getirir. Bu bağlamda Beauvoir,“kadın olarak doğulmadığını ama kadın 

olunduğunu” öne sürer9. Deleuze’un belirttiği gibi bu “kadın-oluş” toplumsal 

ve kültürel olarak kendini inşa eden bir süreçtir. Judith Butler da bu savı 

yine kendini her ne kadar postyapısalcı bir düşünür olarak kabul etmese de 

çalışmalarıyla bu düşüncenin içinde sayılan, Michel Foucault’dan devşirdiği 

iktidar analizleriyle yorumlayarak bir adım öne taşır. Toplumsal cinsiyet ve 

cinsellik kategorilerinin aslında “kültürel olarak inşa edildiğini”10 savlar. 

Butler, bu analizlerini ortaya koyarken de “postyapısalcılığın yarattığı 

yaratıcılık içinde “performatiflik” kavramının öne sürer. Sinema da her 

şeyden önce bir performans kavramı olarak düşünülürse toplumdaki 

kimliklerin mimesis11 yoluyla üretilerek yeniden temsil edilmesi olarak kabul 

                                                             
8 Tezin ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı olarak ele alınacak olan Eril nazar kavramı Laura Mulvey 
tarafından teorize edilmiştir. Mulvey’in sinema ve eleştirel film çalışmaları için oldukça önemli Görsel haz 
ve anlatı sineması makalesinde psikanalizden devşirdiği kavramların ışığında anaakım Hollywood 
sinemasının derinlikli bir analizini ortaya koyar. Bu analizin ışığında “eril nazar male gaze“ teorisi feminist 
film çalışmalarının en önemli dayanak aldığı teorilerden biri haline gelir. Teori kısaca, sinemanın hazzı, 
görsel hazzı, Freud’un temel bir dürtü olarak ele aldığı “skopofili” düsturu yani görme arzusuyla açıklar. 
Bu bağlamda “Dikizci görsel hazzın” klasik sinemada skopofiliyi cinsel farklılık yoluyla gösterilen etkinlik 
erillik ve edilgenlik dişillik temel ikili karşıtlıkları üzerinden incelemiştir. Bkn. Laura Mulvey, Görsel Zevk 
ve Konulu Sinema“. Ali Balabanlar (çev.),Marmara İletişim Dergisi, Sayı 7,(Temmuz 1994), ss.257-268. 
Smelik, ss.4-5.Hande Öğüt, “Kadın Filmleri ve Feminist Karşı Sinema”.Cogito Feminizm Sayı.58-(Bahar 
2009), s.204-208, Nilüfer Timisi, “Sinemaya Feminist Müdahale: Laura Mulvey’de Psikanalitik Seyirciden 
Teknolojik Seyirciye”, Murat İri (drl.), Sinema Araştırmaları, Kuramlar, Kavramlar, Yaklaşımlar içinde 
(161-186), İstanbul: Derin Yayınları, ss.161-185.S. Ruken Öztürk, ”Sinemada Kadın Olmak”, İstanbul: 
Alan Yayıncılık, 2000, s.80-81, Serpil Kırel, Laura Mulvey’in Görsel Haz ve Anlatı Sineması Üzerine 
Odaklanmak”, Kültürel Çalışmalar ve Sinema, İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınları, 2010, s.193-228. 
9 “Sözde bir yaradılış adına binlerce yıldır kadınlar yani insanlığın yarısı, bağımlı görece, ikincil bir 
konumda tutulmuştur. Sadece erkek özne konumuna yükseltilmiştir. Kadın nesnedir. Erkek aşkınlıktır. 
Işıktır etkenliktir. Kadın içkinliktir. Karanlıktır, edilgenliktir. Kadın erkek’e göre mutlak ötekidir”.Bkz 
Jacques Deguy ve Slyvie Le Bon Beauvoir. Simone De Beauvoir Özgürlüğü Yazmak, Elif Gökteke 
(çev.)İstanbul: Yky Yayınları, 2009, s.43 
10 Judith Butler, Gender Trouble Feminism and The Subversion of Identity, Newyork; London: 
Routledge, 2008, s.2 
11  Mimesis yunanca kökenli bir kelime olarak taklit anlamına gelmektedir. Aristoteles, Poetika, Samih 
Rıfat (çev.), İstanbul: Can Yayınları, 2010, s.10. 
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edilmektedir. Mimetik bir temsil dispositifi12 olan sinemanın topluma 

eklemlenme sürecinde erillik ve dişillik kategorilerini belirleme potansiyeli 

önemlidir. Bu bağlamda eril nazarın inşasında Yeşilçam Sinemasın’dan, Yeni 

Türk Sineması’na geçişte postyapısalcı bir kavram olan performatiflik de 

Dördüncü bölümde irdelenecek olan analizlerde, sıklıkla başvuralacak önemli 

bir kavram olacaktır. 

Bu doğrultuda Yeni Türk Sineması’nda “gerçek kadının olmadığı” ve eril 

bakışlı melodramlarla13 şekillenen Yeşilçam Sineması’nın anlatı geleneğinden 

çok farklı bir yerde kendini konumlandırıp konumladırmadığı sorunsalı da 

tezin ana izleklerinden biridir. 

Eril nazarın; toplumsal, kültürel ve ideolojik yapının bir panoptikon14 gibi 

sinema üzerinden nasıl meşrulaştırmakta olduğu sorunsalı tezin cevap 

bulmaya çalıştığı temel sorudur. 

Tez, bir yandan da toplumun için sinmiş ve sinema yoluyla da çoğaltılan bu 

dikotomilerin ya da Jacques Derrida’nın15 tanımlamasıyla “mevcudiyet 

metafiziğinin”16 varlığını göstermeye çalışarak eleştirisini de yapmayı 

hedeflemektedir. 

                                                             
12  Nezih Erdoğan, “Vizontele: Türk Sinemasında Modernleşmenin Temsili”, Deniz Bayraktar(hzl), Esra 
Özcan(drl), Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 4, Türk Sineması: Hayali Vatanımız içinde(165-
171), İstanbul: Bağlam Yayınları, 2004, 165. 
13 Seçil Büker,”Film Ateşli Bir Öpüşmeyle Bitmiyor”, Deniz Kandiyoti, Ayşe Saktanber(drl.), Kültür 
Fragmanları, Türkiye’de Gündelik Hayat içinde(159-183.), İstanbul.: Metis Yayınları, 2005, s ,159.  
Ayrıca bu bağlamda John Berger’in önemli bir saptaması da “erkekler kadınları seyrederler, kadınlar da 
seyredişlerini seyredeler” biçimindedir. John Berger, Görme Biçimleri, Yurdanur Salman(çev.), İstanbul: 
Metis Yayınları, 1998, s.47. 
14 Panoptikon kavramı, her ne kadar kendini postmodern ve postyapısalcı bir düşünür olarak 
adlandırılmasına karşı bir tavır sergilese de eserleriyle Gilles Deleuze, Felix Guattari, Jacques Derrida gibi 
isimlerle anıldığından postyapısalcı düşüncenin içinde değerlendirilen Fransız düşünce sitemleri tarihçisi 
Michel Foucault’un sosyal bilimler disiplini özellikle de görsel disiplinlerde kullanılmasının önünü açan bir 
kavramdır. Panoptikon fikri, Bentham’dan önce dile getirmiş olsa da bunu teorik bir çerçeve içinde 
ortaya koyan kişi Jeremy Betham’dır. Michel Foucault Panoptikon’da iki önemli kavramın ön plana 
çıktığını söyler: Bakış ve İçselleştirme Bkn. Michel Foucault, İktidarın Gözü Seçme Yazılar 4, Işık Ergüden 
(çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2007, s. 87-95  
15 Ahmet Cevizci, Jacques Derrida Madddesi, Felsefe Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yayınları, 2005, s,459.  
16  Derrida bu kavramla Batı Düşünce sistemi içinde yerleşmiş olan temel ikili karşıtlıkların bir eleştirisini 
yapmıştır. Yazının karşısından söz, dişil eril, doğa kültür bu kavramlardan her biri hegemonik olarak 
diğerinden üstündür. Bunlardan en bilineni dişil doğayla özdeşleştirilirken; eril de kültürle 
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Bu dikotomileri ışığında hakim patriyarkal anlayışın eleştirisini yapmaya 

çalışarak; dişil kimliğin eril nazara göre inşa edilmesini aydınlatmaya 

çalışacaktır. Çünkü ataerkil kültür kodlarınca kadın, kültürün üreticisi yerine 

taşıyıcısı konumuna bağlı ve bağımlı olarak varlık bulur. 

Bu bağlamda Yeni Türk Sineması’nın, ulus devlet ve Türk modernleşmenin 

hakim geleneksel cinsiyet ve cinsellik kalıplarına olan yaklaşımı, başat 

anlatılar ve zihniyet örüntülerinin meşrulaştırılmasını nasıl tesis ettiği 

derinlemesine irdelenecektir. Sinemanın estetik ve sinematografik 

unsurlarını sadece “sinema sosyolojisi” alanına sıkıştırmadan disiplinlerarası 

bir metodojiyle yapılacak bu analizler sinemanın önemli bir toplumsal kurum 

olarak “eril ve dişil kimliğin” kültürel olarak inşasını toplumsalın, dilin, 

zihniyet kalıplarının içine sızmış hegemonik cinsiyet ve cinsiyet kalıplarını 

bilinçaltından nasıl temsil ederek yeniden ürettiği üzerine odaklanacaktır. 

Sinema üzerinden bu temsiliyet mekanizmaları didiklenirken aynı zamanda 

Yeni Türk Sineması’nı Yeşilçam Sineması’ndan ayıran önemli bir boyutu da, 

“queer kimlik” biçiminde tanımlanan cinsel azınlıkların nasıl daha liberal bir 

temsil zemini bulduğu üzerinde önemli durulacaktır. Yeni Türk Sineması’nda 

queer kimliklerin temsili, en açık şekliyle toplumda var olan heteronormatif 

matris ve dikotomilerin de yapısöküme uğratılması şeklinde 

değerlendirilmektedir. Bu tartışmaların cevapları da Yeni Türk Sineması ve 

yönetmen analizleri bölümünde cevaplanmaya çalışılacaktır.  

Tezin İkinci bölümünde genel olarak postyapısalcı ve postfeminist 

perspektiften toplumsal cinsiyet ve cinsellik kategorilerinin ve kuramlarının 

derinlikli açıklaması yapılacaktır. Erillik ve dişilliğin toplumsal inşası karşılıklı 

bir perspektiften ortaya konulduktan sonra tezin epistemolojik ve 

metodolojik eksenini belirleyecek postyapısalcı feminist yaklaşım içindeki 

yapısöküm, arzunun mikro politikasını üzerine kurulmuş şizoanaliz gibi 

                                                                                                                                                                                   
özdeşleştirilmesidir. Bkz.Steven Best, Douglas Kellner, Postmodern Teori, Eleştirel Soruşturmalar, 
Mehmet Küçük (çev), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2011, s.38. 
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yöntemler sırasıyla açıklanacaktır. Özellikle tez şizoanalizin sinema17 

üzerindeki yaratıcı yansımalarını yakalamaya çalışmıştır. 

Şizoanalizin, sinemayla ilişkisi üzerine yazılmış sadece bir tek İngilizce 

çalışma18 bulunmaktadır. Bu bağlamda bu tezin sinema ve film 

çalışmalarında şizoanaliz yöntemini başat bir yöntem alarak yazılmış ve 

postyapısalcı düşüncenin önemli düşünürlerinin temel kavramları 

doğrultunda her film analizinin farklı bir kavrama göre çözümlemesinin 

yapıldığı ilk yüksek lisans çalışmasıdır.  

Bu yöntemler içinden özellikle arzuyu merkeze alması ve bir arzu teorisi 

olması açısından şizoanalize sıklıkla başvurulacaktır. Tabiki postyapısalcı 

feminist kuramın içindeki yaratıcı kavram ve yöntemlerden de filmlerin 

derinlikli analizleri yapılırken özellikle dördüncü. bölümde fazlasıyla önem 

kazanır. Bu anlamda hem şizoanalizi bir film okuma yöntemi olarak 

kullanması hem de her filmi post yapısalcı teori içindeki farklı yöntemlere 

göre çözümleyen ilk çalışmalardan biri olma gayretindedir. Bu yöntemler 

sırasıyla Gilles Deleuze ve Felix Guattari’nin Kapitalizm ve Şizofreni’ adlı 

eserlerinde dile getirdikleri “Şizoanaliz”, yöntemi ve bu yöntemle bağlantılı 

temel ve yol gösterici kavramlar olarak “yersiz yurtsuzlaşma” ve “arzu 

makinaları”, “organsız beden”, ”major” “minör” kavramları, Michel 

Foucault’un Cinselliğin Tarihin’de dile getirdiği soykütük, söylem bununla 

bağlantılı olarak heterotopya, biyo-iktidar ve Derrida’nın Gramatoloji 

kitabında dile getirdiği üzere bir edebiyat eleştiri yöntemi olmasına karşın 

disiplinlerarası öneme sahip Yapısöküm yöntemi, Judith Butler’in Cinsiyet 

Belası’nda dile getirdiği özellikle plastik sanatlar ve görsel sanatlarda çok 

kullanılan ama sinemada pek değerlendirilememiş bir yöntem olarak 

performatiflik, ve queer kuram, queer cinsel kimlik yönelimleri gibi 

                                                             
17  Bu bağlamda benzer bir tecrübeyi Eugene W. Holland Şizoanaliz ve Baudlaire isimli çalışmasıyla 
Deleuzeu’un şizoanaliz kavramının edebiyat ve kültür tarihi içinde izlerini sürmeye çalışmıştır. “İlk 
kitabım Baudlaire ve Şizoanaliz, şizoanalizin edebiyat ve kültür tarihi alanına hangi katkıda 
bulunabileceğini göstermeye çalışıyordu. Eugene W. Holland, Deleuze ve Guattari’nin Anti-Oedipus’u 
Şizoanaliz’e Giriş,Ali Utku, Mukadder Erkan(çev.), İstanbul: Otonom Yayıncılık, 2007, s. 11. 
18  Sinemada özellikle İngilizce olarak şizoanaliz ve sinema ilişkisine eğilen sınırlı kaynaklardan biri olarak; 
ayrıca Bkz. Ian Bruchanan,” Is a Schizoanalysis of Cinema Possible”, Cinemas: Journal Of Film Studies, 
Sayı.16, 2006, s.116-145. 
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kavramlardan postyapısalcı bir bakışa göre yararlanılacaktır. Fransız 

postyapısalcı düşüncenin önde gelen isimlerinden Gilles Deleuze ve Felix 

Guattari’nin birlikte kaleme aldıkları Kapitalizm ve Şizofreni adlı eserlerinde 

ortaya attıkları şizoanaliz özellikle sinema çalışmaları ve film kuramında 

yaratıcı okumaların önünü açar. Kapitalizm ve Şizofreni’nin ilk cildi olan Anti 

Ödip19 ile İkinci Cildi olan Bin Yayla’da “Oluş” düşüncesi ekseninde 

kendilerine ait biçimini de düşüncesi üzerinden açıklarlar20 İçinde yaşanılan 

kapitalist düzeneği arzu felsefesini baz alarak en iyi anlatan yüzyılın kadim 

eserlerinden biri olarak değerlendirilen Kapitalizm ve Şizofreni, Bülent 

Diken’ in de kitabın önsözün de belirttiği gibi Deleuze ve Guattari için 

“organsız beden-oluş” en yüksek etik, politik ve toplumsal idealdir” 21 

Herşeyden önce metin, Marksizme ve Lacancı psikanalize ciddi eleştiriler 

getirir. Özellikle Lacan’ın “kadın yoktur” gibi ifadeleriyle “kadın oluş” 

düşüncesini küçümseyen kavramsallaştırmaları Anti-Ödip içindeki oluş 

düşüncesinin gizil gücünün ortaya çıkmasına zemin hazırlar.  

Şizoanaliz olarak ortaya attıkları düşünce için feminist teorinin gelişmesinde 

önemli bir dönemeçtir. Bu noktada çoğunluk ve azınlık kavramları üzerinden 

şizoanaliz, feminist teori için bereketli bir alandır. Oluş ontolojisinden film 

teorisine evrilen gelişim çizgisinde tezin ana sorunsalı için çok yaratıcı bir 

okuma alanı sağlamaktadır. 

Özellikle metodolojik olarak Yeni Türk Sineması’nın postyapısalcı feminist bir 

perspektiften analiz eden çalışmaların neredeyse yok denecek kadar azlığı 

nedeniyle kuram çalışmaların cılızlığı22 bu çalışmanın özellikle makro 

düzeyde sinemaya mikro düzeyde ise Yeni Türk Sineması’na farklı bir görme 

                                                             
19  Gilles Deleuze, Felix Guattari, “Anti Edipus”, Capitalism and Schizophrenia, Michel Foucault Önsöz, 
Robert Hurley, Mark Seem, Helen R. Lane (çev.), Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000, s.11. 
Ayrıca kitabın ilk cildinin Türkçe baskısı için Anti- Odipus Kapitalizm ve Şizofreni 1, Fahrettin Ege, Hakan 
Erdoğan, Mustafa Yiğitalp (çev.), Ankara: Bilim ve Sosyalizm Yayınları, 2012,s.12  
20. Gilles Deleuze, Felix Guattari, A Thousand Plateaus, Capitalism and Schizophrenia, Brian Massumu 
(çev, önsöz), Minneapolis; London: University of Minnesota Press, 2005, s. 5-200. 
21  Deleuze, Guattari, s.11.  
22  Sinema kuramıyla ilgili eleştiriler tartışmalar genellikle Türkiye’de kuram çalışmalarının boş bırakılan 
bir alan olarak değerlendirir niteliktedir. Özellikle sinema tarihi ve sinema kuramları konusundaki 
eleştiriler için bkn. Zait Atam, “Türkiye’de Sinema Kuramları”, Büyük Sinema Kuramları içinde J.Dudley 
Andrew, Büyük Sinema Kuramları, İstanbul: Doruk Yayınları, 2007, s.8, 
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biçimi getirmeyi hedeflemektedir. Çalışmanın temel kaygılarından biri de 

sinema kuramı ve yöntemleri içinde farklı bir okuma pratiğini 

deneyimleyerek; felsefe, sosyoloji ve plastik sanatların sınırları içinde kalmış 

şizoanaliz, performatiflik gibi postyapısalcı düşünce içinde var olan yaratıcı 

yöntemlerin film kuramı ve sinema çalışmalarında da deneyimlenmesi 

kaygısıdır.  

Ardından toplumsal cinsiyet ve cinsellikle ilgili bu teorilerin sinema ve film 

pratiğindeki yansımaları üzerinden durulacaktır. Özellikle Lacan ve Freud’un 

psikanaliz eksenli teorilerinin etkisiyle Christian Metz’in “imgesele” ilişkin 

geliştirdiği kavramsallaştırmalar film analizine çok önemli katkılarda 

bulunmuştur. Meltz’in yolunda film kuramına önemli katkıları olan Laura 

Mulvey tarafından şekillendirilerek film teorisi şeklinde formüle edilen olan 

“haz, cinsellik ve skopofili” temel üçlemesi üzerine oluşturduğu “Görsel haz 

ve anlatı” sineması bu bağlamda Yeni Türk Sineması tartışmalarına ışık 

tutması açısından tartışmaya açılacaktır. Öncelikle, psikanalitik düşüncenin 

ışığında şekillenen bu teori postyapısalcı feminist bir metodolojiden 

irdelenecektir. 

Üçüncü bölümde Yeni Türk Sineması’nı ortaya çıkaran koşulları daha iyi 

açıklayabilmek ve aydınlatabilmek adına Yeşilçam Sineması’nın genel 

tanımlanmasından sonra “Yeşilçam anlatısı” ve eril ve dişil kimliklerin 

inşasına odaklanılacaktır. Eril düzeneği oluşturan Türk modernleşme projesi 

ve ulus devlet oluşumları kısaca tartışmaya açıldıktan sonra Yeşilçam 

Sineması ve modernleşme ilişkisi üzerinden erilliğin tesisi ve dişillik 

temsilleri modernleşme eksenli kısa dönemselleştirmelerle retroperspektif 

bir biçimde ortaya konulacaktır. Yeşilçam Sineması’nın temel karakteristiğini 

ortaya koyan melodramlar üzerinden bazı kavramların tartışması 

yapılacaktır. Erillik ve dişilliğin inşasında Yeşilçam melodramlarının temel 

anlatı yapısını belirleyen “ebedi bakire”, iffet namus ve bekaret gibi 

kavramların da üzerinde ayrıntısıyla durulacaktır. Ayrıca Yeşilçam 

Sineması’nın “büyük bir hikaye olarak okuyarak” onun içinde işleyen “haz 
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siyasetini”23 ortaya koyabilmek ekseninde Yeşilçam melodramlarının içine 

sinmiş melankolik damar da eril ve dişil dikotomileri inşa eden 

heteronormatif düzen ekseninde analiz edilecektir. “Ebedi bakire Türkan 

Şoray”, eril ulusal damara karşı queer bir kimlik oluşturan Zeki Müren gibi 

sinematik temsiller de bu bağlamda tartışmaya açılacaktır. Özellikle 

Yeşilçam Sineması’nın en dikkat çekici döneminde bu figürler ulus mitini 

oluşturmada haz siyasetsi üzerinden Türk modernleşme projesinin cinsiyet 

ve cinsel kimliklerinin oluşumuna çok önemli katkılarda bulunmuştur. 

İlerleyen bölümlerde, Yeni Türk Sineması üzerinde durarak bu sinemayı 

ortaya çıkaran dönemsel tarihi, kültürel, estetik, ideolojik arka plan 

derinlemesine açıklandıktan sonra popüler sinema ve sanat sineması 

tanımlarının ardından Yeni Türk Sineması’nın oluşum koşulları irdelenecektir. 

Yeni Türk Sineması’nda popüler ve sanat filmlerine retroperspektif bir 

bakışla irdelendikten sonra tezin son bölümünde ise; Yeni Türk 

Sinemasın’da auteur olarak kabul edilen belirli yönetmenlerin filmleri 

üzerinden “eril nazarın inşasının“ erillik cinsiyet ve cinsel kimliğine göre dişil 

kimliğin inşası postyapısalcı ve postfeminist bir yaklaşımla derinlikli olarak 

kuramın öne çıkan kavramları birinci, bölümde ayrıntısıyla açıklanacaktır. 

Analizi yapılacak yönetmenler auteur kimliğiyle tanınan Yeni Türk 

Sineması’nda yurtdışındaki festivallerde ödül almış çalışmalara imza 

atmışlardır. İlk eleştiri; Nuri Bilge Ceylan ve Cannes Film Festivali’nde ödül 

alan “Üç Maymun” ardından “Kıskanmak” filmiyle Zeki Demirkubuz, çektiği 

video art’larla önemli ödüller alan ve çalışmaları uluslararası galerilerde 

sergilenen Kutluğ Ataman’ın Yeşilçam sineması ve cinsel kimliklerini 

yapısöküme uğrattığı çalışması “Ruhuma Asla”, Reha Erdem’in çok tartışılan 

ve Kapitalizm ve Şizofreni’nın oluş düşüncesi bağlamında, “Kosmos” Yeni 

Türk Sineması’nın sayılı kadın yönetmenlerinden Pelin Esmer’in “11’e 10 

Kala” filmlerinin analizi yapılacaktır. 

                                                             
23  Umut Tümay Arslan, Mazi Kabrinin Hortlakları, Türklük Melankoli ve Sinema İstanbul: Metis 
Yayınları, 2010, s. 12 
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Özellikle postyapısalcı ve postfeminist kuramın öne çıkmış kavramlarının 

yaratıcı yansımalarının iz düşümlerini Yeni Türk Sineması üzerinden okumak 

henüz daha çalışılmamış bir alanın da kapılarının açılması anlamında önemli 

olacaktır. Bu bağlamda sinema ile teorinin karşılaşma alanı24 gerçekten de 

çok verimli yaratıcı okuma alanlarını bize sosyal bilim disiplininin ve sanatın 

kesişim çizgilerinde imkan tanımaktadır. 

Özellikle film çalışmalarının “psikanaliz”25 ve sinema göstergebilimi26 

“üzerinden değerlendirilmesine de alternatif olacak bir çalışma olma 

gayretindedir.  Bu bağlamda psikanalizin “kadın yoktur” diyerek görmezden 

geldiği kadın olma halini Kapitalizm ve Şizofreni’de Deleuze ve Guattari 

“Kadın oluş” üzerinden tüm oluşlar kadın oluşla başlar diyerek büyük bir 

önem atfetmişlerdir. Ayrıca “oluş” düşüncesinin ortaya koyarken tartıştıkları 

“organsız beden” ve “yersizyurtsuzlaşma” kavramları da şizoanalizin 

postfeminist teori ve film çalışmalarında farklı okumaların ve kesişim 

çizgilerinin de önünü açmasına vesile olmuştur. 

 

 

                                                             
24  Pascal Bonitzer, Kör Alan ve Dekadrajlar, İzzet Yasar(çev), İstanbul: Metis Yayınları, 2006, s.15.  
25  Toplumsal süreçte toplumsal cinsiyet ve cinsel kimlik oluşumunu açıklayarak psikanalizin öncüleri olan 
Lacan ve Freud’un teorilerin sinema etkileşimi üzerine bkz. Nurçay Türkoğlu “Psikanaliz ve Sinema 
Üzerine”, Murat İri (drl.). Sinema Araştırmalar Kuramlar, Kavramlar, Yaklaşımlar. İçinde(147-161), 
İstanbul: Derin Yayınları, 2010, s.147. 
Postyapısalcı düşüncenin en etkin isimlerinden Gilles Deleuze Felix Guattari ile birlikte özellikle 
psikanalizmin kurucusu olan Lacan’ın benmerkezci ekolüne karşı gelerek, yapısal ve sembolik imleyenleri 
terk ederek postmodernizme yol açan düşüncenin oluşum evrelerini hızlandırmışlardır. Bu bağlamda 
yapısalcılık sonrası post-yapısalcı düşüncenin de oluşumunu sağlamışlardır. Bkz. Ali Akay, “Felsefe Nedir 
üzerine”, Toplumbilim Dergisi Gilles Deleuze Özel Sayısı, Sayı 5,( Kasım 1996), s.15.  
26 Sinema göstergebilimi konusunda en önemli isimlerden biri olan ve Fransız film kuramının 
şekillenmesinde etkili olan Christian Metz göstergebilim disiplininin sinemaya uyarlanmasında 
göstergebilimi filmsel alanın filmin dışsal yanlarının araştırılmasını sosyoloji, ekonomi, sosyal psikoloji, 
psikanaliz, fizik kimya gibi başka disiplinlere bırakır. Genel olarak göstergebilim anlambilimidir. Sinema 
göstergebilim ise, bir filmin anlamı nasıl kurduğunun veya izleyicilere ne anlam ifade ettiğini açıklayan 
kapsamlı bir model kurmayı önermektedir” Bkn. J. Andrew, s.15. 
 Sinema Göstergebilimi kitabının yazarı Yuriy M. Lotman kısaca, sinemayı tam anlamıyla bir anlatı ve 
aktarımdır. Sinematografi düşüncesi ise doğuş yılı olan 1894’te William Paul H. Wells tarafından buluş 
belgesinde “hareketli resimlerin gösterilmesi aracılığıyla öyküler anlatmak” diye ifade eder. 
Sinematografik metin aynı oranda hem gizli göstergelerden hem de anlamın doğrudan metne kaydırıldığı 
gizli olmayan metin şekilde ele alınabilir Bkn. Yuriy M. Lotman, Sinema Göstergebilimi, Oğuz Özügül 
(çev), İstanbul: Nirengikitap, 2011, s.57. 
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2. TOPLUMSAL CİNSİYET VE CİNSELLİĞi 
TEORİLEŞTİRMEK 

Bu bölüm “eril ve dişil” kimliklerin oluşumu tesis eden içinden geldiği 

toplumsal cinsiyet ve cinsellik teorisinin gelişimini, karşılaştırmalı bir 

perspektifle hem kadın hem de erkek çalışmaları ekseninde ele alacaktır. 

Doğumla başlayan toplumsal cinsiyetlendirme süreci; kız çoçuklarını 

“pembe” erkek çocuklarını ise “mavi” olarak kodlayarak kültürel sistem 

içinde toplumsal cinsiyet kimliğini renkler üzerinden yavaş yavaş inşa 

etmeye başlar. 

Sosyal bilim disiplini içinde yapılan tartışmalarda toplumsal cinsiyet kavramı, 

sadece kadınları değil erkekleri de içeren bir kavram olarak ele alınmaktadır. 

Çünkü toplumsal cinsiyet kategorisi her şeyden önce cinsiyetlerin, toplumsal 

olarak nasıl inşa edildiğini; iktidar mekanizmlarınca nasıl şekillenip 

biçimlendiğini anlamaya çalışır. Ayrıca yurtdışında ve Türkiye’de erkeklik 

çalışmaları özellikle 1990’lı yıllardan sonra giderek ivme kazanmaya 

başlamıştır. Özellikle kültürel olarak toplumsalın içine sızmış olan feminenlik, 

maskulenlik ve queer cinsiyet kalıplarını anlamaya çalışır.  

Bu tez, özelikle dişilliğin oluşumu erkeklik ve erillik bağlamında irdelemeyi 

hedeflediğinden, bu alanda yapılan çalışmaların önünü açacağı 

düşünülmektedir. Çünkü toplumsal olarak dişillik erillik kategorilerince 

belirlenmektedir.  

Kadın kategorisinden toplumsal cinsiyet kategorisine geçilmesi ve sosyal 

bilimlerde bu alanda yapılan çalışmalar hegomonik iktidar ilişkilerinin 

saptanmasında önemli bir rol oynamıştır. Bir açıdan da kadınların kendi 

tarihlerini yazabilecekleri bir alanın varlığının toplumsal cinsiyetin analitik bir 

kategori olarak kabul edilmesinde büyük bir önemi vardır. 

Sınıf, ve ırk kadar toplumsal cinsiyet de toplumsal iktidar ilişkilerini 

belirleyen bir kategori olarak kabul görmektedir. Toplumsal cinsiyet ve 

cinsellik teorisini irdelerken postyapısalcı süreç içindeki gelişmeler öncelikle 

cinsiyetin bir toplumsal kurgu olduğunu dile getirir. Ayrıca toplumsal cinsiyet 
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tartışmaları içindeki doğa kültür karşıtlığı mevhumu da postyapısalcı süreci 

belirleyen en önemli eksen olarak değerlendirilmektedir.   

2.1.Toplumsal Cinsiyet ve Cinsiyet Ayrımı 

Toplumsal cinsiyet ve cinsellikle ilgili teorik çerçeveyi çizmeden önce 

disipinlerararası tartışmlarda karşılaşılan temel mesele doğa kültür 

karşıtlığıdır. Cins ve cinsiyet kavramları sonuçta 20. yy’nin başından bu 

yana kimliğin tanımlanmasında temel belirleyicilerden biri olmuştur. 

Tanımlanamazlığı ile “belalı bir kavram” olarak değerlendirilen toplumsal 

cinsiyet27  son 30 yıl içinde gelişip güçlenen bir alan olan toplumsal cinsiyet 

çalışmaları feminist çalışmalarının kadın çalışmalarına ardından toplumsal 

cinsiyet çalışmalarını evrilmesiyle bu isimle anılmaya başlamıştır28 

Sonuç olarak günümüzde de queer çalışmalara29 evrilen toplumsal cinsiyet 

çalışmaları sosyal bilimlerde önemli bir disiplin olan feminist çalışmaların 

metodolojik ve epistemolojik tartışmalarından doğmuş bir alandır. Feminizm 

“daima bir dönüşüm projesi”30 olarak değerlendirilmiştir.  

Toplumsal cinsiyet ve onunla ilişkili temel kavramları tanımlarken öncelikle 

“kartezyen ikicilik kalıntısı”31 olarak değerlendirilen toplumsal cinsiyet ve 

cinsiyet, biyolojik cinsiyetten farklı olarak “kadınla erkeğin sosyal ve kültürel 

açıdan tanımlanmasını”32, toplumların bu iki cinsi birbirinden ayırt etme 

biçimlerini onlara verdiği toplumsal rolleri anlamlandırmak için kullanılan bir 

kavramdır. Bu kelime “cinsiyet” ya da tinsel farklılık gibi terimlerin 

kullanımında örtük bir biçimde kullanılan “biyolojik determinizm de“ 33 reddi 

anlamına gelmiştir. Hatta bu ifade feminist söylemde “biyoloji kader 

değildir” şeklinde bir aforizmaya da dönüştürülmüştür. Cinsiyet ve toplumsal 
                                                             
27  Butler, s.15.  
28  Yıldız Ecevit, Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2011, s 22. 
29  Queer kelime olarak tuhaf, acayip gibi karşılıkları bulunmaktadır. 
30  Sara. Ahmed, “Bu Öteki Başka Ötekiler”Elis Simson(çev.), Cogito Feminizm Sayı.58-(Bahar 2009), 
ss.173-193. 
31  Genevieve Lloyd, Erkek Akıl, Batı Felsefesinde Erkek ve Kadın, Muttalip Özcan (çev), İstanbul: Ayrıntı 
Yayınları, 1993, s.9. 
32  Ecevit, s.23  
33 Joan W. Scott, Toplumsal Cinsiyet: Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi, Aykut Tunç Kılıç (çev.), 
İstanbul: Agora Kitaplığı, 2007, s.3. 
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cinsiyet arasındaki ayrım ilk başlarda “biyoloji kaderdir” ifadesine itiraz 

getirmek için kullanılmıştır. 

Bu bağlamda “biyolojik determinist yaklaşım”34 insanları temel biyolojik 

özelliklerine göre kadın ve erkek olarak iki kategoriye ayırır. Onların 

toplumsal yaşam içindeki kimlik ve rollerini de bu biyolojik temel üzerinden 

anlamlandırır. Böylece kadınların ötekileştirilmesi ve ikinci cins olarak 

anılması da biyolojinin sonucu olduğu hükmüne varılır. 1970’lerdeki 

tartışmaların içinde şekillenen “toplumsal cinsiyet kavramı” ise kısaca 

biyolojik farklılıklarla, kültürel ve toplumsal farklılıkları net biçimde 

belirginleştiren karşıt bir tepki olarak gelişir. 

Toplumsal cinsiyet kavramının çağdaş tarihi kökenlerine inildiğinde üç 

dönemin belirleyici olduğu görülür. Öncelikle kadın ve erkek arasındaki 

cinsiyet farklarına vurgu yapılan ilk dönem; bu farklılıkların biyolojiden 

kaynakladığı üzerinde durulmuştur. Ardından gelen ikinci dönemde ise; 

öğrenilen cinsiyet rollerine ve toplumsallaşma süreciyle ilişkilidir.  

Biyolojik cinsiyet; öncelikle anatomik temel farklılıklara işaret ederken 

toplumsal cinsiyet ise; söylemsel anlamda inşa edilen eşitsiz ve hegemonik 

toplumsal düzeni yansıtan ilişkiler ağının kültürel ve toplumsal alandaki 

yansımasıdır.  

En son olan üçüncü dönemde de toplumsal cinsiyetin ”özgül toplumsal 

düzenlemelerin bir sonucu” olduğu düşüncesinde birleşilmiştir. Bu son 

dönemi ayrıntılı irdelendiğinde bütün sosyal sistemlerde merkezi bir önemi 

olduğu net biçimde kavranılmıştır.  

Toplumsal cinsiyet çalışmalarının kuramsallaşmasında yazdığı eserler ve 

aktifistliğiyle önemli bir isim olan ve İkinci Feminist Dalga olarak adlandırılan 

bu sürecin de öncüsü ismi Simone de Beauvoir; 1949 yıılında feminist 

hareket için çok önemli olan varoluşçu fenomolojiden etkilenerek kaleme 

                                                             
34  Berghan.Selin.  “Transfeminizm”, Cogito, Cinsel Yönelimler ve Queer Kuram. (Bahar 2011).s.142 170 
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aldığı “İkinci Cins”35 kitabında “Kadın nedir” sorusuna farklı bir perspektiften 

yaklaşarak erkeklerin yaptığı tanımlamalara “kadın bir mittir”, “kadın 

doğulmaz kadın olunur” saptamalarıyla eleştirel tavrını ortaya koyar. Bu 

düşüncenin altında yatan alt metinler irdelendiğinde; kadını bir biyolojik 

entiti; dişilliği ise toplumsal olarak inşa edilen bir kategori şeklinde 

tanımlayarak birbirinden ayırır.36 

Beauvoir’in, ortaya koyduğu ikinci önemli sav da “bedenin doğal bir olgu 

değil tam tersine tarihsel bir fikir olduğudur”37. Bu bağlamda beden de 

toplumsal cinsiyet kavramının önemli bir belirleyicisi ve de tezin üzerinde 

duracağı önemli alt izleklerden biridir. Toplumsal ve kültürel inşalarda 

bedenin hep dişil olarak kodlandığını kadının hep bedenle özdeşleştirildiğini 

erkeğin de daha üstün olan akılla içselleştirildiği görülmektedir. 

Beauvoir, Antik Yunan’dan beri süregelen bu temel ikiliği sorunsallaştırır. Bu 

sav, 1970’lerde kavramsallaştırılacak olan feminist çalışmaların temel 

düsturlarından biri olan toplumsal cinsiyet (gender) ve biyolojik cinsiyet 

(sex) ayrımının en temel ifadesi olarak kabul görür. Feminist kuramcılar 

çoğunlukla “toplumsal cinsiyeti” cinsiyetin kültürel bir yorumu olduğunu 

ortaya koymuşlardır. Feminizm bir açıdan “toplumsal cinsiyet” kavramı 

üzerinden kadını ikincilleştiren bu dar anlayışı kadınların özgürleşme 

sorunsalı bağlamında ele almıştır.  

Bu tartışmaların ardından toplumsal cinsiyet ilişkilerinin belirlendiği en temel 

eksenlerden biri de; cinsiyet farklarının inşasına dayalı cinsiyet rejimleridir. 

Özellikle bu tarihlerden sonra toplumsal iktidar analizlerinde cinsiyet de ırk 

kadar belirleyici bir unsur olarak kabul görmeye başladı. 20. yy’nin ilk 

yarısında erkek ve kadın olma halinin biyolojik belirlenmişliği düşüncesine 

karşı çıkılarak cinsel kimliğin toplumsal yapı içinde belirlendiği düşüncesini 

ifade eden toplumsal cinsiyet kavramı ortaya çıkar. Beauvoir, bu durumu 

                                                             
35 “Hiçbir biyolojik, psikolojik ya da ekonomik yazgı yoktur ki dişi insanın, toplumda büründüğü figürü 
belirlesin. Kadın diye tanımlanan bu yaratığı, erkek ve hadım arası bu ürünü üreten medeniyetin 
bütünüdür”. Simone-de Beauvoir, Second Sex, Newyork: Bantham, 1952, s.249 
36  Beauvoir, s.249. 
37 Fatmagül Berktay.“Feminist Teorinin Önemli Bir Alanı Cinsellik”, Cogito Feminizm Sayı.58-(Bahar 
2009), ss.57-73 
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ikinci cinsiyet38 “ötekilik” üzerinden analiz eder. John Berger de; kadın 

olarak doğmanın aslında erkeklerin mülkiyetinde olan özel çevrelenmiş bir 

alana doğmak demek olduğunu dile getirir.39 

Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet arasındaki ayrımın Freud’un “dişilliğin dişiliği” 

ve “erkeğin erilliğini” kuramsal bir biçimde tanımlamanın eğilimi olarak 

ortaya çıktığını vurgulayan40 heteronormativiteyi dayatan biyolojik cinsiyet 

ile toplumsal cinsiyet arasında ayrım feminist teorisyenlerin en fazla 

üzerinde tartıştıkları kavramlardır. Simone de Beauvoir’in öncülüğünü 

yaptığı İkinci Feminist Hareket içinde “kadın pratikleri, kimlik, inşa, temsil” 

gibi başat konular tartışmaların temel yönelimlerini belirler.  

1990’lardan sonra ise; postmodernizmin sosyal bilimler içinde tartışılmasıyla 

feminist harekette “kimliklerin farklılık ekseninde” tanımlanmasıyla ilgili 

tartışmalar yapılır. Bu da postyapısalcı feminist söylemlerin ağırlıklı olduğu 

feminizmde Üçüncü Dalga olarak adlandırılan ve daha sonrasında queer 

çalışmalara evrilecek bir sürecinde başlamasına işaret eder.  

Tezin de temel duruşunu belirleyecek postyapısalcı feminist tartışmalara bir 

göz gezdirildiğinde; Judith Butler, postyapısalcı bir perpektiften toplumsal 

cinsiyetin bedenin üstlendiği kültürel anlamlar bütünü olarak tanımlarken; 

cinsiyetle toplumsal cinsiyet arasındaki en temel ayrımın cinsiyetin verili 

olduğu, toplumsal cinsiyetin de toplumsallaşma pratikleri sonucunda kültürel 

olarak inşa edildiğini ortaya koyar. 

Postfeminist düşüncenin öne çıkan isimlerinden biri olan Monique Wittig ise; 

“cinsiyete getirilen ikili kısıtlama zorunlu heteroseksüellik sisteminin”41 

üreme odaklı hedeflerine hizmet ettiğini dile getirir. 

                                                             
38  Zeynep, Direk “Simone de Beauvoir, Abjeksiyon ve Eros Etiği”, Feminizm, Cogito Feminizm Sayı.58-
(Bahar 2009), s.11 
39  Berger ,s.18..  
40  Freud için asıl sorun; kadının ve erkeğin biyolojik doğası değildir. Çoçuk, dişi olarak doğmuşsa içinde 
büyüdüğü kültür sayesinde dişiliği; erkek olarak doğmuşsa da erilliği yani erkekliği elde edecektir. Bkz. 
Direk, s.70. 
41  Heteronormatif düzen, Butler ‘ın toplumsal cinsiyet normatfiliği dediği şeyin bir yansımasıdır.  
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Aslında bu sav; Beauvoir’ın ”Kadın doğulmaz kadın olunur” saptamasının 

toplumsal cinsiyet olarak adlandırılmasıdır. Postyapısalcı feminist düşüncede 

temel olarak öne çıkan arzu, beden, farklılık, performatiflik gibi kavramlar 

feminist düşüncenin queer çalışmalara evrilmesinin önünü açmıştır. 

2.2. Toplumsal Cinsiyetin Önemli Bir Alanı Cinsellik  

Toplumsal cinsiyet çalışmalarının önemli bir boyutu da cinsellik kategorisidir. 

Yeni toplumsal hareketlerin öncekli olarak farklılaşan biçimleri; kimlik, 

temsil ve özne üzerine yoğunlaşan tartışmalar beden ve cinsellik konuları 

üzerine düşünülmesine zemin hazırlamıştır. 

Michel Foucault’un “Cinselliğin Tarihi”42 isimli önemli çalışmasından sonra 

sosyal bilim disiplini içinde öne çıkan kavramlardan biri de cinsellik ve 

cinselliğin temsil alanı olarak beden olmuştur. Foucault’un Cinselliğin 

Tarihi’nde dile getirdiği “disipline edilen ve uysallaştırılmış beden” 

tanımlamaları sosyal bilim disiplini ve toplumsal cinsiyet çalışmaları içinde 

beden mevhumuna dikkat çekilmesini sağlamıştır43. 

Eril ve dişil cinsiyet ve cinsel kimliklerin inşasında “cinsellik” toplumsal 

cinsiyet ilişkilerinin heteronormatif doğasını gösterir.  

Cinselliği doğallaştıran hakim tanımlamalara karşın, feminizm içinden 

yükselen meydan okuma “cinselliğin toplumsal bir kurgu”, “bir icat” 

                                                             
42Michel Foucault’un 19.y.y’da kaleme aldığı “Cinselliğin Tarihi” adlı kitapta cinsellik, hegemonik bir 
iktidarın altında özgürleşme mücadelesi veren doğal bir güdü olmanın ötesinde, modern iktidar 
biçimlerinin tesis edilmesinde başat bir aygıt olarak dikkat çeker. Foucault, cinselliği kuramsallaştırdığı 
düşüncelerini şu şekilde dile getirir: “17. yüzyıldan bu yana modern toplumlarda cinsellik üzerine var 
olan söylemlerin genel bir düzen içine oturtmayı amaçlamaktadır. Neden cinsellikten söz edildi? Cinsellik 
üzerine ne söylendi? İktidarın, cinsellik üzerine söylenenler yoluyla yönlendirilmiş etkileri nelerdir? 
Buradan yola çıkarak hangi bilgi oluşuyordu? Kısaca burada söz konusu olan bizim toplumuzda insanın 
cinselliğine ilişkin söylemi ayakta tutan “iktidar-bilme-haz düzenini”, işlerliği, ve varoluş nedenleri 
çerçevesinde belirlemektir. Buradan yola çıkarak varılacak nokta cinselliğe evet mi hayır mı dendiğini, 
yasakların mı yoksa izinlerin mi dile getirildiğini cinselliğin öneminin olumlanıp olumlanmadığını ya da 
tersine etkilerinin reddedilip reddedilmediğini, cinselliği belirtmek için kullanılan sözcüklerin 
cezalandırılıp cezalandırılmadığını bilmek değil, ondan söz edildiğini, üzerine konuşulanları, konuşulduğu 
yer ve bakış açılarını ondan söz etmeyi kışkırtan üzerine söyleneni toplayan ve yayan kurumları, kısaca 
bütünsel “söylemsel”olguyu cinselliğin söyleme dökülmesini dikkate almaktır. bkn. Michel Foucault, 
Cinselliğin Tarihi, Hülya Uğur Tanrıöver (çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2012, s.18. 
43  Alain Corbin, Jean Jacques Courtine, Georges Vigarello Bedenin Tarihi 1 Rönesantan Aydınlanmaya, 
Saadet Özen (çev), İstanbul: Yky Yayınları, 2008, ss.7-13. 
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olduğunu öne sürer44. Foucault’un kavramsallaştırdığı gibi cinsellik; 

toplumsal ve söylemsel olarak kurulan inançlar, davranışlar ve kimlikler 

toplamı olarak açıklanır. 

Ellen Ross ve R. Rap, Foucault’nun düşünceleriyle örtüşecek biçimde 

cinselliğin, vatandaşı topluma ve devlete bağlayan “toplumsal bir 

sözleşme”45 olduğunu dile getirirler. Butler, Fransız feminist düşüncesinin 

yapısökümünü ortaya koyarak feminist bir soykütüğe girişir; “toplumsal 

cinsiyet ile cinsellik” arasında nasıl bir bağ olduğunu vurgulamaya çalışır.  

Bir açıdan Butler, özellikle 1980’lerin sonundan itibaren feminist kuramın 

felsefi damarını oluşturan; Julia Kristeva, Luce Irıgraray ve Simone de 

Beauvoir’i eleştirerek düşüncelerini güçlü bir biçimde ortaya koyar. 

Cinsiyetler arası eşitsizlik kişinin niteliği olarak durağanlaştırıldığında 
toplumsal cinsiyet biçimini alır kişiler arasında bir ilişki olarak hareket 
ederken ise cinsellik biçimini alır Toplumsal cinsiyet erkekler ile kadınlar 
arasındaki eşitsizliğin cinselleştirilmesinin katılaşmış halidir.46  

Monique Wittig de eril ve dişil arasındaki cinsel ikili karşıt düzeni şu şekide 

açıklar: Cins (gender) cinsiyetler (sexes) arasındaki siyasi karşıtlığın dilsel 

göstergesidir. Cinsi, tekil olarak kullandığının altını çizen Wittig, bu 

düşüncesini de şu şekilde açıklar. Genel toplumsal düzen içinde, iki cins 

yoktur tek bir cins vardır: Eril ise bir cins değildir. Çünkü eril, eril olan değil 

genel olandır47. Wittig, eril olanın genel olan olduğunu belirterek aslında 

toplumsal cinsiyet hiyerarşisinin “eril tahakküme”48 göre şekillendiğini dile 

getirir. Bir açıdan Wittig de Deleuze ve Guattari’nin şizoanaliz ve oluş 

düşüncesiyle paralel şeyleri söyleyerek erilliğin majör, dişilliğinse minör bir 

hal olduğunu dile getirmişlerdir.  

                                                             
44  Berktay, s.61. 
45  Berktay, s.63. 
46  Butler, s.17  
47  Toplumsal cinsiyet kavramını baştan tek monolitik bir blok olarak tanımlayarak aslında zaten baştan 
hiç kadının olmadığını dile getirerek erkeği genelle ifade ederken bu konudaki radikal eleştirilerini 
görmek için Bkn. Monique Wittig “Kadın Doğulmaz”Çiğdem Akanyıldız ve Şeyda Öztürk(çev.), Cogito 
Feminizm Sayı.58-(Bahar 2009)s. 193-202. 
48  Pierre Bourdieu, Masculine Domination, Stanford:Stanford University Press, 2001,s. 83. 
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İlerleyen bölümlerde de “eril olanın“ daha açık bir ifadeyle Deleuze’un major  

olarak adlandırdığı genel olanın; toplumsaldan nasıl Yeni Türk Sineması’na 

yansıdığını açıklanmaya çalışılacaktır.  

Feminist cinsel kuram ve pratik açsından bir “iktidar ve kimlik kategorisi”49 

olarak değerlendirilen cinsellik; Foucault’un dile getirdiği gibi “her zaman 

söylem ve iktidarın koşulları” ekseninde inşa edilen bir dispositiftir. 

Bir anlamda cinselliği kavramsallaştırırken son dönem feminist ve queer 

tartışmalar yapılan tartışmalar bağlamında50 cinsellik bir söylem nesnesi 

bedenleri ve zevkleri düzenleyen bir aygıt dispositif olarak 

değerlendirilmektedir. 

2.3. Freud ve Lacan’da Dişil Cinsellik 

Erillik ve dişillik tartışmalarının kökenlerine inildiğinde; Freud ve Lacan’ın 

dişil cinsellik üzerine olan tartışmalarının öne çıktığı görülür. Feminist 

düşünce uzun süre Freud ve Lacan’ın yaptığı saptamalar etrafında 

biçimlenerek gelişmiştir. Lacan ve Freud’un psikanalizi inşa eden bu 

düşünceleri, feminist epistemoloji ve feminist sinemayı günümüze kadar 

etkilemiştir. 

Bu bölüm, feminist düşüncede ağırlıklı olarak başat bir güç olan Freud ve 

Lacan’ın “dişil kadın cinselliği” düşüncesini eleştirel bir perspektiften 

açıklamaya çalışacaktır. Bu açıklamalar daha sonra şizoanaliz yöntemini 

derinlikli olarak anlamada tezde önemli bir yol gösterici olarak işlev 

görecektir.  

Psikanaliz düşünsel geleneği içinden, Freud ve Lacan cinsel kimlik oluşum 

sürecini açıklarken Lacan; “kadın diye bir şey yoktur, kadın bir 

değillemedir”51 der. Freud, cinsiyeti eril simgeselin koyduğu parametreler 

                                                             
49  Ayşe Gül Altınay, Bedenimiz ve Biz, Bekaret ve Cinselliğin Siyaseti, İstanbul: İletişim Yayınları, 2007, 
s.323. 
50  Stevi Jackson Sue Scott, Cinselliği Kuramsallaştırmak, Selen Serezli(çev), Ankara: Nota Bene Yayınları, 
2012, s. 43 
51  Julia Kristeva, Ruhun Yeni Hastalıkları, Nilgün Tutal(çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2007, s.240. 
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içinde tanımlayarak cinsellik evcilleştirilmiş olarak sunulur52. Ayrıca Freud bu 

savlarına ek olarak varolan tek libidonun eril olduğunu ileri sürer.  

Bu bağlamda postyapısalcı ve feminist düşüncenin büyük ölçüde Lacan ve 

Freud’un savlarının bir antitezi olarak da okumak mümkün.  

Psikanalizin 1920-1930’lı yıllarda Freud ve Lacan’ın ve psikanalitik 

düşünceye dayandırarak yaptığı tartışmalar, feminist teorinin önemli bir 

boyutunu oluşturur. Bu düşüncenin ışığında  “psikanalizmin tarihi, salt dişil 

cinselliğe ilişkin sorunla baş etme mücadelesi”53 olarak kabul edilir. 

Lacan, cinsel kimlik oluşumunda bilinçdışı kavramının altını çizer. Fallus’u 

tartışmaya açan Lacan, fallus “olmak” ile “fallusa sahip olmak” arasındaki 

bölünme ve değiştokuş’un; simgesel babaerki yasa tarafından tesis edildiğini 

öne sürer.  

2.4. Queer Cinsel Kimlik 

Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet ayrımında, son dönemde yapılan tartışmalar 

queer cinsel kimlik üzerine yoğunlaşmaktadır. Özellikle Foucault’nun 

cinsellik çalışmaları üzerindeki etkisi, queer teorisine ilişkin kurucu metinleri 

“kimliği öksüzleştirirerek”, eril, dişil olarak ikiye bölünen toplumsal cinsiyet 

ve cinsellik normlarını istikrarsızlaştırırdığı doğrultusunda olmuştur.54 

Feminist epistemoloji içinde Judith Butler’in yaptığı çalışmalardan sonra 

cinsel azınlıkların inşası ve queer çalışmaların önem kazandığı 

görülmektedir. Queer kuram genel olarak tüm insanların özellikle de 

heteroseksüel olmayan insanların toplumsal anlamda önlerine serilen 

önyargı barikatlarının aşılmasını hedefler. 

                                                             
52 Seyla Benhabib Judith Butler, Drucilia Corner, Nancy Fraser, Çatışan Feminizmler, Felsefi Fikir 
Alışverişi, Feride Evren Sezer (çev.), İstanbul: Metis Yayınları, 2008, s. 100. 
53  Jacqueline Rose, Görme Ve Cinsellik, Bakışın Yüzüme Tokat Gibi Çarpıyor, Ayşe Deniz Temiz(çev.), 
İstanbul: Metis Yayınları, 2010, s.63. 
54 Jackson, Scott, s. 49  
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Gündelik hayat pratiği içinde hep ötekileştirilen cinsel azınlıkların kimlik 

kategorileri içinde nasıl tanımlandığı55 üzerine yapılan tartışmalar son 

dönem postfeminist çalışmaların en çok irdelediği mesele olarak öne çıktığı 

görülmektedir. 

Özellikle Yeni Türk Sineması içinde çekilen son dönem filmlerde, cinsel 

azınlıkların temsiline ilişkin eleştirel bakış açısı sinemayı, mimetik bir temsil 

dispositifi biçimde değerlendiren auteur yönetmen sineması’nın öne çıkan 

bir özelliği olarak değerlendirilmektedir.  

Queer kuram, feminist epistemoloji ve toplumsal cinsiyet çalışmalarına içkin 

“heteronormatif düzenin ya da heteroseksüel düzenin yarattığı ikili kimlik 

rejimlerinin” yani cinsiyeti, eril ve dişil olarak tanımlayan sistemin bir 

eleştirisi olarak da okunabilir.  

Toplumsal cinsiyet ve cinsiyet, biyolojik cinsiyetten farklı olarak “kadınla 

erkeğin sosyal ve kültürel açıdan tanımlanmasını”56, toplumların bu iki cinsi 

birbirinden ayırt etme biçimlerini, onlara verdiği toplumsal rolleri 

anlamlandırmak için kullanılan bir kavramdır. 

Judith Butler ise bu tanımlamaya yapısökümcü bir eleştiri getirerek kimlik 

temelli analizlerin sınırlarını genişletme olanağı sunar. Bu bağlamda normları 

ele alış biçimleri Foucaultcu ve Lacancı yaklaşımlardan beslenir. 

Feminist kuram içinde başat heteroseksüel matrisin yani eril ve dişil 

kimlikleri reddederek postyapısalcı okumanın verdiği yaratıcılıkla toplumsal 

cinsiyeti eleştirir.  

Toplumsal cinsiyet her şeyden önce normatif bir kavramdır. İkili cinsiyet 

matrisini dayatırken aslında hegemonik cinsiyet ilişkilerini de üretir.  

                                                             
55  Deniz Kandiyoti, “Pembe Kimlik Sancıları, Cinsiyetlerin Yol Ayrımında Sorun ve Çatışma”, Deniz 
Kandiyoti, Ayşe Saktanber (drl.), Kültür Fragmanları Türkiye’de Gündelik Hayat içinde (278-293), 
İstanbul: Metis Yayınları, 2005, s.279  
56  Ecevit, ss.23-25. 
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Butler ise, toplumsal cinsiyet kavramını (gender) “heteronormativite 

eleştirisinin”57 nirengi noktası yapar ve sistemin dışına itilen “uysal 

ötekilerin”58 sesini dillendirir.  

Queer kelimesinin etimolojik kökenine bakıldığında “tuhaf”, “garip”, 

“acayip”, ”iğreti” anlamına gelen kelime, 1990’lı yılların ilk yarısından sonra 

cinsiyet normlarının dışında kalan homoseksüel, lezbiyen, transeksüel, 

biseksüel gibi “öteki” olarak yaftalanan ve sistemin dışına itilen cinsel kimlik 

kategorilerini tanımlamak için kullanılmaya başlandı.  

Toplumsal bir dalga olarak yükselen queer hareketle birlikte gelişen kuram, 

postyapısalcılıktan devşirilmiş düşüncelerle “cinsel kimlik kategorilerinin 

kesinlikle sabit olmadığına”59, tarihsel ve kültürel olarak değişebileceğini 

savunur. 

Queer, her şeyden önce sisteme bir meydan okumadır. Temelde toplumun 

cinsiyet kategorilerini eril, dişil, evli, bekar, sapkın, normal, çoçuklu, 

çocuksuz olarak kategorize eden, bedene sürekli müdahalelerde bulunan 

tabiyet sistemlerine karşı bir duruştur.  

Gilles Deleuze’un, Antonin Artaud’tan esinlenerek şizoanalitik arzu teorisinin 

merkezine koyduğu “organsız beden” kavramı queer kuram içinde eril ve 

dişil dikotomilerini yapısöküme uğratmak için önemli bir alan olarak 

değerlendirildi. Doğa endüstri, toplum gibi kavramların birbirinden bağımsız 

akımlar veya alanlar olduğu düşüncesiyle her şeyi bir süreç, oluş ya da 

üretim olarak ele alır. 

Deleuze gibi Merleau Ponty de bedeni organik bir varlık olarak ele alır. 

Özellikle en önemli eserlerinden biri olarak değerlendirilen “Algının 

Fenomenolojisi’nde” bedeni algı çözülmesi açısından merkezi bir konuma 

                                                             
57  Zeynep Direk, “Queer Kuram ve Cinsiyet Farklılığı”, Cüneyt Çakırlar ve Serkan Delice(drl.), Cinsellik 
Muamması Türkiye’de Queer Kültür ve Muhalefet içinde(72-93), İstanbul: Metis Yayınları, 2012, s. 72. 
58 Cüneyt Çakırlar, Serkan Delice, “Yerel ile Küresel Arasında Türkiye’de Cinsellik, Kültür ve Toplumsallık”, 
Cüneyt Çakırlar ve Serkan Delice(drl.), Cinsellik Muamması Türkiye’de Queer Kültür ve Muhalefet 
içinde(11-34),İstanbul: Metis Yayınları, 2012, s.11. 
59 Judith Butler, Gender Trouble Feminism and The Subversion of Identity, Newyork; London: 
Routledge, 2008, s. 27-29 
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yerleştirir.60 Batı düşüncesinin temeline sinmiş olan temel dikotomileri “özne 

nesne ikiliği, kuşatıcı bir bakmayı öznenin nesneye sahip olduğu 

düşüncesi”61 bağlamında ele alır. 

Merleau Ponty, “seyreden seyredilen”, kuşatan kuşatılan ilişkisini 

sorgularken “bedenli varoluş” üzerine düşünür. Ponty’nin Algının 

Fenomenolojisi eserindeki beden ve duyumsama kavramları arasındaki 

ilişkiden yola çıkan Sara Ahmed de queer kuram için oldukça yaratıcı 

okumaların önünü açar.62  

Bir anlamda Ponty’nin Batı medeniyetin kartezyen düşüncesine yön veren 

“akıl beden, ikiliği” yerine öne sürdüğü “sözü söyleyen beden”, “algılayan 

beden”63kavramlarının izinde Ahmed, “Queer Phenemology” (Queer 

Fenomenolojisi) eserinde64 bu kavramları tartışmaya açar. 

Monique Wittig de Deleuze Ponty ve Ahmed’in saptamalarını onaylayan bir 

tavırla tüm bu dikotomilere karşı çıkan bir tavırla, “cinsiyet mevhumunun 

imhasını” savunur.  

Deleuze ve Ponty’nin düşüncelerine ek olarak, Butler’ın performatiflik 

kavramı65 queer kuramı biçimlediren temel eksenlerden biri olarak 

görülmektedir. 

Toplumsal cinsiyetin performe edildiğini ileri sürerken aslında “eylemler, 

jestler ve konuşmayla ifadelendirilmesi çok zor olduğunu ancak “toplumsal 

                                                             
60 Maurice Merleau Ponty, Phenomology of Perception, Colin Smith(çev.), London; Newyork: Routledge, 
2002, ss.77-84. 
61  Nilüfer Zengin, “Görülmeyi Görmek: Et Kavramı Üzerine” Zeynep Direk(drl.), Ponty, Maurice Merleau 
Algılanan Dünya Sohbetler içinde(138-148), İstanbul: Metis Yayınları, 2010, s.140. 

62  Sara Ahmed, Queer Phenomology: Orientations, Objects Others, Duke University Press, 2006, s.2. 
63  Ponty, s. 
64  Çeviriler bana aittir. “Merlau Ponty’nin Algının Fenomenolojisi’nde queer hareket ile ilgili bağıntılar 
bulunmaktadır, Ponty, sujenin uzamla olan ilişkisinin nasıl da yeniden yönlendirildiğini soruşturur. Bazı 
uzamsal deneyimlerlerin düzlüğünü (doğrudan araştırırken suje aslında düz görmemektedir. “, Ahmed, 
s.65  
65  Slovaj Zizek’in Yamuk Bakmak kitabında dile getirildiği gibi kavram, dilbilim ve gramerin sınırları içinde 
tanımlanırken, Butler bu kavramı “kadının kadın gibi davranarak, (kadın performansını ortaya koyarak), 
kadın olduğunu söyleyerek derinlikli olarak tartışmaya açar. Bkz .Slovaj Zizek, Yamuk Bakmak, Popüler 
Kültürden Jacques Lacan’a Giriş,Tuncay Birkan (çev), İstanbul: Metis Yayınları, 2004, s.232.  
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cinsiyet performansının toplumsal cinsiyetin içsel bir özünün bulunduğu 

yanılsamasını geriye dönük olarak ürettiğini”66 dile getirir. Bu kısım derinlikli 

olarak irdelendiğinde, performatifliğin özünde taklit eylemi yattığı görülür.  

Lacan’ın anlatısında beden, bir açıdan sembolik sistemde belli bir konumu 

ele almada çok dikkat çekmez. Foucault da ise beden, söylemler tarafından 

belirlenen edilgin bir varlığa dikkat çeker.  

Butler, “Cinsiyet Belası’nda” eksik kalan noktaları tamamladığı ”İktidarın 

Psişik Yaşamı” kitabı’nda durumu şöyle özetler: 

“Eğer toplumsal cinsiyet kazanılan bir şeyse dişillik herkesin her 
zaman yalnızca taklit ettiği bir idealdir. Dolayısıyla travesti toplumsal 
cinsiyetin taklit yapısını taklit ederek toplumsal cinsiyetin bir taklit 
olduğunu ortaya çıkarır.”67 

Bu tanımlama, sosyal bilim disiplini içinde fazlasıyla tartışılmış ve 

tartışılmaya da devam edecektir. Queer kuramın öne çıkan performatiflik 

kavramının en fazla etkilerini görsel sanatlarda görüldüğü söylenebilir.  

Hem görüntü hem de sesi birleştirerek toplumsalı yeniden üreten sinema, 

cinsel azınlıkları temsil eden en dikkat çekici mekanizmalardan biri olarak 

işlev görür. Bundan sonraki bölümde postyapısalcı feminist yaklaşım içinde 

de çeşitli veçheleriyle tartışılacak queer cinsel kimlik, özellikle Yeni Türk 

Sineması’nda Ferzan Özpetek ve Kutluğ Ataman’ın filmlerinde başat bir 

biçimde yeraldığı görülmektedir.   

2.5. PostYapısalcı Feminist Düşünce 

Toplumsal cinsiyet ve cinselliğe ilişkin temel teorik çerçeveyi çizerken 

toplumsal cinsiyet ve cinsiyet ayrımını netleştirdikten sonra bu bölümde 

tezin hem epistemolojini hem de metodolojisini belirleyen temel yönelim 

olan “Fransız Feminizmi” olarak da bilinen postyapısalcı feminist düşüncenin, 

temel kavramları, tartışmaları ayrıntısıyla analiz edildikten sonra temel 

kavramlar alt bölümlerde derinlemesine irdelenecektir.  

                                                             
66  Judith Butler, İktidarın Psişik Yaşamı Tabiyet Üzerine Teoriler, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2005, s.137. 
67  Butler, s.138. 
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Toplumsal cinsiyet ve cinselliğe ilişkin postyapısalcı feminist düşüncenin 

getirdiği farklı bakış açısının yansımalarını, eril ve dişil kimliklerin 

sinemadaki temsili üzerinden irdelemek önceklikle Yeni Türk Sineması’nın 

auteur kanadını oluşturan yönetmen sinemasını analiz ederken önemli bir 

veçhesini oluşturur. 

Heşeyden önce postyapısalcı feminizme getirilen tanımların çoğu genel 

olarak bu kavramın ne olmadığını tanımlama eğilimindedir.68 

1980’li yıllardan itibaren sosyal bilim disiplini içinde tartışılan postmodern 

düşüncenin bir yansıması olan avangard bir düşünce biçimi olarak Fransız 

düşüncesindeki yapısalcılığa69 karşı olarak çıkan postyapısalcı düşünce; 

dilbilimci Ferdinand de Saussure’un kuramındadaki ikili karşıtlıklara karşı bir 

tepki biçiminde ortaya çıktı. Postyapısalcı düşüncede öne çıkan kavram 

“söylemdir”.  

Jacques Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Felix Guattari, Julia 

Kristeva, Helene Cixious, Lyotard bu düşüncenin öncülleridir. Postyapısalcılık 

Deleuze ve Guattari’nin “arzu ve şizoanaliz”, Michel Foucault’un “iktidar”, 

Lyotard’ın “libidinal ekonomi” düşüncelerinin toplamından oluşur. Özellikle 

Deleuze ve Guattari kapitalist toplumda arzunun nasıl yer yurt70 edindiği 

üzerinde durarak bu düşüncenin sağlam temellere oturmasına öncülük 

etmişlerdir.  

                                                             
68  Elizabeth Wright, Lacan ve Postfeminizm, Ebru Kılıç (çev), İstanbul: Everest Yayınları, 2002, s.1.  
69  1950’lerde ve 1960’larda Fransa’da ortaya çıkan Fransız düşünsel geleneğinini bir yansıması olan 
yapısalcılık olarak adlandırılan entelektüel hareket, ardından gelen tüm toplumsal ve felsefi kuramlar için 
başlıca referans noktası olmuştur. Yapısalcılara daha kesin bir temelde yeniden tesis etmeye giriştikleri 
insan bilimlerine yapısal-dilbilimsel kavramları uyguladılar. Örneğin Levis Straus mitoloji, akrabalık 
sistemleri ve diğer antropolojk fenomenlere ilişkin olarak gerçekleştirdiği yapısal incelemelerde 
dilbilimsel analizi uygularken Lacan, yapısal bir psikanaliz ve Althusser, yapısal bir Marksizm geliştirdi. 
Yapısalcı devrim, fenomenleri parça ve bütün içerisinde parçaların karşılıklı bağıntısı olarak tanımlayan 
bütüncü analizleri yaygınlaştırdı. Buna göre tıpkı dilin anlamı, farklılaşan iki kutuplu karşıtlıklar dizisi 
yoluyla oluşturulmasında olduğu gibi ya da mitolojilerin yemek yemeyi ve cinsel davranış kurallar ve 
kodlardan oluşan sistemler uyarınca kodlamasında olduğu gibi yapılar da bilinçdışı kodlar ya da kurallar 
tarafından yönetiliyordu. Bkn. Steven Best, Douglas Kellner, Postmodern Teori, Eleştirel Soruşturmalar, 
Mehmet Küçük (çev), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2011 s.35. 
70  Özellikle Kapitalizm ve Şizofreni eseri bu kavramların altını derinlikli olarak çizer. Deleuze, Guattaris, 
s.15 
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Özellikle Kadın hareketi Deleuze ve Guattari’nin aradığı üretim kavramının, 

toplumsal alan ile yeni sentezini çok başarılı bir biçimde ortaya koymuştur71. 

Arzu kavramı kadın hareketinde başat bir konuma yerleşir. Çünkü kadınların 

kendi arzuları adına konuşmayı öğrenecekleri bir ortam yaratır.  

Kadın hareketi, Deleuze ve Guattari için bu bağlamda “kadınların 

özgürleşme hareketlerinde bulunan kolektif eylem ve bilinç uyandırma 

biçimlerinin arzu devrimi için örnek“72 teşkil ettiğini ortaya koyarlar.  

Erki, eril olarak tanımlamaları feminist hareketle bir uyum içindedir. 

Özellikle “kadın-oluş” hakkındaki düşünceleri postyapısalcı feminist düşünce 

de çok Derrida’nın “mevcudiyet metafiziğiyle” birlikte değerlendirildiğinde 

çok önemli etkileri olmuştur. 

Postyapısalcılıkla feminizmin karşılaşması da verimli bir alanın oluşmasını 

sağlamıştır. Özellikle Fransız feminist kadınların başı çektiği bu düşünce 

1960’ların öğrenci hareketleriyle birlikte ivme kazanmıştır. Feminist 

harekete eleştirel bir kavramla Deleuze, Foucault ve Derrida’nın etkisiyle 

ortaya çıkan “ecriture feminine”73 ile yaklaşmışlardır.  

Lacan’ın “öznelliğin toplumsal üretim” düşüncesi, Saussure’un “linguistik 

felsefesini” ve postmodern düşünürlerin cinsellikle ilgili söyleme ilişkin 

yapısal analizlerini bir araya getiren çağdaş feminist anlayış olarak öncelikle 

Julia Kristeva, Luce Irıgaray, Helene Cixious gibi feminist kadın düşünürler 

tarafından da geliştirilen düşünce74 ve şizoanaliz arasında önemli 

etkileşimler olmuştur. Fransız postyapısalcı düşüncenin önde gelenleri 

ortaya koydukları düşünceleriyle bir açıdan da dişil bir biçimde yazma 

arzusunu öne çıkarırlar.  

Bu bağlamda Deleuze’un arzu kavramının bu düşüncenin ortaya 

çıkmasındaki etkisi ortadadır. Bu görüşün savunucuları olan “sembolik 

                                                             
71  Philip Goodchild, Deleuze ve Guattari Arzu Politikasına Giriş, Rahmi G. Ögdül (çev),İstanbul: Ayrıntı 
Yayınları, 2005, s. 217. 
72  Philip Goodchild, s. 217 
73  Fransızca olarak dişil yazın anlamına gelmektedir. 
74 Ahmet Cevizci, “Postyapısalcı Feminizm Maddesi” Felsefe Sözlüğü, İstanbul: Paradigma yayınları, 
2005, s. 1365  
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erkek” olarak adlandırdıkları fallus-merkezli dil düzeni içinde kadının 

olmadığını öne sürmüşlerdir. Postyapısalcı feministler ise, kadın ve erkek 

öznelerinin sabit ve yeknesak olmadığını bu öznelerin tarihselliği olan 

söylemler aracılığıyla yapılandığını ileri sürdüler.75 

Bu hareketin en önemli isimlerinden biri olan Helene Cixious, Jacques 

Derrida doğrultusunda yaptığı saptamalarıyla Lacan’a karşı bir çizgide yer 

alır.76 Ayrıca Judith Butler da Fransız felsefi geleneğine getirdiği 

yapısökümcü feminist bir perspektiften yaptığı okumalarla77 toplumsal 

cinsiyetin eril ve dişil kavramların üretildiği ve doğallaştırıldığı mekanizma 

olarak tanımlarken toplumsal cinsiyetin heteroseksüel hiyerarşinin ikili yapısı 

olduğunu savlar. Özellikle İrigaray’ın düşünceleri Deleuze ve Guattari’nin 

kavramsallaştırdıkları arzu odaklı şizoanaliz yöntemi önemli paralellikler 

gösterir. Bunu biraz daha açacak olursak kadın bedeni ve cinselliğini 

metaforlar üzerinden analiz eden Luce İrigray “Akışkanlar Mekaniği” adlı 

yazısında kadın bedenini akışkana benzeterek ataerkil düzen dışında kadının 

varolabileceği koşulları şoruşturur. Tıpkı Helene Cixious’un “The Laugh of 

Medusa” kitabında dile getirdiğine benzer biçimde yaklaşımı şizoanalitiktir78 

Şizoanalitik olarak değerlendirilmesinin en önemli gerekçesi de kadın bedeni 

ve cinselliğinin ne olduğunu tanımlayıp sınırlarını çizmek yerine neler 

yapabileceği üzerinde durur. Akışkanlar mekaniğinde, akışkanları oluşturan 

temel fizik kuralları bağlamında kadın bedenin dögüselliği arasında bir 

paralellik kuran İrigaray “akışkan bir maddeye benzettiği bedenin” katı bir 

varlık olan ataerkil duvarlarına baskı uygulaması gerektiğini dile getirir.79 

İrigaray’ın ortaya attığı akışlar mekaniği bir anlamda Deleuze ve 

Guattari’nin “Kapitalizm ve Şizofreni”’de dile getirdikleri “kadın oluşu” 

deneyimleyen bedenin de özelliklerini ortaya koyar. “Oluş halindeki beden 

havaya, suya hareket halindeki parçaçıklara ve hayvanların ulumalarına 

                                                             
75 Deniz Kandiyoti, Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar, Toplumsal Kimliler ve Dönüşüm, İstanbul: Metis 
Yayınları, 1997, ss.15.   
76  Wright, s.6. 
77  Judith Butler, “Toplumsal Cinsiyet Düzenlemeleri”, Cogito, Feminizm, Sayı 58 (Bahar2009) ss.73-93.  
78Serazer Pekerman, Film Dilinde Mahrem, Ulusötesi Sinemada Kadın ve Mekan Temsili, İstanbul: 
Metis Yayınları, 2012, s.39.  
79  Pekerman, s.39. 



27 
 

dönüşür”80 Ayrıca oluş ontolojisinde her şey hareket halindedir. Deleuze ve 

Guattari bu durumu “hareket ve hibrit halinde bir makine”81 olarak tanımlar 

2.5. 1.Yapısöküm  

İkili yapıların eleştirisi için Jacques Derrida tarafından geliştirilen bir 

yöntemdir. Bir metnin içindeki, Derrida’nın yapısökümle karşı çıktığı şey 

“bulunuş metafiziğidir”.82 Bu yöntemle “her gösterenin kapatılmış 

anlamlarını açığa çıkarmayı”83 hedefler. Yapısöküm ya da yapıbozum84 basit 

bir şekilde ikili karşıtların tersine çevrilme durumu olarak anlaşılmamalıdır. 

Özellikle, Derrida’nın “Gramatoloji” eserinde dile getirdiği gibi85. Bir açıdan 

aynı dönemin aynı düşüncenin içinde yer alan Jacques Derrida, Yapısöküm, 

Michel Foucault “Söylem”, Gilles Deleuze ve Felix Guattari şizoanaliz ve 

yersiz yurtsuzlaşma, Julia Kristeva “abject”, ile aynı düşünce sistematiğini 

farklı yöntemlerle ortaya koymaya çalışsalar da aslında farklı yollardan aynı 

düşünceleri dile getirmişlerdir. Derrida’nın yapısöküm düşüncesinin en fazla 

yankı bulduğu alanlardan biri de postyapısalcı feminist düşünce olmuştur.  

 

 

 

 

 

                                                             
80  Deleuze Guattari, s.390. 
81  Deleuze, Guattari, s.9. 
82 Öncelikle her ne kadar yapı sökümü Derrida bir yöntem ya da methot olarak görmektense Bkn 
“Jacques Derrida Writing and Difference, Alan Bass(çev), Newyork: London; Routledge, 1987, s.67, 
Jacques Derrida Of Grammatology, Gayatri Chakravorty (çev), Baltimore: John Hopkins University Press, 
1997, s.88, Nadide Karkıner, “Yapısalcılık ve Postyapısalcılık”, Modern Sosyoloji Tarihi,  Serap Suğur (drl.) 
Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2011, s.226.  
83  Goodchild, s.188. 
84  Yapıbozum, dekonstrüksiyon olarak da adlandırılan yapıçözüm Jacques Derrida tarafından felsefe ve 
edebiyat okumalarında önerilmiş metinsel analiz şekli ya da tarzıdır. Başta edebiyat ve felsefe olmak 
üzere her tarz yazıya uygulanan bu yöntem. Tıpkı okur gibi metnin de hiçbir şekilde statik olmadığını 
savunan yapıbozum bir metin içinde geçen kavramların metnin bütünlüğünü bozan tutarsız ve ikircikli 
kullanımlarından yola çıkar. Ahmet Cevizci, “Yapısalcılık Maddesi” Felsefe Sözlüğü, İstanbul: Paradigma 
yayınları, 2005, s. 1741.  
85  Jacques Derrida, Gramatoloji, İsmet Birkan (çev), Ankara: BilgeSu Yayınları, 2010, ss. 43,47. 
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2.5.2. ŞizoAnaliz 

Postyapısalcı düşünce içinde özellikle Gilles Deleuze ve Guattari’nin 

kapitalist toplumda arzunun, modernliğin yer yurt edinişini kısaca arzunun 

mikropolitikasını ortaya koymak için kullandıkları bir yöntem olarak 

adlandırılır. Toplumda arzunun üretimi ve dolaşımını analiz etmede 

kullandıkları metodu şizoanaliz olarak adlandırılar.86 Bir anlamda da ekonomi 

politikle Lyotard’ın “libidinal ekonomi” adını verdiği şeyin de birleşmesini 

gerçekleştiren bir yöntem 87 olarak değerlendirilir.  

Deleuze ve Guattari’nin şizoanaliz yöntemiyle psikanalizde tam olarak karşı 

çıktıkları nokta otoriteye ve yasaya uyum gösteren ve arzuları bastırılan 

özneler üreterek nevrozlulaştırdığı noktada, şizoanaliz arzunun hiyerarşik ve 

toplumsal olarak dayatılmış biçimlerinden uzakta hareket etme çizgilerinin 

önünü açmıştır.88  

….. ”Şizoanaliz bir öznedeki toplumun,özneye dayattığı ve ona bir cinsiyet tahsis 
eden antropormorfik temsilin ötesinde n…..cinsiyetin değişken analizidir. 
…Şizoanalitik sav basittir arzu makinadır, makinaların sentezidir, makinasal 
düzenlemedir. Arzu, üretim düzenidir, her üretim aynı aynı anda arzulama 
üretimi ve toplumsal üretimdir”89 

Ali Akay’a göre psikanaliz ve yapısalcılığa getirdikleri eleştirinin dışında o 

dönem için sosyal bilimler disiplinini çok farklı kavramlarla okuyarak 

dönemin hakim paradigması olarak görülen marksizme de bir alternatif 

oluşturmuşlardır.90 

Deleuze ve Guattari’de şizodinamiğin temsil mekanı olan beden91, modern 

bir ideoloji olarak kapitalizmin içindeki arzu mikropolitikalarını yansıtması 

bağlamında önemlidir. Aynı dönemlerde Michel Foucault’un da biyo-politika 

kavramıyla bedenin söylemsel olarak inşa edildiğini ortaya koymasıyla bir 

açıdan farklı kavramlar üzerinden olsa da düşünürler aynı şeyi 

                                                             
86  Best, Kellner, s.116. 
87 Holland, s.31.  
88  Best, Kellner, s.118.   
89  Deleuze, Guattari, s.390. 
90Ali Akay, “Önsöz”,Toplumbilim: Gilles Deleuze Özel Sayısı, Sayı 5-(Kasım:1995) ss.5.  
91 Emre Işık, “Toplumsal Teoride Beden: Beden Tekniklerinden Şizoanalize”, Toplumbilim: Gilles Deleuze 
Özel Sayısı, Sayı 5-(Kasım:1995), s.49. 
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söylemektedir. Arzu politikası kısaca Deleuze ve Foucault’un düşüncelerinin 

tek amacıdır. Toplumsal bilinçdışı da bunun tek araştırma amacıdır.92 Arzu 

bu bağlamda toplumsal cinsiyet ilişkilerinin “ötesine uzanan bir cinsellik”93 

olarak tanımlanır. Başka bir ifadeyle kapitalizmin ve arzunun tabakalaşması 

şizoanalizi üretir. Foucault’un nitelendirmesiyle “bir arzu teorisyeni”94 olan 

Deleuze için arzu bir bağlamda kadın hareketi ve feminist kuram içindeki 

gizil gücün ortaya çıkmasının sağlayan önemli bir kavram olarak anlam 

taşır.  

Bu bağlamda Arzu ve Deleuze’un kadın oluş olarak kavramsallaştırdığı 

düşüncede tüm bu arzu politkalarının merkezinde yer alır. Şizoanaliz alında 

kapitalist üretim kodlarıyla ilgilenir. Çünkü her şeyden önce kapital arzu 

yatırımını teşvik eder. 

2.5.2.1. Kadın Oluş  

Şizoanaliz’in feminist teoriye ve özellikle film çalışmalarına katkıda 

bulunduğu en önemli alan ya da feminizmle örtüştüğü serbest bölge “kadın 

oluş” kavramıdır. Deleuze ve Gauttari bu noktada normun da bir biçimde 

erkek egemen kurumlar tarafından şekillendiğini erkeklerden çok kadınlar 

üzerinden bir biçimde tahakküm kurduğunu ancak kadınlar sayesinden 

sorunun çözülebileceğini dile getirir.95  

“Erkek oluş diye bir şey söz konusu olamaz çünkü erkek en belli başlı 

çoğunluksal varlıktır. Oluş mutlaka azınlıksal olmalıdır”.96 Şizoanalitiik sav 

basittir. Deleuze ve Guattari şizoanalitik savın kısaca temel argümanının 

arzu ve makine kavramı arasında kurulan analoji olduğunu dile getirirler. 

                                                             
92  Goodchid, s.19. 
93  Goodchid, s.77. 
94  Michel Foucault, İktidarın Gözü Seçme Yazılar 4, Işık Ergüden (çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2007 s 
73. 
95  Pekerman, s. 37 
96  Gilles Deleuze, Felix Guattari, A Thousand Plateaus, Capitalism and Schizophrenia, Brian Massumu 
(çev, Önsöz), Minneapolis; London: University of Minnesota Press, 2005, s. 320.  
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 “…..arzu makinadır makinaların sentezidir, makinasal düzenlemedir. 

Arzulama makinaları arzu üretim düzenidir. Her üretim aynı anda arzulama üretimi 

ve toplumsal üretimdir.”97 

2.5.2.2. Yersiz Yurtsuzlaşma  

Yersiz yurtsuzlaşma yeni bir varlık haline gelmek topraktan ayrılıp 

gökyüzüne uzanmaktır. Ali Akay’a göre yersizyurtsuzlaşma hem siyasi, hem 

sanata değin sinemayı da içine alacak biçimde disiplinlerlerarası bir kavram 

olarak işlev görür.98 Deleuze’un verdiği örneklerden biri de Fransız Yenidalga 

sinemasının en önemli temsilcilerinden biri olan Jean Luc Godard’dır. 

Deleuzcu anlamda göçebe göçmenden farklı olarak yer değiştirmelerden 

ziyade kaygan bir mekanda ikameti üzerinden tanımlanır. 

Bu kavram derinlemesine irdelendiğinde “kaygan mekan içkinlik düzlemi” 

özellikle film analizlerinin yapılacağı son bölümde auteur yönetmen olan 

Reha Erdem’in “Kosmos” filminde şizoanaliz yöntemiyle irdelenecek olan 

yersiz yurtsuzlaşma kavramıyla birlikte okunduğunda daha da anlam 

kazanmıştır.  

Reha Erdem “Kapitalizm ve Şizofreni” kitabı’da Deleuze Ve Guattari’nin 

ortaya koyduğu şizofrenik ve şiirsel dile yakın duran bir tavırla filmin baş 

karakteri Battal üzerinden kimsenin alışık olmadığı şizofrenik, 

sinematografik şiirsel, geçmişten gelen bir dil kullanır.  

Reha Erdem adeta kendi tabiriyle sinematografinin imkanlarını sonuna kadar 

kullanarak filmin gramerini roman yazar gibi kullanarak deneysel avangard 

bir form yaratır.  

Deleuze ve Guattari’nin felsefesinde yersiz yurtsuzlaşmayı tamamlayan 

temel kavramları; arzu makinaları ile organsız beden düşüncesidir. 

 

                                                             
97  Deleuze Guattari , s.32.. 
98  Ali Akay, “YersizYurdsuzlaşma Üzerine”, Toplumbilim: Gilles Deleuze Özel Sayısı, Sayı 5-(Kasım:1995) 
s.19. 
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2.5.2.3. Organsız Beden  

Organsız Beden, Bülent Diken’in Kapitalizm ve Şizofreni kitabına yazdığı 

önsözde belirttiği gibi, “her şeyin kendisinden doğduğu ve ebediyen 

kendisine döndüğü kuşatıcı bir akım bir kaostur  

“Organsız bedenin kesintiye uğratılmamış bir süreçten sonradan edineceği 
kuvvetler hakkında bir fikir sahibi olmak istiyorsak arzulama üretimi ile 
toplumsal üretim arasındaki bir paralelliği de hesaba katmalıyız. Böyle bir 
parallik sadece fenemenolojiktir.”99 

 

Deleuze ve Guattari’nin bir açıdan organsız beden yer yer “eksiksiz beden” 

olarak da tanımladıkları kavram aslında bir açıdan da bütün üretimin 

kaydedildiği ve kendisinden doğuyor göründüğü kaydedici bir yüzey 

şekillendirir. Bu daha açılacak olursa, toplum; kendi üretim sürecini 

kaydederek bir açıdan kendi hezeyanını inşa eder.  100 Deleuze ve Guattari 

için Kapitalizm organsız bedenin arzu üretimlerini gerçekleştirdiği bir 

alandır.101 

2.6.Toplumsal Cinsiyet İkilemi 

Toplumsal cinsiyet çalışmalarının ana ekseni de bu “doğa ve kültür 

karşıtlığı” ekseninde belirlenmiştir. Bir anlamda Fallus-logos merkezci 

ekonomi, fallusun eril ayrıcalığın bir örneği olarak işlenişini eleştiririr.102 

Doğa kültür karşıtlığının, “feminizmi baştan başa belirlediğini”103 

söylenebilir. Butler’ın da belirttiği gibi feminist kuramcılar, cinsiyet ve 

toplumsal cinsiyet ayrımını daha net bir biçimde ortaya koyabilmek adına 

doğa-kültür ayrımını sahiplenmişlerdir.104 

                                                             
99  Deleuze, Guattari, s.23. 
100  Deleuze, Guattari, s.24. 
101  Deleuze, Guattari, s.52. 
102  Tina Chanter, “Psikanalitik, Post-Yapısalcı Feminizm ve Deleuze”, Cogito Feminizm Sayı.58-(Bahar 
2009), ss.93-131 
103 Direk, s.72 
104  Butler bunu açarken feminist kuramcıların Levi’s Strauss’un yapısalcı antropolojisinin de feminist 
kuramcılar tarafındana nasıl da tartışmaların odağına çekildiğini şu biçimde açıklar. “Bu konuma göre 
doğal veya biyolojik bir dişi vardır. Sonradan toplumsal olarak ikincil konumdaki “kadına”a dönüşür. Yani 
sonuçta cinsiyet doğaya ya da çiğ-ham’a tekabül ederkentoplumsal cinsiyet de kültüre ya da pişmişe 
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Doğa kültür ikiliği üzerine kurulan tartışmaların temel yönünü belirleyen 

eksen, doğa kültür ve fallos logos arasındaki çatışmadır. 

Özellikle bu çatışma postyapısalcı feminist düşüncenin de ortaya çıkışını 

hızlandırmıştır. Fallosentrizm-logosentrizm ikiliğinin daha önceki bölümlerde 

de tartışıldığı üzere kökenleri Antik Yunan’ a kadar uzanmaktadır.  

Simone de Beauvoir’in “İkinci Cins” kitabında erkek faaliyetinin, yaşamın 

karmaşık güçlerine üstün gelirken hem doğayı hem kadını itaat altına 

aldığını söyler. 

Beauvoir’in burada irdelediği kavram, doğa ile kadın arasındaki bağ105 

feminist teorinin tartıştığı temel kavramlardan biri olarak dikkat çeker.  

Kadınlık felsefi düşüncenin doğuşundan beri simgesel olarak aklın dışında 

kaldığı varsayılan şeylerle yer tanrıçalarının karanlık güçleriyle veya esrarlı 

kadınların görünmez güçlerinin ertkisinde kalmayla eş tutulmuştur. 

Eski Yunanlılar kadınların çocuk doğurma yetileri ile doğanın bereketi 

arasında bağlantı olduğunu düşünmüşlerdir. Daha sonraları Platon bu 

düşünceyi kadınların aslında doğayı bir biçimde taklit ettiğini savlayarak 

ortaya koymuştur. 

Yer tanrıçalarıyla ilişkili olan bereket bilincinden rasyonel tanrıların türlerine 

geçiş; ilk dönem Yunan edebiyatında kendini gösterir. Bir açıdan da 

günümüzde queer çalışmalara evrilen toplumsal cinsiyet çalışmaları bu ikiliği 

yapısöküme uğratma derdindedir. 

                                                                                                                                                                                   
tekabül eder”. Judith Butler, Cinsiyet Belası, Feminizm ve Kimliğin Alt Üst Edilmesi, Fatma Tütüncü 
(çev.) İstanbul: Metis Yayınları, 2008, s.93. 
105  Pisagor’un İ.Ö altıncı yüzyılda düzenlediği karşıtıklar tablosunda kadınlık açık biçimde sınırlanmışın 
tam ve açık olarak belirlenmişin karşıtı olarak alınan sınırlanmamış olanla muğlak ve belirsiz olanla 
ilişkilendirilmiştir. Tabloda bu türden on karşıtlık sıralanır sınırlı sınırsız çift bir sağ sol eril dişil durağan 
hareketli düz eğri aydınlık karanlık iyi kötü kare dikdörtgen burada karşıtlık kurulan diğer terimler gibi eril 
ve dişil de doğrudan doğruya betimleyici bir işlev görmez. Erilin dişilden üstünlüğü form ile formdan 
yoksunluk arasında kurulan Pisagorcu asal karşıtlıkla ilişkili olmasında yatar. Bkn. Genevieve Lloyd, Erkek 
Akıl, Batı Felsefesinde Erkek ve Kadın, Muttalip Özcan(çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1993, s.4 
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Temel erkek ve kadın ikiliğini tüm batı medeniyetinin özüne sirayet etmiş bu 

temel ayrımın nereden kaynaklandığını düşünüldüğünde Antik Yunan 

dönemine kadar uzanır.  

Platoncu tema, batı düşünce tarihinin daha sonraki aşamalarında da erkeklik 

ve form; kadınlık ve madde arasında kurulan bu uzun ömürlü çağrışımları 

hem kullanan hem de pekiştiren biçimlerde yinelenmiştir. 

Bu bağlamda Platon’un form ve madde, erillik ve dişillik kategorileri batı 

düşüncesine sızmış olan temel bir yapıdır. Doğa, kültür ikiliği olarak söz 

ettiğimiz bu durumun önemli bir yansıması da erkeğin, kültürün bir 

göstegesi olan akılla eşdeğer görülmesine karşılık; kadının daha aşağı olan 

bedenle bir tutulmasıdır. Bu bağlamda beden kavramı baştan dişil olarak 

kodlanır.  

Dişilliğin temel sorunu en başta madde erkeğinse form olarak 

kodlanmasıdır. Aristoteles için “madde olasılık, form ise gerçekliktir.106 

Bedenin dişil olarak kodlanması da aslında “Kapitalizm ve Şizofreni” 

kitabında Deleuzcu tüketim arzusuyla tetiklenen içgüdülerin bir yansıması 

olarak değerlendirilebilir.   

2.7. Toplumsal Cinsiyet Performatifliği  

Tezin, temel epistemolojik ve metodolojik duruşunu belirleyen postyapısalcı 

feminist düşüncenin önemli kavramlarından biri olan “performatiflik” 

toplumsal cinsiyet kavramıyla ilgili son dönem yapılan feminist tartışmalarda 

önemli bir yönelim olarak dikkati çeker.  

Özellikle sinema üzerine olan yayınlarda da yavaş yavaş dillendirildiği 

söylenebilir.107 

                                                             
106  Judith Butler, “Maddeleşen Sorunlaşan Bedenler”. Cogito, Cinsel Yönelimler ve Queer Kuram. Sayı 
65-66-(Bahar 2011), ss.52-87 
107  Performatifliğin sinemadaki etkileriyle ilgili kısaca kavrama değinen son dönem çalışmalardan biri 
olarak ; “….1970’lerde ve bütünlüklü ulus imgesinin yara almasına rağmen bu imgeyi muhafaza etme 
çabasının sığınabildiği tek yer olan  toplumsal cinsiyet performansı ertelemenin saf biçimi olarak 
Utanç’ta karşımızdadır.” Bkn Umut Tümay Arslan, Mazi Kabrinin Hortlakları, Türklük Melankoli ve 
Sinema, İstanbul: Metis Yayınları, 2010, s.121. 
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Postyapısalcı feminist düşüncenin önde gelen isimlerinden Judith Butler’ın 

performatiflikle ilgili yaptığı tartışmalar irdelendiğinde, dilbilimin sınırları ve 

gramere ait bir kavramken Judith Butler tarafından feminist literatüre 

kazandırılmıştır. Butler, performatifliği açıklamak için “Derrida’nın alıntı 

metaforunu” kullanır.                                                                                                   

Judith Butler kavramı tartışmaya açtığı kitabı “Cinsiyet Belası’nda” 

performatifliği şöyle tanımlar:108 “Toplumsal cinsiyet performatifliğinin tek 

seferlik bir edim olmadığını kendini tekrar ve ritüel üzeinden ortaya 

koyduğunu performatifliğin temsil alanının da beden” olduğunu dile getirir. 

Toplumsal cinsiyetin performatif olduğu görüşünü tartışmaya açarken 

kavramın “ritüel ve temsil” boyutlarını öne çıkarır. 

Performansı, zorunlu bir toplumsal ritüel biçiminde tanımlayan Butler için, 

performatiflik taklit ve maskeleme özellikleri nedeniyle sinemanın doğasına 

çok uyan bir kavramdır. Sinema perdesinde izlenen karakterler eril ve dişil 

cinsel kimlik temsilleri performatik mimetik temsillerdir. İlerde analiz 

bölümünde üzerinde durulacak önemli kavramlardan biri olacaktır. 

Butler, toplumsal cinsiyet performatifliğinin kuramsal boyutlarını tartışmaya 

açtığı “Cinsellik Belası” adlı eserinde bu kavramın daha iyi anlaşılması için 

taklit ve maske kuramlarını tartışmaya açar.  

 

 

                                                             
108 Judith Butler postyapısalcı feminist düşünce performatiflik tartışmalarıyla ilgili olarak “Performatifliğin 
ritüel boyutu mefhumu, Pierre Bourdieu’nun Habitus kavramıyla ilişkilidir. Bunu ancak kitabı yazmayı 
bitirdikten sonra fark ettim. Performatif toplumsal cinsiyet meseleleri görsel sanatlarda Whitney 
segilerinde, Los Angeles’teki Otis Güzel Sanatlar Okulu’nda ve başka farklı farklı yerlerde sahiplenildi. Son 
yıllarda çalışmalarımı çoğunlukla Cinsiyet Belası’nda dış hatlarıyla sunduğum performatiflik kuramını 
açmaya ve gözden geçirmeye adadım. Performatifliğin tam anlamıyla ne olduğunun söylemek zor çünkü 
performatiflik denen şeyin ne anlama geldiği konusunda kendi görüşlerim bile zamanla çoğunlukla 
getirilen fevkalade eleştiriler sayesinde değişti”. Butler ss.19,23. Ayrıca Butler “toplumsal cinsiyetin 
performe edildiğini söylemek ya da toplumsal cinisyetin anlamını onun performansından 
çıkarabilceğimizi söylemek performansı zorunlu bir toplumsal ritüel olarak yeniden düşünmek istesek de 
istremesek de yeterli değildir. Açıkcası toplumsal toplumsal cinsiyet işleyişleri vardır ve toplumsal 
cinsiyetin psişik işleyişlerini toplumsal cinsiyetin somut performansına indirgemek hata olur” Judith 
Butler, İktidarın Psişik Yaşamı Tabiyet Üzerine Teoriler, İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2005, s.137. 
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2.7.1. Maske ve Taklit  

İrigaray, kadınlar ve maskeleme ilişkini açıklarken bu saklama 

mekanizmasının kadınların daha çok ortaya koyduğu bir durum olduğunu 

savlar. Böylece bu mekanizmadan destek alan kadınlar, kendi arzularından 

vazgeçme pahasına erkeğin arzusuna katılabilme imkanını da yaratmış 

olurlar. Bu da toplumsal cinsiyet performatifliğini inşa eden bir süreç olarak 

maskeleme olgusunu öne çıkartır.109  

Joan Riviere “Bir Maskelenme olarak Kadınsılık” adlı makalesinde kadınlığın 

aslında bir taklit ve maskeleme olduğu yönünde önemli bir tartışma 

başlatmıştır.110 Riviere, maskeleme kavramını ilk kez 1929 yılında çalışan 

kadınlar üzerine yaptığı bir inceleme sonrasında ortaya koymuştur. 

Riviere, kadınların aslında dişiliklerini sergilemelerinin nedenini, 

bilinçaltındaki erkekliğin gizlenmesi olarak yorumlar. Bunun ardından Lacan 

da “Fallus’un Anlamı” adlı eserinde kadınlığın fetiş olduğunu aslında 

varolmayan birşeyin gizlenerek varolmayan cinsiyetin iğdiş edilmesi olarak 

yorumlar. 111  

2.8. Arzunun Heteronormatif Doğası 

Foucault da, Deleuze gibi “arzuyu modern söylemin”112 bir parçası olarak 

görmektedir. Arzu, postyapısalcı feminist düşüncenin toplumsal cinsiyet ve 

cinsel kimliklerini anlamladırmada eril ve dişilin inşasında kullandıkları temel 

bir izlek olarak dikkati çeker. Postyapısalcı düşünce içindeki yöntemlerden 

biri olan şizoanaliz kendini arzu ve kapitalist kayıt üzerinden 

meşrulaştırmaktadır. Postyapısalcı feminist düşünceye yaptığı yapısökümcü 

okumalarla büyük bir katkı sağlayan Judith Butler ise postyapısalcı 

perspektiften arzunun heteroseksüelleştirilmesini yani ”dişil ve eril 

arasındaki asimetrik karşıtlıkların üretilmesi” gerektirdiğini ortaya koyar. 

                                                             
109  Butler, s.29 
110 “gerçek kadın bir erkekse dişi kadın; da bir maskedir”. Efrat Tselon, Kadınlık Maskesi, Gündelik 
Hayatta Kadının Sunumu, Reşide Kekeç (.çev.). Ankara: Ekin Yayınlarıi 2002, s. 59.  
 111  Tseelon, s.60. 
112  Scott Lash, “Soykütük ve Beden, Foucault, Deleuze, Nietczhe”, Toplumbilim: Gilles Deleuze Özel 
Sayısı, Sayı 5-(Kasım:1995) ss.141-152  
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İlerleyen bölümlerde görüleceği üzere arzu sinema eril ve dişil kimliklerin 

Metz’in izleme dürtüsü dediği şeyi Mulvey’in kavramsallaştırmasıyla eril 

nazarın kısaca, dişili izlerken aldığı hazzı açıklamada oldukça aydınlatıcı 

olacaktır.  

2.9. Bedenin Dişil İnşası: Cinsel Fark  

Kadının dişil cinsel kimliğini oluşturan en önemli temsil alanı kendi 

bedenidir. Bu bağlamda Michel Foucault daha önceki bölümlerde de dile 

getirildiği üzere iktidarın bedenler üzerinden işlediğini savlar113. 

Beauvoir, bedenin bir durum olduğu saptamasından hareketle dişil 

toplumsal cinsiyetin işaretlenmiş olduğunu Irigaray da Beauvoir’in 

düşüncesinin üzerine geliştirdiği argümanla, kadınların bir olmayan bir 

cinsiyet olduklarını dile getirirken bir açıdan da bedenin dişil olanla 

özdeşleştirilmesi erilliğin de cisimleşmiş bir evrensellik gibi algılanmasına 

neden olur.114 Bedenin dişil olanla özdeşleşmesinin ve bu cisimleşmenin 

örneğini bekaret, iffet ve namus kavramları üzerinden okumak mümkündür. 

Bu kavramları dile getirdildiğinde, zihne ilk gelen imge genellikle kadın 

bedenidir. Bu kavramlar, eril dişil matrisi üreten heteronormatif cinsiyet 

rejimlerinde kadınların bedenleri üzerinden yönetilerek tabi kılınmalarını 

sağlar. 

Namus, mahrem, iffet gibi toplumsal değerlerin taşıyıcısı her zaman dişi 

bedeni olarak kodlanarak kadın bedeni üzerinden temsil edilirler. John 

Berger’in de belirttiği gibi aslında kadın bedeni izleme hazzını üreten önemli 

bir alandır. Bedenin kaotik tarihi içinde bir yolculuğa çıkıldığı vakit, modern 

bedenin doğuşunun oldukça sancılı olduğu sosyal bilim disiplini içinde 

yapılan tartışmaların odak noktasını oluşturur. 

                                                             
113  Aslında bedenin dişil olarak kodlanmasının en önemli yansımalarını gündelik yaşam pratiği içinde 
sıklıkla görülür. 
114  Daha önceki bölümlerdede tartışılan ve Antik Yunandan beri süregelen beden ve ruh ikiliği kadının 
daha aşağı olan bedenle erillin de daha yüce olan ruh ve akılla özdeşleştirilmesi kartezyen bir tavırla akıl 
ve beden arasında keskin bir ayrımın sonucudur. Kadının bir biçimde “dişil beden” olarak tanımlanması 
da bu düşüncenin kalıntılarını taşır. 
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Aristotoles ve Galenos’un teorileriyle şekillenen ortaçağ anlayışında beden 

tüm günahların kaynağı olarak görüldü. Derrida’nın, Batı düşünce geleneğini 

eleştirmek için dile getirdiği “mevcudiyet metafiziği” bu temel ikili 

karşıtlıklara denk gelen bir yapı olarak temsil edilir. Bedenin özellikle dişil 

bedenin kapitalist kültür içinde bir tüketim nesnesine dönüşmesinden önce, 

benzer bir biçimde beden batı düşünce sistemini şekillendiren önemli 

dönemeç noktalarında hep daha aşağı görülen, ve günahların kaynağı olarak 

kabul edilen dişil bedenle özdeşleştiği görülmektedir. Ruha karşı hep daha 

aşağı görülen bu temel ikilik kartezyen düşüncenin de anahatlarını 

oluşturmuştur. “Ruhun iğrenç giysisi” olarak nitelendirilen beden insanın 

yoldan çıkmasını sağlayan en baş tehlike olarak kabul edilirdi115. Beden 

iktidarın en önemli temsil alanı olmuştur. Bu bağlamda kadın bedeninin 

tarihi estetik kriterlerine bakılınca bile kadın bedeni üzerinde kurulan 

tahakkümün de tarihi olarak okumak mümkün.  

Beauvoir ise bedenin, kültürel dünyayı vücuda getiren ataerkil kültürün 

etkin biçimde icra edilmesini olanak tanıtan bir proje olarak yorumlar. 

Baudrillard, Deleuzcu arzu nosyonuna benzer şekilde kapitalizmin bedeni 

“en güzel fetiş nesnesi” olarak nasıl meşrulatırdığını açıklarken aslında 

kapitalizmin arzu nesnesinin dişil bedeni olduğuna da işaret etmiş olur. 

Baudrillard bu savını kuvvetlendirmek adına güzellik ve erotizmin birbirinden 

ayrılmadığını vurgularken bu durumun bedene ilişkin yeni etik kodları ortaya 

çıkardığını da dillendirir.116 Arzunun, değiş tokuş edilen göstergelerinin 

temsil alanı olarak görülen beden için Kristeva’nın düşünceleri dişil bedenin 

nasıl “abject”olarak algılandığını da çok derinlikli olarak ortaya koyar. 117  

 

 

                                                             
115 Alain Corbin, Jean Jacques Courtine, Georges Vigarello, Bedenin Tarihi 1, Rönesans’tan 
Aydınlanmaya Saadet Özön(çev), İstanbul: Yky Yayınları, 2008, s.17. 
116  Jean Baudrillard, Tüketim Toplumu, Hazal Deliçaylı (çev), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2010, s.16 
117  Julia Kristeva, Korkunun Güçleri, Nilgün Tutal(çev.).  İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2004, s20 “iğrenç (ab-
ject) ve daha özgül olarak da fobi ve benlik bölünmesi dikkate alındığında bilinçdışına atfedilen 
yadsımacılığın bir tezahürü” şeklinde Kristeva tarafından ayrıntılı olarak açıklanmıştır.  
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2.10. Erilliğin Sosyal İnşası 

Şimdiye kadar yapılan toplumsal cinsiyet odaklı çalışmalar cinsiyet kaynaklı 

iktidar ilişkilerinin kurucusu, öznesi olarak erkekliğin ne olduğu ve nasıl 

biçimde analiz edileceği üzerinde çok fazla çalışılmamış yeni ve yaratıcı bir 

mecra olarak dikkati çeker.118  

Bu bağlamda toplumsal cinsiyet ilişkilerinin yeniden üretim alanlarından biri 

olan sinema üzerinden dişil kimliği eril kimlik ekseninden inşasını daha 

derinlikli anlayabilmek için gözden kaçırılmaması gereken önemli 

noktalardan biri de bu toplumsal cinsiyet hiyerarşisinin kadınları olduğu 

kadar erkekleri de baskı altına almasıdır. 

Bu toplumsal, yapı kadınlar kadar erkeklerin de nasıl davranması gerektiğini 

ortaya koyar. Bu durumda en az kadınlık ve dişilliğin inşası kadar erkeklik 

de toplumsal olarak inşa edilen bir gerçekliktir. Son dönemde kadın 

çalışmaları gibi erkeklik ve maskulenlik konusunda yapılan çalışmaların 

dikkati çeker biçimde arttığı bu gerçekliğini bir kanıtı olarak 

değerlendirilebilir. 

Şimdiye kadar patriyarki kavramının içine tıkıştırılan ama “biyolojik, 

indirgemeci erkeklik çalışmaları alanının feminist çalışmalara göre oldukça 

yeni olduğunu söylenebilir. 1970’li yıllardan bu yana feminist paradigma 

içinde yapılan tartışmalar içinden ortaya çıkan bir alan olarak dikkat çeken 

erkeklik çalışmaları son yılların feminist metodolojisinin kafa yorduğu bir 

mecradır. 

Her şeyden önce erkeklik denilen “toplumsal konum” bir iktidar analizi 

içinden bakılmadan anlaşılması zor bir süreçtir. Dişilliği inşa eden erillik 

mekanizmasını karşılaştırmalı bir perspektifle anlamlandırmak adına erilliğin 

içinden geçtiği “erkek egemen toplum kavramı devlet, ordu, işgücü piyasası 

gibi kurumlaşmış patriarki alanları”119 üzerinden derinlikli olarak 

irdelenmeden anlaşılabilecek bir alan olarak görülmemelidir. Maskulenliğin 
                                                             
118  Serpil Sancar Üşür, Erkeklik İmkansız İktidar, Sokakta, Piyasada Erkekler, İstanbul: Metis Yayınları, 
2009, s. 23 
119  Sancar, 24. 
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toplumsal yapının katmanlarına nasıl derinlikli olarak sızdığını irdelerken; 

erkekliğin de tıpkı dişillik gibi toplumsal olarak inşa edildiğini öne süren 

feminist kuramcılar sıklıkla Levi’s Straus’un “eril kültürel kimlik” tanımını 

tartışmaya açarlar. 

Eril kültürel kimlik, babasaoylu klanlar arasında farklılaşma edimi üzerinden 

tesis edilir. Levi’s Strauss, kadınların önce bir baba adına sonra bir diğerine 

değiş tokuş nesnesi olduğunu ortaya koyar. Postfeminist perspektiften bu 

düşünceyi irdeleyen önemli kadın kuramcıların başında gelen Luce İrigaray; 

kadınların ataerkil düzen içinde erkekler arasında değiş tokuş nesnesi 

olmalarını “fallogosantrik ekonomi” kavramı üzerinden yaptığı bir kelime 

oyunuyla “hommo-seksüellik” olarak adlandırır.120 

Irigaray, bu düşünceyi tartışmaya açarken bu düzen içindeki ilişkilerin 

homososyal arzuya dayandığını açıklar.  

Tezin temel kaygısı da erkek algısına göre şekillenen dişillik olgusunu ortaya 

koyarken erkeklik çalışmalarını da kadın çalışmalarına paralel bir biçimde 

değerlendirme düsturuyla hareket etmesidir. 

Bu anlamda erillik de tıpkı dişillik gibi toplumsal ve kültürel olarak inşa 

edilir. Bir anlamda postyapısalcı teoriye getirilen en büyük eleştirilerden biri 

de dişilllik kadar erillik tanımlamaları üzerinde durmamasıdır.  

Ayrıca erkeklik çalışmalarının önemli bir kavramı da özellikle ilerleyen 

bölümlerde film analizlerinde sıklıkla başvurulucak olan “hegemonik 

erkeklik” kategorisidir.  

Erilliğin dişillik üzerindeki hakimiyetini devam ettirmesine yardım eden 

hakim erkeklik kurgusu olarak tanımlanabilecek kavram, erkeklik çalışmaları 

içinde bir iktidar analizi olarak kurumlaşmış patriarki alanlarını irdelemede 

öne çıkan temel kavramlardan biri olarak değerlendirilmektedir.  

                                                             
120  Luce Irıgaray, The Speculum of the Other Woman, Gillian G.Hill,(çev.)Newyork: Cornell University 
Press,1985, s.101 
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Ayrıca bu kavramla kadın dışında toplumsal olarak bilinen normların dışında 

kalan erkeklik hallerine karşı da bir baskı mekanizması olarak da işlev 

görür121. 

Hegemonik erkeklikliğin kurumsallaşma sürecinde eşcinsellik de bir tür 

“karşı hegemonik güç“ olarak değerlendirilir. 

Bu kavramı ilerleyen bölümlerde postyapısalcı teori içinde gelişen ve 

feminist hareketin üçüncü dalgasından çıkan “queer kavramı” içinde 

tartışılacaktır. 

2.11. Feminist Çalışmaların Sinemadaki İzdüşümleri  

Sinemasal anlamda kadın aslında bir nevi en büyük öteki olarak kodlanarak 

toplumsal, ideolojik ve kültürel yaşamı temsiller üzerinden yeniden tesis 

ederek onaylama yoluna gitmiştir. Bu bağlamda Simone De Beauvoir’in 

tanımladığı ötekilik olarak kadınlık, dişil olma durumunu sinemasal 

meşrulaştırma üzerinden de yansıtır. Feminist hareketin, toplumsal cinsiyet 

ve cinsellik tartışmalarının sinemadaki izdüşümleri irdelendiğinde sinema, 

kadın hareketi için bir mücadele alanı haline getirilebilecek iletişim 

araçlarından (medya) biri olarak görüldü. 

Film, erkeklerin egemenliğindeki medyanın sunduğu tektipleştirilmiş kadın 

imgelerine karşı koyacak ve kadınların genellikle bağımlı roller üstlendikleri 

erkek egemen toplumdaki ikincil konumlarının farkına varmalarını 

sağlayacak ideolojik bir aygıt olarak değerlendirildi. Ruken Öztürk, bireyi 

meşru düzene kolaylıkla bağdaştıran ve çağımızın en önemli sanat 

dallarından biri olarak değerlendirilen sinemadaki kadın temsilinin ataerkil 

ideolojiyle uyumlu olduğunu dile getirir.122 Robin Wood’a göre Hollywood 

filmlerinde iki ideal figürden söz edilir: 

1. İdeal Erkek: Erkeksi, güçlü bir serüvenci, kuvvetli tuzağa düşmeyen adam. 
2. İdeal Kadın:Eş ve anne, mükemmel bir arkadaş, sonsuza dek yuvasının ve 

evinin güvenilir dayanağı.  
                                                             
121  H. Bahadır Türk, Hegemonik Erkeklik ve Kültürel Temsil: “Çirkin Kral, Kurtlar Vadisi’nde Yürüyor”, 
İlker Erdoğan (drl.), Medyada Hegemonik Erkeklik ve Temsil içinde (163-213), İstanbul: Kalkedon 
Yayınları, 2011, s.165. 
122  Ruken Öztürk, Sinemada Kadın Olmak, İs anbul: Alan Yayıncılık, 2000, s. 69. 
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İdeal çiftin aykırılığının birleşmesinden ise ortaya çıkan kombinasyona bakıldığı 
zaman  

1.Evine bağlı bir koca-baba, güvenilir ama sıkıcı.2. Erotik kadın serüvenci, 
kumar oynayan kadın, salon  kadını. Büyüleyici ama tehlikeli, kahramanı aldatır 
ya da yırtıcı bir panter kesilir.123 

 

Sonuçta Amerika’nın küresel gücünün görsel temsilini meşrulaştıran 

Hollywood ana akım sineması da yukarda tartışılan ideal temsillerin dünya 

çapında kabul görmesini sağlar. Feministlerin bütün dünya ölçeğinde 

“evrensel ideal”124 kavramının erkeklerin kadınların üzerindeki baskısını da 

ortaya koyar. Sinemadaki evrensel ideal, aslında evrensel patriarki’nin de 

bir temsilidir. 

Feminist ve toplumsal cinsiyet çalışmalarının sinemadaki izdüşümlerini 

derinlemesine irdelediğinde yükselen yeni kimlik politikalarının hem film 

kuramında hem de uygulamada ciddi yankı bulduğunu açıkça 

gözlemlenebilir. 

Yine Robin Wood’a göre “feminizm, onun dışında gey-lezbiyen hareket” 

toplumsal cinsiyet ve cinselliğin sorgulanması, sinemaya ilişkin tüm kabulleri 

değiştirmiştir.125 Özellikle Batı’da 1960’larda İkinci dalga feminizmin ortaya 

çıkmasıyla kadınların sinematik imge olarak konumlandırılışına ilişkin önemli 

tartışmalar başlar. 

Bu nedenle 1960 yılı feminist film teorisinin gelişmesinde bir milat olarak 

kabul edilir126. Çünkü feminist teorisyenler toplumu bir temsiller sistemi 

olarak inşa edildiğini ileri sürerken bedenin de bu süreçte toplumsal cinsiyet 

politikalarının bir ürünü olarak inşa edildiğini dile getirirler. 

Sinemanın toplumsala eklemlenmesi ve onu yeniden üreten bir mekanizma 

olarak işlev görmesi feminist teori ile sinemayı bir araya getirmiştir. 

1960’ların liberal ortamı Vietnam Savaşı’nın ardından Amerika’nın kendi 

                                                             
123  Robin Wood’dan aktaran Ruken Öztürk, Sinemada Kadın Olmak İstanbul: Alan Yayıncılık, 2000, s 72, 
73.  
124  Nejat Ulusay, Melez İmgeler, Sinema ve Ulusötesi Oluşumlar, Ankara: Dost Yayınları, 2008,s.36.  
125  Ulusay, s36. 
126  Tirmisi, s,163. 
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içinde girdiği hesaplaşmalar yükselen sivil hak talepleri, 68 kuşağının her 

alanda sesini duyurması, toplumsal olarak ciddi bir muhalefetin 

yükselmesini de sağlar.  

Medya ve sinema bu muhalefetin kadınlar için önemli bir ayağı olarak 

değerlendirilir. Özellikle bu dönemde kadın bedenine ilişkin tartışmalar, 

annelik, üreme, doğum kontrol hakları her türlü konu medyada dikkati 

çeken bir biçimde tartışmaya açılır. 1971’de Laura Mulvey ve Claire 

Johnston “Londra Kadınların Film Grubu’na” katılırlar.  

1972 yılında kurulan Londra Film Okulu, bu tartışmaların ardından kadınlara 

kendi filmlerini yapmak için imkan tanıyan bir oluşum olarak ortaya çıkar. 

Avant-garde sinemanın yükselişi de bu oluşumlara bir zemin oluşturmuştur. 

1970’li yıllar özellikle sinema endüstrisi içinde sadece en ideal alan olarak 

görülen film yıldızlığı dışında kadınların makyaj ve kostüm gibi alanlardan 

yönetmenliğe doğru ciddi bir sıçrama yaptığı görülmektedir. 

Özellikle bu dönemde kadın yönetmenlerin çektiği filmlerin sergilendiği 

uluslararası film festivalleri de artık feminist film pratiği ve uygulamasının 

görünür kanıtları olarak dikkat çeker. 

Bu bağlamda 1972 yılında Newyork’da düzenlenen Birinci Uluslararası Kadın 

Film Festivali ile Edinburg’de düzenlenen Kadın Film Festivali bu sürecin 

önemli yansımaları olarak değerlendirilir. 

İngiltere’de daha sonra feminist film kuramı içinde oldukça önemli bir 

konuma sahip olan “Görsel haz ve anlatı sineması ile eril nazar” kuramını 

ortaya atan sinema teorisyeni yönetmen Laura Mulvey ile yazar Peter 

Wollen ile birlikte yaptıkları avant-garde video filmlerinin çekimine Chanel 4 

kanalı destek olmuştur.  
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2.11.1. Queer Sinema, Queer Temsiller 

Feminist praksisin sinemaya yaptığı en önemli izdüşümlerden biri de “queer 

sinema’dır. Özellikle 1991 yılından sonra da queer sinema kavramı ilk kez 

Toronto Film Festivali’nde127 gündeme gelir.Queer kelimesinin etimolojik 

kökenine bakıldığında ise “tuhaf”, “acayip”, ”garip”, “iğreti”128 gibi olumsuz 

anlamlara gelen kelime İngilizce’ye Almanca çapraz kesen transversal 

anlamına gelen “quer”den geçmiştir.  

Queer kuramının merkezinde acayip, tuhaf, yamuk, anormal gibi normatif 

olanın dışında kalana, bu alanın dışında bırakılana vurgu yapılır129. Özellikle 

Judith Butler’in çalışmalarının sosyal bilim disiplinleri içinde yankı 

bulmasından sonra görsel sanatlar ve sinema alanına da sıçramıştır.  

1971’den sonra Feminist film literatürüne giren queer sinema genel olarak 

“heteronormatif düzene” bir başkaldırıdır.  

Queer temsillerle sorunlu bir ilişkisi olan anaakım sinemanın özellikle cinsel 

azınlık olarak değerlendirilen öteki cinsel kimlik kategorileri olan gey ve 

lezbiyenleri “gülünçleştirme” eğiliminde olmuştur. Genelde de bu kimlikler 

hep kurban rollerinde temsil edilmişlerdir. Hollywood sinemasında 1934’te 

yürürlüğe giren “Üretim Kodu” adlı sansürün kaldırıldığı 1960’lı yılların 

sonların dek ana akım sinemanın yurdu olan Amerika’da “eşcinsel 

karakterler ölümcül karakterlerle, canavarımsı kalıp yargılarla” 

ilişkilendirilmişlerdir.130  

Feminist ve toplumsal cinsiyete ilişkin tartışmaların sinemada nasıl yankı 

bulduğuna bakıldığında özellikle psikanaliz Lacan ve Freud üzerinde 

                                                             
127  Ulusay, s,.36 
128 Cüneyt Çakırlar, Serkan Delice, “Yerel İle Küresel Arasında Türkiye’de Cinsellik, Kültür ve 
Toplumsallık”, Cinsellik Muamması, Türkiye’de Queer Kültür ve Muhalefet, Cüneyt Çakırlar Delice 
Serkan (drl.). İstanbul: Metis Yayınları 2012, ss.11-34. 

129 Sibel Yardımcı, Özlem Güçlü, “Giriş: Queer Tahayyül”, Sibel Yardımcı, Özlem Güçlü (drl.), 
QueerTahayyül içinde,(17-27), İstanbul: Sel Yayınları, 2013, s.17.  
130 Esra Arcan, “Queer Sinema: Sinemada Cinsel Azınlıkların İnşasına Eleştirel Bir Yaklaşım” Murat İri 
(drl.), Sinema Araştırmaları, Kuramlar, Kavramlar, Yaklaşımlar içinde(216-237), İstanbul: Derin 
Yayınları, 2010, s. 229. 
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yoğunlaşarak oluşan bir film teorisinden söz edilir. Henüz postyapısalcı 

feminist perspektiften Deleuze eksenli bir sinema kuramının varlığından söz 

eden çalışmalar oldukça sınırlıdır. Sinema ve film analizleri genellikle 

psikanaliz ve göstergebilim üzerine odaklanmaktadır.  

Bu bağlamda bu çalışmanın Yeni Türk Sineması’nda erillik ve dişillik 

temsillerinin postyapısalcı feminist bir okuma üzerinden irdelenmesi, bu 

eksenden yapılacak çalışmalar için de esin kaynağı olması amaçlanmaktadır. 

Toplumsal cinsiyet alanındaki temsillerin sinema alanına müdahalesi film 

çalışmalarında son dönemde dikkat çeken önemli konuların başında 

gelmektedir. 

Bunun için daha önceki bölümlerde üzerinde durulan Lacan’ın ayna evresi ve 

psikanaliz etkisindeki sinema kuramına ayrıntılı bir bakış atıldıktan sonra 

sonra Mulvey’in “bakışın” hegemonik cinsiyetlendirilmiş doğası üzerine ele 

aldığı “Eril nazar” teorisi üzerinde durulacaktır.  

2.11.2. Lacan’ın Aynasından Sinema Perdesine  

Feminist film kuramının oluşmasında Mulvey’in ortaya koyduğu Eril nazar 

teorisiyle Freud ve Lacan’ın toplumsal cinsiyet ve cinselliğin toplumsal ve 

kültürel olarak oluşumlarını ortaya serdikleri psikanalitik kuramların büyük 

önemi vardır. Sinema kuramlarının ağırlıklı olarak dayandıkları ve 

beslendikleri en önemli zeminlerden biri de psikanaliz alanı olmuştur. 

Birinci bölümde toplumsal cinsiyet ve cinselliğin açıklandığı teorik zeminde 

ağırlıklı olarak, Freud ve Lacan’ın çalışmaları üzerinde durulmuştur. Lacan’a 

göre kadın erkek’in yoksun olduğu bastırılmış hakikatin belirtisidir.131 Bu 

bölümdeyse bunların Mulvey’in teorisine nasıl ışık tuttuğunu anlamaya 

çalışarak film kuram ve pratiğini nasıl dönüştürdüğü üzerinde durulacaktır. 

Öncelikle Christian Metz’in imgesele kavramını filmin merkezine koyar. Bu 

doğrultuda Metz, film analizine girmesine vesile olan “Freudcu psikanaliz 

                                                             
131  Seyla Benhabib, Judith Butler, Drucilia Corner, Nancy Fraser, Çatışan Feminizmler, Felsefi Fikir 
Alşverişi, Feride Evren Sezer (çev.), İstanbul. Metis Yayınları, 2008, s. 106. 
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sinematik gösterenin incelenmesine ne gibi katkı sağlar.“132 sorusunu 

sorarak sinema film kuramına Freud’ın imgesel odaklı teorisini baz alarak 

yaklaşır. 

Christian Metz’in “İmgesel Gösteren” isimli önemli çalışmasında “psikanaliz 

göstergebilimsel bir serüven“133 izlediğini belirtir. Metz’in 

kavramsallaştırmasıyla “sinema imgesele ilişkin bir tekniktir”. Metz bu 

kavramın bir nevi sinemanın sonu, ölümü olarak adlandırdığı durumla ilintili 

olduğunun altını çizmiştir.  

2.11.3. Sinematik Dikiş, Voyorist Haz 

1970’li yıllarda sinema eleştirilerinin büyük çoğunluğu Christian Metz’in 

göstergebilim çalışmaları doğrultusunda ortaya konuldu. Metz, yaptığı 

çalışmalarda özellikle psikanalizin “filmin ve sinemanın bilinçdışı düzeyde” 

nasıl işlediğini ortaya koymaya çalışmıştır. Öncelikli olarak da sinemanın 

“izleme dürtüsü”134 kavramı üzerinde yoğunlaşır. Lacan ve Freud’un izinde 

giden Metz bir anlamda film metninin sinematik kabuller üzerinde ne tür 

kaymalara yarattığı olasılığını da düşünmek gerektiğini dile getirir.135 

Jacqueline Rose ise Metz’in bir açıdan sinema aygıtı kuramı üzerine olan 

düşüncelerinde “cinsiyet farkı faktörünü “bir açıdan yok sayarak ıskaladığını 

savlar.136 

Feminist sinema eleştirisi de ağırlıklı olarak bakış kavramı üzerine 

yoğunlaşır. Lacan’ın ayna evresi terorisi137 skopofilik bir hareketle ihlal etme 

                                                             
132  Jacqueline Rose, Görme ve Cinsellik, Bakışın Yüzüme Tokat Gibi Çarpıyor Yüzüme, Ayşe Deniz 
Temiz(çev.). İstanbul: Metis Yayınları, 2010, s. 210. 
133  Rose, s. 210. 
134  Wrigth, s.48. 
135  Rose, s.193. 
136  Rose, s.194. 
137 Lacan’ın ayna evresi teorisi özellikle psikanalist ve sinema çalışmalarında sıklıkla başvurulan ve 
kullanılan bir kavramdır. Kısaca ayna evresinde, Lacan’a göre çocuk doğduktan sonraki ilk altı aydan 
onsekiz aya kadar geçen dönemde kendi ayna imgesinde kendisini bir başka çocuk olarak görmekten 
kendi imgesini kendisi olarak tanımaya doğru bir gelişim gösterir. Bu aşamada çocuk ilk kez kendilik 
kavramı ile tanışır. Kendi irade gücünün farkına vararak ayna yardımıyla kendi bütünlüğünü yakalar. 
Bunun içindir ki göz, insanın benlik duygusunun kaynağıdır. Kimlik edinmenin, tanımlanmanın bu ilk 
basamağının getirdiği önemli bir sorun vardır. Çoçuğun kendisiyle özdeşleştiği aynadaki imge aslında 
çoçuğun kendisi değil, sadece imgesidir. Benliğin yaşamı böylece yanlış kavrama ile başlamaktadır. Bu 
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eylemi, mahreme sirayet etmek olarak da okunabilir. Bu eksenden kuram 

irdelendiğinde, Mulvey’in kavramsallaştırmasıyla “Dikizci görsel haz, klasik 

sinemada skopofiliyi, cinsel farklılık yoluyla gösterilen etkinlik ve edilgenlik 

ekseninde işlev gören bir yapı olarak inceler bu ikili karşıtlık da cinsiyetlere 

ayrılmıştır.” 138  

Mulvey eril nazarın sinematografik imgesini üç düzlemde ele alır 

1. Kamera 

2. Karakter 

3. Seyirci  

Mulvey, görsel hazzın cinsel farklılığı sinematografik olarak temsil yoluyla 

yeniden üretirken bunu “dikizci- skopofilik bakış ve narsistik özdeşleşme” 

yoluyla ortaya koyduğunu savlarken sinemada eril nazarın inşasını da 

açıklamış olur. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
ayna aşaması olarak adlandırılan dönem imgesel düzeni oluşturur. Bu aşamayı izleyen oidipal dönemde 
çoçuk dilin ve babanın düzenine yani simgesel düzen aşamasında girecektir. Lacan’ın 
kuramsallaştırmasına göre ayna dönemide annenin egemenliği vardır ve baba yok sayılır. Çocuk birincil 
kimliği kazandığı zaman baba devreye girer. Ve çocuğu anneden ayırır.  
138  Smelik, ss.4,5. 
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3. YEŞİLÇAM SİNEMASI’NIN SOYKÜTÜĞÜ 

  

Bu bölümde Yeni Türk Sinemas’ını ortaya çıkaran koşulları daha derinlikli bir 

perspektiften ortaya koyulabilmesi için; Yeni Türk Sineması’nın, Yeşilçam 

Sinemas’ının son dönemlerinde hangi krizleri aşarak varlık bulduğunu, 

ayrıca iki dönemi farklılaştıran ve yakınlaştıran yönlerini ortaya koyabilmek 

adına Yeşilçam sineması “retroperspektif”139 bir bakış açısıyla irdelenecektir. 

Heşeyden önce Türk sineması doğuşundan beri cinsellikten kaçınan burjuva 

bir tutum belirlemiştir140. 

Sinemanın bu tutumu da Türk modernleşme projesinin görsel temsil 

alanlarından biri olan Yeşilçam’la birebir örtüşmektedir. Bu bağlamda 1950 

ve 1980 yılları arasında varlık gösteren Yeşilçam Sineması on yıllık 

dönemselleştirmelerle, Türk modernleşme projesiyle girdiği ikircikli ilişki, 

dönemin hakim anlatı formu melodramatik imgelem üzerinden eril ve dişil 

heteroseksüel matrisi nasıl oluşturduğu üzerine odaklanacaktır. 

Yeni Türk Sineması’na geçilen dönemi Yeşilçam Sineması’ndan bir tür 

“kopuş”141 olarak değerlendirebiliren çalışmalar dikkat çeker. 

Bu kopuştan doğan Yeni Türk Sinemas’ını anlamlandırmak ve derinlemesine 

analiz etmek adına Yeşilçam sinemasının toplumsal cinsiyet ve cinsellik 

paradigmaları, eril ve dişilliğin inşa edilmesi, iffet kodları ve temsilleri 

üzerinde önemle durulacaktır.  

Türk modernleşmesinin bir yansıması olan Yeşilçam Sineması ulus devlet ve 

erilliğin inşasında toplumsal bir mimetik dispositif olarak işlev görmüştür. 

Yeşilçam sineması’nı yansıtan melodramatik muhayyile; merkeze eril nazarı 

                                                             
139  Retroperspektif kelimesini, öncelikle Yeni Türk Sinemas’ının çıkış koşullarını hazırlayan ve Yeşilçam 
sinemasının yaşadığı krizden doğan bir sinemayı daha derinlikli anlamak adına Yeşilçam sinemasının 
başladığı 1950’lerden krize girdiği 1980’lere kadar her onyıllık dönemi, dönemin öne çıkan temel 
kavramlarına karşılık gelecek biçimde yansıtması açısından kullanıldı.  
140 Colin Dönmez, Kadın İslam ve Sinema, Deniz Koç (çev), İstanbul: Agora Kitaplığı, 2006, s.12. 
141 Kopuş kavramı bir dönemden diğerine geçerken kesin olarak geçmiş dönemle olan bağların 
koparılması olarak değerlendirebiliriz. Bu tarz paradigmatik, dönemsel değişimler için kopuş, yarılma, 
çatlak gibi ifadeler sosyal bilim disiplini içinde sıklıkla kullanılır . 
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yerleştiren, uysal dişil ve denetimli kadın bedenini onaylayan bir tavra sahip 

olmuştur.  

Yeşilçam Sineması’nın 1980’li yıllarda neden derin bir krize girdiğini 

çözümlerken ve bir anka kuşu gibi küllerinden yeni bir dönemin doğuşunu 

muştulurken her zaman geçmiş, bugünü anlamlandırmak adına kolektif 

belleği ve toplumsal cinsiyet kimliklerinin dönüşümünü irdelemede önem 

kazanır.142 

Bu bağlamda Türk sineması’nın tarihi seyrine bakıldığında 1910’lu yıllarda 

tiyatronun gölgesinde kendine kimlik bulmaya çalışan sinema, 1910-1950 

arasında bu kimlik arayışını sürdürmeye devam eder. Türk modernleşme 

projesinin hız kazandığı 1950’li yıllar aynı zamanda Türk Sineması’nı 

“popüler kitle eğlence biçimi“143 olarak yaygınlaşmaya başladığı önemli bir 

dönemeçtir. Özellikle Türk Sineması’nda bir anakım sineması olarak 

Yeşilçam sineması da 1950’li yıllarda varlık göstermeye başlar. 1950’li 

yılların en önemli özelliklerinden biri de “piyasa romanı” olarak adlandırılan 

romanların filme alınma sürecini de başlatmış olmasıdır. İstanbul’da geçen 

bu filmler “ölçüsüz bir modernlik” temsili üzerinden aktarılır. 1960’lı yıllara 

gelene dek geçen süreçte Türkiye’de yıllık film üretimi 80’e yaklaşmıştır. 

1960’lı yıllara kadar aynı Amerikan sinemasında olduğu gibi yıldız sistemine 

dayalı birbirine benzer senaryoların üretildiği bir dönemin hakimiyetindedir. 

1960’lar Türkiye’de askeri müdahaleyle başlayan bir dönemdir. Bunun 

yankıları da sinemada fazlasıyla iz bulur. “Toplumsal gerçekçi” yaklaşımlar 

sinemada auteur olarak varlık gösteren önemli yönetmenlerin çıkışına da 

işaret eder. “Devrimci Sinema” ve “Milli Sinemacılar’ın” da ortaya çıkış 

koşullarını hazırlayan önemli bir dönemdir.144 

1960’lar ve 1970’lerin Türk Sineması fazlasıyla filmin çekildiği bir dönemdir. 

1960’ler bir anlamda Yeşilçam Sineması’nda bir karşıtlıklar dönemi olarak 

değerlendirilir. Özellikle bu dönemde Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Filiz Akın 

                                                             
142  Theodere Zeldin, İnsanlığın Mahrem Tarihi, Elif Özsayar(çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2010, s.3. 
143  Nilgün Abisel, Popüler Sinema ve Türler, İstanbul: Alan Yayıncılık, 1995, s.199. 
144  Şükran Kuyucak Esen, Türk Sinemasının Kilometre Taşları, İstanbul. Agora, 2010, s. 74, 75.  
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ve Fatma Girik’in sürekli olarak film çevirdiği setten setten filmden filme 

geçildiği bir dönem olarak değerlendirilir. 

Ayrıca, Yeşilçam’a alternatif bir yapı olarak 1960’ların sonlarına doğru 

kurulan Sinematek de Türk sinema tarihi içinde 1980’li yılların başlarına 

kadar önemli bir sivil insiyatif olarak varlık gösterir. 

1980’lerde yapılan askeri darbenin ardından sansür ve denetimin toplumun 

her alanına nüfus etmesi sinemanın da bu disiplinci hegemonik ortamdan 

etkilenmesine neden oldu. Toplumsal sorunlara eleştirel bir gözle 

bakamayan sinemada, arabesk filmlerin ortaya çıktığı bir dönem olarak 

dikkati çeker.  

Aynı dönemlerde Yılmaz Güney’in senaryosunu yazdığı “Yol” filmiyle Cannes 

Film Festivali’nde en iyi film ödülü’nü politik sinemanın önde gelen auteur 

yönetmenlerinden biri olarak görülen Costa Gavras ile paylaşır.  

Yeşilçam Sineması’nın soykütüğünü ortaya koyabilmek ve Türk 

modernleşme projesiyle örtüşen heteroseksüel matrisi melodramatik 

muhayyile üzerinden nasıl temsil ettiği; her dönemin en çok öne çıkan filmi 

üzerinden postyapısalcı feminist ve şizoanaliz yönteminin imkan verdiği 

kavramlar dahilinde irdelenecektir. 

3.1.Türk Modernleşmenin İnşasında Yeşilçam’ın Cinsiyetlendirilmiş 

Doğası  

Herşeyden önce sinemanın; toplumsal imgeleri ve mitleri oluşturucu gücünü 

anlayabilmek adına toplumsal dinamiklerin de altını çizmek gerekir. Bu 

bağlamda muhayyel bir insan topluluğunun, türk ulusunu inşa eden 

kurumsal ve simgesel dinamiklerin yanında sinemanın, ideal heteronormatif 

düzenin inşasında eril ve dişil sinematik temsilleri Yeşilçam Sineması 

üzerinden yaratma potansiyelinin tartışmaya açılacağı bu bölümde 
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irdelenecek önemli konulardan biri de eril modernleşmenin aslında “yeni, 

kadın temsillerini cinsiyetsizlendirdiğidir.”145  

Eril Türk modernleşme projesinin görsel ahlaki kodlarının ve heteronormatif 

düzenin üreticisi olan Yeşilçam sineması; güçlü erillikler kırılgan dişilliklerin 

üretimine ideolojik bir dispositif olarak yön vermiştir. 

Bunlardan en önemlisi de Yeşilçam Sineması’nın ortaya çıktığı 1950’li yıllar 

“Türk modernleşmesi ve ulus inşa süreçleri” için önemli bir dönemeçtir. 

Eril ulusallığın oluşumunda aktardığı hikayeler ile modernleşme ve ulus inşa 

süreçlerinde sinema; ulusal gözyaşı, ulusal histeri ve eril dişillikleri üreten 

bir dispositif olarak varlık bulur. Yeşilçam sinemasının içinden işleyen haz 

ekonomisinin bir yansıması olan melodramlar, heteroseksüel matrisi 

onaylayarak toplumsal düzeni ahlakçı ve kadını eril nazara göre ötekileştiren 

bir biçimde yeniden inşa ederek temsil etme eğiliminde olmuştur. Yeşilçam 

Sineması melodramlarında ağırlıklı olarak güçlü maskulen ve kırılgan 

feminen bir yapının varlığı dikkatleri çeker. 

Herşeyden önce sinemanın eril ve dişil cinsiyet ve cinsel kimliklerini nasıl 

tesis ve temsil ettiğini analiz etmeden önce toplumsal yapılar da göz önünde 

bulundurulmalıdır. Duyguların, toplumsal iktidarla buluşma alanı olan Türk 

sineması146 Hasan Akbulut’un da belirttiği bir yandan da sınırları tam olarak 

belirlenmemiş ulusal kimliğin birleşenlerine vurgu yapar. 

Bu bağlamda Türk Sineması, Cumhuriyet’in aydınlanma, modernleşme 

projesinin ahlaki kodlarını yarattığı eril ve dişil mitler ve göstergelerle temsil 

eder.147 

“Hayali bir cemaat olarak ulus”148 modernite sürecinin bir ürünü olarak 

kapitalist düzenin de doğal bir yansıması olarak ortaya çıkmıştır. 

                                                             
145  Serpil Sancar, Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti, Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar, İstanbul: 
İletişim Yayınları, 2012,s.63.  
146  Umut Tümay Arslan, Mazi Kabrinin Hortlakları, Türklük, Melankoli, İstanbul: Metis Yayınları, 2010, 
s.11.  
147  Hasan Akbulut, Melodramatik İmgelem, İstanbul: Hayalperest Yayınları, 2012, s 28  
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Genellikle eril bir proje olarak değerlendirilen ulus inşasını farklı açılardan 

değerlendiren feminist çalışmalar dikkat çekicidir. Ulus sürecine kadınların 

nasıl eklemlendiğini irdeleyen Anthias ve Yuval Davis kadınların etnik ve 

ulusal sürece dahil olma yollarını beş ana yolu olduğunu söylemiştir.  

Anthias ve Yuval Davis’e göre, 

1. Etnik toplulukların mensuplarının biyolojik üreticileri olarak  
2. Etnik ve ulusal grupların sınırlarının yeniden üreticileri olarak  
3. Topluluğun ideolojik yeniden üretiminde merkezi bir rol alarak ve kültürün 

aktarıcısı olarak 
4.  Etnik ve ulusal farklılıkların gösterenleri olarak yani etnik ve ulusal 

kategorilerin dönüşümü yeniden üretimi ve inşasında kullanılan ideolojik 
söylemlerin merkezinde yer alan semboller olarak  

5. Ulusal ekonomik politik ve askeri müdahalelerde katılımcı olarak 149 
 

Bu bağlamda kadınlar “ulusun korunup yüceltilecek ikonları”150 olarak 

değerlendirilir. Yeşilçam Sinema anlatısında, kadınlar, dişil cinsiyet ve cinsel 

kimlikleri “korunup kollanacak bir yuva; vatan” olarak tahayyül edilmiştir. 

Bu anlatımlarda vatan; kadın ulus da erkek olarak kodlanmıştır.151 Kadının 

ulusla ilişkilendirilme meselesi bir açıdan Yeşilçam Sinemas’ında aile 

melodramları, eril nazarın korunmasına muhtaç bakire ve düşmüş kadın 

karşıtlığında vücut bulur.152 Ulusun korunup yüceltilen ikonları olarak temsil 

edilen kadın bedeni de hep namus ve iffetin kalesi olarak görülür. Kadının 

namusu erkeğin, ailenin ve ulusun namusudur. Özellikle muhafazakar 

modernleşmenin haz ahlakını yansıtan ve bu ahlakçı cinsel yaklaşımın 

Yeşilçam melodramları üzerinden nasıl temsil edildiği Yeni Türk Sineması’nın 

erillik ve dişillik kodlarını anlaşılmasında önemli bir gösterge olarak dikkati 

çeker.   

                                                                                                                                                                                   
148  Benedict Anderson, Imagined Communities, Reflections on The Origin and Spread of Nationalism, 
London; Newyork: Verso, 1991, s.8. 
149  Slyvia Walby, “Kadın Ve Ulus”, Ayşegül Altınay (drl.), Vatan Millet Kadınlar içinde() İstanbul: iletişim 
Yayınları, 2004, s.35. 
150  Joane Nagel, “Erkeklik ve Milliyetçilik: Ulusun İnşasında Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik”, Ayşegül 
Altınay (drl.), Vatan Millet Kadınlar içinde (65-103) İstanbul: iletişim Yayınları, 2004, s.68 
151  Selim Eyüpoğlu, “Bir Memleket Metaforu Olarak Kadın”, Deniz Derman (hzl.),Melis Behlis(drl.), Türk 
Fim Araştırmalarında Yeni Yönelimler 1 içinde(37-47) İstanbul: Bağlam Yayınları, 2001, s.37..  
152  Umut Tümay Arslan, Bu Kabuslar Neden Cemil, Yeşilçam’da Erkeklik ve Mazlumluk, İstanbul: Metis 
Yayınları, 2005, s.47.  
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3.2. Yeşilçam Sineması’nın Anlatı Formu Melodramatik İmgelem  

Sinema tarihi içinde başat bir anlatı formu olarak öne çıkan melodram “farklı 

tür ve sanat formlarından oluşan bir tür ya da kip olarak” tanımlanmaktadır. 

“Eklektik, melez ya da hayalet tür” olarak kodlanan melodram bir anlamda 

da Fransız devrimi sonrasında dinsel kurumların gücünün zayıflaması, laik 

bir dünya görüşünün egemen hale gelmesiyle oluşan bir kırılma alanı içinde 

kendini inşa eder. 153 Batıdaki tarihi gelişimine bakıldığında politik bir söylem 

olarak ortaya çıkan melodram kipin, arzu eksenli cinsiyet normlarının 

belirlenmesini sağlar.  

Yeşilçam Sineması’nın ağırlıklı tonunu belirleyen bu melodramlar da genel 

olarak heteroseksüel matrisi üreten haz ahlakını belirleyen toplumun görsel 

kolektif belleği olarak işlev görmüştür. 

Türk Sineması’nda melodram, Yeşilçam Sineması’nın başat anlatı formu, 

imgelem biçimi olarak değerlendirilir. Özellikle 1950-1980 yılları arasında 

varlık gösteren Yeşilçam Sineması’nda “heteroseksüel arzu”, 

cinsiyetlendirilmiş izleyicilik, “erkeksizlik üzerinden tanımlanan eksiklik”154, 

iyi ve kötü arasında kurulan kutuplaşmış çatışma yapısı, yüceltilen bir 

kurum olarak aile, iyi ve kötü karakterlerin genel olarak dış görünüşleriyle 

ayırt edilmeleri Yeşilçam melodramlarının temel özelliklerinin başlıkları 

olarak sıralanabilir. Dönem melodramlarında derinlikli karakterlerden çok 

tiplerin hakim olduğu bir anlatı yapısı vardır.  

Temelde Yeşilçam Sineması’nın hakim olarak yönlendiren bu eril ve dişil 

cinsel kimlik temsiller, ve arzunun heteroseksüel matrisini üreten bir 

imgelem biçimi olarak melodramlar eril nazarı hegemonik erkekliği yücelten 

kadını ötekileştiren, bir yapıya sahiptir. İlerleyen bölümlerde 

melodramlarının cinsiyetlendirilmiş yapısını ortaya koyan heteroseksüel 

matris Yeşilçam Sineması’nın her on yıllık dönemini karakteristik olarak 

ortaya koyacak filmler üzerinden analiz edilecektir. 
                                                             
153  Akbulut, s.12-14.  
154  Melodramın bir anlamda “anneyle, evle ve aynayla olan ilişkimizi anlatır”. Melodram, ulusal kimliği 
kendi üzerine kapatan hayali sunduğunu dile getiren Arslan, bunu her zaman modern arzulara ve 
huzursuzluklara da açılım yaparak ortaya koyduğunu söyler. Arslan, s.81. 



53 
 

3.3. 1950’ler: Eril Nazarın İnşası  

Yeşilçam sinemasının 1950’li yıllarda ortaya çıkmasından önce Türk 

Sineması’nın başlangıcını pek çok araştırmacı daha öncesinde de vurguladığı 

gibi 1910’lu yıllara uzanan Türk tiyatro oyunlarının filme çekilmesi anlayışı 

üzerine yükselen Muhsin Ertuğrul liderliğindeki “tiyatral sinema dönemi”155 

olarak değerlendirilir.  

Türk Sineması’nın henüz yeni yeni tiyatrodan sıyrılarak vücud bulduğu 

yıllarda sinemalarda kadınlardan pek söz edilemez. Türk kadınları her 

şeyden önce sinemaya girmek için “ya erkek gibi giyinmek” ya da ermeni, 

rum olmak zorundadır.156 

1950 yıllar ise, Türk modernleşmesi ve devletin inşa süreçlerinde önemli bir 

dönemeç noktasıdır. Belli ideolojilerin, gerçeklerin ve temsillerin 

yaygınlaştırıcı aracı olarak ve modernleşmenin hızlandığı157 kırsaldan kente 

doğru göçün ivme kazandığı kent popülasyonunun giderek artmaya 

başladığı bir dönemdir. İktidarda olan Demokrat Parti döneminde yaşanan 

baskı ve ekonomik buhran yavaş yavaş 27 Mayıs 1961 müdahalesinin de 

oluşum koşullarını da hazırlar. 158 

Toplumsal bu hareketlenmeye paralel olarak Yeşilçam Sinemas’ının ortaya 

çıkış yılları olarak çoğunlukla 1950’ler gösterilir. Bu bağlamda Yeşilçam 

Sineması da Türk modernleşme projesinin bir yansıması olarak kadınları 

                                                             
155  Asumen Suner, Hayalet Ev Türk Sinemasına Aidiyet, Kimlik ve Bellek, İstanbul: Metis Yayınları, 2006, 
s.29, Ayrıca Şükran Kuyucak Esen sinema tarihçisi Nijat Özön’ün tarihsel kavramsallaştırmaları üzerinden 
Yeşilçam sinemasını ilişkin dönemleri ayrıntılı olarak analiz ettiği çalışmasında Türkiye’nin sinemayla 
tanışmasını 1914-1922, Tiyatrocular Dönemini: 1922-1939, Geçiş Dönemini 1939-1950, Sinemacılar 
Dönemini 1950-1970, Karşıtlıklar Dönem,. 1970-1980. 1980 Sonrası Darbe Dönemi 1980-2012 olarak 
kavramsallaştırır. Bkz.Esen, ss.1, 2.  
156  Dönmez, s.xi.  
157  Marshall Berman, Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, İstanbul: İletişim Yayınları, 2006, s.11.Berman 
modernleşme tanımına getirdiği farklılıkla aslında modernleşmeyi sadece siyasi bir proje olarak 
görmekten öte sinema, sanat, müzikle beraber, modernleşmeyi kompartmanlara bölmeden tek bir 
diyalektik sürecin parçaları olarak yorumlar.  
  
158  Feroz Ahmet, The Making Of The Middle East, The Making Of Modern Turkey, London; Newyork: 
Routledge, 1993, s. 72-121. 
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“kamusal özel alan tartışmalarının“ışığında 159 1950-1960 arasındaki on yıllık 

dönem Türk toplumsal gerçekçiliği için büyük önem taşır. 1948-1959 yılları 

arasında Türk ulusal sineması için sağlam temellerin atılıdığı bir süreçtir. 

 Bu dönem Yeşilçam Sineması’nı oluşturacak bir sinema dilinin kendini 

gösterdiği ve 1970’lere kadar sürecek olan “Sinemacılar Dönemine” de 

işaret eder.160 

Ucuz melodramlar ve tiyatro oyunları dışında sinema kavramı ilk kez bu 

yıllarda oluşmaya başlar. Özellikle bu dönemde ortaya çıkan üç unsur 

toplumsal gerçekçi bir sinemanın ortaya çıkmasında önemli bir altyapının 

ortaya konulmasını sağlar. Bu etmenleri sırasıyla: Yeşilçam olarak bilinen bir 

sinema endüstrisinin ortaya çıkışı; Film çekmeye hevesli bir yönetmenler 

kuşağının varlığı “karafilm”, “köy filmleri” gibi türlerin çıkması; sinema 

eleştirilerinin ortaya çıkardığı sinema dergilerinin varlığı ile sinema 

kuruluşları ve sinema yayıncılığının sayısındaki artış olarak sıralanabilir.  

Ayrıca 1950’li yılların en önemli özelliklerinden biri de “piyasa romanı“ 

olarak adlandırılan romanların filme çekilmesidir. Kerime Nadir, Muazzez 

Tahsin, Esat Mahmut’un romanları Yeşilçam Sineması’na uyarlanan roman 

yazarlarının başında gelir. 1960 yıllarına kadar ortalama yılda 80 filmin 

üretildiği Hollywood ana akım sineması gibi yıldız sisteminin varlık gösterdiği 

ciddi bir sinema endüstrisinin varlığından söz edilen yıllardır. Piyasa 

romanlarından sinemaya uyarlanan melodramlarda dişil kadın kimliği bu 

genellikle “ideal, fedakar eş ve anne” olarak temsil edilir, anne baba ve 

çoçuk arasında bir tampon görevi görür. İffetlilik ve kadının namusu ailenin 

namusudur. İffet ve namus kavramlarının taşıyıcısı hep kadındır. İdeal kadın 

bakire olandır. Bekaret161 ve saflık kavramları üzerinden bir bakire kültürü 

yaratılarak iyi kadının olmazsa olmaz özellikleri eril nazara göre inşa edilir.  

                                                             
159 Aksu Bora “Kamusal Alan Sahiden Kamusal mı? Meral Özbek (drl.), Kamusal Alan, İstanbul: Hil 
Yayınları, 2004, s. 531, Meral Özbek, ”Kamusal -Özel Alan, Kültür ve Tecrübe, Meral Özbek(drl), Kamusal 
Alan, içinde(443-501),İstanbul: Hil Yayınları, 2004, s. 443. 
160 Esen, s. 48. 
161  Hanna Blank, Bekaretin El Değmemiş Tarihi, Emek Ergun(çev.), İstanbul: İletişim Yayınları, 2008, s. 
191.Bekaret kavramını tartışmaya açtığı önemli çalışmasında Blank “neyle ölçerseniz ölçün bekaret 
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Bu melodramlardan yansıyan kadın imgesi cinselliği olmayan bir kadındır. 

Yeşilçam melodramlarında dişil ve eril nazar arasındaki heteroseksüel matris 

kadın nazarının aşkı temsil etmesi, eril nazarın ise cinselliği çağrıştıması 

yönünde olmuştur. Daha önce de altı çizildiği gibi Yeşilçam Türk 

modernleşme projesinin görsel temsil alanlarından biri olarak işlev görür. 

Arus Yumul’un da belirttiği gibi melodramların ahlakı modernist projenin de 

ahlakının sinemaya yansımasıdır. .162  

Bu bağlamda Yeşilçam melodramlarının karakteristik yüzü olan Türkan 

Şoray da modernleşmenin dişil görsel personası olarak Türk sinema tarihine 

damgasını vururken; Cüney Arkın da sinemanın eril yüzü olarak o dönemin 

modernleşme projesinin ahlak kodlarını da meşrulaştırmış olur. 

“Türkçe’de güzellik dendiği zaman mutlaka akla gelen sizin estetik tanımınıza 
uymasa da anmadan geçemeyeceğiniz bir olgu Türkan Şoray’ın yüzü. Ne 
kadar cinsel imalarla yüklü olsa da ulaşılamaz adeta gerçek dışı bir kadınlığın 
yansıması okunur o yüzden. Eyleme kışkırtmayan ama bütün dünyayı erotize 
eden bir türlü tam olarak belleğe kaydedilemeyen dolayısıyla sabitlenemediği 
için ele geçirilemeyeceği bilinen bir arzu nesnesi olarak tasarlanmış bir yapı 
sanki. Bir cinsellik fikri ıslak dolgun dudaklar gözler kendini ancak 
kameralara teslim ettiğini hissettiren bir görüntü kadın görülmek 
seyredilmek için kurulmuş bir kalkan yüz” 163 

Cumhuriyet projesinin nirengi noktalarından biri de geri kalmışlığın, 

gecikmişliğin birer göstergesi olarak anlamlandırılan kadının yerine bir başka 

kadını yerleştirme çabasıdır. Batılılaşmanın mihenk taşı olarak kadın164 

kimliği de bu modernleşme çabasının içinde şekillenmiştir. Bu bağlamda 

Türk modernleşmesi ve ulus devlet inşa projesi vatandaş olarak kadın 

kimliğinin de Kemalist seçkinler tarafından idealize edilmesinin de 

                                                                                                                                                                                   
aslında yoktur” der ve bekaretin kültürel olarak inşa edilen bir olgu olduğunun altını çizerken 
düşünürlere göre bekaretin tanımını ölçülü olmanın getirdiği erdemliliğin kendisine has bir özelliği ve 
iffet damgasını taşıyan davranışlar sınıfının bir alt sınıfı olarak değerlendirildiğini yazar.  
162  Arus Yumul, “Türk Sinemasında Aşk ve Ahlak”, Deniz Derman(hzl.), Melis Behlil (drl.), Türk Film 
Araştırmalarında Yeni Yönelimler 1 İçinde(47-55), İstanbul: Bağlam Yayınları, 2001, s. 51. 
163Nilgün Abisel, Umut Tümay Arslan, Pembe Behçetoğulları, Ali Karadoğan, Semire Ruken Öztürk, Nejat 
Ulusay, Çok Tuhaf Çok Tanıdık Vesikali Yarim Üzerine, İstanbul. Metis Yayınları, 2005, s. 14.  
164  Nilüfer Göle, Modern Mahrem: Medeniyet ve Örtünme: İstanbul: Metis Yayınları, 1991, s.16. Nilüfer 
Göle, “Batı Dışı Modernlik Kavramı Üzerine”, Uygur Kocabaşoğlu (drl.), Modern Siyasi Düşünce Cilt 3 
Modernleşme ve Batıcılık içinde İstanbul: İletişim Yayınları, 2002, Nilüfer Göle, Critical Perspectives on 
Women and Gender, Forbidden Modern, Civilization and Veiling, Michigan: University of Michigan 
Press, 2003, s. 1-27 
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projesidir.165 Ama kadının Türk toplumundaki konumu bir “ikilemi”166 de 

beraberinde getirmektedir. Kadının kimliği de bu temel ikilikler üzerine inşa 

edilmiştir. 

Nilüfer Göle, Türk modernleşme projesinde kadınların ev dışında toplumsal 

kimlik kazanmalarının ancak; “cinsel kimlik ve dişiliklerinden”167 arınma 

süreci ile paralel geliştiğini öne sürmüştür. Yeşilçam sineması melodramları 

da cinselliklerinden ve dişilliklerinden arınmış idealize edilmiş kadınlarla 

doludur. Özellikle Türkan Şoray’ın Yeşilçam Sineması’nın en belirgin “ön 

plana çıkartılan kadınlık”168 durumunu temsil etmesi ve “ebedi bakire” olarak 

oynadığı filmlerde hayat kadınını canlandırsa bile saflığını korumayı 

başararan ebedi bir bakire rolüyle toplumsal tahayyülde hatırlanır. 

“Kahbeyim ama namussus değilim”169 cümlesi Hanna Blank’in ortaya 

koyduğu bekaret kültürünün nasıl da melodramların eril nazarı ortaya 

çıkaracak biçimde inşa edildiğini ortaya koyar.  

Ahmet Gürata, Batı melodramlarında bakire masumiyeti ya da anaç 

masumiyet ve düşmüş kadın arasındaki ikiliğin Yeşilçam’a adapte edildiğinde 

çoğu zaman bir karaktere indirgendiğini belirtir.  

Bu açından Yeşilçam’ın görsel yanılsamaya başvurmadan hayata geçirdiği 

melodram estetiği “Hollywoodvari bir gerçeklik stiliyle farkında olmadan 

üstlendiği Brehtçi yabancılaşma efektini harmanlayan sinema söylemi 
                                                             
165 Hande Birkalan Gedik, “Türkiye’de Feminizmi ve Antropolojiyi Yeniden Düşünmek: Feminist 
Antropoloji Üzerine Eleştirel Deneme”, Feminizm, Cogito, Sayı 58(Bahar 2009), ss.285-339..Özellikle 
Türkiyede’ki feminist hareketi çerçevelemede sosyal bilimciler genellikle 1. Dalga olarak adlandırılan 
süreci yani Cumhuriyetin kurulmasından 1980’e kadarki dönemi “Devlet Feminizmi” olarak 
adlandırmışlardır. 1980’den sonra gelen İkinci. Dalga ise Devlet Feminizmine eleştirel yaklaşan bir dönem 
olarak çerçevelendirilmiştir.  
166 Ali Murat Akser, “Kadın, Ulusal Kimlik ve Öteki, Bir Türke Gönül Verdim”, Deniz Derman( hzl),Övgü 
Gökçe (drl), Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 2 Türk Sineması, Ama Hangisi ? Türk 
Sineması’na Alternatif Bakışlar Türk Sinemasında Dönemler içinde(99-113), İstanbul: Bağlam Yayınları, 
2001, s.99. 
167 Göle, s.72.  
168 Ön plana çıkartılmış kadın tanımı ana akım Hollywod sinemasında Marilyn Monroe örneği için 
kullanılmıştır. Bu bağlamda Monroe ön plana çıkartılmış kadınlığın hem arketipi hem de hicvi olarak 
değerlendirilmiştir. Aynı yaklaşım Türkan Şoray’la özdeşleşen Yeşilçam sinemasını tanımlamak için de 
kullanılabilir. Bkz .W. Connel, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, Toplum, Kişi ve Cinsel Politika, Cem 
Soydemir (çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1998, s.  
169  Seçil Büker, “Film Ateşli Bir Öpüşmeyle Bitmiyor”, Deniz Kandiyoti, Ayşe Saktanber, (drl.), Kültür 
Fragmanları, Türkiye’de Gündelik Hayat içinde(159-183), İstanbul: Metis Yayınları, 2005, s.176. 
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modernleşmeye dair soruları olan izleyici bu ulusal toplumsal durumla baş 

başa bırakır. 

Bir açıdan Yeşilçam’ın modernite anlayışı da batılılaşmanın evrenselci 

içeriğine karşın “daha yerelleşen bir modernite anlayışını“ ima eder. 

Tipik Yeşilçam melodramlarının anlatımında karakterler temel ikilikler 

üzerinden kurgulanır. İyi kadın iffetli olandır. Kötü kadın, kendi cinselliğini 

yaşamayı tercih ettiği için iffetsiz bir “femme fatale”170 olarak temsil edilir.  

İrigaray, kadının simgesel düzlemde üç biçimde temsil edildiğini öne sürer: 

İdeal anne, fahişe ve bakire171. Yeşilçam Sineması’nın da bu temsil 

startejilerine tamamen uyumlu semboller ürettiğini söyleyebilir. 

Cinsellik oynanır, idare edilir ama ifade edilmez.172 Bu bağlamda “kültürel 

temsiller”173 önceden belirlenmiş bir ideolojiyi yansıtmak ve ifade etmekten 

öte onun kurgulanması ve dönüştürülmesine de etkin bir biçimde hizmet 

ederler. 

3.3.1. Eril Ulusallık ve Sinematik Temsil: Zeki Müren 

Özellikle Yeşilçam sinemasında erillik ve dişillik inşasına odaklanırken 

1950’lerle birlikte Yeşilçam “ruhların modernleştiği”174 bir sahne olarak göz 

önündedir. Nilgün Abisel’in benzetmesiyle Yeşilçam sineması 1960’lı yıllarda 

”Türkiye’nin kültürel hayatının önemli bir birleşeni kurucu ve belirleyici 

niteliğe sahip olan popüler bir kültür biçimi” olarak kendini gösterir.175  

                                                             
170  Zizek, Hitchcock filmlerinin Lacan’cı psikanalist teori açısıdan irdelediği Femme Fatale’ı şu biçimde 
tanımlar: Femme Fatale’ın film noir’daki kaderi, en sondaki histerik çöküşü, Lacan’ın Kadın yoktur 
önermesinin mükemmel bir örneğidir. Kadın erkeğin semptomundan başka bir şey değildir. Büyüleme 
gücü varolmayışının boşluğunu maskeler, nihayet reddedildiğinde ontolojik tutarlılığı kaybolur., Slovaj. 
Zizek, Lacan Hakkında Bilmeyi Hep İstediğimiz Ama Hitchcock’a Sormaya Korktuğunuz Her Şey. Burcu 
Erdoğan(çev.). İstanbul: Agora Kitaplığı, 2012 
Slovaj Zizek, Yamuk Bakmak, Popüler Kültürden Jacques Lacan’a Giriş, Tuncay Birkan(çev.), İstanbul: 
Metis Yayınları, 2008, s.95-96. 
171  Luce Irıgaray, This Sex Which Is Not One, NewYork, Cornell University Press, 1985, s.24 
172  Connel, s. 
173  Fatmagül Berktay, Tarihin Cinsiyeti, İstanbul: Metis Yayınları, 2007, s.136 
174  Umut Tümay Arslan, Bu Kabuslar Neden Cemil, Yeşilçam’da Erkeklik ve Mazlumuk, İstanbul: Metis 
Yayınları, 2005, s.41. 
175 Abisel, s.183  
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Bu bağlamda ortaya çıkan Yeşilçam Sineması “kurgulanan homojen toplum 

imgesiyle”176 önemli bağlara sahiptir. Eril bir proje olan modernleşmesinin 

imgesel boyutundaki rolünün taşıyıcısı Yeşilçam Sineması; ulusun bir “aile 

metaforuyla”177 anlatıldığı erkeklerin ailenin ve ulusun koruyucusu olduğu 

toplum modelini onaylar. Bu düzende kadınlar, ulusun ve namusun 

temsilcisi olarak yansıtılır.178 Yeşilçam melodramları da bu düzeni onaylarak 

yeniden üretirler. Bir açıdan sinema seyircinin, ayna gibi toplumsal imgeler 

üzerinden kendi imgesinin yansımasının peşindedir. 1950’lerin Yeşilçam 

melodramlarının önemli sinematik temsillerinden biri de Zeki Mürendir. İlk 

bölümde ayrıntılı olarak açıklanan erkeklik meselesini Yeşilçam Sineması’nda 

filmleriyle Zeki Müren fügürü üzerinden tartışmaya açılacaktır 

.   

 

 

(Fotoğraf 1) 

                                                             
176  Umut Tümay Arslan, s.41 
177  Afsaneh Najmabadi, “Sevgili ve Ana Olarak Erotik Vatan Sevmek, Sahiplenmek, Korumak”, Ayşegül 
Altınay (drl.), Vatan, Millet, Kadınlar içinde() İstanbul: İletişim Yayınları, 2003, s.129. 
178  Joane Nagel, “Erkeklik ve Milliyetçilik: Ulusun İnşasında Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik”, Ayşegül 
Altınay (drl.),  Vatan, Millet, Kadınlar içinde(), İstanbul: İletişim Yayınları, 2003, s. 84. 
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Yeni Türk Sineması’nın erillik ve dişillik söylemlerini analiz ederken queer 

cinsel kimliklerin temsiline de imkan veren bir ortamı gözler önüne sermesi 

bağlamında Yeşilçam Sineması’nın kuruluş yılları melodramlarının bir temsili 

olan Zeki Müren önemli bir figür olarak dikkat çeker. 

Kamusal söyleme taşmayan eşcinselliğinin sinemaya taşması bu durum 

kadınsılaşma, erkekliği kaybetme, çoçukluğa çakılı kalma gibi korkuların 

temsiline olanak sağlarken “diğer yandan da eşcinselliğin alenen kabul 

edilmeyen libidinal bir yatırıma dönüştürür.179 Ulusal eril kodlara göre inşa 

edilen Yeşilçam sineması içinde Zeki Müren temsilinde yasaklanan, yok 

sayılan queer cinsel kimliklerin Yeni Türk Sineması içinde ilerleyen 

bölümlerde liberal bir temsil alanı bulduğu görülür. 

Eril düzeneği sonuna kadar korumaya kararlı Yeşilçam Sineması’nda Zeki 

Müren, eril ulusal kimlik düzeyine yarattığı yıkıcı bir tehdit olmaktan nasıl 

kurtulduğu dikkat çekicidir. Arslan, çalışmasında Zeki Müren’in ilk dönem 

melodramlarında örtülü queer kimliğinin bir biçimde dikkat çekmemesini, 

Zeki Müren’in bedeni üzerinden Türk toplumuna sirayet etmiş olan modern, 

geleneksel, mahrem, namehrem, taşra, kent vs. gibi temel dikotomilerin 

yansıması üzerinden çözümlemeye çalışır. 

Özellikle 1950’li yılların başında Zeki Müren’in sanatçı kimliği üzerine 

kurulan filmlerde genellikle radyo, plak, sinema ve gazino gibi popüler 

kültürün mekanları dikkat çekicidir. Öncesinde de değinildiği üzere, “doğu ile 

batı geçmiş ve gelecek, modern ve milli, yüksek ve aşağı olan sinema ve 

radyo” üzerinden temsil edilir.180 

“Zeki Müren imgesi Türklüğün inkar edilen temelini perdeleyen bir bedendir. 
Klasik Türk müziğinin tarihinin bastırılmasının sesiyse Zeki Müren züppeliğin 
bastırılmasının sesidir. Ulusal-heteroseksüel benlik kendi züppe sesini 
efendiler yoluyla sadomazoşist bir duygusal ekonomiye dönüşen eşcinselliğin 
bastırılması ve inkar edilmesi yoluyla ancak duyurabilmektedir. Türklüğün 

                                                             
179 Umut Tümay Arslan, Mazi Kabrinn Hortlakları, Türklük, Melankoli ve Sinema, İstanbul: Metis 
Yayınları, 2010, s.69. 
180  Arslan, s.39 
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itaat ve tahakküme bağlı erotikasının sadece Zeki Müren imgesinde temsil 
edilmesi ya da taşralığın bastırılmasıdır “181 

Yeşilçam Sineması’nda ilk queer temsillerden biri olan Zeki Müren daha 

ileriki yıllarda Yeşilçam Sineması’nda bir queer temsil olan Bülent Ersoy’un 

da önünün açılmasını sağlayacaktır.  

Özellikle Yeşilçam Sineması’nın modernleşmenin görsel ideolojik aygıtı 

olarak işlev gördüğü Türk modernleşme projesinin en önemli 

dispositiflerinden biri olarak sayıldığı 1950’li yıllarda sinema ulusal popüler 

düşünmenin üretilmesinde ve “biz” duygusunun yaratılmasındaki en önemli 

araçtır.182 Zeki Müren’in, canlandırdığı “Kırık Plak” filminde, kötücül hazzın 

bedeni olarak Nermin, içki severliğinden gece partilerine tam bir femme 

fatale karakterine uygun davranış kalıplarını ortaya koyar. Yüksek kültür ve 

alt kültür arasındaki ayrım özellikle Zeki Müren’in bedeni üzerinden 

keskinleştiği görülmektedir.  

“Farklı evler, farklı radyolar, farklı mekanlar arasındaki devamlılık da 
radyoyla ve Zeki Müren’in sesiyle sağlanır Mütevazı evlerinde çay, Türk 
Kahvesi ya da sigara içen başörtülü ya da başörtüsüz kadınlar meyhanede 
rakı içen ağızlıklı sigaraları köylü şapkalarıyla erkekler, genç yaşlı kadın, 
erkek, toplanmış aileler,döpiyesli kadınlar ve takım elbiseli erkekler 
….,hapishanelerinde mahkumlar, kimi üzeri dantel örtülü kimi örtüsüz 
radyolarının başında Zeki Müren’i dinlerler”183. 

 

                                                             
181  Arslan,  
182  Arslan, s.39. 
183  Arslan, s.60. 
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(Fotoğraf 2)  

Meltem Ahıskalı’nın da belirttiği gibi; Zeki Müren’in icra ettiği Klasik Türk 

musikisi de bir anlamda, “hem bir bölünmenin (alaturka, alafranga) hem de 

toplumsal iktidar ve denetim mekanizmalarıyla kurulan bir bütünleşmenin 

(doğu, batı) nesnesi biçiminde değerlendirmiştir. Ahıskalı’nın “garbiyatçı 

fantezi” olarak nitelediği kavram Batı’nın Doğuyu algılamayla biçimiyle 

ilintilidir.  

Bu açıdan bakıldığında Yeşilçam Sineması’nın ilk dönemlerinde önemli bir 

sinematik temsil olan Zeki Müren Türk modernleşme projesinin arafta 

kalmış eril ulusal damarını temsil eder. 184 

Özellikle Yeşilçam melodramlarının ilk yıllarında Türk sanat müziği üzerinden 

kurulan modernleşme projesinde, “Kırık Plak” filmi üzerinden Zeki Müren’in 

sesi ve radyo dolayımıyla kurgulanan eril ulusal bütünlük daha da gözler 

önüne serilmektedir.  

 

                                                             
184  Arslan , s.36. 
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3.4. 1960lar: Türk Modernleşmesi’nin Paranoyası: İffetli ya da 

Düşmüş Kadın Halleri 

1960’ları 1950’lerden ayıran en önemli fark, 1961 Anayasının sağladığı 

liberal ortam ve “eleştirel yapıtlar ortaya koyma serbestliğidir”185. 

Nijat Özön 1960’larda varlık göstermeye başlayan yönetmenlerin “toplumsal 

gerçekçi” bir paradigmadan Yeşilçam’ın alışık olduğu melodram kipinden 

farklı bir anlatı formuyla film üretmeye çalıştıklarını dile getirir. Bu dönemin 

öne çıkan yönetmenlerinden Metin Erksan 1964 yılında Berlin Film 

Festivali’nde ödül alan “Susuz Yaz” Türk sineması için uluslararası alanda da 

önemli bir başarıdır. 

Bu dönemin en ayırıcı özelliklerinden biri de “sinemanın nasıl düşünmesi” 

gerektiğine yönelik yapılan tartışmalardır. Serpil Kırel 1960’ların sinemasının 

“tür“ filmlerine de dikkatleri çeker. Sinemacılar dönemi olarak da 

kavramsallaştırılan 1960’lar da Ömer Lütfi Akad “Vurun Kahbeye”, “Vesikalı 

Yarim”, dikkat çeken filmlerdir. Bu dönem filmlerinde ağırlıklı olarak 

bekaret, düşmüş kadın mitinin fazlasıyla kullanıldığı görülür. 

Eril ulusal projenin mimarlarından ve eril nazarın inşacılarından biri olan 

Yeşilçam sineması bir anlamda da ebedi bakire ve bunun karşıtı olan  

düşmüş kadın hikayeleriyle doludur. Ama bunlar gerçek kadınlardan değil 

ideolojik anlamlarla bezeli kadınlığa ilişkin klişeleri içerir.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
185 Şükran Kuyucak Esen, Türk Sinemasının Kilometre Taşları, İstanbul: Agora Kitaplığı, 2010, s. 72. 
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3.4.1 Yüceltilen Bekaret 

Bekaret, Yeşilçam sinemasının, iffet kodlarından biri olarak dişiliğin erillik 

ekseninde inşasını sağlayan önemli biyo-iktidar186 kategorilerinden biri 

olarak değerlendirilir. Michel Foucault’un deyimiyle biyo-iktidar uysal 

bedenleri sunar, kadın dişiliği de bu uysal bedenler üzerinden tanımlanır.  

Beden, sonuçta sadece anatomik bir yapı değildir. Anlam taşıyan “sembolik 

bir gösterge”187 olarak toplumsal cinsiyet ve cinsellik kategorilerini tesis 

eder.  

Beden denetim altına alınarak toplumsal pratikte dönüştürülerek 

uysallaştırılır.188 Bu bağlamda erkek bedeninin görünüşteki denetimli haline 

karşılık kadın bedeni, gizemli ve denetlenmesi gereken bir olgu olarak kabul 

edilir. Kadınların uzun yıllar ezilmelerinin altında yatan en önemli 

nedenlerden biri de bir açıdan cinsiyetler arasındaki genel eşitsiz yapı olarak 

değerlendirilmektedir. 

Genel olarak kökenleri Antik Yunan’a kadar uzanan dişinin daha aşağı olan 

beden ve erkeğin de daha üstün olan akıl ile özdeşleştirilmesinin kökenine 

inildiğinde aslında kadınların adet görme gebe kalma emzirme yetilerinin 

aslında “tehlikeli bir akışkanlık”189 içinde değerlendirilmesine neden 

olmuştur. Kısaca kökenleri Antik Yunan’a kadar uzanan bedenin dişil olarak 

kodlanması toplumsalın içine sinmiş tüm dispositiflerde kendini gösterir. 

Antik Yunan’dan Yeşilçam’a bu düşüncenin izleri irdelendiğinde Yeşilçam 

melodramının, ehlileştirilerek eril iktidar tarafından gasp edilen bedenin de 

dişil olduğu görülmektedir.  

Bir anlamda bedenin “bütünü yerine geçecek bir parçası olan bekaret“ 

görselleştirilmeyen ama bütün hikayeye hükmeden “bir masumiyet kaybını” 
                                                             
186 Michel Foucault ’Özne ve İktidar, Seçme Yazılar 2, Işık Ergüden, Osman Akınbay(çev.), İstanbul: 
Ayrıntı Yayınları, 2005, s. 16 
187 Judith Butler, “Maddeleşen Sorunlaşan Bedenler” Cogito, Cinsel Yönelimler ve Queer Kuramı, 
Sayı.65,66-(Bahar 2011) ss 52-87. 
188 R. W. Connel, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, Toplum, Kişi ve Cinsel Politika, Cem Soydemir (çev.), 
İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1998 ss.100,120., 
189 Fatmagül Berktay,“Feminist Teorinin Önemli Bir Alanı Cinsellik”, Cogito Feminizm Sayı.58-(Bahar 
2009), ss.57-73. 
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simgeler190. Bu anlamda beden aynen Simone de Beauvoir’in dile getirdiği 

gibi Antik Yunan’dan beri süregelen bu temel dikotomilerin en önemli 

yansıma alanı olarak meşrulaştırılarak ötekileştirilir ve dişil olanla eş 

görülerek akıl da hep erkek olarak kodlanarak, kadın tarihsel ve kültürel 

olarak ötekileştirme stratejileriyle değersizleştirilir.  

Bu bağlamda Fatmagül Berktay’ın histeri ve rahim arasında kurduğu yaratıcı 

analoji de Yeşilçam sineması ve Yeni Türk Sineması’ndaki hakim anlatı 

kalıplarının anlaşılması açısından önemlidir. Berktay bu bağlantının dişilliğin 

irrasyonellikle ilişkilendirilmesinin anlaşılmasında oldukça önemli bir veri 

olduğunun altını çizer. Eril nazara karşı beden de dişil olarak kodlanmıştır. 

Bu kadın; cinselliği olmayan bir kadındır. Yeşilçam melodramlarında dişil ve 

eril nazar arasındaki heteroseksüel matris daha önce de vurgulandığı üzere 

kadın nazarının aşkı temsil etmesi, eril nazarın ise cinselliği çağrıştıması 

yönünde olmuştur. 

Kısaca; 1960’ların Yeşilçamı’ndan yansıyan kadınların cinsellikleri yoktur. 

Bedenlerinin denetimi de kendi ellerinde değildir. Bekaret kavramının 

kökenlerine inildiğinde;191kavramın söylemsel olarak inşa edildiğini bu 

bağlamda da sinemanın önemli bir temsil aygıtı olarak işlev gördüğü 

söylenebilir. 

Erdem, iffet, edep kavramlarının taşıyıcısı olan bekaret daha önceki 

bölümlerde ayrıntısıyla tartışıldığı üzere dişil bedendir. Dişil beden; 

sinematik temsil yoluyla Yeşilçam Sineması üzerinden meşrulaştırılarak 

onaylanır. Yeşilçam sineması melodram geleneğinde; anlatı örgüsü “bakire 

kız”, ”düşmüş kadın” ve “femme fatale” kadınlar etrafında dönerek arzunun 

heteronormatif işleyişini eril tahakküme göre inşa eden bir yapıya sahiptir. 

Bu durumun zihniyet parametresi olarak kalıntılarını ilerleyen bölümlerde 

                                                             
190  Arslan, s. 116.  
191 Bekaret kavramı üzerine bilimsel bir çalışma olarak Türkçeye kazandırılmış neredeyse tek tük 
çalışmalardan biri olarak örnek olarak gösterebileğim “Ataerkil düzen aldatmacasını mitle sürdürür                                          
bekaretler de bu mitlerden biridir. Bekareti biz icat ettik, biz geliştirdik. Kültürlerimiz, dinlerimiz, yasal 
sistemlerimiz, sanat eserlerimiz ve bilimsel bilgi üreten çalışmalarımızla yaydığımız bir fikirdir.Bkz. Blank, 
s 17-.45. 
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Yeni Türk Sineması’nın “auteur kuşağı” olarak adlandırılan yönetmenlerinin 

ekseninden de irdelenecektir.  

Erillik-dişiillik ekseninde bekaret mitinin Yeşilçamdaki örneklerine 

bakıldığında “Vesikalı Yarim”; Yeşilçam Sineması’nın 1960’lar döneminin haz 

siyasetini yansıtan çok önemli bir film olarak değerlendirilir.  

3.4.2. Düşmüş Kadın: Vesikalı Yarim 

Gönül Dönmez Colin; başlangıcından bu yana Türk Sineması’nın neredeyse 

yarısından fazlasının kadın, aşk ve evlilik üzerine olduğunu yazar. Düşmüş 

kadın fahişe de Türk sinemasının en çok kullandığı dişil temsillerden biri 

olarak Yeşilçam sineması tarafından meşrulaştırılır.192 Melodramatik 

imgelemde yaratılan karşıtlıklar tablosunda düşmüş kadın bakire kız’ın 

karşısında yer alır. 

Georges Bataille “Erotizm” adlı eserinde fahişeliği “evlilik kurumunu 

meşrulaştıran ve devamını sağlayan bir imge olarak değerlendirir193  

Türk sinemasındaki ilk düşmüş kadın figürü”194 Sedat Simavi tarafından 

çekilen “Pençe” filmidir. Türk Sineması’nda erotizmi ilk temsil eden dişil 

figürlerden biri de Cahide Sonkudur. 1960’lı yılların Yeşilçam Sineması’nda 

ise daha ”Femme Fatale” olarak adlandırılan vamp kadınların temsilleriyle 

doludur. Colin, Yeşilçam Sineması’ndaki vamp kadın figürünün sinemanın ilk 

başındaki fahişe figürlerinin bir temsilcisi olduğunu ortaya koyar.195  

Popüler sinemadaki düşmüş kadın miti, müslüman toplumlarda özellikle 

Ortadoğu sineması’nda aile için bir tehdit unsuru olarak değerlendirilir. 

                                                             
192  Colin, s. 2 
193  Georges Bataille, Erotism: Death and Sensuality, Newyork: City Lights Edition , 2001, s.131 
194  Colin, ss.2,4. Pençe filminin konusuna bakıldığın da “Leman erkeklere olan arzusu doymak bilmeyen 
Feride’yse kocasını aldatan bir kadındır. Bu iki figürü Ahmet Fehim’in seks vodvili Mürebbiye (1919) 
filminde zengin ev ahalisini baştan çıkaran ahlaksız Fransız Dilberi Angelique izlemiştir. Bu arada bu film 
bir kadının iç çamaşırıyla gösterilen ve ilk kez sansüre uğrayan filmdir. Pençeden sonra Muhsin Ertuğrul 
kendi düşmüş kadın filmi “İstanbul’da Bir Faciadır( 1922)  filmografisinde kayda değer çalışmalardan 
biridir.  
195  Bu bağlamda Colin “En ünlü vamp kadın olan Leyla Sayar’Iın erotik aksesuaları fetişizmi çağrıştırarak 
sado-mazoşist imgelemi besler. Vamp kadın cinsel cazibesini kullanarak erkekleri kötü emellerine alet 
eder. Colin, s. 4. 
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Öpüşmek, soyunmak ve sevişmek femme fatale’lara düşer. Özellikle 

1970’lerin sonlarına dek femme fatale ve düşmüş kadın figürü Yeşilçam 

Sineması’nda güçlü etkileri olmuştur.  

Yeşilçam Sineması’nda eril ve dişil heteroseksüel matrisi ve arzunun inşasını 

düşmüş kadın figürü üzerinden yansıtan en önemli filmlerden biri de Ömer 

Lütfi Akad’ın çektiği “Vesikalı Yarim”dir.196  

Bu film, Yeşilçam Sineması’ndaki düşmüş ve namusu lekelenmiş dişil cinsel 

kimliği sergilemesi ve dönemin cinsiyet politikalarını sinemasal anlamda 

yansıtması açısından dikkat çekicidir. ”Kült“ olarak değerlendirilen film 

Sabiha ve Halil arasında aşkın imkansızlığı üzerine kuruludur. Filmde Sabiha 

“aynı anda iki kadınlık halini bünyesinde taşıyan bir fantezi nesnesidir.”197 

Bu durum iki ayrı kadınlık iki ayrı dişillik halinin tek bir nesnede varolma 

halidir. Bir anlamda Sabiha’nın iki ayrı kadını temsil eden bir arzu nesnesi 

olma durumu; Türk modernleşmesinin cinsiyet boyutunun şizofrenik 

bölünmüşlüğüyle de örtüşür.  

Bir yanda ülküsel idealleri kişisel ideallerinden önde tutan aseksüel bir kadın 

miti, diğer yanda kadınlık arzularını geri plana atmasına neden 

modernleşme projesi yer alır.  

Bu açıdan Sabiha’nın bedeni, Türk modernleşmesinin kadim meselesi olan 

temel ikiliklerin de vücut bulduğu bir çarpışma alanı olarak “eril histeriyi” de 

yansıtır.  

Sabiha’nın bedeni; gelenek ile modern, yasa ve ihlal mahrem ile 

namahremin çarpışma alanıdır.  

Bir anlamda arafta bir karakterdir. Sabiha, çelişkisi de bu arafta kalma 

halinden fazlasıyla beslenir. Bir yanda şuh yapmacık kahkalar atan bir kadın 

diğer yanda başında eşrabıyla tüm makyajından ve dişiliğinden arınmış bir 

                                                             
196  Vesikali Yarim 1960’lar sinemasının önemli filmlerinden biridir. Toplumsal gerçekçi akım içinde öne 
çıkan yönetmenlerden biri olan Ömer Lütfi Akad Vesikali Yarim’de Halil ile Sabiha’nın imkansız aşkı 
üzerine melodramdan trajediye kayan gerçekçi bir anlatı evreni kurar.  
197  Nilgün Abisel, Umut Tümay Arslan, Pembe Behçetoğulları, Ali Karadoğan, Semire Ruken Öztürk, Nejat 
Ulusay, Çok Tuhaf Çok Tanıdık Vesikali Yarim Üzerine, İstanbul. Metis Yayınları, 2005, s.36. 
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kadın. Başka bir deyişle postyapısalcı düşüncenin öne sürdüğü gibi 

“kurgulanan bir kadın imgesi” göze çarpar. Sabiha “femme fatale” kadın 

karakterini bir maske olarak kullanarak bu kimliği performatif olarak ortaya 

koyar.  

Bir anlamda Laura Mulvey’in “Görsel haz ve anlatı” sinemasının özelliklerini 

ortaya koyarken belirtiği gibi “kadın imgesi baştan müphem ve kırılgandır”. 

Bütün baştan çıkarıcı haline karşın “iğdiş edilme tehdidinin fark edilmez 

kılmak” için dişi karakterin bir biçimde suçlu olduğunun gösterilmesi 

hissettirilmesi gerekmektedir. Bu durum filmde klasik anlatı özelliklerinden 

“dengenin bozulması ve yeniden ama farklı biçimde kurulması” ile 

sağlanır.198 Vesikalı ile yar’ın bir araya gelmesinin imkansızlığı üzerine 

kurulu melodramik yapı sürekli bu çelişki üzerinden işler. Sabiha 

karakterinin filmin en önemli mekanlarından biri olarak işlev gören Şen 

Saz’da gözükmesiyle baştan aşağı bir arzu nesnesi olarak inşa edilir. 

 

(Fotoğraf 3) 

                                                             
198Nilgün Abisel, Umut Tümay Arslan, Pembe Behçetoğulları, Ali Karadoğan, Semire Ruken Öztürk, Nejat 
Ulusay, Çok Tuhaf Çok Tanıdık Vesikali Yarim Üzerine, İstanbul. Metis Yayınları, 2005, s.24 



68 
 

Yeşilçam Sineması’nın 1960’lı yıllardaki dili melodramdır. Daha önceki 

bölümlerde dile getirdiği gibi Yeşilçam sineması’nda 1965-75 yıllarında 

melodramlar Türk Sineması’nda en geçerli türlerden biri olarak kabul 

edilmiştir. 199 Melodramın, toplumsal cinsiyetlendirilmiş yapısı irdelendiğinde 

temelde “heteroseksüel aşkı”200 yani çiftin birleşmesini merkeze koyan bir 

yapıya sahiptir. Vesikali Yarim filminde ise; anlatı “birleşmenin imkansızlığı” 

üzerine kuruludur. Halil’in yinelediği “başka bir zaman karşılaşsaydık” 

cümlesi de sürekli olarak bu imkansızlığı yankılar. Filmi Yeşilçamın hakim 

melodram kipinden ayıra bu durumda anlatının seyirciye aktardığı toplumsal 

gerçekçi damarıdır. Melodram anlatısı, yetişkin heteroseksüel arzunun 

etrafında kurulur. Melodramdaki arzu, fantezi tarafından kurulur ve fantezi 

de eşzamanlı olarak arzunun doyurulmak üzere sahnelenmesine dayanır. 

Melodram anlatısında bu arzu hep ertelenir, geciktirilir. Bu da aslında 

Yeşilçam sineması’nın temel karakteristiği olarak dikkat çeken bir özelliktir. 

Filmde kadın, arzuların odağında yer alır. “Hem cinsel arzuları besleyen, 

hem şefkat sevgi, koruma gibi ihtiyaçları karşılayan yani hem cinsellik 

nesnesi hem de sevgi nesnesi olan kadındır. 

 

                                                             
199  Dilek Kaya Mutlu, “Yerli Melodramalar ve Ruhsal Boşalım”, Deniz Derman (hzl), Melis Behlil (drl), 
Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 1 İçinde(111-123.),İstanbul: Bağlam Yayınları, 2001, s.111.  
200  Nilgül Abisel, Umut Tümay Arslan, Pembe Behçetoğulları, Ali Karadoğan, Semire Ruken Öztürk, Nejat 
Ulusay, Çok Tuhaf Çok Tanıdık, Vesikali Yarim Üzerine, İstanbul: Metis Yayınları, 2005, s. 59 
“Melodramlarda filmin dramatik hareketi bu birleşme fantezisi üzerine kurulur ve ve film birleşmeninin 
engellenmesiyle ilerler”.  
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(Fotoğraf 4) 

Filmin en önemli cümlelerinden biri de “başka bir zamanda karşılaşaktık” 

cümlesi filmin en önemli alt metinlerinden birini oluşturur. Toplumsal olarak 

hegemonik arzu örüntüsünde kadınları heteroseksüel arzunun nesneleri 

olarak cisimleştirme sürecinde sinema, önemli bir dispositif olarak 

değerlendirilir. Özellikle arzunun heteroseksüelleştirilmesi dişil ve eril cinsel 

kimlikler arasındaki “münferit asimetrik karşıtlıkları“201 yerleştirir. Birinci. 

bölümden hatırlandığı üzere, Michel Foucault ve Gilles Deleuze’un 

çalışmalarında başat bir kavramdır202. Modern toplumun ve bireyin 

cinsiyetlendirilmiş doğasını anlaşılmasını sağlar. 

Deleuze’cu anlamda arzunun sinema için taşıdığı önemi irdelendiğinde 

özellikle Deleuze kapitalist sistemi bu arzunun işleyişi üzerinden 

anlamlandırır. 

Kapitalist özne tanınmak ve beğenilmek için kendisine ait bir yüz üretmeyi 
ister. Filmler, televizyonlar, medya olmaktan çok yüzler üreten ve kaydeden 
makinalar olarak iş görürler.203  

 

1960’lar bir yandan ağdalı Yeşilçam melodramlarının yanında Yeni Türk 

Sineması’nın da köklerini oluşturan “yönetmen sineması” ve Türk 

Sinemasından önemli akımların da tartışıldığı, eleştirdiği bir dönemdir.  

 

 

 

 

                                                             
201  Elizabeth Grozs, “Deneysel Arzu, Queer Öznelliğini Yeniden Düşünmek”, Cogito Cinsel Yönelimler 
Queer Kuram, Sayı.65, 66-(Bahar 2011) ss7-37. 
202  Emre Işık, Toplumsal Teoride Beden, Beden Tekniklerinden Şizoanalize, Toplumbilim Dergisi Gilles 
Deleuze Özel Sayısı, Sayı 5,(Kasım 1996), ss 39,51 Ayrıca arzu kavramı her iki düşünür için oldukça 
önemlidir. Ama Michel Foucault’un geç dönem özne soykütük çalışmalarında birer alt izlekken Gilles 
Deleuze’un çalışmalarında ise birincil önemdedir. 
203 Best Kellner, s. 176. 
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3.4.2.1.Halil’in Arzusu: Eril Histeri 

Vesikalı Yarim filmi tam anlamıyla Halil’in arzusu üzerine kuruludur. Bir 

anlamda eril nazarı da çok iyi yansıtır. Flmin ilk sahnelerinde “Sabiha boş bir 

çerçeveyi dolduran yüce bir nesne gibi” Halil’in bakışına sunulur.204 Halil’in 

arzusu film dilinde eril nazara karşılık gelir.  

 

(Fotoğraf 5)  

Sabiha’yı Şen Saz’da gördüğü ilk an voyoristik bir haz anını da yaşamış olur. 

Laura Mulvey’in “eril nazar” teorisinde dile getirdiği gibi bir anlamda film 

görsel haz ve anlatı sinemasının tüm özelliklerini barındırır. Mulvey, 

geleneksel sinemanın anlatısal yapısının “eril karakteri etkin ve erk sahibi 

olarak kurguladığını”205vurgular. 

                                                             
204  Nilgül Abisel, Umut Tümay Arslan, Pembe Behçetoğulları, Ali Karadoğan, Semire Ruken Öztürk, Nejat 
Ulusay, Çok Tuhaf Çok Tanıdık, Vesikali Yarim Üzerine, İstanbul: Metis Yayınları, 2005, s. 45. 
205  Smelik, s. 4.  
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Dramatik anlatı erkek aktörün çevresine açılır. Bu bağlamda filmin ilk 

sahnelerinde seyirci, Halil’in gözünden Sabiha’yı Şen şaz’da görür. ”Kamera 

eril karakterin sadece optik değil, libidinal açıdan da çekmektedir.”206  

Bir anlamda sinema salonunda seyirci, kendini eril nazarla bilinçsiz bir 

biçimde etkileşime sokarak kendini bir nevi bu eril bakışla özdeşleştirmiş 

olur. 

Umut Tümay Arslan “Yeşilçam’da Erkeklik ve Mazlumluk” isimli çalışmasında 

dile getirdiği bir kavram olan “eril histeri” bir anlamda Halil’in Sabiha’ya 

gösterdiği neredeyse sorgulanmadan kabul edilen “hegemonik erkeklik”  

Sabiha’nın kadınlığının sınırlarını da belirler. Daha önceki bölümlerde dile 

getirildiği gibi ulus bir aile metaforu üzerinden tahayyül edilir. Türk 

modernleşmesinin ahlaki kodlarını oluşturmada görsel olarak işlev gören 

Yeşilçam Sineması da erkeklik üzerinden ailenin yüceltilmesini onaylar. Ama 

Vesikali Yarim filminde Halil’in evli olduğunu öğrenen Sabiha, evlilik 

kurumunu tehdit eden bir ihlal mekanizması olarak işlev görmesine karşın 

filmde aile kavramı yüceltilmez. Halil ailesini seçmez. Sabiha’yı da seçemez. 

Bu hiçbirşeye yönelmeme hali, ya da nötr kalma hali filmi melodramdan 

trajediye çeviren önemli noktalardan biridir. 

Halil’in, Sabiha’yı bıçakladığı sahne bir anlamda kadın bedeninin; “toplumun 

saldırgan ve huzursuz enerjisinin yansıtıldığı bir toplumsal atığa” 

dönüştürülmesidir.”207 Halil bir açıdan Sabiha’yı ve bedenini hegemon erilliğe 

uygun bir biçimde kendi mülkiyeti gibi sahiplenerek bıçakladığı sahne. filmin 

melodramdan nasıl da trajediye kaydığının da önemli bir göstergesidir.  

Bir anlamda femme fatale yanıyla Sabiha “meşum kadın dolayımıyla, erkeği-

evi-cemaati ulusu tehdit eden bozan ve parçalayan bir güç” olarak 

dışşallaştırılmaktadır. 208 

 

                                                             
206  Smelik, s. 5  
207  Arslan, s.210 
208  Arslan, s.130 
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3.5. 1970’ler:Mazlum, Hegemonik Erillik  

Nijat Özön’e göre 1970’ler, sinemacılar döneminden sonra gelen genç kuşak 

yönetmenlerin kendilerini göstermeye başladıkları günümüze doğru gelerek 

Yeni Türk Sineması’na kadar uzanan bir dönemi başlatan süreci temsil eder. 

Bir anlamda bu dönem “genç-yeni sinemacılar dönemi” olarak adlandırılır. 

Şükran Esen, 1970’li yıllar sinemasını değerlendirirken “hem toplumsal 

yaşamda hem de sinemasal yapıda karşıtlıkları içeren bir dönem”209 

olduğunu belirtir. 

Bu dönemin toplumsal yönelimlerini belirleyen temel özelliklerden biri de 

kırdan kente göcün yoğunlaşması sinemada yankı bularak anlatılan temel 

konuların başında gelmiştir.  

Bir açıdan da ağırlıklı olarak erkek filmlerinin kendini gösterdiği bir 

dönemdir. Dönemin politik sessizliği bir açıdan erotik ve maskulen temsiller 

yoluyla sinematik temsiller üzerinden yansıtılır.  

Türk modernleşmesinin görsel kodlarını oluşturarak dönemin haz siyasetini 

eril ve dişil cinsel kimlik kategorilerini belirleyen Yeşilçam sineması’nda 

erkek olmayı tarif eden dönemin filmleri ağırlıklı olarak kendini 1970’li 

yıllarda göstermeye başlar.210 

Erillik ekseninde tanımlanan dişillik rolleri dönemin modernleşmesini 

destekleyici bir ahlak anlayışını yansıtır. Daha önceki bölümlerde ağırlıklı 

olarak tartışılan Yeşilçam Sineması’nın temsil formu olan melodramlar da bu 

eşitsiz ve hegemonik cinsiyet kalıplarını yeniden üreterek yansıtmıştır.  

                                                             
209  Esen, s. 133. 
210 Arslan, s.12.  
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(Fotoğraf 6) 

Yeşilçam filmlerinde yansıtılan aşk ve bunun doğal yansıması olarak görülen 

cinsellik melodram anlatısında özellikle baş oyuncular düzeyinde hiçbir 

biçimde yansıtılmadığı görülmektedir. Bu filmlerde sık sık ön plana çıkartılan 

bakışlarda kadın nazarı; aşkı hatırlatırken erkek nazarı da cinselliği 

çağrıştırmaktadır.211 

Jacques Derrida özellikle batı söyleminin “metafizik ve eril odaklılığının 

sınırları”212 içinde kaldığını dile getirirken erilliğin ve erkekliğin bu dişil 

karşıtlık içinde tanımlandığını öne sürer. Dişil karşıtı toplum düzeni içinde 

fallus ve logos merkezcilik içine sıkışıp kalmış bir dişillikten söz eder. 

Eril nazar da bir bakıma bakılan imge olarak kadını nesneleştirirken 

“panoptik bir göz olarak erkeği” bakan özne olarak hegemonik eşitsiz 

olmayan bir biçimde tanımlar. Bu bağlamda arzu, eril nazarın arzusu olarak 

kodlanır.  

                                                             
211 Yumul, s.51. 
212  Roy Boyne, Foucuault ve Derrida’da Aklın Öteki Yüzü, İsmail Yılmaz(çev.), Ankara: Bilgesu Yayınları, 
2009, ss.134,135. 
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Erilleştirilmiş bakış açısının yerleştirilmesini ayrıcalıklı kılan “dışlayıcı 

kategoriler”213 sinemasal temsil yoluyla da yeniden üretilir. 

Bu dönemin erkek filmlerinin ağırlıklı özellikleri Arslan’ın saptamasıyla 

“kadın’ın/anne’nin bakışına” duyulan gereksinim cinselliği inkar etme arzusu 

ondan büyülenme güçlü bir erkek olma arzusuyla yetim bir oğlan çoçuğu 

olarak arafta kalma hali olarak dikkati çeker. 214  

3.5.1.Yılmaz Güney ve Hegemonik Erkeklik 

1970’ler Yeşilçam Sineması’nın en önemli yönetmenlerinden biri olarak 

Yılmaz Güney filmleri dikkat çeker. Güney’in çektiği “Umut” Türk 

Sineması’nda toplumsal gerçekçilik akımının en önemli temsilcilerinden biri 

olarak görülür. Ünsal Oskay, Yılmaz Güney Sineması’yla anlatılan kırsal ve 

feodal yapının yerel anlatı içinde bastırılmadan ülkenin toplumsal ve politik 

konumuyla başarıyla içselleştirildiğini dile getirir  

Yılmaz Güney’in 1970’li yıllara damgasını vuran “Kabadayı mitosu”215 bir 

anlamda hegemonik erillik kalıplarını da yansıtır. Hegemonik erkeklik önceki 

bölümlerde dile getirildiği üzere “erilliğin dişillik üzerindeki tahakkümünü” 

devam ettirmesine yardımcı olan hakim bir erkeklik kurgusu olarak 

tanımlanır. Dönemin politik şartları, ordunun devlet üzerinden egemenliği, 

toplumsalın içine sızmış olan erillik bir biçimde sinemada özellikle Yılmaz 

Güney’in sert eleştirileriyle temsil edilme imkanı bulan toplumsal gerçekçi 

yaklaşımın erillik üzerinden yansıması olarak okunabilir. 

Ayrıca hegemonik erkeklik kültürel temsillerin evreninde “kahramanlar” 

üzerinden doğallaştırılır ve yaygınlaştırılır216 Kahraman miti, Yılmaz Güney 

sinemasının temel anlatılarından biri olarak dikkat çeker. 

                                                             
213 Tina Chanter, “Psikanalitik, Post-Yapısalcı Feminizm ve Deleuze, Cogito Feminizm Sayı.58-(Bahar 
2009), ss.93-131. 
214  Arslan, 2005, s. 19  
215  Esen, s. 140 
216 Ahmet Terzioğlu, ”Bir Mizacın İnşası: Yumurta”, Ayşe Pay (hzl.), Yönetmen Sineması Semih 
Kaplanoğlu içinde(37-48) İstanbul: Küre Yayınları, 2011, s.38. 
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Umut Tümay Arslan, özellikle 1970’li yıllarda “erkek olmayı” bir biçimde tarif 

ederek eril cinsiyet ve cinsel kimliğin inşasını ortaya koyan filmleri dönemin 

toplumsal yapısıyla ciddi paralellikler gösterdiğini ortaya koyar.  

Yeşilçam’ın erkek filmleri Güney’in “Çirkin kral” olarak adlandırıldığı bu 

süreçte Uluyağcı, Yılmaz Güney’in bir açıdan da Türk sineması’ndaki sert 

erkek imgesini yaratan baş oyunculardan biri olduğunu ortaya koyar. 

Güney, filmlerinde ağırlıklı olarak kötü adamlara karşı mücadele eden, 

mazlum’un yanında yer alan, mert delikanlı’nın “gayri meşru işlere 

bulaşmak durumunda kalan bir kabadayının hikayesi” anlatılır. Kadınlarsa, 

bu anlatılarda hep eksiklik üzerinden kodlanırlar. Filmlerinde kadınlar “bela 

kaynağı, çocuksu, yarı femme fatale” karakterlerdir.  

Bir anlamda güvenilmemesi gereken meşum kadın imgesini onaylar. İktidar 

ve erki hep delikanlı erkek üzerinden tanımlar. Özellikle “Silah ve Namus” 

filminde nişanlanmak üzere olduğu sevgilisi Aysel kaçırılır. Onu kötü 

adamlarından elinden kurtaran bir karakteri canlandıran Güney, Aysel’i 

kirlendiği gerekçesiyle terk eder. Bir anlamda bekaret mitosu, kadının bu 

kayıpla ilgili duygularını yansılamaktan çok “ulusun, modernlik ve 

kapitalizmin çelişkilerini erkeğin ise; erilliği kaybetme tehdidiyle baş etme” 

hikayesine dönüşür.217 

Filmlerinde ağırlıklı olarak hep silah kullanan kabadayı mitosunu yansıtan 

Güney, ideolojik anlatıda mazlumluk, zalimlik ve erkeklik kurgularına 

odaklanan bir tavır içindedir. 

Anthony Eastpope, popüler kültürün dayattığı erkeklik mitleriyle ilgili yaptığı 

saptamasında “içte kadınsılık ve eşcinsel arzu inkar edilmelidir”, diye 

belirtirken sistemin de bir anlamda hegemonik erkeklik rollerini dayattığını 

dile getirir.  

1970’lerin ilk yıllarında Yeşilçam’ın hakim anlatı formu melodramlara uygun 

biçimde ”kadın ve erkek aşk söyleminin mazlum özneleridir”. Erkek olma 

halinin hudutlarını belirleyen arzulanan kadını, eril nazaran göre tanımlayan 

                                                             
217  Arslan, 2010, s. 116. 
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filmlerdir. Umut Tümay Arslan ayrıntılı analizinde 1970’li yıllarda hegemon 

olan eril cinsel kimlik odaklı filmlerin aslında filmlerin çekildiği dönemin 

hakim toplumsal krizini yansıttığını ortaya atar.  

Dolayısıyla 1970’lerin hakim Yeşilçam Sineması toplumsal kaygıların 

meşrulaştırılmasında “güçlü kurtarıcı maskulen erkek“ figürlerini edebi 

bakire kızlar, çaresiz annelerin karşısında konumlandırır. 

Özellikle 1960’lar ve 1970’lerde çoçuk, aile melodramları modernleşme 

projesinin haz ahlakını eril ve dişil kimlikler üzerinden daha önceki 

dönemlerde olduğu gibi iyi, güzel ve doğruluk gibi değerler hep kadın kimliği 

üzerinden temsil edilir.  

Bir bakıma kadın bedeni Yeşilçam’ın Türk modernleşmesinin ahlaki kodlarını 

meşrulaştırdığı bir zemin olarak işlev görür.  

 

3.5.2.Yeşilçam’da, Queer Bir Temsil: Bülent Ersoy  

Yeşilçam’da her on yıllık süreç toplumsal cinsiyet ve cinsellik politikaları 

bağlamında irdelendiğinde önemli toplumsal değişimleri de yansıtan bir 

dispositiftir. Yeşilçam sineması’nın içine girdiği durum, özellikle Arabesk 

olarak adlandırılan ve şarkıcıların boy gösterdiği bir arabesk film furyası 

dikkat çekicidir. 

Bülent Ersoy’un başrolünde oynadığı “Şöhretin Sonu, 1970’lerden 1980’lere 

uzanan Yeşilçam Sineması’nın sosyolojik olarak değişen yüzünü de gözler 

önüne sermesi bağlamında önemlidir. 

Ersoy’un bir açıdan cinsiyet değiştirnesi ile 12 Eylül döneminin birbirine 

giren olayları218. Dikkat çekicidir. Şöhretin Sonu filmi; melodram, biyografi 

ve müzikali içinde barındıran bir film olarak Murat Belge’nin deyimiyle 

“türsel bir farklılığı olan bir filmdir.  

                                                             
218  Başak Ertür, Alisa Lebow, “Şöhretin Sonu Bülent Ersoy’un Kanunla İmtihanı”, Cüneyt Çakırlar, Serkan 
Delice(Ed.), Cinsellik Muamması, Türkiye’de Queer Kültür ve Muhalefet içinde, (392-427), İstanbul: 
Metis Yayınları, 2012, s.392. 
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(Fotoğraf 7) 

”Özellikle Ersoy’un gerçek hayattaki görüntülerini fazlasıyla kullanarak tür 

olarak yer yer melodramdan biyografiye kalan film bir açıdan da Bülent 

Ersoy “dikkat çeken feminen bir transkadın olarak kendi kimliğini 

sergileyerek” hoş bir erkek olarak kız arkadaşına kurlar yaparken reel 

hayatta ise Ersoy’un “kararlı ameliyat kararı konuşulmaktadır. Bir açıdan 

Yeşilçam Sineması’nda Zeki Müren’in açtığı yoldan ilerleyen Ersoy Arabesk 

furyası içinde queer kimliği ve gazetelere yansıyan haberleri ile Yeni Türk 

Sineması’nın oluşum koşullarına zemin hazırlamaktadır. 

3. 6.1980ler: Sessizliğin Erotize Edilmesi  

1980’ler artık Yeşilçam’ın krize girdiği ve film üretimin neredeyse 

yavaşladığı bir dönemdir. Yeşilçam’a 1980’lerde yapılan askeri darbenin 

ardından sansür ve denetimin toplumun her alanına nüfus etmesi, 

sinemanın da bu disiplinci hegemonik ortamdan etkilenmesine neden oldu. 

Toplumsal sorunlara eleştirel bir gözle bakamayan sinema, arabesk filmlerin 

ortaya çıktığı bir döneme de şahitlik eder. 

Aynı zamanda 1980’lerden itibaren yeni kimlik politikalarının ortaya 

çıkışıyla, farklı toplumsal grupların kamusal alanda varlık göstermeye 

başladığı görülür. Ayrıca 1950’lerde başlayan kırdan kente göç sonucunda 

yaşanan kentleşme sürecinin sonuçlarından biri de arabesk kültürünün 
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içinde şekillenen yeni bir insan tipolojisi yaratmasıdır.219 1980’lerin ikinci 

yarısından sonra yükselen kadın hareketinin de etkisiyle feministler, 

eşcinseller gibi farklı toplumsal oluşumlar taleplerini dile getirmeye başlar. 

Bu süreçte. 1980’ler; dergi ve kitap kulübü çevrelerinde ev toplantılarında 

bilinç yükseltme gruplarında ideolojik ve politik bir birikim oluşturarak, 

kamusal kampanyalarla feminist hareketin Türkiye’de sesini duyurmaya 

başladığı bir dönem olarak değerlendirilir.220 

Sinema da bu yeni toplumsal dalgalanmayı 1980’li yılların ikinci yarısından 

sonra kadın filmleri üzerinden tartışmaya açar. Kadın sorunlarının bu 

dönemde daha derin bir biçimde yansıtıldığı görülür. 

Kadın filmlerinin bir tür olarak Atıf Yılmaz sinemasıyla bu dönemin ikinci 

yarısından sonra kendini kabul ettirdiği görülmektedir.221 

Bir yandan toplumsal hareketlerin sinemadaki izdüşümleri bir yandan da 

1970’lerin sonunda Yeşilçam Sineması’nın krize girmesiyle erotik filmlerin 

ağırlıklı olarak kendini göstermeye başladığı porno film furyası ve politik 

süreç arasında çok önemli bir ilişki vardır. 

Politik ortamdan ötürü sessizleşen sinema, porno üzerinden kendini temsil 

eder. Yeşilçam içinde eleştirel ve sanat filmleri damarının temsil eden 

Sinematek de parçalanma sürecine girmiştir. 1970‘lerin sonundan 1980’li 

yıllara taşınan Yeşilçam’ın bir biçimde krize girişi, yapımcıların büyük 

çoğunluğunun filmlerin yapım maliyetlerini bile karşılayaması, Türkiye’nin 

içinde bulunduğu siyasi ortam, erotik filmlerden arabesk filmlere geçişi 

hızlandırır. 

Meral Özbek, “Orhan Gencebay ve Popüler Kültür” adlı çok önemli 

çalışmasında arabesk ve politik damar arasındaki ilişkiyi irdelerken; 

1950‘lerden bu yana köyden kente göç sonucu ne kentin kültürünü köyde 

                                                             
219  Ayşe Saraçgil, Bukalemun Erkek, İstanbul: İletişim Yayınları, 2005, s. 368. 
220 Nilüfer Timisi, Meltem Ağduk Gevrek, “1980’ler Türkiyesi’nde Feminist Hareket: Ankara Çevresi”, 
Aksu Bora, Asena Günal(drl.), 90’larda Türkiye’de Feminizm içinde (13-41), İstanbul: İletişim Yayınları, 
2007, s.13. 
221  Colin, s. 83. 
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bırakan ne de tam anlamıyla İstanbullu olamayan insanların arada 

kalmışlığını yansıtan bir eleştiri müziği olarak değerlendirir  

Türk sineması’nda 1980’lerden sonra televizyonun da gelişmesiyle Müjde 

Ar’ın soyunan bir oyunculuk geliştirmesi 1960’lara damgasını vuran cinselliği 

olmayan kadın imgesi yerine ağırlıklı olarak “Şoray Kanunlarının” da 

tartışıldığı ve sanat sinemasının Yeşilçam’da usuldan usuldan kendini 

arabesk ve erotik filmlerin içinden göstermeye başladığı bir dönemdir. 

Michel Foucualt’un kadim eseri “Cinselliğin Tarihi’nde” dile getirdiği gibi 

Yeşilçam sineması’nda “kapatılan cinsellik tertibatı” 1980’lerin ikinci 

yarısından sonra katı ahlakçı kodlardan kurtulur.  

 

(Fotoğraf 8) 
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Özellikle 1980’lerde, melodramlarda görülen en önemli değişim iyi ve kötü 

kadın karşıtlıklarının tek bir kadın kimliğinde temsil edilmesidir 

Bu dönemin öne çıkan filmlerden biri olan Atıf Yılmaz’ın “Adı Vasfiye’si” 

dönemin cinsiyet kodlarını, erillik ve dişillik kalıplarını yansıtan dikkat çekici 

filmlerden biri olarak değerlendirilir. 

3.6.1. Adı Vasfiye:  

1985 yapımı Atıf Yılmaz’ın yönettiği bir film olan “Adı Vasfiye” 1980’lerin 

arada kalmışlığını, kadınlara olan yaklaşımın ikiliğini222 ve eril nazar 

tarafından şekillen arzu nesnesi, dişil imgenin de yansıtılması açıdan önemli 

bir filmdir. 

 

(Fotoğraf 9) 
                                                             
222  Suner, s.290-294.   
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1980’li yıllarda feminist hareketin etkilendiği alanlardan biri de sinemadır. 

Atıf Yılmaz sinemasında ağırlıklı olarak kadın meselelerine eğilmiştir.223 Bir 

anlamda dönemin yeni toplumsal hareketlerinden etkilenen Atıf Yılmaz 

sinemasında “kadının bilinçlenmesi”, kendi bedeninin farkına varma 

ekseninde gerçekçi bir yeni kadın imgesi ortaya çıkar. Atıf Yılmaz da 

1980’lerin ikinci yarısından sonra bu imgeye en fazla eğilen yönetmenlerden 

biri olarak filmleriyle öne çıkar.  

Asumen Suner bu yeni imgeyi oluşturan en önemli unsurlardan birinin 

“cinsellik”224 olduğunu belirtir. Yeşilçam sineması’nın melodramik 

muhayyilesinin ağırlıklı tonunu belirleyen “utanç, ahlaksızlık, yasakla” bir 

arada düşünülen ve hep kötü kadın femme fatale imgesi üzerinden 

yansıtılan cinsellik yükselen toplumsal hareketlerinin sonucu olarak 

sinemada ağırlığını gösteren kadınların kendini anlattıkları önemli bir temsil 

alanıdır. 

Ama bu durum bir ikiliği de beraberinde getirir. Bir yandan kadının 

bilinçlenmesi ve özgürlük mücadelesi bedeninin kontrolü öne çıkarken, kadın 

karakterler eril nazarın bir nesnesi Laura Mulvey’in kavramsallaştırmasıyla 

“patriyarkal bakış rejimi” nin bir göstergesi olarak yansıtılır.  

Colin Dönmez, “Adı Vasfiye” filmini değerlendirirken, o dönemin “kadın 

filmleri” içinde en fazla dikkat çekenlerinden biri olduğunu belirtir 225.Vasfiye 

                                                             
223 Atıf Yılmaz Yeni Türk sineması’nın ortaya çıkaran dönemden önce 1980’lerde ürün vermiş bir 
yönetmedir. Filmografisine bakıldığında; Bir Yudum Sevgi, 1984, Dağınık Yatak 1984, Dul Bir Kadın 1985, 
Adı Vasfiye 1985, Aahh Belinda 1986, Asiye Nasıl Kurtulur 1986, Kadının Adı Yok 1987. 
224 Suner, s. 294. 
225 Atıf Yılmaz Adı Vasfiye Filminde İki erkeğin diyalog sahnesiyle seyirci filme giriş yapar. Erkeklerden 
birinin konuşmalarn ıdan yazar olduğunu ve yeni kitabı için bir arayışta olduğunu öğrenilir. Arkadaşı 
etrafına bir göz gezdirdiği takdirde kitabı için gerekli malzemeyi bulacağını söyler. Bunun ardından ön 
plana çıkartılan kadınlık imgesine uygun olarak kadraja Sevim Suna-Vasfiye karakteri olarak Müjde Ar’ın 
sarışın bol makyajlı afişi girer. Arkadaşı bu afişi göstererek bu kadının hikayesine odaklanmasını salık 
verir. Ardından kamerada Sevim Suna’nın yüzü giderek izleyiciye yakınlaşarak büyür. Yazarın arkasından 
bir adam sesi duyulur (Aytaç Arman) ve “Asıl adı Vasfiye anlatmamı ister misin diyerek diyalogunu 
sürdürür. Dialog ilerledikçe Vasfiye’nin ilk kocası olduğu anlaşılan Emin karakteri ile yazarın karşılıklı 
konuşmalarından geridönüşeler ile Vasfiye ile Emin’in geçmiş yaşamına ilişkin detaylar öğrenilir. Bu gidiş 
gelişler arasında bir anlığına çay söylemek için arkasını dönen Emin’in gittiğini ve yerine elinde tansiyon 
aleti bulunan bir adamın Rüstem (Macit Koper’in ) aldığı görülür. Bu defa hikaye anlatıcı, olarak Emin’in 
yerini alan Rüstem karakteri, yine geridönüşsel anlatımlarla sağlık memuru olduğu anlaşılır. Rüstem 
Emin’in nasıl Vasfiye’yi aldattığını Vasfiye’nin de nasıl Rüstem’i baştan çıkarmaya çalıştığını Rüstem’in 
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bir anlamda ön plana çıkartılan ve hikayesi hep başka erkekler tarafından 

aktarılan bir anlamda kendi sesini duyuramayan bir karakterdir. Filmin ana 

anlatısı erkek anlatıcılar tarafından toplumsal tüm önyargıların bir kadın 

bedeni üzerinden yansıtılmasıdır.  

Bir anlamda çelişkili bir karakterdir. Atıf Yılmaz, bir kadın filmi yapmıştır 

ama hikaye anlatıcılarının hepsi erkektir. Bu anlamda “Adı Vasfiye’nin” 

tamamiyle eril nazar’a göre inşa edildiğini söylenebilir. Filmde Vasfiye’yi her 

erkek anlatıcı kendi bakış açısına göre çeşitli kalıplara sokmaktadır. Övgü 

Gökçe; “Adı Vasfiye” filmiyle ilgili yorumunda filmde dört erkeğin bakış 

açısına göre yaratılan dört farklı Vasfiye’nin imgesinde dört farklı kadından 

öte aynı zamanda Türk Sineması’nı temsil eden dört farklı dönem olduğunu 

yazar.226 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
hikaye anlatıcılığından öğrenilir. Sonra şekilde Rüstem karakteri de Emin gibi kaybolur. Anlatımın 
sürrealiği de burada gizlidir. Sonra yazar bulunduğu mekandan çıkarak yürümeye başlar. Ardından yine 
ön plana çıkartılmış kadınlık imgesi ve Vasfiye’nin posterleri yazarın karşısına çıkar. Filmin genel özelliği 
gibi birden bir karakter çıkar yazarın karşışına “Hamza Topal olduğunu ve Vasfiye’nin 2. Eşi olduğunu ve 
kesinlikle Rüstem’in anlattıklarına inanmaması gerektiğini söyler. Bu sefer hikaye anlatıcı olarak Hamza 
Topal, Rüstem’in aslından sürekli Vasfiye’nin peşinden koştuğunu ama Vasfiye’nin asla ona yüz 
vermediğini anlatır. Dedikoduları üzerine hem Rüstem hem Vasfiyeyi’i bıçaklayan Emin hapse Vasfiye de 
hastaneye düşer. Hastanede kaldığı dönemde Hamza ile yakınlaşan Vasfiye onunla evlenir. Emin ile 
yaşadığı kasabada yaşamaya başlarlar. Ardından yıllar sonra yine Emin ile karşılaşan Vasfiye eski kocasına 
karşı yine bir şeyler hisseder bu durumda Emin tarafından karşılıksız kalmaz.  
226  Emin’in hikayesi izleyiciye Yeşilçam Sineması sayısız örneklerinin görüldüğü kavuşamayan aşıkları 
anlatan filmlere bir örnek olarak değerlendirilebilir. 
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4.YENİ TÜRK SİNEMASI’NIN SOYKÜTÜĞÜ 

Bu bölümde Yeni Türk Sinemas’ında erillik ekseninde dişilliğin inşası 

tartışmasına başlamadan önce “Yeni Türk Sineması” kavramına ve bu 

kavramın hangi sosyal, politik ve kültürel ortamda oluştuğuna; bu ortamın 

toplumsal cinsiyet, cinsellik, kültürel ve politik kodlarının “filmler” üzerinden 

yeniden nasıl üretilip, temsil ettiği üzerine odaklanılacaktır.227   

Daha önceki bölümlerde ayrıntılı olarak açıklanan toplumsal cinsiyet ve 

cinsellik teorileri ekseninde erillik ve dişiliğin toplumsal ve kültürel olarak 

nasıl inşa edildiği üzerinde karşılaştırmalı olarak duruldu.  

Bu bölümde ise, postmodern, postyapısalcı ve feminist epistemoloji ve 

metodoloji ekseninde Yeni Türk Sineması’nın belirli yönetmenlerin filmlerin 

analizine geçilmeden önce çalışmanın ana eksenini belirleyen temel 

kavramların açıklanması ve tartışılmasına geçilecektir. 

Ayrıca Yeni Türk sineması’nın oluşum koşullarının daha iyi analiz edebilmek 

için geçmiş dönemlerin de değerlendirilmesi daha önceki bölümlerde Yeni 

Türk Sineması analizinin derinlikli bir arka plan oluşturması için Yeşilçam 

sinemasının ayrıntılı bir söykütüksel analizi de yapılmıştır.  

Bugünü anlamlandırmak geçmişe hakim olmaktan geçer. Her dönem, 

sinema üzerinden kendi tahayyül pratiklerini de ortaya koyarak toplumun 

sosyo politik, kültürel, siyasal ekonominin unsurlarını görselleştirerek 

beyazperdeye taşınmasını sağlar.  

Özellikle yaşanılan toplum yapısı da “göstergeler, imge ve gösterge” 

sistemiyle sinemalaştırılan bir toplumdur.228.Yeni olarak adlandırılan bu 

süreçte farklı görme ve tahayyül pratiklerini ortaya koyarak kendini 

Yeşilçam Sineması’ndan farklılaştırmıştır.  
                                                             
227  Bülent Diken, Carlsten B. Lausten, Filmlerle Sosyoloji, Sona Ertekin (çev.), İstanbul: Metis Yayınları, 
2010, ss.15-.22 Sinemanın sosyolojisine değinilen bu önemli çalışmada, yazarlar filmlerin sadece bir film, 
kurgudan ibaret bir anlatı olarak görmek yerine aslında filmlerin toplumsal gerçekliği nasıl yansıttığı ve 
meşrulaştırdığından öte sinemanın ve filmlerin toplumları yeniden üretebilen önemli mekanizmalar 
olduğunun altını çizerler. Bu bağlamda önemli olanın toplumsal gerçeklik ile sinema arasındaki etkileşimli 
yüzey olduğunu da örnekler üzerinden dile getirirler. 
228  Diken, Lausten, s.24 
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Sonuçta sinema, başlangıcından bu yana “görsel hiyeroglif”229 gibi 

toplumsalın temsilini gerçekleştirdi. Bu bağlamda sinema, sadece “sinema 

değildir”230. Sinema içinde bulunduğu, etkilediği ve dönüştürdüğü toplumsal 

dinamikleri yansıtan bir aygıttır. Bu doğrultuda toplumu oluşturan erillik ve 

dişillik kodlarını toplum ve sinema arasında varolan etkileşimli yüzeyde Yeni 

Türk Sineması üzerinden okumak temel motto bu sorunun izlerini sürmek 

olacaktır. 

Yeni Türk Sineması’nın kendini tanımladığı “yeni” sıfatı Yeşilçam 

Sineması’ndan bir açıdan kopuşu da simgeler. Yeni Türk sineması “yeni” bir 

şeyler ortaya koyarak daha önceki dönemlerden kendini farklılaştırma 

gayreti içinde olduğu dikkat çeker. Bu dönem içinde iyice keskinleşerek 

varlık gösteren popüler sinema ve sanat sineması ayrımı bu süreçte kendini 

göstermeye başlar. 

Bu dönem bir yeni dalga hareketi olarak kabul edilebilir. Bu yenilik 

sinematografik ve estetik bir kaygıyla toplumsal cinsiyet erillik ve dişillik 

kalıplarına farklı bir bakışı tesis etmiştir. Bu kalıpların, Yeni Türk Sineması’na 

nasıl eklemlendiği, Yeşilçam sineması’nda temsil edilemeyen queer cinsel 

kimliklerin “bakire, anne” temsilleriyle varolan kadın imgesinin, Yeni Türk 

Sineması’nda farklı temsil imkanları bulabilmesi önemlidir.  

Bu bölümde Yeni Türk Sineması’nın ayrıntılı bir analizi yapılacaktır. Öncelikle 

“yeni” kavramı sorgulandığında, Yeni Türk Sineması’nı “çerçeveleme 

sorunu”231 ekseninde analizini yapınca “üç temel parametre”232 bağlamında 

tanımlanmış bir düzleme oturur. Suner’e göre bu üç düzlem; “Türk” 

sözcüğünün imlediği ulus çerçevesi, “yeni” sözcüğünün imlediği zamansal 

çerçeve boyutu ile “popüler sinema” ve “sanat sineması” ayrımıdır.   

                                                             
229 Deniz Bayraktar Sevgen “Sinema ve Sosyoloji”, Görselin Hiyerogriflerle Temsili”, Aylin Dikmen 
Özarslan(Ed.), Sanat ve Sosyoloji, içinde (13-23, )İstanbul: Bağlam Yayınları, s.16. 
230 Michael Bichoff, “Felsefenin Düşüşü, Sinemanın Yükselişi Felsefenin Işığında Sinema” Emre Can 
Ercan(çev.),Kaan Demirdöven (Ed.), Felsefenin Düşüşü, Sinemanın Yükselişi Felsefenin Işığında Sinema 
içinde(11-12), İstanbul: Es Yayınları, 2011, s.11. 
231  Suner, s.16, Deniz Bayraktar, “Introduction Son Of Turks’s Claim: I’m A Child Of European Cinema”. 
Cinema and Politics: Turkish Cinema and The New Europe içinde (xvii-xxx) Deniz Bayraktar (Ed.). Aslı 
Kotaman, Ahu Samav Uğursay (As. Ed), New Castle: Cambridge Scholars Publishing, 2009, s.xvii. 
232  Suner, s.28. 
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Yeni Türk Sineması’nın ortaya çıkışını birbirine koşut gelişen iki düzlemde 

tanımlamak da mümkündür. Yazar Asumen Suner, iki düzlemi yüksek gişe 

geliri ve yıldız oyuncuların kadrosunu oluşturduğu, dev reklam bütçelerinin 

ayrıldığı popüler sinema; diğerini de sanat sineması olarak tanımlamaktadır. 

Ayrıca bu dönemin kurumlaşmasını sağlayan önemli unsurlardan biri de 

video pazarındaki patlama ile ilk özel televizyon kanallarının kurulmasıdır. 

Eurimages, üyeliği Türkiye’de “sanat sineması”nın kurumsallaşması 

sürecinde önemli bir dönemeci oluşturur.  

İkinci. bölümde Yeşilçam Sineması’nın sona erdiği ve Yeni Türk Sineması’nın 

yavaş yavaş ortaya çıkış koşullarının kendini göstermeye başladığı 1980 

sonrası dönemin bu bağlamda Türkiye’de ulusal sinema kavramına “farklı bir 

bakış”233 getirdiği söylenebilir. 1980 sonrası döneminden sonra yapılmaya 

başlanan kaliteli filmler, ulusal ve uluslararası festivaller, alınan ödüller 

popüler sinema karşısında sanat sineması içinde “Türk sineması için auteur” 
234 kavramının kurumsallaşmasının sağlandığı bir dönem olarak 

değerlendirilmiştir.  

Özellikle 1990’lı yılların ilk yarısı yeni dünya düzeni söylemlerinin ve neo-

liberal politikaların etkisiyle Türk Sineması içinde “farklı düşünsel 

eğilimlerin”235 ortaya konduğunu ve Yeni Türk sineması tanımlamalarının 

sıklıkla yapıldığı görülür. Daha sonraki bölümde cinsiyet politikaları ve Yeni 

Türk Sineması’nın ilk ürünlerinin verildiği dönem olarak ayrıntısıyla 

açıklanacak olan 1990’lar ayrıca resmi tarih söylemine karşı tavırların 

geliştiği, daha önceki politik süreçlerin erotizm ile sessizleştirildiği, kamusal 

suskunluğa karşı derinlikli eleştirelerin, filmsel temsil yoluyla varlık bulduğu 

                                                             
233  Nejat Ulusay, Melez İmgeler, Sinema ve Ulusötesi Oluşumlar, Ankara: Dost Yayınları, 2008.s.80 
234  Auteur kavramı, Auteur yazar yaratıcı anlamında kullanılmıştır. Auteur kuramını açacak olursak, 
orjinali “Politique de Auther- Andrew Sarris’in verdiği adlandırmayla auteur kuramı Cahier du Cinema’da 
yazdıkları eleştiriler bir grup eleştirmenin dergiyi dünyaca tanınmış bir dergi yaparak geliştirdikleri 
kurama verilen isimdir. Bu kuramın ortaya çıkışı dönemin şartlarıyla da yakından ilintilidir. O dönemin 
Paris’inde Fransa’da Vicvhy Hükümeti Alman işgali sırasında Amerikan yapımı filmlerin gösterimini 
yasaklamıştır. Ayrıca Fransa’da entelijensiya ve sinemacılar arasında kurulan bağ da bu kuramın ortaya 
çıkmasına vesile olmuştur. Ayrıntılı bilgi için bkz. Peter Wollen, Sinemada Göstergeler ve Anlam, Zafer 
Aracagök, Bülent Doğan (çev), İstanbul: Metis Yayınları, 3. Basım, 2008, ss.68-103. 
235 Meral Özçınar Eşli, Türk Sinemasının Felsefi Arka Planı, Sinemayı Felsefeyle Düşünmek, İstanbul: 
Doruk Yayınları, 2012, s.309. 
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“fantezi sinemasının bir tür olarak sayıldığı ve Yeşilçam Sineması’nın ise 

parodileştirildiği”236 bir dönem olarak değerlendirilmiştir.  

Ayrıca daha ileriki bölümde ayrıntısıyla tartışılacak olan Yeşilçam 

Sineması’nın dayattığı “cinselliği olmayan kadın imgesinden” uzaklaşan daha 

gerçekçi kadınların sinemada varlık göstermeye başladığı bir dönemin de 

başlangıcıdır.  

Yeni Türk Sineması’nı ortaya çıkaran süreç olarak genelde 1990’lı yıllara 

vurgu yapılır. 1990’lı yıllar hem popüler sinema adına hem de sanat 

sineması adına önemli ve dikkat çeken bir dönemin de işareti olur. 

Bu yıllarda İstanbul Film Festivali içinden yetişen ve sanat sinemasının en 

güçlü yönetmenlerinin sinemada yapıtlarının tartışılmaya başlandığı bir 

dönemdir. Özellikle Derviş Zaim, Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan, 

Reha Erdem, Semih Kaplanoğlu dikkat çeken yönetmenlerdir. Ayrıca Pelin 

Esmer ve Yeşim Ustaoğlu da aldıkları ulusal ve uluslararası ödüllerle auteur 

yönetmenler olarak Yeni Türk sineması’nda son dönemde dikkat çeken 

yönetmenlerin başında gelmektedir.  

2000’den günümüze kadar devam eden süreçte de uluslararası festivallerde 

alınan ödüllerle Yeni Türk Sineması’nın dünya sineması içinde kendine yer 

edindiği bir süreç olarak değerlendirilmektedir.  

Ahmet Terzioğlu Yeni Türk Sineması’nın bir açıdan umut verdiği kadar 

“sorun türeten bir sinema olarak da” dikkat çektiğini vurgular. 237 

 

 
                                                             
236  Selim Eyüpoğlu, “2000’lerde Değişen Bir şey Var mı”, Deniz Bayraktar (hzl.), Esra Özcan(drl) Türk Film 
Araştımalarında Yeni Yönelimler 4 Türk Sineması Hayali Vatanımız içinde (285-291), 2004, İstanbul: 
Bağlam Yayıncılık, s.285.  
237 Ahmet Terzioğlu “Bir Mizacın İnşası: Yumurta”, Ayşe Pay(Ed.), Yönetmen Sineması Semih Kaplanoğlu 
içinde(37-49), İstanbul: Küre Yayınları, 2011, s. 37, Atam Zahit “Critical Thoughts On The New Turkish 
Cinema” Deniz Bayraktar (Ed.), Aslı Kotaman, Ahu Samav Uğursay (as. Ed.) Cinema and Politics: Turkish 
Cinema and The New Europe içinde, (202-222), Cambrdige Scholars Publishing: NewCastle, 2009, 
ss.202-222. 
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4.1. 1990’lar: Cinselliğin Kabulü 

Özellikle 1980’lerin ikinci yarısından sonra kimlik politikalarının sonucunda 

kamusal alanda varlık göstermeye başlayan yeni toplumsal oluşumların 

kendi dünya görüşlerini kamusal siyasi alana taşıyarak, Kemalist 

modernleşmeye ve bunun yarattığı kadın ve erkeklik kalıplarına ciddi ve 

derinlikli eleştirler getirdikleri dikkati çeker. Bu dönem küresel olarak 

dünyayı etkisi altına alan “bellek kültürünün” etkileri Türkiye’de de 

nostaljiye olan yönelimi ciddi olarak arttırmıştır238.  

Bu eleştirilerin en önemli yansıma alanlarından biri de daha önceki 

bölümlerde dile getirildiği gibi modernleşme projesinin görsel kodlarını 

oluşturan Yeşilçam Sineması’nın kendi içinde yaşadığı kriz ve yeni bir 

sinemanın bu eleştirel politik ortamın sonucu olarak varlık göstermeye 

başlamış olmasıdır. Bu krizin ardından gelen süreçte kendini eleştiren 

sinemada özellikle 1990 sonrası için bazı özellikler ön plana çıkar. Auteur 

olarak kendi üslubunu filmlere aktaran yeni bir yönetmen kuşağının ortaya 

çıkması, Yeşilçam Sineması’nın anlatı geleneğinin ve melodram yapısının 

eleştirisi, anlatı biçimlerinde köklü değişimler ile özellikle dünya ve Avrupa 

sineması ile daha fazla etkileşime giren, uluslararası festivallerin 

önemsendiği bir dönemdir. 239 Kısaca 1990’ların sinemasının en belirgin 

yönü bireysel sinema dilini ortaya koymaya çalışan yönetmenler kuşağının 

ortaya çıkışıdır. Yeşilçam Sineması’ndan ayrılan en önemli yanlardan biri de 

Yeni Türk Sineması’nı muştulayan gösterge de “bireysel, öznel anlatım 

tarzlarının, ayrıksı üslupların” varlık göstermesidir.  

Yeşilçam Sineması’nın anlatı geleneğini ve oluşum koşulları sorgulandığında, 

önceki bölümlerde genel olarak aseksüel bir kadın modeli Yeşilçam 

melodramlarında ön plana çıkar.  

1980li yıllardan sonra ise Yeşilçam sinemasının krize girmesinin ardından 

yapılan tek tük sanat filmlerinin içinden daha farklı bir bakışın gelişmekte 
                                                             
238 Özellikle bunun etkilerini Yeşilçam sinemasının politik sessizlik nedeniyle suskunluğa gömüldüğü 
dönemin bir eleştirisi olarak dönem filmleri ve artan tarihi ve dönem dizilerinin neden bu kadar revaçta 
olduğunu açıklıyor. Suner, s.25.  
239  Eşli, s. 311.  
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olduğunu ve bu dönemin de Yeni Türk Sineması’nın proto çalışmaları 

nieteliğinde bir dönem olduğunu söylenebilir. Özellikle iyi kötü kadın 

karşıtlıkları yerine bu özelliklerin tek bir kadında toplandığı görülür. 

Bu dönem yapılan filmlerde edebi bakire miti, cinselliği olmayan kadınlar 

yerine daha gerçekçi dişilliklerin filmlerde yansıtıldığını görülür. Döneme 

damgasını vuran isimlerden biri de Müjde Ar’dır. 

Yeşilçam Sineması’nda ebedi bakire ve gerçekçi olmayan dişillik mitinin 

yaratılmasında önemli bir yüz olarak Türkan Şoray diğer oyuncuların 

arasından sıyrılır. Dönemsel olarak yüzler, ideoloji ve sinema arasındaki 

ilişkiyi çok iyi saptayan dünyaca tanınmış yönetmenlerden biri olarak Istvan 

Szabo “dönemler değişirken yüzler de değişir ve her değişikliğin ardında 

tarihsel, politik ve ekonomik değişiklikler yatar”240 diye belirtir. 

Bir bakıma Szabo’nun saptaması Yeşilçam sineması’ndan Yeni Türk 

Sineması’na geçilen dönemi, Türkan Şoray ve Müjde Ar’ın yüzü üzerinden 

dönemin değişen siyasi, estetik ve kültürel değerlerinin de açıkça bir 

değişimi olarak okunabilir. Yeşilçam sineması’nın hakim melodramatik 

muhayyilesinin yüzü olan Türkan Şoray, daha önce cinselliği dışlayan bir 

dönemi yansıtırken, Müjde Ar’ın yüzü cinselliğin kabulüne geçilen bir 

dönemin zihniyet parametrelerini yansıtır.  

“Şoray Kanunları’nın” hüküm sürdüğü ve cinsellikten kaçınan bir ahlak 

anlayışının karşısında Yeşilçam’da yeşeren ve sanat sineması olarak 

1980’lerin sonunda güçlenerek 1990larda varlık gösteren bu sinemada 

Müjde Ar Yeşilçam Sineması’nda reddedilen “cinselliğin” bir açıdan da kabulü 

anlamına gelir. 

Artık aseksüel dişil kimlikleri yerine cinselliklerini ortaya koymaktan 

çekinmeyen kadınlar sinemada dikkat çeker. 

Bunun arka planında, kadın hareketinin gecikmeli yansımasının toplumsal 

dinamikler üzerinden sinemayı da. etkisi altına aldığı görülmektedir. 

                                                             
240  Altyazı, “Sinema ve İnsan Yüzü Istvan Szabo”, Sayı 124, 2013, s.61. 
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Gecikmiş Türk modernleşmesinin etkilerinin sinema üzerindeki yansımaları 

da politik sessizlik ve erotizm dalgasıyla başlayan bu dönemin Yeni Türk 

Sineması’nda gerçek kadın karakterlerin bir biçimde varlık bulmasına zemin 

hazırlar. Yeşilçam Sineması’nda genelde hep “ideal eş ya da anne“ 

üzerinden temsil edilen kadın 1990’lara kadar sözü edilmeyen aykırı ve 

cinsel konuların Türk sineması’nda da ele alındığı bir dönemdir. Mesela 

queer kimliklerin parodileştirildiğive kamusal alanda temsillerine imkan 

bulunamayan Yeşilçam Sineması’ndan bu anlamda da ciddi bir kopuş 

yaşandığı görülmektedir. Türk Sineması’nın gerçekçi anlamda ilk lezbiyen 

filmi Atıf Yılmaz tarafından çekilen “Düş Gezginleridir”. (1992)  

 

(Fotoğraf 10) 

Bu dönemin filmlerinin konularına bakıldığında ağırlıklı olarak toplumsal 

baskı gelenek ve modernite arasına sıkışmış kadının kendi başına ayakta 
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durma mücadelesi, yabancılaşan koca, kadının tüm bu prangalarından 

kurtularak özgürleşme mücadelesi yer alır.(Mine, Bir Yudum Sevgi, Fahriye 

Abla, Aah Belinda) bu temel meseler üzerine olan dönemin zihniyet 

parametrelerini yansıtan filmlerdir. Ama buna paralel olarak kadın sorununa 

dikkat çeken filmleri yanında bedeni ve cinselliği sadece sömürü için 

kullanan filmler de mevcuttur. 

Dönemin kadın oyuncuları Banu Alkan, Serpil Çakmaklı ve Ahu Tuğba eril 

nazara göre şekillenen ve bedenin salt dişil olarak kodlandığı kadın 

bedenininin Baudrillardcı anlamda bir “haz nesnesi tüketim nesnesi olarak 

işlev gördüğü” filmler de bu dönemin ürünleridir.  

Bir yandan da dönem içinde Yeni Türk Sineması olarak adlandırılacak 

sürecin auteur yönetmenler kuşağının habercisi olan önemli filmler de 

yapılır. “C-Blok”, “Mum Kokulu Kadınları”, “Masumiyet”, “Gönül Yarası” 

dönemin öne çıkan filmleri olarak değerlendirilir. 

4 .2. Popüler Filmler Toplumsal Muhayyile 

Sinema seyircisinin popüler sinema ve toplumsal muhayyile arasındaki 

ilişkisini daha çok “duygusal“241düzlemde tanımlayan Abisel, popüler 

sinemayla toplumsal muhayyile arasındaki ilişkiyi de tartışmaya açar. 

Bir anlamda kitle kültürüne göre daha yansız bir anlam ifade eden popüler 

kültür242 ideal stereotipleri sunar. Popüler kültüre daha çok “beğeni 

kültürleri” olarak yaklaşan Gans, homojen olmayan toplumların daha fazla 

çeşitlilik sunarak toplumsal muhayyileye olumlu katkıları olduğunu 

vurgulamıştır.243  

“Bir toplumun sanatı, bilgisi, eğlencesi gökten zembille inmez, o toplumun 
değerlerinden ortaya çıkan biçim ve içerik ölçülerine uymak durumundadır. 
Demek ki bir toplumun estetik özellikleri o toplumun öteki özellikleriyle 
ilgilidir”. 

                                                             
241  Abisel, s. 7.  
242  Herbert J. Gans, Popüler Kültür ve Yüksek Kültür,  Emine Onaran İncirlioğlu(çev.), İstanbul: Yapı 
Kredi Yayınları, 2005, s.21. 
243  Gans, s. 101. 
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Popüler kültürü bir biçimde “beğeni kültürleri” üzerinden tanımlayan Gans, 

beğeni kültürü ile toplumun bütünü arasındaki en önemli ilişkilerden biri 

olarak “siyasal ilişkinin” 244önemini vurgular. Bir açıdan da reklamlarda 

kadınların cinsel metafor nesnesine dönüştürülmesini kadın özgürlük 

hareketiyle başlayan bir siyasal meseleyle dikkat çektiğini ortaya koyar. 

Bu bağlamda popüler kültürün meşrulaştırılmasında önemli bir temsil olan 

popüler filmler, kapitalist sistemin kodlarını vaaz edercesine kültür 

endüstrisinin “ilk gerçek ürünleridir”245 Popüler filmler toplumsal 

muhayyilede Suner’in de belirttiği gibi “biz” duygusunu kolektif bellek 

üzerinden temsil edilmesine zemin hazırlar. 

Kollektif beğeniler, korkular, sevinç ve histerinin yani tüm kolektif 

duyguların çeşitlilik üzerinden temsiline imkan veren popüler sinema sanat 

sinemasıyla da etkileşim içindedir. 

4.2.1. Türk Sineması’nda Popüler Filmler  

Yeni Türk Sineması iki temel eksen üzerinde yükselir. Özellikle 1990’ların 

ikinci yarısında dev bütçeli ve gösterişli Hollywood yapımlarını aratmayacak 

nitelikte filmlerin yapıldığı ve inanılmayacak gişe hasılatlarının olduğu bir 

dönemdir. Yeşilçam sineması’nın içinde bulunduğu krizin ardından farklı bir 

döneme girildiğinin en önemli göstergesi popüler filmlerin yükselişiyle 

sinemanın canlanması ve küskün izleyicinin sinema salonlarını azar azar 

doldurmaya başlayarak sinemanın canlanmaya başladığı bir dönemdir. 

Özellikle popüler sinema her zaman “kolektif arzu ve kaygıları yansıtan 

imgelerle” doludur.246 ”Geçmişi temize çekme ve toplumu temize çıkarma” 
247düsturuyla hareket eden popüler sinema için milad genellikle Yavuz 

Turgul’un “Eşkİya”248 filmiyle başlatılmaktadır. Bu süreç 1980’lerin sonunda 

krize giren Yeşilçam sineması’ndan farklılaşarak, ayrıksı anlatım dilinin öne 

                                                             
244  Gans, s. 137. 
245  Abisel, s.13 
246 Arslan, 2005, s.10. 
247 Suner, s. 
248 Yavuz Turgul’un 1996 yılında vizyona giren Filmi “Eşkıya” genellikle Yeşilçam Sineması’ndan sonra 
farklı bir dönemi başlatan popüler sinemanın ilk miladı olarak gösterilir. 
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çıktığı, kaliteli yapımların gişelerde varlık göstermeye başladığı, filmlerin 

reklamlarının medyada daha çok dikkat çektiği bir açıdan da seyircinin artık 

sinemaya gitmeye başaldığı bir dönem olarak da değerlendirilmektedir. 

Eşkiya filminin dikkat çeken özelliklerinden biri de Yeşilçam Sineması’nda 

seyircinin pek görmeye alışık olmadığı ana akım Amerikan Sineması’nın 

özelliklerinden oluşan biçimin örnek alındığı görülmektedir.“Hızlı kamera 

hareketleri, akıcı kurgu, etkileyici ışık kullanımı” gibi teknik özelliklerinden 

oluşan bu biçim farklı filmlerde görülmeye başlar 249.  

Bir anlamda popüler sinemanın en dikkat çeken filmlerinden biri olarak 

değerlendirilen Eşkiya, Yeşilçam Sinemasın’nın son dönemlerinde sinemaya 

gitmeyi bırakmış olan seyircinin de bir biçimde sinemayla barışmasını 

sağlar. Bu dönemde popüler toplumsal muhayyilenin bir yansıması olarak 

varlık bulan popüler filmler kadar sanat sinemasın da dikkat çekmeye 

başladığı bir dönemdir. 

4.3. Sanat Sineması ve Toplumsal Muhayyile   

Sanat sineması kavramı 20.yy’ın ilk çeyreğinde Fransa’da ortaya çıkar. 1908 

yılında Sarah Bernhard’ın çektiği film de art’ın ardından akım hızla 

Avrupa’da yayılır. Fransa’nın ardından İtalya’da “film de arte italiana” diye 

adlandırılan sanat filmleri kendi auteur yönetmenler kuşağını da ortaya 

çıkartır. Genelde İtalya ve Fransa’nın başını çektiği sanat sineması toplumsal 

sorunlara duyarlı auteur yönetmenler kuşağının başını çektiği sinema 

tarihine damgasını vurmuş olan önemli akımların da çıkmasını sağlamıştır. 

Özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa’yı etkisi altına alan 

toplumsal hareketlerin sinemada da etki göstermesiyle ortaya çıkan bu 

akımlar “İtalyan Yeni Gerçekçiliği, Fransız Yeni Dalgası, Yeni Alman Sineması 

gibi” kavramsallaştırmalarla250 dönemselleştirilir. 

                                                             
249 Eşli, s.222. 
250  Öztürk, s.33  
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Yeni Türk Sineması’nın ikinci önemli kanadı da geleneksel anlatı formlarına 

karşı duran tavırlarıyla kendilerini anlatmaya çalışan yönetmenler kuşağının 

ortaya koyduğu “sanat sinemasıdır”. 

Yeşilçam Sineması’nın son dönemlerinde tek tük örnekleri görülen ve İkinci. 

bölümde Yeşilçam Sineması’nın soykütüğü bölümünde ayrıntılı olarak 

anlatılan bu süreç özellikle 1990’ların ikinci yarısında ivme kazanarak Yeni 

Türk Sineması olarak bir dönemin adlandırılmasını sağlar. 

Sanat sineması içinde felsefi, politik ve toplumsal kaygılarla film yapan 

auteur yönetmenler kuşağı tıpkı Avrupa’da olduğu gibi dönemin toplumsal 

olaylarını felsefi, politik kaygılarla yansıtma derdinde olmuşlardır. 

Toplumsala olan hassasiyetleri auteur yönetmenler olarak hepsinin kendine 

has bir üslup geliştirmesinin de en önemli dayanağı olarak görülmektedir.  

Tezin ağırlıklı noktası Yeni Türk Sineması’nın sanat filmlerindeki auteur 

olarak kabul edilen yönetmenlerin filmlerin analizi yapılağından bu bölümde 

ağırlıklı olarak sanat sineması ve bu sinemayı ortaya çıkaran akımlar ile 

bunların Yeni Türk Sineması’nın etkileri tartışılıcaktır. 
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5. YENİ TÜRK SİNEMASI’NDA ERİLLİK VE DİŞİLLİK 

Bu bölümde Yeni Türk Sineması’nın özellikle sanatsal kanadını oluşturan ve 

auteur yönetmen tanımına yakın duran, sinematografik ve estetik bir 

kaygıyla kendi dillerini ve anlatı yapılarını oluşturduğu düşünülen 

yönetmenlerin öne çıkan, tartışılan filmleri ekseninde, dönem sineması 

erillik ve dişillik temsillerinin üzerinden postyapısalcı, postfeminist bir 

metodolojiyle derinlikli olarak analizi yapılacaktır.  

Postyapısalcılıkta kullanılan yöntemler filmin anlatım diline göre Deleuze’un 

şizoanalizi Foucault’un söylem ve soykütütüğü Butler’in performatiflik 

kavramlarından haddince yararlanılacaktır.  

İncelenecek yönetmenlerin ortak özellikleri Yeni Türk Sineması olarak 

adlandırılan period içinde yani 1990’ların ikinci yarısından itibaren filmlerini 

yapan “geleneksel anlatı biçimlerine direnen” ve kendi sinemasını ortaya 

koymaya çalışan yönetmenler kuşağı’nın251önde gelen isimleri olan, yurtiçi 

ve yurtdşında aldıkları ödüllerle de Türk sinemasının küreselleşmesinde 

katkıları olan Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, Reha Erdem, Kutluğ 

Ataman ve Pelin Esmer olacaktır.  

Sinema da tıpkı kapitalizm gibi çelişkilerle işler. Bir yanda “saf ilksel izleme 

dürtüsü” diğer yanda toplumsalı sinemadan anlama endişesi ekseninde, 

Deleuze ve Guattari’nin kadim eseri “Kapitalizm ve Şizofeni” de dile 

getirdikleri gibi “sinemasal fazla’yı idrak edebilmek için kapitalizmdeki çelişki 

mantığını çözmek gerekir. 

Yeni Türk Sineması’nın popüler sinema kanadına karşı sanat kanadını 

oluşturan analizlerin omurgasını oluşuracak auteur kuşağı yönetmenlerinin 

filmlerinde dikkat çeken temel kavramlar heteroseksüel matris’e karşı kimi 

zaman eleştirel yaklaşabilmeleri olarak değerlendirilmektedir.  

                                                             
251  Eşli, s.222. 
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Bülent Diken ve Carsten B. Lautsen’in belirttiği gibi filmler sadece toplumsal 

gerçekliği yansıtmaz aynı zamanda onu yeniden üretme potansiyeline de 

sahiplerdir. 

Sinema çağdaş toplumsal ilişki(sizlikleri) ve bununla beraber bireylerin en 

mahrem veya aleni arzularını ve korkularını şekillendirme açısından belirgin 

bir güce sahiptir. 

Bu bağlamda sinema, göstergeler, imgelerle çevrili giderek sinemalaşan bir 

toplum vaat eder. 

Sanat sinemasının önde gelen auteur kuşağı yönetmenleri de toplumsal 

dinamikleri, yeri geldiğinde toplumsalın çeşitli katmanlarına sinmiş olan 

heteroseksüel matrisi, feminen ve maskulen kodları da bu imgeler ve 

göstergelerle, kendi estetik üslupları, farklı kamera açıları, şaşırtıcı renk 

skalaları ile seyirciye ulaştırırlar. 

5.1. Nuri Bilge Ceylan: Üç Maymun  

Yeni Türk Sineması olarak adlandırılan dönemin önde gelen 

yönetmenlerinden biri olarak değerlendirilen Nuri Bilge Ceylan’ın ilk uzun 

metrajlı olan filmi “Kasaba” (1997) ardından “Mayıs Sıkıntısı” (1999) ve 

“Uzak” (2003), filmleri, yönetmenin bir auteur olarak ulusal ve uluslararası 

sanat ortamlarında dikkat çekmesini sağlar. 

Nuri Bilge Ceylan sinemasını “oda sineması”252 olarak nitelendiren Hasan 

Bülent Kahraman Ceylan’ı, Yeni Türk Sineması’nın en önemli birinci 

yönetmeni olarak saymaktadır.  

Özellikle “Uzak” ve “İklimler” filmiyle kendi hayatından yer yer otobiyografik 

imgelerin olduğu bu filmler yönetmenin “auteur” kimliğinin giderek 

güçlendiği yönünde değerlendirilmiştir. 

 

                                                             
252  Hasan Bülent Kahraman, “Bilge Bir Sinema”, Sabah , 31 Mayıs, 2008, s.15. Ayrıca Hasan Bülent 
kahraman köşe yazısında “ öteki yönetmenlerde görülen tıkızlıklar onun yavaş hareketli sinemasında 
yoktur, Ceylan’in sineması izlenimseldir ama bir o kadar da anlatımsaldır” diye belirtir. 
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(Fotoğraf 11) 

Nuri Bilge Ceylan’ın Üç Maymun filminin genel Yeşilçam melodramlarına 

benzediğini söylenebilir. Ama bu filmi, Ceylan’ın daha önceki filmlerinden 

ayıran en önemli unsur ise “güçlü bir dramatik çatışma üzerine kurulmuş 

olmasıdır.”253.Orta halli bir ailenin hayatına odaklanan film, temel olarak 

filmin ana karakterlerinden Hacer’in arzusu, aldatmak, kıskançlık üzerine 

kuruludur. Filmi bilinen Yeşilçam melodramlarından farklılaştıran durum ise; 

ağılıklı olarak Nuri Bilge Ceylan’ın auteur bir yönetmen olarak 

sinematografiyi mükemmel kurgulamasıdır. Bu doğrultuda yapılan 

                                                             
253  Nuri Bilge Ceylan Üç Maymun, İstanbul, Doğan Yayınları, 2012. s. 88 
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eleştiriler, yönetmenin kameraya karşı “tekinsiz bakış” bakışın göze karşı 

zaferini tanıklık ettiğini vurgulamışlardır. 

5.1.1.Arzusundan Vazgeçmeyen Kadın  

Çoğu yönetmen için görsel bir varlık olan “kadın” aynı zamanda görsel bir 

araç olan film estetiğinin ilk ilkesi, idolü, ve sanat nesnesidir. Bu bağlamda 

Nuri Bilge Ceylan’ın da bir yönetmen olarak kadını; film estetiğinin görsel bir 

bileşeni olarak kullandığı dikkat çeker.  

Film, çoğunlukla Hacer’in arzusu üzerine kurulur. “Üç Maymun” filminin 

dayandırıldığı temel nirengi noktası da Hacer’in arzusunda kilitlenmektedir. 

Erkeklerin dünyasına karabasan gibi giren “kadının arzusu” aslında filmde 

negatif bir öğe olarak işlenir254.  

Arzu ve özdeşim birbirini karşılıklı olarak dışlar. Foucault’un da belirttiği gibi 

yasak arzuyu hapseder. Cinsel hazlar bir ahlak sorunu olarak belirir.255 

Fallus-logos merkezcilik arasında dişil kimliğini edinen kadın arzusu256, 

imgelemi, egemen simgesel düzende ifade bulamaz. Fransız postyapısalcı 

feminist düşünürlerden çalışmalarıyla dikkat çeken Luce Irigaray; kadınların 

ataerkil düzende konumlarını taklit ve uyum gösterme üzerinden 

çözümlemiştir.  

İrigaray taklit, özdeşim ve dişilik arasında kurduğu analojide kadınların; 

fallus oldukları yani kendi kendini temellendiriyormuş gibi görünen eril 

öznenin bir yansıması olduğunu dile getirir.  

                                                             
254 Serpil Kırel, Kültürel Çalışmalar ve Sinema, İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınları, 2010, s196.  
255 Michel Foucault, Cinselliğin Tarihi, Hülya Durudoğan (çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları, s.144.-145. 
“Yunanlıların aphrodisia Latinler ise veneraa olarak cinsel arzuları adlandırmışlardır. 
256  Tina Chanter’in ayrıntılı açıklaması için “Fallus-logos merkezcilik kavramı, mevcudiyete değer vermesi 
ile fallikleştirilmiştir. Sembolik düzen arasındaki bağı açık hale gelir. Logos merkezciliğin iklili, hiyerarşik 
kategoriler kurmasına, bu kategoriler arasındaki hiyerarşide hakim terimlerin eril olarak işaretlenmesine 
ve eril terimlerin hakim olarak işaretlenmesine olanak tanıyan işlemi belirtir. Feminist bir bakış açısından 
fallus-logos merkezcilik erilleştirilmiş bir bakış açısının yerleştirilmesini ayrıcalıklı kılan dışlayıcı 
kategoriler kullanılarak anlaşılır bir deneyimin üretilmesi olarak okunabilir. Fallus-logos merkezcilik tam, 
mevcut görünür bir fallus fikri ile bir fallusu eksik olan görülecek bir şeyi olmayan ve telafi edilme ihtiyacı 
olan bir yokluğu temsil eden hadım edilmiş kadın fikri arasındaki tezatı açıklığa kavuşturur. Tina Chanter. 
“Psikanalitik, Post-Yapısalcı Feminizm ve Deleuze”, Cogito Feminizm Sayı.58-(Bahar 2009), ss.93-131 
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Slovaj Zizek’in “arzusundan vazgeçmeyen kadın” tanımlamasından 

hareketle film noir analizlerinde; kadının arzusu erkekler için her zaman 

düzen bozucu, tehditkar ve korkutucu olarak değerlendirilmiştir. Filmin 

temel melodramatik anlatısı da “kadın arzusu beladır” düşüncesini 

somutlaştırır. Annesinin yasak ilişkisini öğrenen oğul İsmail, politikacı 

Serveti öldürür, baba Eyüp ise oğlunun hapse girmemesi için mahalle 

kahvesinde çalışan Bayram’a para karşılığı bu suçu üstlenmesi teklifinde 

bulunur. Bütün bu olayların döngüselligi aslında Hacer’in arzusunun olumsuz 

sonuçları olarak filmde işlenir.  

Bir kadının arzusu, histerikleştirilerek bir bela adeta bir karabasan gibi 

ailenin üzerine çöreklenir. Bunların ağırlığını taşıyamayan Hacer; intihar 

etme girişiminde bulunsa da bu konuda başarılı olamaz. Film boyunca 

Servet tarafından reddedilen Hacer’in arzusu filmi baştan sona ağırlıklı 

olarak kaplar. Oğluyla birlikte eski Yeşilçam filmlerini izlerken Hacer’in bu 

durumu daha da somutlaşır. Yeşilçam melodramını izleme eylemi, ailenin 

ekseninin Hacer’ın belalı, histerik arzsuyla parçalanmadan önceki dönemine 

vurgu yapar. Parçalanmamış, eksilmemiş ailenin mutlu mevcudiyeti 

Yeşilçam melodramları üzerinden temsil edilir. 

Nuri Bilge Ceylan tıpkı Kutluğ Ataman’ın “Ruhuma Asla” video art’ında 

Yeşilçamı nasıl queerleştirdiyse aynı tavırla Yeşilçam melodramlarını bir 

biçimde yapısöküme uğratarak, ailenin üzerine çökmüş ağır melankoliyi 

yansıtmaya çalışır.  

Bu açıdan Hacer’in oğluyla televizyon karşısında eski Yeşilçam 

melodramlarını izlediği sahne Üç Maymun filminin akışı içinde filmin 

merkezini oluşturur. Bu sahneye kadar olan kısım birbirine bağlı bir aileyi 

yansıtır. Bu sahneden sonra filmde herşeyin yıkıldığı görülür. Bir açıdan 

Ceylan Yeşilçam melodramını filmin gidişatını belirleyen bir eksen olarak 

belirler. Buraya kadar Hacer tüm dişiliğini içine gömmüş, ailesine düşkün bir 

eş ve anne olarak resmedilir. Bu eksen aşıldıktan sonra sanki Pandora’nın 

Kutusunun açılması gibi Hacer de arzusunu ailenin başına bir musibet olarak 

çökeceğini bilse de yine de azat etmekten vazgeçmeyen bir tavır sergiler. 
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Ulusal histeri, gözyaşının kaynağı olarak Yeşilçam anlatısını Ceylan filmin 

pek çok yerinden bilinçli olarak kullanarak ön plana çıkartır.  

 

(Fotoğraf 12) 

Fallogosantrik düzende257 modern ve incelikli türler arası258 bir film noir 

(kara film)259 olarak değerlendirilen Üç Maymun filminde de arzu kavramının 

aslında Yeşilçam sinemas’ındaki eril dişil heteroseksüel matrisi onaylandığı 

söylenebilir. 

Ceylan; Yeşilçam Sineması’nı, eril ve dişil sinematik temsillerini onaylayarak 

sürdürme eğilimindedir. Annesinin kırılgan yasak260 ilişkisini öğrenen oğlu, 

                                                             
257  Jacques Derrida’ya göre “Batı metafiziğinin duruşuna eşlik eden belirlenimler bütünü (et, yemek 
erkekliğe ve akla sahip olmak), şu halde Derrida’ya göre kültürün ve hukukun temelinde etçil kurban ile, 
emzirme aşk, yas ve aslınsa simgesel ya da dilsel tüm kabullerde öznelerarasılığı yapılandıran simgesel 
olsun olmasın her türlü yamyamlık arasında da yakınlık vardır” Charles Ramond, Carno-
phallogocentrisme” Derrida Sözlüğü, Ümit Edeş (çev.),İstanbul: Say Yayınlanları, 2011, s.45 
258  “Yaratıcı bir sinema örneğiyle karşı karşıyayız. Üç Maymun, melodramdan polisiyeye değişik türleri 
incelikle harmanlayan türler ötesi özgün bir çalışma” Mehmet Barutçu, “Ceylan’ın Olgunluk Dönemi 
Başlıyor”, Radikal 17 Mayıs, 2008, Nuri BilgeCeylan Üç Maymun, İstanbul: Doğan Yayınları, 2012,s. 86. 
259  Bu konuda sinema eleştirmenleri arasında farklılaşan görüşler olsa da genel olarak film noir “Kara 
film” olduğu konusunda birleşiliyor.“ Üç Maymun, rutin bir film noir tarzı psikolojik gerilim olarak görülse 
de yüksek sanatın alanına sıçrayan bir film” Jonathan Romney, Screen International, 16 Mayıs 2008, Nuri 
Bilge CeylanÜç Maymun içinde, İstanbul: Doğan Yayınları, 2012, s. 71, Patrick Z. McGavin, Stop Smiling, 
17 Mayıs 2008, Nuri Bilge CeylanÜç Maymun içinde, İstanbul: Doğan Yayınları, 2012, s.75, 
260  Yasak kavramına bakıldığında, Kristeva yasağın kırılganlığından söz eder. Georges Bataille’in izinde 
yasağın kırılganlığını açıklarken her toplumsal düzeni oluşturanın yasak olduğunu dile getirir Julia 
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yasak her zaman tehditkardır düşüncesiyle arzunun üretileceği zemini de 

sağlar. Üç Maymun durumunda “bilmiyorum, görmedim duymadım” durumu 

Michel Foucault’un yasaklama, yoksayma ve suskunluk yasasına denk 

gelmektedir. Cinselliğin ve arzunun sessizleştirildiği görülür. Deleuzcu 

düşünceye karşın, arzuyu eksiklik olarak tanımlayan Platon’dan itibaren 

çeşitli şekillerde büyüyen Freud ve Lacan’ın da olgunlaştırdığı temel 

düşünce; arzunun hiçbir şeyden yoksun olmadığı, sahip olmadığı şeyi ya da 

“eksik” olan şeyi amaçlamadığını vurgularlar.  

Bir anlamda arzu gerçek dünyadan ayrı ve farklı arzu nesneleri içeren bir 

fantezi dünyası kurmaz. Aksine arzu, her şeyden önce üretici güçtür ve 

ürettiği şey basitçe gerçek dünyadadır. “Eğer arzu üretiyorsa ürettiği şey 

gerçektir Arzu üreticisiyse ancak gerçek dünyada üretici olabilir ve ancak 

gerçeği üretebilir. Arzunun nesnel varlığı bizatihi gerçektirir”. 

Bu bağlamda Ceylan’ın, kadının arzusunu “histerikleştirerek” ya da Zizek ‘in 

de dile getirdiği üzere “histerik çöküntü”261 üzerinden yansıtır. Daha önceki 

bölümlerde tartışıldığı üzere kadının arzusunu eril düzenek içindeki izini 

sürerken rahim ve histeri arasında kurulan analoji Üç Maymun’da çok net 

biçimde ortaya çıkmaktadır. Buradan hareketle Nuri Bilge Ceylan bir auteur 

olarak “kadın yoktur” önermesine ya da kadının erkeğin semptomundan 

başka bir şey ifade etmediği düşüncesine yaklaşır.  

Filmde karakterlerin adlarına bakıldığında hepsi yönetmen tarafından 

tarafından bazı kavramlara özellikle vurgu yapacak biçimde seçildiği görülür. 

Sabrı simgeleyen Eyüp Peygamber, Hacer ve Derviş isimlerinin de aslında 

din felsefesinde önemli figürler olarak dikkat çeker.262 Bir bakıma da Film 

                                                                                                                                                                                   
Kristeva, Korkunun Güçleri İğrençlik Üzerine Deneme, Nilgün Tutal (çev), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 
2004, s.94. 
261 Slovaj. Zizek, Yamuk Bakmak, Popüler Kültürden Jacques Lacan’a Giriş. Tuncay Birkan(çev.). İstanbul: 
Metis Yayınları, 2004, s.95 
262  Ece Özdemir, “Üç Maymun’da Kadın Temsili”, Sekans, Sinema Yazıları Seçkisi, Kasım 2009, Nuri Bilge 
Ceylan Üç Maymun içinde, İstanbul: Doğan Yayınları, 2012, ss.276-283.  
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noir’ların bu temel izlek üzerinde kurulduğundan hareketle; Hacer 

karakterini bir femme fatale263 figürü olarak değerlendirilebilir. 

Toplumsal cinsiyet performansını sinematik temsil boyutlarında femme 

fatale olarak yansıtan Hacer ağlamaları, yer yer şuh kahkalarıyla bu durumu 

destekler. 

Bir anlamda da Hacer’in arzusunun Deleuzcu arzu nosyonu topografyasına 

göre tanımlandığı söylenebilir. Deleuze’u arzu kavrayışı; Freud ve Lacan’daki 

gibi eksiklik üzerinden tanımlanmaz.264 Arzu; burada olmayan ya da özlemi 

duyulan eksik olan bir nesnenin temsili ve yeniden sunumu değil bir “arzu 

makinasıdır”. 

5.1.2 .Melankoli Dişildir. 

Bir film noir olan Üç Maymun’un temel izleklerinden biri de melankolidir. 

Melankoli Nuri Bilge Ceylan’ın filmlerinde önemli bir karakter olan  melankoli 

filmlerinin ağırlıklı tonunu belirler.265. Lars Von Trier’in “Melankolia” 

filmindeki gibi bu melankoli anlayışının aslında ortaçağı etkisi altına alan 

Galenoscu melankoli anlayışından bir farkı yoktur.  

Melankolinin de burada arzunun heteronormatif yapısını yansıtmakta 

kullanılarak yine kadın üzerinden temsil edildiğini söylenebilir ya da 

Derrida’nın kavramsallaştırmasıyla “mevcudiyet metafiziğinin” yeniden 

üretilerek onaylanmasıdır.  

                                                             
263 Film noir’in feminist eleştirlerinde femme fatale karakterinin erkeğe ölümcül bir tehdit oluşturduğunu 
yani sınırsız keyfinin erkeğin öznesi olarak sahip olduğu kimliği tehlikeye attığı tezi yaygın bir görüş olarak 
film çalışmalarında varlığını hissettirir. Bu tez genellikle film çalışmalarında olumlanmasına karşın 
anlaşıldığının tam tersi bir anlamda Femme Fatale’in bu denli tehditkar olması aslında erkeği etkisi altına 
alıp onu kadının oyuncağı haline getiren sınırsız keyfi yüzünden değildir. Yargı yetimizi ve ahlaki tavrımızı 
kaybetmemize neden olan şey büyülenme nesnesi olarak kadın değildir. Tam tersine bu büyüleyici 
maskenin ardında gizli kalan ve maskeler düştüğünde ortaya çıkan şeydir. Ölüm dürtüsünü bütünüyle 
kabullenen saf özne boyutudur.” Zizek, s.95 
264 “Arzu üretiyorsa gerçeği üretir arzunun nesnel varlığı gerçeğin ta kendisidir.” François 
Zourabichvilli,”Arzulayan Makinalar”, Deleuze Sözlüğü, Aziz Ufuk Kılıç (çev.), Say Yayınları, İstanbul, 
2011, s. 29, Ayrıca Gilles Deleuze’un ilerleyen çalışmalarında Düzenleme kavramının arzu kavramının 
yerine geçtiğini söyleyebiliriz. Bu saptamanın ayrıntılı bir analizi için Bk. W. Eugene. Holland 
“Şizofreniden Toplumsal Denetime”, Barış Başaran(drl ve çev.). Gilles Deleuze’de Toplum ve Denetim 
içinde(73-85), İstanbul: Bağlam Yayınları, 2005, s.73. 
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Freud’un; toplumsal cinsiyet melankolisinden daha farklı bir düşünceyi 

yansıtması bağlamında Dörthe Binkard “Melankoli Kadındır” isimli 

çalışmasında266 feminizm mücadelesinin kadın melankolisini geri plana 

ittiğini öne sürerken kadınların melankoliden yararlanmalarını önererek 

ortaçağdan beri eril ve dişil hetoroseksüel matrisin üreticisi olan 

melankolinin kadınlar için yaratıcı bir düşünme edimi olması gerektiğini dile 

getirir. Bu düşünce de Deleuzcu anlamda kadın oluş için arzu nosyonuna çok 

yakın bir düşüncedir. Ama Ceylan’ın; Binkert’in düşüncelerinden çok 

melankoliyi kadının histerik,267 aşırı arzusunu268 meşrulaştırmak için 

kullandığı söylenebilir.  

Bu bağlamda filmin ağırlıklı tonunu belirleyen melankoli damarı; Avrupa 

Sanat sineması’nın önde gelen auteur yönetmenlerinden biri olarak görülen 

Lars Von Trier’in yansıttığı gibi histerik dişil bedeni üzerinden temsil edilir. 

Foucault 19 yüzyılda cinsellik tertibatının oluşturulmasında sıraladığı dört 

büyük stratejiden biri olarak “kadının histerikleştirmeni”269 de sayar. 

Histerik melankolisi ve asabiyet karakuyusunda boğulan Hacer de bunun en 

önemli kanıtı gibidir. Özellikle Hacer’in yatak sahnesinde gülmeyle 

başlayarak ağlamaya evrilen histerik kahkahası bu yapının en önemli 

göstergesi olarak ortaya çıkar. Arzusu içinde boğulan kadın histerik kahkası 

içinde acı çekmeye mahkum bırakılır.  

 

                                                             
266  Dörthe Binkert, Melankoli Kadındır, İlknur İgan(çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1995, s. 13 
267  Foucault kadın bedeninin histerikleşmesinin üç yönlü bir süreç olduğunu söyler. Bunun nedeni de 
kadın bedeni bütünüyle cinsellikle dolup taşan bir beden olarak çözümlenmiştir. Asabi kadın 
görüntüsünün bu histerikleştirmenin en önemli tezahürlerinden biri olduğunu söyler Ayrıca bu 
histerikleştirmenin cinsel organ’ın 3 biçimde tanımlanması yoluylada meşrulaştırıldığını dile getirir. 
“Kadına ve erkeğe ait olan ortak şey, özellikle erkeğin sahip olduğu şey, Kadının bedenini oluşturan onun 
üreme işlevlerine göre baştan aşağıya düzenleyen aynı işlevin etkileriyle de bozan şey. Bkz, Foucault, ss. 
80, 112. 
268 Aşırı arzu konusunda Julia Kristeva’nın Deleuzcu arzu nosyonuyla örtüşen önemi saptamaları 
bulunmaktadır. Bir kavram olan pleonexia aşırı arzu anlamına gelmektedir. Kristeva, s.168.  
269 Cinsellik tertibatının 19. Yüzyılda ortaya serilen dört büyük strateji gereğince 1. Çocuğun 
cinselleştirilmesi, 2. Kadının Histerikleştirilmesi, 3. Sapkınların sınıflandırılması, 4. Nüfusların 
Düzenlenmesi, Bkz. Foucault, s.86. 
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5.1.3. Politik Bir Söylem: Melodramatik İmgelem 

Yeşilçam Sineması’nın başat anlatı formu olarak heteroseksürel arzuyu 

üreten bir, kip, eklektik bir biçim olarak irdelenen melodram; Yeni Türk 

Sineması içinde sanat sinemasının formlarına eklemlenip Ceylan 

sineması’nda temel bir anlatı kalıbı olarak kullanılır 

Nuri Bilge Ceylan’ın sinematografisi içinde özellikle Üç Maymun filmi, 

anlatımı ölçüsünde Yeşilçam melodram formuyla en fazla benzerliğe sahip 

filmi olarak değerlendirilmektedir. Bir anlamda da filmde melodram biçimsel 

olarak konuşulmayanın, ifade edilmeyenin film boyunca çalan cep 

telefonunun çağrı sesi üzerinden kendini ifade etmektedir. Filmde; Hacer’in 

telefonu en önemli anlarda çalarak Hacer’in dillendiremediği arzusunu 

ortaya koyar. Bu bağlamda çalan telefon Hacer’in arzusunun da 

histerikleştirilmesinin işitsel boyutunu oluşturur. Tıpkı “İklimler” filminde 

olduğu gibi Ceylan; “kişisel öyküler” üzerinden toplumsal ve politik bir 

söylem üretir. Politikacı Servet’in, geceyarısı yağmurlu bir gecede yaptığı 

kaza ve paniğe kapılmasıyla gökyüzünden yansıyan şimşek sesleri ve yağan 

yağmurun daha da şiddetlenmesi aslında “melodramatik imgelemin en güçlü 

öğelerini ortaya konulması olarak değerlendirilebilir. Grodal, romantik 

melodramlarda; yağmur, gök gürültüsü gibi doğa olaylarının çoğunlukla 

zihinsel, duygusal anların bir dışavurumsal yansıması olarak dile getirildiğini 

vurgular.270 Özellikle Üç Maymun filminin girişi nasıl bir kara film özelliğini 

yansıtan yağmurlu, bol şimşekli tekinsiz bir gecede başlamışsa sonu da aynı 

biçimde yine yağmurlu, şimşekli tekinsiz bir gecede biterek sonlanır. 

Ceylan bu tavrınla zamansal sürekliliği de sağlamış olur. Bir anlamda filmin 

başat karakterlerin ruhsal durumlarının doğa olaylarıyla bağlantılandırılarak 

anlatılması, Ceylan’ın izleyiciye daha sonrasında olacakları sezdireceği 

“anlatıdaki temel kavşak ve dönüşüm noktalarının da” habercisidir 271 

                                                             
270  Torben Grodal, Moving Pictures: A New Theory Of Film Genre, Feelings and Cognition, Oxford: 
Clarendon Press, 1997, s. 258- 
271 Hasan Akbulut, Yeşilçam’dan Türk Sinemasına Melodramatik İmgelem, İstanbul: Hayalperest 
Yayınları, 2012, s.129. 
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5.1.4. Eril Tahakküm Olarak Cinsellik  

Ceylan’ın içerik ve biçim olarak melodrama en yakın filmi olarak 

değerlendirilen Üç Maymun, kapana kısılmışlık ve döngüselliğiyle edilgin 

arzu nesnelerini de ortaya serer. Ailenin giz yüklü geçmişi üzerine kurulan 

bu melodramatik yapıda Hacer eril tahakkümün arzu nesnesi olarak inşa 

edilmiştir. Arzusunun imkansızlığı Servet’e duyduğu tutku ve eşine karşı 

toplumsal olarak dayatılan kadınlık görevlerini yapma zorunlulukları Hacer’i 

daha derin bir yalnızlığa sürükler. Sakladığı yasak üzerine kurulu gizli 

ilişkisinin yükü nedeniyle, hapishane’den çıkan eşine karşı mesafeli bir 

tutum  sergileyen Hacer’in soğukluğu karşısında Eyüp’ün eril tahakkümüne 

maruz kalır.  

Bir açıdan yatak odasına tıkıştırılan ve sadece üreme amaçlı bir işleve 

dönüştürülen272cinsellik, Hacer için eşi tarafından kendisine uygulanan bir 

dayatmalar zincirine dönüşür. Filmin en sinematografik sahnelerinden biri 

olarak değerlendirilen yatak sahnesinde eşler arasındaki gerilim seyirciye 

çok net bir duyarlılıkla aktarılır.Eyüp’ün eşinin kendisini aldattığından 

şüphelenmesi ama bundan tam olarak emin olamaması nedeniyle tüm 

öfkesini eşine yönlendirerek bir hışımla kombinezonunu yırtar “hegemonik 

erkeklik” kalıplarına uygun bir davranış gösterir. Karısına eril tahakküm273 

uygular. Cinsellik ve iktidar arasındaki ilişkiyi irdelendiğinde burada; 

iktidarın ademi merkeziyetçi bir yapısı olduğunu söylenemez.274. Cinselliğin 

erkek ahlakı tarafından belirlendiği bir durumdur. 275 Hacer’in kocasına 

                                                             
272 “Cinsellik titiz biçimde kapatılır . Yeni bir mekana taşınır. Karıkocadaan oluşan aile el koyar cinselliğe. 
Ve onu üreme işlevinin ciddiyeti içinde bütünüyle yutar. Cinsellik konusunda çeneler kapanır. Yalnızca 
meşru döl veren çiftin borusu öter”, Bkz. Foucault, s.12.  
273  Neşe Öztimur, “Feminist Teoride Pierre Bourdieu Tartışmaları” Güney Çeğin, Emrah Göker, Alim Arlı 
Ümit Tatlıcan(drl.). Ocak ve Zanaat, Pierre Bourdieu Derlemesi. içinde, (581-605), İstanbul: İletişim 
Yayınları, 2007, s.581. 
274 “İktidar elde edilen koparılan ya da paylaşılan, korunan, elden kaçırılan bir şey değildir. İktidar sayısız 
noktadan çıkarak, eşitsiz ve hareketsiz ve hareketli ilişkiler içinde işler. İktidar ilişkileri başka türlü 
ilişkilere (ekonomik süreçler, bilgi ilişkileri, cinsellik)” bu mikro iktidar yapılarının bir yansıması olarak 
değerlendirilebilir. Bkz. Foucault, s.21. 
275 Bu noktada Bourdieu ile Foucault farklı kavramlarla da olsa aynı kavrama vurgu yaparlar. 
Bourdieu’nun eril tahakkümü ile Foucault’un erkek ahlakı olarak kavramsallaştırdığı durumdur. “kadının 
erkeğin iktidarı altında olduğu durumlarda biçimlendirilmesi, eğitilmesi, gözetilmesi başka bir erkeğin 
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boyun eğdiği cinsellik; erkeksi ahlak kodları Eyüp tarafından şiddetle 

belirlenir. Deleuze’un minör major ayrımı; felsefesinin önemli bir boyutunu 

oluşturmaktadır. “Arzunun minor hallere sokulması” filmin akışını belirleyen 

önemli bir damar olarak dikkat çeker. 276 

Eyüp’ün; patronu Servetle Hacer arasındaki ilişkiyi irdelediğinde, Hacer’in 

telefonu üzerine Eyüp’ün denize bakan dik bir tepesinde buluşurlar. Sahne 

bir anlamda eski Yeşilçam meleodramlarının da yapısökümüdür. Hacer “Ben 

senin kaderinim” der. Servet ise, “sen benim daha diğer yüzümü görmedin 

görürsen fena olur manyak karı” diyerek Hacer’i maskulen yer yer argoya 

kayan bir dille cevaplar. 

Seyirci bu diyalogları izlerken; uzak bir çekimden İstanbul’un deniz ve tepe 

manzarası da kadraja alınarak Hacer’in Servet’in önünde diz çöktüğü hatta 

bacağına sarıldığı görülmektedir. Servet; Hacer üzerinde eril tahakküm 

uygulayarak hegemon erkekliğe uygun davranış kalıplarını ortaya koyar. 

Film boyunca Hacer’in arzusu hep telefonunda çalan Yıldız Tilbe’nin şarkısı 

üzerinden ortaya konularak sessizleştirilir. Telefonuna çağrı sesi olarak 

yüklenmiş şarkılarda kendisini ifade ederek ortaya konulması olarak 

değerlendirilir.277 

Bir biçimde bu durum konuşulmayanın, ifade edilmeyenin cep Hegemonik 

erkeklik kalıpları dilsel olarak film anlatısı içinde eril ve dişil heteoroseksüel 

matrisi derinlikli olarak yansıtacak biçimde ortaya konulur. Kadınlar 

sessizliğe gömülür. Sibel Irzık’ın belirttiği gibi “dil ötesi bir sessizliğe” 

mahkum edilmişlerdir. Erkekler hep küfür ve kadınlar üzerinden eril 

tahakküm uygulayarak kendilerini gösterir.  

Maskulen bir dilin içine sıkıştırılmak istenen dişillik halleri bir açıdan film 

boyunca temsil ettiği ataerkil kültürün bir yansıması olan bu küfürlü ve 

kadını ikincilleştiren dilin sınırlarınca çizilir.  
                                                                                                                                                                                   
iktidarı altındaysa da korunması gereken bir nesne ya da en iyi koşulda bir partner olarak 
konumlandırıldığı erkeksi bir ahlaktır.” Foucualt, s. 136  
276  Fronçois Zourabichvilli, “Kaçış Çizgisi”, Deleuze Sözlüğü, Aziz Ufuk Kılıç (çev.), İstanbul: Say Yayınları, 
2011, s.91 
277  Akbulut, s.129. 
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5.1.5.Eril Nazar, Skopofilik Haz 

Filmin ana izleklerinden biri de Nuri Bilge Ceylan’ın bir auteur titizliğiyle 

bakış, iktidar ve seyirci arasında kurduğu ilişkidir. Bir açıdan bakışın iktidarı 

ve seyirlik nesne arasındaki kaotik ilişkiyi de sorgulayan Nuri Bilge Ceylan278 

Hacer’in oğlunun eve gelip annesini dikizlediği sahne üzerinden skopofilik 

hazzı izleyiciye aktarmaya çalışır. Libidinal ekonomide kadının bedeni, iffeti 

ya babasının ya kocasının ya da oğlunun hükmündedir. Ansızın eve gelerek 

annesinin gizli ilişkisini öğrenen oğlu İsmail, annesinin namusunu 

temizlemek adına Servet’i öldürmeyi göze alır. Bu bağlamda ataerkil 

düşünce içinde kadın bedeninin bir değiş tokuş nesnesine dönüştüğü 

onaylanır.  

  

(Fotoğraf 13) 

 

Derrida’nın dediği gibi “dikizcinin saf mevcudiyeti bile bir tecavüzdür”. Ama 

Ceylan, bilinen melodram anlatısını tersine çevirerek seyircinin de bu izleme 

hazzına katılma durumunu engeller. İsmail’in kapının anahtar deliğinden 

ekranının tümünü kaplayan gözü, bir nevi bu panoptik skopofilik hazzı 

yansılasa da bu skopofilik haz “yasağın kırılganlığı“279 üzerinden kendini inşa 

eder. Julia Kristeva’nın dile getirdiği  gibi yasak, “fallus dikizcisi“ kavramı 

üzerinden tanımlanır. İsmail’in gözünü, anahtar deliğine dayayıp bir fallus 

                                                             
278  Zeynep Sayın, İmgenin Pornografisi, İstanbul: Metis Yayınları, 2009, s.13. 
279  Kristeva, s. 94. 
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dikizcisi konumuna yükselmesiyle yasak delinmiş olur. Auteur olarak Nuri 

Bilge Ceylan’ın başarısı da İsmail’in anahtar deliğinden gördüklerine seyirciyi 

katmamasıyla bu libidinal voyoristik hazzı yasak üzeriden tanımlamış 

olmasında yatar. Gözün tüm sahneyi kapladığı bu sekans bir anlamda 

“filmin göbek deliğidir”.  

5.1.6. Açık İmge  

Asumen Suner, Nuri Bilge Ceylan filmlerinin popüler sinema içinde var 

olmayan farklı bir görme pratiğini dile getirdiğini yazar. “Açık imge”280 olarak 

adlandırdığı bu farklı imge türü Nuri Bilge Ceylan filmlerinin 

sinematografisinin ayrıksı damarının oluşturarak onun auteur bir yönetmen 

olarak tanınmasının sağlamıştır. Deleuze’un sinema imgesi, kamera 

algılarını, ışık algılarını renk ve ses algılarının felsefi düzlemde tartışmaya 

açar. Bu bağlamda Deleuze. Sinemayı “beyin perdedir”281 biçiminde 

tanımlar. Beyin perdedir imgesinden açık imge kavramına doğru giden 

seyirde, açık imge, biraz Eco’nun açık yapıtını hatırlatır. Deleuze iki başyapıtı 

olan ”Hareket ve Zaman İmge Sinema” adlı eserinde. bunu dile getirir. Bu 

durum Deleuze’un “zaman imgesi sinemasına” benzemektedir. Bu bağlamda 

Üç Maymun’un Ceylan’ın daha önce çektiği uzun metraj çalışmaları olan 

İklimler, Mayıs Sıkıntısı, Kasaba adlı çalışmaları fotoğraf ve sinema arasında 

arametinler “melez bir tür”282olduğu dile getirilmiştir. 

Ceylan’ın açık imgesini oluşturan en önemli unsurlardan biri de fotoğrafa 

yakın duran bir durağanlıktır. Fellini’nin resimleri gibi, kareleri yan yana 

dizmesine benzer bir biçimde görüntüler, fotoğraf gibi birbirinin arkasına 

                                                             
280 “Açık imgenin muğlak, tanımlanamaz, istikrarsız bir yanı vardır. Nereye bağlanacağı ne anlama geldiği 
belirsiz bir biçimde, Yazarların “açık imge” adını verdikleri bu imgeler sıra dışı durumları değil, gündelik 
hayata ait basit ayrımları gösterirken optik imge de olduğu üzere bellekteki sanal imgeleri harekete 
geçirerek kendi üstüne kapanmayan bir imgedir”Bkz. Suner, s.120.  
281 Anne Sauvagnargues, Deleuze ve Sanat, Nurten Sarıca(çev.).Ankara: Deki Basım, 2006, s.63 
“Sinemanın algı imgesi, canlı bir imge gibi gerçekleştirdiği etkiyi duyarlı bir çerçeveyle iki katına çıkarır. 
Etki olarak hemen kaybolmak yerine duyarlı tarafıyla imge algı hareketli tarafı imge etki arasında bir etki 
alanı geliştirir. Böylelikle imge algı imge eylem imge etki ve tepki arasına girer ve üç büyük imge tipini 
oluştururlar. 
282 “ilk bakışta fotoğrafın sahip olmadığı bir gücü vardır sinemanın: Perde bir çerçeve değil saklanacak bir 
yerdir. Roland Barthes, Camera Lucida Fotoğraf Üzerine Düşünceler, Reha Açıkkaya(çev), İstanbul: 
Altıkırkbeş yayınları, 2000,s. 73.  
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dizilivermiştir. Durağanlığın önemli bir boyutunu diyalogların azlığı, 

karakterlerin suskunluğu “dramatikten gerilimden yoksun olması” oluşturur. 

Bu bağlamda Üç Maymun’un, Ceylan’ın diğer filmlerine göre dramatik 

gerilimin daha öne çıktığı söylenebilir. Ceylan’ın filmlerinin biçimsel 

özelliklerinin Deleuze’un tartıştığı savaş sonrası İtalyan yeni gerçekçiliği, 

İran sineması ve Deleuze’un sinema kuramıyla ciddi paralellikler 

göstermektedir.283 Deleuze’cu açık imge’nin erillik dişillik üzerinden de 

yansımasında bakarsak özellikle Deleuze’un 2. Dünya Savaşı’ndan sonra 

Hareket imgesinin zaman imgesine evrilişinin en önemli göstereni olarak 

“öylesine herhangi bir mekan” tanımlaması mekan ve zaman ilişkisini 

açıklamada önemlidir.284 

5.1.7. Rüya Mekanlar. 

Mary Laure, Nuri Bilge Ceylan’ın kadraj, kompozisyon ve renk konusundaki 

yeteneğinden ötürü ressam olarak değerlendirir.285 Her ne kadar Ceylan’ın 

kendi ifadesiyle en sevdiği yönetmen Japon Ozu olsa da sinemaya estetik 

yaklaşımıyla özellikle benzetildiği yönetmenler Bergman, Tarkovski, 

Antonioni olarak sıralanmaktadır 

Ayrıca pek çok eleştirmen hd videoyu soluk tonlarda kullanarak, alan 

derinlikleri ve kamera açıları üzerine fazlasıyla kafa yorarak “neredeyse üç 

boyutlu nitelik“kazanan görüntüler “nikotin kahvesi ve çiş sarısından, çeşitli 

kasvetli tonlara ve sepya tonlardan” oluşan kirli bir renk paleti kullanan 

Ceylan’ın sinemasının “edebi”286 bir sinema olarak görülmesine katkı sağlar. 

Renklerin özel kullanımı hayali ve hakikatin birbirine karışarak rüyaya yakın 

sürreal bir atmosfer oluşturmasını sağlar.Bu sinematografik tutum, 

İstanbul’un filmin baş karakterlerinden biri olmasını sağlar. Bu açıdan  
                                                             
283  Suner, s. 127. 
284  İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Hareket imgesi sineması tıkanma ve kendini tekrarın getirdiği 
önemli bir kriz içine girer. Deleuze’un öylesine herhangi bir mekan “any space whatever” diye 
tanımladığı bu yeni tür mekanlar hareket imgesinin nedensellik ve eylemlilik üzerine kurulu mantığının 
artık işlemez olduğu noktada yeni bir sinemanın oluşumunu tetikler. Bkz Suner, s.121. 
285 Mary Laure, Blogspot, 16 Mayıs 2008, Nuri Bilge Ceylan Üç Maymun, İstanbul: Doğan Yayınları, 2012, 
s.71.  
286 Hasan Bülent Kahraman, “Bilge Bir Sinema”, Sabah 31 Mayıs 2008, Nuri Bilge Ceylan Üç Maymun, 
İstanbul: Doğan Yayınları, 2012, s. 146. 
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filmlerinde melankolik ve sürreal bir ortam yaratan Nuri Bilge Ceylan’ın 

kareleri Casper Friedrich’în tablolarına benzer. Dialoglar yerine ruhlarının en 

derin karanlığını yansıtan yüzleri saklanan duygular, söylenmek 

istenmeyenler mimikler ve gerilimli yüz hatları üzerinden yansıtılır. 

5.1.8. Sinematografik Bir Kent:İstanbul 

Auteur bir yönetmen olarak Nuri Bilge Ceylan sinemasında karakterler kadar 

mekanın da bir baş karakter gibi sinematografinin bir parçası olduğu dikkat 

çeker. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Huzur’u” ya da James Joyce “Ullysess” gibi 

İstanbul sur içiyle hegemonik bir karakter olarak filmin her yerindedir. Bu  

doğrultuda İstanbul “sinematografik bir kent”287 olarak inşa edilir. Bunun en 

önemli nedenlerinden biri de Nuri Bilge Ceylan sineması’nın meselesini 

öyküyle değil, imgeyle anlatmasından ileri gelir288. Tıpkı Yeşilçam 

anlatılarında Nilgün Abisel’in de belirttiği gibi yerli filmlerin büyük 

çoğunluğunda İstanbul, başat bir anlatı evreni olarak seyircinin 

karşısındadır289. Bu özellik Nuri Bilge Ceylan’ın melodramın, eklektik kipine 

en fazla yaklaştığı bir anlamda Yeşilçam’a göndermelerle dolu olan Üç 

Maymun filminde fazlasıyla görülmektedir. İstanbul’un sinematografik bir bir 

kent olarak değerlendirildiğinde, Türk sinema tarihinde ayrıcalıklı bir 

konuma sahiptir. Yeşilçam’ın melodram anlatılarında genel olarak film 

kuramında melodram; “içeride geçen, içeriyi anlatan” bir tür olarak 

tanımlanmaktadır.290 Kamusaldan ziyade özel alan içinden sinematografik 

bir dille temsil edilen İstanbul, belirli bağlantılar üzerinden dışarısıyla temas 

halindedir. Bu bağlamda kamusalı eril; özel alanı da dişil olarak kodlayan 

politik söyleme göre İstanbul dişil olarak kodlanmıştır. Bir anlamda Hacer 

filmde hep özel alan içinde temsil edilir:İşte çalışırken mekan yine mutfaktır. 

Hacer bu açıdan özel alan içine hapsolarak heteroseksüel matris tarafından 

kendisine dayatılan evcimen kadın rolünü benimser. 

                                                             
287 Mehmet Öztürk,”Giriş, Bir Kentler ve Sinemalar Topografyası.” Mehmet Öztürk (drl.).Sinematografik 
Kentler, Mekanlar, Hatıralar, Arzular içinde (1-9 )İstanbul: Agora Kitaplığı, 2008. ss.1-9 
288 Suner, s. 120. 
289 Suner, s. 218.  
290 Suner, s. 218. 
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İstanbul’un melodram ikonografisindeki temsilleri irdelediğinde; “burjuva 

evlerinin, küçük kasaba ortamının klostrofobik ortamına sabitlendiği” 

görülür. Thomas Elsaesser’in de vurguladığı gibi bu klostrofobik, Deleuzcu 

anlamda kaygan şizofren mekanlar; Ceylan filmlerinin en temel 

karakteristiğidir. Ayrıca yönetmenin auteurluğunu ortaya koyduğu kamera 

kullanımında, karakterlere topluluk içinde çok yaklaşmayıp, tekli planlarda 

yakın plan yüze odaklanır. Bu da aslında melodram kipini, izleyiciye karşı bir 

belli bir uzaklıkta durarak “onu yine filmin ya da filmin içindeki filmin 

izleyicisi olarak konumlandırarak kullanmayı tercih eder.”291 Melodram 

anlatısını, avangard sanat pratikleri dolayımıyla temsil etmiş olur. Bu durum 

Üç Maymun’un mekan estetiği anlamda ciddi olarak sirayet etmiştir. Ailenin 

oturduğu ev bir anlamda eski Yeşilçam melodramlarına negatif bir 

göndermedir. Tren yolunun hemen bitişiğinde yersiz yurtsuz yıkılmaya 

mahkum bu metruk ev aslında heybetli bahçeleriyle eski köşklerin, yalıların 

hayali metaforu gibidir. Uçurumun kıyısında denize bakan bu ev bir anlamda 

da ailedeki huzursuzluğun, mutsuzluğun, çöküşün de sinematografik olarak 

temsil alanı olarak işlev görür. Evin, yıkık duvarlarının dışına taşan 

melankoli mekansal olarak ağırlığını seyirci üzerinde ağırlıklı olarak hissettir. 

Türk modernleşmesinin önemli bir bileşeni olan aileyi öncelikli olarak temsil 

eden Yeşilçam sineması’na göre ev, mutlu bir ailenin temsil mekanı değildir. 

Ancak sadece evin küçük salonundan denizin görünmesi eski Yeşilçam 

melodramlarına bir gönderme olarak değerlendirilebilir. Hasan Akbulut; bu 

durumu İstanbul ve deniz manzaralı bu evin mutluluğu yansıtmaktan çok 

herkesin kişisel mahreminin tekinsizliğini ortaya koyan bir mekan olarak 

değerlendirir. Jonathan Romney, filmi “introperspektif melodram“ olarak 

isimlendirir. Bu tanım Deleuze’un kaygan mekanına da bir açıdan yakın 

durmaktadır. Seyirci, evi hiçbir zaman tamamen bütünüyle göremez. 

Profilden bakıldığında seyircinin gözüne yansıyan aslında koridor kıvamında 

incecik bir darlıktır. Asumen Suner, klasik Yeşilçam anlatılarında içerisini 

yani özel alanı oluşturanın koca bir İstanbul kenti olduğunu ortaya koyar. 

Bunun en önemli göstergelerinden biri de aşk ve aile anlatılarının 

                                                             
291  Akbulut, s. 132.  



111 
 

İstanbul’un asırlık köşkleri, yalıları, konakları üzerinden anlatılmasıdır. Bu 

yalıların, konakları ve asırlık köşklerinin balkonları, asırlık avluları, sonbahar 

yaprakları düşmüş bahçeleri ise; İstanbul’un dışarıya açılan kapısını yansıtır.  

Ayrıca tren garı da önemli bir yer teşkil etmektedir. Deleuze için günümüzde 

düşüncenin kendini ortaya koyduğu en önemli mekanlar “sinema salonları, 

metrolar ve hava alanlarıdır.”292Tren garı da Deleuzcu anlamda düşüncenin 

ortaya konulduğu yerler olarak Üç Maymun filminde sinematografiyi 

kuvvetlendiren, anlatı evreninin düşünsel boyutunu oluşturur. Bir anlamda 

tren Ceylan filmlerinin en önemli ve tartışılan özelliği olarak dikkat çeker. 

Tren metafor olarak anlatı içindeki zaman geçişleri geçmiş ve şimdiyi 

birbirine bağlayan bir zincir mekan olarak işlev görür. Aile bireylerinin karar 

anlarında; tren ve tren garı düşünce akışını hızlandıran bunun ortaya 

çıkartan şizofren bir mekan olarak işlev görür. Avrupa sanat sineması’nın 

öncü yönetmenleri olan Antonioni, Bergman ve Fellini gibi Ceylan da 

melodram anlatısında sessizlikten fazlasıyla yararlanılır. Bir bakıma bu 

cinsiyetlendirilimiş ve heteroseksüel üretimin eril ve dişil arasındaki ayrımın, 

arzunun cinsiyetlendirilmiş doğasının da yansıtılmasına yardımcı olur.  

Bu durum özellikle Hacer’in çalan telefonunu ortamın gergin ve mutsuz 

sessizliğini; nasıl sinematografik olarak bıçak gibi kestiğinin de önemli bir 

göstereni olarak dikkat çeker.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
292  Özcan Yılmaz Sütçü, Gilles Deleuze’de İmge Hareketi Olarak Sinemanın Felsefesi, ,İstanbul: Es 
Yayınları, 2005, s. 14 
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5.2 Reha Erdem:Kosmos 

Yeni Türk Sineması’nın sanat kanadını temsil eden önemli yönetmenlerden 

biri de Reha Erdemdir. Reha Erdem sinamatografisine bakıldığında oldukça 

üretken bir yönetmen olarak filmlerini çekmiştir. “Kosmos” da bunlardan en 

dikkat çekenlerden biri olarak değerlendirilir. Kosmos’un seçilmesinin en 

öncelikli nedenlerinden biri de postyapısalcı düşünce içinde Gilles Deleuze 

“Kapitalizm ve Şizofeni” kavramları üzerinden okumaya uygun bir yapısı 

vardır. Tarih eğitiminin ardından Fransa’da sinema üzerine eğitim alan 

Erdem, kısa film ve reklam filmlerinin ardından ilk uzun metraj sinema 

çalışması olan “A Ay’ı” 1989 yılında çeker. İstanbul’un Büyükadası’nda 

çektiği bu filmde, daha sonra çekeceği Kosmos filminde Battal’ın şiirsel 

dilinin habercisi olan bir şiirselliğin ilk izlerine rastlanır. Yönetmenin, ilk uzun 

metrajlı bu çalışmasından sonra diğer uzun metrajlı çalışmaları da sahada 

auteur bir yönetmen olarak anılmasını hızlandıracak çalışmalar olarak 

sinematografisine katar. Yalnız, Erdem’in reklam çalışmaları nedeniyle ilk 

filmiyle esas tarzını belirleyecek filmler arasında 10 yıllık bir zaman dilimi 

bulunur.  

Bunlar sırasıyla, “Kaç Para Kaç” (1999), “Korkuyorum Anne” 2004, “Beş 

Vakit” (2006), “Hayat Var” (2008), “Kosmos” (2009), “Jin” (2012) olarak 

sıranalanabilir. Filmlerin genel özelliklerine bakıldığında, gündelik yaşam 

pratiği ve gerçekliğin dışında düşsel, gerçeküstü bir anlatımın peşindedir. Bir 

açıdan da film yapmayı roman yazmaya benzeten Erdem sinemasını 

değerlendiren çalışmalar yönetmenin ağırlıklı olarak “gerçekçilik olarak 

adlandırılan sanatsal yöntemi”293 reddetmesi üzerinde yoğunlaşır. “Aşk ve 

İsyan” isimli kaleme aldığı yazısında Erdem bir yönetmen olarak en başat 

sıkıntılarını “insan beynimizin sonsuz incelikteki kıvrımları küçük bir takas 

ekonomisiyle iğdiş ediliyor”294 şeklinde dile getirirken, modern insanın 

                                                             
293  Fırat Yücel, “Önsöz”, Fırat Yücel (Ed.), Reha Erdem Sineması: Aşk ve İsyan içinde(7-19) İstanbul: 
Çitlembik Yayınları, 2009, s.10   
294  Reha Erdem, “Aşk ve İsyan”, Fırat Yücel (Ed.), Reha Erdem Sineması: Aşk ve İsyan içinde (187-191) 
İstanbul: Çitlembik Yayınları, 2012, s.190  
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sıkıntıları özellikle de çizgisel zamana karşı döngüsel zamanın önemi 

üzerinde durur.295 

 

 

(Fotoğraf 14) 

                                                             
295 Özellikle Erdem için zaman çok önemli ”Bugünkü düzen fikri yeni bir zaman fikri empoze ediyor. 
Büyük şehrin yani merkezin olmazsa olmazı bu. Zaman en değerli şey. Zaman kazanmak istiyor herkes. 
Herkes zamandan tasarruf etmek istiyor. Çoçuklara okulda en önce zamanlarını iyi kullanmaları 
öğretiliyor. Çünkü zaman eşittir para boşa geçirilen zaman kaybedilen para anlamına geliyor. Zamanı 
kontrol etmek aynı parayı kontrol etmek gibi zamanı biriktirmek yani geleceği öngörmek” Erdem, s.188. 
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Reha Erdem’in 2009 yılında çektiği “Kosmos” filmi özellikle Yeni Türk 

sineması’nın son derece sıra dışı filmlerinden biri olarak gösterilebilir.296 

Hayal, ve hakikat arasındaki ince çizgide şiirsel ve gerçeküstücü anlatımıyla 

Kosmos bir düş, ideali Kars’ın bir sınır kasabası’nda belirsiz zamana ait 

“siyah giymli, siyah paltolu adamlarını” çeker. Ayrıca film, Reha Erdem 

filmografisinde ses kullanımıyla da dikkat çeker. Ses kullanımının atmosfer 

oluşturmada belirleyici rolüyle başat bir karakter olarak filme hep eşlik eden 

bir suret gibidir.297 

5.2.1. Yersiz Yurtsuz Bir Göçebe  

Gilles Deleuze ve Felix Guattari’nin “Kapitalizm ve Şizofreni” adlı kadim 

eserinde ortaya koyduğu “yersiz yurtsuzlaşma” kavramı “Kosmos” filminin 

Bergsoncu döngüsel zaman imgesine uygun biçimde en dikkat çeken 

kavramlardan biridir. Yersizyurtsuzlaşma yeni bir varlık haline gelmek; 

topraktan ayrılıp gökyüzüne uzanmaktır. Reha Erdem filmin baş karakteri 

Battal üzerinden Kapitalizm ve Şizofreni kitabı’nda Deleuze ve Guattari’nin 

kullandığı gibi, kimsenin alışık olmadığı şizofrenik, şiirsel, geçmişten gelen 

bir dil kullanır. Bir anlamda dilin mümkün kıldığı bir duyu ve görüş alanı 

yaratır.298 Ali Akay’a göre yersizyurtsuzlaşma hem siyasi, hem sanata değin 

sinemayı da içine alacak biçimde disiplinlerlerarası bir kavram olarak işlev 

görür.299 Deleuzcu anlamda göçebe, göçmenden farklı olarak yer 

değiştirmelerden ziyade kaygan bir mekanda ikameti üzerinden tanımlanır: 

“kaygan mekan” içkinlik düzlemi ya da varlığın teksesliğidir.300 Bu durum, 

Battal’ın yersiz yurtsuzluğunu açıklayan bir temsildir. Karlı bir fırtınanın 

                                                             
296  Yeşim Tabak, “Hiç Kimse’nin Kutsal Aşkı”, Umut Tümay Arslan (Ed.), Bir Kapıdan Gireceksin, Türkiye 
Sineması Üzerine Denemeler içinde(11-17), İstanbul: Metis Yayınları, 2012, s. 17.  
297  Burak Acar, “Her Şey Niye Yok?” Reha Erdem Sinemasına Genel Bir Bakış, Fırat Yücel (Ed.), Aşk ve 
İsyan: Reha Erdem Sineması içinde(19-46), İstanbul: Çitlembik Yayınları, 2009, s.21. 
298  Gilles Deleuze, Kritik ve Klinik, İnci Uysal (çev.), İstanbul: Norgunk Yayıncılık, 2007, s.7 Deleuze dil ile 
ilintili düşünelerini açıklarken “sınır dilin dışında değildir, onun dışıdır. Dile ait olmayan ama yalnızca dilin 
mümkün kıldığı görü ve duyuşlardan oluşur. İşte bu yüzden yazıya özgü bir resim ve müzik vardır. 
…Beckett ardında gizleneni görmek ya da duymak için dile delikler açmaktan söz ediyordu. Her yazar için 
aslında şu söylenmelidir. O bir görendir, o bir duyandır. mal vu mal dit”. 
299 Akay Ali, “YersizYurdsuzlaşma Üzerine”, Toplumbilim Dergisi Gilles Deleuze Özel Sayısı, Sayı 5,( 
Kasım 1996), ss.19-22. 
300 François Zourabichvili, “Göçebe Dağılım, Kaygan Mekan”, Deleuze Sözlüğü, Aziz Ufuk Kılıç (çev), 
İstanbul: Say Yayınları, 2012, s. 62.  
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içinden kimliksiz, aidiyetsiz, ve ağlayarak bir köye ulaşan Battal için ev, 

heryerdir ve aynı zamanda hiçbiryerdir.  

                                        (Fotoğraf 15) 

Erk merkezlerinden uzaklaşan kaçış çizgilerinin çokluğu boyunca başıboş 

dolaşma vardır sadece 301. Battal da bir sınır kasabası olan heryerde karda 

derelerde, sürekli olarak başı boş dolaşır. Film, sinematografik olarak oluşu, 

özellikle doğanın ve zamanın döngüselliği üzerinden seyirciye aktarmaya 

çalışmaktadır. Deleuze ve Guattari, bireylerin sürekli bir oluş ve dönüşüm 

halindeki arzulayan göçebeler haline gelmek üzere baskıcı modern özdeşlik 

ve tıkanmışlık biçimlerini alt ettikleri, yeni bir postmodern varoluş tarzının 

olanaklılığı302 üzerine düşünürler. Bir anlamda da 2000 sonrası Türk 

Sineması bu durumla çok yakın bir özdeşlik kurar. Selim Eyüpoğlu, “resmi 

tarih anlayışını terk eden ve otoritenin eleştirisini yapan” bir sinemasının 

varlığından söz eder.303 Deleuze, sinemanın bir “yersizyurdsuzlaşma” gücü 

olmadıkça hiçbir şey olmadığını dile getirir. 304 Deleuze ayrıca sinemanın 

                                                             
301  Goodchild, s.25.  
302 Deleuze, Gilles. “Göçebe Düşünce” Toplumbilim Dergisi Gilles Deleuze Özel Sayısı, Sayı 5,(Kasım 
1996), ss.63-69 
303 Eyüpoğlu, s. 285. 
304 Jonathan L Beller. “Sermaye Sinema”, Barış Başaran (drl ve çev.), Gilles Deleuze’de Toplum ve 
Denetim içinde(107-133), İstanbul: Bağlam Yayınları, 2005, s.107. 
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gücüne vurgu yaparken, hayranlık uyandıran bir mekanizma, olarak “anti-

platonik”.olduğunun da altını çizer. 305.Kapitalizm ve Şizofreni’de dile 

getirdiği üzere sinemaya çok büyük bir önem atfeden Deleuze için “hezeyanı 

en iyi yakalayan dispositif sinemadır”306. 

Kapitalizm ve Şizofreni’ni ilk cildi olan “Anti-Ödipus’ta” 307 insan doğa 

arasında önemli bir ayrılık olmadığını çünkü doğanın insani özü ve insanın 

doğal özünün doğada yani aynı zamanda insan türünün yaşamında üretim 

ya da endüstri olarak özdeş hale geldiğini dile getirir. Erdem’in de Kosmos’ta 

sürekli insan doğa arasındaki paralelliği sinematografik olarak inşa etmeye 

yönelik bir çabası vardır. Hatta, Battal’in ilanı aşk sahnesinde “hayvansı 

sesler“ çıkarması Deleuze’un “oluş” kavramı dolayımıyla “insan oluş”, 

”hayvan oluş” ve “kadın oluş” kavramlarını hatırlatır. Film, sinematografik 

olarak baştan sonra Gilles Deleuze ve Feliz Guattari’nin çalışması Kapitalizm 

ve Şizofreni’yi yansıtır.  

Erdem’in de belirttiği gibi Kosmos, şamanlıık ve şifa vermek üzerine güçlü 

sinematografik öğeler içeren şiirsel bir dili de ortaya koymasıyla dikkat 

çekicidir. Bir anlamda Kosmos, “öteki” olarak şehre dışarıdan bakıyor, kaçış 

çizgileri de Battal’ın hiçbir mekanla aidiyet kuramaması olarak ifade edilir.  

İrigaray’ın ortaya attığı “akışlar mekaniği” bir anlamda Deleuze ve 

Guattari’nin Kapitalizm ve Şizofreni’de dile getirdikleri “kadın oluşu” 

deneyimleyen bedenin de özelliklerini ortaya koyar. “Oluş halindeki beden 

havaya, suya hareket halindeki parçaçıklara ve hayvanların ulumalarına 

dönüşür”308 . Erdem, hayvan oluş kavramını öne çıkarmak için sürekli olarak 

mezbahadaki hayvanların kesim sahnelerini ilginç bir sinematografiyle 

sunar. Deleuze, Bacon’dan esinlenerek oluşturduğu düşüncelerinde;  

                                                             
305 Jeff A Bell, .”Sinema’yla Düşünmek: Deleuze ve Film Kuramı”, Kaan Demirdöven (drl.), Emre Can 
Ercan(çev.), Felsefenin Düşüşü, Sinemanın Yükselişi Felsefenin Işığında Sinema içinde(115-125), 
İstanbul: Es Yayınları, 2011, s.117. 
306  Deleuze, Guattari, s.362. 
307  Deleuze, Guattari, s. 17  
308 Deleuze, Gilles. Francis Bacon Duyumsamanın Mantığı, Can Batukan, Ece Erbay(çev.), İstanbul: 
Norgunk, 2009. s29. 
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“Et, tenin ölmüş olanı değildir, tüm acıları taşımış ve yaşayan tenin tüm 

renklerini üzerine almıştır. Tüm o çırpınmalı acılar ve kırılganlık, ama aynı 

zamanda rengin ve cambazlığın çekici icadı. Bacon “hayvanlara acıyın” 

demez , daha ziyade acı çeken tüm insanlar birer et parçasıdır” der. 

Bu anlamda Reha Erdem’in Kosmos’u şizoanaliz yöntemiyle derinlemesine 

çözüldükçe anlaşılacak ve her bir anlamın kat kat inşa edildiği bir yapıya 

sahiptir. Film süresince vurgulanan temel kavramlarda yersiz 

yurtsuzlaşmanın ana öğelerini oluşturan oluş düşüncesidir. Bu kadın oluş, 

hayvan oluş ve çeşitli sinematografik yöntemlerle şaradın kullanımıyla 

ortaya çıkar. 

5.2.2. Döngüsel Zamandan Sinemasal Zamana  

Henri Bergson ise sinemayı “zihni uzamsallaştırma” eğiliminin bir örneği 

olarak ele alan ilk kişilerdendir.309 Sezginin bir bilme metodolojisi olarak 

kabul edilmesi ve süre felsefesinin bir sezgi felsefesi olarak 

kavramsallaştırmasına olanak tanır. Bergson’un sinema üzerindeki en büyük 

etkisi zaman, bellek ve madde arasında kurduğu ilişkidir. Hayatın merkezine 

“oluş” düşüncesini yerleştiren Bergson, hafıza ve madde arasındaki ilişkiyi 

de oluş üzerinden açıklamaya çalışır.310 Zaman, her şeyden önce ruh 

durumlarının bitimsiz bir akışı somut bir gerçeklik varoluşsal bir 

durumdur.311 

Buna karşın sinema için mesafeli bir tutumu olan Bergon “hareketi 

parçalayıp hayatın akışkanlığını ölü doğalara böldüğü” gerekçesiyle 

sinematik yanılsamayla ilgili hiç de olumlu bir tutum sergilemez.  

Bu olumsuz tutumuna karşı Bergson’un, sinema üzerine olan 

düşüncelerinden fazlasıyla etkilenen Deleuze, imge ve zaman hareketi 

olarak avangard bir sinema teorisi ortaya koyar. Özellikle Bergson’un “oluş” 

düşüncesini geliştireceği sinema teorisinin merkezi olarak belirler. 

                                                             
309  Daniel Frampton, Filmozofi, Sinemayı Yepyeni Bir Tarzda Anlamak İçin Manifesto, Cem Soydemir 
(çev.), İstanbul:Metis Yayınları, 2012, s.36. 
310  Gilles Deleuze, Bergsonculuk, Hakan Yücefer (çev.), İstanbul:Otonom Yayıncılık, 2005, s.35 
311  Ali Osman Gündoğan, Bergson: Fikir Mimarlar Dizisi 10, Ankara: Say Yayınları, 2010, s.75. 
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Sinemada zaman öykünün kurulmasına zemin hazırlayan en önemli 

etmenlerden biridir. Kosmos bu anlamda zaman ve mekanın belirsizliği 

üzerine kurulu olmasıyla öne çıkan bir anlatıma sahiptir.  

Filmin düşsel atmosferini sağlayan bu muğlak tavır olduğunu söylenebilir. 

Heteropik bir mekan olarak Kars da zamanın döngüselliğiyle birleşerek 

Erdem’in auteur yönetmen olarak Yeni Türk Sineması’nın sayılı 

yönetmenlerinden biri olarak görülmesini sağlar. Bergson mekanı; zamanın 

büzüşmesi zamanı ise; mekanın genişlemesi olarak tanımlar.312 Mekanla 

zamanın birbirine karıştığı bu döngüsel sinematografik anlatımda Deleuzcu 

oluş kavramıyla birlikte değerlendirildiğinde Erdem’in sinemasının temel 

özelliklerini yansıtır. Aynı zamanda sinema kuramı açısından, Deleuze 

tarafından kaleme alınan iki ciltlik çalışmasında da sinemanın temel meselesi 

olan gerçekliği “temsil sorunsalıyla” değil “zaman” kavramıyla 

bağlantılandırarak ortaya koyarak sinema kuramı için farklı bir dönemi 

başlatır313. Deleuze “İmge ve Zaman Hareketi olarak Sinema” kitaplarıyla 

Eisenstein’in kuramlarının ışığında “düşünen imaj” anlayışını geliştirir. 

Sinemada imaj ve temsil arasındaki farklılığa dikkat çeken Deleuze, 

sinemanın aslında temsil değil imajlar sunduğunu dile getirir. Deleuze 

“Bergsonizm“ adlı eserinde sürenin yani zamanın özünde bellek olduğunu bu 

nedenle de oluş olduğunun altını çizerken, belleğin sürenin kendisiyle olan 

bu özdeşliğini de Bergson’un iki biçimde sunduğunu dile getirir.  

 “……Geçmişin şimdide saklanması ve birikmesi ya da şimdi ister 
geçmişin gitgide büyüyen imgesini açık biçimde kendinde taşısın ister 
ardımızda sürüklediğimiz, biz yaşlandıkça daha da ağırlaşan yüke 
sürekli nitelik değiştirmesiyle tanıklık etsin”  

 

Deleuze, sinema üzerine bu savlarını ortaya koyarken büyük bir çoğunlukla 

Bergson’un felsefesinden esinlenmiştir. Bergson’un zaman anlayışı kapitalist 

                                                             
312  Jinhee. Choi, “Bergson: Deleuze’den Önce”, Kaan Demirdöven(drl.), Emre Can Ercan(çev.), Felsefenin 
Düşüşü, Sinemanın Yükselişi, Felsefenin Işığında Sinema içinde(89-101) İstanbul: Es Yayınları, 2011, s.93 
. 
313  Suner, s.120.  
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sistemin tekdüze çizgisel zaman anlayışının bir eleştirisidir.314 Bu eleştirel 

tavır Erdem’in filmlerinde ana bir konu olarak hep dikkat çeker.315 Bir 

anlamda da Bergson’un, sanat üzerine olan görüşleri Erdem’in 

sinematografik zaman kullanımıyla ciddi anlamda örtüşür.316 

Saat tıkırtıları, ezan sesleri, “Beş Vakit” filmindeki gibi döngüsel zamanla 

uyum içindedir. Bir yandan da ezan ile toplumsal olarak düzenlenmiş, 

parçalara bölünmüş bir zamanın hakimiyeti. diğer yanda ise; gündelik olanla 

uğraşırken gündeliğin içindeki fantastiğin peşinden giden bir tavır317 

Erdem’in tavrı “kronolojik zamandan kronometreye geçişe” eleştirel bir 

bakıştır. Döngüsel zaman; mitsel, geleneksel olanın zamanıdır, çizgisel 

zaman; modernleşmenin ve kapitalizmin itici gücünün yansımadır. Döngüsel 

zaman kullanımı, kaostan kosmosa geçişi, geçmiş ve geleceği anın içine 

mühürleyen bir zaman anlayışını simgeler. Döngüsel zaman doğanın kendi 

ritmik zamanlamasıdır.  

“Sanayi öncesi toplumlarda günlük hayat doğanın döngüleri etrafında döner. 

Döngülerle ilişkili zamansallık tipi ne birikimsel ne daireseldir. Düzenli ve tekrar 

tekrar ortaya çıkan bir zamansallık tipidir. Döngüsel zaman varoluş düzenine bağlı 

olan bir sıra içinde kendini açar.”318 Bu anlamda Kars’da bir sınır kasabası alan bu 

heterotopik mekanda insanlar hayatlarını doğanın temel ritimlerine göre yaşarlar. 

Taşra, modernizmin melankolisini ve isyanının taşıyıcıdır 319 Modernizmin, 

                                                             
314 Eşli, s.48,Ayrıca Bkz Ömer. Aygün, “Zamansallık Düşüncesi ve Düşüncenin Zamansallığı”. Zeynep 
Direk(drl.), Dünyanın Teni Merleau-Ponty Felsefesi Üzerine İncelemeler içinde(95-114), İstanbul: Metis 
Yayınları, 2003, s.95  

315.“zamanla uyumsuz bir insan olduğum için söylüyorum kendi zamanımı oluşturmaya çalışıyorum”, 
Reha Erdem, “Aynı Mesele, Farklı Ritm: Anlam Makinası Montaj” Fırat Yücel (Ed.), Reha Erdem Sineması: 
Aşk ve İsyan içinde(163-169), İstanbul: Çitlembik Yayınları, 2009 s 163 
316  Choi, s. 98 
317  Senem Aytaç, “Sınır Üzerinde Hayat” Fırat Yücel (Ed.), Reha Erdem Sineması: Aşk ve İsyan içinde(73-
87), İstanbul: Çitlembik Yayınları, 2009, s.78. 
318  Eşli, s. 52. 
319Erdem Kosmos üzerine verdiği bir röportajda şu şekilde konuşur. “Merkez, Lyotard’ın deyişiyle 
megapol, mega yani insani ölçülere göre ezici büyüklükte olan mekan. Tek ritimli bir zamanda uygun 
adım koşturmak istiyor bizi. İşte bu zamanın dışında kalan, insani olan geniş zamanın adı: Taşra, taşra 
ayrı bir zaman benim hayalimde ve arzumda. Taşra bir özgür düşünme yeri, megapolün lineer tekli 
zamanına karşı daha güneş ve ay zamanını daha anlatılamaz daha açıklanamaz bu anlamda da megapol 
için daha ürkütücü bir insani zamanın simgesi. Megapol açıklamadığı her şeyi yok eder. Seyirlik hale 
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kasabada hissedildiği tek alan kasabaya düşen bir uydudur. Bu uydu, aynı 

zamanda öteki olarak döngüsel zamanı bölen ve kasabayı ihlal eden bir 

gösterge olarak da işlev görür. Erdem’in , uyduyla anlatmaya çalıştığı temel 

sorunsal da 320 ihlal ve tehdit duygusunu belki de megapol ve taşra 

arasındaki iki farklı mekanın farklı zamanlarını birbirleriyle çarpıştırma 

duygusudur. Çizgisel zamanın içinde yaşanan döngüsel zamanı vurgulamaya 

çalışır.  

Kosmos da bir nevi bu temel ikiliklerin ve çelişkilerin ortasında duran bir 

karakterdir. Bir anlamda Kosmos megapol’un tehlikeli ve işe yaramaz olarak 

kodladığı bir figürdür. Deleuzcu bir kavramsallaştırmayla Kosmos, 

modernizmde bir kaçış çizgisidir, major ve minor arasında bir rizomdur.  

5.2.3.Erillik ve Dişilliğin İnşası: Heteroseksüel Matrisin İhlali  

Reha Erdem’in filmografisi irdelendiği zaman eril ve dişil heteroseksüel 

matrisi eleştiren bir tavrı vardır. Filmlerinde bu tavır oldukça baskındır. 

“Hayat Var” filmi üzerine düşünüldüğünde, Derrida’nın belirttiği gibi erkek 

kadın, eril ve dişil gibi ikili karşıtlıklar ebedi hakikatler değil, kültürel 

yapılardır. Ataerkil ve heteronormatif iktidar tarafından tanımlanan ve 

yeniden üremeye ilişkin amaçlara yönelen hiyerarşik bir düzeni ayakta 

tutmaya yatırım yapan güçleri üretirler.  

 

                                                                                                                                                                                   
getirir. Yani tek yöne yatırır. Lyotard taşra yerine getto demeyi tercih ediyor. İçimizdeki taşrayı yani ayrı 
zamanı megapolde yaşama yeri olarak getto daha uygun belki.”Bkz. Erdem, s.191. 
320 “…..Tehdit altındaki dünya hissini vermek daha çok. Böyle yukarı atıp sonra kafamıza düşen bir şey. 
Başımıza yağacakları, başımıza gelecekleri genelleme isteği de vardı. Ama teknoloji karşıtı bir şey değil. 
Tam olarak. daha çok absürd bir durum var orada” Reha Erdem, “Zaman ve Mekan:Başka Bir Rüya 
Alemin Peşinde”,Fırat Yücel (Ed.), Reha Erdem Sineması:Aşk veİsyan içinde(143-154.) İstanbul: 
Çitlembik Yayınları, 2009, s. 147. 
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(Fotoğraf 16) 

Bir açıdan kendi kuşağının Yeni Türk Sineması’nı yansıtan yönetmenlere 

göre filmleri, cinsiyet ve cinselliğe ilişkin daha eleştirel bir tavır ortaya 

koyar. Ama bir yandan da ataerkil düzeni onaylayarak yeniden üretir. 

Battal’ın filmde diğer kasaba sakinleriyle bir araya geldiği yerler genellikle 

kahvehanedir. Kahvehane, bir anlamda hegemonik erkeklik ilişkilerini 

yansıtan ve kasabada olanın bittiği bir iletişim alanı olarak işlev görür. 

Burası tamamiyle erkeklerin alanıdır hiçbir kadına rastlanmaz. Kadın figürleri 

de Zeki Demirkubuz’un “Kıskanmak” filminde olduğu gibi kamusal alanda 

öğretmen kimliği üzerinden temsil edilir. Erilliğin en güçlü temsil alanı olarak 

işlev gören bu taşra kahvehanesi kasabanın erk merkezlerinden biri olarak 

da işlev görür.  

Bir anlamda yersiz yurtsuz kimliği ve aidiyeti belirsiz olan Battal, bu düzenin 

mikro bir eleştirisi olarak değerlendirilir. Filmin sonlarına doğru kasabaya 

düşen uydu da aslında göstergesel olarak Battal’ın nasıl da kasabayı 

dışarıdan bir yabancı olarak, ihlal ettiğini sinematografinin estetikliği içinde 

ortaya koyar. Uydununun kasabaya düşmesinin ardından kasabada kaos’un 

başlamasıyla Kosmos da kasabayı terk eder. Bu anlamda Reha Erdem 

bilinen düzenin bir yapısökümünü yapar. Bu evren herşeyin zıddıyla 

varolduğu bir evren olarak inşa edilir  
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5.2.4.Organsız Bedenden Film Bedene 

Deleuze ve Guattari’nin ortaya attıkları “Organsız Beden” kavramı 

Kapitalizm ve Şizofreni adlı yapıtın da temel dayanaklarıdan birini oluşturur. 

Bir anlamda Foucault’un iktidarın yapısının çözümlemek için benzettiği mikro 

yapılarla paralellik gösterse de “Organsız Beden” kavramının alt 

katmanlarında ciddi bir kapitalizm, erk merkezcilik ve tüketim kalıplarının bir 

eleştirisi yatar. Deleuze bu kavramı ortaya atarken “hiçbir şeye 

eklemlenmemiş bir yapıdan” söz eder. 

Tezin bu bölümünde Deleuze’un organsız beden kavramı ile Reha Erdem’in 

sinematografisi, Ponty’nin bedene ve bakışa olan fenomenolojik 

yaklaşımından faydalanarak sentezlemeye çalışılmıştır. Bu sentez, Erdem ile 

Deleuze arasındaki etkileşimin organsız bedenden film bedene nasıl 

evrildiğini anlamaya çalışacaktır. Ataerkil sistemin kodlarının yazıldığı en 

önemli alanlardan biri de bedendir. Bir anlamda beden Erdem’in 

sinematografisinde toplumsal isyan alanı olarak işleve görür. 

Reha Erdem’in erillik ve dişil arasındaki heteroseksül matrisin üretimine 

ilişkin eleştirel fikirlerini ortaya koyduğu en önemli filmlerinden biri de 

“Korkuyorum Anne’dir”.321 Korkuyorum Anne ile Kosmos filmleri, Erdem’in 

filmografisinde özellikle sermaye kapitalist zihniyetin organsız bedeni olarak 

temsil edilir.322 Erdemin organsız beden kavramsallaştımasına en yakın 

durduğu “Korkuyorum Anne” 323 filminde neredeyse Deleuze’un organsız 

beden kavramına çok yakın durarak bunu film bedene dönüştürmede 

başarılı olmuştur. 

                                                             
321 “İnsan nedir ki Et, kemik, yağ sinir danadan ne farkımız var buraya kadar et insan ile hayvanı ortak 
alanı olarak vugulanıyor“ Nilüfer Güngörmüş, Reha Erdem, Korkuyorum Anne, İstanbul: Metis Yayınları, 
2009, s. 89  
322 Deleuze, Guattari, s. 24. 
323 “Kürek kemiği, göğüs kafesi, omurga, kafatası, tırnak bir ağız dolusu diş romatizma, bel ağrısı, kemik 
erimesi, bol et, bol kemik, bol damar, kilolarca bağırsak, sarkık ciğerler, ülser, halsizlik, ameliyat, meme, 
aşk, gözlük, kepek ,iş bulur, borç alır, altına kaçırır, yalan söyler, sivilcesini patlatır, fotoğraf çektirir, 
kırlara koşar, kusar, öper, güler, ot yer, hayvan yer.” Güngörmüş, Erdem, s.  



123 
 

Özellikle filmi Ponty ve Deleuze’un fenemenoloji çalışmaları ışığında 

irdelendiğinde Daniel Frampton “Filmozofi” adlı çalışmasında324 “filmi bir 

düşünme biçimi” olarak ele alır. Buradan organik bir film felsefesine ulaşan 

Frampton325 bir anlamda filmin nasıl kendine has bir episteme içerdiğini ileri 

sürer. Ponty nasıl beden, zihin ve imajlar arasında bir bütünlük kurarsa 

Frampton da film beden kavramına ulaşır. 

Film çalışmaları ve fenomenoloji arasındaki ilginç kesişimlerden yararlanan 

Frampton film beden kavramının aslında “yeni, düşünen, akışkan bir film 

kavramsallaştırması”326olduğunu ortaya atar. Bunların etkileri Kosmos 

üzerinde düşünüldüğünde, Erdem’in “film beden” üzerinden düşüncelerini 

yansıttığı görülmektedir. 

5.2.5. Arzu ve Oluş Olarak Aşk 

Arzunun ardı arkası gelmeyen bir akış olarak karakterize eden Deleuzcu 

arzu teorisi, Kosmos filminin Battal karakterini yansıtan en güçlü 

sinematografik öğelerden biri olarak arzu felsefesi, arzu politikası Deleuze 

ve Guattari için düşüncelerinin tek amacıdır. Toplumsal bilinçdışı da bu 

politikanın en güçlü biçimde ortaya çıktığı bir alandır. 

Bu anlamda Erdem, sineması’nda arzunun tezahür ettiği alan olarak, 

toplumsal bilinçdışı önemli bir yer kaplar. Kosmos’un şifa kaynağı aşktır. 

Tıpkı Deleuzcu anlamda aşk, arzu üzerinden bir oluşu yankılar, 

sinematografik olarak da sürekli akan derenin gösterilmesi bu oluşu, 

arzunun mikropolitik yapısını somutlaştıran imgelerdir. Arzu 

yersizyurtsuzlaşmanın bir tezahürü olarak sürekli dolaşım halindedir, 

organsız beden olarak hiçbir şeye bağlı değildir. Bu durum Battal’ın 

yersizyurtsuzluğuyla da örtüşür. Battal için ev bir anlamda yerküredir, 

doğadır. Bu anlamda pek çok eleştirmen filmin tasavvufi yönleri olduğunu 

da dile getirmiştir. Bu anlamda Battal’ın tasavvufi, şifacı yönüyle Deleuze’un 

arzu felsefesi ilginç kesişimler ortaya koyar. 

                                                             
324  Frampton, s.121. 
325  Frampton, s.20. 
326  Frampton, s.68 
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(Fotoğraf 17) 

Kahvehane konuşmasında ne istiyorsun diye Battal’a sorduklarında, “aşk 

istiyorum, aşk” dediğinde cemaat tarafından alay konusu olur. Çünkü 

kimsenin alışık olmadığı bir gerçeklikte ama neredeyse tasavvufa varan bir 

gerçeküstücülükle taşra kahvehanesinin ileri gelen erkeklerini cevaplar. 

Deleuze ve Guattari’nin başyapıtı olan Anti-Ödip’te arzu, durmaksızın 

kesintisiz akımları ve doğası gereği ve parçalamış olan kısmi nesneleri 

birbirine bağlayarak ekler.  

Bu nedenle arzu akışı sağlar, akar ve keser327. Reha Erdem Kosmos’ta 

arzunun akışını sinematografik olarak sürekli akan nehri, heterotopik bir 

kent olarak inşa ettiği Kars’ın döngüselliği içinde aktarır. Ses diegenetik 

sesler de bu arzu akışını sağlayan önemli bir sinematografik öğelerden 

biridir.Erdem  sesi zamanı farklı şekillerde sunmak için de kullanır.328 

Deleuze ve Guattari’nin eserlerinde oluş’un pek çok özelliği dile getirilir. 

Oluş, her şeyden önce bir eylem değil “yaratıcı bir dönüşümdür”. Bu 

anlamda Kosmos’ta Battal’ın aşkı, Deleuzcu anlamdaki oluşa çok yakın 

duran özellikleri barındırır. Kapitalizm ve Şizofeni’de dile getirdikleri üzere 

                                                             
327  Deleuze, Guattari, s202. 
328 A. Deniz Morva Kablamacı, “Reha Erdem’i Dinlemek: Hayat’ın Ses(sizliği)” Özgür Yılmazkol (Ed.) ,2000 
Sonrası Türk Sineması’na Eleştirel Bakış içinde (9-47), İstanbul: Metamorfoz Yayıncılık, 2011, s.41. 
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oluş örneğini daha iyi açıklamak “yabanarısı ve orkide örneğini seçerler” 

Battal ve sevgilisi de sembolik olarak bu örneğe çok yakın duran bir aşk 

yaşarlar.329. Bu aşkı dile getirmek için de öpüşmek yerine, kuşlar gibi çığlık 

çığlığa haykırarak birbirlerine olan duygularını dile getirdikleri sahne Yeni 

Türk sineması’ndaki en deneysel ve başarılı sahnelerden biri olarak 

değerlendirilimiştir. 

5.2.6. Hareket Sinemasından Montaj Sinemasına  

Reha Erdem sineması’nın en dikkat çekici özelliklerinden birisi de “montaj 

sineması” olmasıdır. Reha Erdem sineması’nın dikkat çeken diğer özelliği de 

hikayenin ana unsur olarak ön plana çıkmayışıdır. Öyküden daha fazla ön 

plana çıkan özellik ise kurgu özelliğidir330.  

Kosmos filmindeki ses kullanımı daha önceki bölümlerde de kısaca söz 

ettiğimiz gibi atmosfer oluşturmada belirleyici bir etmen olarak dikkat çeker. 

Özellikle Erdem’in döngüsel zaman anlatımına paralel olarak kullandığı 

bomba sesleri, kuş sesleri, uçak sesleri, gürüldeyen nehrin sesi, siren 

sesleri, cam kırılmaları filmin geçtiği Kars şehrindeki sınır kasabasının tehdit 

ve tehlike altındaki yarı hayaletimsi atmosferini oluşturmada önemlidir.331  

5.2.7. Suskun Cinsellik  

Reha Erdem filmografisinde, cinselliğin temsil biçimleri genellikle yaşanılan 

her türlü cinsel deneyimin başkalarının mutsuzluğu ile sonuçlanmasıdır332. 

Kosmos’un karizmasına kapılan sürgün öğretmen için Kosmos’la birlikte 

olmak, yalnızlığını törpülemiş gibi görünse de aslında onu vicdanen buhrana 

sürükleyerek intihar etmesine dek uzanan bir süreci de başlatmış olur. 

                                                             
329 Pekerman, s25.  
330 Walter Murch Göz Kırparken adlı eserinde ideal kesme için altı kural sıralar. Bu altı kuralı filmin 
başarılı olmasında önem sırasına göre sıralayan Murch için öncelikle yüzde 51 ile duygu 2. Yüzde 23 ile 
öykü 3. Yüzde 10 ile ritim gelmektektedir.aktaran Acar, s.21,22. 
331 Acar, s. İlbuğa, Emine Uçar. “Reha Erdem Sineması’nda Suskun Karakterler ve Dile Getirilmeyen 
Cinsellik”, Özgür Yılmazkol(drl.), 2000 Sonrası Türk Sineması’na Eleştirel Bakış içinde(119-149), İstanbul: 
Okur Kitaplığı, 2011, s.119 
332  Şenay Aydemir, “Sol Eli Başımın Altında Olsun, Sağ Eli de Beni Kucaklasın”, Fırat Yücel (Ed.), Reha 
Erdem Sineması: Aşk ve İsyan içinde(131-143), İstanbul: Çitlembik Yayınları, 2009, s. 132. 
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Erdem’in tavrı Jean Baudrillard’ın sanat dünyası içinde fazlasıyla tartışma 

yaratmış “Sanat komplosu” makalesinde dile getirdiği üzere kitle kültürü 

içinde eleştirilen arzu ve cinsellik sunumlarından çok farklı bir dil ve 

sinematografidir. Baudrillard’ın kavramsallaştırmasıyla, Walter Benjamin’e 

yakın bir üslupla halesini kaybetmiş toplum benzetmesine yakın bir biçimde 

teknolojinin gelişimiyle birlikte sinematografik etki kusurlaştıkça aslında 

“yanılsama da çekip gitmiştir”333. Foucault, Cinselliğin Tarihi’nde nasıl 

cinselliğin kapatıldığını ve söylem olarak inşa edildiğini açıklarken 

Baudrillard yanılmasının kaybolarak “trans-seksüel” bir döneme geçildiğinin 

altını çizer. Baudrillard’a göre bu dönemin en önemli özelliklerinden biri 

“göstergelerin ve imgelerin, cinselliğin tüm esrarından ve müphemliğinden 

soyunduğu” yani cinselliğin arzu yanılmasıyla hiçbir ilgisinin kalmadığı 

yalnızca imgenin hipergerçekliğiyle yüklü bir dönemdir.334 

Bu bağlamda cinsellik Erdem’in filmlerinde negatif bir söylem üzerinden 

kodlanır; “içgüdüsel bir eylem olarak değerlendirdiği cinsellik” utanılacak, 

korkulacak, ya da saklanması gereken bir olgu olması gerektiğine karşı 

çıkar335. 

Bu anlamda Erdem’in sineması Foucault ve Deleuze felsefesiyle örtüşen 

önemli ortak noktalara vurgu yapar. Foucault, Cinselliğin Tarihi’nde nasıl, 

cinselliğin nasıl söylemsel olarak kapatıldığını “yasaklama, yoksayma ve 

suskunluk” yasası üzerinden inşa edildiğini ortaya koyar. Özellikle 

sinematografik olarak da cinselliği bilinen kalıplarla yansıtmaktan kaçınır. 

Kosmos, öğretmene “ben sizi ruhumla ve bedenimle sarmaya geldim” der. 

Öğretmen ise; ”bu yaşta kadını baştan çıkardın” diye karşılık verir. Bu 

sahnelerde sürekli bir biçimde postyapısalcı düşüncenin anaeksenlerinden 

biri olan heteroseksüel matris ve eril ve dişil arasındaki hegemonik ilişkinin 

eleştirel bir okuması dikkat çeker. Kosmos’la öğretmen arasında geçen 

dialog bu açıdan oldukça önemlidir. “Vücudumuzun isteği ruhumuzun isteği 

                                                             
333 Jean Baudrillard, Yeni Sanat Düzeni ve Çağdaş Estetik 1 Sanat Komplosu, Işık Ergüden (çev.), 
İstanbul: İletişim Yayınları, 2011,s. 29  
334 Baudrillard, s.49. 
335“Melankoliyi bir içe kapanma hastalığı olarak görür aşkı ise sadece seksle açıklar”.Bkz. Acar, s. 43.  
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değil mi ? Değil senin dediğini hayvanlar yapıyor, Nerde kaldı insanlık”336 

cümlesi filmin öne çıkan dialoglarındandır. Buradan Deleuze cinsiyetin 

antropomorfik temsil olarak adlandırılan hem iki cinsiyet olduğuna dair 

düşünceleri de önemlidir. 

“bu fikir eksiklik olarak tarif edilen kadınlıkla ilişkili olarak namevcudiyet olarak kadın 
cinsiyetiyle ilişkili olarak nihayetinde yalnızca bir cinsiyet erkek bulunduğuna dairdir. Başlangıçta 
böylesi bir tezin erkek eşcinselliğini her yerde bulunuş tesis ettiğine inanılabilir. Ancak bununla 
bir ilgisi yoktur. Burada tesis edilen şey daha ziyade cinsiyetler arasına aşkların istatiksel 
toplanışıdır. Çünkü eğer kadın erkekle ilişkili olarak bir eksiklik olarak tanımlanıyorsa erkek de 
yeri geldiğinde kadında eksik olanın eksikliğini duyar ama başka bir tarzda tek bir cinsiyet 
olduğuna dair fikir kaçınılmaz olarak erkekliği çakıştırılmayan iki taraf halinde paylaştıran ve iki 
cinsiyetin ortak bir namevcudiyet hadım edilme içinde ilişki kurmasını sağlayan yüksek bir nesne 
olarak fallusun ereksiyonuna gönderimde bulunur şizoanalanalitik sav basittir arzu makinadır 
makinaların sentezidir”. 337 

Arzu üretim düzenidir. Her üretim aynı zamanda arzulama üretimi ve 

toplumsal üretimdir. kapitalizm yersiz yurtsuzlaşma hareketinden 

ayrılamazdır. Kapitalizm yerli yurtlu despotik söylencesel ve trajik 

temsillerin harabaleri üzerinde kurulur. Onları sermayenin imgeleri olarak 

yeniden ayağa kaldırır.  

Deleuze, organsız bedenin de sermayenin bedeni olduğunu ortaya koyar. Bu 

düzenekte yani kapital arzu üzerinden temsil edilir. Zaten Erdem ile 

Deleuze’u birbirine bağlayan en önemli unsurlardan biri de kapitalist sisteme 

getirdikleri eleştirilerdir Tıpkı Deleuze gibi Erdem de kapitalist sistemin 

dayatmacı zaman anlayışını temsil eden çizgisel zaman karşı sinematografik 

anlamda Bergson’a yakın duran bir tarzda anlardan oluşturduğu “sinemasal 

bir rüya zamanın” peşinden gider. 

 

                                                             
336“Sinemada aşk deyince olanlar bana aşk demiyor. Bir sürüsü yani Artık çok az mesela sevişme 
sahneleri . Öğretmenle, Kosmos’un sahnesi için o kadar düşündüm ki çok düşündüm nasıl olsun diye. 
Çünkü kadını o adamla çıplak bir araya koymak gerekiyordu. Gerçekten sinemada en çok tüketilimiş 
şeylerden biri de belki de en çok tüketilmişi yani. Hele pornografiyi de katarsak, o aşk duygusunu verecek 
görüntü gerçekten önemli. Onun gerçeğini yapsan bir dert. Gerçek olmayanı yapsan başka bir dert. 
Mesela benim en son sevişme sahnesini sevdiğim film Todd Haynes’in o çok güzeldi mesela. Başka türlü 
duruyordu. Ama onun dışındakiler beni çok rahatsız ediyor. Önce çok düşündük farklı planlar yaptık” 
Reha Erdem, Kosmos’un Kars’ı: Dönülecek, Gidilecek Yerler”, Fırat Yücel(Ed.), Reha Erdem Sineması: Aşk 
ve İsyan içinde (174-189)İstanbul: Çitlembik Yayınları,2009, s. 179    
337  Deleuze, Guattari, s.250 
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5.2.8. Heterotopya Olarak Kars 

Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği Üç Maymun filminde nasıl İstanbul ana 

karakterleden biri olarak dikkat çekiyorsa. Reha Erdem’in Kosmos’unda da 

belirsiz bir döngüsel zaman üzerinde Karsa ait bir sınır kasabası da 

heterotopya olarak inşa edilmiştir. Bu anlamda Kars, her hikayenin rengi 

olabilecek her zaman rengini verebilecek bir heteropyadır338. Mekan da 

zamanın döngüselliğini çember misali tamamlayan unsurlardan biri olarak 

filmin en dikkat çeken anakarakterlerinden biridir.  

Heterotopya “ütopyanın tasarlandığı zaman mekanın aksine 

tamamlanmamış değişime açık bir hayal alanıdır.”339 Bu anlamda bir 

heterotopya olarak taşra, metropolün karşısında bir sığınak bir isyan 

hücresi, megapole ayak direme yeri olarak taşra,340 temsili olarak Kars 

üzerinden hayali ve hakikatin sınırlarında yansıtılır.  

Heterotopya kavramı, Foucault’un İlk kez 1996 yılında yayımladığı 

“Kelimeler ve Şeyler’de” dil ve söylem ekseninde ortaya koyduğu ve daha 

sonrasında 14 mayıs 1967’deki konuşmasında ortaya attığı bir kavramdır. 

Foucault için heterotopya ütopya kavramının karşısına yerleşmiş bir kavram 

olarak anlam bulur.  

Nasıl ütopyalar gerçekte olmayan ideal toplum düzenini yansıtan yapılarsa 

heterotopya ile ütopyalar arasında karma ve ortak bir deneyim alanı olarak 

ayna’nın bulunduğunu ortaya koyar341 Sinematografik olarak Erdem Kars 

şehrini bir heteretopya olarak kurgulayarak oluş ontolojisine de yakınlaşır. 

Karın içinde bir silüete dönüşen şehir bu anlamda heterotopya kavramına 

çok yakın bir sınırda durur. Filmde de Erdem’in ısrarla üzerinde durduğu 

temel metaforlardan biri de sınır olgusu heterotapyaya eşlik eder.Yeryüzü 

                                                             
338 http://knutasdam.net/images/uploads/text/heterotopia_k_asdam.pdf Knut Asdam, Heterotopia, 
Art, Pornography, And Cemeteries, 1995.s,5 

339 Gülengül Altıntaş, “Kuru Rüyalar Alemi”, Fırat Yücel, (Ed.) ,Reha Erdem Sineması: Aşk ve İsyan 
içinde(49-73) İstanbul: Çitlembik Yayınları, 2009, s.53-58. 
340 Erdem, s. 189.  
341  Serdar Öztürk, Mekan ve İktidar Filmlerle İletişim Mekanlarının Altpolitikası, Ankara: Pheoenix 
Yayınevi, 2012, s.63. 
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kabuğu’nun aldığı biçimler Erdem’in sineması’nda bir sınır heterotopyası 

olarak seyirciyi selamlar.342 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
342 Z. Tül Akbal Süalp, Zaman Mekan Kuram ve Sinema, İstanbul: Bağlam Yayınları, 2004,s.77. 
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5.3.Kutluğ Ataman: Ruhuma Asla  

Kutluğ Ataman ağırlıklı olarak başladığı sanat çalışmalarını, 1998 yılından 

beri sinema ve video art alanında ortaya koyduğu yapıtlarının üzerinden 

queer kimlikler, cinsiyet, cinsellik gibi kavramların üzerine yapısökümcü ve 

eleştirel olarak düşünen bir tavır içindedir.343 

 

(Fotoğraf 18) 

Yeni Türk Sineması’nda da auteur yönetmenler içinde video-art çalışmaları 

ve sergileriyle de kendine farklı bir yer edinmiştir. Kendi yaşantısından yer 

                                                             
343 İstanbullu sinema işletmecisi bir ailenin tek çoçuğu olan Ataman’ın çoçukluk evi, Yeşilçam 
sineması’nda pek çok filmin çekim mekanı olarak kullanılır. Galatasaray Lisesi yıllarında sinema ile ilişkisi 
kuvvetlenen yönetmen Reha Erdem’le de sınıf arkadaşıdır. Bir dönem birlikte politik belgesel niteliğinde 
filmleri çekerek miting, grev gibi daha sonra bunları farklı mekanlarda gösterimini yaparlar. Galatasaray 
Lisesi yıllarında Türk sinema tarihinin en önemli oluşumlarından bir olan Sinematek’in son dönemine 
yetişerek burada kendini geliştirme imkanı bulan Ataman, 12 Eylül dönemiyle birlikte yurtdışına giderek 
burada sinema üzerine UCLA’DA eğitim alara. video art çalışmalarıyla sinema kariyerine başlar. 
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yer otobiyografik bir tavırla “etnograf sanatçı” kavramına yaklaşan bir 

biçimde, fragmanlara dönüştürdüğü çalışmalarıyla bir anlamda Foucaultcu 

bir bakış açısıyla “kendisini bir sanat yapıtı olarak gerçekleştiren”344 bir tavır 

içindedir. 

Yurtdışı sanat piyasasından Amerika’nın en önemli ödüllerinden biri olan 

Carnegie’yi kazanan bir sanatçı olarak Tate Modern’de eserlerini sergileme 

imkanı bularak çok kimlikli sanatçı kişiliğini de dünyaya tanıtmıştır. 

Türkiye’de ise video art çalışmaları dışında üç uzun metraj çalışması olarak 

“Karanlık Sular”, “Lola” ve “Bilikid” ile özellikle son filmi olan ve Perihan 

Mağden’in aynı adlı romanından uyarladığı “İki Genç Kız” filmiyle daha fazla 

kitle tarafından tanınmaya başlayan Ataman’ı özellikle queer heterotopya ve 

performatiflik kavramları bağlamında “Ruhuma Asla” video art’ı 

postyapısalcı feminist teorinin yaratıcı sınırları içinde analiz edilen çalışması 

dışında, queer sinematografi ve estetik bağlamında “İki Genç Kız” filmi, 

“Uyuyan Martin”, “Ruhuma Asla”, “Türk Lokumu” önemli video art 

çalışmaları olarak gösterilmektedir. 

Ruhuma Asla çalışması, hem tezin metodolojisini en somut biçimde 

yansıtması hem de video-art ve film arasında duran kimliğiyle sunduğu 

yaratıcı okuma imkanlarıyla ortaya çıkartılacak alt metinlerle dolu bir queer 

belgesel çalışması olarak değerlendirilmektedir. Ataman’ı Yeni Türk 

Sineması içinde diğer auteur yönetmenlerden farklılaştıran tavrı da video art 

formatında daha deneysel çalışmalar ortaya koymasıdır. 

Bu anlamda kendi kategorisindeki diğer auteur yönetmenlerden daha sert 

biçimde heteroseksüel matris ve topluma sızmış cinsellik rollerini “Türk 

Lokumu” çalışmasında etnograf bir sanatçı gibi kendi queer cinsel kimliğini 

de ortaya koyan bir tavırla eleştirir. Bu bağlamda Foucault’nun belirttiği gibi 

Ataman’ın yer yer otobiyografik çalışmalarında kendini bir sanat eserine 

dönüştürdüğü görülmektedir. Ataman filmlerinin ve video art çalışmalarının 

                                                             
344  Michel Foucault, Sonsuza Giden Dil, Seçme Yazılar 6, Işık Ergüden,(çev.)İstanbul: Metis Yayınları, 
2006, s. 72. 
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odak noktasında bu eleştirel tavırdan hareket eden cinsel kimlik ve cinsiyet 

rollerini yapısöküme uğratan eleştirel damar dikkat çeker. 

5.3.1.Queer Belgesel  

Ruhuma Asla, Kutluğ Ataman’ın belgesel ile biyografiyi bir araya getirdiği 

özel bir çalışma olarak dikkat çeker.345. Butler’in performatiflik düşüncesini 

yansıtması açısından önemli bir video art çalışmasıdır. 

Bu açıdan Kutluğ Ataman’ın Yeni Türk Sineması içindeki auteur 

yönetmenlerden bir olarak değerlendirirken uluslararası sanat piyasasında 

video-art konusunda yaptığı çalışmaların da dikkate alınması gerekir. 

Belgeselcilik söylemi ile mokümenter çalışmalarını bir araya getirdiği video 

art çalışmalarında, queer kültürü queer biçimde belgelemenin deneyselliğini 

çalışmalarına yansıtmaya çalışan bir kaygı içindedir. 

Bu alternatif estetiği doküdrag (docüdrag) olarak adlandırılır. Bu bağlamda 

Kutluğ Ataman’ın “Ruhuma Asla’sı” (2001) bir doküdrag olarak da kabul 

edilir. Ataman’ın temel eserlerinde bu edimsellik deneysel arzu ve queer 

öznelliğini346 yansıtan bir queer estetik ve heterotopik bir mekan anlayışıyla 

altı ekrandan aktarılan bir odada bir öykü çerçevesinde travestinin kimlik 

değişimi, buhranları ve melankolisi aktarılır.347 

                                                             
345 Cüneyt Çakırlar,”Ruhuma Asla!: Kutluğ Ataman, Queer Belgesel ve Küreselleşen Sanat” Cüneyt 
Çakırlar, Serkan Delice (drl.), Cinsellik Muamması, Türkiye’de Queer Kültür ve Muhalefet içinde(449-
477 )İstanbul: Metis Yayınları, 2011, s. 449-450 “Mock dalga geçmek, ve documentary belgesel 
kelimlerinden türetilmiş olan mokümenter mocumentary kurmaca ile belgeselin iç içe geçtiği bir film 
türüne tekabül eder. Mokümenterlerde belgesel ortamından sunulan kurgusal anlatı çoğu zaman bir 
parodi veya dram unsuruna indirgenir. Belgesel kılığında bir kugu, drag hakkında bir belgesel, zaten 
halihazırda taklide dayalı bir pratikle, yani drag ile muhatap olurken gerçekliğin ta kendisinin en hakikatli 
biçimde taklit etmeye yönelik bir film pratiğinin yani belgeselciliğin kodlarını takip eden bir pratik olarak 
sunulur.  
346  Elizabeth Grozs,  “Deneysel Arzu: Queer Öznelliğini Yeniden Düşünmek”, Cogito, Cinsel Yönelimler 
ve Queer Kuram, Sayı 65-66-(Bahar 2011), s.7-37  
347 Özlem Güçlü. “Maksadını Aşan Yakınlaşmalar: 2 Genç Kız ve Vicdan’da Kadın Homososyalliği”, 
Cinsellik”, Cüneyt Çakırlar, Serkan Delice (drl.), Muamması, Türkiye’de Queer Kültür ve Muhalefet 
içinde(427-449) İstanbul: Metis Yayınları, 2011, s.427.  
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Lozan kentinde yaşayan travesti Ceyhan Fırat Hızal’ın, queer kimliği popüler 

sinemanın en önemli ikonlarından biri olan Türkan Şoray bağlamında ele 

alınarak Yeşilçam Sinemas’ını bir nevi queerleştirilerek yapısökümü yapılır. 

Ataman, bu anlamda sosyal bilim ile sinema, belgesel ve kurmaca arasında 

sınırı ihlal eden bir tavırla anlattığı şey kadar anlatım metoduyla da ihlalkar 

bir tavıra sahiptir.  

Ataman Türkan Şoray ile yapılan bir röpartajdan alıntıladığı “Sen gerçek 

misin”? sorusunun video art’ı izleyen izleyiciler tarafından Ceylan Fırat’a 

yöneltilmesine çalışmıştır. Daha sonra Ataman, görüntüleri yapısökümcü bir 

biçimde parçalayarak bir nevi metni yok ederek parçalanan metinleri altı 

odaya yerleştirerek sunar. 

 

(Fotoğraf 19) 

 

Ataman’ın daha önceki video-art çalışmalarındaki metodolojisine sadık kalan 

bir üslupla açık metin gibi izleyicinin kendi kurgusunu oluşturabileceği 

yaratıcı bir boş bir alan da bırakmıştır. Ama aynı zamanda seyirci için boş 
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bırakılan bu yaratıcı anlam başka bir biçimde de materyalin uzunluğu 

izleyicinin içine derinlemesine dalarak kaybolmasına da neden 

olabilmektedir.  

Bir anlamda karmaşık bir yöntemle ortaya koyduğu “belgeseciliğin 

belge(leme)” söylemi ve “mökümanter film ile drag edimselliği” ile bir bağ 

kuran348 Ataman, Ceyhan’ın kendi performansını queerleştirerek izleyiciye 

sunar.349   

Özellikle en son çalışması olan “Sil sel”performansında da aynı metodolojiyi 

yineleyerek performansına seyirciyi de katarak sanat eserini kollektif bir 

edimle ortaya koymuştur. Ataman, Fırat’la gerçekleştirdiği çekimden sonra 

bunu senaryolaştırmıştır. İlk çekimden sonra bu senaryo dahilinde rolünü 

ortaya koymaya çalışan Fırat, kimi yerlerde dialogları unutarak eksik 

noktaları uydurarak tamamlamaya çalışmıştır.  

Bu yapay tavır, aslında Ceylan’ın travestiliğinie, queer kimliğine350 bir 

biçimde yapılan bir göndermedir. Fırat rolünü senaryoya yer yer uymaya 

çalışarak yer yer de unutarak performatif bir edimle melodram, pornografi 

ve belgesel sınırlarında gezinir.  

Temsilden performatifliğe, Ataman’ın cinsiyet temsillerine eleştirel bir açıdan 

yaklaştığı bu çalışması Foster’ın da dile getirdiği bir biçimde “etnograf 

sanatçı”351 kimliğine yakın bir duruşa sahiptir. Çakırlar’ın derinlemesine 

irdelediği gibi bir anlamda kendini ötekileştiren bu tavır ya da “kendini 

etnografik olarak yeniden biçimlendirme”352 kaygısı içindedir. 

                                                             
348 Çakırlar, s. 449. 
349  Özellikle Cüneyt Çakırlar’ın Ataman’ın video-art’ı üzerine yaptığı bu zihin açıcı analizde “sanatçının 
drag, otobiyografik paylaşım, tanıklık, itiraf ve orjinal dialogların yeniden yazımıyla ortaya koyduğu 
senaryo ile yapısöküme uğrattığını dile getirir”. Çakırlar, s. 450. 
350 Arcan, s.226. 
351  Hal Foster, The Return Of The Real The Avant Garde at the End of The Century, Londra: M.I.T Press, 
1996, s. 203-205 Ayrıca Sibel Yardımcı, Bir Etnograf Olarak Sanatçı, http://www.e-
skop.com/skopbulten/bir-etnograf-olarak-sanatci/885 
352  Çakırlar, ss. 449-450 
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Ataman’ın, daha önceki çalışması olan “Türk Lokumu’nda” kendini 

ötekileştirerek etnograf sanatçı olarak ortaya koyduğu görülür.  

5.3.2.Etnograf Olarak Sanatçı  

Kutluğ Ataman, Ruhuma Asla adlı video-art çalışmasıyla bir “etnograf 

sanatçı” olarak değerlendirilir. Hal Foster’in aynı adlı makalesinde ele aldığı 

gibi Walter Benjamin 1934 tarihinde kaleme aldığı makalesinden feyz alarak 

bu düşüncenin kırıntılarını günümüze kadar getirir. 

Bir biçimde günümüz sanat estetiği içinde etnografik olana dönüşün izlerini 

Ataman’ın queer estetik bir kaygıyla Ruhuma Asla isimli çalışmasında ortaya 

koyar. Cüneyt Çakırlar’ın da makalesinde dile getirdiği gibi Kutluğ Ataman 

çalışmalarına getirilen eleştirilerde yaptıklarının aslında dikkat çekici 

gösteriler olmadığını Ceyhan gibi toplumun dışına püskürttüğü, 

ötekileştirdiği insanları yansıtmasının en önemli nedeninin onlarda kendisini 

gördüğünü dile getirir.  

5.3.3.Yeşilçam’ı Queerleştirmek  

Kutluğ Ataman’ın çalışmaları genel olarak senaryolaştırılmış olanla 

senaryolaştırılmamış olanı birbiriyle eklemleyerek yeni formlar oluşturmaya 

çalışır. Bir açıdan her şeyi “paralakslamaya çalışarak paralaks bir bakış”353 

elde etmeye yönelir.  

Paralaks bakış bir anlamda Ataman’ın kavramsallaştırmasıyla “yani her şeyi 

bir biçimde kendine yansıtmak” biçiminde temsil edilen bir bakıştır. 

Daha önceki alt bölümlerde de değinildiği gibi Ruhuma Asla çalışması her 

birinde altı ayrı kaydın gösterildiği altı kanallı ve altı ekranlı bir video 

yerleştirmesi olarak çeşitli uluslar arası sanat mekanlarında sergilenmiştir. 

Ataman “Ruhuma Asla” çalışmasıyla daha önceki auteur yönetmenlerden 

                                                             
353  Sloven felsefeci ve sinema teoriyle Türkiye’de tanınan Zizek’in henüz Türkçe’ye çevrilmemiş aynı adlı 
kitabından Kutluğ Ataman’ın kavramsallaştırdığı kavram tam olarak bkz. Slovaj Zizek, The Paralaxal 
View, London; Cambridge:The MIT Press, 2006, s.19-35.  
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farklı olarak Yeşilçam’ın temel anlatım kipi olan “melodramatik imgelemi“ 

Derridacı anlamda yapısöküme uğratarak yeniden oluşturmuştur. 

Özellikle Yeşilçam; ve ulus inşa sürecinde sinemanın temsil gücü 

irdelendiğinde, Türkan Şoray personasının, bir kolektif kimlik oluşturma 

gücünü sorgulayan Ataman bir anlamda Yeşilçam’ı queerleştirerek, 

Yeşilçam’ın hakim melodram anlatısının da eleştirel bir okumasını yapar. 

Yeşilçam’ın kuruluş yıllarında ilk queer sinematik temsillerden biri olan Zeki 

Müren personası da tıpkı Türkan Şoray imgesi gibi Türk moderleşmesinin 

eril muhafazakar yüzünü oluşturur. Arslan da “Türk sanat müziği, sinema, 

radyo ve Zeki Müren’in sesinin muhayyel bir ulusu, biz olma halini” nasıl 

yansıttığını dile getirir.  

Bir anlamda Türkiye’nin batılılaşma mücadelesinde, batının kudretli bakışı 

karşısında yaşanan ikilik, şizofren kimlik bunalımı ve arafta kalma hali 

erilleşen bir modernite projesini güçlendiren unsurlar olarak değerlendirilir. 

Nurdan Gürbilek, Batı karşısında ulusal kimliğin kendini var edebilme 

mücadelesinde, “erilleşme mücadelesini ulusal öznelliğin” merkezine 

yerleştirir. 

Ataman, sinemanın kolektif kimliğinin Türkan Şoray personası üzerinden 

temsil edilme gücüne odaklanırken film süresince Ceyhan Fırat’ın sesinden 

Türk filmlerinden dinlemeye alışkın olunan ve ulusal kimliğin görsel kolektif 

hafızasını oluşturan önemli fragmanlar dinletilir.354   

Ceyhan, video-art’da queer kimliğin performatif yapısını, mimetik temsilleri 

ortaya koyacak şekilde “makyaj yapma eylemi” (kadın oluş), traş olma 

(erkek oluş) giyinme eylemi, kavga etme (maskulen temsil) üzerinden 

yansıtılır Hatta Ceyhan’ın diyalizdeyken de ekrana yansıyan görüntüleri 

hayal ve hakikat kurgu ve gerçek arasındaki sınırları ihlan eden tavır 

Ataman’ın çalışmasına yönelik eleştirilen noktalardan birini oluşturmaktadır.  

 

                                                             
354 “Yeşilçam filmleri ya da Türk romanlarının tarzı beynimde o kadar yer etmiş ki yazarken hep o tarafa 
kayıyorum” Kutluğ Ataman, Esas Oyuncu Atmosferdir, Mithat Alam Film Merkezi Söyleşisi, 2009 s. 30  
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5.3.4. Taklit Olarak Performatiflik 

Postyapısalcı teori içinde Judith Butler’in ortaya attığı performatiflik  

kavramının özünde taklit eylemi yatar. Butler, performatifliği açıklamak için 

“Derrida’nın alıntı metaforunu” kullanır.  

Judith Butler kavramı tartışmaya açtığı kitabı “Cinsiyet Belası’nda” 

performatifliği şöyle tanımlar:355 Toplumsal cinsiyet performatifliğinin tek 

seferlik bir edim olmadığını kendini tekrar ve ritüel üzerinden ortaya 

koyduğunu, performatifliğin temsil alanının da beden olduğunu dile getirir. 

Toplumsal cinsiyetin, performatif olduğu görüşünü tartışmaya açarken 

performatifliğin özünde taklit eyleminin yattığını dile getirir. 

Butler, Cinsiyet Belası’nda eksik kalan noktaları tamamladığı “İktidarın Psişik 

Yaşamı” kitabı’nda durumu şöyle özetler: 

“Eğer toplumsal cinsiyet kazanılan bir şeyse dişillik herkesin her zaman 
yalnızca taklit ettiği bir idealdir. Dolayısıyla travesti toplumsal cinsiyetin taklit 
yapısını taklit ederek toplumsal cinsiyetin bir taklit olduğunu ortaya 
çıkarır.”356 

Butler, bu tanımıyla toplumsal cinsiyetin aslında bir performatif hal 

olduğunu özünde takit eyleminin yattığını bu nedenle de sabit, verili 

kimliklerin olmadığının altını çizer. 

 

 
                                                             
355 Judith Butler postyapısalcı feminist düşünce içinde, performatiflik tartışmalarıyla ilgili olarak 
“Performatifliğin ritüel boyutu mefhumu Pierre Bourdieu’nun “Habitus” kavramıyla ilişkilidir. Bunu ancak 
kitabı yazmayı bitirdikten sonra fark ettim. Performatif toplumsal cinsiyet meseleleri görsel sanatlarda 
Whitney sergilerinde, Los Angeles’teki Otis Güzel Sanatlar Okulu’nda ve başka farklı farklı yerlerde 
sahiplenildi. Son yıllarda çalışmalarımı çoğunlukla Cinsiyet Belası’nda dış hatlarıyla sunduğum 
performatiflik kuramını açmaya ve gözden geçirmeye adadım Performatifliğin tam anlamıyla ne 
olduğunun söylemek zor çünkü performatiflik denen şeyin ne anlama geldiği konusunda kendi 
görüşlerim bile zamanla çoğunlukla getirilen fevkalade eleştiriler sayesinde değişti.” Bkz.Butler, s.19.-23. 
Ayrıca Butler “toplumsal cinsiyetin performe edildiğini söylemek ya da toplumsal cinisiyetin anlamını 
onun performansından çıkarabileceğimizi söylemek performansı zorunlu bir toplumsal ritüel olarak 
yeniden düşünmek istesek de istemesek de yeterli değildir. Açıkcası toplumsal cinsiyet işleyişleri vardır 
ve toplumsal cinsiyetin psişik işleyişlerini toplumsal cinsiyetin somut performansına indirgemek hata 
olur” Judith Butler, İktidarın Psişik Yaşamı Tabiyet Üzerine Teoriler, Fatma Tütüncü (çev.)İstanbul: Metis 
Yayınları, s.137. 
356  Butler, s.138. 
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5.3.5.Queer Estetik –Queer Sinematografi 

Sosyal bilim disiplini içinde postyapısalcı metodoloji içinde queer kuram 

üzerine yapılan tartşmalar özellikle queer kuramın kurucusu olarak anılan 

Judith Butler’in “Gender Trouble “357 isimli önemli çalışmasından sonra queer 

ve performatifliğin görsel sanatlar ve sinema üzerindeki, izdüşümleri “queer 

estetik“ olarak yavaş yavaş kendini göstermeye başlar.  

Heteronormatif düzenin, bir eleştirisi olarak da okunabilen ya da 

heteroseksüel olmanın normlarından dışlanan358 queer kuram bir açıdan 

normatif olanın dışında kalana, normu ihal edene yapılan bir göndermedir. 

Görsel sanatların en önemli temsillerinden biri olan sinemada kollektif 

hareketlerin mimetik bir yansıması olarak queer kuram içinde şekillenen 

queer estetik, Ataman’ın çalışmalarında; onu Yeni Türk Sineması’nın diğer 

yönetmenlerine göre daha farklı bir konumda değerlendirilmesini sağlar. 

Baudrillard’ın “trans-seksüel dönem“359 kavramsallaştırması, Kutluğ 

Ataman’nın çalışmalarını değerlendirmede önemli ipuçları sunar. Bu 

bağlamda Baudrillard’ın dile getirdiği gibi, queer estetik kaygıyı, arzunun 

yanılmasamasını yitirdiğini sanattta modernitenin orjisinin, nesnenin ve 

temsilin bir biçimde yapıbozuma uğratılmasından oluşan bir süreç olarak 

açıklar. Baudrillard aynı zamanda cinsellik imgesine farklı bir perspektif 

katan pornografi boyutunun da sanal gerçekleş boyutunu ortaya koyar.  

Bu süreçte “Ruhuma Asla” çalışması Yelşilçam’ın koyu ahlakçı melodramatik 

imgelerini aynen Baudrillardcı bir biçimde neşeyle yapıbozuma uğratır 

Ataman’ın sanatı, sinemadaki heteroseksül matrisi eleştirerek ve Yeşilçam’ı 

                                                             
357 Zeynep Direk, “Butler ve Hegel: Arzu, Tanıma ve Akrabalık,” Cinsel Yönelimler ve Queer Kuram, 
Cogito, Cinsel Yönelimler ve Queer Kuram, Cogito, Sayı 65-66-(Bahar 2011), s.37 
358  Grosz ,s. 36. 
359 Jean Baudrillard, Yeni Sanat Düzeni ve Çağdaş Estetik 1 Sanat Komplosu, Işık Ergüden (çev.), 
İstanbul: İletişim Yayınları, 2011, s.49. 
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queerleştirmektir. William Haver’a göre bir açıdan da queer estetik 

pornografik bir varoluş sanatına da ilham verir. 360 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
360  Cüneyt Çakırlar, “Vicdanen Tersten Erinç Seymen’in Çileci Sanatı”; Sibel Yardımcı, Özlem Güçlü (drl.) 
Queer Düş Serisi Queer Tahayyül içinde  (401-430), İstanbul: Sel Yayınları, 2013, s.413 
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5.4. Zeki Demirkubuz: Kıskanmak  

Zeki Demirkubuz361 ağırlıklı olarak Yeni Türk Sineması içinde tıpkı Nuri Bilge 

Ceylan gibi erkek anlatılarını ortaya koyan bir auteur’dur. Demirkubuz’un 

filmografisinde genellikle kadınlar; erkeklerle olan varoluşsal ilşkileri 

bağlamında kendilerini görünür kılarlar. Demirkubuz’un tüm filmografisine 

bakıldığında, varoluşsal kaygılar ve can sıkıntısının hakimiyetinde olduğu 

dikkat çeker.  

Senaristliğini ve yönetmenliğini Zeki Demirkubuz’un yaptığı “Kıskanmak” 

filmi Nahit Sıtkı Örik’in eserinden uyarlanmıştır. 1930’ların Zonguldak 

şehrinde geçer. Cumhuriyet balosu sahnesiyle açılan film Türk 

moderleşmesini ana karakterler Seniha, Mükerrer ve Halit etrafında aktarır. 

 

(Fotoğraf 20 ) 

 

 

                                                             
361  Zeki Demirkbuz 1964 yılında Gönen’de doğar. Liseden atılır, ardından İstanbul Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nde okur. Bu yıllar içinde edebiyat öyküleri kalame alır. Öğrencilik yıllarında yaşamının idame 
ettirebilmek için işportacılık yapar. Önemli yönetmenlerin yanında çalışarak daha sonraki yıllarda 
oluşturacağı auteur üslubu için deneyim kazanır.  
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5.4.1.Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti  

Zeki Demirkubuz’un filmi bir yandan da Cumhuriyet’in kuruluş yıllarındaki 

modernleşmenin cinsiyetlendirilmiş doğasına da odaklanır. Bunu da aslında 

modernleşme sorunsalını ele alan tarihi bir arka plan üzerinden bir kadın 

hikayesi olarak cinsiyetlendirilmiş bir kıskançlığın merkeze alan ama eril 

nazara göre inşa edilmiş bir sinematografiyle sunar.  

Modernleşme teorisyenleri her nedense toplumsal cinsiyeti modernlik 

pratiklerini ortaya koyarken değerlendirme içine katmama eğilimindedirler. 

Özellikle Deniz Kandiyoti, Zehra Arat, Fatmagül Berktay, Serpil Sancar, Şirin 

Tekeli, Nilüfer Göle gibi isimlerin yaptığı ve 1980’lerden sonra gelişen 

feminist metodolojinin etkisiyle kadınları merkeze alan önemli çalışmalar 

Türk modernleşmesinin eksik kalan cinsiyet boyutunu tamamlar niteliktedir, 

bu çalışmaların çoğu, kadınların toplumsalın çeşitli alanlarında görmezden 

gelinip sessizleştirilmelerine karşın Türk modernleşmesine eleştirel 

yaklaşarak eril olarak nitelendirilen modernleşmenin, yeni modern kadın 

temsillerini cinsiyetsizleştiren bir politika üzerinden kendini nasıl 

meşrulaştırdığını irdelemeye yönelir.362   

Dolayısıyla toplumsalı filmsel ağ şeklinde kendi merceğinden süzerek 

yansıtan sinema da toplumsal cinsiyet kodlarını oluşturan eşitsiz 

heteronormatif düzeni de yeniden üretir. 

Bir açıdan Demirkubuz’un “Kıskanmak” filminde bu eşitsiz yapıyı onaylar. 

Seniha karakteri üzerinden sürekli dillendirdiği çirkinliğini bir sessizlik 

metaforu olarak kullanır. Bu bağlamda Zeki Demirkubuz da tıpkı Nuri Bilge 

Ceylan gibi toplumsal heteronormatif matrisi Yeşilçam’ın melodramik 

imgelem formunu hatırlatan bir tavırla, sistemi onaylayarak yeniden 

meşrulaştıran bir tavır içinde yansıtır. 

Feride Çiçekoğlu’nun da dile getirdiği gibi Demirkubuz’un kadın karakterleri 

genellikle ataerkil yapıyı sorgulamaya çalışarak ayakta kalan ona direnen 

                                                             
362 Serpil Sancar, Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti, Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar, İstanbul: 
İletişim Yayınları, 2012, s.15-18.. 
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kadınlar oldukları kadar, köşeye kıstırılmış, sindirilmiş ve kendilerini 

gerçekleştiremeyen, sistemin içinde varolmaya çalışarak sistemi yeniden 

onaylayarak kendileri için belirlenen sınırların dışına çıkamayan ve o 

çemberi kıramayan kadınlardır.“363 

Tezin ilk bölümlerinden ayrıntısıyla tartışıldığu üzere; Cumhuriyet projesinin 

nirengi noktalarından biri de geri kalmışlığın, geç modernliğin önemli bir 

veçhesi, göstergesi olarak anlamlandırılan kadının yerine bir başka kadını 

idealize edilmiş olanı-364 yerleştirme çabası olduğundan söz etmiştik, Tıpkı 

Demirkubuz da Türk modernleşmesinin bir mikro anlatısı olan filminde 

modernleşme sorunsalının merkezine Seniha ile Mükerrer karakterlerini 

yerleştiririr. 

Batılılaşmanın mihenk taşı olarak kadın365 kimliği, de bu modernleşme 

sorunsalının zihniyet parametreleri içinde şekillenmiştir. Bu bağlamda Türk 

modernleşmesi ve ulus devlet inşa projesi vatandaş olarak kadın kimliğinin 

Kemalist seçkinler tarafından idealize edilmesinin de projesidir366 

Demirkubuz’un yer yer modernleşmeye eleştirel bakan tavrını, filmin 

açılışındaki belki de Türk sinema tarihi içindeki en etkili balo sahnesiyle 

ortaya koysa da modernleşmenin seyrini tıpkı yukarda açıklanan ve 

eleştirilen tavırla kadını merkeze alarak bir anlamda Laura Mulvey’in 

kavramsallaştırdığı biçimde eril nazara göre onu, nesneleştirerek yansıtır. 

Kadının, Türk toplumundaki konumu daha bir “ikilemi” de beraberinde 

getirmektedir. 

Geleneksel, modern; özel kamusal; mahrem, namahrem gibi temel 

dikotomilerin arafında inşa edilmiştir.  

                                                             
363  Çiçekoğlu, Vesikalı Şehir, İstanbul: Metis Yayınları 2007, s. 148 
364  Zehra Arat, “Politics Of Representation and Identity” ,Zehra Arat, (Ed.), Deconstructing Images Of 
The Turkish Woman, içinde(1-30), Hampstire: Macmillan Press, 1999, s.1 
365  Nilüfer Göle, Modern Mahrem: Medeniyet ve Örtünme: İstanbul: Metis Yayınları, 1991, s.16.  
Nilüfer Göle, “Batı Dışı Modernlik Kavramı Üzerine”, Uygur Kocabaşoğlu (drl.) Modern Siyasi Düşünce Cilt 
3 Modernleşme ve Batıcılık içinde(1-30 ), İstanbul:İletişim Yayınları, 2002, s.29 Nilüfer Göle, Critical 
Perspectives on Women and Gender, Forbidden Modern, Civilization and Veiling, Michigan :University 
of Michigan Press, 2003, ss. 1-27 
366 Gedik, s.301 
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Bir anlamda Türk modernleşmesi ideal kadını yaratma projesi olarak da 

okunabilir. Özellikle Nilüfer Göle Türk modernleşme projesinde kadınların ev 

dışında toplumsal kimlik kazanmalarının ancak “cinsel kimlik ve 

dişiliklerinden”367 arınma süreci ile paralel geliştiğini öne sürmüştür. Türk 

modernleşmesi eril kimliğiyle aseksüel, idealize edilmiş kadını yüceltir. 

Özellikle geç modernleşmeyi yaşayan toplumlarda “ideal vatandaş bireyden 

ziyade egemen bir koca ve ona bağımlı olarak hayatını sürdüren bağımlı bir 

eş ve anne” olarak kabul edilmiştir. 

Bu saptamaların Demirkubuz’un “Kıskanmak” flminde yinelendiğini ve 

sinematografik olarak yeniden inşa edildiğini söyleyebilir 

Özellikle kıskançlık duygusunun mimetik bir temsili olarak yansıtılan Seniha 

karakteri özel alandan kamusal alana çıkamamış hayatı boyunca ağbisine 

bağımlı olarak yaşamış aseksüel bir karakterdir. Mükerrer de tam tersine 

ikiye bölünmüş yer yer şizofrenik kadın imgesinin bir yansıması gibidir. 

Tanıl Bora da kadın kimliğinin “kutsal annelik” ile kötü yola düşen iffetsiz 

kadın” arasında bir sarkaç gibi salındığını368 dile getirir. Zaten geç modern 

toplumun temel ikilikleri üzerinden inşa edilen kadın kimliği ve cinselliği 

“şizofrenik bir kimliğe” yol açar. Özellikle cumhuriyet’in ilk yıllarında bu 

kimliği tetikleyen devlet feminizmi ulusal idealleri ön plana çıkartarak 

kadınlık ve kişisel ideallerin bastırılmasına neden olur.  

Ulus inşa süreçlerinde kadın cinselliği önemli bir sorunsal olarak 

modernleşme pratiğinde yer alır Türk modernleşmesinin 

cinsiyetlendirilmesinde görsel temsil alanı olan, eril nazar’ın terbiye 

edilmesinde 1950-1980 yılları arasında varlık gösteren Yeşilçam sineması da 

bu düzeneği onaylayarak temsil etme doğrultusunda hareket etmiştir. 

                                                             
367  Nilüfer Göle, Modern Mahrem Medeniyet ve Örtünme, İstanbul: Metis Yayınları, 1992, s.72. 
368 Tanıl Bora “Analar, Bacılar, Orospular: Türk Milliyetçi Muhafazakar Söyleminde Kadın”, A. Öncü, 
Orhan Tekelioğlu (drl), Şerif Mardin’e Armağan içinde(242-281) İstanbul: İletişim Yayınları, 2005, s.245. 
Ayrıca kadının iffeti üzerine yazılmış güzel bir çalışma olarak; Asma Afrasuddin, “The Hermeneutics of 
Gendered Space and Discourse” Asma Afrasuddin, Anan Ameri (Ed.), The Hermeneutics and Honour: 
Negooatiating Female Public Space In Islamıc State içinde (1-28), Harward: Harward College, 1999, s.14.  
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 Bu bağlamda toplumsal teori ve sinema arasındaki ilişki son derece 

önemlidir. Özellikle ulus kimliğini geç elde etmiş bu kimliği tanımlamada 

sıkıntılar yaşayan Türkiye ve benzeri deneyimi paylaşan ülke sinemaları da 

bu kimlik çatışmasının en önemli temsil alanıdır.369 

Pınar İlkkaracan, Arapça’da fitnenin, “erkeklerin nefsine hakim olamamasına 

neden olan femme fatale anlamında güzel kadın” anlamına geldigini aktarır. 

Kasım Amin’in kullandıgı anlamda fitne, kadınların yarattıgı cinsel 

düzensizligin sonucu olan kaostur”370. Bu anlamda fitne, Demirkubuz’un 

kadın karakterlerinin temel özelligidir. Demirkubuz’un kadın karakterleri 

cinsellik konusunda ön plana çıkarılmış kadınlıktan uzaktırlar. Kadınların 

yaşamında bir tür “cinsel düzensizlik” olduğu aktarılır. Bu düzensizliğin 

yarattığı kaos ise; erkekler için tehlikelidir. Kadınlar, genellikle tam 

anlamıyla “femme fatale” tiplemelerine uymazlar: Güzelliklerini bir silah 

olarak kullanmazlar, baştan çıkarıcı olmak için yoğun bir çaba içerisine 

girmezler; ancak erkek karakterlerin yaşamlarını tehdit etme anlamında 

femme fatale’e yaklaşırlar. Filmlerin sonunda ise klasik yapıdaki kadar açık 

olmamakla beraber kadınlara hadleri bildirilir. 

 

5.4.2.Kıskançlığın Cinsiyetlendirilmiş Doğası  

 

Demirkubuz’un, Türk modernleşmesine paralel bir mikro anlatı olarak ortaya 

koyduğu kıskançlık öyküsü Laura Mulvey’in eril nazar teorisini yanıstacak 

şekilde ortaya konulur. Aseküel, bağımlı ve kendine güvensiz bir karakter 

olan Seniha hayatını ağbisiyle olan bağımlı ilişki üzerine inşa eder. Halit’in 

genç ve güzel eşi Mükerrer de yarı femme fatale bir karakter olarak 

erkeklerin başına bela ören arzusu başkalarının hayatlarına mal olan kötücül 

bir karakter olarak yansıtılır. 

                                                             
369  Akbulut, s. 29. 
370  Pınar İlkaracan, Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik, İstanbul: Metis Yayınları, 2003, s.37. 
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(Fotograf 21) 

 

Bu anlamda Üç Maymun’da arzusunun peşinden giden oğlunun, kocasının ve 

sevgilisi Servet’in mahfına neden olan Hacer karakteriyle eşini hapse 

sevgilisi de mezara yollayan Mükerrer karakteri arasında ciddi benzerlikler 

vardır. Her iki yönetmen de kadınların arzusunu ve cinselliğini bir biçimde 

histerikleştirerek erkeklerin mahfına neden olacak bir bela gibi kullanarak 

ataerkil idelojiyi sinematik temsil yoluyla yeniden onaylama yoluna 

gitmişlerdir. 

Demirkubuz’un ve Nuri Bilge Ceylan’ın kadına ve kadın cinselliğine bakışı 

çok örtüşmektedir. Ayrıca Üç Maymun filminin skopofilik hazzı yansıtan en 

önemli sahnelerinden biri olan aynı biçimde Demirkubuz da kadını ve kadın 

bedenini bir arzu nesnesi biçiminde ortaya koyarak seyirciyi de bu hazza 
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skopofili ekseninde eklemler. Bu bağlamda kadınlar Demirkubuz 

sinemasında bir tür “ötekiler” olarak kodlanmıştır 371 

5.4.3. Histerik Kadınlar, Maskulen Erkekler  

Film boyunca temel iki kadın karakterin ikili karşıtlıklar şeklinde inşa edilidiği 

söyleyebilir. Kıskanç ağbisine, bağımlı aseksüel ve özel alana hapsolan 

Seniha ile baştan sona cinsellikle dolup taşan eşi Halit’i hapse sevgilisini ise 

mezara gönderen Mükerrer karakteri. erkek ve kadın arasındaki ilişkinin hep 

bu temel “eril tahakküm” ekseninde inşa edildiği görülür. Eril tahakküm 

kavramı daha önceki bölümlerde irdelendiği üzere eşitsiz biçimde ortaya 

konulan bir tahakküm ilişkisidir. Seniha ve ağbisi arasındaki ilişki Mükerrer 

ve sevgilisi arasındaki ilişki bir eril tahakküm olararak değerlendirilir. 

Seniha’nın ağbisi ve Mükerrer’in eşi olan Halit Bey, Türk modernleşmesinin 

ilerici ve maskulen gücünü temsil eden bir mühendistir. Karısının namusunu 

temizlemek adına karısının sevgilisini, öldürerek hapse girmeyi göze alırken 

bile suskunluğunun sadece hapisten çıktığında kardeşinin yüzüne tükürerek 

ortaya koyar. Bu bağlamda kadının namusunun koruyucu ve kurtarıcılığı, 

ataerkil kodları yücelten biçimde erkekler tarafından sağlanır. 

Fatmagül Berktay’ın “Tarihin Cinsiyeti”nde dile getirdiği gibi Osmanlı’dan 

cumhuriyete geçişte kopma, kırılma olarak adlandırılan kaygıların simgesel 

anlamda cinsel kimlikler alanına özellikle de “kadın kimliğinin” 

kurgulanmasına yansıtılmış olması Türk modernleşmesinin en önemli temel 

ikiliklerinden biridir. 

Aslında bir anlamda doğu ile batı’nın birleştiği ortak payda da kadın 

kimliğinin kurgulanışıdır372 Bir anlamda kadın meşum kadın imgesi 

üzerinden bütün kötülüklerin kaynağı olarak kodlanır. Lacan ”kadının hiçbir 

zaman bir tanımı olmadı ama her zaman tanımlandı” derken aslında 

Kıskanmak, filminde de kadınların hep eril nazara göre tanımlandığını ve bu  

                                                             
371  Tül Akbal Sualp, Sözün “Hiç Kimsenin Ülkesine Sürgünü”, Deniz Derman (hzl),Esra Özcan, (drl.), Türk 
Flm Araştırmalarında Yeni Yönelimler Sinema Dizisi 4 Türk Sineması Hayali Vatanımız içinde (23-31) 
İstanbul: Bağlam Yayınları, 2000, s.30.  
372  Fatmagül Berktay, Tarihin Cinsiyeti, İstanbul: Metis Yayınları, 2006, s. 150-151. 
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(Fotoğraf 22) 

maskulen dilin kodları içinde şekillendikleri görülür. İstanbul’dan 

Zonguldak’a yerleşen zengin hanımın Seniha’yı, Mükerrer ve oğlu arasındaki 

gizli ilişkiyi konuşmak üzere çağırdığı sahnede “Mükerrer’in namusuna 

sahip“ çıkınız düşüncesi namus kavramını cinsellik ve kadın üzerinden 

tanımlar.   

5.4.4.Taşranın Melankolisi  

Demirkubuz, hikayeyi anlatırken sinemasının doğası gereği temel çelişkileri 

de yeniden meşrulaştırır. Bu çelişkilerin başında İstanbul taşra karşıtlığı 

gelir. Asumen Suner Demirkubuz’un aidiyet sorunsalını taşra üzerinden 

anlattığını dile getirir.373 Demirkubuz İstanbul’un ötekisi olarak 

meşrulaştırdığı taşrayı “içeri kapatımışlık” olarak yansıtır.  

Bu anlamda filmin açılış sahnesinde Türk modernleşmesinin simgesel 

göstergelerinden biri olan balo sahnesinden sonra zifiri karanlık maden 

sahnesine geçişi; taşranın bu içeri kapatılmışlığını en iyi yansıtan 

sahnelerden biridir. Zonguldak’ın karşısında konumlandıran İstanbul 

ütopyası da bir merkez çevre karşıtlığını güçlendirir. İstanbul’dan gelen aile 

taşrayı tehdit eden bir öteki olarak kodlanır. Bu anlamda Zonguldak’ın 

                                                             
373  Suner, s. 167. 
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karşısında konumlandırılan İstanbul; tekinsiz, femme fatale bir karakter 

olarak Mükerrer’in kanına girer. İstanbul imgesi film boyunca meşum bir 

kadın gibi Mükerrer’i dönüştürür ve onu yoldan çıkartarak kocasına ihanet 

etmesine neden olur. 

Halit’in karısının baştan çıkaran zengin ve şımarık genç, İstanbul’dan gelen 

yasak bir elma gibidir Mükerrer için. 

Bir anlamda Türk modernleşmesinin temel dikotomileri; geleneksel modern, 

mahrem, namahrem, özel kamusal ayrımlarının mikro bir anlatısı olarak 

kurulur  

“Tekinsiz evler, klostrofobik mekanlar”, bu anlatıyı daha da güçlendiren 

unsurlar olarak dikkat çeker. Mükerrer’in yarı femme fatale karekterine 

uygun bir biçimde gecenin geç saatlerinde sevgilisine gitmesi bir anlamda 

Feride Çiçekoğlu’nun bir saptamasını hatırlatır. Aynı zamanda taşra kent 

karşıtlığında kadın bedeni, Mükerrer’in bedeniyle temsil edilen taşra; 

Mükerrer’in kente olan yöneliminde sınır “patriyarkal sınır ve bariyerlerle” 

doludur.374 Bir anlamda merkezdeki erkek, eril göz, batılı merkezin hayali 

gözüdür ve melodramatik haz da “merkezin gözünde kendini aşağıda görme 

merkezin yani eril gözün dikkatini çekme arzusu” arasındaki gerilimde 

ortaya çıkar. 375 

 

 

 

 

 

 

                                                             
374 Arslan, s. 110. 
375  Arslan, s.96. 



149 
 

5.5. Pelin Esmer: 11’e 10 Kala  

Yeni Türk sineması’nın erkek yönetmenleri arasında sayılı kadın başarılı 

auetur yönetmenlerden olan Esmer sineması, sosyolojiyi görsel olarak 

anlatacağı bir biçim olarak sinemaya yönelmiştir. Sosyoloji mezunu olan 

Esmer, ilk eserini 2002 yılında ortaya koyar. “Koleksiyoncu” isimli bu 

belgesel çalışmasında kendi amcası Mithat Esmer’in hayatı boyunca bir 

koleksiyoncu titizliğiyle topladığı gazeteler geçmiş dönemlere ait nesnelerin 

oluşturduğu bir belgeseldir.  

2005 yılında çektiği ikinci film ise, “Oyun’da” ise Mersin’in bir köyü olan 

Arslanköy’de kendi yazdıkları bir oyunu sergileyen bir grup kadının 

hikayesini aktarır. Ardından “11’e 10 kala” gelir. Yavaş yavaş uluslararası 

sanat camiasında da dikkat çekmeye çalışan Pelin Esmer, özellikle 2007’de 

Cannes’in, genç sanatçıları konuk ettiği Paris’teki Cinefondation’a davet 

edilir. 11’e 10 kala filminin senaryosunu yaratma anına tanıklık edenlerden 

Türkiye’nin en önemli film kuramcılarından biri olan Feride Çiçekoğlu da 

“sabrını, titizliğini ve ulaştığı” sonucu hayranlıkla izlediğini dile getirir.376 

11’e 10 Kala filminde Ali karakterini canlandıran Nejat İşler, Pelin Esmer’i 

tanımlarken genel olarak onun özelinde, erkek yönetmenlere göre kadın 

yönetmenlerin daha otoriter ve detaycı olduklarını dile getirir. 377  

Pelin Esmer’in 2009 yılında tamamlayabildiği film aynı apartmanda yaşayan 

iki farklı kuşaktan ziyade neredeyse iki ayrıksı İstanbul tahayyülüne 

seyiriciyi ortak eder.378 Kendi amcasından yola çıkarak oluşturduğu filmde 

eski İstanbul sakini Mithat Bey ile apartman çalışanı Ali’nin hikayesidir. Bir 

anlamda dişil bir gözden bu sefer eril nazarın eleştirel olarak yeniden ve 

nasıl inşa edildiğine seyirciyi ortak eder. Bu hikayeyi eril nazara göre 

oluştururken de filmin alt katmanlarında Türk modernleşme projesinin 

maskulenliğini de sosyolojik bir kaygıyla estetik olarak filme sirayet 

ettirmeyi başarır. 

                                                             
376  Feride Çicekoğlu, “Ses ve Zaman, 11’e 10 Kala”, Umut Tümay Arslan ( drl.),  Bir Kapıdan Gireceksin, 
Türkiye Sineması Üzerine Denemeler, İçinde (145-159) İstanbul: Metis Yayınları, 2012, s. 146.  
377  http://www.mafm.boun.edu.tr/files/71_Nejat%C4%B0%C5%9Fler.pdf,s.12. 
378  Çicekoğlu, s. 145. 
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Film “ses, zaman ve hafıza” üzerine belgeselle kurmacanın naif sınırında 

gezinen ve Yeni Türk sineması’nın son dönemde ortaya koyduğu en dikkat 

çekici eserlerden biri olarak da değerlendirilmiştir. 

5.5.1.Sesler, Yokluklar ve Saatler 

Filmin açılış sekansı sesler üzerine kuruludur. Baştan kentin üzerine gezinen 

martı sesleri ve vapur düdükleriyle dolup taşan bir İstanbul imgesi izleyiciyi 

karşılar. İstanbul’u diğer şehirlerden ayrı kılan sesler başladığında, seyirci 

kendini şehrin kaos’u ve zengin karmaşası içinde bulur. 

Bir anlamda “sesin bir anlatıcı”379 olarak varlık gösterdiği ve İstanbul’u 

imlediği sahnelerle tüm kaosuyla bir bir medeniyet barındıran İstanbul’a 

yavaş yavaş dalarak Fatih Özgüven’in belirttiği gibi usulca “filmin içine 

gömülme” halini yaşamaya başlanır. Ardından şehirden usulca uzaklaşarak 

filmin kahramanı Mithat Bey’in, İstanbul’un tüm kadim suretlerini arkasına 

alarak kadrajda görünüşüne tanıklık eder seyirci. Yüzü belirsiz ve silik olan 

Mithat Bey’in peşisıra sahaflara doğru yol alan izleyici “Sinan, burada mısın? 

sorusuyla kahramanın, silik silüetinin giderek berraklaştığına tanık olur.  

Önce seyirci, Mithat bey’in sesiyle karşı karşıya kalır. Sahaf’ın zikretmesiyle 

Mithat Bey’in adını öğrenerek silik siluetinin giderek daha ete kemiğe 

bürünmüş gerçek bir imgeye dönüştüğü görülür. 

Reha Erdem’in “Kosmos” filminde nasıl Kars’ın bir sınır kasabasını ana 

karakterlerden biriyse; Pelin Esmer de aslında, İstanbul’u eril 

modernleşmenin merkezine, Emniyet apartmanı üzerinden konumlandırırken 

sesler de bu konumlandırmayı sağlayan ana karakterlerden biri olarak işlev 

görür. Şehrin seslerine eşlik eden ve filmin ana anlatılarından biri olan bellek 

imgesini, modernleşme projesinin en güçlü imgesi olan duvar saatleri de 

filmde sürekli olarak Mithat Bey’e eşlik eder. Filmin ilerleyen sahnelerinde 

İstanbul’da bir deprem olduğunu da bunun modernizmin tek kalesi gibi 
                                                             
379  Reha Erdem’in Kosmos filminde olduğu gibi ses 11’e 10 Kala’nın anlatı yapısı içinde çok önemlidir. 
Sinema kuramı içinde ses olgusuna bakıldığında, Pudovkin, sesin teknik olarak gelişimiyle onun bir 
anlatım aracı olarak kullanılması arasında büyük bir başkalık oduğunu sesi sadece görüntünün doğallığını 
arttıran mekanik bir araç olarak görmenin tamamiyle yanlış olduğunu belirtir. Visevolod.I Pudovkin, 
Sinemanın Temel İlkeleri, Nijat Özön(çev.), Ankara, Bilgi Yayınevi, 1995, s. 200 
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kalmış eski İstanbul suretlerinin bir yansıması olan Emniyet apartman’ı 

üzerindeki olası etkilerini de yine sesler üzerinden dinlemeye devam edilir. 

Saatler ve zaman Mithat Bey’in takıntılı olduğu kavramlar ve nesnelerin 

başında gelir. Filme adını veren ve Mithat bey’in bir anlamda bu takıntısını 

vurgulayan durum ise, gün boyunca sürekli olarak geri kalan saatidir. 

Geçmişten gelen bir alışkanlık olarak gece 11.00 ajansını dinlemeden 

uyuyamayan Mithat bey, uyku saatini radyo saatine göre yapar. Radyodaki 

saat 11.00 iken başucundaki saat sürekli olarak 11’e 1o kalayı gösterir. 

Mithat bey defterinde düştüğü notta saatin 193 günde 10 dakika geri 

kaldığını yazar. Bir anlamda bütün hayatını zamanı belgelemeye ve 

dondurmaya adayan Mithat bey, aslında Cumhuriyet modernleşme 

projesinin bir mikrokosmosu gibidir. 

5.5.2. Azınlıksal Hafıza :Filmin Görünmeyen Kadınları   

Filmin kadın kahramanlarını görüntülerinden ziyade sesleriyle temsil 

edilmektedir. Kadınların filminde varolma biçimleri mevcudiyetsizilikleri 

üzerinden meşrulaştırılır. Filmlerde çoğunlukla mekanın ana karakterlerden 

biri olduğunu görülür.  

Pelin Esmer, filmde ağılıklı olarak zaman, hafıza ve erillik meseleri üzerine 

izleyicinin düşünmesinin sağlar. Reha Erdem sinemasında da dikkat çeken 

Bergsoncu sezgisel zaman anlayışı özellikle Mithat Bey’ temsil eden 

sahnelerin tümünde ağırlığını hissettirir. Bergsoncu anlamda zaman her 

şeyden önce zaman ve hafıza arasındaki kaotik ilişki gerçeğin sürekli bir 

yaratma olduğu fikrini destekler”380 Ayrıca değişmenin değişen durumlar 

dizisine göre biçimlendiği görüş de sinematografik dünya görüşüdür. Süre 

bir zihin sentezidir. Ruhsal bir oluştur. Bu oluş düşüncesi bizi hemen 

Deleuze’e götürür. Filmde oluşu oluşturan en önemli unsurlardan biri 

döngüsel zamandır. Mithat Bey’in geçmişe olan tutkunluğu bir açıdan 

                                                             
380  Ali Osman Gündoğan (hzl.) Henri Bergson, Fikir Mimarları Dizisi 10, İstanbul: Say Yayınları, 2010, s. 
77. 
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“geçmişin sürekli kendi üzerine yığılan yapısından kaynaklanır.  

OPTO PRO( f ot ooot ooooooo 

F 

f gpj s f r kı j(Fotoğraf 23) 

Bergsoncu zaman anlayışında öçülebilen tek şey mekan anlayışıdır. “Hafıza 

kimlik, politik güç ve direniş potansiyeli yaratan bir alandır”381 Deleuze ve 

Guattari için hafıza, major çoğunluksal ve minör azınlıksal olarak iki biçimde 

temsil edilir. Azınlıksal hafıza, filmde kadınların sadece sesleriyle varolması 

onların azınlıksal hafızanın bir ürünü olarak varlık bulduğunu gösterir. 

Azınlıksal hafızaya da kadınlar aracılığıyla ulaşılır. Filmde hafızanın temel 

taşıyıcısı eril kimliktir. Bu anlamda Mithat Bey’in eril ulusal modernleşme 

projesinin taşıyıcısı olduğu filmin en başından itibaren tüm karelerinde 

kendini hissettirir.  

Filmin bir sahnesinde Mithat Bey daha önce kayıt cihazına kaydettiği bir 

kısmı dinler. Bağlantılı cızırtılar bir anlamda melodramatik imgelem 

özelliklerini kullanan yönetmen, Mithat Bey’le eşi arasındaki gerginliğin 

hissedilmesini sağlar. Şu diyaloglar arkasından gelir “evi boşaltın mı”? 

sonrası yanıtsız kalsa da izleyiciler arkasından gelen dialogu tamamlayarak 

Mithat bey’in geçmişe, modernleşme projesine bağlılığının zamanı ve her 

                                                             
381  Pekerman, s. 67 
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şeyi biriktirme isteğinin duygusal hayatında oluşturduğu yarıklara tanıklık 

eder. Mithat Bey daha önceki sahnelerden alışkın olunduğu üzere kayıt 

notlarını deftere yazar. 13.56.13.95 Cahide ile telefon görüşmesi Ankara-

İstanbul 1966. Buradan izleyici, Cahide’nin, Mithat bey’in eşi olduğunu ama 

Mithat bey’in koleksiyonculuğunun aralarında bir ayrılığa neden olduğunu da 

konuşma ve arkasından gelen suskunlukla anlamlandırılır. 

Pelin Esmer, bir açıdan sosyoloji eğitimini de çok iyi kullanarak Türk 

modernleşmesi’nin temel ikiliklerini ve eril ulusallığı Mithat Bey ve Ali 

üzerinden göstererek Emniyet apartmanını da modernleşmenin belleği 

olarak film anlatısına ustalıkla yerleştirmeyi başarır. 

Aynı biçimde Ali de Mithat Bey’e paralel apartmanın alt katında yaşadığı 

kapıcı dairesinde köyde kalan eşi ve çoçuklarıyla konuşur. Kadınlar, hep 

yoktur sadece sesleriyle temsil edilir. Biraz, Lacan’ın ortaya koyduğu 

biçimde simgeselin yasasında “eksiklik” üzerinden temsil edilirler.  

Sadece “eş ve anne” kimliği üz erinden bir telefon konuşmasıyla kendilerini 

ortaya koyarlar. 

Bir anlamda aslında Pelin Esmer, Laura Mulvey’in eril nazar olarak 

kavramsallaştırdığı görsel haz ve anlatı sineması özelliklerini yapısöküme 

uğratır. Aynen eril nazara uygun olarak erkek karakteri erk sahibi olarak 

gösterir ve seyirci hep Mithat Bey’le özdeşleşerek yani bir anlamda 

erilleşerek filmin içine dalar. Mithat Bey’in bu kaydı dinlemesine paralel, kat 

görevlisi Ali’nin de kızıyla birlikte köyde olan eşiyle olan konuşmasına 

tanıklık edilir. 

Arzu nesnesi olan dişi karakteri de, Lacancı simgesel düzene uygun olarak 

eksiklik ve yokluk üzerinden tanımlanır. Bunu yaparken de sadece seyircinin 

görme hazzını oluşturan kadın bedeninden yoksun bırakarak bu boşluğu ses 

ile doldurarak aslında eksikliği daha da belirgin bir biçimde seyircinin gözüne 

sokar.  
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Mithat Bey ve Ali’nin konuşmalarına paralel televizyonda Kibariye’nin bir 

şarkısı eşlik eder.”Ne güzel geçiniyorduk, Ah bize ne oldu böyle, Hep 

beraber ağlıyorduk. Bize ne oldu söyle İstanbul benden büyük, Onla başa 

çıkamam, küçüçük ellerimle, Seni geri alamam.” 

Bir anlamda Pelin Esmer de Nuri Bilge Ceylan’ın Üç Maymun filminde ortaya 

koyduğu gibi melodramın yapısını dış seslerle güçlendirmeye çalışır. 

5.5.3. Modernleşme Projesi ve Eril Nazar 

Yeşilçam Sineması‘nın soykütüğü bölümünde ayrıntılandırılmaya çalışılan 

modernleşme projesi, eril ulusallık ve sinema arasındaki ilişki de Yeşilçam 

Sineması’nı bütün bir hikaye olarak okumaya çalışarak onun ortaya koyduğu 

haz siyasetini eril ve dişil kimlik temsillerini melodramatik muhayyile 

üzerinden sorgulanmaya çalışıldı.  

 

(Fotoğraf 24) 
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11’e 10 Kala filminde de aslında ana temalardan biri Mithat bey’le temsil 

edilen modernleşme projesidir. Bir anlamda eril ulusallığın, mikro kosmosu 

olan Mithat Bey, modernleşmenin “çoğunluksal hafızasını” temsil eder. 

Türkiye’nin geçmişiyle kurduğu ikircikli ilişkiyi bir anlamda Türk 

modernleşmesine yön veren ikililik arada arafta kalma kali kadim gelenek, 

modernite382, eski, yeni, mahrem, namahrem tartışmaları “ulusal 

melankolinin” ve çoğunluksal hafızanın gerçekliğinde anlamlandırmaya 

çalışan film; Ahmet Hamdi Tanpınar’ın modern Türk edebiyatının en önemli 

yapıtlarından “Saatlaeri Ayarlama Enstitüsü’nü” hatırlatırcasına İstanbul’un 

merkezi semtlerinden birinde Emniyet Apartmanı’nda yaşayan Mithat Bey ile 

apartmanın görevlisi Ali’nin hikeyesidir. Mithat Bey, Türkiye’nin önemli 

toplumsal dönüşüm süreçlerine tanıklık etmiş, 1920’lerden gelen bir kuşağın 

temsilcisi, apartman görevlisi Ali ise 1970’lerden gelen bir kuşağı 

temsilcisidir. Bir anlamda merkezde erilliğin olduğu iki ayrı İstanbul 

üzerinden Türk modernleşme projesi genelinde iki erkeğin öyküsü; kalmak 

ve gitmek arasındaki ayrım ve çelişki üzerinden aktarılır.  

Doğu-batı bölünmüş benlikler, nostaljik bellekler383, küflü anılar, 

apartmanı’n simgesel anlamda kapitalist düzenin çizgisel ilerleme ve zaman 

anlayışına karşı çıktığı nokta adının emniyet olmasında gizli. Türk 

modernleşme projesinin temel ikilikleri Mithat Bey ve Ali üzerinden 

                                                             
382  Hasan Bülent Kahraman modernleşmenin Türkiye şartlarında aslında “gelenek” olarak doğduğunu 
belirtirken bunun nedenini batılılaşmaya özdeş modernleşme, sürecinin özü olmayan bir süreç olarak 
sınıfsal, tarihsel bir oluşuma dayanmadığını dile getirir. Ayrıca Türk modernleşmesinin ayırıcı, 
özelliklerinden birinin de gelenek niteliğiyle kültürel bir boyut kazanması olarak değerlendiren yazar, 
modernleşmenin, geleneğe doğru olan kırılma evresinde kapalı bir sisteme dönüştüğünü savlar. Hasan 
Bülent Kahraman, Kültür Tarihi Affetmez, İstanbul: Agora Kitaplığı, 2004, s. 4 
383  Jan Assmann, Kültürel Bellek Eski Yüksel Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik, Ayşe Tekin 
(çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2001, s.16. Asmann, kitabında bellek ve hatırlama furyası yaşandığını 
dile getirirken, bu konunun özellikle yaklaşık 15 yıldır Doğu’da ve Batı’da düşünürleri fazlasıyla meşgul 
etmeye başladığını da öne sürer Bunun nedenlerini de üç madde halinde özetler. 1. Yeni elektronik 
medya ile bellek dışı mümkün olduğu bir çağ içinde olunması bu durum da aslında matbaanın ve ondan 
önce yazının keşfine eşdeğerde bir kültürel devrimin varlığı. 2. Birinci gelişime bağlı olarak bugünün 
kültürünü geçmişin “ardıl kültürü” olarak kavrayan tutumun varlığı, 3. Bireyi çok daha kişisel ve yaşamsal 
düzeyde etkileyen belirli olguların sonuna yaklaşılması ise bu üç madde içinde en belirleyici olanları  
Aynı biçimde, Asumen Suner de “bellek kültürü” ya da “nostalji kültürü” olarak kavramsallaştırılan 
durumu; küreselleşmenin yaşam ve mekanı yaşam bağlamında yarattığı istikrarsızlıklara ve endişelere 
karşı, dünyaya bağlanma arzusunu yansıtan bir tür kültürel savunma mekanizması olarak 
yorumlanabilceğini aktarır. bkn. Suner, 25. 
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anlatılıyor. Bir açıdan eril ulusal modernleşme sorunsalını Mithat Bey ve 

Halil’in üzerine odaklarken. deprem sahnesinin ardından Mithat Bey sürekli 

olarak her şeyi kayda aldığı ses kayıt cihazını açar ama geriye almadığını 

görerek aleti tamirciye götürür. ve rastgele bir yandan dinlemeye başlarlar. 

1960’lı yıllardan bir müzik gelir önce kulağımıza ardından da Mithat Bey’in 

sesi ve “27 Mayıs 1960, saat 5.40 ve ardından o saatte radyodayan tüm 

Türkiye’ye yapılan yayın dinlenir. Radyolarınızın başına geçiniz. Güvendiğiniz 

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sesi bir dakika sonra size hitap edecektir. Sevgili 

vatandaşlar, bugün demokrasimizin içine düştüğü buhran ve son müessif 

hadiseler dolayısıyla ve kardeş kavgasına meydan vermemek maksadıyla 

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz memleketin idaresini ele almıştır.”  

Ses, dönemin siyasi figürlerinden Alparslan Türkeş’e aittir. Kaydı dinleyen 

tamirci, kendi kolektif belleğinde o süreçle olan izlenimlerini Mithat Bey’e 

aktarır.”O gün İstiklal Caddesi’ne çıktık, tanklar vardı.” der. Filmin en 

anlamlı sahnelerinden biri de Mithat Bey’in tamirciyle olan dialoğudur. 

Mithat bey, tamirciye “kaydı geri alsana” der .Tamirci ise ironik bir şekilde 

“geri alamayız ki maalesef diye” yanıtlar. Geri alınamayan bant kaydı değil 

zamandır. 

 

(Fotoğraf 25) 
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Feride Çiçekoğlu da filmle ilgili olarak yaptığı saptamasında, Mithat Bey’in 

modernleşmenin geleneksel yüzünü apartman görevlisi de modern yüzünü 

temsil ettiğini ortaya koyar. Mithat Bey’in koleksiyonun duyduğu takıntılı 

bağlantı geçmişi hapsetme, zaman üzerinde hakimiyet kurma isteği de 

buradan kaynaklanır. Bir anlamda Pelin Esmer, Türk modernleşme 

projesinin darbelerle bölünen ve sekteye uğrayan dönemine bir el atar. 

Mithat Bey’in mesleği de çok önemlidir. Film de geçen dialoglardan birinde 

1940’lı yıllarda devletin sağladığı burs imkanıyla Stanford Üniversitesi’nde 

elektronik mühendisliği eğitimi aldığı öğrenilir.  

Türkiye’ye döndüğünde ise bu bursun karşılığını verebilmek için uzmanlığı 

doğrultusunda uygun bir iş bulamadığından Kayseri’de bir bez fabrika’sında 

çalışmak durumunda kalır. Ardından polis radyosunun kurmakla 

görevlendirilerek bu görevden emekli olarak da meslek hayatını 

tamamlamıştır. Filmin son sahnesinde Mithat Bey, emniyet apartmanının 

önünde durur Bu onun geçmişe yaptığı bir hesaplaşma olarak 

değerlendirilebilir. Ali şehre açılmayı, Mithat bey ise geride kalmayı 

seçmiştir. 
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6. SONUÇ 

Felsefeci Alain Badiou sinemayı tanımlarken ilginç metaforlara başvurur. 

Bunlardan biri de384 “içinde her zaman etraftaki imgelerden, diğer sanatların 

kalıntılarından ve raf ömrü kısa uzlaşımlardan alınmış hiçbir biçimde saf 

olmayan unsurlar taşımasıdır” şeklindeki beznzetmesidir Bu bağlamda 

sinema toplumsal, estetik bir dispositif olarak asla gerçekliğin “basit ve 

dolaysız yeniden üretimi de”385 olmamıştır. 

Yeni Türk Sineması’nda erillik bağlamında dişilliğin inşasını ele alan bu tez 

de ikinci bölümde ağırlıklı olarak toplumsal cinsiyet teorisi, ile tezin 

omurgasını oluşturan postmodern feminist düşünce ile şizoanalizin yaratıcı 

birlikteliği üzerinde duruldu. Öncelikle bu tez, şizoanaliz ve film kuramının  

kesişiminde Yeni Türk Sineması’nı analiz eden, şizoanaliz yöntemini 

kullanmaya çalışan ilk yüksek lisans çalışmalarından biri olma çabasındadır.  

Ayrıca postyapısalcı düşünce içinde ağırlık verilen şizoanaliz yöntemi dışında 

tıpkı düşüncenin kendisinin çok katmanlı, çoğul biçimine karşılık gelecek ve 

bunu yansılayacak biçimde her film postyapısalcı düşünce içinde o filmin 

özelliklerine uygun yöntemlere göre analiz edilerek sosyal bilim, sinema 

çalışmalarına çok farklı yenilikçi bir bakış açısı getirilmeye çalışılmıştır. Bu 

bağlamda sosyal bilim disiplini ve film çalışmaları, sinema felsefesi içinde 

yapılan ilk ve özgün çalışmalardan biri olma amacındadır.  

Erillik bağlamında dişilliğin inşasının, sinemadaki temsiller üzerinden okuma 

girişimi bir açıdan da toplumsalın içine sinmiş olan Judith Butler’ın da 

“Cinsiyet Belası” kitabında dile getirdiği gibi “heteroseksüel matrisin” daha 

doğru bir tabirle heteronormatif düzenin bir eleştirisini ortaya koyma çabası 

olarak değerlendirilebilir. 

Sinema, bu yapıyı “mimetik ve performatif” temsiller yoluyla major olanla 

uyumlu bir biçimde onaylayarak yeniden üretmiş midir sorunsalı tezin 

                                                             
384  Alain Badiou, Sonsuz Düşünce Işık Ergüden Tuncay Birkan (çev),İstanbul: Metis Yayınları, 2012, s. 71-
85. 
385  Frampton, s. 11. 
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izlediği ve cevaplamaya çalıştığı temel soruların başında gelmektedir. 

Özellikle Yeni Türk Sineması olarak adlandırılan ve auteur yönetmelerin 

uluslararası festivallerde alınan önemli başarılarla dönemselleştirilen ve bir 

anlamda Yeşilçam Sineması’ndan kendini kopartan bu yeni süreç “Yeşilçam 

melodramlarının yapısına sinmiş olan heteroseksüel matris’in de eleştirel bir 

okumasının ortaya konulabilme çabasıdır. Her oluş, önce kadın oluşla başlar 

diyen Deleuze için norm, erkekler üzerinden temsil edilir. Norm, erkek 

egemen kurumlar tarafından biçimlendirilir. Bu yapının altında en fazla 

ezilen de yine kadınlardır.  

Erkek oluş ise zaten major’un çoğunluksal yapının en temel karakteristiğidir. 

Bu saptamasıyla toplumsal ataerkiyi onaylayan Deleuze ve Guattari, sinema 

yoluyla inşa edilen eril nazar’ın varlığını da kabul eder.  

Dolayısıyla tezin, temel kaygıları ve amaçlarından biri de sinemayı şimdiye 

dek hep psikanaliz ve göstergebilim ekseninde irdeleyen çalışmalara karşı 

farklı bir bakış, farklı bir yöntem, farklı bir okuma girişimi denemesi olarak 

da değerlendirilebilir. Bu anlamda kadın oluş’a oldukça olumsuz yaklaşan 

psikanalize göre şizoanalizin, feminist teoriyle birlikteliği çok daha 

yaratıcıdır. Özellikle sosyal bilim disiplini, içinde Avrupa’da feminist 

teorisyenlerin Deleuze ve Guattari’nin şizoanalitik yaklaşımını baz alan 

disiplinlerarası çalışmaları ortaya koydukları görülmektedir. 

Fransız felsefecileri Deleuze ve Guattari’nin Kapitalizm ve Şizofreni eserinde 

dile getirdikler gibi şizoanalizi sinema çalışmaları ve film kuramı üzerinden 

okuma girişimi Serazer Pekerman’ın da dile getirdiği gib feminizmin 

anlamının yaratıcı anlamda yeniden düşünülmesini sağlar. 

Deleuze ve Guattari’nin göçebebiliminin temellerini oluşturan şizoanaliz, ya 

da “bütün anlamların” tez bir anlamda da psikanaliz ve göstergebilim gibi 

metodolojilerin dışında minör sinemanın da irdelenme girişimidir. Öncelikle 

şizoanaliz psikanalizden üretilmiş olan bir kelimedir. Şizoanalizin kesin 

tanımını yapmak oldukça zordur. Çünkü Deleuze ve Guattari, şizoanalizi 
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kesin tanımlamalara karşı oluşturdukları eleştirel felsefe olarak 

okunabileceğini ortaya koyarlar.  

Ian Buchanan “Deleuze and Schizonalysis Of Cinema” adlı çalışmasında 

“şizoanalizin mümkün olabilmesi için kesin tanımlamlardan neden uzak 

durulması gerektiği üzerinde dururlar.386 Şizoanaliz, Kapitalizm ve Şizofreni 

eserinde dile getirildiği gibi “bütün anlamların sabit ve kalıcı olduğu” 

kapitalizmin körüklediği paronoyaya karşı bir duruştur387  

Şizoanaliz; karşıtlıkların baştan birlikte varolabileceği düşüncesini kabul 

ettiği için de queer kuramın öncülüğünde minör sinema ve queer film 

çalışmalarının da önünün açılmasına vesile olmuştur. Çünkü cinsiyete “oluş” 

kavramı ekseninde yaklaşan şizoanaliz, postyapısalcı feminist film kuramcısı 

Laura Mulvey’in de belirttiği gibi aslında eril nazar ve erillik bağlamında inşa 

edilen Hollywood ana akım anlatılarının da “ya x ya y“ ikiliklerine dayanan 

psikanalizin araçlarını kullanarak toplum üzerinde belli bir tahakküm 

oluşturmaya çalıştığını savlar. 

Tez sosyal bilim disiplini içinde çok önemli bir külliyatı teşkil eden pek çok 

disiplinleraarası kurama ilham vermiş olan “Kapitalizm ve Şizofreni” eserinin 

Türkiye’de film kuramı ve sinema çalışmaları bağlamında henüz yeni yeni 

tartışılmaya ve üzerine kitaplar yazılmaya başlandığı son dönemde388 

şizoanaliz ve göçebebilim’in Yeni Türk Sinema’sı ve film çalışmaları 

üzerindeki etkisi oldukça bakir ve yukarda da belirtildiği üzere çalışılmamış 

bir alandır. Kapitalizm ve Şizofreni kitabının ikinci. cildinde ayrıntılı olarak 

kavramsallaştırılan “Kadın oluş”389 azınlıksal minör bir kavram olarak major 

yani çoğunluksal gücün karşısında konumlanmıştır. Deleuze ve Guattari bir 

                                                             
386  Pekerman, s. 30  
387  Pekerman, s. 32. 
388  Özellikle Gilles Deleuze ve Felix Gauattari’nin Kapitalizm ve Şizofreni eseri bağlamında yazılan film 
kuramı üzerine çalışmaları sırasıyla Serazer Pekerman, Film Dilinde Mahrem Ulusötesi Sinemada Kadın 
ve Mekan Temsili, İstanbul, Metis Yayınları, 2012, “Felsefenin Düşüşü, Sinemanın Yükselişi, Felsefenin 
Işığında Sinema, Kaan Demirdöven (drl.) Emre Can Ercan (çev), İstanbul: Es Yayınları, 2011, Asumen 
Suner, Hayalet Ev Yeni Türk Sinemasında Kimlik, Bellek, Aidiyet, İstanbul: Metis Yayınları, 2006 Umut 
Tümay Arslan, Mazi Kabrinin Hortlakları Türklük, Melankoli ve Sinema, İstanbul: Metis Yayınları, 2009  
389  



161 
 

anlamda aslında ataerkil düzenin eleştirisini öncelikle tüm oluşlar “kadın 

oluş”la başlar diyerek ortaya koymaya çalışmışlardır.  

Oluş; bir anlamda Deleuze ve Guattari’nin Lacancı psikanalizm ve varoluş 

kavramlarına olan rahatsızlıklarından ortaya attıkları ve geliştirdikleri 

kavramlardır. Özellikle psikanalist kuramda fazlasıyla eleştirdikleri nokta ise 

“oluş’u bastırarak kişiyi major’un yani çoğunluğun istediği forma sokma 

gayretidir.”390 Üçüncü. Dalga Feminist kuramın öne çıkan isimlerinden Claire 

Colebroook “feminizm ancak yüzünü Deleuze’e döndüğü zaman kendini 

bulacaktır” diye belirtir. Kapitalizm ve Şizofreni’de dile getirildiği gibi “oluş” 

kadın oluş“ minör bir arayıştır. Çoğunluksal olana karşı bir eleştiridir 

Oluş’un en önemli şartlarından biri de yurtsuzlaşmadır. Yurtsuzlaşma 

Lacan’ın yerleşikleşme kavramından türetilmiş olan bir kavramdır. 

Yurtsuzlaşma özellikle ulusötesi sinema çalışmaları ve minör sinemanın da 

en önemli özelliklerinden biridir. Yurtsuzlaşma bir anlamda da emeğin belli 

üretim şekillerinden kurtulmasıdır. Oluş sürecinde yurtsuzlaşma devamlılık 

gösteren bir eylem olarak ortay çıkar. Bu bağlamda bu tez minör sinemanın 

da olanaklarını sorgulamaktadır. Deleuzcu anlamda minor durum 

çoğunluksal olanın karşısında yer alır. 

Yeni Türk Sineması’nın sanat kanadının da sorgulanması bir açıdan minör 

sinema ve oluş’un en önemli tezahürü olan göçebelik kavramlarının da 

sinema üzerinden sorgulanmasını beraberinde getirir. Kadının gücü de kadın 

oluş da çoğunluksal yani major değil azınlıksal minör bir güç olarak dikkat 

çeker. Bu bağlamda “organsız beden”, Deleuze ve Guattari’nin felsefesinde 

oluş’un en önemli şartlarından biri olan göçebeliğin de en önemli 

tamamlayıcısıdır. Örgütlenmemiş, adı konmamış, sürekli değişime açık bir 

kavramdır organsız beden. Yeşilçam’ın küllerinden doğan Yeni Türk 

Sineması’nın da sanat kanadını temsil eden bir kavram olarak da 

değerlendirebilir. Aynı zamanda kendini “organsız beden” olarak inşa etmek 

azınlıksal kendinin ortaya çıkmasının yani “kadın oluş’un da vazgeçilemez bir 

parçası olarak değerlendirilmektedir.  
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Bu bağlamda Deleuze’un ev olarak nitelediği ya da “evküre”391 olarak da 

kavramsallaştırılan mekan aslında oluş’un ya da yurtsuzlaşmanın 

oluşabilmesi için oldukça yaratıcı bir alandır. Yeni Türk Sineması ekseninde 

incelenen auteur yönetmenlerin çoğu evi sıkıntılı, klostrofobik bir mekan 

tahayyülü üzerinden kurgulamışlardır. 

Özellikle Nuri Bilge Ceylan’ın Üç Maymun’u ile, Reha Erdem’in Kosmos’u ve 

Zeki Demirkubuz’un Kıskanmak filminde, Pelin Esmer’in 10’a 11 Kala filmi 

de ev mahrem alan sıkınıtının kaynağı olarak inşa edilmiştir.  

Tezin metodolojik ve epistemolojik boyutunun irdelendiği İkinci bölümün 

ardından Üçüncü bölümde üzerinde durulan kavramlar genel olarak; Yeni 

Türk Sinema’sı olarak adlandırılan dönemin doğuşunu ve Yeşilçam 

Sineması’nın anlatı kalıplarından farklılaşan eleştirel boyutlarını derinlikli bir 

analizi yapabilmek adına Yeşilçam sineması’nın dönemleri, öne çıkan 

kavramlar ekseninde dönemin en çok tartışılan film ve sinematik temsileri 

üzerinden irdelenmiştir. 

Bir anlamda sinema, başlangıcından bu yana “görsel hiyeroglif”392 gibi 

toplumsalın temsilini gerçekleştirdi. Bu bağlamda giriş kısmında da dile 

getirildiği gibi sinema sadece “sinema değildir”393. Toplumu oluşturan; erillik 

ve dişillik kodlarını toplum ve sinema arasındaki etkileşimli yüzeyde Yeni 

Türk Sineması üzerinden okumaya çalışan bu çalışma da sinemanın mimetik 

ve performatif bir dispositif olarak dişillik ve erillik kalıplarını nasıl ortaya 

koyduğunu irdelemeye çalışmıştır.  

Özellikle Üçüncü bölümde Yeşilçam Sineması’nın soykütüğünde erillik ve 

dişillik kalıplarını ve heteroseksüel matrisi ataerkil toplumsal yapıyı 

onaylayıp meşrulaştıran bir anlatım biçimi olan melodramların nasıl 

yansıttığını derinlemesine eleştirel bir perspektiften açıklanmaya 

çalışılmıştır. 1960 ve 1980 yılları arasında varlık gösteren Yeşilçam 

Sineması, Türk modernleşmesine paralel bir biçimde inşa edilen cinsiyet 
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kimliklerini ve heteroseksüel matrisi onaylar. Daha önceki bölümlerde de altı 

çizildiği gibi Yeşilçam melodramlarının anlatım yapısı, Türk 

modernleşmesinin ahlak kodlarını onaylaylararak yeniden temsil yoluyla 

üretme eğiliminde olmuştur. Melodramın toplumsal cinsiyetlendirilmiş özü 

“heteroseksüel aşkı” erkek ile kadının bir araya gelmesini merkeze alana bir 

yapıyı sergiler. Melodram, arzu etrafında kurulur ama bu arzu hep 

geciktirilir, kaçırılır, ya da ertelenir. “Arzunun ertelenmesi ya da 

geciktirilmesi” de Yeşilçam anlatı geleneğinin en dikkat çeken özelliklerinden 

biridir. Kadın her zaman bu arzunun merkezinde yer alır ama arzulayandan 

çok arzulanan bir işleve sahiptir. Bir anlamda eril nazara göre inşa edilen 

dişillik kodlarının içine hapsedilmiştir. 

Özellikle Yeşilçam Sineması’nın üzerine en yaratıcı araştırmalardan biri olan 

Feride Çiçekoğlu’nun kaleme aldığı “Vesikalı Şehir” kitabında dile getirdiği 

üzere Yeşilçam Sineması çoğunlukla kadın karakterleri eril nazara inşa 

edilmiştir. 

İkinci bölümde ağırlıklı olan açıklanmaya çalışılan ve tezin arka planını 

oluşturan feminenlik ve maskulenlik tartışmaları toplumsal cinsiyet çatısı 

altında postfeminist epistemoloji ve metolojinin sınırları içinde tartışıldıktan 

sonra teorinin izleri sinema üzerinden irdelenmeye çalışılmıştır. 

Yeşilçam Sineması’nın Soykütüğü olarak adlandırılan Üçüncü bölümde ise 

üzerinde durulan kavramları daha da ayrıntılandırılırsa, sinemanın toplumsal 

tahayyülle girdiği ilişkiyi derinleştirerek irdelenmiştir. Eril bir proje olarak 

inşa edilen Türk moderleşmesinde özellikle Yeşilçam da feminen ve 

maskulen temsiller yoluyla modernleşme projesinin görsel ahlakı kodlarının 

oluşturulmasına yardımcı olmuştur. Özellikle Yeşilçam Sineması’nın en etkili 

olduğu 1950-1970 yılları arasına odaklanıldığında dişil kimliğin postfeminist 

kadın kuramcılardan Luce Irıgaray’ın belirttiği gibi “anne, bakire, femme 

fatale” biçiminde yansıtılan neredeyse tamamen gerçeklikten uzak çizgi film 

karakterleri gibidir. Özellikle Yeşilçam dönemi’nin mikro cinsiyet ve arzu 

politikalarını yansıtması bağlamında ele alınan filmler ve temsiller, bir 

anlamda bu projenin de yüzü olarak işlev görmüşlerdir. Yeşilçam 
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Sineması’nın ilk yıllarında Radyo’nun ve Türk Sanat müziğinin kolektif bellek 

ve kimlikleri birleştirdiği dönemde önemli bir ikon olarak Zeki Müren figürü 

dikkat çekicidir. Yeşilçam melodramlarının ilk yıllarında Türk sanat müziği 

üzerinden kurulan modernleşme projesinde, “Kırık Plak” filmi üzerinden Zeki 

Müren’in sesi ve radyo dolayımıyla kurgulanan eril ulusal bütünlük daha da 

gözler önüne serilmektedir 

Zeki Müren, Yeşilçam Sineması’nın bir anlamda ilk queer cinsel kimliğinin de 

temsilidir. Ama bu kimlik, Yeni Türk Sinemas’ında ortaya konulan queer 

temsiller gibi kendini tam olarak ortaya koyabilen, cüretkar bir temsil 

değildir. Eril düzeneği sonuna kadar korumaya kararlı Yeşilçam 

Sineması’nda Zeki Müren, eril ulusal kimlik düzeyine yarattığı yıkıcı bir 

tehdit olmaktan nasıl kurtulduğu dikkat çekicidir. Özellikle 1950’li yılların 

başında Zeki Müren’in sanatçı kimliği üzerine kurulan filmlerde genellikle 

radyo, plak, sinema ve gazino gibi popüler kültürün mekanları dikkat 

çekicidir. Öncesinde de değinildiği üzere, “doğu ile batı geçmiş ve gelecek, 

modern ve milli, yüksek ve aşağı olan sinema ve radyo” üzerinden temsil 

edilir.394 Bu bağlamda Zeki Müren’in bedeni gecikmiş Türk Modernleşmesini 

yansılayan en önemli alandır. 

Yeşilçam’ın 1960’lı yıllardaki temsilleri ve yansıttığı heteroseksüel matris 

irdelediğinde, Türkan Şoray’ın oynayıp Lütfi Akad’ın yönettiği Vesikalı 

Yarim”, bir anlamda Türk modernleşme projesinin arafta kalmış feminen 

kimliklerini yansıtmasıyla birebir örtüşür. Bir yanda ülküsel hedefler bir 

yanda kadın cinselliğinin bastırılmasından doğan “şizofren bir modernleşme 

ve cinsiyet politikaları” dikkat çeker. Türkan Şoray’ın bastırdığı kadınlığı ile 

yer yer fazlasıyla “ön plana çıkartılan kadınlık” arasındaki gerilim ve 

sevgilerinin bir türlü bir araya gelmeyişleri de bu dikotomik yapıyı 

kuvvetlendirir. Bu film Yeşilçam Sineması’ndaki düşmüş ve namusu 

lekelenmiş dişil cinsel kimliği sergilemesi ve dönemin cinsiyet politikalarını 

sinemasal anlamda yansıtması açısından dikkat çekicidir. ”Kült“ olarak 

değerlendirilen film Sabiha ve Halil arasında aşkın imkansızlığı üzerine 
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kuruludur. Filmde Sabiha “aynı anda iki kadınlık halini bünyesinde taşıyan 

bir fantezi nesnesidir.”395 Bu durum iki ayrı kadınlık iki ayrı dişillik halinin tek 

bir nesnede varolma halidir. Bir anlamda Sabiha’nın iki ayrı kadını temsil 

eden bir arzu nesnesi olma durumu; Türk modernleşmesinin cinsiyet 

boyutunun şizofrenik bölünmüşlüğüyle de örtüşür.  

Ardından gelen 1970’li yıllar Yeşilçam Sineması’nda çeşitliliklerin ve 

karşıtlıkların yer aldığı bir dönemdir. Bir açıdan da ağırlıklı olarak erkek 

filmlerinin kendini gösterdiği bir dönemdir. Dönemin politik sessizliği, erotik 

ve maskulen temsiller yoluyla sinematik temsiller üzerinden yansıtılır. 

1970’lerde en çok öne çıkan figürlerden biri de Yılmaz Güney’dir. 

Jacques Derrida özellikle batı söyleminin “metafizik ve eril odaklılığının 

sınırları”396 içinde kaldığını dile getirirken erilliğin ve erkekliğin bu dişil 

karşıtlık içinde tanımlandığını öne sürer. Dişil karşıtı toplum düzeni içinde 

fallus ve logos merkezcilik içine sıkışıp kalmış bir dişillikten söz eder.1970’li 

yıllarda etkisini gösteren Yılmaz Güney filmlerinde de Derrida’nın dile 

getirdiği biçimde dişilliğin bu eril düzeneğin sınırlarınca belirlendiği dikkat 

çeker. 

Yılmaz Güney’in 1970’li yıllara damgasını vuran “Kabadayı mitosu”397 bir 

anlamda hegemonik erillik kalıplarını da yansıtır. Hegemonik erkeklik önceki 

bölümlerde dile getirildiği üzere “erilliğin dişillik üzerindeki tahakkümünü” 

devam ettirmesine yardımcı olan hakim bir erkeklik kurgusu olarak 

tanımlanır. Dönemin politik şartları, ordunun devlet üzerinden egemenliği, 

toplumsalın içine sızmış olan erillik bir biçimde sinemada özellikle Yılmaz 

Güney’in sert eleştirileriyle temsil edilme imkanı bulan toplumsal gerçekçi 

yaklaşımın erillik üzerinden yansıması olarak okunabilir. Umut Tümay Arslan 

ayrıntılı analizinde 1970’li yıllarda hegemon olan eril cinsel kimlik odaklı 

filmlerin aslında filmlerin çekildiği dönemin hakim toplumsal krizini 

yansıttığını ortaya atar.  
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Dolayısıyla 1970’lerin hakim Yeşilçam Sineması toplumsal kaygıların 

meşrulaştırılmasında “güçlü kurtarıcı maskulen erkek“ figürlerini edebi 

bakire kızlar, çaresiz annelerin karşısında konumlandırır. Bir yandan 

toplumsal hareketlerin sinemadaki izdüşümleri bir yandan da 1970’lerin 

sonunda Yeşilçam sinemasının krize girmesiyle erotik filmlerin ağırlıklı olarak 

kendini göstermeye başladığı porno film furyası ve politik süreç arasında çok 

önemli bir ilişki vardır. 

Politik ortamdan ötürü sessizleşen sinema, porno üzerinden kendini temsil 

eder. Yeşilçam içinde eleştirel ve sanat filmleri damarının temsil eden 

Sinematek de parçalanma sürecine girmiştir. 1970‘lerin sonundan 1980’li 

yıllara taşınan Yeşilçam’ın bir biçimde krize girişi, yapımcıların büyük 

çoğunluğunun filmlerin yapım maliyetlerini bile karşılayaması, Türkiye’nin 

içinde bulunduğu siyasi ortam, erotik filmlerden arabesk filmlere geçişi 

hızlandırır. 

Bülent Ersoy’un başrolünde oynadığı “Şöhretin Sonu, 1970’lerden 1980’lere 

uzanan Yeşilçam sineması’n. Ersoy’un bir açıdan cinsiyet değiştirmesi ile 12 

Eylül döneminin birbirine giren olayları398. Şöhretin sonu melodram,   

biyografi ve müzikali içinde barındıran bir film olarak Murat Belge’nin 

deyimiyle “türsel bir farklılığı olan bir filmdir.” Özellikle Ersoy’un gerçek 

hayattaki görüntülerini fazlasıyla kullanarak tür olarak yer yer melodramdan 

biyografiye kalan film olarak değerlendirilimiştir. 

1980’lerde Müje Ar’ın soyunan bir oyunculuk geliştirmesi 1960’lara 

damgasını vuran cinselliği olmayan kadın imgesi yerine ağırlıklı olarak 

“Şoray Kanunlarının” da tartışıldığı ve sanat sinemasının Yeşilçam’da 

usuldan usuldan kendini arabesk ve erotik filmlerin içinden göstermeye 

başladığı bir dönemdir. Michel Foucualt’un kadim eseri “Cinselliğin 

Tarihi’nde” dile getirdiği gibi Yeşilçam Sineması’nda “kapatılan cinsellik 

tertibatı” 1980’lerin ikinci yarısından sonra katı ahlakçı kodlardan kurtulur.  

                                                             
398  Ertür, Lebow, s.392. 
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Özellikle 1980’lerde, melodramlarda görülen en önemli değişim iyi ve kötü 

kadın karşıtlıklarının tek bir kadın kimliğinde temsil edilmesidir 

Yeşilçam Sineması’nın soykütüğünden Yeni Türk Sineması’nın soykütüğünün 

irdelendiği Dördüncü bölümdeyse, Yeni Türk Sineması’nı ortaya çıkartan 

toplumsal, politik ve ………. Yeni Türk sineması’nın kendini tanımladığı “yeni” 

sıfatı Yeşilçam sineması’ndan bir açıdan kopuşu da simgeler.  

Yeni Türk sineması “yeni” bir şeyler ortaya koyarak daha önceki 

dönemlerden kendini farklılaştırma gayreti içinde olduğu dikkat çeker. Bu 

dönem içinde iyice keskinleşerek varlık gösteren popüler sinema ve sanat 

sineması ayrımı bu süreçte kendini göstermeye başlar 

Gecikmiş Türk modernleşmesinin etkilerinin sinema üzerindeki yansımaları 

da politik sessizlik ve erotizm dalgasıyla başlayan bu dönemin Yeni Türk 

Sineması’nda gerçek kadın karakterlerin bir biçimde varlık bulmasına zemin 

hazırlar. Yeşilçam sinemasında genelde hep “ideal eş ya da anne“ üzerinden 

temsil edilen kadın 1990’lara kadar sözü edilmeyen aykırı ve cinsel 

konuların Türk sineması’nda da ele alındığı bir dönemdir. Mesela queer 

kimliklerin parodileştirildiğive kamusal alanda temsillerine imkan 

bulunamayan Yeşilçam Sineması’ndan bu anlamda da ciddi bir kopuş 

yaşandığı görülmektedir. Yeni Türk sineması’nın kendini tanımladığı “yeni” 

sıfatı Yeşilçam Sineması’ndan bir açıdan kopuşu da simgeler. Yeni Türk 

sineması “yeni” bir şeyler ortaya koyarak daha önceki dönemlerden kendini 

farklılaştırma gayreti içinde olduğu dikkat çeker. Bu dönem içinde iyice 

keskinleşerek varlık gösteren popüler sinema ve sanat sineması ayrımı bu 

süreçte kendini göstermeye başlar 

Yeni Türk Sineması’nda feminen ve maskulen temsillerin tartışıldığı Beşinci 

bölümde ise, Nuri Bilge Ceylan’ın Üç Maymun filminde dikkat çeken Yeşilçam 

melodramlarına en benzeyen filmi olarak değerlendirilmesine karşın bir 

açıdan da Yeşilçam melodramlarının bir yapısökümü yapılmaya çalışılmıştır. 

Üç Maymun durumunda “bilmiyorum, görmedim duymadım” durumu Michel 

Foucault’un yasaklama, yoksayma ve suskunluk yasasına denk gelmektedir. 
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Cinselliğin ve arzunun sessizleştirildiği görülür. Deleuzcu düşünceye karşın, 

arzuyu eksiklik olarak tanımlayan Platon’dan itibaren çeşitli şekillerde 

büyüyen Freud ve Lacan’ın da olgunlaştırdığı temel düşünce; arzunun hiçbir 

şeyden yoksun olmadığı, sahip olmadığı şeyi ya da “eksik” olan şeyi 

amaçlamadığını vurgularlar. Filmin temel melodramatik anlatısı da “kadın 

arzusu beladır”. Bu bağlamda Ceylan’ın, kadının arzusunu 

“histerikleştirerek” ya da Zizek‘in de dile getirdiği üzere “histerik çöküntü”399 

üzerinden yansıtır. Buradan hareketle Nuri Bilge Ceylan bir auteur olarak 

“kadın yoktur” önermesine ya da kadının erkeğin semptomundan başka bir 

şey ifade etmediği düşüncesine yaklaşır.  

Maskulen bir dilin içine sıkıştırılmak istenen dişillik halleri bir açıdan film 

boyunca temsil ettiği ataerkil kültürün bir yansıması olan bu küfürlü ve 

kadını ikincilleştiren dilin sınırlarınca çizilir. 

Filmin ana izleklerinden biri de Nuri Bilge Ceylan’ın bir auteur titizliğiyle 

bakış, iktidar ve seyirci arasında kurduğu ilişkidir. Bir açıdan bakışın iktidarı 

ve seyirlik nesne arasındaki kaotik ilişkiyi de sorgulayan Nuri Bilge Ceylan400 

Hacer’in oğlunun eve gelip annesini dikizlediği sahne üzerinden skopofilik 

hazzı izleyiciye aktarmaya çalışır. Libidinal ekonomide kadının bedeni, iffeti 

ya babasının ya kocasının ya da oğlunun hükmündedir. Bu bağlamda 

postfeminist düşüncenin Lacancı yoruma getirdiği düşünceye karşın Nuri 

Bilge Ceylan’ın bir auteur olarak kadının arzusu ve eksikliği üzerine filmi 

kurguladığı en dikkat çeken unsurlardan biridir. 

Gilles Deleuze ve Felix Guattari’nin “Kapitalizm ve Şizofreni” adlı kadim 

eserinde ortaya koyduğu “yersiz yurtsuzlaşma” kavramı “Kosmos” filminin 

Bergsoncu döngüsel zaman imgesine uygun biçimde en dikkat çeken 

kavramlardan biridir. Yersizyurtsuzlaşma yeni bir varlık haline gelmek; 

topraktan ayrılıp gökyüzüne uzanmaktır. 

                                                             
399 Slovaj. Zizek, Yamuk Bakmak, Popüler Kültürden Jacques Laca n’a Giriş. Tuncay Birkan(çev.). 
İstanbul: Metis Yayınları, 2004, s.95 
400  Zeynep Sayın, İmgenin Pornografisi, İstanbul: Metis Yayınları, 2009, s.13. 
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Reha Erdem filmin baş karakteri Battal üzerinden Kapitalizm ve Şizofreni 

kitabı’nda Deleuze ve Guattari’nin kullandığı gibi, kimsenin alışık olmadığı 

şizofrenik, şiirsel, geçmişten gelen bir dil kullanır. 

Bergson mekanı; zamanın büzüşmesi zamanı ise; mekanın genişlemesi 

olarak tanımlar.401 Mekanla zamanın birbirine karıştığı bu döngüsel 

sinematografik anlatımda Deleuzcu oluş kavramıyla birlikte 

değerlendirildiğinde Erdem’in sinemasının temel özelliklerini yansıtır. Filmin 

düşsel atmosferini sağlayan bu muğlak tavır olduğunu söylenebilir. 

Heteropik bir mekan olarak Kars da zamanın döngüselliğiyle birleşerek 

Erdem’in auteur yönetmen olarak Yeni Türk Sineması’nın sayılı 

yönetmenlerinden biri olarak görülmesini sağlar.  

Reha Erdem’in filmografisi irdelendiği zaman eril ve dişil heteroseksüel 

matrisi eleştiren bir tavrı vardır. Filmlerinde bu tavır oldukça baskındır. 

“Hayat Var” filmi üzerine düşünüldüğünde, Derrida’nın belirttiği gibi erkek 

kadın, eril ve dişil gibi ikili karşıtlıklar ebedi hakikatler değil, kültürel 

yapılardır. Ataerkil ve heteronormatif iktidar tarafından tanımlanan ve 

yeniden üremeye ilişkin amaçlara yönelen hiyerarşik bir düzeni ayakta 

tutmaya yatırım yapan güçleri üretirler. Cinsellik Erdem’in filmlerinde 

negatif bir söylem üzerinden kodlanır; “içgüdüsel bir eylem olarak 

değerlendirdiği cinsellik” utanılacak, korkulacak, ya da saklanması gereken 

bir olgu olması gerektiğine karşı çıkar402. Erdem, Sineması’nda arzunun 

tezahür ettiği alan olarak, toplumsal bilinçdışı önemli bir yer kaplar. 

Kosmos’un şifa kaynağı aşktır. Tıpkı Deleuzcu anlamda aşk, arzu üzerinden 

bir oluşu yankılar, sinematografik olarak da sürekli akan derenin 

gösterilmesi bu oluşu, arzunun mikropolitik yapısını somutlaştıran  

imgelerdir.  

Ruhuma Asla, Kutluğ Ataman’ın belgesel ile biyografiyi bir araya getirdiği 

özel bir çalışma olarak dikkat çeker. Butler’in performatiflik düşüncesini 

                                                             
401  Choi, s.93. 
402 “Melankoliyi bir içe kapanma hastalığı olarak görür aşkı ise sadece seksle açıklar”.Bkz. Acar, s. 43.  



170 
 

yansıtması açısından önemli bir video art çalışmasıdır. Bir anlamda karmaşık 

bir yöntemle ortaya koyduğu “belgeseciliğin belge(leme)” söylemi ve 

“mökümanter film ile drag edimselliği” ile bir bağ kuran Ataman, Ceyhan’ın 

kendi performansını queerleştirerek izleyiciye sunar. 

Tıpkı Nuri Bilge Ceylan’ın farklı biçimde de olsa Üç Maymun filminin alt 

metinlerinde Yeşilçam melodramlarına gönderme de bulunup yer yer bu 

melodramatik imgelemi yapısöküme uğratan tavrı gibi Ataman da Yeşilçam 

melodramlarını bir queer kimlik üzerinden yapısöküme uğratarak  “Yeşilçamı 

queerleştiren bir tavır içindedir. Queer teorinin önde gelen kuramcılarından 

ve yazar Monique Wittig’in “Straight Düşünce” kitabında dile getirdiği üzere, 

heteroseksüellik toplumsal olarak dayatılan ve içinde yaşanılan siyasi bir 

rejimdir. 403  Ataman da Wittig’in düşüncesinin izinde bu siyasal düşüncenin 

uzantısı olarak işlev gören Yeşilçamı queerleştirerek ulus devlet, toplumsalın 

içine sızmış olan heteroseksüel matris’i Türkan Şoray miti üzerinden bir 

anlamda güçlü bir biçimde yapısöküme uğratır. Ataman, bu bağlamda 

Yeşilçam’ı paralakslayan bir bakış elde etmeye çalışır.  

Paralaks bakış, bir anlamda her şeyi katman katman kendine yansılayan bir 

bakıştır. Ataman’ın da Ruhuma Asla video-art’ını sergilerken altı kameranın 

açısından yararlanması bu paralaks bakışı vermesini de kolaylaştırır.  

Zeki Demirkubuz ve Kıskanmak filminin postfeminist eleştirisine geçildiğinde 

Demirkbuz’un Yeni Türk Sineması’nın sanat kanadını temsil eden auteur bir 

yönetmen olarak heteroseksüel matrisi eleştirme de ve feminen kimliğin 

temsilinde Nuri Bilge Ceylan ile ciddi benzerlikler gösterdiği dikkat 

çekmektedir. Özellikle Kıskanmak filmi üzerinden Türk modernleşmesini 

merkeze alarak iki kadının arzusu üzerinden anlatır. Tıpkı Üç Maymun’da 

Nuri Bilge Ceylan’ın bir karabasan gibi ailenin üzerine çöken Hacer’in 

arzusunu üzerinden hikayeyi ortaya koyarken, Demirkubuz da yine bir 

ailenin yokoluş öyküsüne neden olan kadın arzusunu filmin merkezine 

yerleştirir. Fatmagül Berktay’ın “Tarihin Cinsiyeti”nde dile getirdiği gibi 

                                                             
403  Monique Wittig, Oueer Düş Serisi Straight Düşünce, Leman Sevda Darıcıoğlu, Pınar Büyüktaş (çev.), 
İstanbul: Sel Yayınları, 2012,s. 11. 
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Osmanlı’dan cumhuriyete geçişte kopma, kırılma olarak adlandırılan 

kaygıların simgesel anlamda cinsel kimlikler alanına özellikle de “kadın 

kimliğinin” kurgulanmasına yansıtılmış olması Türk modernleşmesinin en 

önemli temel ikiliklerinden biridir.  

Demirkubuz da bir anlamda modernleşmenin gecikmiş şizofrenisini modern 

ve geleneksel anlamdaki gerilimini simgesel anlamda karşıt iki kadın figürü 

üzerinden mikro-politik bir arzu haritası ortaya koyar. Kıskanç ağbisine, 

bağımlı aseksüel ve özel alana hapsolan Seniha ile baştan sona cinsellikle 

dolup taşan eşi Halit’i hapse sevgilisini ise mezara gönderen Mükerrer 

karakteri. erkek ve kadın arasındaki ilişkinin hep bu temel “eril tahakküm” 

ekseninde inşa edildiği görülür. Bir anlamda Demirkbuz’un kadın tahayyülü 

Tanıl Bora’nın kutsal annelik ile kötü yola düşen kadın arasındaki temel 

gerilim alanına da vurgu yapar.  

Son olarak postfeminist yaklaşımdan analizi yapılan Pelin Esmer’in 11’e 10 

Kala filmi de tıpkı Demirkubuz gibi Türk Modernleşmesinin maskulen tarafını 

merkeze alır. Esmer kadınların hiç temsil edilmediği sadece sesleriyle var 

olduğu filmin merkezinde gelenek ve moderniteyi temsil eden iki temel 

erkek karakter bir anlamda eril bellek üzerine bir film ortaya koymuştur. 

Pelin Esmer, filmde ağılıklı olarak zaman, hafıza ve erillik meseleri üzerine 

izleyicinin düşünmesinin sağlar. Reha Erdem sinemasında da dikkat çeken 

Bergsoncu sezgisel zaman anlayışı özellikle Mithat Bey’ temsil eden 

sahnelerin tümünde ağırlığını hissettirir. Bergsoncu anlamda zaman her 

şeyden önce zaman ve hafıza arasındaki kaotik ilişki gerçeğin sürekli bir 

yaratma olduğu fikrini destekler Ayrıca değişmenin değişen durumlar 

dizisine göre biçimlendiği görüş de sinematografik dünya görüşüdür. Süre 

bir zihin sentezidir. Ruhsal bir oluştur. Bu oluş düşüncesi hemen Deleuze’u 

hatırlanmasını sağlar Filmde oluşu oluşturan en önemli unsurlardan biri 

döngüsel zamandır. Mithat Bey’in geçmişe olan tutkunluğu bir açıdan 

geçmişin sürekli kendi üzerine yığılan yapısından kaynaklanır. 

Sonuçta Yeşilçam Sineması’ndan Yeni Türk Sineması’na postfeminist ve 

ağırlıklı olarak Deleuze’un teorileri ışığında irdelenen feminen, maskulen ve 
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queer kimlik temsilleri toplumsal dinamiklerin de etkisiyle önemli değişimler 

geçirmişlerdir. Yeşilçam sineması kuruluş yıllarında eril ulusal nazarı 

yansıtan bir heteoroseksüel matris sunarken, bu toplumsal cinsiyet tablosu 

Yeni Türk Sineması’na geçişte bir kırılma yaşar. Yeni olarak adlandırılan bu 

dönemde özellikle sanat sineması’nın auteur yönetmenleri olarak ortaya 

çıkan Nuri Bilge Ceylan, Reha Erdem, Kutluğ Ataman, Zeki Demirkubuz ve 

Pelin Esmer’in eleştirel ve meselesi olan bir sinema anlayışı ortaya 

koydukları görülmektedir. 

Özellikle Yeşilçam’ın melodramatik muhayyilesi üzerine inşa edilen ve 

gerçekliği olmayan kadın temsillerinin bu dönem auteur yönetmenler 

tarafından yapısöküme uğratıldığı dikkat çekicidir.  

Heteroseksüel matrisi en fazla ve deneysel bir sinematografiyle eleştiren iki 

yönetmen Reha Erdem ile Kutluğ Ataman’dır. Erdem ve Ataman’ın cinselliği 

daha farklı sinematografik bir biçimde temsil etme kaygıları bu anlamda 

onları birbirine yaklaştırır. Özellikle Erdem’in Kosmos ve son yaptığı Jin 

bağlamında Yeni Türk Sineması’nın en deneysel ve iddialı yönetmenlerinden 

biri olarak değerlendirilmesine neden olmuştur. 

Ataman da queer sinema üzerine heteroseksüel matrisi şiddetle eleştiren ve 

Yeşilçam’ın temel anlatı kipi olan melodramı yapısöküme uğratan 

yönetmenlerden biridir. Pelim Esmer de temel meselerini sosyolojik bir 

kaygıyla filmleştirirken Tıpkı Demirkubuz gibi Türk moderleşmesinin 

geleneksel ve modern ikiliklerine dikkat çeker. Bir anlamda da Türk 

modernleşmesinin eril bir proje olarak yansıtır. 

  

   

 

 

 



173 
 

KAYNAKÇA 

 

A, Bell, Jeffrey. Sinema’yla “Düşünmek: Deleuze ve Film Kuramı”, Felsefenin Düşüşü, 
Sinemanın Yükselişi Felsefenin Işığında Sinema. Kaan Demirdöven (drl.).Emre Can  
Ercan.(çev.), İstanbul: Es Yayınları, 2011, ss.115-125 

Abisel, Nilgün. Popüler Sinema ve Türler. İstanbul:Alan Yayıncılık, 1995. 

Abisel, Nilgün. Türk Sineması Üzerine Yazılar. Ankara: İmge, 1994. 

Acar, Burak “Her Şey Niye Yok? Reha Erdem Sinemasına Genel Bir Bakış”, Fırat Yücel (Ed.)  
Aşk ve İsyan, Reha Erdem Sineması: Aşk ve İsyan, İstanbul: Çitlembik Yayınları, 
2009,ss.19-46.. 

Afrasuddin, Asma, Anan Ameri. “The Hermeneutics and Honour”: Negooatiating Female 
Public Space In Islamıc  State, Harward: Harward College, 1999, ss. 1-28 

Ahmed Sara. Queer Phenemology, Orientattions, Objects, Others, Duke University 
Press,2006   

Ahmet Terzioğlu “Bir Mizacın İnşası: Yumurta”, Ayşe Pay(Ed.), Yönetmen Sineması Semih 
Kaplanoğlu içinde(37-49), İstanbul: Küre Yayınları, 2011, s. 37 

Ahmet, Feroz. The Making Of The Middle East, The Making Of Modern. Turkey. London; 
Newyork: Routledge,1993. 

Ahmet, Sara. “Bu Öteki Başka Ötekiler” Cogito Feminizm Sayı.58-(Bahar 2009),ss.173-193. 

Akay Ali, “YersizYurdsuzlaşma Üzerine”, Toplumbilim Dergisi Gilles Deleuze Özel Sayısı, 
Sayı 5,( Kasım 1996),ss.19-22. 

Akay, Ali ”Felsefe Nedir üzerine”, Toplumbilim Dergisi Gilles Deleuze Özel Sayısı, Sayı 5,( 
Kasım 1996),ss.15-19 

Akbulut, Hasan. Yeşilçam’dan Yeni Türk Sinemasına Melodramatik İmgelem. İstanbul: 
Hayalperest Kitap, 2012.  

Akser, Ali Murat. “Kadın Ulusal Kimlik ve Öteki, Bir Türke Gönül Verdim” Türk Film 
Araştırmalarında Yeni Yönelimler, 2, Türk Sineması Ama Hangisi? Türk 
Sineması’na Alternatif Bakışlar,Türk Sineması’nda Dönemler ,Deniz Derman 
(haz.), Övgü Gökçe(drl),. İstanbul: Bağlam Yayınları, 2001,ss.99-111. 

Alain, Touraine. Bugünün Dünyasını Anlamak İçin Yeni Bir Paradigma. Olcay Kunal 
(çev.). İstanbul: Yky Yayınları, 2007. 

Ali Akay, Gilles Deleuze Özel Sayısı, İstanbul:Toplumbilim Dergisi Sayı 5, İstanbul: Bağlam 
Yayınları,Kasım 1996   



174 
 

Ali, Akay. “Şirket Toplumu Denetim Toplumu Üzerine”, Gilles Deleuze’de Toplum ve 
Denetim. Barış Başaran(drl ve çev.). İstanbul: Bağlam Yayınları, 2005, ss.133-148. 

Altınay, Ayşe Gül Bedenimiz ve Biz, Bekaret ve Cinselliğin Siyaseti, İstanbul: İletişim 
Yayınları, 2007.  

Altınay, Ayşe Gül. “Milliyetçilik, Toplumsal Cinsiyet ve Feminizm” Vatan, Millet Kadınlar. 
Ayşe Gül Altınay,(drl.). İstanbul:İletişim Yayınları, 2003, ss.15-32.. 

Altıntaş,”Gülengül. “Kuru Rüyalar Alemi”, Reha Erdem Sineması: Aşk ve İsyan Fırat 
Yücel(drl.). İstanbul: Çitlembik Yayınları, 2009,ss.49-68.  

Anderson, Benedict. Imagined Communities, Reflections on The Origin and Spread of 
Nationalism. London;Newyork: Verso,1991. 

Andrew, J. Dudley. Büyük Sinema Kuramları, Zahit Atam(çev.). İstanbul: Doruk Yayınları, 
2010.  

Arat, Zehra “Politics Of Representation and Identity”  Zehra Arat, (drl.). Deconstructing 
Images Of The Turkish Woman,  Hampstire: Macmillan Press, 1999,ss.1-30. 

Arcan H. Esra “Queer Sinema: Sinemada Cinsel Azınlıkların İnşasına Eleştirel Yaklaşım”, 
Sinema Araştırmalar Kuramlar, Kavramlar, Yaklaşımlar. Murat İri (drl.). İstanbul: 
Derin Yayınları, 2010, ss.216-237. 

Arınç, Cihat. “Lamelif’in Kollarında Yatmak: Harflerin Dokunma Arzusu”, Cinsellik 
Muamması, Türkiye’de Queer Kültür ve Muhalefet, Cüneyt Çakırlar Delice Serkan 
(drl.). İstanbul: Metis Yayınları 2012, ss.503-513. 

Aristoteles. Poetika. Samih Rıfat (çev.). İstanbul: Can Yayınları, 2010.  

Asdam, Knut Heterotopia, Art, Pornography,And Cemeteries. 1995. 
http://knutasdam.net/images/uploads/text/heterotopia_k_asdam.pdf Knut Asdam, 

Assmann, Jan. Kültürel Bellek Eski Yüksel Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik. 
Ayşe Tekin (çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2001.  

Atam Zahit “Critical Thougts On The New Turkish Cinema” Deniz Bayraktar, Cinema and 
Politics: Turkish Cinema and The New Europe, Deniz Bayraktar (drl.). Aslı 
Kotaman, Ahu Samav Uğursay (as. Ed.),Cambrdige Scholars Publishing: NewCastle, 
2009, ss.202-222. 

Ataman, Kutluğ Esas Oyuncu Atmosferdir, Mithat Alam Film Merkezi Söyleşisi, 2009.    

Aydemir, Şenay “Sol Eli Başımın Altında Olsun, Sağ Eli de Beni Kucaklasın”, Reha Erdem 
Sineması: Aşk ve İsyan, Fırat Yücel (drl.), İstanbul: Çitlembik Yayınları, 2009, ss. 
132-135  



175 
 

Aygün, Ömer.”Zamansallık Düşüncesi ve Düşüncenin Zamansallığı”.Dünyanın Teni 
Merleau-Ponty Felsefesi Üzerine İncelemeler. Zeynep Direk (drl.). İstanbul: Metis 
Yayınları, 2003,ss.95-114  

Aytaç, Senem. “Hayal-Sınır Üzerinde Hayat”, “Reha Erdem Sineması’na Genel Bir Bakış”, 
Reha Erdem Sineması:Aşk ve İsyan. Fırat Yücel(drl.), İstanbul: Çitlembik Yayınları, 
2009, ss73-87. 

Badiou, Alain. Sonsuz Düşünce Işık Ergüden Tuncay Birkan (çev), İstanbul: Metis Yayınları, 
2012.  

Bahadır H,Türk. “Hegemonik Erkeklik ve Kültürel Temsil:“Çirkin Kral, Kurtlar Vadisi’nde 
Yürüyor”, Medyada Hegemonik Erkeklik ve Temsil. İlker Erdoğan (drl.), İstanbul: 
Kalkedon Yayınları, 2011.ss.163-213.  

Balabanlar, Ali (çev.). “Görsel Zevk ve Konulu Sinema” Marmara İletişim Dergisi Sayı.7 
(Temmuz 1994),ss.257.268 

Barthes, Roland Camera Lucida Fotoğraf Üzerine Düşünceler, Reha Açıkkaya (çev), 
İstanbul: Altıkırkbeş yayınları. 2000. 

Barutçu, Mehmet “Ceylan’ın Olgunluk Dönemi Başlıyor”, Radikal 17 Mayıs, 2008, Üç 
Maymun, İstanbul: Doğan Yayınları 

Baudrillard Jean Tüketim Toplumu, Hazal Deliçaylı (çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2010.  

Baudrillard, Jean Yeni Sanat Düzeni ve Çağdaş Estetik, Elçin Gen, Işık Ergüden(çev.). 
İstanbul: İletişim Yayınları. 2011.  

Bayraktar, Deniz “Introduction Son Of Turks’s Claim:I’m A Child Of European Cinema”. 
Cinema and Politics: Turkish Cinema and The New Europe, Deniz Bayraktar (drl.). 
Aslı Kotaman, Ahu Samav Uğursay (as. ed..Cambrdige Scholars Publishing: 
NewCastle, 2009,ss.xvii-xxx..   

Beauvoir, Simone-de. Second Sex. Newyork: Bantham, 1952.  

Beller, Jonathan L “Sermaye Sinema”, Gilles Deleuze’de Toplum ve Denetim, Barış 
Başaran(drl ve çev.). İstanbul: Bağlam Yayınları, 2005, ss.107-133. 

Benhabib Seyla. Judith, Butler.Drucilia, Corner.Nancy, Fraser. Çatışan Feminizmler, Felsefi 
Fikir Alışverişi Feride Evren Sezer (çev.) İstanbul: Metis Yayınları, 2008. 

Berger, John Görme Biçimleri. Yurdanur Salman (çev.). İstanbul: Metis Yayınları, 1998.    

Berghan. Selin. “Transfeminizm”, Cogito, Cinsel Yönelimler ve Queer Kuram. (Bahar 
2011).s.142 170.  

Berktay, Fatmagül “Feminist Teorinin Önemli Bir Alanı Cinsellik”,Cogito Feminizm Sayı.58-
(Bahar 2009), ss.57-73. 



176 
 

Berktay, Fatmagül Tarihin Cinsiyeti, İstanbul: Metis Yayınları, 2006. 

Berman, Marshall Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor.Ümit Altuğ, Bülent Peker(çev.). İstanbul: 
İletişim,2006.  

Best, Steven Douglas Kellner, Postmodern Teori, Eleştirel Soruşturmalar, Mehmet Küçük 
(çev), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2011.  

Binkert, Dörthe Melankoli Kadındır, İlknur İgan(çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları,1995 

Birkalan Gedik, Hande “Türkiye’de Feminizmi ve Antropolojiyi Yeniden Düşünmek:Feminist 
Antropoloji Üzerine Eleştirel Deneme,” Feminizm, Cogito, İstanbul: Yky Yayınları, 
2009, s.301. 

Bischoff, Michael, “Felsefenin Düşüşü, Sinemanın Yükselişi Felsefenin Işığında Sinema” 
Emre Can Ercan(çev.),Kaan Demirdöven (Ed.), Felsefenin Düşüşü, Sinemanın 
Yükselişi Felsefenin Işığında Sinema içinde(11-12), İstanbul:Es Yayınları, 2011, s.11. 

Blank, Hanna “Bekaretin El Değmemiş Tarihi, Emek Ergün(çev ve önsöz.). İstanbul: İetişim 
Yayınları, 2008. 

Bonitzer, Pascal. Kör Alan ve Dekadrajlar. İzzet Yasar (çev.). İstanbul: Metis Yayınları, 
2006. 

Bora, Aksu. “Kamusal Alan Sahiden Kamusal mı? Meral Özbek (drl.).Kamusal Alan, 
İstanbul: Hil Yayınları, 2004.ss., 

Bora, Tanıl. “Analar, Bacılar, Orospular: Türk Milliyetçi Muhafazakar Söyleminde Kadın”, 
Şerif Mardin’e Armağan, A. Öncü, Orhan Tekelioğlu (drl), İstanbul: İletişim 
Yayınları, 2005,ss.241-282. 

Botz-Bornstein, Thonston Filmler ve Rüyalar, Tarkovski, Bergman, Sokurov, Kubrick ve 
Wong Kar Wai. Cem Soydemir(çev.). İstanbul: Metis Yayınları,2009.  

Bourdieu, Pierre. Masculine Domination. Stanford:Stanford University Press ,2001.  

Boyne, Roy.. Foucault ve Derrida Aklın Öteki Yüzü. İsmail Yılmaz(çev.). Ankara: Bilgesu 
Yayınları, 2009.  

Bruchanan, Ian Is a Schizoanalysis  of Cinema Possible,Cinemas Vol.16   

Butler, Butler. “Maddeleşen Sorunlaşan Bedenler”. Cogito, Cinsel Yönelimler ve Queer 
Kuram. Sayı 65-66-(Bahar 2011),ss.52-87. 

Butler, Judith Undoing Gender,Newyork;London: Routledge,2004, 

Butler, Judith. İktidarın Psişik Yaşamı Tabiyet Üzerine Teoriler, Fatma Tütüncü (çev.). 
İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2005.  



177 
 

Butler, Judith.Gender Trouble Trouble Feminism and The Subversion of Identity. 
Newyork;London: Routledge, 2008. 

Büker, Seçil “Film Ateşli Bir Öpüşmeyle Bitmiyor”, Kültür Fragmanları, Türkiye’de 
Gündelik Hayat. Kandiyoti, Deniz, Ayşe Saktanber(drl.), İstanbul. Metis Yayınları, 
2005,ss.159-183.  

Cevizci, Ahmet “Şizo analiz Maddesi”, Felsefe Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yayıncılık, 2005. 

Ceylan, Nuri Bilge Üç Maymun, İstanbul, Doğan Yayınları,2012 

Chanter, Tina.”Psikanalitik, Post-Yapısalcı Feminizm ve Deleuze”,Cogito Feminizm Sayı.58-
(Bahar 2009),ss.93-131. 

Choi, Jinhee. “Bergson:Deleuze’den Önce”, Felsefenin Düşüşü, Sinemanın Yükselişi, 
Felsefenin Işığında Sinema Kaan Demirdöven(drl.).Emre Can Ercan(çev.). İstanbul: 
Es Yayınları, 2011, ss.89-101.  

Clero, Jean Pierre. Lacan Sözlüğü, Özge Oysal(çev.). İstanbul: Say Yayınları, 2011. 

Colebrook  Claire. Gilles Deleuze, Critical Thinkers Newyork: Routledge, 2002 

Connel, R.W. Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, Toplum, Kişi ve Cinsel Politika. Cem 
Soydemir(çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1998. 

Corbin, Alain, Courtine, Jean Jacques, Vigarello Georges, Bedenin Tarihi 1 Rönesantan 
Aydınlanmaya, Saadet Özen (Çev), İstanbul: Yky Yayınları,2008.  

Çakırlar, Cüneyt “Ruhuma Asla: Kutluğ Ataman, Queer Belgesel ve Küreselleşen Sanat” 
Cinsellik Muamması, Türkiye’de Queer Kültür ve Muhalefet, Cüneyt Çakırlar 
Delice Serkan (drl.). İstanbul: Metis Yayınları 2012,ss.449-477. 

Çakırlar, Cüneyt “Vicdanen Tersten Erinç Seymen’in Çileci Sanatı”; Sibel Yardımcı, Özlem Güçlü 
(drl.) Queer Düş Serisi Queer Tahayyül içinde (401-430),İstanbul: Sel Yayınları, 2013 

Çakırlar, Cüneyt, Delice,Serkan.”Yerel İle Küresel Arasında Türkiye’de Cinsellik, Kültür ve 
Toplumsallık”, Cinsellik Muamması, Türkiye’de Queer Kültür ve Muhalefet, 
Cüneyt Çakırlar Delice Serkan (drl.). İstanbul: Metis Yayınları 2012,ss.11-34.. 

Çicekoğlu, Feride “Ses ve Zaman, 11’e 10 Kala”, Bir Kapıdan Gireceksin, Türkiye Sineması 
Üzerine Denemeler, Umut Tümay Arslan (drl.). İstanbul: Metis Yayınları, 2012, 
ss.145-159.  

Dabaşi Hamid Hamid Dabaşi,(drl.) Filistin Sineması Bir Ulusun Hayalleri, Osman 
Akınbay(çev), İstanbul: Agora Yayınları   

Deguy Jacques ve Le Bon Beauvoir Slyvie., Simone De Beauvoir Özgürlüğü Yazmak.  Elif 
Gökteke(çev.). İstanbul: Yky Yayınları, 2009. 



178 
 

Deleuze Gilles, Bergsonculuk, Hakan Yücefer (çev.),İstanbul:Otonom Yayıncılık, 2005 

Deleuze, Gilles ,Guattari, Felix Anti-Odipus, Kapitalizm ve Şizofreni 1 , Fahrettin Ege, Hakan 
Erdoğan, Mustafa Yiğitalp (Çev), İstanbul: Bilim ve Sosyalizm Yayınları, 2012. 

Deleuze, Gilles “Arzu ve Zevk” Toplumbilim Dergisi Gilles Deleuze Özel Sayısı, Sayı 5,( 
Kasım 1996),ss.71-77 

Deleuze, Gilles. Francis Bacon Duyumsamanın Mantığı. Can Batukan, Ece Erbay(çev.), 
İstanbul: Norgunk, 2009.  

Deleuze, Gilles. Guattari Felix.A Thousand Plateaus, Capitalism and Schizophrenia, Brian 
Massumu (çev,önsöz). Minneapolis;London: University of Minnesota Press, 2005.  

Deleuze, Gilles. Kritik ve Klinik. İstanbul: Norgunk, 2007.  

Deleuze, Gilles.”Göçebe Düşünce” Toplumbilim Dergisi Gilles Deleuze Özel Sayısı, Sayı 5,( 
Kasım 1996),ss.63-69 

Deniz Bayraktar Sevgen “Sinema ve Sosyoloji”, Görselin Hiyerogriflerle Temsili”,Aylin 
Dikmen Özarslan(Ed.), Sanat ve Sosyoloji, içinde (13-23, )İstanbul: Bağlam Yayınları, 
s.16. 

Derrida Jacques Of Grammatology. Gayatri Chakravorty(çev.). Baltinore: John Hopkins 
University Press, 1997.  

Derrida, Jacques Gramatoloji, İsmet Birkan (çev.). Ankara: BilgeSu Yayınları, 2010. , 

Derrida, Jacques. Writing and Difference. Alan Bass(çev.). Newyork: London; Routledge, 
1987. 

Diken, Bülent, Lausten, Carlsten B. Filmlerle Sosyoloji Sona Ertekin (çev.).  İstanbul: Metis 
Yayınları, 2010.  

Dilek Kaya Mutlu, “Yerli Melodramalar ve Ruhsal Boşalım”, Türk Film Araştırmalarında 
Yeni Yönelimler 1, Deniz Derman (haz), Melis Behlil (der),İstanbul: Bağlam 
Yayınları, 2001,ss.111,123. 

Direk Zeynep ”Butler ve Hegel: Arzu, Tanıma ve Akrabalık,” Cinsel Yönelimler ve Queer 
Kuram,Cogito, Cinsel Yönelimler ve Queer Kuram, Cogito,Sayı 65-66-(Bahar 2011), 
s.37  

Direk, Zeynep “Judith Butler Toplumsal Cinsiyet ve Bedenin Maddeleşmesi,” Cinsiyetli 
Olmak, Zeynep Direk (drl.), İstanbul: Yky Yayınları ,2007 

Direk, Zeynep “Queer Kuram ve Cinsiyet Farklılığı”, Cinsellik Muamması Türkiye’de 
Queer Kültür ve Muhalefet.Cüneyt Çakırlar, Serkan Delice (drl.). İstanbul: Metis 
Yayınları, 2011,ss.72-93. 



179 
 

 Direk, Zeynep “Simone de Beauvoir, Abjeksiyon ve Eros Etiği”, Feminizm,Cogito Feminizm 
Sayı.58-(Bahar 2009), ss 

Direk, Zeynep ”Butler ve Hegel: Arzu, Tanıma ve Akrabalık,” , Cogito, Cinsel Yönelimler ve 
Queer  Kuram, Cogito,Sayı 65-66-(Bahar 2011),ss.37-52. 

       Dönmez, Colin  Kadın İslam ve Sinema, Deniz Koç (çev), İstanbul: Agora Kitaplığı 
,2006.  

 Ecevit, Yıldız Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 
2011.  

Efrat Tseelon, Efrat Kadınlık Maskesi, Gündelik Hayatta Kadının Sunumu, Reşide Kekeç 
(çev), Ankara: Ekin Yayınlarıi 2002  

Elizabeth Grosz, “Deneysel Arzu: Queer Öznelliğini Yeniden Düşünmek,” Cogito, Cinsel 
Yönelimler ve Queer Kuram,Sayı 65-66-(Bahar 2011),s. 36  

Emre, Işık “Toplumsal Teoride Beden: Beden Tekniklerinden Şizo-analize”. Toplumbilim 
Dergisi Gilles Deleuze Özel Sayısı, Sayı 5,( Kasım 1996),ss.39-53. 

Erdem, Reha “Aşk ve İsyan”, Fırat Yücel (Ed.), Reha Erdem Sineması: Aşk ve İsyan içinde 
(187-191) İstanbul: Çitlembik Yayınları, 2012 

Erdem, Reha “Aşk ve İsyan”, Reha Erdem Sineması: Aşk ve İsyan , Fırat Yücel (drl..). 
İstanbul: Çitlembik Yayınları, 2009,ss. 

Erdem, Reha “Aynı Mesele, Farklı Ritm:Anlam Makinası Montaj” Fırat Yücel (Ed.), Reha 
Erdem Sineması: Aşk ve İsyan içinde(163-169), İstanbul: Çitlembik Yayınları, 2009 

 Erdem, Reha “Zaman ve Mekan:Başka Bir Rüya Alemin Peşinde”,Fırat Yücel (Ed.), Reha 
Erdem Sineması:Aşk veİsyan içinde(143-154.) İstanbul: Çitlembik Yayınları, 2009, 

Erdem, Reha Kosmos’un Kars’ı: Dönülecek, Gidilecek Yerler”, Fırat Yücel(Ed.), Reha Erdem 
Sineması: Aşk ve İsyan içinde (174-189)İstanbul: Çitlembik Yayınları,2009, 

Erdoğan, Nezih Vizontele: Türk Sinemasında Modernleşmenin Dili, Türk Film 
Araştırmalarında Yeni Yönelimler 4 Türk Sineması: Hayali Vatanımız içinde, Deniz 
Bayraktar(haz), Esra Özcan(drl),  İstanbul: Bağlam, 2004,s 

Erio, Elena Del Deleuze And The Cinemas Of Performance,Edinburg: Edinburg University 
Press,2008  

Eugenie W. Holland, Deleuze ve Guattari’nin Anti- Oedipus’u Şizoanalize Giriş, Ali Utku, 
Mukadder Erkan (çev.). İstanbul: Otonom Yayıncılık, 2006. 

Eyüpoğlu, Selim “2000’lerde Değişen Bir şey Var mı”, Türk Film Araştımalarında Yeni 
Yönelimler 4 Türk Sineması Hayali Vatanımız içinde (285-291) Deniz Bayraktar 
(haz.), Esra Özcan(der), 2004, İstanbul: Bağlam Yayıncılık, s.285 



180 
 

Eyüpoğlu, Selim “Bir Memleket Metaforu Olarak Kadın” Türk Film Araştımalarında Yeni 
Yönelimler 4 Türk Sineması Hayali Vatanımız içinde, Deniz Derman(haz), Esra 
Özcan(der), 2004, İstanbul: Bağlam Yayıncılık İstanbul: Bağlam,ss37 

Foster, Hal The Return Of The Real.The Avant Garde at the End of The Century.Londra. 
M.I.T Press, 1996. 

Foucault Michel, Bilginin Arkeolojisi. Veli Urhan(çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2011. 

Foucault, Michel İktidarın Gözü Seçme Yazılar 4, , Işık Ergüden (çev.)  İstanbul: Ayrıntı 
Yayınları, 2007  

Foucault, Michel Sonsuza Giden Dil , Seçme Yazılar 6, Işık Ergüden(çev.).İstanbul: Metis 
Yayınları, 2006.  

Foucault, Michel. Cinselliğin Tarihi. Hülya Uğur Tanrıöver(çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 
2003.  

Foucault, Michel. Özne ve İktidar, Seçme Yazılar 2. Işık Ergüden, Osman Akınbay 
(çev.).İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2005.  

Foucault, Michel. Sonsuza Giden Dil Seçme Yazılar 6. Işık Ergüden,(çev.).İstanbul: Ayrıntı 
Yayınlar, 2006.. 

Foucault, Michel.İktidarın Gözü Seçme Yazılar 4 .Işık Ergüden(çev.). İstanbul: Ayrıntı 
Yayınları, 2007. 

Foucualt, Michel Of Other Space, . 

Frampton, Daniel. Sinemayı Yepyeni Bir Tarzda Anlamak İçin Manifesto. İstanbul. Metis 
Yayınları, 2012.  

François Zourabichvilli,”Arzulayan Makinalar”, Deleuze Sözlüğü, Say Yayınları, İstanbul, 
2011, 

Frisby, David Modernlik Fragmanları, Sımmel, Kraucer ve Benjamin’in Eserlerinde 
Modernlik Teorileri.Akın Terzi(çev.). İstanbul: Metis Yayınları, 2012. 

Gandy, Matthew Queer Ecology,Nature, Sexuality,And Heteropic Aliances,  

 Gans, Herbert J.  Popüler Kültür ve Yüksek Kültür, Emine Onaran İncirlioğlu, İstanbul: 
Yapı Kredi Yayınları, 2005 

Gedik, Hande Birkalan “Türkiye’de Feminizmi ve Antropolojiyi Yeniden Düşünmek:Feminist 
Antropoloji Üzerine Eleştirel Deneme”,Cogito Feminizm Sayı.58-(Bahar 2009) ss.285-
339. 

Georges, Bataille. Erotism. Londra , 2001.  



181 
 

Gilles Deleuze, Cinema 2,The Time Image. Hugh Tomlinson, Robert Galata(çev.) London: 
Continium, 1985 .  

Goodchild Philip, Deleuze ve Guattari Arzu Politikasına Giriş. Rahmi G. Ögdil (çev.). 
İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2005.  

Göle, Nilüfer Critical Perspectives on Women and Gender, Forbidden Modern, 
Civilization and Veiling, Michigan :University of Michigan Press,2002. 

Göle, Nilüfer. “Batı Dışı Modernlik Kavramı Üzerine”, Uygur Kocabaşoğlu (drl.) Modern 
Siyasi Düşünce Cilt 3 Modernleşme ve Batıcılık içinde( ), İstanbul:İletişim Yayınları, 
2002. 

Göle, Nilüfer. Modern Mahrem: Medeniyet ve Örtünme.: İstanbul: Metis Yayınları, 1991. 

Grodal, Torben Moving Pictures: A New Theory Of Film Genre, Feelings and Cognition, 
Oxford:Clarendon Press,1997 

Grosz, Elizabeth “Deneysel Arzu Queer Öznelliğini Yeniden Düşünmek,” Cogito, Cinsel 
Yönelimler ve Queer Kuram. Sayı 65-66-(Bahar 2011),ss.7-37 

Güçlü, Özlem. “Maksadını Aşan Yakınlaşmalar: 2 Genç Kız ve Vicdan’da Kadın 
Homososyalliği”, Cinsellik Muamması, Türkiye’de Queer Kültür ve Muhalefet, 
Cüneyt Çakırlar, Serkan Delice (drl. ), İstanbul: Metis Yayınları, 2011, ss.427-449.   

Gündoğan, Ali Osman. Bergson Fikir Mimarları. 10, İstanbul: Say Yayınları. 2010.  

Güngörmüş, Nilüfer. Reha, Erdem. Korkuyorum Anne. İstanbul: Metis Yayınları, 2009.  

 Holland, Eugene W.  Deleuze ve Guattari’nin Anti-Oedipus’u Şizoanaliz’e Giriş,Ali Utku, 
Mukadder Erkan(çev.), İstanbul: Otonom Yayıncılık, 2007 

Holland, W. Eugene. “Şizofreniden Toplumsa Denetime”,Gilles Deleuze’de Toplum ve 
Denetim. Barış Başaran(drl ve çev.). İstanbul: Bağlam Yayınları, 2005,ss.73-85. 

Holland, W. Eugene. “Şizofreniden Toplumsal Denetime”, Barış Başaran(drl ve çev.). Gilles 
Deleuze’de Toplum ve Denetim içinde(73-85), İstanbul: Bağlam Yayınları, 2005, 

Holland, W. Eugene. “Yersizyurtsuzlaşan”Yersizyurdsuzlaşma” Anti –oidipus’tan Bin 
Yayla’ya”,Gilles Deleuze’de Toplum ve Denetim. Barış Başaran(drl ve çev.). İstanbul: 
Bağlam Yayınları, 2005,ss.29-43. 

http://www.mafm.boun.edu.tr/files/71_Nejat%C4%B0%C5%9Fler.pdf,s.  

Hulse, Brian,Crystals Of Time,Deleuze And The Dimensions Of The Present 

Irıgaray, Luce. This Sex Which Is Not One, NewYork, Cornell University Press,1985.  

 Işık, Emre “Toplumsal Teoride Beden: Beden Tekniklerinden Şizoanalize”, Toplumbilim: 
Gilles Deleuze Özel Sayısı, Sayı 5-(Kasım:1995) 



182 
 

İlbuğa, Emine Uçar. “Reha Erdem Sineması’nda Suskun Karakterler ve Dile Getirilmeyen 
Cinsellik” 2000 Sonrası  Türk Sineması’na Eleştirel Bakış, Özgür 
Yılmazkol(drl.).İstanbul: Okur Kitaplığı, 2011,ss.119-149. 

İlkaracan, Pınar. Müslüman Toplumlarda Kadın ve Cinsellik. İstanbul: Metis Yayınları, 
2003. 

Jackson Stevi Sue Scott, Cinselliği Kuramsallaştırmak, Selen Serezli(çev.). Ankara: Nota 
Bene Yayınları, 2012. 

Kablamacı, Deniz Morva. “Reha Erdem’i Dinlemek: Hayat’ın Sessizliği” 2000 Sonrası Türk 
Sineması’na Eleştirel Bakış. Özgür Yılmazkol(drl.), İstanbul: Okur Kitaplığı 
2011,ss.9-47. 

Kahraman,  Hasan Bülent“Bilge Bir Sinema, Sabah Gazetesi, 31 Mayıs,2008 

Kahraman, Hasan Bülent “Bilge Bir Sinema”, Sabah 31 Mayıs 2008, Nuri Bilge Ceylan Üç 
Maymun, İstanbul: Doğan Yayınları, 2012 

Kahraman. Hasan Bülent. Kültür Tarihi Affetmez. İstanbul: Agora Kitaplığı, 2004. 

Kandiyoti, Deniz. “Pembe Kimlik Sancıları, Cinsiyetlerin Yol Ayrımında Sorun ve Çatışma”. 
Kültür Fragmanları Türkiye’de Gündelik Hayat, Deniz Kandiyoti, Ayşe 
Saktanber(drl.). İstanbul: Metis Yayınları, 2005,ss.278-293.  

 Kandiyoti, Deniz. Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar, Toplumsal Kimliler ve Dönüşüm. Aksu 
Bora, Fevziye Sayılan,Şirin Tekeli, Hüseyin Tapınç, Ferhunde Özbay(çev.). İstanbul: 
Metis Yayınları,1997.  

Karkıner, Nadide “Yapısalcılık ve Postyapısalcılık”, Modern Sosyoloji Tarihi,  Serap Suğur 
(drl.) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2011 

Kasaba, Reşat. ”Introduction”. Rethinking Modernity and National Identity In  
Turkey(drl.), Washington: University of Washington  Press, 1997,ss  

Kırel, Serpil ”Laura Mulvey’in Görsel Haz ve Anlatı Sineması” Üzerin e Odaklanmak, 
Kültürel Çalışmalar ve Sinema, İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınları, 2010,  

Kraucer, Siegfried Kitle Süsü, Orhan Kılıç(çev.) İstanbul: Metis Yayınları, 2011 

Kristeva Julia Korkunun Güçleri, İğrençlik Üzerine Deneme,Nilgün Tutal(çev.). İstanbul: 
Ayrıntı Yayınları, 2004. 

Kristeva, Julia. Ruhun Yeni Hastalıkları Nilgün Tutal(çev.).İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2007. 

Kuyucak Esen, Şükran. Türk Sinemasının Kilometre Taşları. İstanbul: Agora Kitaplığı, 
2010.  

Laure, Mary Blogspot,16 Mayıs 2008, Üç Maymun, İstanbul: Doğan  Yayınları 



183 
 

Lloyd, Genevieve. Erkek Akıl, Batı Felsefesinde Erkek ve Kadın, Muttalip Özcan (çev.). 
İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1993.  

Lotman, Yuriy. M Sinema Göstergebilimi.Oğuz Özügül (çev.) İstanbul: Nirengikitap, 2011.  

 Luce Irıgaray, The Speculum of the Other Woman, Gillian G.Hill,(çev.)Newyork: Cornell University 
Press, 1985 

McGavin Patrick Z.,Stop Smiling, 17 Mayıs 2008, Üç Maymun,İstanbul: Doğan Yayınları  

Metz, Christian. Psychoanalysis and Cinema: The Imaginery Signifier. Londra: 
Macmillan,1985. 

Modern Sosyoloji Tarihi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları 

Mulvey, Laura .”Görsel Zevk ve Anlatı Sineması” Sanat ve Cinsiyet Sanat Tarihi ve 
Feminist Eleştiri. Ahu Antmen(drl ve çev.). İstanbul: İletişim Yayınları, 2008, ss.277-
295.  

Murch, Walter. Göz Kırparken. İlker Canikligil(çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi 
Yayınları, 2005. 

Nagel, Joane. “Erkeklik ve Milliyetçilik: Ulusun İnşasında Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik”. 
Vatan, Millet, Kadınlar Ayşegül Altınay(drl.). İstanbul: İletişim Yayınları, 2003, 
ss.65-103.  

Najmabadi, Afsaneh. “Sevgili Ve Ana Olarak Erotik Vatan Sevmek, Sahiplenmek, Korumak”, 
Vatan, Millet, Kadınlar. Ayşegül Altınay (drl.). İstanbul: İletişim Yayınları, 
2003,ss.129-167. 

Nilgül, Abisel. Nilgül Umut Tümay Arslan, Pembe  Behçetoğulları, Ali Karadoğan, Semire 
Ruken Öztürk, Nejat Ulusay, Çok Tuhaf Çok Tanıdık, Vesikali Yarim Üzerine, 
İstanbul: Metis Yayınları,2005.  

Nilüfer Zengin, “Görülmeyi Görmek: Et Kavramı Üzerine” Zeynep Direk(drl.),Ponty, 
Maurice Merleau Algılanan Dünya Sohbetler.,Ömer Aygün(çev.).İstanbul: Metis 
Yayınları, 2010 

Nowlan, Bob Queer Theory New Querr Cinema: Foundations and History,JoANNE  
C.Juet,David M. Jones(ed.) Coming Out  To The Mainstream: New Queer Cinema in 
21.th Century, Newcastle: Cambridge Scholar Publishing, 2010 

Öğüt, Hande. “Kadın Filmleri ve Feminist Karşı Sinema”,Cogito Feminizm Sayı.58-(Bahar 
2009), ss.202-219. 

Özbek, Meral” Kamusal-Özel Alan, Kültür ve Tecrübe, Meral Özbek(hzl), İstanbul: Hil 
Yayınları, 2004, 88 



184 
 

Özçınar, Meral Eşli. Türk Sinemasının Felsefi Arka Planı, Sinemayı Felsefeyle Düşünmek.  
İstanbul: Doruk Yayınları, 2012.  

 Özdemir, Ece “Üç Maymun’da Kadın Temsili”, Sekans, Sinema Yazıları Seçkisi, Kasım 2009, 
Nuri Bilge Ceylan Üç Maymun içinde, İstanbul: Doğan Yayınları, 2012, ss.276-283 

Öztimur, Neşe. “Feminist Teoride Pierre Bourdieu Tartışmaları” Ocak ve Zanaat, Pierre 
Bourdieu Derlemesi.Güney Çeğin, Emrah Göker, Alim Arlı Ümit Tatlıcan(drl.). 
İstanbul: İletişim Yayınları, 2007, ss.581-605.. 

Öztürk, Mehmet Giriş, “Bir Kentler ve Sinemalar Topografyası.” Sinematografik Kentler, 
Mekanlar, Hatıralar, Arzular. Mehmet Öztürk (drl.).İstanbul: Agora Kitaplığı, 
2008.ss.1-9.. 

Öztürk, Ruken. Sinemada Kadın Olmak. İstanbul: Alan Yayıncılık. 2000.  

Öztürk, Serdar Mekan ve İktidar Filmlerle İletişim Mekanlarının Altpolitikası  Ankara:  
Pheoenix Yayınevi, 2012  

Patricia Pisters, Patricia The Matrix Of Visual Culture, Working With Deleuze In Film 
Theory, California: Stanford University Press, 2003 

 Ponty, Maurice Merleau Phenomology of Perception, Colin Smith(çev.), London;Newyork: 
Routledge, 2002, 

Ponty, Maurice Merleau. Algılanan Dünya Sohbetler. Zeynep Direk (hzl.),Ömer 
Aygün(çev.).İstanbul: Metis Yayınları, 2010. 

Pudovkin, Visevolod.I Sinemanın Temel İlkeleri, Nijat Özön(çev.). Ankara, Bilgi Yayınevi, 
1995 

Ramond, Charles “Carno-phallogocentrisme” Derrida Sözlüğü, Ümit Edeş (çev.),İstanbul: Say 
Yayınlanları, 2011 

Reha Erdem ile A Ay’dan Kosmos’a, Fırat Yücel(drl.). İstanbul: Çitlembik Yayınları ,2009.  

Reha Erdem Sineması Aşk ve İsyan, Fırat Yücel (drl.). İstanbul: Çitlembik Yayınları, 2009, 

Revel, Judith. Foucault Sözlüğü, Veli Urhan(çev.). İstanbul: Say Yayınları, 2011  

Romney Jonathan, Screen International, 16 Mayıs 2008, Nuri Bilge Ceylan Üç Maymun, 
İstanbul: Doğan Yayınları, 

Rose, Jacqueline. Görme Ve Cinsellik, Bakışın Bir Tokat Gibi Yüzüme Çarpıyor. Ayşe 
Deniz Temiz(çev.). İstanbul: Metis, 2010. 

Roy Boyne, Foucuault ve Derrida’da Aklın Öteki Yüzü, İstanbul: Bilgesu Yayınları, 2009, s. 



185 
 

Roy, Boyne. Foucault ve Derrida’da Feminizm ve Ayrım. Ayşe Banu Karadağ(çev.). 
İstanbul: Sel, 2011. 

Ryan, Michael Douglar Kellner, Politik Kamera,İstanbul: Ayrıntı yayınları, yıl   

Kraucer, Siegfried Kitle Süsü, Orhan Kılıç(çev.) İstanbul: Metis Yayınları, 2011 

S Walby, Slyvia Kadın Ve Ulus, Vatan Millet Kadınlar, Ayşegül Altınay (drl.).İstanbul: 
iletişim Yayınları, 2004, s.3 

Sancar Serpil, Üşür. Erkeklik İmkansız İktidar, Sokakta, Piyasada Erkekler. İstanbul: 
Metis Yayınları, 2009. 

Sancar, Serpil Türk Modernleşmesinin Cinsiyeti, Erkekler Devlet, Kadınlar Aile Kurar, 
İstanbul: İletişim Yayınları, 2012.  

Sauvagnargues Anne Deleuze ve Sanat, Nurten Sarıca(çev), İstanbul: Deki Yayınları, 2006.  

Sayın, Zeynep İmgenin Pornografisi, İstanbul: Metis Yayınları, 2009 

Scognamilla Giovanni,.Cadde-i Kebir’de Sinema ,İstanbul: Agora Kitaplığı, 2008. 

Serazer Pekerman, Film Dilinde Mahrem, Ulusötesi Sinemada Kadın ve Mekan Temsili, 
İstanbul: Metis Yayınları, 2012 . 

Seyla Benhabib, Judith Butler, Drucilia Corner, Nancy Fraser,Çatışan Feminizmler,Felsefi 
Fikir Alşverişi, İstanbul. Metis Yayınları, 2008. 

Shohat, Ella Yurdundan Edilmenin Sineması: Cinsiyet, Ulus ve Diaspora, , Hamid 
Dabaşi,(Der.) Filistin Sineması Bir Ulusun Hayalleri, Osman Akınbay(çev), İstanbul: 
Agora Yayınları 

Sibel Yardımcı, Özlem Güçlü, “Giriş: Queer Tahayyül” QueerTahayyül içinde Sibel 
Yardımcı, Özlem Güçlü (drl.),İstanbul: Sel Yayınları, 2013 

Sinema ve İnsan Yüzü, Istvan Szabo  alt yazı dergisi 

Smelik, Anneke Feminist Sinema ve Film Teorisi ve Ayna Çatladı, Deniz Koç (çev.), 
İstabul: Agora Kitaplığı, 2008. 

Stevi Jackson, Stev Sue Scott, Cinselliği Kuramsallaştırmak, Selen Serezli ( çev), Ankara: 
NotaBene Yayınları, 2012. 

Sualp Tül Akbal Sözün “Hiç Kimsenin Ülkesine Sürgünü”, Deniz Derman (haz),Esra Özcan, 
(drl.), Türk Flm Araştırmalarında Yeni Yönelimler Sinema Dizisi 4 Türk Sineması 
Hayali Vatanımız içinde (23-31) İstanbul: Bağlam Yayınları, 2000, 

Suner, Asumen Hayalet Ev Türk Sinemasında Aidiyet, Kimlik ve Bellek, İstanbul: Metis 
Yayınları, 2006.  



186 
 

Süalp Z. Tül Akbal. Zaman Mekan Kuram ve Sinema,İstanbul: Bağlam Yayınları, 2004 

Sütçü Özcan Yılmaz, Gilles Deleuze’de İmge Hareketi Olarak Sinemanın Felsefesi, 
İstanbul: Es Yayınları, 2005. 

Şenay Aydemir, Şenay Sol Eli Başımın Altında Olsun, Sağ Eli de Beni Kucaklasın, Reha 
Erdem Sineması: Aşk ve İsyan (Fırat Yücel) (ed.), İstanbul: Çitlembik Yayınları, 2009. 

Tabak, Yeşim “Hiç Kimse’nin Kutsal Aşkı”, Bir Kapıdan Gireceksin, Türkiye Sineması 
Üzerine Denemeler. Umut Tümay Arslan (drl..). İstanbul: Metis Yayınları, 2011,ss.11-
19.  

Terzioğlu, Ahmet Bir Mizacın İnşası: Yumurta, Yönetmen Sineması Semih Kaplanoğlu, 
Ayşe Pay(Ed.).37-48. İstanbul: Küre Yayınları, 2011. 

Theodere Zeldin, Modernliğin Mahrem Tarihi, İstanbul: Ayrıntı Yayınları 32  

Timisi, Nilüfer “Sinemaya Feminist Müdahale: Laura Mulvey’de Psikanalitik Seyirciden 
Teknolojik Seyirciye, ”Sinema Araştırmaları, Kuramlar, Kavramlar, Yaklaşımlar 
içinde Murat İri (der.), İstanbul: Derin Yayınları, 2010,ss. 

 Timisi, Nilüfer Gevrek, Meltem Ağduk “1980’ler Türkiyesi’nde Feminist Hareket: Ankara 
Çevresi”, 90’larda Türkiye’de Feminizm, Aksu Bora, Asena Günal(drl.). İstanbul: 
İletişim Yayınları, 2007, ss.13-41. 

Timisi, Nilüfer, Ağduk Gevrek, Meltem “1980’ler Türkiyesi’nde Feminist Hareket: Ankara 
Çevresi”, Aksu Bora, Asena Günal(drl.), 90’larda Türkiye’de Feminizm içinde (13-
41), İstanbul: İletişim Yayınları, 2007. 

Tuncer, Aslı Özgen. “Beden-Zamansallık ve Kaçış”. Reha Erdem Sineması’na Genel Bir 
Bakış”, Reha Erdem Sineması:Aşk ve İsyan. Fırat Yücel(drl.), İstanbul: Çitlembik 
Yayınları, 2009,ss.87-107. 

Tümay “Arslan Umut.Bozkırdaki Labirent Manzaradan Lekeye”. Bir Kapıdan Gireceksin, 
Türkiye Sineması Üzerine Denemeler. Umut Tümay Arslan (drl.). İstanbul: Metis 
Yayınları, 2012,ss.193-219. 

Tümay Arslan Umut,Bu Kabuslar Neden Cemil, Yeşilçam’da Erkeklik ve Mazlumluk, 
İstanbul: Metis Yayınları, 2005. 

Türk, H. Bahadır Hegemonik Erkeklik ve Kültürel Temsil: “Çirkin Kral, Kurtlar Vadisi’nde 
Yürüyor”, İlker Erdoğan (drl.), Medyada Hegemonik Erkeklik ve Temsil içinde (163-
213), İstanbul: Kalkedon Yayınları, 2011 

Türkoğlu, Nurçay “Psikanaliz ve Sinema Üzerine”, Sinema Araştırmalar Kuramlar, 
Kavramlar, Yaklaşımlar. Murat İri (drl.). İstanbul: Derin Yayınları, 2010,ss.147-161. 

Ulusay, Nejat Melez İmgeler, Sinema ve Ulusötesi Oluşumlar, Ankara: Dost Yayınları, 2008. 



187 
 

Umut Tümay Arslan, Umut Mazi Kabrinin Hortlakları, Türklük Melankoli, İstanbul: Metis 
Yayınları, 2010.  

Walby, Slyvia. “Kadın Ve Ulus”, Vatan Millet Kadınlar. Ayşegül Altına (drl.).İstanbul: 
iletişim Yayınları, 2004, ss. 35-65. 

West Pavlov Russel Space In Theory, Kristeva, Foucault, Deleuze, Amtersdam;Newyork: 
Rodopi, 2009 

Wittig Monique  “Kadın Doğulmaz”,Cogito Feminizm Sayı.58-(Bahar 2009)s. 193-202  

Wittig Monique Straight Düşünce, Queer Düş Serisi, Leman Sevda Darıcıoğlu,Pınar 
Büyüktaş,(çev.). İstanbul: Sel Yayıncılık. 2012. 

Wollen, Peter Sinemada Göstergeler ve Anlam, Zafer Aracagök, Bülent Doğan (çev), 
İstanbul: Metis Yayınları, 3. Basım, 2008 

Wright, Elizabeth. Lacan ve Postfeminizm. Ebru Kılıç (çev), İstanbul: Everst Yayınları, 2002. 

Yardımcı Sibel. Bir Etnograf Olarak Sanatçı, http://www.e-skop.com/skopbulten/bir-etnograf-
olarak-sanatci/885  

Yetişkin, Ebru Bilgin Sinematografik Düşünebilmek, Deleuze’un Sinema Yaklaşımına 
Giriş, İletişim Fakültesi Dergisi, 

Yumul, Arus. “Türk Sinemasında Aşk Ve Ahlak”, Deniz Derman(hzl.), Melis Behlil (drl.), 
Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler 1 İçinde(47-55), İstanbul: Bağlam 
Yayınları, 2001 

Yücel, Fırat “Önsöz”, Fırat Yücel (Ed.), Reha Erdem Sineması: Aşk ve İsyan içinde(7-19) 
İstanbul: Çitlembik Yayınları, 2009 

Zeldin, Theodere İnsanlığın Mahrem Tarihi, Elif Özsayar(çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 
2010  

Zengin, Nilüfer. “Görülmeyi Görmek: Et Kavramı Üzerine”,Dünyanın Teni Merleau Ponty 
Felsefesi Üzerine İncelemeler. Zeynep Direk(drl.). İstanbul: Metis, 2003,ss. 138-149. 

Zizek, Slovaj. Ahir Zamanlarda Yaşarken.Erkan Ünal(çev.).İstanbul: Metis Yayınları, 2010.    

Zizek, Slovaj. İdeolojinin Yüce Nesnesi. Tuncay Birkan(çev.). İstanbul: Metis Yayınları. 
2004.  

Zizek, Slovaj. Lacan Hakkında Bilmeyi Hep İstediğimiz Ama Hitchcock’a Sormaya 
Korktuğunuz Her Şey. Burcu Erdoğan(çev.). İstanbul: Agora Kitaplığı, 2012.  

Zizek, Slovaj. The Paralaxal View. London;Cambridge:The MIT Press .2006. 



188 
 

Zizek, Slovaj. Yamuk Bakmak, Popüler Kültürden Jacques Lacan’a Giriş. Tuncay 
Birkan(çev.). İstanbul: Metis Yayınları, 2004.  

Zourabichvili, François Deleuze Sözlüğü, Arzulayan Makinalar”. Aziz Ufuk Kılıç (çev.). 
İstanbul: Say Yayınları. 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 
 

ÖZGEÇMİŞ 

 

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazeteciliği bitirdikten sonra  kısa bir 

dönem Belçika’da iletişim ve siyaset üzerine eğitim aldı. İkinci Lisansı 

Anadolu Üniversitesi Sosyoloji alanındadır. Marmara Üniversitesi Siyaset 

Bilimi ile Radyo Televizyon ve Sinema üzerine master yaptı.  Radyo Tv ve 

Sinema   alanında doktora çalışmalarına hazırlanan Kunt, Kültür 

Üniversitesi, Plato Myo’da öğretim elemanı olarak çalıştı. Özel bir kanalda 

Kitap Dünyası isimli bir edebiyat programı hazırladı ve sundu. Şu anda 

Nişantaşı Üniversite ve Yeni Yüzyıl üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak  

sinema ve iletişim  alanında ders veren Kunt aynı zamanda Boğaziçi 

Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi’nde Görsel  Bellek Projesinde 

çalışmaktadır. Boğaziçi Üniversitesi’ne bağlı Mafm Kısa Film ekibinde 

senaryo, yönetmenlik ve oyunculuk üzerine de çalışan Kunt’ video art  ve 

kısa film çalışmaları mevcuttur. Ayrıca Kültür Mafyası Dergisi ve sitesinde 

sinema üzerine yazan ve öyküleri yayınlanan Kunt; Minör Sinema isimli bir 

sinema kitabı ile  2013 yılının son aylarında çıkacak “Hakikate Masallar” 

isimli roman dosyası  da mevcuttur. 
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